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Abstract: 
 

Background: Macroalgae are rich in diverse valuable compounds so they are known as the 

21 century medicinal plants. In this study polar to nonpolar extracts of four macroalgae 
species, Sargassum boveanum, Fucus trinodis, Galaxaura rugos and Laurencia denderoidea 

were collected from the Persian Gulf coastlines, evaluated for their phenol and flavonoid 

contents and antioxidant and antibacterial activities.  

Material and Methods: Phenol and flavonoid contents of species were estimated by Folin-

Ciocalteu and Aluminum chloride methods, respectively. Antioxidant activities of 

extractions were analyzed by total antioxidant activity (TAC) and reducing power of Fe3+ 

respectively and also antibacterial activity of samples were analyzed by disc diffusion 

method against two gram positive and two gram negative bacteria.  

Results: F. trinodis showed the highest phenolic (1.38 gGA/100gDW.) and flavonoid (0.798 

gQE/100gDW.) contents and G. rugosa showed the lowest phenolic (0.240 gGA/100gDW.) 

and flavonoid (0.094 gQE/100gDW.) contents. Chloroform extract of F. trinodis (2.98 

ugASA/mg) and S. boveanum (2.48 nm) showed the maximum level of TAC and reducing 

power antioxidant activities, respectively. The samples with high content of phenolic and 

flavonoid contents showed the highest antioxidant activity too. All the three extracts of S. 

boveanum and F. trinodis showed the considerable antibacterial activity against all the four 

examined strains of bacteria especially negative gram bacteria. 

Conclusion: The studied macroalgal species showed considerable phenolic content and 

bioactivities suggest that they can be suitable for medical and medicinal applications. 
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 مقدمه

 که دهستن فتواتوتروف موجودات از گروهی هاجلبک

 .شوندمی محسوب غذایی زنجیره لیهاوّ تولیدکنندگان عنوانبه

 و است متفاوت آبی هايزیستگاه در هاجلبک گسترش و حضور

 از هاجلبک .شوندمی یافت آب در یا مرطوب مناطق در معموالً

 هامیکروجلبک عنوانبه کوچک سلولیتک هايگونه از اندازه نظر

 .[1] متغیرند اهماکروجلبک عنوانبه پیچیده پرسلولی هايگونه تا

 سبز، ماکروجلبک دسته سه به رنگدانه براساس هاماکروجلبک

 تنوع علتبه هاماکروجلبک شوند.می بنديطبقه قرمز و ايقهوه

 زیستی فعال ترکیبات از غنی یمنبععنوان به خود باالي زیستی

 فنول، معدنی، مواد چرب، اسیدهاي ویتامین، پروتئین، همچون

  .شوندمحسوب می ترپنوئیدها کارتنوئیدها و فالونوئید،
 

  ایران تهران، نور، پیام دانشگاه شناسی،زیست گروه .1

  ایران همدان، همدان، سینا بوعلی دانشگاه بیوتکنولوژی، گروه .2

  ول:ؤمس نویسنده نشانی *

 پیام نور دانشگاه ،تهران

 07633349457 دورنویس:                             09173674773 تلفن:

 mitraarman2003@yahoo.com الکترونيک: پست

 29/6/1399 نهایی: پذیرش تاریخ                       19/3/1398 :دریافت تاریخ

 هايزیستگاه در رشد علتبه ماکروجلبکی هايگونه از بسیاري

 هاییمتابولیت محیط، با تطبیق جهتدر  و محیطی دشوار و پیچیده

 .[2] شوندنمی یافت دیگر جانداران در که کنندمی تولید را

 هايمتابولیت شناسایی براي جهان سراسر در زیادي مطالعات

 و آرایشی داروسازي، صنایع در کاربرد قابلیت با هاجلبک

 انجام گذاريضدرسوب و غذایی مواد نگهدارنده مواد بهداشتی،

 خواص داشتن با دریایی هايجلبک از بسیاري .[3] است شده

 در ،ضدمیکروبی و ضدویروسی ضدتوموري، قبیل از ،زیستی

 [.4] دارند بردرکا بهداشتی و آرایشی داروسازي، و پزشکی صنایع

 ،متعدد زیستی خواص با بسیاري ترکیبات هاجلبک از تاکنون

 ترکیبات گروه در عمدتاً که اندشده شناسایی و جداسازي

 فالونوئیدها فنولی، ترکیبات کارتنوئیدها، سولفاته، ساکاریدهايپلی

 ترکیبات سنتز توانایی دلیلبه هاجلبک دارند. جاي ترپنوئیدها و

 در که هستند یترکیبات داراي ،بیشتر هايحلقه تعداد با فنولی

 گیاهان بیشتر در هافنولپلی [.5] شوندنمی یافت خشکی گیاهان

 حفاظت جهت ترکیبات این که [6] شوندمی یافت هاجلبک ویژهبه

 تولید خوارانعلف و هااسترس مانند ،محیطی شرایط برابر در

 به هیدروژن دادناز طریق  فنولیپلی ترکیبات .[7] شوندیم

 خالصه:

 عنوان جدید، و پایدار ترکیبات از غنی منبع دارابودن علتبه که هستند ترکیبات از وسیعی دامنه داراي هاماکروجلبک هدف: و سابقه

 و اکسیدانیآنتی فعالیت همچنین و فالونوئیدي و فنولی ترکیبات، مطالعه این در اند.داده اختصاص خود به را 21 قرن دارویی گیاه

 ،Sargassum boveanum، Fucus trinodis، Galaxaura rugosa هايماکروجلبک غیرقطبی تا قطبی هايعصاره باکتریاییآنتی

Laurencia denderoidea شد. بررسی فارس خلیج هايآب از شدهآوريجمع  

 هايفعالیت شد. سنجیده آلومینیوم کلرید و سیکالتو - فولین روش براساس ترتیب به هاگونه فالونوئید و فنول میزان ها:روش و مواد

 سویه دو بر هاآن باکتریاییآنتی فعالیت و 3Fe+ احیاکنندگی قدرت و )TAC( کل اکسیدانیآنتی روش دو به هاعصاره اکسیدانیآنتی

