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Abstract 
Background and Aim: Marine algae are one of the richest sources of natural antioxidants. In this study, the 

antioxidant properties of the extract of seaweed Rhizoclonium riparium investigated. 

Methods: The algae were collected from the coasts of the Oman Sea, and washed with sea water and tap water. 

The algae were then dried and powdered with an electric mill. Methanol, chloroform, hexane and dichloromethane 

used as solvents (1:4). The antioxidant properties of the extracts were evaluated using three methods of free radical 

scavenging (DPPH), metal ion chelating and reduction power.   

Results: the chloroform extract of algae Rhizoclonium riparium at the concentration of 1 mg/ml showed the 

most antioxidant properties with free radical scavenging activity DPPH, 94.8±4.63%; chelating activity, 

30.8±0.01%; and reduction power, 0.7. The lowest IC50 recorded in Choloroform extract. 
Conclusion: the chloroform extracts of algae Rhizoclonium riparium at the concentration of 1 mg/ml had the 

highest antioxidant activity and this extract is recommended for in vivo studies and identification of its active 

antioxidant compounds. 

 

Keywords: Algae Rhizoclonium riparium, Antioxidant, Reduction Power, Chelating Activity, DPPH free Radical 

Scavenging.  
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 دریای عمان Rhizoclonium ripariumهای آلی جلبک اکسیدانی عصارهآنتیخواص 

 
  * 2، علی طاهری0معصومه گهرام زئی

 
 دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، 1

 دانشیار فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران 2

 

 22/22/1022 پذیرش مقاله:     22/22/1022 دریافت مقاله:

   دهکیچ
در این مطالعه خاصیت روند. ی طبیعی به شمار میهادانیاکسیآنتترین منابع یغنهای دریایی یکی از جلبک ف:هدزمینه و 

 .شدبررسی دریای عمان  Rhizoclonium ripariumگونه جلبک ی آلی هاعصاره یدانیاکسیآنت

و سپس آب شیرین گردید. دریا  آب با از دریای عمان اقدام به شستشو Rhizoclonium ripariumی جلبک آورجمعبعد از  ها:روش

آسیاب شد. بررسی خواص  و سپس انیدهخشک هانمونه 1:0نسبت به  هگزان و دی کلرومتان کلروفرم، متانول، هایا حلالتهیه عصاره ب برای

، فعالیت کلاته کردن یون (پیکریل هیدرازیل-1-دی فنیل 2،2) DPPH ها با استفاده از سه روش حذف رادیکال آزادی عصارهدانیاکسیآنت

  .انجام شد قدرت کاهندگیفلزی و 

 ( و قدرت% 2/62±21/۸) کنندگیکلاته (، فعالیت%0/20±36/۸) با مهار رادیکال آزاد R. riparium عصاره کلروفرمی جلبک ها:یافته

 کلروفرمی عصاره در 50IC میزانکمترین ی بود. دانیاکسیآنتدارای بیشترین خاصیت  تریلیلیمگرم در در غلظت یک میلی (7/2) کاهندگی

 .گزارش شد

، تریلیلیمدر  گرمیلیمدر غلظت یک   R. ripariumعصاره کلروفرمی جلبک  ،مورداستفاده یهاغلظتو  هاعصارهاز میان  گیری:نتیجه

هاد پیشنی دانیاکسیآنتو شناسایی ترکیبات فعال  (in vivo)بود و این عصاره برای مطالعات درون تنی  را دارا یدانیاکسیآنتبیشترین فعالیت 

 .گرددمی

 
 .DPPH، حذف رادیکال آزاد کنندگیکلاتهفعالیت  ،قدرت کاهندگی ،دانیاکسیآنت جلبک، :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 طول متابولیسم در نیتروژن و اکسیژن آزاد رادیکال مشتقات

 موجب که شوندمیایجاد  میتوکندری در انرژی تولید و سلولی
 انتقال اختلال در و سلولی به ترکیبات اکسیداتیو هاییبآس
، فعالاکسیژن  از حد یشب د. مقادیرنگردیم ژن بیان و هایگنالس

متعددی  اختلالات و شده سلولی هاییبآس موجب چون است مضر
 ی عفونیهاشوک دیابت، سکته، میوکارد، انفارکتوس سرطان، مانند

 به دنبال یمر راو آلزا های عصبی مانند پارکینسونیماریبو خونی و 
O•-) دیاکسسوپر های اکسیژن فعال مانند رادیکال (. گونه1) دارد

