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Abstract
Background and Objectives: Antioxidants are free radical scavengers
and protect the body against oxidative damages. Today, seaweeds have
attracted attention in researches on natural antioxidants. In the present
study, antioxidant properties of red algae Gelidiella acerosa, were
investigated.
Methods: Antioxidant properties of seaweed extract were investigated
by three methods of DPPH free radical scavenging, reduction power,
and metal chelating activity using methanol, chloroform, ethyl acetate
and n-hexane solvents. Data analysis was carried out using one-way
ANOVA.
Results: The highest percentage of DPPH radical scavenging was for 1
mg/ml concentration of n-hexane extract with 71.7±6.1% and IC50
value (1.7mg/ml). In reduction power assay, the concentration of
1mg/ml of ethyl acetate extract (0.6±0.0) was higher than other
extracts. Metal chelating activity of methanol had the highest
percentage in all concentrations, and in all three method, there was a
direct relationship between extract concentration, radical inhibition
power, and radical absorption.
Conclusion: Based on the obtained results, the antioxidant properties
of seaweed was efficient and can be the basis for further studies to find
new pharmaceutical compounds for the treatment of many diseases,
such as cancer. Also, after preclinical and clinical studies, the extract
can be used in food and pharmaceutical industries.
Keywords: Free radicals; Antioxidants; Rhodophyta.
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سنجش خواص آنتیاکسیدانی جلبک قرمز  Gelidiella acerosaسواحل چابهار
2

مصطفی غفاری ،*1علی طاهری ،1زینب باوی ،1فریبرز سهیلی
1گروه شیالت ،دانشگاه دریانوردی و

چکیده

علوم دریایی چابهار ،چابهار ،ایران.

زمینه و هدف :آنتیاکسیدانها ،مهارکننده رادیکالهای آزاد و محافظ بدن در برابر آسیبهای

2گروه زیستشناسی دریا ،دانشگاه
دریانوردی و علوم دریایی چابهار،
چابهار ،ایران.

اکسیداتیوا هستند .امروزه ،جلبکهای دریایی در تحقیقات مربوط به آنتیاکسیدانهای طبیعی
مورد توجه میباشند .در مطالعه حاضر خواص آنتیاکسیدانی جلبک قرمز
 Geilidiella acerosaبررسی گردید.
روش بررسی :خواص آنتیاکسیدانی عصاره جلبکی بهوسیله سه روش مهار رادیکال ،DPPH
قدرت کاهشی و فعالیت کالتهکنندگی فلزات با استفاده از حالل متانول ،کلروفرم ،اتیل استات و
ان -هگزان مورد بررسی قرار گرفت .دادهها به کمک آزمون واریانس یکطرفه آنالیز شدند.
یافتهها :باالترین درصد مهار رادیکال  DPPHمربوط به غلظت  1میلیگرم برمیلیلیتر عصاره
ان -هگزان با  %71/7 ±6/3و ارزش  1/7( IC50میلیگرم برمیلیلیتر) بود .در روش سنجش قدرت
کاهشی ،غلظت  1میلیگرم برمیلیلیتر عصاره اتیل استات ( ،)0/6±0/0باالتر از سایر عصارهها
بود .فعالیت کالتهکنندگی عصاره متانولی در همه غلظتها ،باالترین درصد را داشت و در هر سه
روش غلظت عصاره ،توانایی مهار و جذب رادیکالها ،رابطه مستقیمی داشت.
نتیجهگیری :براساس نتایج بهدستآمده ،خواص آنتیاکسیدانی جلبک ،کارآمد بوده و

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

میتواند مبنایی برای انجام مطالعات بعدی ،بهمنظور دستیابی به مواد دارویی جدید برای درمان

مصطفی غفاری ،گروه شیالت،

بسیاری از بیماریها ازجمله سرطان باشد .همچنین پس از انجام مطالعات کلینیکی و پیشکلینیکی

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی

میتوان از عصاره آن در صنایع غذایی و دارویی استفاده کرد.

