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ايباکتریایی جلبک قهوهاکسیدانی و ضدارزیابی فعالیت آنتی
Iyengaria stellataآوري شده از سواحل خلیج فارسجمع

3، معظمه کردجزي2پور، بهاره شعبان*1عصمت محمدي

95مرداد: تاریخ پذیرش95خرداد: اریخ دریافتت
چکیده

ها را به عنوان یک منبع بالقوه از توان آنمی،هاي ثانویهها در تولید متابولیتبا توجه به توانایی جلبک
مطالعه حاضر به از این رو،. ها به کار برددارو و درمان بسیاري از بیماريتولید ترکیبات طبیعی براي توسعه 

Iyengariaاي باکتریایی عصاره آبی جلبک قهوهاکسیدانی و ضدمنظور تعیین فعالیت آنتی stellata از
اثر مهارکنندگی رادیکال ،اکسیدانی عصاره جلبکارزیابی فعالیت آنتیبراي .سواحل قشم انجام شد

فعالیت . مورد بررسی قرار گرفت،کلیاکسیدانآنتیکنندگی یون آهن و فعالیت توانایی شالته،هیدروکسیل
Escherichia coli،Salmonellaشاملزا سویه باکتري بیماريچهاربرباکتریایی عصاره ضد

typhimurium،Bacillus cereusوStaphylococcus aureus، دیسک مورد بررسی انتشار از به روش
فعالیت بر اساس نتایج به دست آمده . هاي استاندارد مقایسه شدبیوتیکقرار گرفت و نتایج آن با آنتی

و توانایی شالته) 84/84±62/2(توانایی مهار رادیکال هیدروکسیل ،)69/23±67/1(کل یاکسیدانآنتی
.Iدر جلبک ) 14/91±45/0(کنندگی یون آهن  stellataهاياما نتایج حاصل از آزمایش. باال بود

.بودهاي استفاده شده باکتریایی علیه باکتريفاقد اثر ضداین جلبک ضدمیکروبی نشان داد که عصاره آبی 
Iyengariaاي جلبک قهوه،طبق نتایج این مطالعه stellataتواند به عنوان یک منبع بالقوه از ترکیبات می

.اکسیدانی در صنایع غذایی و پزشکی مورد استفاده قرار گیردآنتی
.، خلیج فارسییباکتریاضداکسیدان، ، آنتیstellataIyengaria:کلیديواژگان
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مقدمه
پذیر محیط یکی از منابع تجدیدهاجلبک

اساسبرراهاآنکههستنددریاییزیست
گروهسهبهشیمیاییوايتغذیهترکیب
ي اقهوه،)Rhodophytes(هاي قرمز جلبک

)Pheophytes (و سبز)Chlorophytes (
،گیاهانسایرمانند.کنندمیبنديطبقه

ها حاوي مواد مختلف آلی و غیرآلی جلبک
ها براي سالمت انسان توان از آنکه میهستند

هاي جلبک). Kuda et al., 2002(برد بهره
زیستیفعالترکیباتازغنیبعامندریایی

انواعتولیدبهقادرکهروندمیشماربه
اي از ها با طیف گستردهزیادي از متابولیت

فعالیتباترکیباتی.هستندزیستیهاي فعالیت
در باکتریاییضدویروسی و ضد،اکسیدانیآنتی

قرمز و سبز شناسایی شده ،ايهاي قهوهجلبک
یجلبکهايعصاره). Cox et al., 2010(است
هستنداکسیدانیآنتیترکیباتازغنیمنبع

اي فعالیت هاي قهوهجلبکمیانو در این 
هاي اکسیدانی باالتري در مقایسه با جلبکآنتی
,.Lim et al(نداهو قرمز از خود نشان دادسبز

2002; Park et al., 2004; Kuda et al.,
2005; Duan et al., 2006; Kokilam

et al., 2013.( ترکیبات طبیعی با پتانسیل
،هافنلپلیشاملها اکسیدانی در جلبکآنتی

اسید،هاترپن،هاتوکوفرول،کاروتنوئیدها

این ترکیبات . هستنداسکوربیک و آلکالوئیدها
مانند ،پذیربه سرعت با انواع اکسیژن واکنش

