علوم و تکنولوژی محيط زيست ،دوره نوزدهم ،ويژه نامه شماره  ، 5تابستان9316

بررسی توان ضدراديکالی و ضداکسيدانی دو گونه جلبکی قرمز و قهوهای سواحل
خليج فارس در استان بوشهر در مقايسه با برگ درخت حرا
()Avicennia marina
محسن

حيدری9

عبدالعلی موحدی نيا*2
amovahedinia@yahoo.com

صبا

حسينی3

تاريخ دريافت5931/55/51 :

تاريخ پذيرش5939/39/51:

چکيده
زمينه و هدف :برخی متابولیت های ثانویه مشتق شده از گیاهان پتانسیل قوی برای پاکسازی رادیکالهای آزاد میباشندد هندا از این
مطالعه بررسی و مقایسه خواص ضداکسیدانی و ضد رادیکالی عصاره برگ درخت حرا ( )Avicennia marinaدر مقایسنه بنا عصناره دو
گونه ازجلبک های قهوه ای Cystoserriaceae myricaو قرمز  Gracilaria corticataسواحل خلیج فارس در استان بوشهر بود
روش بررسی :عصاره گیری به روش خیساندن از دو گونه جلبکی قرمز و قهنوه ای و گیناه حنرا در سنواحل خلنیج فنارس ههینه گردیند
همچدی اثرات ضداکسیدانی عصاره های سه گونه مورد مطالعه با استفاده از آزمونهای  DPPHو RPمورد بررسی قرار گرفتدد
يافتهها :در ای مطالعه باالهری فعالیت ضداکسیدانی با آزمون  DPPHرا عصاره اهانولی برگ درخت حرا ( )A. marinaداشنت و کن -
هری ای مقادیر را عصاره متانولی گونه  C.myricaاز جلبکهای قهوه ای داشت باالهری فعالیت ضداکسیدانی با آزمون  RPمربنو بنه
عصاره متانولی گونه  C. myricaبود وک هری فعالیت ضداکسیدانی با ای آزمون را عصاره اهانولی برگ درخت حرا داشنت بنی فعالینت
ضداکسیدانی عصاره متانولی گونه  C. myricaبا آزمون  RPبا بقیه عصارههای اسنترراجی در این مطالعنه اخنت ا معدنیداری وجنود
داشت()sig<0.05
نتيجهگيری :به طور کلی بهتری فعالیت ضداکسیدانی با آزمون  RPرا عصاره متانولی حاصل از جلبک قهنوه ای  C. myricaو بهتنری
فعالیت ضداکسیدانی با آزمون  DPPHرا عصاره اهانولی حاصل از برگ حرا ( )A. marinaنشان دادند
واژههای کليدی :خلیج فارس ،ضداکسیدانی ،DPPH ،حرا ،جلبک
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Assessment of antiradical and antioxidant potentials in two red
and brown algae from Persian Gulf in Booshehr province in
comparison with leaf of mangrove (Avicennia marina)
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Abstract
Background and Objective: Some metabolites derived from plants have strong potential for free
radical cleaning. The aim of this study was to determine and compare the antioxidant and antiradical
properties of leaf extract of mangrove, Avicennia marina, and two red and brown algae (Gracilaria
corticata and Cystoserriaceae myrica), from coastal areas of Persian Gulf in Booshehr province.
Method: Extraction of two species of brown and red algae and mangrove was done by soaking
method from coast of the Persian Gulf, and also antioxidant activities of extracts of added species
were recorded using DPPH and RP tests.
Findings: According to the DPPH test, the highest antioxidant activity was observed in ethanol extract
of mangrove leave and the lowest was observed in brown algae C. myrica. The highest antioxidant
activity by RP test was observed in methanol extract of brown algae C. myrica and the lowest was
observed in ethanol extract of mangrove leave. There were also significant differences (sig<0.05)
between methanol extract of C. myrica and other prepared extracts according to the RP test.
Conclusion: In this study, the highest anti-oxidant activity was found in methanolic extract of algae C.
myrica (by RP test) and in leaf extract (etanolic) of mangrove A. marina (by DPPH test).
Keywords: Persian Gulf, Antioxidant, DPPH, Mangrove, Algae.