( و ROO•(، رادیکال پروکسیل )OH) رادیکال هیدروکسیل (،²
های زیستی مانند مولکول( به NO•) کیترین دیاکسرادیکال 

ر به آسیب حمله کرده و منج  RNAو DNA ها،لیپیدها، پروتئین
 (. 2)شوند سلول یا بافت می

تنوع  به دلیلبع دریایی اهای اخیر بر اهمیت مندر دهه
توجه آنها ی موجود در هااکسیدانمحصولات ثانویه ازجمله آنتی

یداتیو های اکساسترس علیهترکیباتی مؤثر که  ،استشده ای ویژه
های طور مستقیم گروه ای که بههر ماده (.6) هستنددر بدن انسان 

 اعباعث دف میرمستقیغ صورتبهاکسیژن فعال را حذف کند یا 
نامیده  دانیاکسیآنت ی و مهار اکسیداسیون شود،دانیاکسیآنت

دهد که مصرف ی نشان میولوژیدمیاپ(. مطالعات 0) شودمی
های طبیعی همراه با کاهش خطر ابتلا به بسیاری از ناکسیداآنتی

ها از جمله اختلالات قلبی و عروقی، تصلب شرایین، بیماری
صبی ع هایو بیماری فشارخون بالا، بسیاری از انواع سرطان، پیری

 (. 6،3است ) مانند آلزایمر و پارکینسون
 کیفیت افت دلایلن یترمهم از یکی چربی از سویی اکسایش

 رنگ، تغییر تواند سببیم که است چربی دارای خوراکی مواد در

جهت جلوگیری از این  ؛ لذا(7) گردد اییهتغذ ارزش و بافت طعم،
ی هااندیاکسیآنت. شودیماستفاده  هادانیاکسیآنتتغییرات از 

ی تولوئن هیدروکسآنیزول و بوتیلهیدروکسیمصنوعی مانند بوتیل
 تیرند به دلیل سمیّگیمقرار  استفاده مورددر صنعت  معمولاًکه 

قیقات و لذا تح شوندیمدر صنعت غذایی کمتر توصیه  ،برای انسان
ورد می جایگزین از منابع طبیعی بسیار هادانیاکسیآنتدر مورد 

 (.۸است ) توجه قرار گرفته
 و هستند زیستی فعال و مفید از ترکیبات منبعی هاجلبک

 با متنوعی کاربردی گستره با و زیستی متعدد ترکیبات تاکنون
 از سرطانی ضد و یضدقارچ ،یروسی، ضدویکیوتیبیآنت اثرات
 از بسیاری و اندشده تخلیص و پرسلولی شناسایی هایجلبک
 فعال مواد به توانندمی جانداران ثانویه این و اولیه یهاتیمتابول
های دریایی (. جلبک2) شوند دارویی تبدیل صنایع استفاده در مورد

روند ی طبیعی به شمار میهادانیاکسیآنتترین منابع یغنیکی از 
وجود  خاطر به هاجلبکی در دانیاکسیآنت(. عمده فعالیت 12)

خواص  (.11-16) است هافنولو پلی ها، کارتنوئیدهاتوکوفرول
تواند مبنایی برای ها کارآمد بوده و میی جلبکدانیاکسیآنت

دستیابی به مواد دارویی جدید برای درمان  منظوربهمطالعات دیگر، 
(. مطالعات متعددی 10) ها از جمله سرطان باشدبسیاری از بیماری

وان تگزارش شده است که می هاجلبکی دانیاکسیآنتروی خواص 
 (Caulerpa sertularioidesبه مطالعات فراست و همکاران )

 (، نامور و همکاران13) (Ulva lactuca) (، کوکبی و همکاران16)
(Ulva fasciata) (17،)  Yildizو ( همکارانUlva rigida) 
(1۸) ،Lee و همکاران (Ulva lactuca) (12 و )Chia  و همکاران
(Caulerpa racemose) (22اشاره ) کرد. 