سوپراکسید و پراکسید ،رادیکال هیدروکسیل
هاي اکسیداتیو در نتیجه آسیبکه خود در

و زاهاي انسان به وسیله عوامل درونسلول
این . دهندواکنش می،اندزا تشکیل شدهبرون

واکنش منجر به تاخیر یا کاهش اکسیداسیون 
شود و همچنین از طیف وسیعی از می

هاي بشر از جمله سرطان جلوگیري بیماري
ترکیبات ). Kokilam et al., 2013(کندمی

جلوگیري ،هاي فلزيفنلی با شالته کردن یون
از تشکیل رادیکال آزاد و بهبود سیستم 

د به عنوان یک نتوانمی،داخلییاکسیدانآنتی
ها معرف یک فنلپلی. دناکسیدان عمل کنآنتی

،گروه متنوع از ترکیبات از جمله فالونوئیدها
اسیدهايوهاتانن،هاتوکوفرول،هالگنین

جدیدمنابعازاستفادهبهعالقه.هستندفنولیک
میکروبی ضدواکسیدانیآنتیهايظرفیتبا

هاي مانند ترکیبات طبیعی موجود در جلبک
هاي اخیر به دلیل کاهش در سال،دریایی

هاي مصنوعی مانند اکسیداناستفاده از آنتی
و بوتیل ) BHT(1بوتیل هیدروکسی تولوئن

1- Butylated Hydroxytoluene
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افزایش یافته ،)BHA(1هیدروکسی آنیزول
طبیعی با منشا گیاهی هاي اکسیدانآنتی. است
هاي آزاد واکنش توانند به سرعت با رادیکالمی

,.Cox et al(ها را سرکوب کنندآن،داده

دریاییمنابعدرموجودهايجلبک.)2010
زیستیهايظرفیتازیکیایرانجنوب

به کمتريارزشمند کشور هستند که توجه 
ریزي اصولی و مدونی و برنامهاستها شدهآن

برداري از این ذخایر دریایی وجود براي بهره
خلیجاگرچه.)1392همکاران،وحیدري(ندارد

ها غنی و تنوع جلبکتودهزیستفارس از نظر 
اکسیدانیآنتیخواصبارهدرهاگزارشاما،است

موجود درهاي دریایی میکروبی جلبکضدو 
مطالعه،روایناز.استمحدودبسیارایران

اکسیدانی و منظور بررسی خواص آنتیحاضر به 
Iyengariaاي جلبک قهوهضدباکتریایی

stellata (Borgesen)صورت گرفته است.
.Iجلبک stellataهاي یک گونه از جلبک

،Phaeophyceaeردهبهمتعلقايقهوه
خانوادهوScytosiphonalesراسته 

Scytosiphonaceaeمحل رویش این . است
در ویژهجلبک در محدوده بین جزر و مدي به 

هاي پایینی تا کم عمق زیر جزر و مدي قسمت
معموال به . استاي روي سطح بسترهاي صخره

1- Butylated Hydroxyanisole

اي صورت گروهی و همراه با جلبک قهوه
Colpomenia sinuosaدر . کنندرشد می

در کل I. stellataمحدوده پراکنش ایران 
هایی از سیستان و هرمزگان و بخشاستان

.استبلوچستان در فصل زمستان و اوایل بهار 

هامواد و روش
بردارينمونه

Iyengariaهاي از جلبکبردارينمونه

stellataاز1393سالزمستانفصلطی
وصورت گرفت)قشمجزیره(کانیساحل

توسط موسسه تحقیقات ها نمونهشناسایی 
براي تهیه .انجام گرفتشیالت خلیج فارس

بالفاصله با ،آوري شدهجمعهايجلبکعصاره، 
و گل و الي و ندآب دریا شستشو داده شد

سپس .ها زدوده شدسایر مواد چسبیده به آن
به مدت دو تا پنچ روز در سایه خشک هانمونه

هاي در کیسههانمونهپس از آن،. ندشد
به منظور .داده شدنددار قرار پالستیکی زیپ

هاي پالستیکی کیسهجلوگیري از نفوذ نور، 
هاي نازك آلومینیومی پوشانده شد توسط ورق

هاي یخ در ظروف نگهدارنده و همراه با الیه
به ها نمونهسپس . داده شدمخصوص قرار 

علوم دانشگاهشیالتی،هايفرآوردهآزمایشگاه
و تا شروع شدکشاورزي گرگان منتقل 
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گیري و استخراج عصارهبرايالزم هايآزمایش
.گراد نگهداري شددرجه سانتی- 20در دماي 