  شد. انجام دیسک انتشار روش براساس منفی گرم باکتري سویه دو و مثبت گرم باکتري

 .G گونه و (gQE/100gDW.798/0  ) فالونوئیدي و (gGA/100gDW.)  38/1 فنولی محتواي بیشترین F. trinodis گونه نتایج:

rugosa فنول محتواي کمترین (gGA/100gDW. 240/0) فالونوئید و (gQE/100gDW. 094/0) کلروفرمی عصاره دادند. نشان را 

 کل اکسیدانیآنتی ظرفیت باالترین ترتیببه، boveanum S. (nm48/2) کلروفرمی عصاره و trinodis F. (ugASA/mg 98/2) گونه

 نشان را اکسیدانیآنتی فعالیت باالترین ،فالونوئیدي و فنولی ترکیبات بیشترین داراي هاينمونه دادند. نشان را احیاکنندگی قدرت و

 منفی گرم سویه دو خصوصهب، باکتري سویه چهار هر بر F. trinodis و S. boveanum گونه دو از حاصل عصاره سه هر .ندداد

 دادند. نشان را توجهیقابل بازدارندگی اثر شدهبررسی

 کاربرد زمینهتوانند ، میتوجهقابل زیستی هايفعالیت و فنولی ترکیبات دادن نشان با شدهبررسی ماکروجلبکی هايگونه گیری:نتیجه

 .داشته باشند داروسازي صنایع و پزشکی درخوبی 

 باکتریالآنتی اکسیدان،آنتی فالونوئید، فنول، ماکروجلبک، کلیدی: واژگان

 525-535 صفحات ،1399دي  -آذر ،5 شماره چهارم، و بیست دوره فیض، پژوهشی - علمی نامهماه دو                                                         
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 فعالیت داراي ،غیرفعال هايرادیکال ایجاد و آزاد هايرادیکال

 داراي جلبکی هايعصاره .[8] هستند توجهیقابل اکسیدانیآنتی

 در هاآن قدارم اما ؛هستند فنولی ترکیباتاز  توجهیقابل میزان

 .[9] دارد بستگی جلبکی گونه و استخراج روش به ،هاعصاره

 از وسیعی دامنه هاجلبک شدهشناسایی ترکیبات و هاعصاره

 ضدتوموري، ضدویروسی، ضدباکتري، مانند ،زیستی هايفعالیت

 اسیدهاي ترکیبات شوند.می شامل را ضدالتهابی و اکسیدانیآنتی

 از جداشده يترپنوئیدها و فنولی استروئیدها، گلیکولیپیدها، چرب،

 .[10] اندداده نشان را باالیی ضدباکتریایی فعالیت هاجلبک

 مخرب اثرات کاهش جهتکه  سنتزي هاياکسیدانآنتی

 بارزیان اثرات داراي ،گیرندمی قرار استفاده مورد آزاد هايرادیکال

 با هاییاکسیدانآنتیدر مورد  مطالعه ،امر همین که هستند جانبی

 مرکز در را سنتزي انواع با هاآن جایگزینی امکان و طبیعی منشأ

 جنوب در عمان دریاي و فارس خلیج .[11] است داده قرار توجه

 جزایر داراي و دارد امتداد کیلومتر 1360 وسعت به کشورمان

 تنوع داراي عمان دریاي و فارس خلیج سواحل باشد.می متعددي

 جزر ناحیه در دریایی هايماکروجلبک مختلف هايگونه از باالیی

 صورتبه هاآن از گونه 250 تاکنون کهطوريبه ؛هستند يمدّ و

 Sargassum گونه چهار .[12] اندشده شناسایی مورفولوژیکی

boveanum، Fucus trinodis، Galaxaura rugosa، 

Laurencia denderoidea از شدهآوريجمع هايجلبک از 

 Sargassum گونه دو باشند.می فارس خلیج سواحل

boveanum و Fucus trinodis هايماکروجلبک گروه از 

 و Galaxaura rugosa گونه دو و (Phaeophyta) ايقهوه

Laurencia denderoidea قرمز هايماکروجلبک گروه از 

(Rhodophyta) در مورد  ارزشمندي تحقیقات تاکنون .هستند

 هاگونه ،این ییباکتریاآنتی و یویروسآنتی اکسیدانی،آنتی خواص

 هابیماري دیگر و عفونی سرطانی، کلیوي، هايبیماري درمان جهت

 ارزشمند ترکیبات وجود به توجه با .[13-15] است شدهانجام 

 در فراوان تغییراتنیز  و هاماکروجلبک در دارویی و غذایی

 عواملدر اثر  هاگونه شیمیایی ترکیبات و بیولوژیکی خواص

 تیفعال بررسی به مطالعه این در ،هوایی و آب و محیطی

 و فنولی محتواي همچنین و باکتریاییآنتی و اکسیدانیآنتی

 خلیج سواحل از شدهشناسایی جلبک گونه چهار فالونوئیدي

 پرداخته پزشکی و دارویی غذایی، صنایع در کاربرد جهت فارس

 .است شده

 

 

 

 هاروش و مواد

 در هرمز و قشم جزایر بندرعباس، منطقه سه از هاجلبک

 بیشینه هايزمان در مد و رزج جدول به توجه باو  هرمز تنگه ناحیه

 شدهآوريجمع هايجلبک .شدند آوريجمع 1397 زمستان در رزج

طور به ماسه و شن ذرات حذف جهت دریا آب با شستشو از پس

 قرار شدهگذاريبرچسب پالستیکی هايکیسه داخل درجداگانه 

 منتقل اهگشآزمای به یخ حاوي یونولیتی هايجعبه در و گرفتند

 شدهتصفیه شور آب با آزمایشگاه به انتقال از پس هانمونه شدند.

