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Abstract 
Background and Aim: Fluorotanens is one of the most important polyphenolic compounds in brown algae 

that can be used as an organic UV filter in sunscreen formulations. The aim of the present study was to isolate 

fluorotanen from the brown alga Padina sp. to evaluate its biological activities and the Sun Protection Factor. 

Methods: In this experimental study, ethyl acetate and aqueous fractions were isolated from brown alga 

Padina sp. The total content of phlorotannins and the antioxidant and antibacterial activity of the fractions were 

studied as biological activity. Phlorotannins- rich fraction was used in the cream formulation and finally its Sun 

Protection Factor was measured.  
Results: According to the finding, the total content of phlorotannins in the ethyl acetate fraction was higher 

than other fractions. Ethyl acetate fraction had the ability to inhibit ABTS free radical at the concentration of 3 

mg/mL by 63.81±0.8%. In antibacterial activity, ethyl acetate fraction showed a greater effect on inhibiting the 

growth of gram-negative bacteria than gram-positive bacteria, while the aqueous fraction had no effect on 

inhibiting the growth of gram-negative and gram-positive bacteria. According to the European classification, the 

cream formulation containing 5% ethyl acetate fraction with SPF = 20.49 categorize in the high Sun Protection 

Factor class. 

Conclusion: Findings from this study can be promising for the use of brown algae Padina sp. as a valuable 

source of sun protection compounds for medicinal and cosmetic applications. 
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کننده در برابر به عنوان عامل محافظت .Padina spای نقش فلوروتانن مشتق شده از جلبک قهوه

 اشعه ماورای بنفش و استرس اکسیداتیو

 
 * 0 زادی، مرتضی یوسف0 نژاد، سپیده بابائی ماهانی0 سولماز سلیمانی

 
  ایران بندرعباس، هرمزگان، دانشگاه دریایی، فنون و علوم دانشکده دریا، شناسی زیست گروه 1

 

 00/90/1099 پذیرش مقاله:     90/90/1099 دریافت مقاله:

   دهکیچ
 در آلی UV فیلتر عنوان به تواندمی که هستند ایقهوه هایجلبک در یفنولپلی مهم ترکیبات از یکی هافلوروتانن ف:هدزمینه و 

 ارزیابی و .Padina sp ایقهوه جلبک از فلوروتانن جداسازی حاضر مطالعه از هدف. گیرد قرار استفاده مورد ضدآفتاب فرمولاسیون کرم

 .بودگیری ضریب حفاظت نوری اندازه و آن بیولوژیکی هایفعالیت

فعالیت  ،جدا گردید. میزان فلوروتانن .Padina spای های اتیل استاتی و آبی از جلبک قهوهدر مطالعه آزمایشگاهی، فراکشن ها:روش

ها به عنوان فعالیت زیستی مورد بررسی قرار گرفت. فراکشن غنی از فلورتانن در فرمولاسیون کرم اکسیدانی و ضدباکتریایی فراکشنآنتی

  گیری شد.استفاده و در نهایت ضریب حفاظت نوری آن اندازه

دست آمده، میزان فلوروتانن در فراکشن اتیل استاتی بالاتر بود. همچنین، فراکشن اتیل استاتی نشان داد که طبق نتایج به ها:یافته

فراکشن  ،. در فعالیت ضدباکتریاییاستدرصد  81/33±8/9لیتر به میزان گرم بر میلیمیلی 3در غلظت  ABTSتوانایی مهار رادیکال آزاد 

ی هیچ گونه های گرم مثبت نشان داد، در حالی که فراکشن آبنسبت به باکتریهای گرم منفی باکتریمهار رشد بر بیشتری  تاثیراتیل استاتی 

درصد فراکشن اتیل  5وپایی، فرمولاسیون کرم محتوی ربندی اهای گرم منفی و مثبت نداشت. بر طبق طبقهدر مهار رشد باکتری تاثیری

  گیرد.حافظت نوری بالا قرار میدر طبقه م SPF=00/09استاتی با 

به عنوان منبع ارزشمند ترکیبات  .Padina spای تواند نویدبخش استفاده از جلبک قهوههای حاصل از این مطالعه مییافته گیری:نتیجه

  محافظ در مقابل نور خورشید برای کاربردهای دارویی و آرایشی باشد.

