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 چکیده
به دو روش  و ضد باکتریایی PMBو  DPPH ،FRAP ،RP با آزمون های هدف از این مطالعه بررسی خواص ضد اکسیدانی

در سواحل خلیج قهوه ای و قرمز  سبز، های جلبکازسه گونه  درصد( 07)اتانولعصاره هیدروالکلییوژن و چاهک دیسک دیف

بهترین فعالیت ضد اکسیدانی و  DPPHرادیکال آزاد  مهار با و پتانسیلدر این مطالعه بهترین فعالیت ضد اکسیدانی  .فارس بود

دو  کمترین این مقادیر با ایناز جلبک های سبز و  Entromorpha intestinalisگونه  را عصاره هیدروالکلی RPبا آزمون 

 .E جلبک سبز را FRAPباالترین فعالیت ضد اکسیدانی با استفاده آزمونو  Cystoseira myricaجلبک قهوه ای  راآزمون 

Intestinalisرمز گونهو کمترین این فعالیت با این آزمون را جلبک قGracilaria corticata با . داشت

به طور کلی فعالیت ضد اکسیدانی  داشت. G. corticataرمز گونه جلبک ق را باالترین فعالیت ضد اکسیدانیPMBآزمون

 احیاء یون  فریکل، دی فنیل پیکریل هیدرازیاز بقیه جلبک های مورد مطالعه دیگر با آزمون های E. intestinalisجلبک سبز 

عصاره هیدروالکلی جلبک های مورد مطالعه خواص ضد نشان داد. همچنین هیچ یک از فعالیت باالیی را  توان احیا کنندگیو 

 .باکتریایی از خود نشان ندادند

 .اشریشیاکلی لیستریا مونوسیتوژنز، های سواحل خلیج فارس، جلبک،آنتی باکتریال ،ضد اکسیدانی : لغات کلیدي

 

 

 
 نویسنده مسئول*
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 مقدمه
در محیط تولیدگنندگان جلبک های دریایی از مهمترین 

، دارای اهمیت اکولوژیکی وسیعی در محیط های دریایی
. تعدادی از جلبک های دریایی از هستندزندگی شان 

منابع غذایی در آسیا به شمار می روند که حاوی مواد 
(. Taskin et al., 2007) مغذی ضروری نیز هستند

ها در صنایع غذایی، تغذیه دام، پزشکی، صنایع جلبک
-میاستفاده برای غنی سازی خاک  آرایشی و بهداشتی و

 (.(Horincar et al., 2011شوند
فعالیت های بیولوژیکی در ترکیبات زیستی طبیعی     

فعال در جلبک ها دارای اثرات گسترده ای همچون به 
(، ضد قارچی Stirk et al., 2007عنوان ضد باکتریایی )

(Volka and Furkert., 2006ضد توم ،)( وریJiao et 

al., 2009و فعالیت های آنتی اکسیدانی هستند ) .
های شیمیایی تنوع وسیعی از متابولیت های دریاییجلبک

های خود دارند که در برابر ارگانیسم در محیط بالقوه
 ,.Bhadury and wright) کنندخارجی از خود دفاع می

2004; Smit, 2004.) 
ها باعث بوجود آمدن وتیکاستفاده گسترده از آنتی بی     

افزایش روز افزون  ها وهای مقاوم میکروارگانیسمسویه
. ها در سراسر جهان شده استمت آنتی بیوتیکمقاو

بی جدیدکه به طور تحقیقات در رابطه با عوامل ضد میکرو
شوند برای دستیابی به منابع نوین طبیعی تولید می

 Gonzalez et)دارویی از اهمیت فراوانی بر خوردار است 

al., 2001; Okeke et al., 2005). 
های ز جلبکهای آنتی اکسیدانی در برخی افعالیت     

نشان  سبز مورد مطالعه قرار گرفته و قرمز ، قهوه ای و
متناسب با ها آنداده شده که خواص آنتی اکسیدانی 

 ,.Zubia et alمحتوای ترکیبات آنتی اکسیدانی آنهاست )

ها باعث ضد اکسیدانو ماهیت شیمیایی  (. تنوع2007
از آزمایشات که بتوانند فعالیت ضد  ایطراحی مجموعه

 Bocanegra) است شدهاکسیدان را اندازه گیری نماید 

et al., 2009.) 
نشان دادند که  3102جاسبی و همکاران در سال      

باالترین خاصیت  Cystoseira myricaعصاره آبی 
کمترین خاصیت  عصاره متانولی وپاکسازی رادیکالی 

فراستی و همکاران در د. ردانیز پاکسازی رادیکالی را 
خواص ضداکسیدانی دو گونه از جلبک های  3102سال

 سبز خوراکی سواحل خلیج فارس را مطالعه کردند.
هدف از این مطالعه بررسی خواص ضد باکتریایی و      

ه ای ضد اکسیدانی سه گونه جلبکی سبز، قرمز و قهو

(Entromorpha intestinalis، Cystoseira myrica 
( سواحل خلیج فارس در استان Gracilaria corticataو

 بوشهر بود.
 