اکسیدانی و گیري و بررسی خواص آنتیعصاره
باکتریاییضد

مرحله.شدانجاممرحلهسهدرگیريعصاره
گیري با استفاده از آب مقطر و اول و دوم عصاره

صورت ) ، آلمانMerck(مرحله سوم با اتانول 
نمونه گرم  از پودر50،به طور خالصه.گرفت

به (جلبکی با یک لیتر آب مقطر هموژن شد 
درون انکوباتور و در دماي اتاق) 20به 1نسبت 

با دور)، آلمان®KS 4000 ،IKA(شیکردار 
rpm200مخلوط.شدانکوبهساعت24مدتبه

در rpm3500دقیقه با دور10حاصل به مدت 
،R5810(سانتریفیوژگرادسانتیدرجه4دماي

Eppendorf،صافیکاغذباسپسوشد)آلمان
و عصاره به دست رسوب. فیلتر شد4واتمن 

، LD 2-1(کن انجماديخشکهر دو در ،آمده
ALPHAو پس از داده شدندقرار )، آلمان

به دست رسوببه . شدندوزن،خشک شدن
آب20به1نسبتبهمجددااولمرحلهازآمده

به . مقطر اضافه شد و روند باال دوباره تکرار شد
. و عصاره دوم به دست آمدرسوب این ترتیب 

دوم نیز و عصاره به دست آمده از مرحلهرسوب 
کن انجمادي قرار داده شده و سپس در خشک

به رسوببه پس از افزودن اتانول .وزن شدند
،20به 1دست آمده از مرحله دوم به نسبت 

هاي باقی تکرار شد تا تمام عصارهروند باال 
اتانول اضافه شده در این . مانده استخراج شود

، B-480 B-169(مرحله با استفاده از روتاري
Buchi ،و رسوبو سپس شد خارج)سوئیس
.شدندخشکانجماديکنخشکدرعصاره

مرحلهسهازآمدهدستبههايعصارهتمام
درجه- 80دمايدروشدمخلوطبا هم
. شدگراد تا زمان انجام آزمایش نگهداري سانتی

محلول استوکی از عصاره با ،در زمان آزمایش
و به شد لیتر تهیه میلیدرگرم میلی5غلظت 

.مورد استفاده قرار گرفتمنظور انجام آزمایش

یجلبکعصارهباکتریاییضدهايویژگیبررسی
ضدباکتریاییفعالیتبررسیمنظوربه
Iyengariaايقهوهجلبکآبیعصاره stellata،

Salmonella typhimuriumهاي باکتري

)130761ATCC(،Escherichia coli

)ATCC 10536(،Staphylococcus aureus

)ATCC 29737 ( وBacillus cereus

)ATCC 6633 ( از انستیتو پاستور تهران
تست . خریداري و در فریزر نگهداري شدند

.شدانجامدیسکازانتشارروشبهضدباکتریایی

1- American Type Culture Collection
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ساعته باکتري در 24از کشت ،در این روش
،)، آلمانMerck(محیط کشت نوترینت براث