از   Rhizoclonium riparium (Roth)جلبک سبز
. استو دریای عمان  فارسجیخلهای ی شاخص در آبهاجلبک

 درهمی اتودهی، ارشتهاین جلبک به رنگ سبز روشن تا زرد، 
ی جزرومددر بالای محدوده بین  آنمحل رویش است و  دهیچیپ

 هرمزگانی هااستانبا پراکنش در  یاصخرهروی سطح بسترهای 
(. با توجه به اهمیت ترکیبات 21است )بلوچستان و سیستان و 

 ی دریایی، ضرورت دارد تحقیقاتهاجلبک در طبیعی دانیاکسیآنت
ی دریایی سواحل ایران انجام پذیرد. هاجلبکجامعی روی عصاره 
 دانیاکسیآنتای روی خواص تاکنون مطالعه ،بر اساس تحقیقات

؛ نشده است سواحل چابهار انجام R. ripariumهای جلبک عصاره
بک جلی آلی هااکسیدانی عصارهخاصیت آنتی مطالعهدر این  لذا

R. riparium ارزیابی شده است. 
 

 هاروش
 تهیه نمونه

   Rhizoclonium riparium (Roth)سبز جلبک هاینمونه
 فصل اوایل و در بزرگی دریا ایستگاه و چابهار بندر سواحل از

دریا  آب باو  یآورجمع جزر، بیشینه زمان در 1623 سال زمستان
 سایر و و ماسه شن جداسازی برای مجدداً  سپس .شدند وشوشست

 در هاجلبک ادامه، در .گردیدند وشوشست شیرین آب با ،موجودات

 ثابتی وزن به که زمانی تا ندخشک شد هوا معرض در و سایه

 تا شده پودر های. نمونهشدند برقی پودر آسیاب با سپس برسند،

 (.22) شدند یدارنگه فریزر درون مصرف، زمان
 

 
 Rhizoclonium ripariumجلبک سبز  .0 -شکل

 از سواحل دریای عمان شدهیآورجمع
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 طاهری و گهرام زئی/  112

 0011 تابستان، 2 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

 ی و استخراجریگعصاره
شده به  خشک پودر خیساندن طریق از هاعصارهاستخراج 

 کلرومتانهگزان و دی کلروفرم، متانول، هایحلالدر  1:0 نسبت
توسط فویل آلومینیوم پوشانده  هاحاوی نمونهارلن  سپس. شد انجام
 به، شرکت فن آزماگستر( ZM)مدل انکوباتور  شیکر درون وشد 
 6۸ دمای در و دقیقه در دور 122 چرخش سرعت با ساعت 2 مدت

 تکرار نیز دیگر بار 2 استخراج، ندیفرا .گرفتند قرار گرادیرجه سانتد

 شماره واتمن صافی کاغذ از استفاده با هاعصاره از آن پس و شد

 (سکو داران)کیمیا  هود زیر در پرانیحلال عمل .شدند فیلتر 02
 درون بعدی مصارف برای شده تغلیظ هایعصاره و گرفت انجام

 (.26) شدند یدارنگه فریزر
 

 یدانیاکسیآنتبررسی برون تنی خواص 
 استفاده با موردنظر هایعصاره اکسیدانیآنتی خواص بررسی

یون  کردن کلاته فعالیت ،(DPPH) آزاد رادیکال حذف سه روش از
 انجام شد. مختلف هایغلظت در قدرت کاهندگی و فلزی

 

  (DPPH) داآزهای یکالراد حذف
های پایدار ی با استفاده از رادیکالدانیاکسیآنتبررسی فعالیت 

(. 20انجام شد ) (DPPH)یکریل هیدرازیل پ - 1ی فنیل د 2و  2
 تریلیلیمهای مختلف یک از هرکدام از عصاره تریلیلیمبه یک 
افزوده شد. همچنین از هرکدام از  مولاریلیم 3/2 (DPPHمحلول )

و  متانول تریلیلیمجدا حاوی یک  صورتبهیک محلول  هاعصاره
دقیقه در تاریکی  62عصاره تهیه شد و سپس به مدت  تریلیلیمیک 

 617ی شد. جذب محلول در طول موج دارنگهو در دمای محیط 
، شرکت S2100sنانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر )مدل 

 جای محلولهن( قرائت شد. برای کنترل، محلول متانول بکوین
بر  گرمیلیم 22/2میزان  شاهد مثبتنمونه تهیه گردید. برای 

ی دانیاکسینتآاسید آسکوربیک استفاده شد. میزان فعالیت  تریلیلیم
 (.20طبق فرمول زیر محاسبه شد ) هاعصاره
 ×100 )]control)/Acontrol sampleA-sample(A-RSA= [1 

sampleA موردنظر: جذب نمونه با متانول بعد از زمان 

sample controlA جذب نمونه با :DPPH  موردنظربعد از زمان 

controlA جذب متانول با :DPPH  موردنظربعد از زمان 
 

 یون آهن کنندگیکلاتهفعالیت 
 افتهی رییتغ( بر اساس روش IIفعالیت کلاته کردن یون آهن )