چابهار ،چابهار ،ایران؛

کلید واژهها :رادیکالهای آزاد؛ آنتیاکسیدانها؛ جلبک قرمز.

آدرس پست الکترونیکی:
mgmostafaghaffarri@gmail.com
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مقدمه

 )10( Sargassum kjellamanianumو فوکوزانتین در

گونههای اکسیژن فعال (،)Reactive Oxygen Speices, ROS

 )11( Hijikia fusiformisموجود است .جلبکهای موجود در

همراه با گونههای نیتروژن فعال

منابع دریایی جنوب کشور ،یکی از ظرفیتهای زیستی ارزشمند

( ،(Reactive Nitrogen Species, RNSیکی از عوامل بیماریزا

بوده که توجه چندانی به آنها نشده و برنامهریزی اصولی و مدونی

در بیماریهای مختلف و در انسان شناخته شده است .ازجمله این

برای بهرهبرداری از این ذخائر دریایی وجود ندارد .چابهار یکی از

بیماریها میتوان به سرطان ،بیماریهای قلبی  -عروقی ،دیابت،

شهرستانهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان است که در

بیماریهای عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون و  ...اشاره کرد.

جنوب شرقی ایران واقع شده و شامل  300کیلومتر از خطوط

گونههای نیتروژن فعال ،در بیش از  150نوع از بیماریهای انسان

ساحلی در طول دریای عمان میباشد ( .)12جلبکهای دریایی از

نقش دارند ( .)1آنتیاکسیدانها بهعنوان مهارکننده رادیکالهای

سه خانواده جلبکهای سبز ،قهوه ای و قرمز در سواحل جزر و

آزاد ،اکسیداسیون را به تعویق انداخته و زنجیره آغاز واکنش

مدی چابهار یافت میشوند و تمامی این جلبکها در فصول

اکسیداسیون را مهار میکنند ،در نتیجه محافظ بدن در برابر

مختلف موجود میباشند .متأسفانه در ایران مطالعات کمی روی

آسیبهای اکسیداتیو هستند ( .)2بنابراین ،آنتیاکسیدانهای

خواص زیست فعال این منابع ارزشمند صورت گرفته ،لذا انجام

مصنوعی ازجمله بوتیل هیدروکوئینون ،بنا به تقاضای باال تجاری

پژوهشهای زیستفناوری در این زمینه ضروری است ( .)13گونه

شدند ،اما مشکالت ایمنی آنتیاکسیدانهای مصنوعی ،منجر به

 ،G. acerosaیک جلبک قرمز است که بهطورگستردهای در

افزایش عالقمندی به گسترش مکملهای ایمن با منشأ طبیعی

تولید آگار و در درمان مشکالت گوارشی مورد استفاده قرار

گردید ( .)3در مطالعات متعدد ،ارتباط مثبت بین مصرف

میگیرد ( .)14گزارشها در مورد برنامه کاربردی دارویی از

آنتیاکسیدانهای طبیعی در رژیم غذایی و کاهش بیماریهای

 G. acerosaدر دنیا هنوز در مراحل ابتدایی خود میباشد (.)15

قلبی  -عروقی ،افزایش امید به زندگی و کاهش مرگ و میر ناشی

در مطالعه حاضر فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای مختلف

از سرطان گزارش شده است ( .)4بسیاری از آنتیاکسیدانهای

( G.acerosaجمعآوریشده از سواحل چابهار) مورد بررسی قرار

طبیعی در انواع گیاهان خشکیزی وجود دارند و حاوی

گرفت.