1- PhD in Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine University of Tehran, Tehran,
Iran.
2- Associate professor, Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, University of Mazandaran,
Babolsar, Iran. * (Corresponding Author)
3- PhD in Department of Biology, Faculty of Science, University of Alzahra, Tehran, Iran.

بررسی توان ضدراديکالی و ضداکسيدانی....

585

مقدمه
در سال های اخیر هعداد قابل هوجهی از متابولیت های جدید بنا

ظرفیتهای زیستی ارزشمدد کشور هستدد که هوجه ددانی به

خننواص دارویننی از موجننودات دریننایی کشنن( شننده اننند ()1

آنها نشده و برنامهریزی اصولی و مدونی بنرای بهنرهبنرداری از

محصوالت طبیعی فعنال زیسنتی بنه طنور گسنترده در سلسنه

ای ذخائر دریایی وجود ندارد ()9

گیاهی و عصاره حاصل از گیاهان مرتل( همچون جلبنکهنای

جدگلهای حرا یکی از اکوسیسنت هنای پرهولیند سراسنر دنینا

ماکروسکوپی قرمز ،سبز و قهوه ای بنه طنور گسنترده در آنهنا

هستدد ( )11که در  112کشنور و مدناطق اسنتوایی پنراکدش

وجود دارد و به عدوان محصوالت طبیعنی گسنترده شنده اسنت

دارند ( )11جدگلهای حرا به طور برجسنته از مدناطق جنزر و

( )2جلبکهای دریایی یکی از بنزرگهنری هولیدکددندگنان در

مدی گرمسیری و نیمه گرمسیری هستدد ( )12مداطق زیسنت

محیطهای دریایی هستدد ( )3آنها هدوع وسیعی از متابولینت-

گاهی ای جدگلها در ایران از شرقیهری قسمت دریای عمنان

های شیمیایی در محیط بالقوه خود دارند که در برابر ارگانیس -

در خلیج گواهر ها غرب خلنیج فنارس(در اسنتان بوشنهر) ادامنه

های خارجی از خود دفاع میکددد ای متابولیتهای فعنال بنه

دارند ای جدگلها به عدوان آخری مجموعنه انبنوه و وسنیع از

عدوان هرکیبات شیمیایی بیوژنینک شنداخته منیشنوند (4و)3

ای درختان در جدوب غربی آسیا شداخته میشوند

جلبکها به عدوان برش مهمی از فلور سنواحل جنزر و مندی و

به هر اه یا ملکولی که در اوربیتال اهمی یا ملکولی خود یک ینا

هولیدکدددگان اولیه اکوسیست های دریایی محسوب منیشنوند

دد الکترون پیوندی داشنته باشند رادیکنال آزاد گویدند این

که هدوع گونهای آنها در نواحی جزر و مدی اقیانوسها و دریاها

هرکیبات معموالً ناپایدار ،کام ً واکدش پذیر و با انرژی باال منی-

هابع عوامل جغرافیایی و اقلیمی حاک بنر آن مدناطق منیباشند

باشدد که به علت ایجاد آسیب اکسیداهیو در لیپیدها ،پروهئی ها

( )5جلبکهای ماکروسکوپی درگروه ریسهداران فتوسدتز کددده

و اسیدهای نوکلئیک مدجنر بنه بیمناریهنای التهنابی ،دیابنت