 

  .ضدآفتاب، فاکتور حفاظت نوری فلوروتانن، فعالیت زیستی، :هاکلیدواژه
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 مقدمه
اپیدرم هر دو گونه گیاهان و جانوران، به ویژه لایه سلولی 

 ای است که نقش مهمیسازگارکنندههای بیرونی، دارای مکانیسم
های در محافظت از نور دارد، زیرا این لایه اولین مانع در برابر آسیب

محیطی است. قرار گرفتن در معرض بیش از حد تابش خورشید، به 
؛ UV-Bویژه تابش اشعه ماورای بنفش خورشیدی موج میانی )

یری پترین علت سرکوب سیستم ایمنی، نانومتر(، اصلی 009-309
خیم و بدخیم پوست در انسان زودرس، ملانوما و تومورهای خوش

دهد که پرتوهای های پوستی هنگامی رخ می. بیماری(1)است 
UV-B ود قرار الشعاع خاکسیدان اپیدرم پوست را تحتیت آنتیظرف

س های آزاد و استردهد که باعث افزایش فوتودینامیکی رادیکالمی
. از آنجایی که (0)شود های بعدی متعاقب آن میاکسیداتیو و آسیب

های پوست انسان در حال افزایش میر ناشی از سرطان مرگ و
عه برداری و توساست، یافتن اقدامات پیشگیرانه در برابر عکس

سرطان پوست ضروری است. استفاده از کرم ضدآفتاب از دوران 
 هایها، راهاکسیدانکودکی و استفاده خوراکی یا موضعی آنتی

. علاوه بر (1)ست های پوستی ااحتمالی برای کاهش خطر بیماری
این، همانطور که اخیراً با فروش مواد مغذی و در کل استفاده از 

 یداروهای سنتی منعکس شده است، تولید محصولات طبیع
تی های بهداشدهنده یک روش جایگزین مناسب برای مراقبتنشان

 .(3)است پیشگیرانه پوست 

یجاد ها و اشعه ماورای بنفش باعث اجذب بیش از حد فوتون
 های آزاد واز جمله تشکیل رادیکال اختلالات تخریبی در انسان

وبوتان پیریمیدین و محصولات دایمرهای سیکل شامل DNAآسیب 
. در مقایسه با جانوران، گیاه از (0)شود فتوشیمیایی می

ز ها( و سنتها )پلی آمینورمونهای خاصی مانند فیتوهمکانیسم
کند. هایی استفاده میفنول برای کاهش چنین آسیبپلی
ها، که متعلق به خانواده بزرگی از ترکیبات تولید شده فنولپلی

رفته های ثانویه در نظر گتوسط گیاهان هستند، به عنوان متابولیت
حیط، مشوند. این ترکیبات در بسیاری از تعاملات بین گیاهان و می

ها بر پایه لوای فن. ساختار هسته(5)ند نماینقش اساسی ایفا می
های معطر است که یک یا چند جایگزین هیدروکسیل دارند. قهحل

دهد که توانایی جذب کل طیف ها اجازه میلوفناین ویژگی به پلی
UV-B های ها و بخشی از طیفاز طول موجUV-A و UV-C  را

 .(1)داشته باشند 
 و الیکگ اسید از معمولاً زمینی گیاهان از فنولیپلی ترکیبات

 اییدری هایجلبک در موجود هایفنول پلی شود،می گرفته الاژیک
 پیچیده اربسی ترکیبات تا لیوفن اسیدهای مانند ساده هایمولکول از
 در موجود هایفنولپلی. (3)است  متفاوت فلوروتانین نام به

فلوروگلوسینول  تکرارکننده واحدهای توسط ایقهوه هایجلبک
ر حین های ثانویه هستند که دفلوروتانن متابولیت .اندشده تشکیل

رشد به عنوان اجزای اصلی دیواره سلولی جلبک یا به عنوان یک 
ماده شیمیایی دفاعی در پاسخ به شرایط استرس غیرزنده و بیوتیک، 

ونت باکتریایی و همچنین مانند اشعه ماورای بنفش، چرای دام، عف
های مبتنی بر . تجمع این فنول(7)شوند در داخل بدن، سنتز می

یب نی قوی در برابر آساکسیدابه فعالیت آنتی فلوروگلوسینول
کند. آنها های آزاد کمک میاکسیداسیون به واسطه رادیکال

های زیستی بالقوه دیگری مانند فعالیت همچنین فعالیت
ضدباکتری، ضددیابت، ضدویروسی، ضدسرطانی و ضدآلرژی را 

های جلبک هایگونه فلوروتانن بین . میزان(8)دهند نشان می

 جلبکی توده از ٪10-05 توانندمی و است متفاوت ای بسیارقهوه
 صل،ف جمله از مختلفی عوامل به آنها دهد. غلظت تشکیل را خشک

تگی بس جغرافیاییمکان  یا شوری خورشید، معرض در گرفتن قرار
های جلبک خام عصاره مورد زیادی در هایگزارش . اگرچه(0)دارد 
 تخمین کمی برای مطالعات اما ،(19،11) منتشر شده استای قهوه

