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چکیده:
امروزه جایگزینی ضداکسیدانهای مصنوعی با ضداکسیدانهای طبیعی ،از جمله در جلبکها ،در صنایع
غذایی مورد توجه قرار گرفته است .در این مطالعه اثر استفاده از آب و حاللهای آلی ،از جمله استون،
اتانول و متانول با غلظت  50درصد ،بر میزان فنول کل و فعالیت ضداکسیدانی دو گونه جلبک قرمزز
 Hypnea hamulosaو  Gracilaria corticataخلیجفارس بررسی شد .استخراج با استفاده از روش
غوطهوری و با نسبت  1:20جلبک به حالل صورت پذیرفت .نتایج نشان داد که مخلوط آب و استن
( )1:1دارای بیشترین ترکیبات فنولی ( 0/31میلیگرم تانیک اسزید بزر گزرم پزودر جلبکزی) ،قزدرت
کاهندگی آهن ( 0/06میلی گرم تانیک اسید بر گرم پودر جلبکی) و مهارکنندگی رادیکزال آزاد DPPH

( 76/11درصد ) بود ( .)p< 0/05فعالیت ضداکسیدانی کل این عصاره ( 0/04میلیگرم اسکوربیک اسید
بر گرم پودر جلبکی) اختالف معناداری با عصاره اتانولی  50درصد و عصاره آبی نداشت (.) p <0/05
مقایسه دو گونه جلبکی نیز نشان داد که در تمامی شاخصها به استثنای فعالیت ضداکسیدانی کل گونه
جلبکی  ،G. corticataدارای فعالیت ضداکسیدانی باالتری بود ( .) p< 0/05بنابراین مزیتزوان نتیهزه
گرفت که حاللها با قطبیتهای مختلف اثر معنادار ی بر میزان فنول کل و فعالیت ضداکسیدانی دار ند.

کلید واژگان:

ترکیبات فنولی ،فعالیت ضداکسیدانی ،خلیجفارسGracilaria ،Hypnea hamulosa ،

corticata

مقدمه

ب رابر صزدمات ناشزی از اکسزیداتیو و مشزارکت در مسزیر

ضد اکسیدانها دارای عملکردهای متعددی در سیستمهزای

سیگنالهای اصلی سلولهزا یکزی از عملکردهزای عمزده

بیولوژیکی میباشند که از مهمترین آنها میتوان به دفاع در

ضد اکسیدانها در سلولها ،جلوگیری از صدمات ناشزی از
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 In vitroمیتوان بهطور مختصر به مطالعات انهام شده بزر

فعالیت گونههزای اکسزیینی فعزال مزیباشزد

 .)Souzaمیزان بیش از حد گونههای اکسیینی فعال ممکن

جلبکهای سبز ( ،)El-Baky et al., 2009جلبکهای قرمزز

است مضرر باشند .آنها میتوانند اکسیداسیون بیومولکولی

( Duan et al., 2006؛  Ganesan et al., 2008؛ (Kumar et

را آغززاز کننززد کززه م نهززر بززه آسززیگ و مززرو سززلولی و

 ، al., 2008جلبزکهزای قهزوهای (Chandini et al., 2008؛

استرسهای اکسیداتیو مزیگزردد .اثرهزای منفزی اسزترس

et al., 2005 ، Chkhikvishvili and Ramazanov, 2000

اکسیداتیو ممکن است بهوسیله ضد اکسیدانها کاهش یابزد

 )Kudaاشززاره کززرد .دو گونززه جلبززک قرمززز

( .)Yangthong et al., 2009در حززال حاضززر عالقززه بززه

 hamulosaو  Gracilaria corticataبا توجه به پراکنشزی

مصرف ضد اکسیدانهای طبیعی در مواد غذایی و دارویزی

که در سواحل ایران و بهوییه خلیجفارس دارند  ،میتوانند

به عنوان جایگزین ضد اکسیدانهای مصنوعی همانند بوتیل

به عنوان گزینههای بالقوه برای وجود ترکیباتی بزا خزوا

هیدروکسی تولوئن  ،1بوتیل هیدروکسزی آنیززول 2و تزرت

ضد اکسیدانی بررسی شوند .هزدف از انهزام ایزن تحقیز

بوتیل هیدروکینون  3با توجه بزه نگرانزیهزایی کزه دربزار

بررسززی فعالیززت ضد اکسززیدانی جلبززک قرمززز

امنیت غذایی وجود دار د ،افزایش یافته است

Hypnea

Hypnea

( Hossain et

 hamulosaو  Gracilaria corticataخلیجفارس و تعیین

 .)al., 2012بنابراین شناسزایی منزابع جدیزد ضد اکسزیدانی

بهترین حزالل بزرای اسزتخراج ایزن ترکیبزات مزیباشزد.