(هالوفیتها) قرار میگیرند ای گیاهان فاقد سناختارهایی ملنل

ملیتوس ،آهرواسکلروز ،سنکته قلبنی و مغنزی ،سنرطان ،نقن

ریشه ،ساقه و برگ حقیقی ماندد سنایر گیاهنان عنالی هسنتدد،

ایمدی ،پیری و ددی بیماری فرسایدده دیگنر در انسنان منی-

پیکننره رویشننی جلبننک هننا از سننلولهننای کو ننک مدف نرد هننا

شوند ( )15-13رادیکالهای آزاد ملکولهنای ناپایندار و بسنیار

ساختمانهای پر سلولی پیچیده هغییر میکدد بیشهری هغیینر

واکدشپذیر هسنتدد کنه منی هواندند باعنه صندمه بنه DNA

در ظاهر هحت هاثیر زیستگاه ،س و شرایط محیط زیستی است

سلولها و در نهایت جهشزایی شوند ( )16آنتنی اکسنیدانهنا

() 6

زیانهای ناشی از رادیکالهنای آزاد واکندشپنذیر و گوننههنای

جلبکهای ماکروسکوپی به طور اختصاصی در سواحل صررهای

واکدشپذیر اکسیژندار را در سلولها کناهش منیدهدند ()17

یا قلوه سدگی یا در مکانهایی از ساحل که بستر مداسبی بنرای

فعالیتهای آنتی اکسیدانی در برخی از جلبکهای قرمز ،قهنوه-

سپیدن وجود داشته باشد رشد میکددد سواحل خلیج فارس

ای وسبز مورد مطالعه قرار گرفته ونشان داده شده کنه خنواص

که دارای بستر صررهای مداسبی باشدد دارای گونههای مرتلفی

آنتی اکسیدانی عصاره جلبکهای دریایی مرتل( با هن هفناوت

در فصول مرتل( هستدد جلبکهای دریایی یکی از بزرگهری

دارند و متداسب با محتوای هرکیبات آنتی اکسنیدانی آنهاسنت

هولیدکدددگان در محیط های دریایی هسنتدد( )7خوشنبرتانه

( )18گزارش داده شنده کنه فنراوردههنا و محصنوالت گیناهی

در کشور ایران نیز بر اثر شنرایط جغرافینایی خناص ،گسنترش

همچون ف نوئیدها ،کوماری ها ،فدولیک اسیدها و هرپ ها دارای

جلبکها آن دان است که بسیاری از گیاهان هولید کددده مواد

قننندرت پنننا سنننازی رادیکنننال  DPPHهسنننتدد ()19

اولیه دارویی را داری و میهواند با بهرهگیری از آنها از ورود ای

 Anggadiredjaو همکاران در سنال 1997نشنان دادنند کنه

مواد از خارج جلوگیری کدی جلبنکهنای درینایی در سنواحل

عصاره  Laurencia obtusaفعالیت آنتنی اکسنیدانی بناالیی

صررهای جدنوب کشنور برصنوص سنواحل اسنتان سیسنتان و

داشننت سننپ

عصنناره  Sargassum polycystumدارای

بلو ستان ،هرمزگان و بوشنهر بنه وفنور یافنت منیشنوند ()8

فعالیت آنتیاکسیدانی بناالیی بنود  Ruperezدر سنال 2111

جلبکهنای موجنود در مدنابع درینایی جدنوب کشنور یکنی از

فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره متانولی جلبک،Ulva lactuca :

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 5936
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حيدری و همکاران

