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چکیده
هدف از این مطالعه بررسی خواص ضداکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی سه گونه جلبک 

در این مطالعه بیشترین مقدار فنل تام و بهترین فعالیت ضداکسیدانی با . ودسبز، قهوه اي و قرمز ب
Entreromorphaسبز آزمون پتانسیل ضداکسیدانی معادل ترولکس را عصاره هیدروالکلی جلبک 

intestinalis قرمز و کمترین این مقادیر را عصاره هیدروالکلی جلبکGracilaria corticataداشت .
وکمترین درصد مهار E. intestinalisمربوط به جلبک سبزبا این آزمون هارباالترین درصد م
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با این آزمونفعالیتاین و کمترین E. intestinalisده مربوط به جلبک سبزهاي نمونه برداري ش
جلبک هاي مورد مطالعه هیدروالکلیهیچ یک از عصاره هاي. داشتC. myricaرا جلبک قهوه اي 

. را از خود نشان ندادند) با تاثیر روي باکتري هاي مورد مطالعه(خواص ضدباکتریایی 
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مقدمه
که در طبیعت دارند ، به دلیل غنی بودن از یجلبک ها عالوه بر نقش هاي بوم شناختی بسیار مهم

مواد معدنی و ویتامین ها ، قرن ها به عنوان غذایی سالم در رژیم غذایی انسان ویا براي مصارف 
جلبکها ي دریایی یکی از (Khan and Satam, 2003)دارویی مورد استفاده قرار گرفته اند

,.Bahadury and Wright(بزرگترین تولیدکننده گان در محیط هاي دریایی هستند 2004 (
خود دارند که در يشیمیایی در محیط بالقوهحاصل هاي سوخت و سازيآنها تنوع وسیعی از

فعال به زيحاصل هاي سوخت و سااین .خارجی از خود دفاع می کنندموجودات زنده ي ریزبرابر 
;Bhadury and Wright, 2004(شناخته می شوندزیست ژنیکعنوان ترکیبات شیمیایی 

Smit, 2004(.
تاکنون ترکیبات زیستی متعدد وبا . هستندجلبکها منبع غنی از ترکیبات مفید و فعال زیستی 

سرطانی کاربردي متنوعی همچون اثرات آنتی بیوتیکی ، ضد قارچی ، ضد ویروسی و ضد ي گستره 
حاصل هاي سوخت و از جلبک هاي پرسلولی شناسایی ومشتق شده اند که بسیاري از 

صنایع دارویی تبدیل ياین جانداران می توانند به مواد فعال مورد عالقهدومینویا سازینخستین
,. Barsantiat et alشوند  2006)(.

دریایی به صورت بزرگ ک هاي و فعالیت ضد میکروبی از جلبزیست شناختیترکیباتی با تاثیر 
جلبکها ترشح می شوند کشف ومشاهده ي مواد ضدباکتریایی که به وسیله . وسیع مطالعه شده اند

مطالعات زیادي در سراسر جهان براي کشف فعالیتهاي زیستی جلبک ها یا پیدا کردن . شده است
اد نگهدارنده مواد غذایی ، ترکیباتی براي اهداف مختلف مانند داروسازي ،آرایشی و بهداشتی ، مو

).Sastry and Rao, 1994(ضد رسوب گذاري وغیره انجام شده است
جلبک هاي موجود در منابع دریایی جنوب کشور یکی از ظرفیت هاي زیستی ارزشمند کشور 

و برنامه ریزي اصولی ومدونی براي بهره برداري از این است هستند که توجه چندانی به آنها نشده 
ثانویه مشتق حاصل هاي سوخت و سازي. )1385سهراپی پور و ربیعی، (ریایی وجود ندارد ذخائر د

شده از گیاهان مانند فنل وفالنوئید تام مشتق از گیاهان داراي پتانسیل قوي براي پاکسازي 
که در تمام قسمت هاي مختلف گیاهی مانند برگ ، میوه ، دانه ، ریشه و هستندرادیکال هاي آزاد 

, Mathew and Abraham(جود دارند پوست و فعالیت هاي آنتی اکسیدانی در برخی . )2006
که خواص آنتی است از جلبک هاي قرمز، قهوه اي وسبز مورد مطالعه قرار گرفته ونشان داده شده 