سالم و ارزان با منشأ طبیعی از اهمیزت بزاالیی برخزوردار

روشهای بسیاری برای تعیین ظ رفیت ضد اکسیدانی وجود

است .گیاهان منبع اصلی آنتی اکسیدانها در طبیعت هستند

دارد که از لحاظ اصول و شرایط آزمایش با هزم متفاوتنزد.

).(Mendiola et al., 2008مطالعززات زیززادی بززر روی

در نتیهه روشهزای ضزد اکسزیدانی مختلزف دارای سزهم

آنتیاکسیدانهای طبیعی که از گیاهان خشکیزی استخراج

متفاوتی در تعیین پتانسیل ضد اکسیدانی میباشند .در ایزن

شده اند انهام شده و کاربردهای آنها نیزز در سیسزتمهزای

مطالعه میزان فنول کل و همچ نین فعالیزت ضزد اکسزیدانی

غذایی آزمایش شد ه است .عالوه بزر ایزن جلبزکهزا نیزز

شزامل فعالیززت ضد اکسززیدانی کزل ،فعالیززت مهارکننززدگی

بهعنوان منابع غنی از ضد اکسیدانهای طبیعی مورد توجزه

رادیکال آزاد  DPPHو قدرت کاهندگی آهن آزمزایش شزد

واقع شدهاند ( .(Cho et al., 2011ترکیبزات فنزولی هماننزد

(.(Meenakshi et al., 2011

فالوونوئیززدها  ،اسززیدهای فنززولی و تززاننهززا بززهعنززوان
تشکیلدهند عمده ظرفیت ضد اکسزیدانی در نظزر گرفتزه

مواد و روشها

شده اند .فنولها گروه مهمی از ترکیبات طبیعی با خزوا

جمع آوری نمونه

(2010

جلبزک قرمزز  H. hamulosaو  G. corticataاز سززواحل

آنتزی اکسززیدانی و دیگززر خززوا

زیسززتی هسززتند

 .)Onofrejova et al.,از تحق یقزات مهزم انهزام شزده روی

خلیجفارس در منطقه ساحل جنوبی شهر بوشهر جمعآوری

تعیین خاصیت ضداکس یدانی عصارههای جلبکی در شرایط

و با آب دریا شستشو شدند تا باقیماند اپیفیتها ،شزن و
ماسه و نمک از جلبکها جدا شود .سپس نمونههزا بزا آب
شیرین شستشو شده و در دمای محیط و در سایه بهمدت 3

1

- Butylated hydroxytoluene
- Butylated hydroxyanisole
3
- tert Butylhydroquinone

تا  4روز قرار گرفته تزا خشزک شزوند .نمونزههزا پزس از

2
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خشک شدن ،به آزمایشگاه فراوری دانشکد منابع طبیعی و

تهیه نمونه شزاهد  200میکرولیتزر حزالل بزه جزای نمونزه

علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس منتقل شده و در یزک

استفاده شد و بقیه مراحل مشابه با روش ذکر شزده بزرای

دسززتگاه خززردکن (  ، Mulinex, La Molinettفرانسززه)

نمونههزا بزود .بزرای رسزم منحنزی اسزتاندارد از محلزول

به صزورت پزودر درآمدنزد و تزا زمزان انهزام آزمزایش در

اسیدتانیک از غلظت های  0تا 100میلیگرم بزر میلزیلیتزر

کیسززههززای پالسززتیکی درب دار و در دمززای  - 80درجززه

استفاده شد .نتایج ب راساس میلیگرم اسیدتانیک برگرم پودر

سانتیگراد نگهداری شدند.