 هامواد وروش
برداری در اواخر فصل بهار و اوایل تابستان عملیات نمونه 

از چهار منطقه باالی و در زمان حداکثر جزر  0230سال 
، پایین میان 3، میان میان کشندی0میان کشندی

سواحل صخره ای و جزر و مدی  4و زیرکشندی 2کشندی
,  E ′34 وN′23  ,˚33استان بوشهر) سه ایستگاه گناوه )

( و E′43  ,˚01و N′04 ,˚32(، دانشگاه بوشهر)01˚
( E′03  ,˚01و N′01 ,˚ 32ایستگاه نیروگاه اتمی بوشهر)

درون جعبه  آوری شده راجمع جلبک های صورت گرفت.
 سپس به آزمایشگاه داری ونگه یخ لیتی حاوییونو

منتقل شدند. در  شناسی بوشهر( )پژوهشکده اقیانوس
های مورد نظر را با آب معمولی کامال و با آزمایشگاه جلبک

دقت شسته سپس درون آب مقطر غوطه ور کرده )برای 
 و هر چند ساعت آب آنها تعویض شد. خارج شدن امالح(

تکرار و بعد از آن روی پارچه تمیزی این کار تا سه مرحله 
طی سه روز خشک شدند. نمونه ها  در سایه گسترانیده و

بعد از خشک شدن توسط آسیاب برقی کامال به صورت 
 (.(Salehi et al., 2005دپودر در آمدن

ها یشگاه جهت شناسایی هر یک از گونهدر آزما     
ا هپهنکها )رنگ، اندازه، خصوصیات ریخت شناسی آن

( ثبت شده و سپس مشخصات مذکور به کمک …و
 Abbott et al., 1976;کلیدهای شناسایی معتبر )

سایت مرجع  ;0222قرنجیک و روحانی قادیکالیی، 
Algae base و دیگر تحقیقات انجام شده در این زمینه )

تطبیق داده شد و در نهایت شناسایی نمونه های جلبکی 
 صورت گرفت. 

 
ی ضد باکتریایی خواص ضد عصاره گیری و بررس

 اکسیدانی و جلبک های
عصاره هیدروالکلی جلبک ها  به روش ماستراسیون 

ساعت  42درصد به مدت  01 اتیلیک )خیساندن( با الکل
 ,.Salehi et alدر دمای آزمایشگاه و درتاریکی انجام شد

2005)). 

                                                 
1-Upper Mid Litoral 

2-Mid Mid Litoral 

3-Lower Mid Litoral 

4-Infra Litoral 
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بررسی خواص ضدباکتریایی عصاره جلبک های 
 موردمطالعه

های  عالیت ضد میکروبی عصاره ها، باکتریبرای بررسی ف
 Listeriaز مونوسیتوژن لیستریا

monosytogenes13932)اشریشیاکلی ،) ( (E. coli 

خریداری و در فریزر  پاستور تهران انستیتو از 25922
 نگهداری شدند.

های دیسک باکتریال به روشهای آنتی تست     
دیفیوژن شد. در روش دیسک انجام  6کچاه و 0ندیفیوژ

ساعته باکتری در محیط کشت مولر هینتون  34از کشت 
براث سوسپانسیون میکروبی معادل نیم مک فارلند تهیه 

بر سطح محیط مولر هینتون  سوابشد و با استفاده از 
آگار، کشت یکنواختی از باکتری ها صورت گرفت. سپس 

 30آغشته به  (PadtanTeb co. 6.4 mmدیسک بالنک )
رار عصاره های مورد نظر را در مرکز آن قز ا میکرولیتر

ها به انکوباتور انتقال و به داده. بعد از این مرحله پلیت
گراد درجه سانتی 20ساعت در دمای  34مدت 

-گیری هالهشدند. پس از این مدت با اندازه  گرماگذاری

سیت یا مقاومت باکتری ها در های عدم رشد میزان حسا
ا مشخص شدند. در روش همختلف عصارههای غلظت

چاهک نیز پس از آماده کردن سوسپانسیون میکروبی 
ها در معادل نیم مک فارلند، کشت یکنواختی از باکتری

نتون آگار  انجام گرفت. سپس محیط کشت مولر هی
میلی متر در سطح محیط ایجاد  6هایی به قطر چاهک

