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 چکیده

عنوان غذای دريايي و نیز ذخیره غذايي جهت استحصال مواد شیمیايي به ها در بسیاری از کشورهاماکروجلبک

در مطالعه حاضر، با هدف ارزيابي خواص زيستي، تعیین  .باشنديفعال مورد توجه منظیر مواد افزودني زيست ،مفید

 هایاستحصال شده از گونه آليهای ترکیبات کاروتنوئیدی، فنلي، فالونوئیدی، سنجش فعالیت ضداکسیداني عصاره

لیتر به گرم بر میليمیلي 9 غلظتدر  Hypnea flagelliformisو  Gracilariopsis persicaقرمز  ماکروجلبک

باکتريايي اين  و نیز فعالیت ضد (TAC)ظرفیت ضداکسیداني کل  ،(FRPآهن )سنجش قدرت احیاکنندگي های  روش

، Gp. persicaدر ماکروجلبک  هگزاني-انعصاره  استاتي در دو ماکروجلبک وعصاره اتیلها مطالعه گرديد. عصاره

تری را )استاندارد(، فعالیت کما آسکوربیک اسید که در قیاس ب باشندکنندگي ميترين میزان قدرت احیادارای بیش

ترين بیش .را نشان دادترين فعالیت ها بیشاستاتي ماکروجلبکی اتیلعصاره کل فعالیت ضداکسیداني و اندنشان داده

ترتیب به ،Gp .persica ی متانولي ماکروجلبکمتعلق به عصارهمحتوای ترکیبات فنل و فالونوئید میزان 

واجد  H. flagelliformisکه گرم استاندارد بر گرم وزن خشک بوده در حاليمیلي (22/2±111/1( و )17/1±72/41)

 .Gp هگزاني-انهای عالوه عصارهگرم بر صد گرم وزن تر است. به( میلي71±16/1ترين میزان کاروتنوئید )بیش

persica  در برابر سويهP. aeruginosa استاتي و اتیلH. flagelliformis  در مقابل سويهE. coli واجد فعالیت ضد 

، خاصیت ضداکسیداني و هر چند طبق نتايجدر يک قیاس کلي  باکتريايي و عصاره متانولي فاقد اثر مشاهده گرديد.

و  Gp. persicaهای توان ماکروجلبکيهای مورد مطالعه کمتر از استاندارد محاسبه گرديد، اما مضدباکتريايي گونه

H. flagelliformis جهت مصارف  ها،و با نظر به وفور آنمعرفي نموده ايمن های واجد خواص زيستي عنوان گونهرا به

 برداری واقع گردند.ای مورد بهرههای تغذيهداروئي و مکمل

 

 Gracilariopsis persica ،Hypnea flagelliformis، تنوئیدوفنل، فالونوئید، کار کلیدی: هایواژه
 
 
 

https://dx.doi.org/10.22113/jmst.2017.43978
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 مقدمه .1

ی های ثانويهموجودات دريايي منابعي غني از متابولیت

ی مواد دارويي فعال واجد پتانسیل باال در توسعهزيست

باشند، که بسیاری از اين مواد کاربردهای جديد مي

 El)اند زيستي قابل توجهي را در صنعت دارويي داشته

Gamal, 2010) .شده  از جمله اين ترکیبات جداسازی

ها، های دريايي، فلوروتانیناز انواع مختلف ماکروجلبک

های کاروتنوئیدی ساکاريدهای سولفاته، رنگدانهپلي

-ها و پروتئینزانتین، استرولگفوکوزانتین و آستا نظیر

باشند که خواص ضداکسیداني قوی نشان ها مي

 . (Toyosaki and Iwabuchi, 2009)اند  داده

ها مانند ساير گیاهان فتوسنتزکننده، در ماکروجلبک

معرض ترکیبي از نور و اکسیژن قرار دارند که منجر به 

های آزاد و ديگر عوامل اکسیدکننده تشکیل راديکال

گردند. با اين حال عدم آسیب اکسیداتیو در اجزای مي

ها در مقابل ها و پايداری آنساختاری ماکروجلبک

ی وجود سازی، نشان دهندهیرهاکسیداتیو طي ذخ

ها، جهت اکسیداتیو در سلولسیستم دفاعي ضد

 . (Matsukawa et al., 1997) باشدمحافظت از خود مي

ای در مقابله با اکسیداني نقش عمدهترکیبات ضد

التهاب مزمن، تصلب شرايین، ، مانندهايي بیماری

سرطان، اختالالت قلبي و عروقي و نیز فرايند پیری 

اين ترکیبات دارای  .(Kohen and Nyska, 2002)دارد 

ی پزشکي و دارويي، پتانسیل اقتصادی بسیار در زمینه

 Zubia et)صنعت تغذيه، آرايشي و بهداشتي هستند 

al., 2007). شماری از جمله های بيدر ماکروجلبک

ی های قرمز خصوصاً خانوادهماکروجلبک

Rodomaceaeترکیبات بروموفنل يافت  ای، و نیز قهوه

 .(Oh et al., 2008)شده است 

فعالي ها، منابع طبیعي غني از مواد زيستماکروجلبک

های باشند که قادر به تولید انواعي از متابولیتمي

ثانويه با عملکردهايي چون ضدمیکروبي، ضدسرطاني، 

اکسیداني هستند ويروسي و ضدانعقاد، ضدضد

(Athukorala et al., 2007) بسیاری از مطالعات .