 Sargassum crassifoliaبننه هرهیننب بننا آزمننون DPPH

 ) myricaمورد مطالعه در اواخنر فصنل پناییز (آذرمناه) سنال

باالهری و کمتری فعالیت آنتیاکسیدانی را از خود نشان دادند

 1391و در زمان حداکلر جنزر از سنواحل صنررهای و جنزر و

 Lohrmanو همکاران در سال  2114ثابت کردند که فعالیت

مدی استان بوشهر (دو ایستگاه دانشگاه بوشنهر( 28 º, 54′Nو

سه آنزی های آنتیاکسیدانی سنوپر اکسیددیسنموهاز (،)SOD

 )51 º , 49′Eو ایستگاه نیروگاه اهمنی بوشنهر ( 28 º, 51′Nو

اسکورباز پر اکسیداز وگلوهاهیون ردوکتناز در زمسنتان بیشنتر از

 )51º , 52′Eکه محل رویش ای جلبکها هسنتدد در ینکبنار

هابستان بود و پیشدهاد دادند که سطح مقدار هرکیبات اکسنیژن

مراجعه صورت گرفت برگ درخت حنرا گوننه ( Avicennia

فعال ( )ROSدر اکلر ماکرو جلبکها به عدنوان ینک نتیجنه از

 )marinaرا نیز از سواحل جزیره قش جمعآوری شد جلبک-

شرایط محیطی ماندد استرسهای خشک شدن ،انجماد ،درجنه

های جمعآوری شده را با آب دریا شسته شده و سپ

در کدنار

حرارتهای پایی  ،هنابش بناال ،اشنعه ی مناوراء بندفش ،فلنزات

یخ به آزمایشگاه مدتقنل شندند مقنداری را جهنت نگهنداری و

سدگی و نوسانات شوری است  Jimenezو همکاران در سال

شداسننایی در فرمننالی  %4هننا قننرار داده شنندند در آزمایشننگاه

 2111کش( کردند که فعالینت پاکسنازی رادیکنال  - 2،2دی

جلبکهای مورد نظر را دوباره با آب معمنولی کنام و بنا دقنت

فدیل -1-پیکریل هیدرازیل ( )DPPHبطور ملبت به محتنوای

شسته و سپ

درون آب مقطر غوطه ورکرده برگ درخت حنرا

کل پلی فدلها در عصارههای ح لهای آبی و آلنی در جلبنک-

را نیز بعد از نمونه برداری و انتقال به آزمایشگاه در کدار جلبک-

های قهوهای و قرمز وابسته است

های مورد مطالعه در محیط هاریک آزمایشگاه و بنر روی پار نه

در ایران حاجی محمودی و همکاران ظرفینت آنتنی اکسنیدانی

همیزی خشک شدند بعند از خشنک کنردن ،نموننههنا هوسنط

میکرو جلبک خاکزی کلرال را بررسی نمنوده انند( )24نبنوی و

آسیاب برقی کام به صورت پودر در آمدند ()26

همکاران نیز اثر آنتی اکسیدانی دد گونه از ماکرو جلبنکهنای

عصارهگيری و بررسی خواص ضد اکسيدانی گياهان آبزی

قهوهای خلیج فنارس را در درمنان سنلولهنای سنرطانی منورد

مورد مطالعه

ارزیابی قرار دادهاند ()25

عصارهگیری از نمونهها به روش خیساندن1با اهانول  111درجنه

هدا از ای مطالعه بررسی و مقایسه خنواص ضداکسنیدانی دو

(از جلبک  G. corticataو برگ درخت حرای )A. marina

گونننه جلبکننی قهننوه ای( )Cystoserriaceae myricaو

و متانول(از جلبنک G. corticataوجلبنک  )C. myricaبنه

قرمز( )Gracilaria corticataدر مقایسه با درخت حنرای

مدت  48ساعت در دمنای آزمایشنگاه و درهناریکی انجنام شند

بومی سواحل خلیج فارس ( )Avicennia marinaبنود این

عصارهی ههیه شنده از جلبنکهنا درون وینال و در یرچنال هنا

پژوهش میهواند اولی مطالعنهای باشند کنه بنر روی دو گوننه

استفاده نگهداری شدند ()26

مرتل( گیاهان دریایی سواحل خلیج فارس انجام شده دانسنت

بررسی فعاليت ضداکسيدانی

هحقیقات در مورد خواص دارویی جلبکهای خلیج فارس بسیار
اند

بوده و بجز در مواردی محدود( ،)25هحقیقی در خصنوص

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی جلبکهای آبهای خلیج فارس
صورت نگرفته است بطورکلی هحقیقات در خصوص فیتو شیمی
جلبکهای دریایی محدود بوده و عمده پژوهشهنا در خصنوص
شداسایی جلبکها بوده است در مورد ظرفیت آنتی اکسنیدانی
جلبکهنای درینایی اینران بنویژه جلبنکهنای قرمنز سنابقهای
مشاهده نشده است
عملیننات نمونننه بننرداری از جلبننکهننای قهننوهای و قرمننز
(corticata

فنيل پيکريل هيدرازيل ( :)DPPHفعالیت ضداکسیدان هام
نمونننههننای عصنناره هوسننط روش Von Gadowو همکنناران
ارزیابی شند( )27بنر طبنق این روش 2/4 ،میلنیگنرم پنودر
 DPPHدر 111میلی لیتر اهانول خال