Dinis ( بر این اساس 26و همکاران سنجیده شد .)تریلیلیم 7/6 
( تریلیلیمبر  گرمیلیم 1و  1/2، 21/2های )محلول نمونه در غلظت

دقیقه  6 موردنظر. محلول گردیدآهن مخلوط  دیکلر تریلیلیم 1/2با 
فروزین به محلول اضافه و به  تریلیلیم 2/2شد و بعد  داشتهنگه

و بعد از آن  بوددقیقه در دمای اتاق  12شدت تکان داده شد و 
نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر  632 طول موججذب در 

. برای دش. یک شاهد بدون نمونه به شیوه مشابه تهیه گردیدقرائت 

استفاده  EDTA تریلیلیمبر  گرمیلیم 1/2شاهد مثبت میزان 
  .گردید

تشکیل شده با استفاده  2Fe-ferrozineدرصد مهار کمپلکس 
 (:26) شداز فرمول زیر محاسبه 

] ×1000)/A1A – 0A])درصد مهار = 
ها را نشان جذب عصاره 1Aجذب کنترل و  0Aدر این فرمول 

 .دهدمی
 

 ندگیقدرت کاه
سنجیده  Oyaizu افتهیرییتغقدرت کاهندگی بر اساس روش 

ی هاغلظتلیتر محلول نمونه در (. بر این اساس یک میلی23شد )
فسفات  رتیلیلیم( با یک تریلیلیمبر  گرمیلیم 1و  1/2،  21/2)

 رتیلیلیم( مخلوط شده و بعد از آن یک 3/3چ اپی مولار ) 2/2بافر 
دقیقه  22و به مدت  گردیدپتاسیم فری سیانید یک درصد اضافه 

و سپس یک  گرفتدرجه قرار  62در انکوباتور در دمای 
دقیقه با  12درصد به آن اضافه شد. به مدت  TCA  12تریلیلیم

از محلول نهایی با  تریلیلیم 2و  گردیدسانتریفیوژ  rpm6222دور 
محلول کلرید  تریلیلیم 0/2آب مقطر مخلوط شد و  تریلیلیم 2

طول  در آنهادقیقه جذب  12درصد به آن اضافه و بعد از  1/2آهن 
 . برایردیدگنانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت  722موج 

ک اسید آسکوربی تریلیلیمبر  گرمیلیم 22/2میزان شاهد مثبت 
 استفاده شد.

 

  50IC محاسبه

50IC هایمربوط به روش DPPH ،فلزات و  کنندگیکلاته
 های مختلفقدرت کاهندگی با استفاده از رگرسیون خطی غلظت

محاسبه و گزارش  یفرمول خط آوردن دست بهدر مقابل پاسخ و 
 شد.

 

 هاداده آماری تجزیه و تحلیل
 Shapiro-Wilk) یلکو-ویرزمون شاپآها با نرمال بودن داده

test) طرفهاز آزمون آنالیز واریانس یک. بررسی شد (One-way 

ANOVA)  افزارنرمباGraph-Pad Prism   استفاده  6نسخه
سطح  ی درتوک تعقیبی از آزمون هانیانگیم یسهمقا ی. براگردید

 . استفاده شد 26/2ی داریمعن
 

 نتایج
  (DPPH)آزاد  یکالرادمهار 

عصاره  DPPH، در آزمون مهار رادیکال آزاد 1-طبق جدول
 تریلیلیمدر  گرمیلیمی در غلظت یک کلرومتانیدکلروفرمی و 

هگزانی  هایی بود و با عصارهدانیاکسیآنتدارای بیشترین خاصیت 
های . عصاره(p>0.05)ی نداشت داریمعنی اختلاف کلرومتانیدو 

کلرومتانی در مقایسه با اسید آسکوربیک کلروفرمی و دی
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اکسیدانی بیشتری را نشان داد ( خاصیت آنتی% 21/6±2/26)
(p>0.05)ها درصد حذف رادیکال آزاد . با کاهش غلظت عصاره

ز کلرومتان نیی پایین کلروفرم و دیهاغلظتکاهش یافت اما در 
 درصد بود. 62میزان فعالیت حذف رادیکال آزاد بیش از 

 
 مختلف یهادر غلظت R. ripariumمختلف جلبک  یهاعصاره DPPHآزاد  کالیاثر مهار راد جینتا .0-جدول 