اکسیدانی عصاره جلبک هاي دریایی مختلف با هم تفاوت دارند و متناسب با محتواي ترکیبات آنتی 
,.Zibia et al(هاست اکسیدانی آن جمع آوري شده روي پاسخ هاي ي فصل و دوره . )2007
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جلبک هاي جمع آوري شده تاثیر دارد ي سطح تقریبی اجزاء تشکیل دهندهوسوخت و سازي
)Orduna –Rojas et al., 2002(. تنوع و ماهیت شیمیایی ضداکسیدان ها باعث می شود که

نه هاي مختلف جلبکی با یک نوع آزمایش امکان پذیر نباشد، جداسازي و اندازه گیري آنها در نمو
کنندکه بتوانند فعالیت ضداکسیدان را اندازه گیري هاییجموعه اي از آزمایشبنابراین طراحی م

پتانسیل تجاري سازي ترکیبات آنتی اکسیدانی از جلبک هاي دریایی به عنوان . ضروري است
Bocanegra et(محصوالت آنتی اکسیدانی است مکمل هاي غذایی تالش هایی جهت توسعه

al., 2009(.

هامواد وروش
جزر بیشینه يدر زمان و1391برداري طی اواخر فصل بهار و اوایل تابستان سال عملیات نمونه 
که آب نگاريبراي مشخص شدن زمان حداکثر جزر در ایستگاه ها ، از وبگاه ایران . صورت گرفت

جلبک هاي جمع آوري شده با . احل ایران را نشان می دهد، استفاده شدمدي سووضعیت جزر و
جانداران اپیفیت کامال عاري شدند و درون کیسه هاي ماسه واز شن وآب دریا شسته شده و

تاریخ نمونه برداري درون جعبه یونولیتی حاوي یخ نگه داري ،پالستیکی با بر چسب نام ایستگاه
جلبک مقداري از. یک ترین محل به منطقه نمونه برداري منتقل شدندوسپس به آزمایشگاه در نزد

در آزمایشگاه جلبکهاي مورد . قرار داده شدند% 5تا % 4نگهداري و شناسایی در فرمالین ها براي
براي (نددرون آب مقطر غوطه ور کردپس سند وبا دقت شستکامال ومعمولی نظر را دوباره با آب 

این کار تا سه مرحله تکرار و بعد از آن. چند ساعت آب آنها تعویض شدو هر ) خارج شدن امالح
بانمونه ها بعد از خشک شدن . طی سه روز خشک شدندروي پارچه تمیزي در سایه گسترانیده و

.)Salehi et al., 2005(آسیاب برقی کامال به صورت پودر در آمدند

ضداکسیدانیسنجش فعالیت
ماندازه گیري فنل تا- الف

روش فولین سیکالتو اندازه گیري شدبامقادیر فنل تام در نمونه هاي عصاره جلبکی با اندکی تغییر 
)McDonald et al., میلی لیتر عصاره 1/0آزمایش به يطبق این روش، در لوله). 2001

-25غلظت (یا محلول اتانولی استاندارد اسید گالیک ) میلی گرم بر میلی لیتر1با غلظت (اتانولی
) 10به 1رقیق شده با آب مقطر به نسبت (سیکالتو-میلی لیتر معرف فولین5/0) میکروگرم300

دقیقه نگهداري در دماي 30بعد از . مخلوط شد اضافه و% 5/7میلی لیتر کربنات سدیم 4/0و 
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اخت سIIفارماسیا مدل ال کا بی نووآ اسپکت (اسپکتروفتومتربامحیط آزمایشگاه، جذب نوري آن 
مقادیر فنل تام در نمونه هاي عصاره با استفاده از . شد خواندهنانومتر 765در طول موج ) انگلستان

. بیان شدمنحنی استاندارد بر حسب میلی گرم اسید گالیک در گرم عصاره
اندازه گیري فالونوئید تام-ب

و Zhishenروشباییر با اندکی تغ) جلبکی(عصاره هاي گیاهی ي مقدار فالونوئیدها در نمونه 
طبق این روش، فالونوئیدها با اتصال به آلومینیوم کمپلکس . اندازه گیري شد)1999(شهمکاران

با –) میلی گرم بر میلی لیتر1غلظت (میلی لیتر نمونه عصاره 1به . زرد رنگی تشکیل می دهند 
میلی 1/0لیتر آب مقطر و میلی1، ) میکروگرم بر میلی لیتر500- 50(محلول استاندارد روتین 