حنل ،سنپ

در لولنه

آزمنایش بنه  1/125میلننی لیتنر نموننه یننا محلنول اسننتاندارد
هرولک  1 ،2میلی لیتر محلول الکلی  DPPHاضافه و مرلو
شد همچدنی از محلنول  DPPHبنه عدنوان کدتنرل اسنتفاده

روش بررسی
 Gracilariaو

 .5ارزيابی فعاليت ضداکسيدان بوسيله راديکاا آزاد دی

Cystoserriaceae

گردید بعد از  11دقیقه قرار دادن در هاریکی و دمنای محنیط،
1-maceration
2-Trolex
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جذب نوری نمونه ها در  517نانومتر قرائت شندند بنرای رسن
مدحدننی اسننتاندارد از محلننول هننرولک

بننا غلظننت -1111

111میکرومول استفاده شد

آنالیز دادهها با استفاده از روشهای آننالیز آمناری آننووای ینک
سویه با استفاده از بسنته ننرمافنزاری  SPSSنسنره  18بنرای
بررسی نتایج آزمونها و مقایسه مینانگی عصنارههنای مرتلن(

1

درصد فعالیت خدلیسازی رادیکالی عصاره ( )RSAبر اسناس

استفاده و همامی اندازهگیری ها برای هر نمونه جلبکی سنه بنار

فرمول زیر بدست آمد

هکرار و مقادیر به صورت میانگی  ±انحراا معیار گنزارش شند

 100

 ASample 

A

Control

AControl

=%RSA

()29
يافته ها

 = A Controlمیزان جذب کدترل در زمان صفر

خواص ضداکسيدانی نمونه های مورد مطالعه:

 =A sampleمیزان جذب نمونه در زمان  6دقیقه

 1ارزيابی فعاليت ضداکسيدان بوسيله راديکا آزاد دی

فعالیت ضداکسیدان نمونه های عصناره بنا اسنتفاده از مدحدنی

فنيل پيکريل هيدرازيل (:)DPPH

بنر گنرم وزن خشنک

مقدار عصاره بکار رفته برای بررسی فعالیت ضداکسیدانی عصاره

استاندارد بر حسب میکرومنول هنرولک

عصاره) (µmol/gبیان شد درصد فعالیت خدلی سازی رادیکالی

متنانولی حاصنل از جلبنک قرمنز ( G. Corticataمتنانولی و

فعالینت

اهانولی)  ،41mg/mlبرای عصاره اهانولی حاصل از برگ درخنت

ضداکسیدان نمونههای عصاره با استفاده از مدحدی استاندارد بر

حرا ( 21mg/ml )A. marinaو برای عصاره متانولی جلبنک

عصاره ) (RSAبرای هر نموننه بدسنت آمند و سنپ
حسب میکرومول هرولک

بر گرم عصاره محاسبه شد

 .1اندازهگيری فعاليت ضداکسيدان به روش تاوان احياا-
کنندگی :)RP( 1پتانسیل احیاکدددگی نموننههنا و اسنتاندارد
طبق روش Singhو  Raginiاندازهگینری ،بنه 1/1میلنیلیتنر
عصاره (با غلظت  1میلی گرم بر میلیلیتر) یا محلول اسنتاندارد
بوهیل هیدرواکسی آنیزول ،یک میلیلیتر بافر فسفات  1/2موالر
با  pH=6/6و  1میلیلیتر پتاسی فنری سنیانید  %1/1اضنافه و
مرلو و به مدت  21دقیقه در دمنای  51درجنه سنانتیگنراد
انکوبه و سپ

 1میلنیلیترهنری کلنرو اسنتیک اسنید  %11بنه

مرلننو اضننافه و بننه منندت  11دقیقننه  3111دور در دقیقننه
سننانتریفوژ شنندند 1میلننیلیتننر از محلننول بنناالیی حاصننل از
(سانتریفوژ یرچال دار یونیورسال هیتا ی کا دو اس دی 7211
آلمان) را با  1/2میلی لیتر محلول  % 1/1کلروفریک و یک میلی
لیترآب مقطر مرلو کرده و جذب نوری آن در طول موج 711
نانومتر قرائت شد()28
تجزيه وتحليل آماری :از آزمون  T-testجهت مقایسه خواص
ضداکسیدانی و ضد باکتریایی عصاره جلبکهای منورد مطالعنه
استفاده شند نرمنال بنودن دادههنا هوسنط آزمنون Shapiro-
 Wilkمورد بررسی قرار گرفت اخت ا بی گروههنا در سنطح
اطمیدنان 95درصند (  )p<0.05معدنیدار درنظنر گرفتننه و از
1-Radical Scavenging Activity
2-Reducing Power