جلبکی خشک گزارش شد (.)Y= 0.0138x, R2 = 0.9946

عصارهگیری

فعالیت ضداکسیدانی کل

پنج گرم نمونه پودر شده به  100میلیلیتر حزالل (نسزبت

فعالیت ضد اکسیدانی کل  )TAC(2عصارههزای جلبکزی بزا

نمونزه بززه حزالل ( )20:1حززالل شزامل 100 :درصززد آب

روش ) (Prieto et al., 1999اندازهگیری شد 0/6 .میلیلیتزر

خالص  ،استون 50درصد  ،متانول  50درصزد و اتزانول 50

نمونه با  0/6میلیلیتر محلول معرف (اسید سولفوریک 0/6

درصد) افزوده شزد و بزا اسزتفاده از روش غوطزهوری در

موالر ،سولفات سدیم  28میلی موالر و آمونیوم مولیبدات 4

حالل ،بهمدت  24ساعت در یک انکوباتور شیکردار با دور

میلی موالر) در لولههای آزمایش درب دار مخلزوط شزدند.

 200rpmدر دمززای اتززا (  28- 26درجززه سززانتیگززراد)

محلول حاصل در حمام آبی (دمای  95درجه سانتیگزراد)

استخراج گردید .سپس عصارهها بزا کاغزذ صزافی واتمزن

بهمدت  90دقیقه قرار گرفت .پس از سرد شدن نمونهها در

(Z206A-

دمای اتا  ،جذب نمونهها با اسپکتوفتومتر در طزول مزوج

، HERMLEآلمان) بزا دور  rpm6000در دمزای  25درجزه

 695نانومتر خوانده شد .برای رسم منحنزی اسزتاندارد از

سانتیگراد بهمدت  10دقیقه برای انهام آزمایشهای بعدی

محلول اسید آسکوربیک در غلظتهای  0تا  800میلیگرم

استفاده شدند.

بر میلی لیتر استفاده شزد و قزدرت ضد اکسزیدانی کزل بزر

تعیین میزان فنول کل

حسگ میلیگرم اسید اسکوربیک بزر گزرم پزودر جلبکزی

شزماره  41فیلتززر شزدند و پززس از سززانتریفیوژ

میزان فنول کل  )TPC( 1عصاره با استفاده از روش

خشک شده بیان شد (.)Y= 0.0032x, R2 = 0.99

(Taga

) et al., 1984اندازهگیری شد 200 .میکرولیتر از نمونه با 4

فعالیت مهارکنندگی رادیکالهای

میلی لیتر ( 2درصد)  ، Na2 Co 3مخلزوط شزد و بزهمزدت 2

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی با اسزتفاده از رادیکزالهزای

دقیقه در دمای اتا ( 26- 28درجه سانتیگراد) باقی ماند.

پایزدار  2و  2دی فنیزل  1پیکریزل  -هیزدرازیل ، (DPPH(3

سپس  200میکرولیتر معرف فولین  -سیوکالتو  50درصد به

طبز روش ) (Brand-William et al., 1995انهزام شزد .دو

آن اضافه شد و پس از مخلوط شدن بهمدت  30دقیقزه در

میلی لیتر از عصاره به دو میلیلیتر از محلول متزانولی 0/16

دمزای اتزا در تزاریکی بزاقی مانززد .جزذب نمونزههزا بززا

میلیموالر رادیکال آزاد  DPPHافزوده و بهمدت یک دقیقه

اسپکتوفتومتر (  ، Lambda PerkinElmer preciselyآمریکزا)

بززا دسززتگاه ورتکززس بززا دور ، IKA, MS 3b ( 2500rpm

در طول موج  720نانومتر در برابر شاهد خوانده شد .برای

آمریکا) به خوبی مخلوط و  30دقیقزه در دمزای محزیط در

آزاد DPPH

2

- T otal antioxidant capacity
. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

3

1

- T otal phenol content
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تاریکی نگهداری گردید .جذب محلول در طول موج 517

حسگ میلیگرم اسیدتانیک بر گرم پودر جلبکزی خشزک

نانومتر با استفاده از اسپکتروفتومتر خوانده شزد .فعالیزت

شده بیان شد (.)Y= 0.0117x, R2 = 0.9954

مهارکنندگی رادیکال های آزاد ِ DPPHعصاره مطاب فرمول

آنالیز دادهها

زیر محاسبه و بهصورت درصد  RSA 1بیان شد.

تمامی آزمایشها در سه تکرار انهام شد .آزمایش در قالگ

 RSAدرصزززززززد

=

طرح کامالً تصادفی با کمک آزمون فاکتوریزل انهزام شزد.