 نوع عصاره آلی 

 متانول کلروفرم هگزان دی کلرومتان (mg/mlغلظت )

0 20/0 2±/2 a 22/6±2/66 a 20/۸±0/36 a ۸1/2±2/66 b 

1/1 32/73±2/۸6 a 36/1±1/2۸ a 72/۸±7/27 a 62/0±1/63 b 

3/1 67/1±2/33 a 01/36±3/26 b  32/23±1/22 a     06/2±2/7۸ b 

0/1 62/66±6/۸ a 66/22±2/03 b  63/0±2/32 a 61/70±2/03 b 

 (.P<0.05دهد )یم نشان دار رایاختلافات معنحروف ناهمسان در هر ردیف ست. بدست آمده اتکرار  6از  یانگینم±یارصورت انحراف معبه یجنتا

 

  یون آهن کنندگیکلاتهفعالیت 
 .Rجلبک آلی هایعصاره کنندگیکلاته فعالیت درصد

riparium ت فعالی درصد بیشترین .است آمده 2-در جدول
 تریلیلیم در گرمغلظت یک میلی در جلبک این کنندگیکلاته

ر مقدا از بیشتر یداریمعن به طور که شد عصاره کلروفرمی گزارش
 در گرمیلیم 21/2و  تریلیلیم در گرمیلیم 1/2 یهاغلظت در نآ

 1در غلظت  کنندگیکلاته فعالیت . درصد(P<0.05) است تریلیلیم
 <کلروفرمی  عصارة، به ترتیب در تریلیلیم در گرمیلیم 1/2و 

و  استهگزانی  عصاره < متانولی عصاره < کلرومتانیعصاره دی
در تمامی  هاعصاره. تمامی (P<0.05) دارندی داریمعناختلاف 

 .(P<0.05) دارندی داریمعناختلاف  EDTAبا  هاغلظت

 
 EDTAدر مقایسه با  R. ripariumجلبک  کنندگیکلاتهدرصد فعالیت  .2-جدول

 نوع عصاره آلی 

 متانول کلروفرم هگزان دی کلرومتان (mg/mlغلظت )

0 b22/12±2/26 d22/2±1/1۸ a21/±2 ۸/62 c22/1±2/20 

0/1 b22/03±2/11 d2۸/06±2/۸ a21/2± 6/16 c22/1±2/12 

10/1 a22/23±2/1 a22/63±2/2 a21/76±2/2  a22/26±2/1 

EDTA 1/2±1/۸2  1/2±1/۸2 1/2±1/۸2 a1/2±1/۸2 

 (.P<0.05دهد )یم نشان دار رایاختلافات معنحروف ناهمسان در هر ردیف ست. ااز سه تکرار  یانگینم ±یارصورت انحراف معبه یجنتا

 

  ندگیقدرت کاه
( 27/2غلظت یک عصاره کلروفرمی ) ،6-بر اساس جدول

 ت.های دیگر داشته اسرا نسبت به عصاره قدرت کاهندگیبالاترین 
م گریلیم در غلظت یک R. ripariumجلبک  در قدرت کاهندگی

فرمی عصاره کلرو با عصاره متانولی و عصاره هگزانی، تریلیلیم در
بهترین حلال  .(P<0.05) دارندی داریمعنی اختلاف رومتانلکو دی

رم ی این جلبک، حلال کلروفدانیاکسیآنتجهت استخراج ترکیبات 
 این آزمون بود. در تریلیلیمدر  گرمیلیمیک  ،و بهترین غلظت

 و شده گرفت نظر در شاهد مثبتنمونه  عنوانبه اسید آسکوربیک
 اثر هاتمامی عصاره که در شد گزارش 266/2±22/2فعالیت آن 

.است آن بوده قدرت کاهندگی کمتر از

  
 لیترگرم در میلیمیلیR. riparium (21/1-2 ) عصاره جلبک  قدرت کاهندگییانس میزان جذب وار یزآنال یجنتا .3-جدول

 نوع عصاره آلی 

 متانول کلروفرم هگزان کلرومتان دی (mg/mlغلظت )

0 2/06±2/27b 2/266±2/22 c 2/7±2/22a 2/2±176/22c 

0/1 2/26۸±2/22a 2/213±2/22a 2/273±2/22a 2/2±2۸0/21a 

10/1 2/216±2/22a 2/227±2/22a 2/226±2/22a 2/2±216/22a 

 (.P<0.05دهد )یم نشان را ردایاختلافات معن یفهر رد ست. حروف ناهمسان درااز سه تکرار  یانگینم ±یارصورت انحراف معبه یجنتا
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 طاهری و گهرام زئی/  112