 خوبیبه هافیتاپی و هاصدف ماسه، و شن ذرات حذف جهت

 از پس هاهنمون .شدند کشیآب مقطر آب توسط نهایت در و شسته

 گرادسانتی درجه 4 دماي در و خشک محیط دماي در ،کشیآب

 هايشیت هانمونه از شدند. نگهداري آنالیزها انجام جهت

 و کشاورزي تحقیقات مرکز در کدگذاري از پس و تهیه هرباریومی

 براساس هانمونه شدند. نگهداري هرمزگان استان طبیعی منابع

 زیرنظر و معتبر کلیدهاي توسط سلولی و رفولوژیکیوم صفات

 .[16] شدند شناسایی متخصص شناسجلبک

 یدئفالونو و فنول محتواي سنجش جهت گیريعصاره

 هاينمونه فالونوئید و فنول محتوايکل  سنجش براي

 استخراج جهت هانمونه متانولی عصاره ابتدا شده،آوريجمع

 هاينمونه از گرممیلی 500 منظوربدین شد. تهیه موردنظر ترکیبات

 درصد 80 متانول  لیترمیلی 20 همراه به جلبکی پودرشده و خشک

 قرار گرادسانتی درجه 50 دماي با ماريبن در ساعت 2 مدت به

 جلبک، هايبافت حذف جهت ،ساعت 2 گذشت از پس گرفتند.

 حجم به درصد 80 متانول با و فیلتر ،صافی کاغذ با عصاره

 ترکیبات بررسیبراي  شدهتهیه هايعصاره شد. رسانده موردنظر

  شدند. نگهداري یخچال در فالونوئیدي و فنولی

 فنولی محتواي سنجش

 توسط ،نمونه هر از آمدهدستهب عصاره کل فنول میزان

 و Antolovich روش براساسو  سیکالتو - فولین گرواکنش

 به خالصه، طوربه شد. گیرياندازه تغییرات کمی با [17] همکاران

µL20 متانولی عصاره از، µL100 با شدهرقیق سیکالتو - فولین 

 و شد اضافه (Lµ80) درصد Na2CO3 7 و (1:10) نسبت به آب

 میزان تاریکی، شرایط در اتاق دماي در نگهداري دقیقه 90 از پس

 اسپکتروفتومتر دستگاه توسط nm765 موج طول در هانمونه جذب

 در استاندارد عنوانبه اسید گالیک ،بررسی این در شد. گیرياندازه

 عصاره فنولی ترکیبات کل مقدار نهایت درو  شد گرفته نظر

 بر (GA) اسید گالیک گرم برحسب جلبکی هاينمونه از حاصل

  شد. گزارش خشک ماده گرم 100
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 یدئفالونو محتواي سنجش

 هر از حاصل عصاره فالونوئیدي ترکیبات سنجش جهت

 کلریدآلومینیوم سنجیرنگ روش از ،جلبکی هاينمونه از یک

 با متانولی عصاره از Lµ20 منظور این براي .[18] شد استفاده

Lµ20 درصد 10 کلریدآلومینیومی، Lµ20 استات پتاسیم M1 و 

Lµ180 قرار اتاق دماي در دقیقه 30 و شدند مخلوط مقطر آب 

 طول در هامحلول جذب میزان دقیقه، 30 گذشت از پس گرفتند.

 براساس کالیبراسیون منحنی شد. گیرياندازه nm 415 موج

 فالونوئیدي ترکیبات کل محتواي مقدار گردید. رسم کوئرستین

 (QE) کوئرستین گرم برحسب جلبکی هاينمونه از حاصل عصاره

 شد. بیان خشک ماده گرم 100 بر

 زیستی خواص بررسی جهت گیريعصاره

 میزان به پودرشده و خشک جلبک نمونه چهارهر  از ابتدا

 جهت .شد ریخته لیتري دو هايارلن در جداگانه طوربه گرم 100

 کلروفرم هگزان،ان آلی حالل سه از هاماکروجلبک از گیريعصاره

 که ترتیب این به شد؛ استفاده مختلف قطبیت درجه با اتانول و

 اضافه جلبک حاوي هايارلن به هگزانان حالل لیترمیلی 500 ابتدا

 بسته یآلومینیوم فویل توسط هاارلن درب و شد زدههم خوبی به و

 ،ساعت 48 مدتبه اتاق دماي در هانمونه قرارگیري از پس شد.

 توسط هانمونه بافت، از شدهاستخراج عصاره جداسازي جهت

 روتاري دستگاه توسط فیلترشده عصاره و شدند فیلتر ،صافی کاغذ

 خشک حالل جداسازي جهت گرادسانتی درجه 40 دماي در

 جهت هوا معرض در شدن خشک از پس ماندهباقی بافت گردید.

 کلروفرم حالل لیترمیلی 500 با مانده،باقی حالل شدن خارج

 اتاق دماي در گیريعصاره جهت ساعت 48 مدت به و شد مخلوط

 توسط و فیلتر ،کلروفرمی عصاره ساعت 48 از پس گرفت. قرار

 تفاله روي بر نیز اتانولی عصاره تهیه جهت گردید. خشک روتاري

 هايعصاره همانند مشابهی عملیات ،قبل مرحله از باقیمانده جلبک

 حاصل شدهغلیظ هايعصاره گرفت. انجام هگزانیان و کلروفرمی

 ریخته ايشیشه هايتیوب در کامل، شدن خشک از پس روتاري از

 نگهداري و ذخیره یخچال در زیستی هايفعالیت بررسی جهت و

 .شدند

 کل اکسیدانیآنتی ظرفیت سنجش

 Total Antioxidant) کل اکسیدانیآنتی ظرفیت بررسی

Capacity; TAC) روش براساس جلبکی هايعصاره 

 [19] همکاران و Prieto دستورالعمل با مطابقو  فسفومولیبدنیوم

 مختلف هايغلظت با عصاره از مقداري خالصه، طوربه شد. انجام
1-mL mg36/0، 75/0، 5/0، 3 محلول ترلیمیلی 1 همراه به 6 و 

 مولیبدات آمونیوم گرم 23/1 )حاوي شواکن

(H24MO6N6O244H2O) سدیم سولفات گرم 99/0 همراهبه 

)4SO2Na( موالر 6/0 اسیدسولفوریک لیترمیلی 45/7 و) مخلوط 

 هايمحلول شد. رسانیده لیترمیلی 250 حجم به مقطر آب با و

 نهایت در و شدند انکوبه محیط دماي در دقیقه 15 مدت به واکنش

 دستگاه توسط نانومتر 695 موج طول در هانمونه جذب خوانش

 همراه به واکنش محلول ،سنجش این در شد. انجام اسپکتروفتومتر

DMSO ماده همچنین و بالنک عنوانبه عصاره جايبه 

 گرفته نظر در استاندارد عنوانبه سکوربیکاسید ا اکسیدانیآنتی

 ظرفیت و شدند انجام تکرار سه با هاسنجش تمامی شدند.