میکرولیتر از غلظت های متفاوت عصاره ها را  011کرده و 
ساعت گرماگذاری 34در چاهک ها ریخته و به مدت 

 شدند. 
حداقل  ( وMIC0تعیین حداقل غلظت بازدارندگی)     

صاره ها به روش رقت میکرو  2(MBCغلظت کشندگی)
تایی انجام گرفت.  36با  استفاده از چاهک های  3چاهک

ابتدا سوسپانسیون میکروبی معادل نیم مک فارلند در 
 011ون براث تهیه شد و محیط کشت مولر هینت

میکرولیتر از آن را در چاهک ها ریخته سپس از هر کدام 
تهیه 01سری رقت به صورت سری دوتایی 01از عصاره ها 

                                                 
5
-disk diffusion 

6
-Well method 

7
- Minimum inhibitory concentration 

8
Minimum Bactericide Concentration 

9
- Micro well dilution 

10
- Two Fold Dilution 

کدام از میکرولیتر از رقت های تهیه شده از هر011شد و 
، به سوسپانسیون میکروبی در میکروپلیت اضافه ها عصاره

درجه سانتی  20ساعت در  34گشت. نمونه ها به مدت 
گراد گرماگذاری شدند. جذب نوری، قبل و بعد از 
انکوباسیون با استفاده از دستگاه قرائت گر الیزا 

(Biotek/USA)  نانومتر اندازه گیری  611در طول موج
شد. سپس کشت گسترده ای از چاهک هایی که تغییری 
در جذب نوری آنها مشاهده نشد، در محیط نوترینت آگار 

ساعت گرماگذاری شدند.  34و به مدت صورت گرفت 
رشد در این محیط نشان دهنده حداقل غلظت ممانعت 
کنندگی و عدم رشد نشان دهنده حداقل غلظت کشندگی 

 بود که قادر بوده باکتری را از بین ببرد.
 

 بررسی فعالیت ضداکسیدانی
فعالیت ضد اکسیدان بوسیله رادیکال آزاد  .ارزیابی1

فعالیت ضد  (:DPPHازیل )دی فنیل پیکریل هیدر
اکسیدان تام نمونه های عصاره توسط روشون گادو و 

(. بر Von Gadow et al., 1997) همکاران ارزیابی شد
میلی  011در DPPHمیلی گرم پودر  4/3طبق این روش، 

 130/1در لوله آزمایش به .لیتر اتانول خالص حل شد
میلی لیتر  0میلی لیتر نمونه یا محلول استاندارد ترولکس، 

همچنین از . اضافه و مخلوط شد DPPHمحلول الکلی 
 01بعد از . به عنوان کنترل استفاده گردید DPPH.محلول

دقیقه قرار دادن در تاریکی و  دمای محیط ، جذب نوری 
برای رسم منحنی استاندارد از . نمونه ها قرائت شدند

میکرومول استفاده  011-0111محلول ترولکس با غلظت 
00RSA ,رصد فعالیت خنثی سازی رادیکالی عصارهد.شد

 .بر اساس فرمول زیر بدست آمد

ControlA  = میزان جذب کنترل در زمان صفر(t=0). 
 A sample= دقیقه  6میزان جذب نمونه در زمان

(t=6min)

 
  
 

ی عصاره با استفاده از هافعالیت ضد اکسیدان نمونه
بر گرم  منحنی استاندارد بر حسب میکرومول ترولکس

 بیان شد. (µmoltrolex/g) وزن خشک عصاره
 (RSA)درصد فعالیت خنثی سازی رادیکالی عصاره    

برای هر نمونه بدست آمد و سپس فعالیت ضد اکسیدان 

                                                 

Radical Scavenging Activity
11
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نمونه ها ی عصاره با استفاده از منحنی استاندارد بر حسب 
 .میکرومول ترولکس بر گرم عصاره محاسبه شد

 
ی اکسیدانی از طریق .اندازه گیری خواص آنت2

آزمون توان آنتی اکسیدانی  احیاء یون  
 : 03(FRAP)فریک

از روش بنزی و استرین با اندکی تغییر در این آزمون 
محلول کاری . (Benzie et al., 1996استفاده شد )

FRAP  میلی لیتر بافراستات  01بوسیله مخلوط کردن
-یتر 6و 4و3 میلی لیتر pH= ،0)6/2  (میلی مول  211

میلی مول )حل  01(TPTZ)تریازین S--پیریدیل -3
میلی لیتر  0میلی مول( و  41شده دراسید کلریدریک 

در لوله . میلی مول روزانه تهیه می شد 31کلرید آهن 
میلی گرم  0یتر عصاره )با غلظت میلی ل 13/1آزمایش به 