2/0دقیقه در دماي آزمایشگاه 6به مدت کردناضافه شد و پس از مخلوط ٪ 5لیتر نیتریت سدیم 
دقیقه در دماي آزمایشگاه یک میلی لیتر 5اضافه کرده و پس از ٪10میلی لیتر کلرید آلومینیوم 

. شد خواندهنانومتر 510ل موج هیدراکسید سدیم یک موالر افزوده و بالفاصله جذب نوري در طو
مقادیر فالونوئید تام در نمونه هاي عصاره با استفاده از منحنی استاندارد بر حسب میلی گرم روتین 

. محاسبه شد) میلی گرم در گرم(به ازاء گرم عصاره 
رادیکال آزینو بیس اتیل تیازولین سولفونیک ي بوسیله یفعالیت ضداکسیدانارزیابی- ج
)ABTS.+(یا پتانسیل آنتی اکسیدانی معادل ترولکس

به منظور .ارزیابی شد)1999(ش و همکارانReروش باگیاهی ي فعالیت ضداکسیدان عصاره 
شد میلی مول پرسولفات پتاسیم در آب مقطر حل 45/2و ABTSمیلی مول ABTS+ ،7تولید 

با اتانول +ABTSمحلول. ساعت در دماي محیط و در تاریکی نگه داشته شد 12-16و به مدت 
میلی 02/0به . شد 7/0±02/0نانومتر ، 734خالص تا حدي رقیق شد که جذب آن در طول موج 

2یا محلول اتانولی استاندارد ترولکس ، ) میلی گرم بر میلی لیتر1با غلظت ( اتانولی ي لیتر عصاره 
به عنوان +.ABTSولهمچنین محل. اضافه و مخلوط شد+ABTSمیلی لیتر محلول اتانولی 

دقیقه قرار دادن نمونه ها در دماي محیط، ابتدا دستگاه 6بعد از . شدکنترل استفاده ي نمونه 
نانومتر 734ساخت انگلستان در طول موج IIاسپکتروفتومتر فارماسیا مدل ال کا بی نووآ اسپکت 

م منحنی استاندارد از براي رس.شدندخواندهو سپس جذب نمونه ها شدتوسط اتانول خالص صفر
.میکرومول استفاده شد100-1000محلول ترولکس با غلظت 

.دست آمده ر اساس فرمول زیر بب) RSA(1درصد فعالیت خنثی سازي رادیکالی عصاره

1Radical Scavenging Activity
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A Control = میزان جذب کنترل در زمان صفر(t=0).
A sample =دقیقه 6ان جذب نمونه در زمان میز(t=6min)

فعالیت ضداکسیدان نمونه ها ي عصاره با استفاده از منحنی استاندارد بر حسب میکرومول ترولکس 
. بیان شد(µmol/g)بر گرم وزن خشک عصاره

ضداکسیدانیو ضدباکتریایی ویژگی هايبررسیوعصاره گیري
ساعت در دماي 48به مدت ٪70با الکل 1ندنهیدروالکلی جلبک ها به روشخیساي عصاره 

درون ویال ودر یخچال تا استفاده از جلبک ها تهیه شده يعصاره. شدانجامآزمایشگاه و درتاریکی 
.)Salehi et al., 2005(نگهداري شدند 

ي مورد مطالعهجلبک هاي ضدباکتریایی عصاره هايویژگیبررسی 
Listeria monosytogenesباکتریهاي ها،صارهعباکتریایی براي بررسی فعالیت ضد (13932)

E. coli(اشریشیاکلی، ) پاستور تهرانانستیتو(و صنعتی کشوراز پژوهش هاي علمی) 25922
مایع داخل ویالها BHI2مقدار نیم سی سی ازمحیط کشت . خریداري و در فریزر نگهداري شدند

سپس با سرنگ داده شد یک ساعت قرار تا5/0به مدت سلسیوسدرجه 37تزریق کرده وسپس در 
یال به روش ضدباکترتست هاي . محتویات را کشیده و روي محیط هاي مناسب براي کشت بردیم

ساعته باکتري 24در روش دیسک دیفیوژن از کشت . انجام شد4و چاهک3هاي دیسک دیفیوژن
مک فارلند تهیه شد و با در محیط کشت مولر هینتون براث سوسپانسیون میکروبی معادل نیم 