 گرممیلی صورتبه سکوربیکاسید ا براساس هانمونه اکسیدانیآنتی

  .(mg ASA/g extract) شد بیان عصاره گرم بر سکوربیکاسید ا

 3Fe+ احیاکنندگی ظرفیت سنجش

  Oyaizu روش براساس هانمونه احیاکنندگی قدرت

 از مقداري ،سنجش این در شد. انجام تغییرات کمی باو  [20]

 ،ml mg 36/0، 75/0-1) هاعصاره از یک هر مختلف هايغلظت

 1 و (pH6/6) بافر فسفات محلول لیترمیلی 1 همراهبه (6 و 3 ،5/1

 درجه 50 در قهدقی 20 مدتبه درصد 1 سیانیدفري پتاسیم لیترمیلی

 کلرواستیکتري محلول لیترمیلی 1 سپس شدند. نکوبها گرادسانتی

 10 مدت به هانمونه وشد  اضافه واکنش محلول به درصد 10 اسید

 ،فیوژیسانتر از پس شدند. فیوژیسانتر rpm3000 دور و دقیقه

 آب لیترمیلی 5/1 با همراه وشد  برداشته سوپرناتانت از مقداري

 شدند. مخلوط درصد 1/0 کلریدفریک محلول لیترمیلی 1/0 و مقطر

 توسط نانومتر 700 موج طول در هانمونه جذب خوانش نهایت در

 ،واکنش محلول جذب افزایش شد. انجام اسپکتروفتومتر دستگاه

 این در هاست.نمونه احیاکنندگی قدرت افزایش دهندهنشان

 جايبه DMSO و واکنش هايمحلول کلیه داراي بالنک ،سنجش

 شد. گرفته نظر در استاندارد عنوانبه سکوربیکاسید ا و بود عصاره

 ظرفیت نهایت در و شد انجام تکرار سه با هاسنجش تمامی

 انبی (nm) هانمونه جذب میزان صورتبه هانمونه احیاکنندگی

 .شد

 :باکتریاییآنتی خواص بررسی

 Bacillus مثبت گرم باکتري سویه دو از تحقیق این در

subtilis)، (Staphylococcus aureus منفی گرم سویه دو و 

(Salmonella typhimurium، Shigella flexneria) استفاده 

 Persian type culture) میکروبی هايبانک از کهاست  شده

collection) PTCC و (American Type Culture 

Collection) ATCC خاصیت تعیین منظور به .است شده گرفته 

 محیط توسط دیسک روي انتشار روش از هاعصاره ضدباکتریایی

 شد. استفاده (Muller Hinton Agar) آگار هینتون - مولر کشت
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 و Forbes روش براساس (Kirby-Bauer) باکتري دیسک آنالیز

 سوسپانسیون به آغشته سوآپ منظوربدین شد. انجام [21] همکاران

 در و یکنواخت طوربه (CFU/mL 810×5/1) غلظت به باکتري

 در موجود آگار هینتون مولر کشت محیط روي بر جهت سه

 کشت هاپلیت روي هاباکتري تاشد  داده حرکت استریل هايپلیت

 قبل از باکتري حاوي هايلوله کدورتکه  است ذکر قابل .شوند

 5/1×810) فارلندمک 5/0 دشمارراستاندا با هاآن مقایسه و شد تهیه

 هر از mg/mL5 غلظت سپس شد.انجام  (لیترمیلی یک در باکتري

 )قطر استریل کاغذي هايدیسک روي موردنظر هايعصاره از یک

 به آلوده آگار کشت محیط روي هادیسک وشد  ریخته متر(میلی 6

 ساعت 24 از بعد رشد عدم هايهاله قطر .گرفتند قرار هاباکتري

 این قطر .گردید تعیین گرادسانتی درجه 37 دماي در انکوباسیون

 Hi Antibiotic Zone Scale کشخط کمک به هاهاله

 شدند. محاسبه تکرار بار سه میانگین نتایج وشد  گیرياندازه

 شاهد عنوانبههم  سیلینآمپی استاندارد بیوتیکآنتی حاوي دیسک

 شد. گرفته نظر در مثبت

 آماري تحلیل و تجزیه

 انجام تکرار سه با هاسنجش تمامی درها همه آزمایش

 همچنین و آماري آنالیزهاي انجام جهت هاداده کردن مرتب شدند.

 Excel (Microsoft Officeافزارنرم توسط نمودارها رسم

Inhibition 50IC) شاخص پذیرفت. صورت 2010(

Concentration of 50%) با عصاره هر براي نیاز صورت در 

 میزان )براساسگردید  محاسبه عصاره آن خط معادله از استفاده

 اکسیدانیآنتی ظرفیت مقایسه براي و فعالیت( درصد و غلظت

 50 براي موردنیاز غلظت 50IC درواقع .شد استفاده هاعصاره

 آماري داريمعنی مقایسه جهت است. اکسیدانیآنتی فعالیت درصد

 از فالونوئیدي و فنولی آنالیزهاي در مختلف هايمیانگین بین

و نیز  دانکن تعقیبی آزمون با همراه طرفهیک واریانس آنالیز آزمون

 از یک هر مختلف هايمیانگین بین آماري داريمعنی مقایسهبراي 

 واریانس آنالیز از باکتریاییآنتی و اکسیدانیآنتی هايسنجش

 16 ویرایش SPSS افزارنرم توسط دانکن تعقیبی آزمون و دوطرفه

 گرفته نظر در درصد 5 هاآزمون کلیه داريمعنی سطح شد. استفاده

 (.>05/0P) شد

 

 نتایج

 جلبکی گونه چهار در موجود فالونوئید و فنول محتواي

 گونه چهار است. شده داده نشان 1 شماره جدول در مطالعه مورد

 اختالف ،فالونوئیدي و فنولی محتواي رنظ از شدهبررسی

 میان در (.>05/0P) دادند نشان درصد 5 سطح در يدارمعنی

 ترتیب به فنولی محتواي کمترین و بیشترین ،شدهبررسی گونه چهار

 و (Fucus trinodis g GA/100g DW.) 38/1 هايگونه در

Galaxaura rugosa (g GA/100g DW.240/0) شد همشاهد 

(05/0P<.) شده داده نشان 1 شماره جدول در که طورهمان 

 Fucus trinodis (g QE/100 هايگونه ،هانمونه میان در است،

g DW.798/0) و Galaxaura rugosa (g QE/100g DW. 