 میکروبي و ضدآزمايشگاهي حاکي از فعالیت ضد

مشتق شده از  فنلياکسیداني ترکیبات پلي

 ,.Chandini et al) باشندميهای دريايي ماکروجلبک

اکسیداني مطالعات در مورد خواص ضد .(2008

مناطق ساير نسبت ی گرمسیری بههاماکروجلبک

تر مشهود است در حالیکه، مختلف جغرافیايي کم

تر در اين قوی UVعلت وجود اشعه رود بهانتظار مي

اکسیداني مؤثرتر عمل کند مناطق، سیستم دفاعي ضد

(Zubia et al., 2007). ماکروجلبکGracilariopsis 

persica ، های  يکي از انواع آگاروفیت ماکروجلبک

قرمز است که بومي ايران بوده و اولین بار در سال 

های سلولي و مولکولي شناسايي  براساس آنالیز 2112

اين ماکروجلبک قابلیت  .(Bellorin et al., 2008)د ش

کشت و پرورش بااليي در سواحل بندرعباس دارا 

 Hypneaماکروجلبک. (Jeliani et al., 2017)باشد  مي

flagelliformisينوفیت ژ، نیز يکي از انواع کارا

 ,.Mochtar et al)باشد های قرمز ميماکروجلبک

 شودکه به وفور در سواحل ايران، يافت مي (2013

(Sohrabipour et al., 2004).  استفاده از ترکیبات

فنلي در مواد غذايي با توجه به دارا بودن خواص 

و نیز نقش ارتقاء در سالمتي انسان،  ضداکسیداني

علت سوءاستفاده از ترکیبات به و افزايش يافته است

های مصنوعي مضر و افزايش مقاومت میکروارگانیسم

ها، تقاضا جهت دستیابي بیوتیکزا در مقابل ضدبیماری

 Peschel)های طبیعي افزايش يافته است نگهدارنده به

et al., 2006) . 

که خطوط ساحلي بندرعباس، غني از منابع از آنجايي

ی وسیع و های دريايي با گسترهعظیم ماکروجلبک

های دارای پتانسیل باشد، معرفي گونهمتنوع مي

برد دستیابي به ترکیبات ای در پیشدارويي و تغذيه

قابلیت باال و  با توجه بهطبیعي، بسیار سودمند است. 

بومي و ی دو گونه کشت و پرورش آمیزموفقیت

در  H. flagelliformisو  Gp. persicaاقتصادی 

ارزيابي  ،(Jeliani et al., 2017)سواحل بندرعباس 
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دو گونه از اين اکسیداني ضد و خواص ضدباکتريايي

 مورد هدف واقع گرديد.های قرمز ماکروجلبک

 

 هامواد و روش. 2

ت )با مختصابرداری از ساحل سورو بندرعباس نمونه

 16دقیقه عرض شمالي و  32درجه و  21جغرافیايي 

طي  7934در زمستان دقیقه طول جنوبي(  79درجه 

 آوریجمع هایبیشینه جزر صورت گرفت. ماکروجلبک

 و ماسه و شن از شدند تا شسته دريا با آب شده

-لوله آبسپس با  سازی شوند.پاک فیتاپي جانداران

ها ز سنجشای اجهت پاره سايه در و شسته کشي

 از موجود هایلیستچک ها توسطنمونه .شدند خشک

 Sohrabipour et)فارس منطقه خلیج هایماکروجلبک

al., 2004, Sohrabipour and Rabei, 2008) ،

تا سطح گونه  شناسيريخت براساس خصوصیات

 شناسايي گرديد.

گیری برای سنجش میزان کاروتنوئید، طبق  عصاره

بر اساس استخراج  (1949)و همکاران  Arnonروش 

گرم از میلي 111به  صورت گرفت. %21توسط استون 

% اضافه 21لیتر استون میلي 1، جلبک بافت تازه

ايط سرما و تاريکي( گرديد و در هاون )با حفظ شر

رنگ گردد. سپس حجم نهايي سايیده شد تا بافت بي

لیتر رسانده شد و میلي 71% به 21توسط استون 

ساعت در شرايط سايه و  24مدت مخلوط حاصل به 

  .سرما قرار گرفت

گیری جهت سنجش محتوای فنل و فرايند عصاره

گرم از  1/1فالونوئید به اين صورت انجام شد که، به 

% 21لیتر متانول میلي 21پودر ماکروجلبک خشک، 

اضافه شد. مخلوط پس از قرار گرفتن در حمام آب 

ساعت، توسط  2مدت گراد بهدرجه سانتي 11℃گرم 

کاغذ صافي فیلتر گرديد. در نهايت حجم نهايي توسط 

 Singleton and)لیتر رسید میلي 21% به 21متانول 

Rossi, 1965) . 