عصاره  ورددر م ی از جمله فلوروتاننفنول ترکیبات بودن فعال زیست
 .(10،13)است  شده انجام ایهای قهوهنیمه خالص جلبک

بع مندی از منابهرهکشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و 
د منهای مختلف جلبکی بهرهشمال و جنوب کشور، از وجود گونه

ر و شوری بالا، زیستگاه منحص فارس با دما، در این میان، خلیجاست
های پادینا، ها است. جنسبه فردی به لحاظ تنوع ماکروجلبک

های سارگاسوم، آکانتوفورا، هیپنئا و اینترومورفا از جمله جلبک
، Dictyotaceae، متعلق به خانواده Padinaفارس هستند. خلیج

د کنای است که در ناحیه جزرومدی رشد مییک ماکروجلبک قهوه
ر د ستانچبلوهای هرمزگان و سیستان و و کم و بیش در استان

خورد. این ماکروجلبک سرشار از تمام فصول به چشم می
تی از بات فعال زیسها و ترکیها، ویتامینساکاریدها، پروتئینپلی

تی های زیسهایی در مورد فعالیتها هستند. گزارشفنولجمله پلی 
متعددی از جمله مهار رادیکال آزاد، ضدباکتری، ضدآلزایمر و 

 .(10،15) شده استمنتشر آنها ضددیابت 
 یجداساز هدفبا  حاضر مطالعه ،گفته شده مطالب به توجه با

 و .Padina sp ایقهوه جلبک از فلوروتانن از غنیهای فراکشن
 با کرم فرمولاسیون تهیه و آنها بیولوژیکی فعالیت مطالعه همچنین
ا در هگیری ضریب حفاظت نوری فرمولاسیوناندازه و فلوروتانن

 .محیط آزمایشگاه انجام شد
 

 هاروش
 نمونه برداری

در استان هرمزگان،  1308در پاییز  .Padina spماکروجلبک 
بیشینه (، در هنگام N "57'53°03 ،E "98'13°53جزیره قشم )

(. 1-آوری شد )شکلجزرومد در امتداد خط ساحلی جمع
ماکروجلبک مورد استفاده در این مطالعه با کمک کلید شناسایی 

ها، فیتماسه و اپی ،حذف شن برای. (13)معتبر شناسایی شدند 
بار در آب دریا و سپس با آب مقطر شسته شدند. ها یکنمونه

روز  7گراد به مدت درجه سانتی 05ها در دمای حدود ماکروجلبک
خشک و سپس آسیاب شدند. 
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 و همکاران زادییوسف / 199

 0011 تابستان، 2 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

 

 
 ای در جزیره قشم خلیج فارسبرداری ماکروجلبک قهوهنقشه محل نمونه .0-شکل

 

 ایعم -استخراج فراکشن به روش کروماتوگرافی مایع
گرم پودر  39های فلوروتانن، منظور استخراج فراکشنبه

 آب/ اتانوللیتر مخلوط میلی 399ماکروجلبک مورد مطالعه با 
گراد و در شرایط محیطی تاریک درجه سانتی 09( در دمای 59/59)

شد. پس از فیلتر کردن، مایع رویی در دمای  تیرراسساعت  0برای 
لیتر برسد. میلی 199گراد روتاری شد تا به حجم درجه سانتی 09

 شود.عنوان عصاره خام شناخته میاین عصاره به
لیتر(، به میلی 199دست آمده در مرحله قبل )عصاره خام به

(، جهت حذف 1:1کلرومتان )ترتیب، جهت حذف لیپیدها با دی
( شستشو داده شد. سپس 1:3( و اتانول )1:3رسوبات با استون )

های مانده ریخته شد. فراکشن( روی باقی1:1استات )حلال اتیل
ایتالیا(  ،strike102استاتی و آبی به کمک دستگاه روتاری )اتیل

درجه  -09و در دمای  گردیدندگراد جدا درجه سانتی 09در دمای 
آزمایشات نگهداری شدند. لازم به ذکر  گراد تا زمان انجامسانتی

است که در هر مرحله شستشو، حلال به کمک دستگاه روتاری در 
مقطر حل شد  گراد تبخیر و سپس در آبدرجه سانتی 09دمای 

(17). 
 