فارلند سوسپانسیون میکروبی معادل نیم مک
سوسپانسیونازمیکرولیتر100سپس.شدتهیه

وشدبرداشته) مک فارلند5/0(میکروبی آماده 
، Merck(مولر هینتون آگاربه محیط کشت 

کشت ،با استفاده از سواب.اضافه شد)آلمان
یکنواختی از باکتري بر سطح میحط کشت 

سپس دیسک بالنک آغشته به . صورت گرفت
میکرولیتر از عصاره جلبکی روي محیط 30

همچنین.شددادهقرارباکتريحاويکشت
وسیلینهاي استاندارد آموکسیاز دیسک

. جنتامایسین به عنوان استاندارد استفاده شد
گرادسانتیدرجه37دمايدرهاپلیت،ادامهدر

پس از این . ساعت انکوبه شدند24به مدت 
گیري قطر هاله عدم رشد میزان با اندازه،مدت

هاي ها در غلظتحساسیت یا مقاومت باکتري
,.Pinteus et al(مختلف عصاره مشخص شد 

2015.(

کلیاکسیدانفعالیت آنتیبررسی 
اکسیدانی کل در گیري فعالیت آنتیاندازه

و Prietoعصاره جلبک مورد مطالعه به روش 
. انجام شد،با اندکی اصالح،)1999(همکاران 

3لیتر از نمونه با میلی3/0،به طور خالصه

موالر اسید 6/0(لیتر از محلول معرف میلی
4موالر فسفات سدیم و میلی28،سولفوریک

،)آلمان،Merck؛ موالر مولیبدات آمونیوممیلی
90به مدت ،سپس مخلوط حاصل. مخلوط شد

Libra(آبحمامدردقیقه S12،Biochrom،
.شدانکوبهگرادسانتیدرجه95دمايبا)آلمان

میزان ،ها در دماي اتاقپس از سرد شدن نمونه
دستگاه اسپکتروفتومترها توسط جذب نمونه

)Biochrom695در طول موج )، انگلستان
بر اساس منحنی استاندارد . نانومتر خوانده شد

وشدرسم)آلمان،Merck(اسیداسکوربیک
گرم میلیحسببرکلیاکسیدانآنتیفعالیت

.اسکوربیک بر گرم عصاره بیان شداسید

توانایی شالته کنندگی یون آهنبررسی 
شالته کنندگی یون آهن در عصاره قدرت 
و همکاران Wangاساس روش جلبکی بر

100به این ترتیب که.انجام شد)2008(
1/0(هاي مختلف میکرولیتر از عصاره در غلظت

میکرولیتر 135با ) لیترمیلیدر گرممیلی2تا 
؛ موالرمیلیFeCl2)2میکرولیتر 5آب مقطر و 

Merckافزودنسپس با . مخلوط شد)، آلمان
،Merck؛موالرمیلی5(فروزینازمیکرولیتر10

شدتبهمخلوط.شدآغازواکنش)آلمان
دقیقه 10از پسشد و)rpm2000(ورتکس 
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ها با جذب نمونه،در دماي اتاققرارگیري 
562استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 

به جاي نمونه شاهددر . نانومتر خوانده شد
میکرولیتر آب مقطر 100از عصاره جلبکی
میکرولیتر 10از نیزبالنکبراياستفاده شد و 

آب مقطر به جاي محلول فروزین استفاده شد
عصاره وفروزینجزبهموادهمهشاملبالنک(

براي رسم منحنی استاندارد از اسید. )بود
)آلمان،EDTA-Na2)Merckوسیتریک

توانایی شالته کنندگی آهن بر. استفاده شد
.محاسبه شد1رابطه اساس 

:1رابطه 
100×Ac – At= اثر شالته کنندگی آهن(%)

Ac

Ac : جذب نمونه شاهد؛At :جذب نمونه آزمایشی.

هیدروکسیلآزادرادیکالمهارتواناییبررسی
توانایی مهار رادیکال هیدروکسیل بر طبق 

گیرياندازه) 2008(و همکاران Wangروش 
11/0- 83/1(هاي مختلف نمونه غلظت. شد

لیتر میلی5/0با ) لیترمیلیدر گرممیلی
EDTA-Fe)2؛ موالرمیلی)Merckآلمان ،(،

لیتر زعفران میلیH2O2)3(%،1لیتر میلی1
لیتر میلی5/4و) لیترمیلیدر میکروگرم360(

)pH4/7، موالرمیلی150(بافر فسفات سدیم 
دقیقه 30مخلوط حاصل به مدت . مخلوط شد

. گراد قرار داده شددرجه سانتی37در دماي 
اثر ،نانومتر520سپس با خواندن جذب در 

2با استفاده از رابطه مهار رادیکال هیدروکسیل 
از آب مقطر به ،براي نمونه شاهد. شدمحاسبه