              میلی لیتر( یا محلول استاندارد آبی سولفات آهن/
میلی لیتر از محلول  0میکرومول(،  020/1-20/1ت ) غلظ

 0مخلوط فوق . اضافه و مخلوط گشت FRAPکاری 
دقیقه در دمای محیط قرار داده شد و سپس جذب نوری 
نمونه ها قرائت شدند. فعالیت احیا کنندگی نمونه ها ی 
عصاره با استفاده از منحنی استاندارد بر حسب میکرومول 

 .اسبه شدآهن در گرم عصاره  مح
 
اکسیدان به طریق گیری فعالیت ضد.اندازه3

  (:PMBفسفومولیبدنم  )
ا این گیری فعالیت ضد اکسیدانی عصاره ها ببرای اندازه

 Prietoپنیدا و اگوالر استفاده شد) از روش پریتو، آزمون

et al.,1999) . میلی لیتر از نمونه های عصاره  0/1به
میلی لیتر( یا محلول  میلی گرم بر0مورد مطالعه )غلظت 

میلی  0 میکرومول(، 6/0-4/1استاندارد ترولکس )غلظت 
مول ، فسفات  6/1لیتر از محلول معرف )اسید سولفوریک 

میلی مول(  4میلی مول و آمونیوم مولیبدات  32سدیم 
دقیقه در دمای  31اضافه و مخلوط شد . نمونه ها به مدت 

جذب نوری درجه سانتی گراد انکوبه شدند. سپس  30
نانومتر در مقابل محلول شاهد  630نمونه ها در طول موج 

های عصاره با  فعالیت ضد اکسیدان نمونه. قرائت شد
استفاده از منحنی استاندارد بر حسب میکرومول ترولکس/ 

 گرم عصاره  محاسبه شدند.
 

                                                 
12

 - Ferric reducing ability of plasma 

گیری فعالیت ضد اکسیدان به روش توان .اندازه4
  (:RPاحیا کنندگی )

ها و استاندارد طبق روش حیاکنندگی نمونهپتانسیل ا
 ,.Oyaizu et alسینگ و راجینی اندازه گیری شدند )

میلی گرم بر  0میلی لیتر عصاره )با غلظت 0/1(. به 1989
میلی لیتر( یا محلول استاندارد بوتیل هیدرواکسی آنیزول، 

 0و  =6/6pHموالر با  3/1یک میلی لیتر بافر فسفات 
اضافه و مخلوط شد  %0/1فری سیانید  میلی لیتر پتاسیم

درجه سانتی گراد  01دقیقه در دمای  31و به مدت 
 %01میلی لیتر تری کلرو استیک اسید  0انکوبه و سپس 

دور در  2111دقیقه  01به مخلوط اضافه شد و به مدت 
میلی لیتر از محلول باالئی 0دقیقه سانتریفوژ شدند. 

نیورسال هیتاچی کا دو حاصل از )سانتریفوژ یخچال دار یو
 %0/1میلی لیتر محلول  3/1آلمان( را با  0311اس دی 

کلروفریک و یک میلی لیترآب مقطر مخلوط کرده و جذب 
 .نانومتر قرائت شد 011نوری آن در طول موج 

جهت مقایسه خواص ضد اکسیدانی و ضد  T-testآزمون از
. باکتریایی عصاره جلبک های مورد مطالعه استفاده شد

مورد  Shapiro-Wilkآزمون توسط نرمال بودن داده ها 
معنی دار  >10/1pبررسی قرار گرفت. گروه ها در سطح 

در صورت معنی دار بودن آنالیز داده ها با . می باشند
آنالیز واریانس یک استفاده از روش های آنالیز آماری 

 02 نسخهSPSS با استفاده از بسته نرم افزاری  سویه
تایج آزمون ها و مقایسه میانگین عصاره برای بررسی ن

. تمامی اندازه گیری ها برای هر استفاده شد های مختلف
 ±نمونه جلبکی سه بار تکرار و مقادیر به صورت میانگین 

 (Jimenez et al., 2011 ).انحراف معیارگزارش شد
 

 نتایج
 ضداکسیدانی  خواص

فعالیت ضد اکسیدان بوسیله  رادیکال  ارزیابی.0
  :(DPPHد دی فنیل پیکریل هیدرازیل  )آزا

بیشترین فعالیت ضد  0شمارهشکل باتوجه به 
میکرومول ترولکس بر گرم وزن )( 16/00±2/2)اکسیدانی

با آزمون ( 23/63±0/4( و درصد مهار)خشک عصاره
رادیکال آزاد دی فنیل پیکریل هیدرازیل مربوط به جلبک 

به جلبک ط کمترین مقدار مربو و E. intestinalis سبز
میکرومول ترولکس بر ) C. myrica(30/1±2/0) ای قهوه