باکتريايي اکسیداني و ضدجهت بررسي خواص ضد

گیری بر مبنای قطبیت صورت ها، عصارهماکروجلبک

 سه از استفاده با های خشک پودر شدهگرفت. نمونه

لیتر میلي 611) متانول و استاتاتیل ،هگزان-ان حالل

 ترتیببه گرم ماکروجلبک پودر شده( 711حالل و 

-عصاره ساعت، 42 ، هر کدام به مدتقطبیت افزايش

 ،strike102) روتاری دستگاه در هاعصاره. شدند گیری

 خالء شرايط و در 41℃تر از در دمای کم( ايتالیا

 Dimethylدر ) شدن حل از پس و تغلیظ

sulphoxide)DMSO ،  سنجش خواص ضداکسیداني(

لیتر گرم بر میليمیلي 6تا  13/1های در غلظت هاگونه

-لیتر بهگرم بر میليمیلي 9ت ، غلظگیری شداندازه

 -21℃ دمای درعنوان غلظت بهینه انتخاب گرديد( 

 درجه با ترکیبات از طیفي در آخر. شدند دارینگه

 .(Gohari et al., 2005) دست آمدبه متفاوت قطبیت

میزان خواص زيستي دو ماکروجلبک منظور بررسي به

مورد مطالعه، ضمن سنجش خواص ضداکسیداني و 

ضدباکتريايي، میزان ترکیباتي نظیر کاروتنوئید، فنل و 

مدت عصاره به مورد ارزيابي قرار گرفت.نیز فالونوئید 

سانتريفیوژ گرديد.  rpm9111دقیقه و با دور  71

توسط دستگاه  گیری جذب محلول اندازهسپس 

 421، 641، 669های اسپکتروفتومتری در طول موج

 Allenو  kirkفرمول نانومتر صورت پذيرفت و از 

، جهت محاسبه مقدار کاروتنوئید استفاده (1965)

 .گرديد

 

(nm641×692/1)جذب در  –( nm669×774/1جذب در + ) nm421( = جذب در mg/g FWکاروتنوئید )

 

ها با روش نلي عصارهمیزان کل ترکیبات ف

 Rossiو  Singletonسیوکالتو و طبق روش  فولین

های ، محاسبه گرديد. در اين آزمايش، غلظت(1965)

گرم بر میلي 7 -111/1مختلفي از اسیدگالیک )

طور خالصه، عنوان استاندارد تهیه شد. بهلیتر( بهمیلي

لیتر گرم بر میليمیلي 71از غلظت لیتر میکرو 911
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لیتر میکرو 7111را با هر گونه  ی متانوليهعصار

رقیق شده با آب مقطر(  71به  7کالتو )سیوفولین

لیتر میکرو 7211دقیقه،  9مخلوط شد. بعد از گذشت 

ها درصد، وزني/حجمي( به آن 1کربنات )محلول سديم

دلیل قوی دقیقه )برای استاندارد به 31اضافه شد و 

مايشگاه و در تاريکي قرار دقیقه( در دمای آز 91بودن 

 161موج ها در طولدهیم. میزان جذب نمونهمي

عنوان بالنک % به21متانول  .گیری شدنانومتر اندازه

ها با استفاده از منحني استفاده شد. میزان فنل نمونه

  .دست آمداسید بهاستاندارد گالیک
ها با روش میزان کل ترکیبات فالونوئیدی عصاره

و  Bahorunکلرايد و طبق متد آلومینیومسنجي  رنگ

گیری شد. در اين آزمايش ، اندازه(1996)همکاران 

 BHT( )Butylatedهای مختلفي از کوئرستین )غلظت

hydroxytoluene) (1/72 ،21 ،11 ،711 ،711 ،

عنوان لیتر( بهمیکروگرم بر میلي 911و   211، 211

گرم میلي 7لیتر از غلظت میلي 7استاندارد تهیه شد. 

