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 چکیده 

،  منبع غذایی عمده برای انواع موجودات محیط زنده می باشند ،  هابه عنوان اولین تولید کننده در اکوسیستم آبی  جلبک

کارا آنتی اکسیدانی  شامل محتوی ویتامین ها ، پلی فنول ها ، روی ، آهن وغیره می باشد ،  جلبکها داری مواد با ارزشی چون 

از منطقه تاالب های اطراف  با ظاهری شبیه گیاه دم اسب که امروزه  عنوان اجداد گیاهان خشکی زی مد نظرقرار می گیرد

ناسایی خشک گردیده سپس با روشهای متداول شهرستان ساری واقع در شمال استان مازندران جمع آوری گردید پس از ش

الونوئید آن مورد ارزیابی قرار گرفت در و محتوی فنول و ف DPPHی ان با روش گیری شد و فعالیت آنتی اکسیدانت عصاره

 الونوئید آن به تعیین گردید و میزان فنل و ف IC50 =780 mg.mlمیزان DPPHبررسی اثرات انتی اکسیدانتی با روش 

باشد، با ارزشی می منبع آنتی اکسیدانی تعیین شد در نتیجه عصاره جلبکی مورد نظر دارای   32.12mg/mlو  44.6ترتیب 

 .شودکه باعث مهار رادیکالهای آزاد می  می باشدمقدار باالی فنل جلبک مورد نظر دارای تانولی اعصاره  همچنین 

 کارا، واژه های کلیدی :آنتی اکسیدان  ، عصاره 
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 مقدمه

بسیاری از کشورها جلبک تازه دریایی به عنوان غذا مورد استفاده قرار می گیرد ، چرا که جلبکها به دلیل ارزش غذایی  در

) دارای پروتئین ها ، پلی ساکاریدها وفیبر و همچنین غنی از آنتی اکسیدانها وریز مغذی ها مانند ویتامینها می باشند

Govindan et al. ,2012.)  ترکیبات فنولی و فالونوئیدها معموال  در گیاهان وجلبکهای دریایی یافت می شود این شامل مواد

مختلف آلی وغیر آلی که می تواند در سالمت انسان بهره مند شوند ، این ترکیبات می توانند رادیکالهای آزاد که نقش مهمی را 

قلبی ، سرطان ، فشار خون باال ، دیابت وآترواسکلروز می باشد را بر سالمت انسان دارد که موجب بیماریهایی مثل : بیماری 

به عنوان یک منبع غذایی مهم در بسیاری از نقاط جهان است وبا وجود مواد  کارا ، جلبک (Farasat et al. ,2014)مهار کند 

رای چربی خون ، گرمازدگی و مغذی ، ویتامینهای فراوان ، عناصر و رژیم غذایی حاوی فیبر به عنوان دارو در طب سنتی وب

جلبک سبز کارا از جمله ماکرو جلبک های سبز . (Qi et al., 2005)بیماریهای اداری وغیره مورد استفاده قرار می گیرد 

محسوب می شود که دارای پراکنش وسیع در آبهای شور وشیرین گزارش شده است .ظاهر این جلبک  به گیاه دم اسب  شبیه 

. هدف از این (Chang et al. ,2002)این جلبک به عنوان اجداد گیاهان خشکی زی مد نظرقرار می گیردبوده وحتی امروزه 

تانولی جلبک کارا جمع آوری شده از منطقه تاالبهای اطراف ابررسی خواص آنتی اکسیدانتی و میزان فنل و فنالونوئیدی عصاره 

 شهرستان ساری واقع در شمال استان مازندران می باشد.

 روش تحقیق 
 استخراج عصاره اتانولی 

گرم از جلبک خشک شده را وزن و در دکانتور ریخته  ودو برابر حجم ماده خشک  اتانول می ریزیم  06برای تهیه عصاره ابتدا 

ی اینکار را سه بار با اتانول تکرار می کنیم سپس عصاره بدست آمده رابوسیله روتاری یا روش تقطیر عصاره خالص را بدست م

 آوریم .