ود. ب (23/3±22/1) و (گرم وزن خشک عصاره
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آزمون رادیکال آزاد  ابها  در نمونه(میکرومول ترولکس بر گرم وزن خشک عصارهو فعالیت ضد اکسیدانی) مقادیر درصد مهار: 1شکل 

(DPPH) - ماری معنی داری را نشان می دهد.حروف نامتشابه اختالف آ 

 
.اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی از طریق 2

آزمون توان آنتی اکسیدانی احیاء یون فریک 
(FRAP) 

 بیشترین فعالیت ضد اکسیدانی 3 شکلباتوجه به  
میکرومول آهن در گرم )بر حسب  (2/03000±6/30406)

 .Eمربوط به جلبک سبز با آزمون فوق( عصاره

intestinalis بر  (00121±20/3333) کمترین مقدار و(
مربوط به جلبک  (میکرومول آهن در گرم عصارهحسب 

 .بود G. corticataقهوه ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میکرومول آهن در گرم بر حسب ک)فعالیت ضد اکسیدانی نمونه ها ی عصاره از طریق آزمون توان آنتی اکسیدانی  احیاء یون فری :2شکل 

 داری را نشان می دهد.اری معنیحروف نامتشابه اختالف آم- (عصاره

 
 :(PMB.اندازه گیری فعالیت ضد اکسیدان به طریق فسفومولیبدنم )3

میکرومول ترولکس/ گرم )بر حسب  (22/030±02/2) بیشترین فعالیت ضد اکسیدانی با آزمون فوق 2 شمارهشکل باتوجه به 
 (میکرومول ترولکس/ گرم عصاره)بر حسب  (03±3/6) کمترین مقدار مربوط و G. Corticataز مربوط به جلبک قرم (عصاره

 .ودب C. myricaبه جلبک قهوه ای 
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( حروف نامتشابه اختالف میکرومول ترولکس/ گرم عصاره) ی عصاره به طریق فسفومولیبدنمفعالیت ضد اکسیدانی نمونه ها :3شکل

 آماری معنی داری را نشان می دهد.

 
ازه گیری فعالیت ضد اکسیدان به روش توان . اند4

 (RPاحیا کنندگی )
بیشترین جذب نوری)فعالیت ضد  0به شکلباتوجه 

( 44/0±04/1)اکسیدانی( به روش توان احیا کنندگی

و کمترین این  E. Intestinalisمربوط به جلبک سبز
 .Cمربوط به جلبک قهوه ای ( 22/1±12/1) مقدار

myrica .بود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حروف نامتشابه اختالف آماری معنی داری را نشان می دهد. -(RPفعالیت آنتی اکسیدانی بر اساس روش توان احیا کنندگی  ) :4شکل

 
در روش توان احیا کنندگی جذب نوری نمونه ها رابطه 
مستقیمی دارد با توان احیا کنندگی دارد یعنی جذب 

و به طبع  نوری بیشتر بیانگر خاصیت احیاکنندگی بیشتر
آن خاصیت انتی اکسیدانی می باشد و بدون واحد اندازه 

گیری می باشد زیرا از جذب نوری برای شدت خاصیت 
 احیاکنندگی استفاده می شود.

 



 4931 نتابستا/ 2سال بیست و چهارم /شماره                                                                      مجله علمی شیالت ایران 

 

59 

 

باکتریایی عصاره هیدروالکلی فعالیت ضد . 5 
 های مورد مطالعه جلبک

هیچ یک از عصاره  3 و 0 باتوجه به جدول شماره
در هیچ غلظتی به  ای مورد مطالعهههیدروالکلی جلبک

فعالیت ضد باکتریایی و چاهک  دیسک دیفیوژنهای روش
 د.از خود نشان ندادن

 
)غلظت عصاره های مورد دیسک دیفیوژنفعالیت ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی جلبک های مورد مطالعه با استفاده از روش  :1 جدول

 .ی لیترآب مقطر است(میلی گرم در میل 155و 155، 55استفاده 

 G. corticata C.myrica E. intestinalis کنترل مثبت)گروه شاهد(
 جلبکی هارعص

 )غلظت(

قطر هاله عدم               

 )میلی متر(رشد

15 تتراسایکلین آمپی سیلین
5

 

15
5

 

55
 15

5
 

15
5

 

55
 15

5
 

15
5

 

55 

00/6 ±32/00 12/6±6/30 - - - - - - - - - L.   monocytogenes 
3/0±6/03 22/2±36/34 - - - - - - - - - E.coli 

 

فعالیت ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی جلبک های مورد مطالعه با استفاده از روش چاهک )غلظت عصاره های مورد . 2شماره جدول