 گیری محتوی کل فلوروتانناندازه
دی  0، 0سنجی ها طبق روش رنگمحتوی فلوروتانن فراکشن

گیری شد. در این روش، اندازه (DMBA)متیل اکسی بنز الدهید 
در  % DMBA 0های برابر از معرف با حجم DMBAابتدا محلول 

در استیک  % 3اسید )وزنی/حجمی( و هیدروکلریک اسید استیک
 هایاسید )حجمی/حجمی( ساخته شد. در این آزمایش، ابتدا غلظت

لیتر( میکروگرم بر میلی 1/9-03مختلفی از فلوروگلوسینول )
میکرولیتر از غلظت  59. در این روش گردیدعنوان استاندارد تهیه به
میکرولیتر از محلول  059ها با لیتر فراکشنگرم بر میلیمیلی 5

DMBA  دقیقه در دمای اتاق  39مخلوط شد. مخلوط واکنش برای
 515داری شد، سپس جذب محلول در طول موج و در تاریکی نگه

میکرولیتر آب جایگزین نمونه شده  59بلانک؛  .نانومتر قرائت گردید
 .(18) بودند DMBAهای کنترل؛ بدون محلول و نمونه
 

 فعالیت زیستی

 اکسیدانیآنتیفعالیت 
با روش  استاتی و آبیهای اتیلفراکشن اکسیدانیآنتیفعالیت 

( ABTS+•مهار رادیکال آزینو بیس اتیل تیازولین سولفونیک )
 ABTS+•ر پودر مولامیلی ABTS ،7+•ارزیابی شد. به منظور تولید 

مولار پرسولفات پتاسیم در آب مقطر حل شد و به مدت میلی 05/0و 
داری شد. محلول ساعت در دمای محیط و در تاریکی نگه 13

•+ABTS  تا حدی رقیق شد که جذب آن در طول  %03با اتانول

لیتر از محلول میلی 90/9 نآ شد. به 7/9±90/9نانومتر،  730موج 
گرم میلی 05/9 -5/9 -1 -0-3های مختلف )ها با غلظتفراکشن
اضافه و  ABTS+•لیتر محلول اتانولی میلی 8/1لیتر(، بر میلی

کنترل  به عنوان نمونه ABTS+•مخلوط گردید. همچنین محلول 
 ،ها در دمای محیطدقیقه قرار دادن نمونه 3استفاده شد. بعد از 

ستگاه نانومتر به کمک د 730موج  ها در طولجذب نمونه
 DMSOاسپکتروفتومتر خوانده شد. لازم به ذکر است که در کنترل، 

به عنوان بلانک استفاده  %03جای محلول فراکشن و اتانول به
. برای رسم نمودار منحنی از آسکوربیک اسید با غلظت گردید

. درصد فعالیت مهار (10)لیتر استفاده شد میکروگرم بر میلی
 براساس فرمول زیر به دست آمد: هارادیکالی فراکشن

 199× (Ac- As/ Ac)= درصد مهار رادیکال آزاد

 cAو  دقیقه 3در زمان  جذب مخلوط واکنش sAدر معادله بالا، 
ها با مونهن اکسیدانیآنتی. فعالیت استجذب کنترل در زمان صفر 

استفاده از منحنی استاندارد بر حسب میکرومول آسکوربیک اسید 
 .(10)( بیان شد µmol/gخشک عصاره )بر گرم وزن 

 

 فعالیت ضدباکتریایی
ا روش استاتی و آبی بهای اتیلفعالیت ضدباکتریایی فراکشن

باکتریایی گرم مثبت  هایانتشار دیسک انجام شد. سویه
Micrococcus luteus (ATCC 9341) ،Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923)  و گرم منفیVibrio alginolyticus 

(ATCC 17749)  وEscherichia coli (ATCC 25922) از 
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تهیه شدند. به طور خلاصه، بعد از کشت فعال  تهران مؤسسه پاستور
 37ها، جهت رشد آنها در محیط کشت نوترینت براث در باکتری

 5/9ساعت انکوبه شد تا به غلظت  0گراد برای درجه سانتی
ها به کمک سوآپ استریل روی یفارلند برسد. سپس، باکترمک

 3 رقطهای با کشیده شد. دیسک آگارهای محتوی پلیت حطس
میکرولیتر از هر یک از  09ها قرار گرفتند و متر بر روی پلیتمیلی

 3ها )لیتر بر روی دیسکگرم بر میلیمیلی 19ها با غلظت فراکشن
در  هاساعت انکوبه کردن پلیت 00از  بار تکرار( تزریق شد. بعد

ها باکتری رشدِ مهارِ هالهِ قطرِ ،گرادسانتیدرجه 37دمای 
 . (09)گیری شد اندازه

 