. استفاده از لوپ بر سطح محیط مولر هینتون آگار ، کشت یکنواختی از باکتري ها صورت گرفت
Padtan(سپس دیسک بالنک  Teb co. 6.4mm ( میکرولیتر از عصاره هاي مورد 25آغشته به

ش انتشار درون دقیقه براي پی30در ابتدا پلیت ها به مدت .شدنظر را در مرکز آن قرار داده
بعد از این مرحله پلیت ها به انکوباتور انتقال و . قرار می گرفتندسلسیوسدرجه 4یخچال با دماي 

پس از این مدت با اندازه گیري . گرماگذاري شدندسلسیوسرجه د37ساعت در دماي 24به مدت 

1Maceration
2Brain Heart Infusion
3Disk diffusion
4Well method
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عصاره ها هاله هاي عدم رشد میزان حساسیت یا مقاومت باکتري ها در غلظت هاي مختلف 
در روش چاهک نیز پس از آماده کردن سوسپانسیون میکروبی معادل نیم مک . مشخص شدند

سپس چاهک . فارلند ، کشت یکنواختی از باکتریها در محیط کشت مولر هینتون آگار انجام گرفت
هاي متفاوت میکرولیتر از غلظت100و شدمیلی متر در سطح محیط ایجاد 6هایی به قطر 

به منظور کنترل مثبت . ساعت گرماگذاري شدند24و به مدت شدند ها ریخته در چاهکهاعصاره
و تتراسایکلین به 1نتایج آزمون حساسیت ضدباکتریایی از آنتی بیوتیک هاي تجاري آمپی سیلین

.عنوان کنترل مثبت در این پژوهش استفاده شد
عصاره ها به روش) MBC(3غلظت کشندگیکمینهو )MIC(2غلظت بازدارندگیکمینهتعیین 

ابتدا سوسپانسیون میکروبی . تایی انجام گرفت96با استفاده از چاهک هاي 4رقت میکروچاهک
میکرولیتر از آن را در 100معادل نیم مک فارلند در محیط کشت مولر هینتون براث تهیه شد و 

تهیه 5سري دوتاییسري رقت به صورت 10سپس از هر کدام از عصاره ها شدند، چاهک ها ریخته 
میکرولیتر از رقت هاي تهیه شده از هر عصاره ، به سوسپانسیون میکروبی در میکروپلیت 100شد و 
جذب نوري، قبل . گرماگذاري شدندسلسیوسدرجه 37ساعت در 24نمونه ها به مدت . شداضافه 

600در طول موج )Biotek/USA(الیزا خواننده يو بعد از انکوباسیون با استفاده از دستگاه 
سپس کشت گسترده اي از چاهک هایی که تغییري در جذب نوري آنها . نانومتر اندازه گیري شد

رشد . ساعت گرماگذاري شدند24مشاهده نشد ، در محیط نوترینت آگار صورت گرفت و به مدت 
ي کمینهغلظت ممانعت کنندگی و عدم رشد نشان دهنده ي کمینهدر این محیط نشان دهنده 

.باکتري را از بین ببردمی توانستغلظت کشندگی بود که 

تجزیه وتحلیل آماري
بارسم نمودارها . مورد بررسی قرار گرفتShapiro-Wilkنرمال بودن داده ها به وسیله آزمون 

براي بررسی نتایج آزمون ها و مقایسه . انجام شدMicrosoft Office Excel 2007نرم افزار
. استفاده شد) one-way ANOVA(یکطرفه از آزمون تجزیه تحلیل واریانس داده ها میانگین 

در صورت . شدابتدا نرمال بودن داده ها بررسی . هستندمعنی دار ) P>0.05(گروه ها در سطح
One way(آماري آنوواي یک سویه تحلیلداده ها با استفاده از روش هاي تحلیلمعنی دار بودن 

1Ampicilin
2Minimum inhibitory concentration
3Minimum bacteriacide concentration
4Micro well dilution
5Two Fold Dilution
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ANOVA (افزاري نرمي تهبا استفاده از بسSPSSتمامی . گرفتانجام می18ينسخه
انحراف معیار ±جلبکی سه بار تکرار شد و مقادیر به صورت میانگین يها براي هر نمونهگیرياندازه

هايویژگیمقایسه براي T-testاز آزمون ). Jimenez et al., 2011(شدگزارش داده 
.هاي مورد مطالعه استفاده شدضداکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره جلبک 