 0011 تابستان، 2 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

 ی آلی جلبک هاعصارهبرای  50IC میزان
 حذف آزمون 50IC بررسی از حاصل نتایج حاضر، تحقیق در

 .Rجلبک قدرت کاهندگیو  کنندگیکلاته فعالیت، آزاد رادیکال

riparium  نتایج. است دهه شارائ 0-جدولدر  مختلف عصاره 0با 
برای فعالیت حذف  شده محاسبه 50IC مقدار بیشترین داد نشان

 و (تریلیلیمر ب گرمیلیم 001/2) متانولی عصاره در رادیکال آزاد
 .است کلروفرمی عصاره در آن مقدار کمترین

 رد کنندگیکلاتهبرای فعالیت  50IC مقدار بیشترین همچنین
 آن مقدارن و کمتری( تریلیلیم بر گرمیلیم 61/6) هگزانی عصاره

 شد. مشاهده( تریلیلیم بر گرمیلیم 76/1ی )کلروفرم عصاره در
 در عصاره دی کلرومتانی فعالیت کاهشی  50IC مقدار بیشترین

 عصاره درن آ مقدار کمترین و (تریلیلیم بر گرمیلیم 1/12)
گردید.محاسبه  (تریلیلیم بر گرمیلیم 71/2) کلروفرمی

 
 R. ripariumهای جلبک عصاره 50IC (mg/ml) میزان کلی نتایج .0-جدول 

 قدرت کاهندگی کنندگیکلاتهفعالیت  DPPH آزاد رادیکال مهار عصاره

 6/6 62/2 002/2 متانول

 71/2 76/1 213/2 کلروفرم

 3/12 61/6 60۸/2 هگزان

 1/12 22/2 113/2 دی کلرومتان

 بحث
  R. ripariumی جلبک سبزکلروفرمحاضر عصاره  مطالعه در 

(، درصد 36/0±۸/20)  DPPHمهار رادیکال آزاد درصد بالاترین

 قدرت کاهندگی( و ۸/62±21/2یون آهن ) کنندگیکلاتهفعالیت 
 ( را نشان داد.7/2)

ی جلبکی هاعصارهی دانیاکسیآنتدر بررسی فعالیت 
(، نوع و نسبت ماده خشک به حلال 27فاکتورهایی از قبیل حلال )

نتخاب ا معمولاًی مؤثر است. دانیاکسیآنت( بر میزان ترکیبات 2۸)
برای استخراج با توجه به هدفی که وجود دارد، ماهیت  هاحلال

دسترس ر دیی ماده، قابلیت ایمیشترکیبات، خصوصیات فیزیکی و 
برای  مطالعه حاضردر (. 22شود )ن مواد و تجهیزات انجام میبود

 DPPH آزاد یکالاز روش مهار راد یدانیاکسیآنت یتظرف بررسی
است که به طور  یدارآزاد پا یکالراد یک DPPHاستفاده شد. 

 آزاد توسط یکالمهار راد ینجهت تخم یعنوان ابزاربه یاگسترده
 زا یمناسب ینو اغلب تخم شودیبه کار برده م هادانیاکسیآنت

ر مهار ب دانیاکسی. اثر آنتدهدیآزاد عصاره م یکالجذب راد یتفعال
 .(62)ست اآن  یدروژنه یاهدا ییمربوط به توانا DPPH یکالراد

 یهاعصاره دانیاکسیآنتهمکاران، فعالیت  و Supardyدر مطالعه 
 DPPHبا استفاده از روش  Halimeda discoideaمختلف جلبک 

مورد بررسی قرار گرفت و مشابه تحقیق حاضر نتایج نشان داد که 
ی دانیاکسیآنتعصاره کلروفرمی این جلبک دارای بیشترین فعالیت 

آزمون  از استفاده با همکاران و حیدری (. در مطالعه61) است
DPPH  چندگونه یالکلدرویه هایعصاره یدانیاکسیآنتخواص 

 فعالیت بالاترین که کردند مشاهده و نمودند بررسی را جلبک
 هیدرازیل پیکریل فنیل حذف دی آزمون با استفاده از یدانیاکسیآنت