توکوفرول ،ویتامین  ،Cکاروتنوئید و فالونوئید (از منابع خوب
آنتیاکسیدانی) میباشند ( .)5محیط زیست دریایی بهعنوان یک

روش بررسی

منبع غنی از فرآوردههای طبیعی با کاربردهای درمانی گسترده

در مطالعه حاضر ،جلبک  G. acerosaاز سواحل چابهار،

مورد توجه است ( .)6یکی دیگر از منابع دارویی و غذایی طبیعی

جمعآوری و پس از پاکسازی و شستوشوی اولیه با آب دریا،

مهم ،موجودات دریایی هستند .تحقیقات اخیر و نوظهور بر روی

برای از بینبردن رسوبات اضافی به آزمایشگاه دانشگاه علوم

پروتئین غذاهای دریایی و سایر ترکیبات دریایی نشان داده است

دریایی چابهار ،منتقل و مجدداً با آب شیرین شستوشو داده شد.

این ترکیبات به سالمت انسان کمک میکنند ( .)7جلبکهای

در مرحله بعد ،نمونهها در هوای آزاد ،خشک شده و از آنها پودر

دریایی نیز در تحقیقات مربوط به آنتیاکسیدانهای طبیعی،

تهیه گردید .عصارهگیری با استفاده از چهار حالل (متانول،

بهمنظور توسعه مواد دارویی و ترکیبات غذایی کاربردی جدید

کلروفرم ،اتیل استات و ان -هگزان) انجام شد .جهت تهیه هریک

مورد توجه قرار گرفتهاند ( .)5گزارشها نشان میدهند جلبکهای

از عصارهها ،مقدار  25گرم از پودر آمادهشده با 100میلیلیتر از

Acanthophora

حالل ،مخلوط شده و به مدت  24ساعت در شیکر قرار گرفت.

 ،)9( spiciferaمنابع غنی از ترکیبات آنتیاکسیدانی با توان بالقوه

عصاره حاصل بعد از عبور از کاغذ صافی و فیلترشدن در دمای

مهار رادیکالهای آزاد هستند .بعضی دیگر از ترکیبات

 25درجه در زیر هود ،بهطور کامل حاللپرانی شد.

دریایی بهعنوان مثال  )8( Halimeda tunaو

آنتـیاکسیـدانـی فعـال جلبکهای دریـایـی ماننـد فلـوروتانیـن در
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سپس ،عصاره خالص پس از جمعآوری و توزین ،تا انجام

پس از آن ،محلول به شدت تکان داده شد و به مدت  10دقیقه در

تستهای سنجشی در دمای -20درجه سانتیگراد نگهداری شد

دمای اتاق قرار گرفت .در نهایت ،میزان جذب محلول در طول

( .)16فعالیت بهدام انداختن رادیکال  DPPHبا توجه به روش

موج

مهار

ارائهشده توسط  Yamaguchi, Takamura, Matobaو  Teraoدر

کمپلکس  ferrozine-Feتشکیلشده با استفاده از فرمول ()2

سال  1998انجام

562

نانومتر

قرائت

شد

(.)17

درصد

2+

شد .بهطور خالصه1 ،میلیلیتر از محلول DPPH

محاسبه گردید:

( 0/1مول برمیلیلیتر متانول ( %95حجمی/حجمی) با غلظتهای

فرمول شماره :2

مختلف از عصارههای متانولی ،اتیل استاتی و ان -هگزانی انکوبه

 = [(A0 – A1)/A0] ×100درصد مهار

شد .مخلوط حاصل ،بعد از تکان دادن ،به مدت  20دقیقه در دمای

در این فرمول  :A0جذب کنترل و  A1:جذب عصارهها/استاندارد

اتاق و در تاریکی قرار گرفت و جذب آن در طول موج 517

را نشان میدهد.

نانومتر در برابر بلنک قرائت گردید .فعالیت بهدام انداختن

گروه کنترل حاوی  ferrozine ،FeCl2و آب مقطر بود .از

رادیکال  DPPHبهعنوان یک کاهش در جذب اندازهگیری شد

 EDTAبهعنوان کنترل مثبت استفاده شد.

( .)17محاسبه مربوط به آن با استفاده از فرمول ( )1صورت

نتایج آزمایشگاهی مربوط به این مطالعه بهصورت میانگین ±

گرفت:

انحراف معیار ( )SDدر سه تکرار انجام گرفت .یافتهها با استفاده
از نرمافزار  Graphpad Prismنسخه  ،6آزمون آنالیز واریانس

فرمول (:)1
_

 = [(Ac As) /Ac] ×100درصد مهار رادیکال آزاد
 :A Cمیزان جذب کنترل؛  : A Sمیزان جذب نمونه/استاندارد.