از بافر H2O2و به جايآزمایشیجاي نمونه
. فسفات سدیم استفاده شد

:2رابطه 

100×Ac – At= توانایی مهار رادیکال
(%)هیدروکسیل  Ac

آماريهاي تجزیه و تحلیل
در سه تکرار انجام شد وهاتمامی آزمایش

گزارشمعیارانحراف±میانگینصورتبهمقادیر
SPSSآماري از نرم افزار هايتحلیلبراي . شد

ازهادادهتحلیلبراي. استفاده شد) 20نسخه(
آنالیز واریانسومستقلtآماريهايآزمون

اختالفبررسیبرايو(ANOVA)طرفهیک
در (شداستفادهآزمون دانکنپسازهامیانگین

از هابراي رسم نمودار.)05/0سطح خطاي 
Microsoftافزارنرم Excel .شداستفاده2010

نتایج
فعالیت ضدباکتریایی

اکسیدانیآنتیفعالیت،حاضرمطالعهدر
ايو ضدباکتریایی عصاره آبی جلبک قهوه
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Iyengaria stellata بررسی قرار گرفتمورد .
ضدباکتریایی نشان هاينتایج حاصل از آزمایش

.Iداد که عصاره آبی  stellata در هیچ غلظتی
هاي با تاثیر بر باکتري(فعالیت ضدباکتریایی 

. )1جدول (از خود نشان نداد) مورد مطالعه

اکسیدانی کلفعالیت آنتی
.Iدر مطالعه حاضر،  stellata فعالیت

گرم میلی69/23±67/1اکسیدانی معادل آنتی
).1شکل (در گرم را نشان داد 

)معیارانحراف±میانگین (I. stellataباکتریایی عصاره آبی جلبک فعالیت آنتی:1جدول 

هااکتريب

غلظت عصاره جلبکی
)mg/ml(هاي استانداردبیوتیکآنتی

سیلین آموکسی5/122550
)کنترل مثبت(

جنتامایسین
)کنترل منفی(

قطر هاله عدم 
)mm(رشد

هاي باکتري
گرم منفی

Escherichia coli---86/0±7/20
Salmonella

typhimurium
---44./±09/16

هاي باکتري
مثبتگرم 

Bacillus cereus---03/2±08/27
Staphylococcus

aureus
---03/1±98/8

)معیارانحراف±میانگین(کل در عصاره جلبکی یاکسیدانفعالیت آنتی:1شکل 
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توانایی شالته کنندگی یون آهن
اکسیدانی عصاره جلبکی برفعالیت آنتی
کنندگی آهن مورد ارزیابی هاساس قدرت شالت

هقدرت شالت2با توجه به شکل . قرار گرفت
که با بودکنندگی یون آهن وابسته به غلظت 

کنندگی آهن نیز هافزایش غلظت درصد شالت
گرممیلی2و 1/0هاي در غلظت. یافتافزایش 

آهن کنندگی شالتهدرصد ،عصارهلیترمیلیدر 
براي . بود14/91±45/0%و0±0%به ترتیب 

عصاره آبی کنندگی شالتهمقایسه قدرت 
.Iجلبک  stellataاز ،هااکسیدانبا سایر آنتی

اسیدشاملاکسیدان مرجع دو نوع آنتی
توانایی . استفاده شدEDTA-Na2سیتریک و 

کنندگی عصاره جلبکی در بازه غلظتی شالته
) 39/16- 14/91%به ترتیب با مقادیر (2-5/0

سیتریک در داري از اسیدبه صورت معنی
) 095/0- 67/2%با مقادیر (همان بازه غلظتی 

در EDTA-Na2اما در مقایسه با . باالتر بود
ترتیب با مقادیر به (1/0-2بازه غلظتی

آن کنندگیشالتهقدرت ،)%80/99-71/99
به صورت ) 0- 14/91%با مقادیر (در همان بازه 

. تر بودداري پایینمعنی

.Iکنندگی یون آهن توسط عصاره آبی جلبک هتوانایی شالت: 2شکل  stellata.و »+«هاي عالمت»-«
و اسید EDTA-Na2به ترتیب با ،داراختالف آماري معنیوجود هاي مشابه نشان دهنده متفاوت در غلظت