لیتر میلي 7با  ی متانولي هر گونهلیتر عصارهبر میلي

لیتر پتاسیم استات میلي 6% و نیز 2کلرايد آلومینیم

 41مخلوط گرديد، آنگاه مخلوط را ورتکس کرده و  %1

دهیم. میزان جذب دقیقه در دمای آزمايشگاه قرار مي

 .گیری شدنانومتر اندازه 471ها در طول موج نمونه

عنوان بالنک استفاده شد. میزان % به21متانول 

ها با استفاده از منحني استاندارد فالونوئید نمونه

  دست آمد.کوئرستین به
میزان قدرت احیاکنندگي بر مبنای احیا کردن 

مورد  هاعصارهتوسط  IIبه کلريدآهن  IIIکلريدآهن 

 ها برای احیا آهن سهارزيابي قرار گرفت. توانايي عصاره

تعیین شد. در اين ،  Yoshida (1959)ظرفیتي طبق

لیتر گرم بر میليمیلي 9 لیتر از غلظتمیلي 1/1روش، 

لیتر میلي 21/7اکروجلبک با های مختلف دو معصاره

لیتر میلي 21/7( و =pH 6/6موالر، 7/1فسفات )بافر

، وزني/حجمي( مخلوط گرديد. %7پتاسیم )سیانیدفری

دقیقه در حمام آب با  21مدت ها، بهآنگاه مخلوط

لیتر از مخلوط میلي 1/2قرارگرفت. سپس  11℃دمای 

، %71اسید )کلرواستیکلیتر تریمیلي 21/7به 

لیتر آب مقطر و در نهايت میلي 21/7وزني/حجمي( و 

، وزني/حجمي( %7/1لیتر کلرورفريک )میلي 21/1

موج ها در طول اضافه گرديد. بالفاصله جذب نمونه

 قرائتنانومتر به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر  111

در  برای تهیه بالنک، از آب مقطر استفاده گرديد. .شد

عنوان استاندارد اسید بهاين آزمايش از آسکوربیک

 استفاده شد.
طبق بر ها اکسیداني کل عصارهظرفیت ضد

 تعیین شد. برای (1996)و همکاران   Mitsudaروش

 لیترمیلي 41/1( معرف وانعنبه) TAC محلول تهیه

 و سديمسولفات گرم 33/1 موالر، 6/1 اسید سولفوريک

 به مقطرآب با و مخلوط را مولیبداتآمونیوم گرم 29/7

لیتر از میلي 7/1. رسانده شد لیترمیلي  211 حجم

های مختلف دو لیتر عصارهگرم بر میليمیلي 9 غلظت

 TACرف لیتر از محلول معمیلي 7ماکروجلبک با 

دقیقه در  71ها را ، آنتکان دادنمخلوط شد. پس از 

 ها در طولدهیم. جذب نمونهدمای آزمايشگاه قرار مي

نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده  631موج 

مقطر استفاده گرديد و برای تهیه بالنک، از آب .شد

عنوان استاندارد استفاده شد. اسید نیز بهآسکوربیک

-لیتر از غلظتمیلي 7/1سم نمودار استاندارد، جهت ر

، 11/1، 96/1، 72/1اسید )های مختلف آسکوربیک

لیتر از میلي 7لیتر( با گرم بر میليمیلي  6و  9، 1/7

مخلوط شد. در نهايت میزان  TACمحلول معرف 

گرم اکسیداني کل بر اساس میليظرفیت ضد

-سويه شد. گیریاسید بر گرم عصاره، اندازهآسکوربیک

( 7های باکتريايي مورد استفاده در اين مطالعه )جدول 

شوند زای انساني محسوب ميهای بیماریکه از باکتری

 از موسسه پاستور تهران تهیه شدند.

 
 های بکار رفته در اين مطالعه. باکتری7جدول 

 واکنش گرم کد باکتری نام باکتری
Bacillus subtilis ATCC 465 گرم مثبت 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 گرم مثبت 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 85327 گرم منفي 
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Shigella flexneri PTCC 1234 گرم منفي 
Escherichia coli ATCC 25922 گرم منفي 

 

های باکتری با روش خطي هايي از تمام سويهپلیت

 91℃ساعت در انکوباتور  24تهیه شدند که به مدت 

ها رشد کنند. سپس در تا باکتری شدهر داده قرا

شرايط کامال استريل و در کنار شعله از پلیت کشت 

 4های حاوی کلوني برداشته و به لولهباکتری، تک

 Lactose)لیتر محیط کشت مايع الکتوز براث میلي

Broth ،)ها انتقال داده شدند. جهت رشد باکتری، لوله

عت قرار گرفتند. سا 4به مدت  91℃در انکوباتور 

فارلند مکغلظت نهايي هر نمونه براساس کدورت نیم

712در حدود 
لیتر واحد کلوني باکتری در میلي 1/7× 

 (.NCCLS, 1997)تنظیم شد 

برای بررسي اثرات ضدباکتريايي از آزمون حساسیت 

ضدمیکروبي به روش اصالح شده انتشار ديسک 

 Bauer et al., 1966, Yousefzadi et) استفاده گرديد

al., 2014) در روش انتشار ديسک پس از تلقیح .

های باکتريايي باکتريايي )کشت چمني سوسپانسیون

های وسیله سوآپ استريل( روی محیط آگار، ديسکبه

آماده بالنک )محصول شرکت پادتن طب( به ظرفیت 

متر از يکديگر میلي 21میکرولیتر به فاصله حداقل  21

دقت روی وسیله يک پنس استريل بهو از لبه پلیت به

میکرولیتر از  21سطح آگار قرار گرفتند. سپس مقدار 

گرم میلي 71های استريل با غلظت هر کدام از عصاره

دقت به لیتر )وزني/حجمي( برداشته و بهبر میلي

متر( تزريق شدند. قطر میلي 6های بالنک )قطر ديسک

ساعت انکوباسیون در  24های عدم رشد بعد از هاله

ها به کمک ین شد. قطر اين هالهتعی 91℃دمای 

گیری و اندازه Hi Antibiotic Zone Scaleکش خط

نتايج میانگین سه بار تکرار محاسبه شدند. الزم به ذکر 

جای محلول عصاره و از به DMSOاست که در کنترل، 

عنوان کنترل مثبت سیلین نیز بهبیوتیک آمپيضد

واريانس  آنالیز آماری شامل تجزيه استفاده گرديد.