[1-(Asample-Asample

blank)/Aconrol]*100
جذب نمونه و محلول  DPPHپس از زمان مزوردنظر =

برای بررسی طبیعی بودن دادهها از آزمزون کولمزوگراف -
اسمیرنوف و برای بررسی همگنی از آزمون  Levenاستفاده

Asample

جذب محلول DPPHبدون
جذب نمونه

شد .برای بررسی اثرهای معنادار بزین گونزههزا و اثرهزای

نمونه = Acontrol

حالل های مختلف از نرم افززار ( SPSSنسزخه  ،)17آنزالیز

بدون محلول Asample blank = DPPH

قدرت کاهندگی آهن

چند متغیره و مقایسه میانگین دادهها از آزمون دانکزن (در

برای انزدازهگیزری قزدرت کاهنزدگی آهزن  )FRAP(2در

سطح  5درصزد) اسزتفاده شزد .بزرای رسزم نمودارهزا از

عصارههای جلبکی ،از روش )et al., 2008) Chewاسزتفاده

نرم افزار  )Microsoft office, 2010(Excellاستفاده شد.

شد .برای انهام این آزمایش ابتدا  2/5میلیلیتر بافر فسفات
پتاسیم  0/1موالر ( )pH= 6/6و 2/5میلیلیتر فری سزیانات

نتایج

پتاسیم  1درصد با  1میلیلیتر از نمونه مخلزوط شزد .ایزن

انتخاب غلظت مناسب حالل برای استخراج

محلول در حمام آبزی بزا دمزای  50درجزه سزانتیگزراد و

نتایج نشان داد که غلظت  50درصد حاللهای آلی در گونه

به مدت  20دقیقه نگهداری شد .سپس به این محلزول 2/5

 H. hamulosaو غلظت  50درصد و 70درصد حاللهزای

میلی لیتر اسید تری کلرواسزتیک  10درصزد اضزافه شزد و

آلی در گونه  ، G. corticataباالترین میزان فنول کل را دارا

به مدت  10دقیقه در دور  3000 rpmسانتریفوژ گردید .در

بود (شکل  ،)1در حالیکه غلظت  100درصد آنها کمترین

ادامه 2/5 ،میلیلیتر از آب و  0/5میلیلیتزر از کلریزد آهزن

میزان را نشان داد .بنابراین با توجزه بزه ایزنکزه اخزتالف

(  0/1 )FeCl3درصد بزه  2/5میلزیلیتزر از مخلزوط اضزافه

معناداری بین غلظت  50درصد و  70درصد حاللهای آلی

گردید .سپس این محلول در دمای محیط بهمدت  30دقیقه

در گونه  G. corticataوجود نداشت و با در نظر گزرفتن

نگهداری شده تا در آن ایهاد رنگ صورت بپذیرد .جذب

مصرف حالل کمتر و کاهش آلودگیهای زیسزتمحیطزی،

نمونهها در  700نانومتر خوانده شد .بزرای رسزم منحنزی

غلظت  50درصد برای انهام آزمزایشهزای ضد اکسزیدانی

استاندارد از محلول اسیدتانیک در غلظزتهزای  0تزا 250

بعدی استفاده شد (.)p< 0/05

میلیگرم بر میلیلیتر استفاده شد و قدرت کاهندگی آهن بر

4. Radical scavening activity
2
. Ferric reducing antioxidant power
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شکل  1انتخاب غلظت بهینه برای استخراج ترکیبات ضداکسیدانی از دو گونه جلبکی  H. hamulosaو  G. corticataبراساس آزمایش
میزان فنول کل  .حروف التین متفاوت نشانگر اختالف معنادار بین تیمارها میباشد (.)p< 0/05