نتایج
اضداکسیدانی و ضدباکتریایی جلبک هویژگی هاي

ضداکسیدانی ویژگی هاي- 1
اندازه گیري فنل تام1- 1

هاي عصاره با استفاده از منحنی استاندارد بر حسب میلی گرم اسید گالیک مقادیر فنل تام در نمونه
داشت و کمترین E. intestinalisل را جلبک سبزباالترین مقدار فن. در گرم عصارهبیان شد

.بودG. corticataمقدار فنل نیز مربوط به جلبک قرمز

)انحراف معیار±بر اساس میانگین(هامقادیر فنل تام در نمونه جلبک -1نمودار 

اندازه گیري فالونوئید تام2- 1
باغیر قابل خواندن مورد مطالعهعصاره هاي هیدروالکلی جلبک هاييمقدار فالونوئیدها در نمونه
.دستگاه اسپکتروفتومتر بود
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پتانسیل آنتی اکسیدانی معادل ترولکسي وسیله ه ارزیابی فعالیت ضداکسیدان ب3- 1
.Eمربوط به جلبک سبزRSAبر اساس فرمول درصد باالترین درصد مهار  intestinalis

.بودC. myricaوکمترین درصد مهار مربوط به جلبک قهوه اي 

مقادیر درصد مهار در نمونه جلبک ها با آزمون پتانسیل آنتی اکسیدانی معادل ترولکس-2نمودار

باالترین فعالیت ضداکسیدانی با آزمون پتانسیل آنتی اکسیدانی 2شمارهباتوجه به جدول و نمودار
وکمترین E. intestinalisمعادل ترولکس با استفاده از منحنی استاندارد مربوط به جلبک سبز

.بودG. corticataمقدار مربوط به جلبک قرمز 

فعالیت ضداکسیدان نمونه هاي عصاره با آزمون پتانسیل آنتی اکسیدانی معادل ترولکس بر حسب -3نمودار
(µmol/g)میکرومول ترولکس بر گرم وزن خشک عصاره
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ها ضدباکتریایی عصاره جلبکهايویژگی-2
هاي مورد مطالعه هیدروالکلی جلبکي اکتریایی عصارهفعالیت ضدب2-1

هدر روش دیسک هیچ یک از عصاره هیدروالکلی جلبک هاي مورد مطالع1باتوجه به جدول
.دیفیوژن فعالیت ضدباکتریایی از خود نشان ندادند 

غلظت (وش دیسک دیفیوژنفعالیت ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی جلبک هاي مورد مطالعه با استفاده از ر.1دول ج
.)میلی گرم در میلی لیتر است150و50،100عصاره هاي مورد استفاده 

G. corticataC.myrica)میلی متر(قطر هاله عدم رشد 
E.

intestinalis
هعصار

جلبکی
قطر هاله
عدم رشد

15تتراسایکلینآمپی سیلین
0

10
05015
0

10
05015
0

10
050

17/6±93/1708/6±6/27---------Listeria
monocytogenes

9/7±6/1938/8±26/24---------E. coli
هیچ یک از عصاره هیدروالکلی جلبک هاي مورد مطالعهدر روش چاهک نیز فعالیت ضدباکتریایی از خود نشان 2باتوجه به جدول 

.ندادند
غلظت عصاره هاي مورد (لی جلبک هاي مورد مطالعه با استفاده از روش چاهک فعالیت ضدباکتریایی عصاره هیدروالک.2جدول

.) میلی گرم در میلی لیترآب مقطر است150و50،100استفاده 
G. corticataC. myrica)میلی متر(قطر هاله عدم رشد

E.
intestinalisعصاره جلبکی

قطر هاله 
عدم رشد 15تتراسایکلینآمپی سیلین

0
10

05010
0505015
0

10
050

85/5±33/2503/5±66/29---------Listeria
monocytogenes

3±2669/10±33/23---------E. coli

بحث ونتیجه گیري
مقدار فنل کل در . بود mg/ml1کار رفته براي بررسی مقدار فنل کل برابر با ه بيمقدار عصاره

. میلـی گـرم اسـید گالیـک در گـرم عصـاره بـود       08/8-43/9ی جلبک ها بـین  هیدروالکلي عصاره
میلی گرم اسید گالیـک در  43/9با مقدار(E. intestinalisبیشترین محتواي فنلی را جلبک سبز