 کمترین وEnteromorpha intestinalis  سبز جلبک به مربوط
 Cystoseriaی اقهوه جلبک به مربوط یدانیاکسیآنتفعالیت 

myrica یشترینبنیز همکاران  و طاهری مطالعه (. در62) است 

اساس  بر Halimeda tuna دریایی جلبک یدانیاکسیآنتت ظرفی
ک ی غلظت در کلروفرمی عصاره به مربوط DPPH آزمون

حاضر فعالیت حذف  مطالعه(. در 66بود ) تریلیلیم بر گرمیلیم
ره ی عصادانیاکسیآنتخاصیت  نیترشاخص DPPHرادیکال آزاد 

در  تریلیلیمدر  گرمیلیمجلبکی بود. این فعالیت در غلظت یک 
و حتی در عصاره کلروفرمی از شاهد  بود بالابسیار  هاعصارهتمامی 

لبک سبز که عصاره ج دهدیممثبت نیز بیشتر بود. این نتیجه نشان 
حاوی ترکیبات دهنده الکترون است و این ترکیبات  مطالعه مورد

مورد بررسی و مطالعه بیشتر  Iنوع  دانیاکسیآنت عنوانبه توانندیم
طبیعی معرفی شوند.  دانیاکسیآنت عنوانبهقرار گیرند و 

ی آزاد را خنثی هاکالیرادخود مستقیماً  Iی نوع هادانیاکسیآنت
 های هیدروکسیلافزایش تعداد گروه هاعصاره. در مورد این کنندیم

موجود در محیط واکنش، احتمال دهندگی هیدروژن به 
آزاد و در پی آن قدرت مهارکنندگی عصاره افزایش  هاییکالراد
یابد. در واقع خواص کاهندگی عصاره عموماً در ارتباط با حضور یم

 بر اهکاهندهاکسیدانی این ها در عصاره بوده که عمل آنتیکاهنده
رادیکال آزاد توسط اهدای یک اتم هیدروژن  هریزنجاساس شکست 

 (.60)و تشکیل محصولات پایدار است 
ثر شاخص نبود و حداک کنندگیکلاتهدر مطالعه حاضر فعالیت 

در حلال کلروفرم گزارش شد که با شاهد  ۸/62 کنندگیکلاتهمیزان 
اره عص قدرت کاهندگیی داشت. اما در مورد داریمعنمثبت اختلاف 

 تریلیلیمر د گرمیلیمدر غلظت یک را کلروفرمی نتایج بسیار خوبی 
ترکیبات موجود در این عصاره را کاندیدای  تواندیمنشان داد که 

 طبیعی معرفی کند. قدرت دانیاکسیآنتخوبی برای ترکیبات 

 زی اتوجهقابل شاخص عنوانبه تواندیم ترکیب یک کاهندگی
ل شام یدانیاکسیآنت فعالیت باشد. یدانیاکسیآنت فعالیت

 زنجیره شروع از جلوگیری مانند متنوعی هاییسممکان
ز ا جلوگیری ،ژنهیاکسآب تجزیه فلز، یون به اتصال یداسیون،اکس
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 (.66) استآزاد  رادیکال مهار و کاهش قدرت هیدروژن، جداکردن
 شوندمی واکنش وارد ،پراکسید از خاصی سازهایپیش با هاکاهنده

 (.63کنند )یم جلوگیری پراکسید تشکیل از نتیجه درو 
ا ی وابسته به غلظت بود و بدانیاکسیآنتدر این مطالعه خواص 

ایش ی نیز افزدانیاکسیآنتافزایش غلظت عصاره میزان فعالیت 
ی دانیاکسیآنتیافت. در مطالعه طاهری و مرادی نیز خواص 

، بیشترین فعالیت حذف رادیکال  Colpomenia sinaousaجلبک
و قدرت کاهندگی در غلظت یک  کنندگیکلاتهآزاد، فعالیت 

طبری و (. نتایج ملکوت67) شد گزارش تریلیلیم بر گرمیلیم
ه غلظت ی وابسته بدانیاکسیآنتهمکاران نیز نشان داد که فعالیت 

 762غلظت  در. بالاترین میزان حذف رادیکال آزاد استعصاره 
ترین فعالیت در غلظت و کم (% 31/12) تریلیلیممیکروگرم در 

( مشاهده شد. بالاترین % 0/1۸) تریلیلیدر ممیکروگرم  6/12
و  تریلیلیمدر  گرمیلیمغلظت یک در ظرفیت قدرت احیاکنندگی 