 فرمولاسیون کرم
، Glycerol and 1,2-Propanediol)کرم پایه محتوی 

Potassium hydroxide ،Stearic acid ،1-Hexadecanol ،

Potassium cocoyl glycinate و Distilled glycerin 

monostearate .پودر اکسیدروی به  % 5/0( از داروخانه تهیه شد
به مدت یک ساعت با همزن مکانیکی در دمای و کرم پایه اضافه 

ترل عنوان کنگراد مخلوط شد، این فرمولاسیون بهدرجه سانتی 39
فراکشن  % 5(. در مرحله بعد، 1منفی در نظر گرفته شد )فرمولاسیون 

اضافه و برای  1اتیل استات به عنوان فیلتر زیستی به فرمولاسیون 
یک ساعت دیگر در همان شرایط با همزن مکانیکی مخلوط شد 

در این مطالعه  3(. کرم پایه به عنوان فرمولاسیون 0)فرمولاسیون 
 . (01)مورد بررسی قرار گرفت 

 

 (SPFگیری ضریب حفاظت نوری )اندازه
  0mg/mL های آماده شده را با غلظتهر یک از فرمولاسیون

، آنگاه عبور داده 00از کاغذ صافی واتمن و کرده در اتانول حل 
نانومتر،  5نانومتر، با فاصله  009-309اسپکتروفتومتر، از توسط 

ای . سپس از معادلهگردید قرائتو جذب آن شده  اندهاشعه به آن تاب
( پیشنهاد شده، برای تعیین 1080و همکاران ) Diffeyکه توسط 

SPF مقادیر استاندارد (00) گردید استفاده .EE  وI 1-در جدول 
 است. آمده

 

 تجزیه و تحلیل آماری
تکرار انجام شد و  3آزمایشات در در این مطالعه، تمامی 

ها از توزیع طبیعی چگونگی همسان بودن پراش و پیروی داده
. گردیدبررسی  (Shapiro-Wilk test)توسط آزمون شاپیروویلک 

-One)طرفه ها با آزمون تحلیل واریانس یکتجزیه و تحلیل داده

way ANOVA)  و همچنین مقایسه میانگین به روش آزمون
درصد توسط  05در سطح احتمال  (Duncan)ای دانکن چنددامنه

انجام شد. همچنین رسم نمودار با  SPSS 21افزار آماری نرم
 .صورت گرفت Excel 2013افزار نرم

 

توسط اسپکتروفتومتر  SPFمقادیری مورد استفاده در تعیین  .0-جدول
(00) 

𝑬𝑬(𝛌)𝑰 (𝛌) 𝛌 (nm) 

9159/9 009 

9817/9 005 

0870/9 399 

3078/9 395 

1830/9 319 

9830/9 315 

9189/9 309 
SPF= CF ∑ 𝐸𝐸(λ)𝐼 (λ)320

290  abs (λ) 
؛ λ؛ شدت نور خورشید، I؛ اثرات اریتم زایی، EE، 19برابر  CFدر معادله بالا 

 طول موج است.
 

 

 نتایج
 گیری محتوی کل فلوروتانناندازه

ک استاتی استخراج شده از جلبمحتوی فلوروتانن فراکشن اتیل
Padina sp. گرم فلوروگلوسینول بر گرم ماده خشک در میلی

محاسبه شد. محتوی فلوروتانن فراکشن آبی  0/0±7/9جلبک 
 پوشی بود.بسیار ناچیز و قابل چشم

 

 فعالیت زیستی

 اکسیدانیآنتیفعالیت 
های فراکشن ABTSدرصد مهار رادیکال آزاد  مقایسه

با آسکوربیک اسید )به عنوان  .Padina Spای ماکروجلبک قهوه
بین دو فراکشن  است. از مقایسه آمده 0-کنترل مثبت( در شکل

تر لیگرم بر میلیمیلی 3استاتی در غلظت مورد آزمایش فراکشن اتیل
گرم بر میلی 05/9استاتی در غلظت دارای بیشترین و فراکشن اتیل

. است ABTSلیتر دارای کمترین میزان مهار رادیکال آزاد میلی
 5/9ای هغلظت استاتی و آبی این ماکروجلبک درهای اتیلفراکشن

لیتر دارای میزان قابل توجهی مهار گرم بر میلیمیلی 05/9و 
 های. نتایج نشان داد که بین نمونههستند ABTSرادیکال آزاد 

 (.P≤95/9)است دار مورد مطالعه اختلاف معنی
 

 فعالیت ضدباکتریایی
 19نتایج آزمون حساسیت به روش انتشار دیسک در دوز 

ای ک قهوهاستاتی و آبی جلبهای اتیلیتر فراکشنلگرم بر میلیمیلی
Padina Sp.  استاتیاتیلارائه شده است. فراکشن  3در شکل 