یکطرفه در سطح معنیداری ( %95جهت بررسیها) و آزمون
توکی (برای مقایسه میانگین) آنالیز شدند.

از اسید اسکوربیک نیز بهعنوان استاندارد استفاده گردید.
قدرت کاهشی نمونهها مطابق با روش ارائهشده توسط  Oyaizuدر

یافتهها

سال  1986انجام شد 1 .سیسی از نمونه با 1سیسی بافر فسفات

نتایج نشان داد حاللهای مختلف اثر مهارکنندگی متفاوتی

سدیم (0/2موالر با )pH= 6/6و 1سیسی پتاسیم فری سیانید ،%10

داشتهاند .با افزایش غلظت عصارهها ،درصد مهار رادیکال آزاد

مخلوط و به مدت  20دقیقه در انکوباتور با دمای  50درجه

افزایش یافت .همچنین براساس آزمون واریانس یکطرفه ،فعالیت

سانتیگراد انکوبه گردید .پس از این مدت ،نمونهها به سرعت

مهار رادیکال عصارههای جلبک  ،G. acerosaاختالف معنیدار

سردشده و در ادامه 1 ،سیسی  TCA 10%به مخلوط اضافه

در تیمارهای موردآزمون نشان داد و طبق پسآزمون توکی،

گردید 1 .سیسی از این مخلوط با  1سیسی آب مقطر و 0/4

تمامی تیمارها با استاندارد ،اختالف معنیداری داشتند (.)p>0/05

سیسی کلرید آهن ( ،)%0/1ترکیب و بعد از  10دقیقه ،میزان

غلظت یک عصاره ان  -هگزانی نسبت به سایر غلظتها درصد

جذب آن در طول موج  700نانومتر قرائت گردید .نتایج بهصورت

مهار رادیکال باالتری داشت ( ،)p>0/05درحالیکه غلظتهای

درصد فعالیت جذب اسید اسکوربیک ( 0/02میلیگرم برمیلیلیتر)

کمتر یا مساوی  ،0/1فاقد اختالف معنیدار بودند ()p<0/05

گزارش شد (.)5

غلظت یک عصاره ان  -هگزان با  %71/7±6/1و ارزش 1/7( IC50

کالته کردن یونهای آهن بهوسیله عصاره حاللهای مختلف،

میلیگرم برمیلیلیتر) و عصاره متانولی  %40/5±3/1با ارزش IC50

مطابق روش ارائهشده توسط  Dinis, Madeiraو  Almeidaدر

( 0/1میلیگرم برمیلیلیتر) به ترتیب باالترین و کمترین درصد

سال  1994صورت گرفت .در ادامه 0/01 ،میلیلیتر کلرید آهن

مهارکنندگی را به خود اختصاص دادند .درصد مهار استاندارد

 (FeCl2) пبه  3/7میلیلیتر از نمونه حاوی عصاره (با غلظتهای

برابر با  %93/9 ±0/9بود (جدول شماره .)1

 0/01 ،0/1 ،0/5 ،1و  0/001میلیگرم برمیلیلیتر) افزوده و بعد از
 3دقیقه ،واکنش با اضافه کردن  0/2میلیلیتر فروزین شروع شد.
37
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره دهم ،شماره یازدهم ،بهمن 1395

سنجش خواص آنتیاکسیدانی جلبک قرمز  Gelidiella acerosaسواحل چابهار

مصطفی غفاری و همکاران

جدول شماره  :1فعالیت مهار رادیکال آزاد عصاره حاللهای مختلف  Geilidiella acerosaدر مقایسه با استاندارد اسید اسکوربیک
ان  -هگزانی

عصاره

متانولی

اتیل استاتی

غلظت(میلیگرم برمیلیلیتر)
1

71/7 ±6/1

65/6 ±6/2

40/5 ±3/5

0/ 5

39/7 ±4/5

45/7 ±1/9

26/7 ±0/9

0/ 1

16/4 ±1/4

19/4 ±6/8

18/1 ±1/7

0/01

11/1 ±1/5

16/4 ±1/2

12/8 ±1/9

استاندارد

93/9 ±0/9

93/9 ±0/9

93/9 ±0/9

مقادیر بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.