( و مقايسه میانگین آزمون چند ANOVAها )داده

افزار توسط نرم %1ای دانکن در سطح احتمال دامنه

افزار . برای رسم نمودار از نرمباشدمي 27SPSSآماری 

2179 Excel .استفاده شد 

 

 نتایج. 3

ها با کلیدهای با مقايسه خصوصیات مورفولوژيکي گونه

-ها متعلق به ماکروجلبکشناسايي معتبر، ماکروجلبک

تشخیص داده  H. flagelliformisو   Gp. persicaهای

نتايج نشان داد که میزان کاروتنوئید  .(7)شکل  شد

، مشخصاً H. flagelliformisموجود در ماکروجلبک 

-مي Gp. persica( باالتر از ماکروجلبک 16/1±71)

(. میزان فنل و فالونوئید نیز در 2باشد )جدول 

 .Hباالتر از ماکروجلبک  Gp. persicaجلبک ماکرو

flagelliformis (.7باشد )جدول مي  

 
، فنل (FW gr711/mg) . سنجش میزان کاروتنوئید2جدول 

(mg GA/gr DW)  و فالونوئید(mg QE/gr DW) 

 های مورد مطالعهماکروجلبک

 فالونوئید فنل کاروتنوئید ماکروجلبک

Gp. persica 3/0 ± 7/3 01/0 ± 12/54 00/0 ± 2/22 
H. flagelliformis 00/0 ± 17 02/0 ± 02/10 00/0 ± 00/1 

 اند.میانگین( درج شده ±اعداد به صورت )انحراف معیار

 

 
ها در مقايسه با مقايسه قدرت احیاکنندگي عصاره .2شکل 

اسید و پس از آن عنوان استاندارد. آسکوربیکاسید بهآسکوربیک

اعداد به باشند. واجد بیشترين اثر مي هگزاني-انهای عصاره

 غیرمشابه اند، حروفمیانگین( درج شده ±صورت )انحراف معیار

 است. P<0.05 احتمال سطح در یدارمعني اختالف بیانگر

 

های آلي دو ماکروجلبک در قدرت احیاکنندگي عصاره

لیتر در مقايسه با گرم بر میليمیلي 9غلظت 
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، آمده 2استاندارد، در شکل عنوان اسید بهآسکوربیک

در اين آزمون، نتايج نشان داد که، قدرت  است.

های آلي اسید، بیش از عصارهاحیاکنندگي آسکوربیک

های باشد. از میان عصارهاين دو ماکروجلبک مي

 نیزاستاتي در دو ماکروجلبک و موجود، عصاره اتیل

، دارای Gp. persicaدر ماکروجلبک  هگزاني-انعصاره 

-باشند. همکنندگي ميترين میزان قدرت احیایشب

داری را بین چنین نتايج آنالیز آماری اختالف معني

 (.P<0.05های دو ماکروجلبک نشان داد )عصاره

 

 
 H. flagelliformis (b)و  Gp. persica (a)( از دو جلبک ×21تصاوير فتواستريومیکروسکوپ ) .7شکل 

 

 های آلي، برعصاره اکسیداني کل، برایظرفیت ضد

-اسید بر گرم عصاره، اندازهگرم آسکوربیکاساس میلي

(. در اين سنجش، عصاره متانولي 9گیری شد )جدول 

 هگزاني-انهر دو ماکروجلبک و نیز عصاره 

اکسیداني، ، فاقد ظرفیت ضدGp. persicaماکروجلبک 

باشند. با توجه به آنالیز آماری انجام شده، بین مي

اند، اکسیداني نشان دادهي که خاصیت ضدهايعصاره

ترين (. بیشP<0.05داری مشهود است )اختالف معني

استاتي اکسیداني کل، متعلق به عصاره اتیلظرفیت ضد

، H. flagelliformis( ماکروجلبک 2211 ± 12/1)

 باشد.مي

 
گرم اکسیداني کل بر اساس میلي. تعیین ظرفیت ضد9جدول 

 رم عصارهاسید بر گآسکوربیک

 هگزاني-ان استاتاتیل متانول ماکروجلبک
Gp. persica 1 b17/1 ± 7611 1 

H. flagelliformis 1 a12/1 ± 2211 c11/1 ± 7711 

ف اند، حرومیانگین( درج شده ±صورت )انحراف معیاراعداد به

 P<0.05 احتمال سطح در یدارمعني اختالف بیانگر غیرمشابه

 است.