قهوهای  31mg/ml ،C.myricaبود با هوجه به شکلهای  1و
 2بیشتری فعالیت ضداکسیدانی و درصد مهار با آزمون رادیکال
آزاد دی فدیل پیکریل هیدرازیل مربو به عصاره اهانولی حاصل
از برگ درخت حرا ( )A. marinaبود وک هری مقدار مربنو
به عصاره متانولی جلبک قهوهای  C. myricaبود بی درصند
مهار عصاره متانولی حاصل از جلبنک قهنوهای  C. myricaبنا
عصاره متانولی حاصل از جلبک قرمز ( )G. corticataاخت ا
معدیدار وجود داشت همچدی بی درصد مهار عصاره متنانولی
جلبک  C. myricaبا عصناره اهنانولی بنرگ درخنت حنرا نینز
اخت ا معدیدار بود
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شکل -5مقادير درصد مهار در نمونه ها با آزمون راديکا آزاد ( DPPHميانگين±انحراف معيار)
Figure 1- Inhibitory percents in different species calculated according DPPH free radicals test
)(mean±standard deviation

اخت ا معدیداری بی فعالینت ضداکسنیدانی عصناره اهنانولی

آزاد دی فدیل پیکریل هیدرازیل مربو به عصاره اهانولی حاصل

برگ درخت حرا با عصاره حاصنل از همنه جلبنکهنای نموننه-

از برگ درخت حرا ( )A.marinaوک هری مقندار مربنو بنه

برداری شده با استفاده از آزمون دی فدینل پیکرینل هیندرازیل

متانولی جلبک قهوه ای  C. myricaبود

وجود داشت بیشتری فعالیت ضداکسیدانی با آزمنون رادیکنال

شکل -1فعاليت ضداکسيدانی در نمونه ها با آزمون راديکا آزاد ( DPPHميانگين±خطای استاندارد)
Figure 2- Antioxidant activity in different species calculated according DPPH free radicals test
)(mean±standard deviation

 .1اندازهگياری فعاليات ضداکسايدانی باه روش تاوان

ضداکسیدانی) به روش هوان احیناکددندگی مربنو بنه جلبنک

احياکنندگی (:)RP

قهوهای  C. myricaو کن هنری این مقندار مربنو بنه A.

باهوجننه بننه شننکل  3بیشننتری جننذب نننوری (فعالیننت

 marinaبود
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شکل -9فعاليت آنتی اکسيدانی بر اساس روش توان احياکنندگی ( ( )RPميانگين ±انحراف معيار)
Figure 3- Antioxidant activity in different species calculated according Reducing Power (RP) test
)(mean±standard deviation

به طور کلی فعالینت ضداکسنیدانی عصناره متنانولی حاصنل از

نمونه است هحت همی شرایط حن ل و مشرصنات شنیمیایی

جلبک  C. myricaاز بقیه جلبنکهنای منورد مطالعنه دیگنر

نمونه فاکتورهای با اهمیت هستدد ()32

(باهست  )RPو فعالیت ضداکسیدانی عصاره اهانولی (111درجه)

در ای مطالعه کمتری فعالیت ضداکسیدانی با آزمنون DPPH

حاصل از برگ حرا ( )A. marinaاز بقیه عصاره های حاصل از

مربو به عصاره متانولی جلبک قهوه ای  C. myricaبود کنه

جلبک های منورد مطالعنه دیگنر (بنا آزمنون )DPPHفعالینت

با مطالعه حیدری و همکاران کنه در سنال  1392انجنام دادنند

باالیی را نشان دادند بی خواص ضداکسیدانی عصناره متنانولی

مطابقننت دارد وی در مطالعننه خننود نشننان داد کننه فعالیننت

جلبک  C. myricaبا عصاره حاصل از همه جلبکهنای منورد

ضداکسیدانی عصاره اهانولی ( 71درصند) جلبنک قهنوه ای C.