براساس آزمون واریانس یکطرفه ،قدرت کاهشی عصاره اتیل

غلظت یکمیلیگرم برمیلیلیتر عصاره اتیل استات (،)0/6±0/0

استاتی و کلروفرمی جلبک  ،G. acerosaاختالف معنیداری در

بیشترین و ان  -هگزان ( ،)0/3±0/0کمترین مقادیر را به خود

تیمارهای مورد آزمون نشان داد و طبق پسآزمون توکی ،بین

اختصاص دادند .قدرت کاهشی استاندارد اسید اسکوربیک،

تمامی تیمارها با استاندارد ،اختالف معنیداری وجود داشت

 0/9±0/1به دست آمد و قدرت کاهشی همه عصارهها وابسته به

( .)p>0/05غلظت یک بجز عصاره متانولی نسبت به سایر

غلظت بود و با کاهش غلظت عصارهها در هر چهار حالل ،بهطور

غلظتها ،قدرت کاهشی باالتری داشت ( .(p>0/05غلظتهای

معنیداری کاهش یافت (جدول شماره .)2

کمتر یا مساوی  ،0/1فاقد اختالف معنیدار بود (.)p<0/05
جدول شماره  :2قدرت کاهشی عصاره حاللهای مختلف  1 -0/001( Gelidiella acerosaمیلیگرم برمیلیلیتر) در مقایسه با استاندارد اسید اسکوربیک
متانولی

اتیل استاتی

ان  -هگزانی

کلروفرمی

عصاره
1

0/ 2

0/ 6

0/ 3

0/ 5

0/ 5

0/ 2

0/ 3

0/ 2

0/ 3

0/ 1

0/ 1

0/ 1

0/ 1

0/ 1

0/01

0/ 1

0/ 1

0/ 1

0/ 0

0/001

0/ 1

0/ 0

0/ 1

0/ 0

0/9±0/1

0/9±0/1

0/9±0/1

0/9±0/1

غلظت(میلیگرم برمیلیلیتر)

استاندارد

فعالیت کالتهکنندگی فلزات با کاهش غلظت عصارهها ،کاهش

غلظت یک نسبت به سایر غلظتها ،فعالیت کالتهکنندگی

نشان داد .براساس آزمون واریانس یکطرفه ،فعالیت

باالتری داشت ( (p>0/05و بجز عصاره متانولی ،غلظتهای

کالتهکنندگی عصاره متانولی جلبک ،دارای اختالف معنیداری

کمتر یا مساوی  ،0/1فاقد اختالف معنیدار بودند (.)p<0/05

در تیمارهای مورد آزمون بود و طبق پسآزمون توکی ،تمامی

بیشترین درصد کالتهکنندگی در غلظت یک به ترتیب مربوط به

تیمارها بجز عصاره متانولی با استاندارد ،اختالف معنیداری نشان

عصاره متانولی ( )%63/6و کمترین درصد مربوط به عصارهای

دادند (.(p>0/05

اتیل استاتی ( )%59/7و کلروفرمی ( )%59/8بود (جدول شماره .)3

جدول شماره  :3فعالیت کالته کردن فلزات عصاره حاللهای مختلف  Gelidiella acerosaدر مقایسه با استاندارد EDTA
عصاره

متانولی

اتیل استاتی

ان  -هگزانی

کلروفرمی

غلظت(میلیگرم برمیلیلیتر)