 .میلی گرم در میلی لیترآب مقطر است( 155و 155، 55استفاده 

 جلبکی هارعص G. corticata C.myrica E. intestinalis کنترل مثبت)گروه شاهد(

 )غلظت(

 قطر هاله عدم

 )میلی متر(رشد 

 آمپی سیلین

 
 تتراسایکلین

00
1

 

01
1

 

01
 01

1
 

01 01
 00

1
 

01
1

 

01 

20/0±22/30 12/0±66/33 - - - - - - - - - L. monocytogenes 

2±36 63/01±22/32 - - - - - - - - - E.coli 

 
 بحث 

دارای خواص فیزیکوشیمیایی مختلفی  هاآنتی اکسیدان
های گیاهی های آنتی اکسیدانی عصارهفعالیت. هستند

غالبا بستگی به ترکیب عصاره ها وشرایط آزمایش مربوطه 
نی تحت تاثیرعوامل زیادی های آنتی اکسیداپتانسیل .دارد

-ا یک نوع آزمایش به طور کامل نمیگیرد که بقرار می

 یچ تستی به تنهایی توانایی نشانلذا ه. تواند توصیف شود
ها را ها و اکسیداندادن تمام خصوصیات آنتی اکسیدان

 شودتوصیه می نداشته و استفاده از چند تست معموالً
 هایگیری فعالیتنابراین الزم است که برای اندازهب

های های مختلف تستآنتی اکسیدانی با مکانیزم مختلف
 .(Ayse et al., 2009متنوع بکار برد )

های مختلف زیادی برای های اخیر روشالدر س    
ارزیابی فعالیت ضداکسیدانی نمونه های مختلف عصاره ها 

در  (.Nickavar et al., 2007) مورد استفاده قرار گرفته
 چهار برای تعیین مقدار آنتی اکسیدانی ازاین تحقیق 

 توان آنتی اکسیدانی، آزموندی فنیل پیکریل هیدرازیل
 فسفومولیبدات استفاده شد.و یاء یونفریک اح

ازیل بین با استفاده از آزمون دی فنیل پیکریل هیدر     
های هیدروالکلی حاصل از خواص ضد اکسیدانی عصاره

داری برداری شده اختالف معنیهای نمونههمه جلبک
باالترین فعالیت ضد (. 0)شکل شماره  وجود داشت

 ی فنیل پیکریل هیدرازیلاکسیدانی با استفاده آزمون د
مربوط به  (میکرومول ترولکس بر گرم وزن خشک عصاره)

کمترین فعالیت ضد  و E. Intestinalisز جلبک سب
فراستی و  داشت.C. myrica ی اکسیدانی را جلبک قهوه ا

همکاران در مطالعه خود روی پتانسیل آنتی اکسیدانی 
بین  Chaetomorpha)جلبک های سبز رشته ای)جنس 

فعالیت پاکسازی رادیکالی و محتوای فنلی، فالنوئیدی 
نشان دیگر  مطالعات اختالف معنی داری را گزارش کردند.

داده که باال بودن ترکیبات فنلی دلیل عمده باال بودن 
ها از جمله ترکیبات ره فعالیت آنتی اکسیدانی بعضی عصا

از طرف دیگر بعضی  (.Muret et al., 2007قطبی است )
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قین میان فعالیت ضداکسیدانی و کل محتوای فنلی از محق
-بکی همبستگی ضعیفی را گزارش کردهاز عصاره های جل

 (.Liu et al., 2010) اند
ت آنتی اکسیدانی باال را در مطالعات مختلف ظرفی    

های سولفاته نسبت های پلی ساکاریدها به عصارهجلبک
 (.Costa et al., 2010; Qi et al., 2010) اندداده
-اختالف معنیدهد که نتایج مطالعه حاضر نشان می     

بین خواص ضد اکسیدانی عصاره هیدروالکلی حاصل  یدار
 C. myricaهایا جلبکبE. intestinalis ز از جلبک سب

آزمون  برداری شده با استفاده ازمونهن G. corticata و 
)شکل توان آنتی اکسیدانی احیاء یون  فریک وجود داشت

بیشترین فعالیت ضد اکسیدانی با آزمون فوقرا (. 3اره شم
وکمترین  فعالیت ضد  E. intestinalisجلبک سبز 

 داشت.  G .corticataاکسیدانی را جلبک 
در  E. intestinalisز جلبک سب با توجه به اینکه این     

های شدید معرض استرس باالی جزر و مدی و درمنطقه 
فشار گیاه خواران، در ، )مانند شدت نور باال محیطی
خشکی زدگی و ...( بیشتری نسبت به دو گونه معرض 

جلبک دیگر قرار دارد و اینکه مدت زمان بیشتری در طول 
شبانه روز خارج از آب و نسبت به دوگروه دیگر بیشتر 
تحت تأثیرتنش های محیطی قرار می گیرند احتماال باال 

دو گونه  بودن خواص ضداکسیدانی این جلبک نسبت به
و  Connanدیگر را می توان به این امر مرتبط دانست.  