 

سیت به روش انتشار ديسک در نتايج سنجش حسا

های آلي لیتر عصارهگرم بر میليمیلي 71 غلظت

ارائه شده است. نتايج نشان  9ها در جدول ماکروجلبک

های آلي اثر بازدارندگي رشد بسیار دهد که عصارهمي

 .Sو  B. subtilisهای گرم مثبت ضعیفي در برابر سويه

aureus  برابر و اثر بازدارندگي رشد متوسطي در

های گرم منفي مورد آزمايش در مقايسه با سويه

دست آمده، کنترل مثبت دارند. براساس نتايج به

-انو عصاره  H. flagelliformisاستاتي عصاره اتیل

متر میلي 3با قطر هاله عدم رشد  Gp. persicaهگزاني

ترتیب بر روی باکتری باکتريايي را به ترين اثر ضدبیش

نسبت به ساير  P. aeruginosa و E. Coliگرم منفي 

تری را اثر ضدباکتريايي کم، که ها نشان دادعصاره

که باشند. در حالينسبت به کنترل مثبت دارا مي

فاقد اثر  های متانولي هر دو ماکروجلبکتقريباً عصاره

های باشند. عصارهها ميباکتريايي بر روی باکتری ضد

صیت ضدباکتريای متانولي هر دو ماکروجلبک تنها خا

دهد که البته از خود نشان مي S. flexneriبر باکتری 

اساس نتايج گزارش شده در اثر متوسطي دارند. بر

های ، کنترل مثبت در مقايسه با تمامي عصاره4جدول 

تری مورد سنجش در اين مطالعه اثر بازدارندگي بیش
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کار رفته نشان داده های بهارگانیسم در مقابل میکرو

 ست.ا

 

 گیری. بحث و نتیجه5

علت به چالش کشیدن بحث های ثانويه بهمتابولیت

گیری و ساخت داروهای طبیعي و ارتقاء کیفي هدف

ی جذابي برای بسیاری از پزشکي، حوزهعلوم زيست

 ,Hanson)شوند محققین علوم زيستي محسوب مي

برخي از خواص  در اين راستا در مطالعه حاضر .(2003

زيستي چون میزان ترکیبات کاروتنوئید، فنل و 

فالونوئیدی، فعالیت ضداکسیداني و نیز اثرات 

 استاتي وهگزاني، اتیل-انهای ضدباکتريايي عصاره

های متانولي استحصال شده از دو گونه از ماکروجلبک

 .H و Gp. persica) قرمز سواحل بندرعباس

flagelliformis ) .کاروتنوئیدها خانواده بررسي شد

ی فعالیت واسطهبسیار مهم )به بزرگي از ترکیبات

، ضدسرطاني، ضدچاقي و غیره(، با تنوع ضداکسیداني

ی حاضر در مطالعه باشند.ساختاری بسیار زياد مي

سنجش میزان کاروتنوئید نشان داد که ماکروجلبک 

H. flagelliformis (16/1±71) واجد کاروتنوئید ،

Gp. persica (9/1±1/9 ،)بیشتری از ماکروجلبک 

و همکاران در سال  Valenteباشد. در اين راستا مي

 .Gمیزان کاروتنوئید موجود در ماکروجلبک  2171

vermiculophylla ( میلي7/7±2/1را ) گرم بر صد گرم

 وزن تر اعالم کردند.

 
 های مورد مطالعهارگانیسم ها بر میکروهای آلي ماکروجلبکقطر هاله عدم رشد عصاره .4جدول 

 باکتری
 B. subtilis S. aureus  E. coli P. aeruginosa S. flexneri عصاره ماکروجلبک

G
p

. 

p
er

si
ca

 

 2 - - - - متانول

 - 1 2 1 - استاتتیلا
 2 3 1 1 1 هگزان-ان

H
. 

fl
a

g
el

li
fo

r

m
is

 

 1 - - - - متانول
 - 2 3 - 1 استاتاتیل
 2 1 2 - 2 هگزان-ان

 79 71 72 79 74 سیلین*آمپي

متر( میلي 6(. قطر هاله عدم رشد شامل قطر ديسک )>74(، فعالیت باال )1-74(، فعالیت متوسط )-عدم فعالیت )

 میکروگرم به ازای هر ديسک مورد آزمون قرار گرفت. 71سیلین با غلظت بیوتیک آمپي ضد*شد. بامي

 

Chinnadurai  وKalyanasundaram  2179در سال 

 .Hهایکاروتنوئید را برای ماکروجلبک میزان

valentiae (12/1±43 ،)Padina gymnospora 

 Enteromorpha intestinalisبرای ( و 12/1±69)

چنین اعالم کردند، که ( گزارش کردند. هم17/1±92)

های سبز میزان کاروتنوئید موجود در ماکروجلبک

  ت.اس ترای پايینهای قهوهنسبت به ماکروجلبک

از نظر محتوای ترکیبات فنلي، ارزيابي به روش  

نشان داد که در مطالعه حاضر، سیوکالتو فولین

Gp. persica  (mg GAE gکماکروجلب
-1 

بوده است. از میزان باالتری برخوردار ( 17/1±72/41

Zubia  میزان فنل را برای 2111و همکاران در سال ،

( و برای 79/1±4/21) Gp. tenuifronsماکروجلبک 

-صورت میلي( به16/1±1/6) H. spinellaماکروجلبک 

میزان فنل  د.فلوروگلوسینول بر گرم اعالم کردنگرم 

 ,.Safari et al) بک داردبستگي بسیار به نوع ماکروجل

و همکاران در سال  Ganesanعنوان مثال ، به(2015

های متانولي ماکروجلبک فنلي عصاره محتوای 2112

را  G. edulisو  Euchema kappaphycusقرمز 

گرم گالیک اسید بر گرم ماده میلي 7/4و  1/7ترتیب  به
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در  .(Ganesan et al., 2008)خشک، گزارش نمودند 