38

1

63/5 ±1/7

59/7 ±0/9

61/3 ±0/3

0 /5

36/7 ±1/9

35/2 ±1/4

33 ±0/2

32/1 ±1/4

0 /1

17 ±0/9

7/9 ±0/1

7/9 ±0/2

9/1 ±0/5

0/01

8/6 ±0/6

2/4 ±0/2

1/2 ±0/3

1/4 ±0/3

0/001

6/2 ±0/6

1/6 ±0/3

0/3 ±0/0

0/7 ±0/1

استاندارد

65/2 ±6/9

65/2 ±6/9

65/2 ±6/9

65/2 ±6/9
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59/8 ±2/6

سنجش خواص آنتیاکسیدانی جلبک قرمز  Gelidiella acerosaسواحل چابهار

مصطفی غفاری و همکاران

بحث

بهطورکلی قدرت کاهشی یک ترکیب به حضور کاهندهها

روشهای متعددی برای تعیین فعالیت آنتیاکسیدانی وجود دارد.

(آنتیاکسیدان) که فعالیت آنتیاکسیدانی را با شکستن زنجیره

پیچیدگی شیمیایی عصارهها اغلب از ترکیبات مختلف با

رادیکالهای آزاد و دادن اتم هیدروژن اعمال میکنند ،وابسته

گروههای عملکردی ،قطبیت و رفتار شیمیایی متفاوت است و

است ( .)21بیشترین جذب ،نشاندهنده قدرت کاهشی بیشتر است.

میتواند منجر به اختالف نتایج (بسته به نوع آزمون بهکار رفته)

طبق جدول شماره  ،2سنجش قدرت کاهشی در غلظت 1 -0/001

شود .در نتیجه ،رویکرد بهکارگیری روشهای متعدد برای ارزیابی

با چهار حالل سنجیده شده است .همچنین قدرت کاهشی همه

توانایی آنتیاکسیدانی عصارهها میتواند مفید و ضروری باشد

عصارهها وابسته به غلظت بوده و با کاهش غلظت عصارهها در هر

( .)18در مطالعه حاضر ،ظرفیت آنتیاکسیدانی عصاره

چهار حالل ،بهطور معنیداری کاهش یافته است .نتایج مربوط به

 G. acerosaبا استفاده از روشهای استاندارد آنتیاکسیدانی

عصاره اتیلاستات و کلروفرمی نیز قابلمالحظه است ،ولی در

 ،DPPHقدرت کاهشی و فعالیت کالتهکنندگی فلزات مورد
بررسی قرار گرفت ،DPPH .بهطور گسترده برای ارزیابی فعالیت
مهار رادیکال آزاد استفاده میشود ( ،DPPH .)19یک رادیکال

مقایسه با استاندارد اسید اسکوربیک ( ،)0/9 ±0/1کمتر میباشد.
عصاره اتیلاستات ( )0/6±0/0در غلظت  1میلیگرم برمیلیلیتر،
بیشترین و ان  -هگزان ( ،)0/3±0/0کمترین مقادیر را به خود

ناپایدار بوده که الکترون یا رادیکال هیدروژن میپذیرد تا به یک

اختصاص دادهاند.

مولکول پایدار تبدیل شود ،همچنین فعالیت مهاری آنتیاکسیدان

در مطالعه حاضر ،در سایر غلظتها ،بیشترین مقادیر جذب در

را با دادن هیدروژن (میزان جذب در طول موج  517نانومتر) که

غلظت  0/5و  0/1میلیگرم برمیلیلیتر به ترتیب مربوط به عصاره

با تغییر رنگ از بنفش به زرد مشخص میشود ،کاهش میدهد
( .)20در این تحقیق فعالیت مهار رادیکال در غلظت 1 -0/01

کلروفرمی ( )0/3 ±0/0و عصاره متانولی ( )0/1±0/0بود .براساس
مطالعات ،عوامل آنتیاکسیدانی موجود در عصاره اتیل استاتی
3+