 DPPHبررسی فعالیت به دام اندازی رادیکال

میلی  1/6لیتر محلول میلی 1لیتر از عصاره میلی 1استفاده شد.  به  DPPHهای پایدار برای انجام این آزمایش از رادیکال

دقیقه در اتاق تاریک قرار داده شد. سپس  11اضافه شد و مخلوط حاصل به خوبی تکان داده شد و به مدت  DPPHموالر 

و  BHAنانومتر با بالنک متانول قرائت شد .آسکوربیک اسید، 115در  UVجذب مخلوط توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر 

-درصد رادیکال 16ی غلظتی از هر عصاره که الزم است تا به معن IC50کوئرستین به عنوان استاندارد  استفاده شدند و میزان 

طبق فرمول زیر محاسبه  DPPHها تعیین شد.در نهایت درصد به دام اندازی  رادیکال ها پاکسازی شوند، برای عصاره

 .(Yen and chen,1995)شد
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 محتوی فنلی :اندازه گیری 

میلیگرم / میلی لیتر از  1غلظت  (.et al., 2006  Ordoneمحتوای ترکیبات فنولی از طریق متد فولین سیوکالتیو  انجام شد)

نرمال فولین سیو کالتیو  مخلوط شد و به مدت  2/6لیتر واکنشگر میلی 1/2با  میلی لیتر از هر  عصاره1/6هر عصاره تهیه شد. 
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 2ها پس از گرم درلیتر  اضافه شد. جذب نمونه51لیتر محلول کربنات سدیم با غلظت میلی 2شد. سپس دقیقه هم زده  1

شد. نتایج بصورت مقادیر هم ارز با گیری نانومتراندازه 506ساعت در دمای اتاق توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر ماوراءبنفش در 

گین جذب حاصل در معادله خط به دست آمده از  ترسیم منحنی استاندارد اسید گالیک بیان شد. به این صورت که میان

میلی گرم گالیک اسید »استاندارد گالیک اسید قرار داده شد و نتیجه به عنوان محتوای تام فنولی عصاره بر اساس میزان معادل 

 (.et al., 2009 Ghasemiبار تکرار شد) 2گزارش شد.آزمایشات برای هر عصاره و استاندارد « در گرم عصاره

 اندازه گیری محتوی فالونوئید :

میلیگرم / میلی لیتر  1(. غلظت Chang 2002,های رنگ سنجی ارزیابی شد)میزان محتوای فالونوئید هر عصاره از طریق روش

به  16د %لیتر آلومینیوم کلرایمیلی 1/6سپس  .لیتر متانول حل شدمیلی 1/1لیتر از نمونه در میلی 1/6از هر عصاره تهیه شد. 

میلی لیتر آب مقطر هم به آن اضافه شد  8/2موالر ودر نهایت  1میلی لیتر از محلول پتاسیم استات  1/6آن اضافه شد، سپس 

نانومتر توسط دستگاه  511دقیقه در دمای اتاق نگهداری شد و سپس جذب مخلوط حاصل در طول موج  06و به مدت 

گیری شد. کوئرستین به عنوان استاندارد برای رسم منحنیکالیبراسیون استفاده  ماوراءبنفش اندازه -اسپکتروفوتومتر مرئی

بار تکرار شد و  2گزارش گردید. آزمایشات « میلی گرم کوئرستین در گرم عصاره»شد.میزان فالونوئید بر اساس میزان معادل 

 (.et al., 2009 Ghasemiمیانگین آنها گزارش شد)

 تعیین قدرت احیاء کنندگی

( ارزیابی شد.غلظتهای مختلف از هر عصاره تهیه شد و با 1991ها از طریق متد ین و چن )میزان قدرت احیاء کنندگی عصاره