 و بیشترین داريمعنی طوربه يفالونوئید محتواي نظر از (094/0

 (.>05/0P) دادند نشان را فالونوئید محتواي کمترین

 (TAC) کل اکسیدانیآنتی ظرفیت

 و mg/mL6) غلظت پنج کل اکسیدانیآنتی ظرفیت نتایج

 چهار هگزانان و اتانول ،کلروفرم عصاره سه (36/0 ،75/0 ،5/1 ،3

 اسید گرممیلی صورتبه فسفومولیبدات روش براساس جلبک گونه

 و 1 شماره شکل در (ugASA/mg) عصاره گرم بر اسکوربیک

 نشان 1 شماره شکل در که طورهمان است. آمده 2 شماره جدول

 اکسیدانیآنتی فعالیت ،هانمونه غلظت افزایش با است، شده داده

 بین در کل اکسیدانیآنتی ظرفیت یابد.می افزایش نیز هاآن

 داد نشان را داريمعنی اختالف ،گونه یک داخل هايعصاره

(05/0P<) شدهبررسی هاينمونه میان در .(2 شماره )جدول، 

 و strinodi .F (gm/ASA gu98/2) گونه یکلروفرم عصاره

-به rugosa .G (ugASA/mg11/0) گونه هگزانیان عصاره

 به نسبت را کل اکسیدانیآنتی ظرفیت ترینپایین و باالترین ترتیب

 مقایسه در .(2 شماره )جدول (>05/0P) ددادن نشان هانمونه دیگر

 گونه چهار هر در گونه، یک هايعصاره کل اکسیدانیآنتی ظرفیت

 طوربه کلروفرم قطبینیمه عصاره ،شدهبررسی ماکروجلبک

 باالتري اکسیدانیآنتی ظرفیت دیگر عصاره دو به نسبت داريمعنی

 جایگاه در ترتیب به هگزاننا و اتانول عصاره دو و داد نشان را

 )جدول (>05/0P) گرفتند قرار اکسیدانیآنتی ظرفیت نظر از بعدي

 آمده 2 شماره جدولدر  که طورهمان .(1 شماره نمودار ،2 شماره

.L  گونه مختلف، هايگونه در مشابه هايعصاره مقایسهبا  ،است

adenderoide اتانولی هايعصاره بین در (ASA/mg ug28/1) 

 بین در .trinodis F گونه و (ASA/mg ug 78/0) هگزانیان و

 داريمعنی طوربه ،(ASA/mg ug 98/2) کلروفرمی هايعصاره

 (.P>05/0) دادند نشان را کل اکسیدانیآنتی ظرفیت باالترین

 Fe+3 احیاکنندگی ظرفیت

 ،5/1 ،3 و mLmg/ 6) مختلف هايغلظت احیاکنندگی قدرت

 گونه چهار هگزانیان و کلروفرم ،اتانول عصاره سه (36/0 ،75/0

 است. شده داده نشان 3شماره  جدول و 2شماره  شکل در جلبکی

 در جذب میزانها، آن غلظت افزایش با همراه هانمونه تمامی در

 نمودار) یابدمی افزایش هانمونه 3Fe+ احیاکنندگی ظرفیت نتیجه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 11

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-3895-en.html


 و همکاران آرمان

  530                                                                                                        5شماره  |24دوره  |1399|دي-آذر |نامه فیضدوماه

 است، شده داده نشان 3 شماره جدول در که طورهمان (.2 شماره

 S. boveanum کلروفرمی عصاره تنها ،هانمونه میان در

(nm48/2) احیاکنندگی قدرت بامطابق  باالتر احیاکنندگی قدرت 

 کهحالی در ؛داد نشانرا  (nm20/2) اسکوربیک اسید استاندارد

 را کمتري احیاکنندگی ظرفیت داريمعنی طوربه هانمونه دیگر

 شماره جدول و 2 شماره نمودار) دادند نشان استاندارد به نسبت

 فعالیت غلظتی هیچ در G. rugosa هگزانان عصاره .(3

 نیز (nm21/0-0) آن انولیات عصاره و نداد نشان را احیاکنندگی

 وربیکسکا اسید استاندارد به نسبت را احیاکنندگی فعالیت مترینک

 گونه چهار هر در .(>05/0P) داد نشان هانمونه دیگر و

 یک از حاصل هگزانیان و کلروفرم ،اتانول عصاره سه شدهبررسی

 5 سطح در داريمعنی اختالف احیاکنندگی ظرفیت نظر از گونه

 عصاره هاگونه کلیه در کهطوريبهداده شد؛  نشان درصد

 هگزانیان و اتانولی عصاره دو و فعالیت باالترین کلروفرمی

 در (.3 شماره )جدول دادند نشان را فعالیت کمترین ترتیببه

 هايعصاره میان در مختلف، هايگونه در مشابه هايعصاره مقایسه

 کلروفرمی هايعصاره ،((99/0(F. trinodis nm گونه) اتانولی

 گونه) هگزانیان هايعصاره و ((38/2(S. boveanum nm گونه)

L. denderoidea nm)32/1)) اکسیدانیآنتی فعالیت باالترین 

 داده شد نشان دیگر گونه سه در مشابه هايعصاره به نسبت احیایی

(05/0P<.) 