آزمایشهای ضداکسیدانی

کاهنززدگی آهززن بززاالتری نسززبت بززه گونززه

نتایج آنالیز آماری دادهها نشان داد که میزان فنزول کزل در

نشان داد ( .)p< 0/05همانند شزاخص میززان فنزول کزل،

گونة  G.corticataبا میزان  0/27میلزیگزرم تانیزک اسزید

عصار ه اسزتونی 50درصزد در آزمزایش قزدرت کاهنزدگی

بر گرم پودر جلبکی خشک شده بهطور معنزاداری نسزبت

آهن نیز باالترین میزان ( 0/063میلیگرم تانیک اسزید بزر

به گونزه  H.hamulosaبزا میززان  0/20میلزیگزرم تانیزک

گرم پودر جلبکی خشک شده) را به خود اختصزا

داد

اسید بر گرم پودر جلبکی خشک شده بیشتر بزوده اسزت

( .)p< 0/05عصزارههزای اتزانولی  50درصزد  ،متزانولی50

(( )p< 0/05شزکل .)2 a -1در مقایسززه بزین حزاللهززای

درصد و آبی در ردههای بعدی قرار داشتند .هر چنزد کزه

مختلزززف اسزززتفاده شزززده بزززرای اسزززتخراج ترکیبزززات

عصارههای اتانولی 50درصد و متانولی  50درصزد بزا هزم

ضد اکسیدانی نیز عصزار اسزتونی 50درصزد  ،اتزانولی50

اخززتالف معنززاداری نداشززتند ( .)p < 0/05مقایسززه اثززر

درصد  ،متانولی  50درصد و آبی بهترتیگ بزا میززان ، 0/31

متقابل شاخصهای نوع گونه و حزالل نیزز نشزان داد کزه

 0/22 ، 0/26و  0/13میلیگرم تانیک اسید بزر گزرم پزودر

عصزاره اسزتونی  50درصزد گونزه  G.corticataبززاالترین

جلبکی خشک شده بیشترین میزان فنول کل را اسزتخراج

میزان قدرت کاهندگی آهن ( 0/07میلیگرم تانیزک اسزید

کردنززد (شززکل .)2 a -1همچ نززین مقایسززه اثززر متقابززل

بر گرم پودر جلبکزی خشزک شزده) را نسزبت بزه سزایر

شاخصهای نوع گونه و حالل بهطور تزوأم نشزان داد کزه

تیمارهززا دارا بززود ( )p<0/05و حززداقل قززدرت قززدرت

عصاره اسزتونی  50درصزد گونزه  G.corticataبزا میززان

کاهنزدگی آهزن نیزز در عصزاره آبزی گونزه

 0/36میلیگرم تانیک اسید بر گرم پزودر جلبکزی خشزک

( 0/023میلزیگزرم تانیزک اسزید بزر گزرم پزودر جلبکزی

شده بیشترین میزان فنول کل را د ارا بود (شکل.)2 b -1

خشک شده) مشاهده شد (شکل.)2 b -2

H.hamulosa

H.hamulosa

همچنززین فعال یززت مهارکننززدگی رادیکززال

دربار قدرت کاهندگی آهن ،همانطزور کزه در شزکل

آزاد DPPH

بهوسیله عصزاره اتزانولی  50درصزد  ،متزانولی  50درصزد ،

 2 a -2مشززاهده مززیشززود گونززه  G.corticataقززدرت

اسززتونی  50درصززد و آبززی دو گونززه جلبززک قرمززز
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 G.corticata ، H.hamulosaارزیززابی شززد و نتزززایج در