مقدار بسیار  2112در سال و همکاران  Deviحالیکه 

باالتری را برای محتوای فنلي برخي از 

، های دريايي هند، از جمله ماکروجلبک

Chondrococcus hornemanni  وGellidella 

acerosa  و  1/41عنوان کردند که اين میزان به ترتیب

گرم گالیک اسید بر گرم ماده خشک میلي 9/676

و همکاران در سال  Chandiniو  ،گیری شداندازه

نیز، میزان محتوای فنلي بسیار کمتری را برای  2112

و  Sargassum marginatumهای ماکروجلبک

Turbinaria conoides (23/1  گرم میلي 26/1و

تنوع  .گالیک اسید بر گرم ماده خشک( اعالم کردند

های دريايي، بسیار باال در محتوای فنلي ماکروجلبک

 ها در ساحل بوده، بهممکن است متاثر از جايگاه آن

های ساکن در مناطق باالی جزر که ماکروجلبکنحوی

اليي از اشعه ماورا بنفش و و مدی، که واجد سطح با

زدگي هستند، تولیدکننده محتوای باالتری از خشکي

های ترکیبات فنلي جهت حفاظت در مقابل استرس

-اند. لذا اساساً عوامل بیروني محیطي هممحیطي بوده

خواری، نور، عمق، شوری، مواد مغذی و چون گیاه

چون سن، طول و نوع بافت فصل و عوامل دروني هم

مؤثر است  جلبک در تولید اين ترکیبات بسیارماکرو

(Connan et al., 2007) به اين علت که اين عوامل ،

تواند بر تنظیم سوخت و ساز محتوای فنلي اثرگذار مي

  .(Amsler and Fairhead, 2005)باشد 

فالونوئیدها گروه بزرگي از ترکیبات طبیعي را شامل 

ی گیاهان توزيع طور گسترده در سلسلهکه بهشوند مي

اند. برخي از اين ترکیبات گزارش شده واجد شده

شناختي از جمله عملکرد های مختلف زيستفعالیت

-اکسیداني و مهار بیوسنتز کلسترول کبدی ميضد

ترين نتايج نشان داد که بیش. (Volk, 2006)باشند 

  Gp. persicaوئید متعلق به ماکروجلبکمیزان فالون

(mg QE g
اين در  است.( بوده 11/1±22/2 1-

، اين 2174و همکاران در سال  Al-Saifست که  حالي

 G. dendroides( ،mg QEمیزان را برای ماکروجلبک 

g
های سبز و (، و برای ساير ماکروجلبک33/1±1/1 1-

mg QE g)تر از ای کمقهوه
   ردند.گزارش ک (26/7 1-

 ،اکسیداني کلظرفیت ضد حاصل از سنجش نتايج

 H. flagelliformisاستاتي ی اتیلنشان داد که عصاره

ی که عصارهدر حالي ترين مقدار بوددارای بیش

دو ماکروجلبک فاقد اين ظرفیت بودند. از  متانولي هر

استاتي آهن نیز عصاره اتیلفعالیت احیاکنندگي  نظر

Gp. persica استاتي های اتیلس عصارهو سپH. 

flagelliformis  هگزاني -انوGp. persica  ترين بیش

اسید در قیاس با آسکوربیک اثر را داشتند که البته

و  Kumarاند. تری را نشان داده)استاندارد(، فعالیت کم

، قدرت احیاکنندگي آهن 2112همکاران در سال 

 Kappaphycus alvareziiماکروجلبک های آلي عصاره

لیتر )غلظت مشابه گرم بر میليمیلي 9را در غلظت 

ب ترتیی حاضر( مورد سنجش قرار دادند که بهمطالعه

BHT اناستات و متانول، اتیلعنوان استاندارد(، )به-

در  هگزان واجد بیشترين میزان گزارش شدند.

ترين، و کم هگزاني-انی ی حاضر نیز عصاره مطالعه

ترين قدرت ستاتي پس از استاندارد بیشای اتیلعصاره

احیاکنندگي را نشان دادند. از نظر ظرفیت 

استاتي های اتیلضداکسیداني کل نیز عصاره

 .Hو ماکروجلبک  7611 با ،Gp. persica ماکروجلبک

flagelliformis، گرم آسکوربیک اسید میلي 2211 با

های بوده درحالیکه عصارهواجد اثر  بر گرم عصاره

 ,.Heidari et al انولي فاقد اثر مشاهده گرديدند.مت

، در اين راستا عنوان کردند که جلبک قرمز (2015)

Laurencia snyderia  دارای میزان بااليي فنل و

فالونوئید و نیز پتانسیل ضداکسیداني نسبت به جلبک 

 ایو جلبک قهوه Entromorpha intestinalisسبز 

Cystoseira trinodis باشدمي.  