مطالعه با استفاده از آزمون هوان احیاکدددگی اخت ا معدنیدار

 myricaکن هنر از فعالینت ضداکسنیدانی جلبنک قرمنز G.

بود

( corticataبهار) بود  Fatenو همکاران نیز در سنال 2119

بحث ونتيجه گيری

در پی هحقیقی نشان دادند که عصارههای اهیل اسنتاهی و اهنری

آنتی اکسیدانها دارای خواص فیزیکوشیمیایی مرتلفی هسنتدد

واجد هرکیباهی هستدد که قدرت آنتنی اکسنیدانی بناالیی را بنا

و ممک است با مکانیس های مرتل( در ینک سیسنت و ینا بنا

آزمون  DPPHنشان میداد در مطالعه آنهنا بناالهری درصند

یک مکانیس در سیست های مرتلن( عمنل نمایند روشهنای

مهار با آزمون  DPPHبرای عصاره اهری و اهیل استات جلبنک

مرتلفی برای سدجش فعالیت آنتی اکسنیدانی هوسنعه یافتنه و

قرمز  Gracilaria Verrucosaو کن هنری درصند مهنار را

مورد استفاده قرار منیگیرنند( )31بنا هوجنه بنه این شنرایط،

برای عصاره آبی بدست آوردند نتایج مطالعه آنها نشنان منی-

اخت ا نظرهای عمیقی در هستهنای آنتنی اکسنیدانی وجنود

دهد که هرکیبات با خاصیت قدرت پا سازی رادیکال های آزاد

دارد ،لننذا ه نیچ هسننتی بننه هدهننایی هوانننایی نشننان دادن همننام

در جلبک  G. Verrucosaقطبیت متوسطی دارند کن هنری

خصوصیات آنتی اکسیدانها و اکسیدانها را نداشنته و اسنتفاده

مقدار فدل را نیز عصناره آبنی داشنت در مطالعنه  Nguyenو

از دد هست معموال هوصیه میشنود ( )31محصنول شنیمیایی

 Kimهمکاران عصاره دی اهینل اهنری دارای بناالهری فعالینت

عصارهها وابسته به نوع ح لها بنا  pHهنای مرتلن( ،قطبینت،

قدرت احیاکددندگی بودنند کنه بعند از آن عصنارههنای آبنی و

زمان و درجه حرارت عصارهگیری و همچدی هرکیبات شیمیایی

متانولی قرار داشت که با نتنایج فعالینت پنا سنازی رادیکنالی
 DPPHمشابه بودند
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 DPPHهرکیبی است بدفش رنگ که به دلیل حضور گروههای