مهارکنندگی نیز در عصاره آبی در هزر دو گونزه مشزاهده

شزکل ( 2 a -3و  )2 b -3بزهصزورت درصزد مهارکننزدگی

شد (شکل.)2 b -3

رادیکال آزاد  RSA ( DPPHدرصد) بیان شد .نتزایج آنزالیز

دربار فعالیت ضد اکسیدانی کل نیز همانطزور کزه در

آماری داده ها نشان داد فعایت مهارکننزدگی رادیکزال آزاد

شزکل 2 a -4مشزاهده مزیگزردد  ،گونزه  H.hamulosaبزا

 DPPHگونة  G.corticataبا میزان  59/63درصد بزهطزور

میزان  0/06میلیگزرم آسزکوربیک اسزید بزر گزرم پزودر

معنزاداری ( )p< 0/05نسزبت بزه گونزه  H. hamulosaبزا

جلبکززی خشززک شززده نسززبت بززه گونززه

فعالیززت مهارکننززدگی  40/5درصززد بیشززتر بززوده اسززت

باالترین فعالیت ضد اکسزیدانی کزل را دارا بزود .همچنزین

(شکل .)2 a -3در مقایسه بین عصارههای حاللزی مختلزف

عصارههای استونی 50درصزد  ،اتزانولی  50درصزد و آبزی

نیز عصزاره اسزتونی  50درصزد بزا فعالیزت مهارکننزدگی

اختالف معنا داری در استخراج ترکیبات ضد اکسزیدانی بزا

 76/11درصد نسبت به دیگر عصزارههزا عملکزرد بهتزری

یکززدیگر نداشززتند ( .)p <0/05در بررسززی اثززر متقابززل

نشان داد .از نظر میزان فعال یت مهارکنندگی رادیکزال آزاد

شاخصهای نوع گونزه و حزالل بزر خزالف سزه فزاکتور

 ، DPPHعصززاره هززای اتززانولی  50درصززد  ،متززانولی 50

پیشزین ،عصزاره اسززتونی  50درصزد گونززه

درصد و آبی بزه ترتیزگ بزا میززان  66/31درصزد 49/47 ،

باالترین فعالیزت ضزد اکسزیدانی کزل را بزا میززان 0/066

درصد و  8/38درصد پس از عصزاره اسزتونی  50درصزد

میلیگ رم آسکوربیک اسید بر گرم پزودر جلبکزی خشزک

قرار گرفتند (شکل .)2 a -3همچ نزین مقایسزه اثزر متقابزل

شده نسبت به سایر تیمارها نشان داد .با این حزال تفزاوت

شاخصهای نوع گونه و حالل بهطور تزوأم نشزان داد کزه

معناداری در فعالیت ضد اکسیدانی عصارههزای اتزانولی50

عصززاره اسززتونی  50درصززد گونززه  G.corticataبهتززرین

درصزد  ،متزانولی 50درصزد و اسزتونی 50درصزد جلبززک

کارایی را با فعالیت مهارکنندگی بزاال (نزدیزک بزه 82/24

وجود نداشت (( )p < 0/05شکل.)2 b -4

H.hamulosa

درصد) نسبت به سایر تیمارها نشان داد و حداقل قزدرت
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شکل 2نمودارهای مقایسهای اثر گونه (  H. hamulosaو  (G. corticataو حالل (متانول ،اتانول ،استون و آب) به طور جداگانه (:) a
میزان فنول کل ( ،) a-1قدرت کاهندگی آهن ( ،) a-2فعالیت جذب رایکال آزاد ( ،) a-3فعالیت ضداکسیدانی کل ( .) a-4نمودارهای
مقایسهای اثر متقابل حالل و گونه بهصورت توأم (  :) bمیزان فنول کل ( ،) b-1قدرت کاهندگی آهن ( ،) b-2فعالیت جذب رایکال آزاد
( ،) b-3فعالیت ضداکسیدانی کل (.) b-4
حروف التین متفاوت نشانگر اختالف معنادار بین تیمارها میباشد (.) p< 0/05
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بحث

مغذی) و عوامل ذاتی (نوع ،سن ،مرحله تولید مثل) باشزد

فنززولهززای گیززاهی مهارکننززدههززای رادیکزززال آزاد و

( .)Ganesan et al., 2011در مطالعززه ای کززه

ضد اکسیدان های مزؤ ثری هسزتند و فعالیزت ضد اکسزیدانی

) )2003بر استخراج پلیفنولها و کافئین از بروهای چای

میوهها و چای بهطور عمده از فنولهزا و ترکیبزات فنزولی

س بز به کمک مزایکروویو انهزام دادنزد ،اسزتون توانسزت

مشت شده اسزت .بنزابراین ارتبزاط نزدیکزی بزین میززان

استخراج پلی فنول بیشتری را نسبت به متانول ،آب و اتانول

Pan et

داشته باشد .بین فعالیت ضد اکسیدانی و قدرت کاهنزدگی

) .)al., 2008همانطور که در شکل 2 a -1مشاهده میشزود ،

نیزز ارتبزاط مثبتزی وجزود دارد ( .)Kumar et al., 2008بزا

استون مؤ ثرترین حالل برای استخر اج ترکیبزات فنزولی از

توجه به شکل 2 a -2بیشزترین قزدرت کاهنزدگی آهزن در

جلبک های قرمز میباشد .معموالً انتخاب حزاللهزا بزرای

عصاره استونی 50درصد مشزاهده شزد ( .)p< 0/05نتزایج

اسزتخراج بزا توجزه بزه هزدفی کزه وجزود دارد ،طبیعززت

مشابهای در مطالعه ( )Ganesan et al., 2011مشزاهده شزد.