است که فعالیت  گزارشات قبلي حاکي از آن

ضدباکتری ارتباط معناداری با نوع گونه ماکروجلبک، 

روش استخراج بکار برده شده، و مقاومت باکتری مورد 

. طبق نتايج (Seenivasan et al., 2010)سنجش دارد 

و همکاران در سال  Al-Saifدست آمده از تحقیقات هب
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، کلروفرم و پس از آن اتانول مؤثرترين حالل 2174

فعال معرفي گرديد. گیری ترکیبات زيستجهت عصاره

تواند ها ميهمچنین فعالیت ضدباکتريايي ماکروجلبک

متأثر از نوع و میزان اسیدهای چرب آزاد که نقش 

های گرم مثبت و گرم اکتریعمده دفاعي را در مقابل ب

 ,.Benkendorff et al)زا دارند، باشد منفي بیماری

2005). Plaza  عنوان کردند  2112و همکاران در سال

های متانولي، ی هگزاني نسبت به عصارهکه عصاره

-کلرومتان و کلروفرمي فعالیت ضدباکتريايي بیشدی

-ی حاضر هماين مطلب با مطالعه .دهدتری نشان مي

و همکاران در سال  Orandayخواني دارد. مطالعات 

 .Gی اتانولي ماکروجلبک نشان داد که عصاره 2114

tikvahiae  در مقابل باکتری گرم مثبتS. aureus ،

، P. aeruginosaفعال و در مقابل باکتری گرم منفي 

اما مطالعه  (Oranday et al., 2004).باشدغیرفعال مي

های حاضر نشان داد که فعالیت ضدباکتريايي گونه

های ديگر نبود مورد مطالعه قابل قیاس با ماکروجلبک

تری را از ها فعالیت ضدباکتريايي کمو در مقايسه با آن

اثبات  چنین نتايج اين تحقیقخود نشان دادند. هم

ها استات ماکروجلبکو اتیل هگزانانکرد که عصاره 

تری نسبت باکتريايي نسبتاً بیش دارای فعالیت ضد

عصاره متانولي است، در اين میان نتايج حاکي از آن 

خواص  تقريباً است که اين دو ماکروجلبک

 ضدباکتريايي ندارند.

های مورد دست آمده ماکروجلبکبر اساس نتايج به

فعال )کاروتنوئید، فنل و عه واجد ترکیبات زيستمطال

باشند. مطالعه فالونوئید( و خواص ضداکسیداني مي

تر بودن خواص پايین رغمعليدهد که حاضر نشان مي

توان مي ،ها نسبت به استانداردضداکسیداني گونه

را  H. flagelliformisو  Gp. persicaهای ماکروجلبک

قابل فعال ترکیبات زيستهای واجد عنوان گونهبه

  .معرفي نموددسترس  درو  ، ارزانتوجه، ايمن
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Abstract 
Seaweed is favored seafood in some regions and is also used as feedstock for extracting fine 

chemicals. The total global seaweed production continues to grow This study investigated the 

biological activities of n-Hexane, Ethylacetate and Methanol extract of two red marine macro 

algae (Gracilariopsis persica and Hypnea flagelliformis), collected from the coast of Bandar 

Abbas, Persian Gulf, Iran. For identification the superior species with biological properties, 

the tested activities included Carotenoids content, total Phenolic content, total flavonoids 

content, antioxidant activity at the concentration (3 mg/ml) by ferric reducing power (FRP) 

and total antioxidant capacity (TAC) assay and at final, antibacterial activity was evaluated. 

This study revealed that the more effective macro algae extracts by maximum antioxidant 

capacity: FRP and TAC, were recorded for Ethylacetate extracts. The result showed the 

highest content of phenolic and flavonoid compounds were recorded for the Methanol extracts 

of Gp. persica, 45.12±0.01 (mg GA/gr DW.) and 2.28±0.007 (mg QE /gr DW.), respectively 
while H. flagelliformis showed the maximum Carotenoid content 17±0.06 (mg 100g

-1
). In 

addition, the highest antibacterial activity was recorded for the n-hexane and followed by 

Ethylacetate extracts. In general comparison, though, according to the results, antioxidant and 

antibacterial activity of species in this study were calculated less than standard, but could be 

accounted these seaweeds as safe biological properties and with abundance of them in coastal 

of Bandar Abbas, could be considered for future applications in medicine and dietary 

supplements.  
 

Keywords: Total phenol, flavonoid content, carotenoid contend, Gracilariopsis persica, Hypnea 

flagelliformis  
 
 

Figure 1: photosteriomicroscope pictures (80 ×) of two algae Gp. persica (a) and H. flagelliformis (b) 

Figure 2. Comparison reducing power activity of three extracts from macroalgae with ascorbic acid as 

a standard. Ascorbic acid and then N-hexane extract had most effect. Each value represents a mean  

Standard deviation (n=3) and values with different letters are significantly different (p<0.05).  

Table 1. The bacteria used in this study  

Table 2. Measurement of carotenoids, phenolic and flavonoid contents of macroalgae species 

Table 3. Total antioxidan capacity with mg ascorbic acid per gram of extract 

Table 4. Inhibition zone in diameter (mm) of different extracts of macroalgae species against 

pathogenic bacteria. 

 