 گزارش تریلیلیممیکروگرم در  1222کمترین قدرت احیا در غلظت 
ی مختلف دیده هاحلالی بین داریمعن. در این مطالعه اختلاف شد

 Coxه مطالع شد و حلال کلروفرمی بهترین نتایج را نشان داد اما در

 هایعصارهی دانیاکسآنتی فعالیت در معناداری همکاران تفاوت و

 وجود   Palmaria palmatجلبک استونی و متانولی اتانولی،

 جلبکی، عصاره نوع تواندمی اختلافات این (. علت6۸،62) نداشت

 و شدهیآورجمع یهانمونه مکان و زمان موجود، اجزاء و گونه نوع
حلالی با قطبیت کمتر از متانول  ؛کلروفرم باشد. در جلبک مؤثر ماده

بز ی عصاره جلبک سدانیاکسیآنتترکیبات  دهدیماست و نشان 
قطبیت کمتری داشته که در حلال با قطبیت کمتر حل  ،موردمطالعه

 با ییهاحلال که دادند نشاننیز همکاران  و شده است. درخشش

 یت بیشترقطب با ییهاحلال به نسبت بهتری نتایج کمتر قطبیت

 بایستی موردنظر زیستی فعال اجزای نتایج این به توجه با دارند.

 (.02) باشند دوستیچرب و کم قطبیت با ترکیباتی
عصاره کلروفرمی برای فعالیت مهار رادیکال آزاد،  50ICمیزان 
و  71/2، 213/2به ترتیب  کنندگیکلاتهو فعالیت  ندگیقدرت کاه

آزاد  فعالیت مهار رادیکال جزبهبود که  تریلیلیمدر  گرمیلیم 76/1
جام ی انسازخالصبرای دو سنجش دیگر مقدار بالایی است و اگر 

در دهد.  ی نشاندانیاکسیآنتدر مقادیر کمتر فعالیت  تواندیمشود 
عصاره متانولی  50IC(، میزان 16مطالعه فراست و همکاران )

نشان داد که بیشترین ظرفیت   Caulerpa sertularioidesجلبک

ی دانیاکسیآنت( از سنجش فعالیت 50ICی )با کمترین دانیاکسیآنت
 72/2برابر  50ICبا میزان  DPPHبا استفاده از رادیکال آزاد 

حاضر را  مطالعهلیتر است که نتایج بسیار خوب در میلی گرمیلیم
 .کندیمتایید 

 

 گیرینتیجه
که  نمود یریگجهینت توانیم حاضرهای مطالعه یافته طبق بر

جلبک ی عصاره دانیاکسیآنت خاصیت بر مورداستفاده حلال نوع
دارد. از عصاره کلروفرمی  داریمعنی یرتأث  R. ripariumسبز

 شناسایی، جهت بیشتر مطالعات برای توانمیموردمطالعه جلبک 
 یدانیاکسیآنت فعالیت فعال با ترکیبات کردنمشخص و جداسازی

 کلینیکی مطالعات در را عصاره این توانمی کرد. همچنین استفاده
 استفاده غذایی و دارویی صنایع در برای استفاده کلینیکیپیش و

 استخراج و یسازخالص و بیشتر تحقیقات به نیاز امر این نمود.
 ترکیب نیمؤثرتر شناسایی جهت ،عصاره دهندهلیتشکترکیبات 

در مطالعات تکمیلی به آن  شودیمدارد که توصیه  هاجلبک این
 .پرداخته شود

 

نویسندگان از معاونت علمی و فناوری  تشکر و قدردانی:

ی )ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب جمهوراستیر
و دانشگاه دریانوردی و علوم  22707/11سنتی( در قالب طرح ملی 

حاضر  مطالعهدریایی چابهار به جهت حمایت مادی و معنوی از 
 .ندینمایمتشکر و قدردانی 

 

طاهری: ارائه ایده، طراح اولیه، تحلیل  :نقش نویسندگان

زئی: مطالعات نهایی مقاله؛ گهرام ویرایش ها وو تفسیر داده
همه نویسندگان در  .آوری داده و نوشتن مقالهآزمایشگاهی، جمع

د نهایی با تایی نگارش اولیه مقاله یا بازنگری آن سهیم بودند و همه
ت و صحت مطالب مندرج در آن را مقاله حاضر، مسئولیت دق

 .پذیرندمی
 

 تضادگونه هیچکنند که تصریح میویسندگان ن تضاد منافع:

 .منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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