 باکتریالآنتی فعالیت

 هر است، شده داده نشان 4 شماره جدول در که طورهمان

 بر F. trinodis و S. boveanum گونه دو از حاصل عصاره سه

 دادند. نشان را بازدارندگی اثر شدهبررسی باکتري سویه چهار هر

 Shigellaمنفی گرم سویه بر هاعصاره بازدارندگی اثر بررسی در

flexneria، گونه کلروفرمی عصاره تنها L. denderoidea 

(mm13)، سیلینآمپی استاندارد بیوتیکآنتی با برابر اثري 

(mm13) بازدارندگی اثرات هانمونه دیگر کهحالی در ؛داد نشان 

 G. rugosa گونه دو هگزانیان عصاره .دادند نشان را کمتري

(mm6) و F. trinodis (mm5)  بر را بازدارندگی کمتریننیز 

 ارهعص دادند. نشان هانمونه دیگر به نسبت S. flexneria سویه

 و بازدارندگی باالترین ،S. boveanum (mm 13) کلروفرمی

 بر را بازدارندگی کمترین G. rugosa (mm 5) هگزانیان عصاره

 دیگر به نسبت ،Salmonella typhimurium منفی گرم سویه

 فعالیتی ،هانمونه از یکهیچ میان این در که دادند نشان هانمونه

 بررسی در ندادند. نشان (mm16) سیلینآمپی با برابر یا باالتر

 اتانولی عصاره ،Staphylococcus aureus مثبت گرم باکتري

F. trinodis (12mm) هگزانان عصاره و L. denderoidea 

(mm3) به نسبت را بازدارندگی اثر کمترین و باالترین ترتیببه 

 بازدارندگی اثر شدهبررسی هاينمونه دادند. نشان هانمونه دیگر

 به نسبت ،Bacillus subtilis مثبت گرم سویه بر را کمتري

 عصاره میان این در که دادند نشان (mm15) سیلینآمپی

 F. trinodis هگزانان و S. boveanum (mm14) کلروفرمی

(mm4)، به نسبت را بازدارندگی اثر کمترین و ینباالتر ترتیب به 

 .دادند نشان هانمونه دیگر

 

 
 سه ليتر(ميلي بر گرمميلي) مختلف هايغلظت عصاره( گرمميلي بر سکوربيکاسيد ا گرمکرومي )براساس کل اکسيدانيآنتي ظرفيت -1 شماره نمودار

 .L. denderoidea و S. boveanum, F.trinodis, G. rugosa U. paschima ماکروجلبک گونه چهار از حاصل عصاره
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 گونه چهار هگزانيان و کلروفرم ،اتانول عصاره سه همچنين و )ASA( اسکوربيکاسيد  استاندارد 3Fe+ احياکنندگي ظرفيت -2 شماره نمودار

 .L. denderoidea و S. boveanum, F.trinodis, G. rugosa U. paschima ماکروجلبک

 

 خشک وزن گرم 100 بر اسيد گاليک گرم براساس ترتيب به فارس خليج منطقه ماکروجلبک گونه چهار فالونوئيد و فنول محتواي -1 شماره جدول

(g GA/100 g DW.) خشک وزن گرم 100 بر کوئرستين گرم و ((g QE/100 g DW. 
 گونه فنول فالونوئید

c264/0 c650/0 Sargassum 
boveanum 

a798/0 a38/1 Fucus trinodis 

d094/0 d240/0 Galaxaura rugosa 

b412/0  b902/0 Laurencia 

denderoidea 

…,d a, باشدمی ستون یک داخل هاينمونه بین دارمعنی اختالف دهندهنشان متفاوت حروف (05/0<P.) 

 

 چهار از حاصل عصاره سه عصاره( گرمميلي بر سکوربيکاسيد ا گرمکرومي )براساس عصاره گرمميلي یک اکسيدانيآنتي ظرفيت -2شماره  لجدو

 ماکروجلبکي گونه
 عصاره 

 هگزان کلروفرم اتانول

 گونه

S. boveanum 0/92b,m 2/17a,m 0/25c,m 

F. trinodis 1/05b,l 2/98a,k 0/37c,l 

G. rugosa 0/48b,n 1/57a,n 0/11c,n 

L. denderoidea 1/28b,k 2/67a,l 0/78c,k 

c b, a, باشدمی گونه یک مختلف هايعصاره بین دارمعنی اختالف دهندهنشان ردیف هر متفاوت حروف (05/0<P.) 

n m, l, k, باشدمی مختلف هايگونه در یکسان عصاره بین دارمعنی اختالف دهندهنشان ستون هر متفاوت حروف (05/0<P.) 
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اسيد  استاندارد و ماکروجلبک هگون چهار (mg/mL6) هگزانان و کلروفرم ،اتانول عصاره سه 3Fe+ احياکنندگي ظرفيت -3 شماره جدول

 (ASA) اسکوربيک

 گونه (mg/mL6) عصاره 3Fe+ احیاکنندگی ظرفیت

h75/0 اتانول  

2/48a کلروفرم S. boveanum 

k39/0 ناهگزان  

f99/0 اتانول  

d45/1 کلروفرم F. trinodis 

i64/0 ناهگزان  

l21/0 اتانول  

g86/0 کلروفرم G. rugosa 

  ناهگزان 0

j51/0 اتانول  

c63/1 کلروفرم L. denderoidea 

e32/1 ناهگزان  

b20/2  سکوربیکا اسید 

a,…,k باشندمی ستون یک داخل هاينمونه بین دارمعنی اختالف دهندهنشان متفاوت حروف (05/0<P.) 

 

 و کلروفرمي هگزاني، هايعصاره باکتریایيآنتي فعاليت سنجش جهت دیسک رب انتشار روش براساس ،(mm) بازدارندگي هاله قطر -4 شماره جدول

 سيلينآمپي استاندارد با مقایسه در ماکروجلبکي گونه چهار (mg/mL5) اتانولي
+subtilis Bacillus +aureus Staphylococcus  - typhimurium Salmonella - flexneria Shigella باکتري سویه 

ان
گز

ه
رم 

وف
لر

ک
 

ول
تان
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ان 
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ه
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ا
 

 

   (mg/mL5) عصاره

 

  ماکروجلبک گونه

7 14 10 9 8 10 8 11 13 8 10 9 Sargassum boveanum 

4 12 8 7 9 12 7 9 10 5 9 7 F. trinodis 

- 11 9 - 6 8 5 8 - 6 12 11 Galaxaura rugosa 

- - 6 3 - 9 8 10 12 9 13 8 Laurencia denderoidea 

 سیلینآمپی بیوتیکآنتی 13 16 12 15

 (14>) باال فعالیت (،7-14) متوسط فعالیت (،-) غیرفعال

 