 [K3Fe(CN6)]درصد پتاسیم فری سیانید 1لیتر محلول میلی 1/2و  pH= 1/0موالر با  2/6لیتر بافر فسفاته میلی 1/2

کلرواستیک لیتر از محلول تریمیلی 1/2دقیقه نگهداری شد، سپس  26مدت گراد به درجه سانتی 16مخلوط شد. در دمای 

دور در دقیقه  0666دقیقه در دستگاه سانتریفوژ  16ها به مدت ها اضافه شد تا واکنش متوقف شود. سپس نمونهاسید به نمونه

 1/6لیتر آب مقطر مخلوط شد و میلی 1/2لیتر از قسمت باالی محلول با میلی 1/2قرار داده شدند. پس از اتمام این مرحله 

نانومتر قرائت  566به آن اضافه شد. سپس جذب محلول در طول موج  (FeCl3)درصد فریک کلراید  1/6لیتر محلول میلی

 شد. دراین آزمایش آسکوربیک اسیدبه عنوان استاندارد استفاده شد.آزمایش برای هر نمونه سه بار تکرار شد.

  یافته ها

،همچنین محتوی  mg/ml 5540تانولی جلبک کارا انتایج حاصل از داده ها نشان می دهد که محتوی فنولی عصاره 

50IC مشخص گردید که DPPHدربررسی فعالیت به روش .  می باشد  02412mg/mlتانولی جلبک کارا افالونوئیدی عصاره 

که مورد بررسی قرار گرفته است به علت  کارا جلبک اکسیداندرمطالعه فعالیت آنتی می باشد ، mg.ml 586عصاره متانولی 

ومهار رادیکال  DPPHی باالست ، همبستگی مثبت ومعنی دار قوی بین تمحتوی فنل وفالونوئید فعالیت آنتی اکسیدان

دانی وفنل کل وفنولیک ومطالعه فالونوئید نشان داد که ترکیبات فنلی از جمله فالونوئید ها علل اصلی از فعالیت آنتی اکسی

است . همچنین الزم به کار بیشتر در آزمایشگاه جهت بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی جلبک دریایی سواحل  جلبک کاراگونه 

 .شمال به علت شرایط محیطی واثرات آن بر روی پارامترهای فیزیکوشیمیایی به طور طبیعی می باشد
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 توسط استاندارد آسکوربیک اسید DPPHاندازی میزان به دام:  1جدول 

 درصد به دام اندازی گرم در میلی لیتر(غلظت )میکرو

21 5/90 

1/12 2/51 

21/0 1/11 

121/0 8/55 

100/1 5/08 

 . باشدمی استاندارد انحراف مختلف  ازسه آزمایش آمده دست به میانگین جدول ازمقادیر هریک

 DPPHبررسی اثرات آنتی اکسیدانتی عصاره اتانولی جلبک کارا اثرگذاری را دیکال آزاد : 2جدول 

 درصد مهار)%( غلظت )میکروگرم در میلی لیتر(

 

866 05/10 ±0/2 

 

566 90/52 ±0/2 

 

266 50/56 ±0/1 

 

166 20/21  ±0/2 
 

16 58/10  ±0/2 
 

افزایش یافته است. اجزای    05/10تا       58/10درصد مهار از      866تا  16در عصاره اتانولی جلبک با افزایش غلظت از 

 جلبک به آرامی روند صعودی را طی کردند

)کنترل مثبت ( نشان داد.  بیشترین فعالیت مربوط به:   Vitamin C عصاره اتانولی درصد احیاء کمتری را نسبت به

Vitamin C 
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 اسیدمقایسه میزان قدرت احیاکنندگی عصاره جلبک با استاندارد آسکوربیک :1نمودار 

  گیریبحث و نتیجه

فنول ها و پلی فنول ها به طور گسترده در بسیاری از مواد غذایی با منشأ گیاهی یافت می شوند و می توانند اثرات آنتی 