ترکیبات ،وییگی های فیزیکوشیمیایی ماده ،قابزل دسزترس

در مطالعه این محققان حداکثر و حداقل قدرت کاهنزدگی

( Rebey et al.,

در  Entromorgha tubulosaبهترتیگ در عصاره استونی و

 .)2011محققان مختلفی استون را بهعنوان حالل مؤثر برای

آبزی گزززارش شززد و در میززان سززه گونززه آزمززایش شززده

فنولی گزارش کزرده انزد ); et al., 2009

،Entromorgha

ترکیبات فنولی و فعالیت ضد اکسیدانی وجود دارد

بزودن مزواد و تههیززات انهزام مزیشزود
استخراج ترکیبات

( tubulosa ، Entromorgha compressa

Pan et al.,

 .)Turkmen et al., 2006; Pan et al., 2003 Wangدر

 ) Entromorgha linzaعصار استونی  E. tubulosaقدرت

استخراج ترکیبات فنزولی ،قطبیزت حزاللهزا در افززایش

کاهنززدگی بهتززری نسززبت بززه دو گونززه دیگززر نشززان داد

Nazdk and

( .)p< 0/05آنها گزارش کردنزد کزه عمزل ضزد اکسزیدانی

 .)Shahidi, 2006بهطورکلی ترکیبات فنولی در حزاللهزای

کاهندهها براساس شکست زنهیره رادیکال آزاد بزهوسزیله

آلی قطبی نسبت به آب محلولترند وحزاللهزای اسزتفاده

اهدا یک اتم هیدوژون است .کاهندههزا بزا پزیشسزازهای

شده برای استخراج هنگامی که با آب مخلوط شوند  ،تأثیر

خاصی از پراکسید واکنش می دهند و در نتیهه از تشزکیل

بیشتری خواهند داشزت ) .)Wang et al., 2009بزه همزین

پراکسید جلوگیری میکنند .ترکیبات جلبکزی نیزز ممکزن

دلیل است که توصیه میشود مخلوط آب – حاللهای آلی

است به شیوه مشابهی همانند کاهنزدههزا  ،از طریز اهزدا

برای استخراج استفاده شوند .از طرفی مخلوط استون/آب

الکترون و واکنش با رادیکزالهزای آزاد و تبزدیل آنهزا بزه

برای استخراج پلیفنولها از ماتریسهای پروتئینی مزؤ ثرتر

محصوالت پایدار و پایان بخشیدن بزه واکزنش زنهیزرهای

است .زیرا استون دارای توانایی مهار کمپلکس پلیفنزول -

رادیکال آزاد عمل کنند .در مطالعه ای کزه اثزر حزاللهزای

پروتئین تشکیل شده در طول استخراج یا حتزی شکسزتن

مختلف بر فعالیت ضد اکسیدانی چند نوع جو بررسی شد،

باندهای هیدروژنی تشکیل شده بین گزروههزای فنزولی و

صرف نظر از واریته جو باالترین قدرت کاهندگی بهترتیگ

گروههزای کربوکسزیل پزروتئین مزیباشزد (.)Suhaj, 2006

در عصاره استونی  80درصد  ،متانولی  80درصد  ،اتزانولی

حاللیت فنولها نقزش بسزیار مهمزی دارنزد (

 80درصد و آبی مشاهده

تفاوت در میزا ن فنول کزل دو گونزه جلبزک قرمزز ممکزن
است ناشی از عوامل خارجی ( فشار ،عم  ،شوری  ،مزواد
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 DPPHیزک رادیکززال آزاد پایزدار اسززت کزه بززهطززور