 بحث

 از بسیاري نظر از فالونوئیدي و فنولی ترکیبات

 خون، قند و چربی کاهش قبیل از انسان در فیزیولوژي هايفعالیت

 .[22] باشندمی مهم بسیار ضدتوموري و اکسیدانیآنتی هايفعالیت

-g QE/100 g DW. 798/0) فالونوئید محتواي ،مطالعه این در

 دیگر نتایج با تقریباً شدهبررسی جلبکی يهانمونه (094/0

 mg-1 را فالونوئید میزان که دیگر مطالعات در جلبکی هايگونه

g 85/9 در U. fasciata [23]، 1-mg g 46/9 در U. flexuosa  

 دارد. مطابقت دادند، گزارش U. linza [24]در mg g 43/1-1 و

 مطالعه این در شدهبررسی ماکروجلبکی هايگونه فنولی محتواي

(g GA/100 g DW. 38/1-240/0) فنولی ترکیبات نتایج با 

 mg/g 03/0 U. compressa جمله از جلبکی هايگونه دیگر

 متفاوت U. fasciata [23] در mg GAE g 07/31-1 و [25]

 فنلی محتواي میزاندر مورد  اطالعات که جاییآن از است.

 به یک هر که شودمی محدود منبع چند به تنها هاماکروجلبک

 انجام را گیريعصاره فنلی ترکیبات سنجش جهت متفاوتی روش

 متغیر عواملزیرا  ،باشدنمی دقیق هاآن مقایسه درنتیجه ،اندداده

 و گیريعصاره شرایط گیري،عصاره حالل جمله از ،آزمایشگاهی

 ثرؤم بسیار شدهسنجیده فنلی ترکیبات میزان بر استاندارد نوع

 عوامل برعالوه اندداده نشان مطالعات همچنین هستند.

 تحت شدتبه فالونوئیدي و فنولی ترکیبات میزان ،آزمایشگاهی

 نور تابش زمانمدت هوا، دماي جمله از ،محیطی فاکتورهاي ثیرأت
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UV، وجود بر یدلیل ،عوامل همین و... هستند و آب شوري 

 است مختلف مطالعات بین در ترکیبات اینمیزان  اختالفات

و  فسفومولیبدات روشطبق  کل اکسیدانیآنتی ظرفیت .[26،24]