.)معیارانحراف±میانگین (است سیتریک 
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توانایی مهار رادیکال هیدروکسیل
اکسیدانی عصاره آبی جلبک فعالیت آنتی

.Iايقهوه stellataروشازاستفادهبا
.شدمشخصنیزهیدروکسیلمهار رادیکال

دادهنشان3شکلدرکهطورهمان
فعالیت مهارکنندگی رادیکال ،استشده

افزایشباوبودوابستههیدروکسیل به غلظت
رادیکالمهارکنندگیعصاره درصدغلظتدر

جلبکعصاره.یافتنیز افزایشهیدروکسیل
کنندگیمهاردرصدکمترینمطالعهمورد

11/0هیدروکسیل را در غلظت رادیکال
و بیشترین درصد را در ) %62/2±78/78(

از خود نشان ) 84/84±62/2%(83/1غلظت 
اسکوربیک براي مقایسه توانایی از اسید. داد

مهار رادیکال آزاد هیدروکسیل با عصاره آبی 
در غلظت . جلبک مورد مطالعه استفاده شد

هیدروکسیلرادیکالکنندگیمهاردرصد11/0
داري در عصاره جلبکی به صورت معنی

)01/0<P (ها اما در سایر غلظت. باالتر بود
. بودکنندگی مشابه درصد مهار

.Iکنندگی رادیکال آزاد هیدروکسیل توسط عصاره آبی جلبک درصد مهار: 3شکل  stellata.هاي عالمت
انحراف±میانگین(استدارمعنیآمارياختالفوجوددهندهنشانمشابههايغلظتدرمتفاوت»-«و»+«
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بحث
پتانسیل عالقه به استفاده از منابع جدید با 

میکروبی مانند ترکیبات طبیعی موجود در ضد
هاي اخیر به دلیل در سالهاي دریاییجلبک

ها، افزایش آناستفاده از اثرات جانبی کاهش 
و 1392(حیدري و همکاران .یافته است

نشان دادند که عصاره هیدروالکلی ) 1394
هايحاصل از جلبک) درصد70اتانول (

Entreromorpha intestinalis،Cystoseira

myrica،Gracilaria corticataهیچدر
استثنايبه(ضدباکتریاییاثرغلظتی

Escherichia coli (از خود نشان ندادند .
همکارانوGovindasamyهمچنین،

نشان دادند که عصاره متانولی حاصل )2011(
G. corticata ،Padinaهاي از جلبک

tetrastromatica فاقد اثر ضدباکتریایی علیه
E. coliنتایج این مطالعات با مطالعه . بود

و Karthikaidevi. حاضر مطابقت دارد
نیز نشان دادند که ) 2009(همکاران 

هاي هاي پترولیوم اتري حاصل از جلبکعصاره
Codium adherens ،Ulva reticulata ،

Halimeda tuna اتیل استات و استونی ،C.

adherens ،U. reticulataاتیل اتري و دي
H. tuna فاقد اثر ضدباکتریایی علیه ،E. coli

هايجلبکازحاصلکلروفرمیهايعصاره.بودند

U. reticulate وH. tuna پترولیوم اتري ،C.

adherens وU. reticulata اتیل استاتی ،H.

tunaاتیل اتري و ديC. adherens نیز اثر
Staphylococcus aureusضدباکتریایی علیه 

پترولیومهايعصارههمچنین.نداشتند
.Uو H. tunaهاي اتري حاصل از جلبک

reticulataاتیل اتري ، ديC. adherens و
U. reticulata کلروفرمی ،C. adherens و

H. tuna متانولی، اتیل استاتی و استونی ،H.

tuna فاقد اثر ضدباکتریایی علیهSalmonella

sp. بودند)Karthikaidevi et al., 2009(.
اکسیدانی گیري میزان فعالیت آنتیاندازه

اکسیدان کل، روشی براي تعیین پتانسیل آنتی
هاي اخیر نشان گزارش. ترکیبات طبیعی است
ترین ترکیبات فعال با داده است که عمده