08/8با مقـدار (G. corticataمربوط به جلبک قرمزنیزوکمترین مقدار محتواي فنلی )گرم عصاره
از نظر محتواي فنلی اختالف معنی داري بین جلبک ها. بود) رم عصارهمیلی گرم اسید گالیک در گ

.وجود نداشت



1392پاییزشماره اول، سال اول، ن، فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیا58

تر کیبـات فنلـی بـا وزن    . آنتی اکسیدانی بیشتر می شودویژگیاصوال با افزایش ترکیبات فنل تام 
توانایی زیادي براي پاکسازي رادیکال هـاي آزاد دارنـد و ایـن توانـایی بیشـتر      ) تاننها(لکولی زیاد وم

هیدروکسـیل دارد  يتگی به تعداد حلقه هاي آروماتیـک و ماهیـت گـروه هـاي جابجـا شـونده      بس
)Lagouri and Boskou.,1996(.

و ممکن است واکنش هـاي نـا خواسـته    می کنندالکترون عمل ي ترکیبات فنلی به عنوان دهنده
,.Rajesh et alرادیکال هـاي آزاد در بـدن را خنثـی کننـد     باایجاد شده ي  ترکیبـات  .)(2008

وابسته به حالل و همچنین و با فعالیت آنتی اکسیدانی در همبستگی) جلبک هاي دریایی(فنلی در 
ما می توانیم بـه راحتـی ترکیبـات    .جلبکی هستندکه براي عصاره گیري استفاده می شوندي گونه 

الیی داشـته باشـیم   و با اسـتفاده از آنهـا تـاثیرات آنتـی اکسـیدانی بـا      کنیمفنلی را با آب استخراج 
Horincar et al.,2011)( .

طوریکه قابـل  ه بسیار ناچیز بود بمورد مطالعههیدروالکلی جلبک هاي ي مقادیر فالنوئید در عصاره 
دستگاه نبود، زیرا که عالوه بر پـایین بـودن میـزان فالنوئیـدها بـه احتمـال زیـاد وجـود         خواندن با

مـی  .را مشکل ساخته اسـت خواندنزیادي شده که ايهبات خاص در عصاره ها باعث تداخلترکی
جلبک هاي دریایی خیلی کمتـر از مقـادیر آن در   هیدرو الکلیتوان گفت مقادیر فالنوئید در عصاره

. مشکل استدستگاه اسپکتروفتومتر باآنها خواندنمین دلیل هاست بهگیاهان خشکی زي
ند و می توانند در فعالیت هاي آنتی اکسیدانی گونه هاي جلبکی احتماال داراي اجزاي مختلفی هست

اما ارتباط بین ترکیبـات شـیمیایی و فعالیـت آنتـی     .آنزیم ها و کاهش خطر آنزیم ها استفاده شوند
,.Al-Amoudi et al(اکسیدانی عصاره هاي جلبکی نیاز به بررسی بیشتر دارد 2009(.
آزینو بیس اتیل تیازولین عصاره هیـدروالکلی باالترین درصد مهاردر فصل بهار با استفاده از آزمون 

مربوط به جلبک سبز) ٪56/90(حاصل از جلبک هاي نمونه برداري شده ) mg/ml50با غلظت(
E. intestinalisاختصاص بـه جلبـک قهـوه اي    ) ٪61/65(و کمترین درصد مهارC. myrica

جلبـک هـاي نمونـه    ) mg/ml50با غلظـت (بین درصد مهار حاصل از عصاره هیدروالکلی. داشت
.استبرداري شده با استفاده از آزمون آزینو بیس اتیل تیازولین سولفونیک اختالف معنی دار 

.Eدو جلبـک  ) mg/ml4بـا غلظـت  (ن بین درصد مهار حاصل از عصـاره هیـدروالکلی  یهمچن

intestinalis وC. myrica  فونیک اخـتالف  با استفاده از آزمون آزینو بیس اتیل تیـازولین سـول
میلـی گـرم بـر میلـی لیتـر      4در غلظـت  ) ٪65/24(باالترین درصد مهار. معنی داري وجود داشت
در همـین غلظـت   ) ٪46/15(و کمتـرین درصـد مهـار   E. intestinalisمربوط بـه جلبـک سـبز   

.داشتC. myricaاختصاص به جلبک قهوه اي 
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حاصل از جلبک ) mg/ml50غلظتبا(ضداکسیدانی عصاره هاي هیدروالکلی ویژگی هايبین 
باالترین فعالیت . اختالف معنی دار نبودABTSنمونه برداري شده با استفاده از آزمون هاي