نیز میزان ترکیبات آنتی  3116همکاران در سال 
اکسیدانی را در ارتباط با استرس های محیطی )همچون 

فشار گیاه خواران، در معرض آفتاب شدت تابش خورشید، 
، خشکی زدگی و ...( دانسته. همچنین عمق، شوری بودن،

 ROS(02(ده که تولید ترکیبات فعال اکسیژن مشاهده ش
در جلبک ها در همبستگی با استرس های محیطی مانند 
شدت نور باال، فلزات سنگین، غلظت باالی نمک ها، اشعه 

(. آنتی Wu et al., 2010ی فرابنفش و غیره هستند)
اکسیدان ها زیان های ناشی از رادیکالهای آزاد واکنش 

کسیژن دار را در سلول ها ذیر اپذیر و گونه های واکنش پ
(. احتماال Anchana et al., 2005دهند )کاهش می

ترکیبات آنتی اکسیدانی در توازن و خنثی سازی با این 
 ترکیبات نیز در جلبک ها ساخته می شوند.

فسفومولیبدنم یک روش اندازه گیری قدرت آنتی      
 اکسیدانی است که از طریق اسپکتروفتومتری انجام می

های اساس احیاء مولیبدنم  توسط نمونهشود. آزمایش بر

                                                 
13-Reactive Oxygen Species 

اشد که در نتیجه مورد ازمایش در محیط اسیدی می ب
توجه به  با گردد.کمپلکس مولیبدنم سبز رنگ  تشکیل می

یشترین فعالیت ضد اکسیدانی با آزمون ب 2ه  شمارشکل 
میکرومول ترولکس/ )بر حسب  (22/030±02/2) فوق

و  G. Corticataز به جلبک قرم مربوط (گرم عصاره
میکرومول )بر حسب  (03±3/6) کمترین مقدار مربوط

. بود C. myricaبه جلبک قهوه ای  (ترولکس/ گرم عصاره
در مطالعه خود بر روی  3102جاسبی و همکاران در سال

سه گونه جلبکی قرمز و قهوه ای نشان داد که باالترین 
را  DPPHل آزاد پتانسیل پاکسازی رادیکالی با رادیکا

 ,C. myrica) ایهای قهوهعصاره متانولی جلبک

Sargassum boveanum و کمترین فعالیت را عصاره )
جلبک قرمز مورد مطالعه از خود نشان دارد. همچنین در 

 Hypneaاین مطالعه عصاره آبی جلبک قرمز 

flagelliformis  باالترین فعالیت را از خود نشان داد.زوبیا
در پی تحقیق خود  3110در سال  (Zubia) و همکاران
گونه جلبک دریایی فعالیت ضداکسیدانی  42بر روی 

ثبت کردند که در را برای جلبک های قهوه ای  االییب
.خواص ضد اکسیدانی عصاره توافق با تحقیق حاضر نیست

 .Eبا C. myricaهیدروالکلی حاصل از جلبک  

intestinalis  وG. corticata ری شده با نمونه بردا
استفاده از آزمون فسفومولیبدنم اختالف معنی داری وجود 

 داشت. 
در روش توان احیا کنندگی جذب نوری نمونه ها      

رابطه مستقیمی با توان احیا کنندگی دارد یعنی جذب 
در . نوری بیشتر بیانگر خاصیت احیاکنندگی بیشتر است
اس این روش سنجش فعالیت های آنتی اکسیدانی بر اس

افزایش در جذب نوری . جذب نوری صورت می گیرد
مخلوط واکنش بیانگر افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی می 

زیرا از جذب . باشد و بدون واحد اندازه گیری می باشد
. نوری برای شدت خاصیت احیاکنندگی استفاده می شود

بهترین فعالیت ضد اکسیدانی عصاره هیدروالکلی حاصل از 
ه برداری شدهبا استفاده از آزمونتوان احیا جلبک های نمون

. داشت E. Intestinalisز را جلبک سب (RPکنندگی )
بین خواص ضد اکسیدانی جلبک های غالب مورد مطالعه 

ان احیا کنندگی  اختالف معنی با استفاده از آزمون تو
 ی وجود داشت.دار

نوع حالل مورد استفاده برای استخراج بیشترین تاثیر      
. بر روی خاصیت ضد باکتریایی عصاره بدست آمده دارد را