و کمترین  E. coliبر روی باکتری گرم منفی  بیشترین مهار رشد را
نشان داد.  S. aureusمهار رشد را بر روی باکتری گرم مثبت 

ت گونه خاصیهیچهای مورد آزمایش بر روی باکتری فراکشن آبی
مثبت(  سیلین )به عنوان کنترلضدباکتریایی از خود نشان نداد. آمپی

رم مثبت و های گبالاترین فعالیت ضدباکتریایی را در مقابل باکتری
 .گرم منفی نشان داد
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 گیری ضریب حفاظت نوریاندازه

( با 0مولاسیون میزان حفاظت نوری فراکشن اتیل استات )فر
( و کنترل منفی 3میزان حفاظت نوری کرم پایه )فرمولاسیون 

. میزان حفاظت نوری ه استمقایسه شد 0( در شکل 1)فرمولاسیون 

 00/09فرمولاسیون محتوی فراکشن اتیل استاتی غنی از فلوروتانن 
محاسبه شد. نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان داد که در بین 

(.P≤ 95/9داری وجود دارد )مختلف اختلاف معنی هایفرمولاسیون

  
 

 
 .دهندمی نشان را درصد 5 سطح در دارمعنی اختلاف ناهمسان . حروف.Padina spهای اتیل استاتی و آبی جلبک فراکشن ABTSدرصد مهار رادیکال آزاد  .2-شکل

 
.

 

 
 5 سطح در دارمعنی اختلاف ناهمسان سیلین )به عنوان کنترل مثبت(. حروفو آمپی .Padina spاتیل استاتی جلبک  فعالیت ضدباکتریایی فراکشن .3-شکل

 .دهندمی نشان را درصد
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 .دهندمی نشان را درصد 5 سطح در دارمعنی اختلاف ناهمسان های مختلف در آزمایشگاه. حروفمقایسه میزان حفاظت نوری فرمولاسیون .0-شکل

 

 بحث
 در ستپو از محافظت و نور جذب توانایی یفنولپلی ترکیبات

 برابر در محافظ ماده یک نقش توانندو می دارند را اشعه برابر
 Montero، و همکاران Le Lann. (3)را ایفا نمایند  پوست سرطان

 میزانو همکاران  Obluchinskayaو  و همکاران Liu، و همکاران
 ایهوهق هایجلبک در را فلورتانین ویژه به ی،فنولپلی ترکیبات
 هاینفراکش در ترکیبات این مقدار که دادند نشان و دنکرد ارزیابی

 هاراکشنف سایر از بیشتر قطبی نیمه هایعصاره در یا استات اتیل
 که رسدمی نظر به بنابراین، ،(8،10،01،03) است هاعصاره و

ج این مطالعه نتای. است قطبی تا قطبی نیمه ترکیب یک فلورتانین
ارای میزان بیشتری استاتی دنیز نشان داد که فراکشن اتیل

فلوروتانن نسبت به فراکشن آبی است که با نتایج سایر مطالعات 
 و هافنولپلی انجام شده در این زمینه مطابقت دارد. محتوای

 موقعیت به مختلف ایقهوه مختلف هایجلبک در فلورتانن
 حال، این با ،دارد بستگی UVR معرض در گرفتن قرار و جغرافیایی

 سهمقای در مختلفی مزایای دارای خالص نیمه هایفراکشن مطالعه
 به عالف ترکیبات غلظت بین تعادل ارائه مانند خالص ترکیبات با

 بین همکاری پتانسیل حفظ استخراج، بالای بازده آمده، دست
 برای از نظر اقتصادی بودن صرفه به مقرون و فعال ترکیبات

شی آرای لوازم هایفرمولاسیون جمله از صنعتی، مختلف کاربردهای
  .(10،00)است 

اکسیدان مطالعات بسیاری بیان کردند که موثرترین فاکتور آنتی
 ی است که در این میانفنولترکیبات پلی ،ایهای قهوهدر جلبک

. ترکیبات (10،01،03)ترین هستند فلوروتانن و فوکوگزانتین قوی
های دریایی در همبستگی با فعالیت ی در جلبکفنولپلی
ستند که جلبکی ه اکسیدانی و وابسته به حلال و همچنین گونهآنتی

شوند. اتیل استات به عنوان یکی از گیری استفاده میبرای عصاره
وتانن از های مناسب برای جداسازی فراکشن غنی از فلورحلال

. مطالعات قبلی ما نشان (8)های دریایی مطرح شده است جلبک
اکسیدانی ی، فعالیت آنتیفنولداد که با افزایش میزان ترکیبات پلی