جلبک قرمز هنگامیکه با استفاده از آب ،اتزانول و متزانول

گستردهای به عنوان ابزاری برای تخمین مهار رادیکال آزاد

استخراج میشوند ،فعالیت مهارکنندگ ی ضعیفی دارنزد .در

آزمایش DPPH

حالیکه عصزارههزای اسزتونی ،کلروفرمزی و اتیزل اسزتاتی

ضد اکسیدان قادر به کاهش رادیکال پایزدار  DPPHبزه دی

چندین جلبک قرمز فعالیت مهارکنندگی قزوی را از خزود

فنیلپیکرازیل زرد رنگ می باشد .اثر ضد اکسیدان بر مهزار

نشان داده اند .بنابراین حاللهایی که برای استخراج استفاده

رادیکال  DPPHمربوط به توانایی اهدای هیدروژن اسزت

میشوند ،تأ ثیر بسیار زیادی بزر ترکیبزات اسزتخراج شزده

) .(Zhang et al., 2011همززانطزور کززه در شززکل2 a -3

دارنززد ( .)Cox et al., 2010در مطالعززه ای کززه بززر روی

مشاهده میشود ،حداقل فعالیت مهارکنندگی به عصاره آبی

عصارههای جلبکی ایسلند انهام شد نیز عصاره استونی 70

دارد ( .)p< 0/05یکی از دالیل ممکن این است

درصد ترکیبات بیشتری با توانایی مهارکنندگی رادیکالهای

که افزودن بیشتر از حد معین حزالل آلزی/آب ،بخشزی از

 DPPHنسبت به عصاره آبی استخراج کرد

( Wang et al.,

 DPPHرا منعقززد کززرده و آن را بززرای انهززام واکززنش بززا

.)2009

توسط ضد اکسیدان بهکار برده میشود .در

اختصا

ضد اکسیدانها از دسترس خارج می کنزد و بزدین ترتیزگ

عصاره آبی اختالف معناداری بر فعالیت ضد اکسیدانی

( Karadag et al.,

کل با عصارههای استونی 50درصزد و اتزانولی  50درصزد

 .)2009بهطورکلی هنگامیکه که میزان فنول کزل نمونزههزا

ندارنزد (( )p <0/05شزکل .)2 a -4شزاید یکزی از دالیزل

زیاد بود درصد مهارکنندگی را دیکال  DPPHنیزز افززایش

ممکن این باشزد کزه اسزتفاده از آب بزهعنزوان حزالل در

معناداری داشت .این مهم میتواند بزه دلیزل مقزادیر بزاالی

استخراج ترکیبات ضد اکسیدانی ،یک محزیط کزامالً قطبزی

پلیفنول موجود در جلبکهای دریزایی باشزد کزه قابلیزت

ایهاد میکند که در آن ترکیبات فنزولی بزا درجزه قطبیزت

( et al.,

پایین به میزان کمتری استخراج میشوند و عالو ه بزر ایزن

 .) Chew 2008پیوهشگران دیگری نیزز همبسزتگی مثبزت

حضور ناخالصیهایی نظیر اسزیدهای آلزی ،پزروتئینهزا و

بین ترکیبات فنولی و قدرت مهارکنندگی رادیکالهای آزاد

قنزدهای محلزول در عصزاره آبزی نیزز باعزل اخززتالل در

(et al., 2011 ., Souza et al., 2011

تشخیص و تعیین مقدار ترکیبات فنولی میشوند .هر چنزد

 .)Lópezفنولها ضد اکسیدانهای مؤ ثری بزرای اسزیدهای

حضور ترکیبزات فزو شزاید دلیلزی بزر افززایش فعالیزت

چرب چنزد غیراشزباعی  1هسزتند .در واقزع بزا دادن اتزم

ضززد اکسززیدانی کززل در آب خززالص باشززد

(et al., 2007

هیدروژن به رادیکالهای پروکسیل  ،آن را تبدیل بزه شزکل

 .)Chirinosدر بررسی  Coxو همکاران ( )2010نیز تفزاوت

آریلوکسیل  2میکنند که توانایی عملکزرد بزهعنزوان حامزل

معناداری در فعالیت ضد اکسزیدانی عصزارههزای اتزانولی،

زنهیره و جفت شدن با دیگر رادیکزالهزا را نزدارد و در

متانولی و استونی جلبک  P. palmataوجود نداشت.

ظرفیت ضد اکسیدانی را کاهش میدهزد

عملکرد بهعنزوان جزاذب رادیکزال آزاد را دارنزد

را بیززان کززرده انززد

نتیهه سبگ مهار واکنش زنهیره ای رادیکال آزاد میگزردد
( .)siriwardhana et al., 2003گزارش شده که عصارههزای

نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشزان مزی دهزد ترکیبزات پلزیفنزولی

PUFA
Aryloxyl
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Abstract:
Nowadays, replacement of the synthetic antioxidants with natural ones from
such sources as seaweeds has been noticed in the food industry. In this study,
the effect of water and three other organic solvents, including acetone,
ethanol and methanol at concentration of 50%, on the total polyphenol
content and antioxidant activity was assessed for two species of red algae,
Hypnea hamulosa and Gracilaria corticata, of the Persian Gulf. Extraction
was performed using conventional solvent extraction method and the ratio of
1:20 algae: solvent. The results indicated that acetone extracts had the
highest values in the total phenol contents (0.31mg tannic acid/g algal
powder), ferric reducing antioxidant power (0.06mg tannic acid/g algal
powder), DPPH radical scavenging activity 76.11% (p<0.05). Total
antioxidant activity of this extract showed no significant difference with
ethanolic and aqueous extracts (p>0.05). Comparison of two algal species
showed that in all factors, except total antioxidant activity, G. corticata had a
higher antioxidant activity (p<0.05). Therefore conclude that solvents with
different polarities have a significant effect on total phenolic content and
antioxidant activity.

Keywords: phenolic compounds, antioxidant activity, Persian Gulf,
Hypnea hamulosa, Gracilaria corticata
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