در بین حالل های رایج جهت عصاره  01اتانول با درجه 
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گیاهی، برای ترکیبات قطبی و غیر قطبی  دگیری موا
 .(Harborne, 1998دارای بیشترین کارائی می باشد )

یک از عصاره جلبک های مورد مطالعه  یچدر این مطالعه ه
فعالیت ضد باکتریایی از ر هیچ غلظتی در این تحقیق د

 3102جاسبی و همکاران در سال . خود نشان ندادند
 متانولی، دی کلرومتانی، عصاره هاینشان دادند که 

 .Hاز جلبک های)حاصل  و عصاره آبی (درصد 21ی)متانول

flagelliformis, C. myrica, S. boveanum خاصیت )
ی( از خود نشان ضدباکتریایی)با تاثیر روی اشریشیاکل

در مطالعه ندادند که با مطالعه حاضر مطابقت دارد.
نشان دادند که عصاره  3100تاجبخش و همکاران در سال 

های استخراجی با آب سرد خاصیت ضدباکتریایی علیه 
باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس 
 اپیدرمیس، اشریشیاکلی، پزدوموناس آرژینوزا از خود نشان
ندادند اما عصاره های استخراجی با آب گرم خاصیت 

نسبت ضدباکتریایی علیه باکتری های نام برده داشتند.
یافته های دیگران این مطالعه و تفاوتهایی در  تغییرات و

اختالف در  (.(Mhadhebi et al., 2012د شومشاهده می
نتایج ممکن است ناشی از گونه های مورد استفاده، زمان 

 ,.Salem et alباشد) مونه های جمع آوری شدهومکان ن

.(2011 
-یک تنوعی از حالل ها برای عصاره در پژوهش ها     

گیری جهت انجام فعالیت های پژوهشی در جلبک ها 
استفاده می شود، با این وجود هنوز مشخص نیست که 

 Zheng etکدام نوع حالل برای عصاره گیری موثر است)

al., 2001درجه از قطبیت  01اینکه الکل  (. با توجه به
باالیی برخوردار است عصاره استخراج شده با این حالل 

درخشش پور و بیشتر شامل ترکیبات قطبی است. 
نشان دادند که حالل هایی با  0231همکاران در سال 

قطبیت کمتر نتایج بهتری نسبت به حالل هایی با قطبیت 
فعال زیستی  با توجه به این نتایج اجزای. بیشتر دارند

مورد نظر بایستی ترکیباتی با قطبیت کم و چربی دوست 
با توجه به نتایج (. 0231،.باشند )درخشش و همکاران

تست های آنتی باکتریال و دیگر تحقیقات انجام شده در 
این زمینه می توان گفت احتماال حداکثر ماده موثره در 
 عصاره این جلبک ها ترکیبات قطبی بود که هیچ گونه

 خاصیت ضد باکتریایی از خود نشان نداده اند.
 .Eبه طور کلی فعالیت ضد اکسیدانی جلبک      

intestinalis ک های مورد مطالعه دیگر با از بقیه جلب
فعالیت باالیی را نشان  RP و DPPH ,FRAP هایآزمون

داد. همچنین در این مطالعه هیچ یک از جلبک های مورد 
الیت ضد باکتریایی قابل توجهی مطالعه در هیچ غلظتی فع

)با تاثیر بر باکتری های مورد مطالعه( را از خود نشان 
 .ندادند

 
 سپاسگزاري

مولفین از کارکنان آزمایشگاه های میکروبیولوژی و 
بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و همچنین 
آزمایشگاه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی دریا دانشگاه علوم 

ی خرمشهر  و مرکز اقیانوس شناسی در و فنون دریای
 بوشهر کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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Abstract 

The purpose of  study was to evaluate the anti-oxidant and anti-bacterial activities of three 

species of green, brown and red algae from northern coast of the Persian Gulf, The study was 

performed using DPPH, FRAP, PMD and RP tests for anti-oxidant capability and disk 

diffusion and plate methods of ethanol extraction for anti-bacterial ability. In the current 

investigation,  The best anti-oxidant activity and inhibition potential of  DPPH free radicals 

and RP were shown in ethanol extract of Entromorpha intestinalis green algae and lowest 

values was detected in Cystoseira myrica brown algae.The highest anti-oxidant activity was 

measured by FRAP test in green algae E. intestinalis and the lowest anti-oxidant activity was 

obtained in the red algaeGracilaria corticata.The highest anti-oxidant activity with PMD test 

was found in the red algae G. corticata. However, anti-oxidant activity of the green algae E. 

Intestinalis was shown high activity with DPPH, FRAP, RP tests. Hydro-alcohol extraction of 

sea weed did not show any anti-bacterial properties. 
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