عصاره mg/ml50با غلظت(ضداکسیدانی با استفاده آزمون آزینو بیس اتیل تیازولین سولفونیک 
و E. intestinalisمربوط به جلبک سبز) هاي هیدروالکلی جلبک هاي نمونه برداري شده

.داشتC. myricaکمترین فعالیت ضداکسیدانی را جلبک قهوه اي 
حاصل از جلبک سبز) mg/ml4با غلظت(ضداکسیدانی عصاره هاي هیدروالکلی ویژگی هايبین 

E. intestinalisاي و جلبک قهوهC. myricaبرداري شده با استفاده از آزمون آزینو بیس نمونه
باالترین فعالیت ضداکسیدانی با استفاده آزمون . ن سولفونیک اختالف معنی دار بوداتیل تیازولی

ABTS) در غلظت هايmg/ml4عصاره هاي هیدروالکلی جلبک هاي نمونه برداري شده (
ايو کمترین فعالیت ضداکسیدانی را جلبک قهوهE. intestinalisمربوط به جلبک سبز

C. myricaآزمون لی و فعالیت ضداکسیدانی با بین محتواي فن. داشتABTS ارتباط مثبتی
یعنی با افزایش مقدار فنل مقدار فعالیت ضداکسیدانی با این آزمون نیز مقدار باالیی را . وجود دارد

جلبک هاي (ترکیبات فنلی در .نشان داده است و با کاهش آن نیز چنین رفتاري نیز وجود دارد
يوابسته به حالل و همچنین گونهو نتی اکسیدانی هستنددر همبستگی با فعالیت آ) دریایی

,.Horincar et al. جلبکی هستندکه براي عصاره گیري استفاده می شوند به طور کلی . )(2011
درجه از قطبیت باالیی برخوردار است عصاره استخراج شده با این حالل نیز بیشتر شامل 70الکل 

است دیگر اثبات شده پژوهشگراندیگر ازانجام شده هايپژوهشبا توجه به . ترکیبات قطبی است
که حالل هایی با قطبیت کمتر نتایج بهتري نسبت به حالل هایی با قطبیت بیشتر دارند که می 

از جمله مقدار (ترکیبات و اجزاء جلبکی دیگر بیشترتوان احتمال داد که به علت قطبیت بیشتر ، 
عال استخراج می کند و در نهایت در این نوع عصاره نسبت مواد را همراه ماده ف) فراوانی کلروفیل

ضدباکتریایی نسبت به کل محلول استخراجی در قیاس با عصاره ویژگیفعال زیستی با 
درخشش پور و می توان به نتایج پژوهشهااز جمله این .کاهش می یابد) با قطبیت کمتر(کلروفرمی

دادند بهترین فعالیت ضدباکتریایی با ترکیبات غیر اشاره کرد که نشان1390همکاران در سال 
.دست آوردنده قطبی ب

هـاي مـذکو را گونـه   به طور کلی بیشترین مقدار فنل تام و بهترین فعالیت ضداکسیدانی بـا تسـت  
هـاي هیـدروالکلی   هـیچ یـک از عصـاره   . داشـت ،هاي سبز اسـت که از جلبکE. intestinalisي

لیسـتریا مونوسـیتوژنز  هـاي ت ضـدباکتریایی بـا تـاثیر روي بـاکتري    هاي مورد مطالعه فعالیـ جلبک
)L. monosytogenes E. coli(اشریشیاکلیو)13932 .را نداشت) 25922
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Abstract
Antioxidant and antibacterial potential of hydro-alcoholic extracts of 3 marine
green, brown and red algae species were investigated.According to the Trolex
antioxidant potential test, Entreromorpha intestinalis (green algae) and
Gracilaria corticata (red algae) showed the highest and the lowest amounts of
total phenol and the best antioxidant activity, respectively. In this test, the most
inhibitory percent were calculated in green algae and the lowest percent were
from Cystoseiramyrica (brown algae). According to the Azinobis ethyl
thiazolinesolphonic test (ABTS, 50mg/ml), green algae and brown algae
showed the highest and the lowest amounts of total phenol and the best
antioxidant activity, respectively. Hydro-alcoholic extracts from these different
species had no antibacterial effect on two species of bacteria, which were tested
in this study.
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