 آزاد هایرادیکال واسطهه ب . اکسیداسیون(00-05)بد یاافزایش می
 تعریف یک عنوان به. (01)دهد می رخ هوازی هایارگانیسم در

 از جلوگیری به قادر که است ایماده هر اکسیدانآنتی کلی،
 از استفاده شدن محدود با حال، این با. باشد اکسیداسیون

 برای طبیعی منابع یافتن به علاقه مصنوعی، هایاکسیدانآنتی
 هاییاکسیدان. آنتی(39)است  یافته افزایش درمانی رویکردهای

 ترکیب نوع به بسته دهند،می انجام را آزاد رادیکال پاکسازی که
 واکنش، شرایط و شده انتخاب رادیکال پایدار اکسیدان،آنتی

 مهم بیولوژیک هایمولکول به حمله از پیش را آزاد هایرادیکال
 آن دنبال به و الکترون انتقال یا هیدروژن انتقال از طریق بدن،

 اکسیدانی آزینو بیسکنند. آزمون آنتیمی پاکسازی ،پروتون انتقال
یل رادیکال آزاد سنتزی است که پتانس ،اتیل تیازولین سولفونیک

بی و اکسیدانی ترکیبات قطهای آنتیاکسیدانی را در فعالیتآنتی
فراکشن اتیل  ABTSفعالیت مهار  .کندمیگیری اندازهغیرقطبی 

با فعالیت  .Padina spای استاتی غنی از فلوروتانن از جلبک قهوه
ی استخراج شده با حلال اتانول از فنولترکیبات پلی ABTSمهار 

همپوشانی  کاملاً Sargassum angustifoliumای جلبک قهوه
 .(31)داشت 

خارجی به عنوان یک سد در  غشای ،منفیهای گرمدر باکتری
 .کنندبیوتیک عمل میمقابل تعداد زیادی اجسام خارجی مانند آنتی

ی اریدی غشاساکلیپوپلی منفی به دلیل داشتن لایهگرم هایباکتری
های درگیر در حمل و نقل مواد، خارجی و همچنین داشتن کانال
ها تیکبیودوست و آنتیهای آبذاتاً نسبت به مواد سمی و رنگ

نوع حلال مورد استفاده برای استخراج، . مقاومت بیشتری دارند
هایی با قطبیت بیشترین تأثیر را بر فعالیت ضدباکتریایی دارد. حلال

ند. نتایج هایی با قطبیت بیشتر دارکمتر نتایج بهتری نسبت به حلال
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این مطالعه نشان داد که فراکشن اتیل استاتی به دلیل حضور 
فی دارد های گرم منتوانایی بیشتری در مهار رشد باکتریفلوروتانن 

 هایهعصار باکتریایی ضد فعالیت مطالعات از (. بسیاری3-)شکل
 وطمرب فعالیت این که اندکرده گزارش را ای قهوه جلبک مختلف

 در کمی مطالعات که حالی در. (07)است  یفنولپلی ترکیبات به
 شده انجام فنول از غنی هایفراکشن ضدباکتریایی فعالیت مورد

 Halidrys استاتی اتیل فراکشن همچنین، .(8،30)است 

siliquosa مقابلدر  ضدباکتری فعالیت دارای Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli,  وStaphylococcus 

aureus (8)،  از استاتی فراکشن اتیلو Ecklonia kurome دارای 
 است S. aureus جمله از سویه 35 در مقابل ضدباکتری فعالیت

(33). 
 محافظتی عملکرد های دریاییهای موجود در جلبکفلوروتانن

 ضمعر در انسان پوست حد از بیش گرفتن قرار. دارند ضدآفتاب
 ی،خشک چروک، و چین زودرس تشکیل به منجر بنفش ماورا اشعه

 هب زاییجهش طریق از است ممکن و شودمی کلاژن رفتن بین از
ه باید اشع آلایده ضدآفتاب ماده یک. کند کمک سرطان توسعه

 برابر در پوست از کند، پخش و جذب منعکس، را ماورای بنفش
 نظر در با. (30) کند ایجاد سرطان محافظت و اکسیداتیو استرس
ن فراکش بیولوژیکی پتانسیل و این مطالعه هایداده گرفتن

 Padina ایقهوه جلبک از فلوروتانن حاصل از غنی استاتیاتیل

sp. ،میزان محافظت نوری  و کردیم تهیه کرم فرمولاسیون یک ما
برای تعیین کمیت و  Ferrero .نمودیم در آزمایشگاه مطالعه را آن

 های ضدآفتابتوصیف خصوصیات محافظت نوری فرمولاسیون
. یکی از (35) ه استشاخص مطلق و نسبی را شناسایی کرد