متوسطی میان فعالیت آنتی اکسنیدانی آزمنون  RPبنا آزمنون

فدیل در ساختارش به راحتی به صورت رادیکنال در آمنده و در

 DPPHوجود داشت ( )R2=0/45پیشدهاد کردند که ارهباطی

واقع مدبع رادیکال آزاد میباشد این هرکینب بنا گنرفت ینک

بی قدرت احیاء کدددگی و فعالیت آنتی اکسیدانی وجنود دارد

الکترون از هرکیب آنتی اکسیدان ،از رنگ بندفش بنه زرد هغیینر

جالب است که بی قدرت آنتی اکسیدانی ،هوان احیاء کدددگی و

رنگ می دهد رادیکالهنای آزاد موجنود در  ،DPPHدر 517

محتوای فدلی عصاره جلبنک Rhodomela confervoides

نانومتر جذب دارند که از قانون بینر المبنرت پینروی میکددند و

در مطالعات اخیر نیز اثبات شده است ()39

کاهش جذب آن با میزان ماده آنتی اکسیدان رابطه خطی دارد

هدوع و ماهیت شنیمیایی ضداکسنیدانهنا باعنه منیشنود کنه

هر ه بر مقندار مناده آنتنی اکسنیدان افنزوده شنودDPPH ،

جداسازی و اندازهگیری آنها در نمونههای مرتلن( جلبکنی بنا

بیشتری مصرا شده و رنگ بدفش بیشنتر بنه سنمت زرد مینل

یکدوع آزمایش امکان پذیر نباشد ،بدابرای طراحی مجموعنه ای

میکدد

از آزمایشات که بتواندد فعالیت ضداکسیدان را اندازهگیری نماید

مطالعات نشان داده که باال بودن هرکیبات فدلی دلیل عمده بناال

ضروری است( )41ای مطالعه نشان میدهد کنه بنا هوجنه بنه

بودن فعالیت آنتی اکسیدانی بعضی عصارهها از جملنه هرکیبنات

هرکیبات متدنوع دارای خاصنیت آنتنی اکسنیدانی در عصناره و

قطبی است ()36

اسان های جلبک ها و گیاهان دریایی هیچ ننوع آزمنون آنتنی

در روش هوان احیاکدددگی جذب نوری نمونهها رابطه مستقیمی

اکسیدانی نمنی هوانند بنه هدهنایی نشنان دهدنده فعالینت ضند

با هوان احیاکدددگی دارد یعدنی جنذب ننوری بیشنتر بینانگنر

اکسیدانی در آن عصاره یا اسنان

گیناهی منورد مطالعنه را در

خاص نیت احیاکددنندگی بیشننتر اسننت در اینن روش سنندجش

مقایسه با گیاهان و یا جلبک های دیگر نشان دهد و استفاده از

فعالیتهای آنتی اکسیدانی بر اساس جذب نوری صنورت منی-

دد هست و آزمون مرتل( برای ارزیابی و سدجش کامل کامنل

گیرد افزایش در جذب نوری مرلو واکدش بینانگنر افنزایش

آنها هوصیه می شود

فعالیت آنتی اکسیدانی میباشد و بدون واحد اندازهگینری منی-

به طور کلی در ای مطالعه بهتری فعالیت ضداکسیدانی باهست

باشد زیرا از جذب ننوری بنرای شندت خاصنیت احیاکددندگی

 RPرا عصاره متانولی حاصل از جلبک  C. myricaو بهتنری

استفاده میشنود بنی خنواص ضداکسنیدانی عصناره متنانولی

فعالیننت ضداکسننیدانی بننا آزمننون DPPHرا عصنناره اهننانولی

جلبک  C. myricaبا عصاره حاصل از همه جلبکهنای منورد

(111درصد) حاصل از برگ حنرا ( )A. marinaنشنان دادنند

مطالعه و برگ درخت با استفاده از آزمنون هنوان احیناکددندگی

فعالیت ضد اکسیدانی عصاره متانولی و اهانولی حاصل از جلبنک

اخت ا معدنیدار بنود در این مطالعنه فعالینت ضداکسنیدانی

قرمز  G. corticataبا دو آزمون فوق اخت ا معدنیداری بنا

عصاره متانولی حاصل از جلبک  C. myricaاز بقیه جلبکهای

ه نداشتدد

مورد مطالعه و عصاره اهانولی بنرگ درخنت حنرا (باهسنت )RP

تشکر و قدردانی

فعالیت باالیی را نشان داد که نیز با مطالعه حیدری و همکناران

مولفی از کلیه کارکدان و اساهید آزمایشگاه بیوشنیمی دانشنگاه

در (فصننل پنناییز) سننال  1392مطابقننت دارد پتانس نیل آنت نی

علوم پزشکی یاسوج ،پژوهشکده اقیانوس شداسی خلنیج فنارس

اکسیدانی جلبکهای قهوهای به خاطر وجود پلی سناکاریدهای

در بوشهر و همچدی آزمایشگاه بیولوژی درینا دانشنگاه علنوم و

پلی سولفاهه بیشتر از جلبکهای قرمنز بنا سنولفات هنای آگنار

فدون دریایی خرمشهر به ویژه آقنای مهدندس محسن گراونند

ماندد ،ماندد گاالکتان است ()37

کمال هشکر و قدردانی را دارند

در ای روش هرکیبات آنتی اکسیدان بنا فنری سنیانور پتاسنی ،
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