میلیگرم برمیلیلیتر از سه حالل متانول ،اتیل استات و ان  -هگزان

باعث احیای ترکیب /Feفریسیانید به شکل آهن فروس شده و

در سطح معنیداری  p>0/05در مقایسه با استاندارد

منجر به بهبود قدرت کاهشی میشوند (.)15

اسیداسکوربیک بررسی شد .با توجه به جدول شماره  ،1رابطه

فعالیت کالتهکنندگی فلزات یکی از مکانیسمهای آنتیاکسیدانی

مستقیمی بین غلظت عصارهها و درصد مهار وجود دارد؛ بدین

است .فعالیت کالتهکنندگی فلزات مولکولهای آنتیاکسیدانی

ترتیب که با کاهش غلظت عصارهها ،درصد مهار رادیکال نیز

موجب مهار تشکیل رادیکالها و صدمات ناشی از آنها میشود.

کاهش مییابد و درصد مهار رادیکال در غلظت  1میلیگرم

بیانشده که عوامل کالتهکننده با فلزات پیوند میدهند و بهعنوان

برمیلیلیتر حاللها ،بیشتر از سایر غلظتها میباشد .اثر

آنتیاکسیدانهای ثانویه مؤثر هستند ( .)16نتایج مربوط به این

مهارکنندگی غلظت یک عصاره ان  -هگزان نزدیک به مقادیر

فعالیت در جدول شماره  3آورده شده است .فعالیت هر چهار

مشابه استاندارد با اثر مهار  %93/9±0/9با ارزش 402/9( IC50

عصاره قابلمالحظه بوده و تفاوت معنیداری با درصد

میلیگرم برمیلیلیتر) بود و با  %71/7 ±6/1و با ارزش 1/7( IC50

کالتهکنندگی نمونه استاندارد ( )%65/2نداشته است و بیشترین

میلیگرم برمیلیلیتر) ،باالترین درصد را در بین عصارههای

درصد کالتهکنندگی در غلظت یک به ترتیب مربوط به عصاره

IC50

متانولی ( )%63/6و کمترین درصد مربوط به عصارهای اتیلاستاتی

( 1/5میلیگرم برمیلیلیتر) و عصاره متانولی ( )%40/5±3/1با

( )%59/7و کلروفرمی ( )%59/8بوده است .درصد کالتهکنندگی

ارزش  0/1( IC50میلیگرم برمیلیلیتر) ،درصد مهار متوسطی را از

غلظت  1میلیگرم برمیلیلیتر عصاره ان  -هگزانی نیز برابر با

خود نشان داد که یافته مربوط به عصاره اتیلاستاتی با نتایج بررسی

 %61/2بوده ،که همین روند در غلظت  0/5میلیگرم برمیلیلیتر

 Suganthyو همکاران در سال  2013همخوانی داشت (.)15

عصارهها نیز مشاهده میشود.

مختلف داشت .عصاره اتیلاستاتی ( )45/7±1/9با ارزش
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مصطفی غفاری و همکاران

 جداسازی و مشخص کردن،مطالعات بیشتر جهت شناسایی

، عصاره متانولی در همه غلظتها،بهطورکلی در مطالعه حاضر

 همچنین.ترکیبات خاص با فعالیت آنتیاکسیدانی استفاده کرد

 ولی نتایج مربوط به سایر،باالترین فعالیت را به خود اختصاص داد

میتوان از آن در مطالعات کلینیکی و پیشکلینیکی برای استفاده

 فعالیت کالتهکنندگی، در مطالعات مختلف.حاللها متغیر بود

.بهعنوان غذا و دارو بهره گرفت

 در، آگار و آلژینات گزارش شده است،فیبرهایی مانند کاراژینان
این مطالعه نیز ممکن است وجود این مواد موجب کاهش یون

تشکر و قدردانی

.)17( آهن شده باشد

نویسندگان این مقاله از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 تحقیقات و فناوری،و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم

نتیجهگیری

.تشکر و قدردانی میکنند

نتایج نشان داد عصاره جلبک مورد بررسی دارای خواص
آنتیاکسیـدانی باالیـی اسـت و از نتـایج این تحقیق میتـوان بـرای
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