فاکتور محافظت  ،مطلق مورد استفاده در آزمایشگاه هایشاخص
های ضدآفتاب در برابر اشعه ( است. اثرات فرمولاسیونSPFنوری )

نشان داده شده است.  0در شکل  SPFماورای بنفش با مقادیر 
را نشان داد. میزان  SPF=  08/9 ،که کرم پایه است 3فرمولاسیون 

SPF  اهمیت اکسیدروی )به عنوان فیلتر فیزیکی(  1فرمولاسیون
دهد، در برای محافظت در مقابل اشعه ماورای بنفش را نشان می
( منجر 0حالی که اضافه کردن فراکشن اتیل استاتی )فرمولاسیون 

. شودمی 1در مقایسه با فرمولاسیون  SPFبرابری  5/1به افزایش 
 های ضدآفتابفیلترهای شیمیایی که اغلب در بسیاری از کرم

زا هستند. در این میان شود، دارای عناصر سرطاناستفاده می
(، آووبنزون Benzophenoneتوان به بنزوفنون )می

(Avobenzoneو تری )اتانول( آمینTriethanolamine اشاره )
اشعه  در مقابل کرد. استفاده از فیلترهای شیمیایی برای محافظت

شود. در این مطالعه درصد توصیه می 19-0ماورای بنفش با غلظت 
فراکشن اتیل استاتی غنی از فلوروتانن )به عنوان فیلتر زیستی( با 

درصد جایگزین فیلترهای شیمیایی در فرمولاسیون کرم  5غلظت 
با ، محصولات ضدآفتاب FDA. طبق مونوگراف (13)ضدآفتاب شد 

0 ≥ SPF > 10  ،دارای محافظت کم در برابر اشعه ماورای بنفش

10≥ SPF > 39  محافظت متوسط وSPF ≥ 39  محافظت بالایی

دهد که فرمولاسیون نشان می SPF ~ 09 دارند. بنابراین، مقدار
در طبقه محافظت  FDAبندی اروپایی و مونوگراف مطابق طبقه

 گیردبالا قرار مینوری 
(-ttp://www.thaicosmetic.org/documents/finalh

PresentationUVA.pdf.) 
 Padinaتوان ماکروجلبک دست آمده میبا توجه به نتایج به

sp. ای غنی از فلوروتانن معرفی یک ماکروجلبک قهوه را به عنوان
کرد که دارای پتانسیل زیستی از جمله مهار رادیکال آزاد، 
ضدباکتریایی و محافظت در مقابل اشعه ماورای بنفش است. 

تر کرد این ماکروجلبک به عنوان یک فیل پیشنهادتوان بنابراین می
 ود.کار راب بهها از جمله کرم ضدآفتزیستی در فرمولاسیون کرم

 

 گیرینتیجه
غنی از فلورتانن است که به دلیل  .Padina spای جلبک قهوه

نیمه قطبی بودن فلوروتانن، مقادیر بالای این ترکیب در فراکشن 
اتیل استاتی مشاهده شد. نتایج این مطالعه تایید کرد که فراکشن 

 واکسیدانی و مهار رادیکال آزاد است اتیل استاتی دارای اثرات آنتی
های ناشی از استرس اکسیداتیو تواند بدن را در برابر آسیبمی

های اکسیدانی و ضدباکتریایی فراکشنمحافظت کند. اثرات آنتی
طور مستقیم به میزان فلوروتانن موجود در فراکشن مورد مطالعه به

ستاتی در ا. همچنین، استفاده از فراکشن اتیلداردارتباط 
 ،لعههای مورد مطافرمولاسیون کرم در مقایسه با سایر فرمولاسیون

د تواندست آمده مینوری بالاتری را نشان داد. نتایج به اظتفح
به عنوان منبع  .Padina spای نویدبخش استفاده از جلبک قهوه

طبیعی و ارزشمند جایگزین ترکیبات شیمیایی محافظ در مقابل نور 
 کاربردهای دارویی و آرایشی باشد. خورشید برای

 

 صندوق مالی حمایت با پژوهش این تشکر و قدردانی:

 03993330طرح  شماره با کشور فناوران و پژوهشگران حمایت از
 مساعدت و همکاری از وسیله نویسندگان بدین. پذیرفت انجام

 اریی را کار ما انجام مراحل در که عزیزانی تمامی و دریغ ایشانبی
 .نمایندمی قدردانی و تشکر نمودند

 

 

همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله  :نقش نویسندگان

یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر، 
 .پذیرندت و صحت مطالب مندرج در آن را میمسئولیت دق

 
 تضادگونه هیچکنند که تصریح میویسندگان ن تضاد منافع:

 .منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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