مکانیسم عمل فالونوئیدها برای بروز اثر آنتی اکسیدانی به  .(et al., 1996  Sasaki)اکسیدانی بسیار باالیی داشته باشند 

صورت جمع آوری رادیکال های آزادی مثل سوپر اکسید، آنیون ها، رادیکال های پراکسید چربی و رادیکال های هیدروکسیل 

 (.et al., 2001 Pokorny)می باشد. عالوه بر این توانایی به دام اندازی اکسیژن منفرد و شالت کردن فلزات را نیز دارند 

برای ارزیابی توانایی نمونه های مختلف در به دام اندازی رادیکال آزاد مورد استفاده    DPPHمدل به دام اندازی رادیکال پایدار

یک رادیکال آزاد پایدار با اتم مرکزی نیتروژن است که با احیا شدن و تولید مولکول پایدار  DPPHقرار می گیرد. رادیکال 

DPPH-H  از ارغوانی به زرد تغییر رنگ می دهد. رادیکالDPPH  نانومتر جذب دارد اما به محض احیا توسط یک  115در

  )ید شدن رنگ ارغوانی بیان می شودآنتی اکسیدان، جذب کاهش می یابد. فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه ها به صورت ناپد

Junior et al., 2009) . ،های آزادنتایج آزمون )درصد احیاء( یا مهار رادیکال.با توجه به داده های جداولDPPH   مورد

همانگونه که دیده شد عصاره جلبک مورد درصد  مقایسه شد.  Cها با ویتامیناکسیدانی عصارهبررسی قرار گرفت و فعالیت آنتی

ا افزایش غلظت افزایش فعالیت .  اجزای جلبک روند صعودی را طی کردند و ب Cاحیاء کمتری دارند، در مقایسه با ویتامین  

باشد.با توجه به بررسی درصد احیاء، جلبک مورد بررسی از باالترین می Cاکسیدانی دیده شد. درصد احیاء در ویتامین آنتی

یک  DPPHهای سنتزی باشد.روش اکسیدانتواند جایگزین خوبی برای آنتیاکسیدانی خوبی برخوردار بوده و میخاصیت آنتی

 یک رادیکال پایدار و به عنوان  DPPHاکسیدانت غذاها است. وسریع و ارزان قیمت برای اندازه گیری ظرفیت آنتی روش ساده

اکتیو ( اکسیدانی ترکیبات فعال زیستی )بیوپذیرنده هیدروژن غیر فعال بوده و به طور وسیعی برای مطالعه خواص آنتی

 اکسیدان را نشان می دهد. چنانچه کنندگی، توانایی الکترون دهندگی آنتی رود. قدرت احیاجداشده ازعصاره گیاهی به کار می
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ترکیبی دارای این ویژگی باشد می تواند باعث کاهش میزان ترکیبات حد واسط اکسیده ساخته شده طی مراحل 

کسیدان اولیه و لیپیدپراکسیداسیون شود. به این ترتیب باعث شکستن زنجیره واکنش می شود و می تواند به عنوان آنتی ا

 )II به آهن )فریک( III(. سنجش قدرت احیا کنندگی نمونه، با استفاده از احیا آهنyen and chen, 1995ثانویه عمل کند)

باالتراز عصاره اتانولی بود . با  Cهای جدول قدرت احیا کنندگی میزان جذب در ویتامین فروس ( انجام شد. با توجه به داده

اکسیدانی خوبی برخورداراست. جلبک های دریایی به علت مهار، جلبک مورد بررسی از خاصیت آنتی توجه به بررسی درصد

داشتن دیواره سلولی پلی ساکاریدی سولفاته از گیاهان دریایی متمایز هستند. یکی از نکاتی که در خصوص خواص بیولوژیکی 

   2012,دیواره پلی ساکاریدی جلبک ها می باشد) جلبک ها از گیاهان تمایز می شوند، وجود فعالیت آنتی اکسیدانتی

Govindan.) 
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