 کمپلکس به (Mo(VI)) ظرفیتی 6 مولیبدن ياحیا براساس

 و اسیدي pH شرایط در ،(Mo(V)) ظرفیتی 5 مولیبدن سبزرنگ

 مورد نمونه در موجود اکسیدانیآنتی عوامل توسط باال دماي

 باالتري جذب شدت که هاییعصاره باشد.میاستوار  سنجش

 .دهندمی نشان را باالتري اکسیدانیآنتی ظرفیت دارند،

Meenakshi ترکیبات بین مثبت رابطهوجود  [27] همکاران و 

 و U. lactuca جلبکی هايگونه در موجود فالونوئیدي و فنولی

S. wightii نتایج دادند. گزارشرا  هاآن اکسیدانیآنتی ظرفیت و 

 مقدار بین ارتباط وجود نظر از ،تحقیق این در آمدهدستبه

 نتایج با هاآن اکسیدانیآنتی ظرفیت با هاعصاره فنولی ترکیبات

 دو کهطوريبه ؛داشت مطابقت دیگر نامحقق توسط آمدهدستبه

 بیشترین داشتن با .adenderoide L و .trinodis F گونه

 را اکسیدانیآنتی فعالیت باالترین ،فالونوئیدي و فنولی ترکیبات

 که داد نشان مطالعه این نتایج .ندداد نشان دیگر گونه دو به نسبت

 هاآن قطبیت به توجه با هاعصاره در کل اکسیدانیآنتی قدرت

 < اتانولی قطبی عصاره < کلروفرمی قطبینیمه عصاره) صورتبه

 در باشد.می کمترین به بیشترین از هگزانی(ان غیرقطبی عصاره

 جلبکی هايگونهروي  بر مطالعات ازجمله ،مطالعات دیگر

Phyllanthus spp. و U. lactuca و S. wigtii، عصاره 

 به نسبت را باالتري اکسیدانیآنتی فعالیت ،استاتاتیل قطبینیمه

 جلبکی، گونه بر عالوه بنابراین .[28،27] داد نشان هاعصاره دیگر

 گیريعصاره جهت حالل نوع و سازيآماده گیري،عصاره فرآیند

 از یکی [.29] هستند ثرؤم اکسیدانیآنتی فعالیت میزان در نیز

 را خود اثر آن طریق از اکسیدانآنتی ترکیبات که هاییمکانیسم

 احیاکننده عوامل باشد.می احیاکنندگی خاصیت کنند،می اعمال

 .کنند دفع ها،الکترون انتقال وسیلههب را آزاد هايرادیکال توانندمی

 ظرفیت اصطالحبه  ،ترکیبات الکترون اهدایی پتانسیل به

 اکسیدانیآنتی فعالیت آزمون .[30] شودمی گفته اکسیدانیآنتی

 یا هااکسیدانآنتی مستقیم طوربه که است روشی آهن، ياحیا

 هايبررسی طبق .[31] کندمی گیرياندازه نمونه در را هااحیاکننده

 در ،(اکسیدانیتیآن) فعالیت احیایی قدرت ارزیابی براي ،شدهانجام

 مقایسه در فرو یون به فریک یون تبدیل از تحقیقاتی هايآزمایشگاه

 استفاده سکوربیکا اسید و گالیک اسید مانند استانداردهایی با

 فروس فرم به ،)3Fe+) سیانیدفري هايکمپلکس تبدیل شود.می

)+2Fe( محیطدر  تغییررنگ ایجاد باعث احیاکننده، ترکیبات توسط 

 آبی و سبز هايرنگ از مختلفی درجات به زرد رنگ از واکنش

 قرار سنجیرنگ آزمایشات مبناي تغییررنگ این که شودمی

 احیاکنندگی فعالیت دهندهنشان ،رنگ شدت ، در نتیجهگیردمی

 کلروفرمی عصاره ياستثنا به داد نشان نتایج .[32] باشدمی ترکیب

 سکوربیکا اسید از باالتر فعالیتی که S. boveanum گونه

(ASA) با مقایسه در ،مطالعه مورد هايعصاره کلیه ،دارد 

 و Rumbaoa .هستند کمتري احیایی قدرت داراي سکوربیکا

 هايحالل از حاصل هايعصارهکه  کردند گزارش [33] همکاران

 ظرفیت بوتانول و استون هگزان، مانند کمتر قطبیت داراي

 نشان ترقطبی هايعصاره به نسبت را کمتري اکسیدانیآنتی

 قطبینیمه عصاره ،هاگونه کلیه در نیز مطالعه این در دهند.می

 .داد نشان دیگر عصاره دو به نسبت را فعالیت باالترین کلروفرمی

 داراي ترکیبات استخراج علتبه کلروفرم مانند قطبینیمه هايحالل

 توانایی و... فالونوئیدي فنولی، ترکیباتمثل  اکسیدانیآنتی فعالیت

 [.34] دارند غیرقطبی هايحالل به نسبت الترياب اکسیدانیآنتی

 ایفا آلودگیایجاد  در را مهمی نقش هامیکروارگانیسم امروزه

 جمله از هاباکتري اند.شده جهانی مشکل یک به تبدیل و کنندمی

 مرگ سبب دنیا سراسر در روزه هر که هستند خطرناکی هايپاتوژن

 چهار ، هر یک ازمطالعه این نتایجطبق  .شوندمی زیادي افراد میر و

 چهار بر را ايمالحظهقابل اثرات ،شدهبررسی ماکروجلبکی گونه

 .L گونه دو دادند. نشان مطالعه مورد باکتري سویه

denderoidea و S. boveanum بر را باالیی بازدارندگی اثرات 

 نشان S. typhimurium و S. flexneria منفی گرم سویه دو

 غنی هیدروفوبیک خارجی الیه داراي منفی گرم هايباکتري .دادند

 برابر در سديهمچون  که هستند ساکاریديلیپوپلی هايمولکول از

 وکنند عمل می باکتري داخل به هابیوتیکآنتیاز  برخی نفوذ

 توانندمی کهدارند  هاییآنزیم غشا پالسمیپري فضاي در همچنین

 گرم يهاباکتري بنابراین ؛بشکنند را بیرون از واردشده هايمولکول

 نشان هابیوتیکآنتی بیشتر بهنسبت  را باالیی مقاومت منفی

 و خارجی الیه داراي مثبت گرم هايباکتري کهحالی در دهند،می

 به نسبت و نیستند خود غشایی فضاي در ویژه ساختار

 که ییجاآن از .دهندمی نشان را کمتري مقاومت هابیوتیکآنتی

 دارد، وجود بسیاري خطرناک يزابیماري منفی گرم هايباکتري

 گرم هايباکتري بر ثرؤم بیوتیکیآنتی ترکیبات شناساییبنابراین 

 .[35] است اهمیت حائز بسیار هابیماري درمان جهت منفی

 قابل بازدارندگی اثرات ،تحقیق این در شدهمطالعه هايجلبک

 دو که طوريبه ؛دادند نشان مثبت گرم هايباکتري بر را ايمالحظه

 را بازدارندگی باالترین S. boveanum و F. trinodis گونه

 و Staphylococcus aureus مثبت گرم هايباکتري بر ترتیببه

Bacillus subtilis باکتریاییآنتی خواص .دادند نشان 
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 از بسیاري در متعدد ثانویه هايمتابولیت وجود دلیلبه هاماکروجلبک

 ،[36] همکاران و Patra مطالعات در است. شده گزارش مطالعات

  .B  هاياسترین به نسبت .Sargassum sp ماکروجلبک عصاره

subtills و E.coli داد. نشان را قوي بازدارندگی اثر Toney و 

 از جداشده ماکروجلبکی گونه 11 ضدباکتریایی اثر ،[37] همکاران

 .E. faecalis, P هايپاتوژن علیه را مدیترانه دریاي

aeruginosa و E. coli گونه ششکه  دریافتند وکردند  بررسی 

 نشان را ضدباکتریایی خاصیت ،بررسی مورد هايماکروجلبک از

 بر ،تحقیق این در شدهمطالعه S. boveanum ماکروجلبک دادند.

 با نتایج این که داد نشان را بازدارندگی باالترین ،باکتري سویه دو

 در .Sargassum spp هايگونه بر که نامحقق دیگرمطالعه  نتایج

 طی [38] همکاران و نسبدشتی دارد. مطابقتاند، انجام داده ایران

 Sargassum latifolium گونه عصاره که دریافتند تحقیقی

 بر توجهیقابل ضدباکتریایی اثر فارس خلیج از جداشده

 Vibrioقبیل از میگو هايکشت کنندهآلوده هايباکتري

alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. harveyi .دارد 

 Sargassum oligocystum ايقهوه ماکروجلبک گونه آبی عصاره

 باالیی ضدباکتریایی خاصیت فارس،خلیجاز سواحل بوشهر  جداشده

 و S. aureus, S. epidermidis يزابیماري هايپاتوژن علیه را

Pseudomonas aeruginosa [39] داد نشان.  

 

 گیرینتیجه

 خصوصهب شدهبررسی ماکروجلبکی هايگونه کلی طوربه

 با (F. trinodis و S. boveanum) ايقهوه ماکروجلبک گونه دو

 و اکسیدانیآنتی فعالیت فالونوئید، و فنول باالي ترکیبات داشتن

 بردکار زمینه که دادند نشان خود از را توجهیقابل باکتریاییآنتی

 مقایسه .سازدمی فراهم داروسازي صنایع و پزشکی دررا  هاآن

 براي را زمینه ،مختلف هايگونه و هاعصاره بیولوژیک فعالیت

 در ثرؤم ترکیبات شناسایی و سازيخالص جهت بعدي مطالعات

 نماید.می ترسهل موردنظر گونه و عصاره

 

 قدردانی و تشکر

 استانبندرعباس  نور پیام دانشگاه محترم همکاران از

 را قدردانی و تشکر کمال مقاله این در همکاري جهت هرمزگان،

داریم.
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