اي، هاي قهوهاکسیدانی در جلبکخواص آنتی
ها هستند اما ها و فوکوزانتینفلوروتانین

اي هاي قهوهاکسیدانی جلبکهاي آنتیلیتفعا
توان به تنهایی به رنگدانه فوکوزانتین و را نمی

. کاروتنوئیدها نسبت دادیا سایر 
I. stellataاکسیدانی کل در فعالیت آنتی

Kokilamنسبت به نتایج گزارش شده توسط

هايبراي جلبک) 2013(و همکاران 
Chnoospora minima)86/9±3/29

Hormophysa triquetra، )گرم در گرممیلی
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Sargassumو) گرم در گرممیلی05/3±24(

wightii)2±20باالتر بود) گرم در گرممیلی .
، )2008(و همکاران Chandiniدر مطالعه

هاي متانولی، پترولیوم اتري، اتیل عصاره
عصارهوبوتانولیکلرومتانی،دياستاتی،

Sargassumهاي آبی حاصل از جلبک

marginatum ،P. tetrastomatica ،
Turbinaria conoidesاکسیدانیآنتیفعالیت

.Iجلبکآبیعصارهبهنسبتکمتري stellata

درصد مهارکنندگی . از خود نشان دادند
هیدروکسیل در عصاره آبی جلبک رادیکال

هاي فوکوئیدانی مورد مطالعه نسبت به محلول
Laminaria japonicaحاصل از جلبک 

)Wang et al., 2008(همچنین . نیز باالتر بود
نسبت به عصاره I. stellataعصاره آبی جلبک 

.Lساکاریدي جلبک پلی japonica)Wang

et al., 2008(اکسیدانی ، از ظرفیت آنتی
.باالتري برخوردار بود

ازیکیفلزکنندگیشالتهفعالیت
است که باعث اکسیدانیهاي آنتیمکانسیم

کاهش فعل و انفعاالت انتقال فلز در 
در میان عناصر . شودپراکسیداسیون چربی می

پذیري باالي خود، واسطه، آهن به دلیل واکنش
مهمترین عنصر در اکسیداسیون چربی شناخته 

قدرت ).Mohsin et al., 2016(شودمی

به تعداد ) +Fe2(کنندگی یون آهن شالته
ه است که با جایگزینی هیدروکسیل وابست

هیدروکسیل در جایگاه ارتو عمل شالته
جایگزینی . پذیردیون آهن صورت میکنندگی

گروه هیدروکسیل با گروه سولفونیک اسید 
Phomaاي هاي رشتهحاصل از قارچ

herbarumتواند مثالی از شالته کنندگی می
کنندگی یون آهن در توانایی شالته .آهن باشد

آبی جلبک مورد مطالعه نسبت به عصاره
.Pهاي فوکوئیدانی حاصل از جلبک محلول

tetrastromaticaبودباالتر)Mohsin et al.,

2016(.
رادیکال آزاد هیدروکسیل یکی از واکنش 

رود که ها به شمار میپذیرترین رادیکال
هاي مجاور تواند آسیب شدید به مولکولمی

دو نوع مطالعات گذشته .خود وارد کند
: اکسیدانی را گزارش کردندمکانیسم آنتی

مکانیسم اول، جلوگیري از تشکیل رادیکال 
هیدروکسیل و مکانیسم دوم پاکسازي رادیکال 

در مکانیسم نوع اول، . آزاد تشکیل شده
هاي ها با تشکیل کمپلکس با یوناکسیدانآنتی

شوند و میH2O2ها با فلزي مانع از واکنش آن
به این صورت از تشکیل رادیکال هیدروکسیل 

با این حال در . کنندجلوگیري می
هاي شدید، در نتیجه واکنش اکسیداسیون
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هاي فلزي از قبیل هیدروژن پراکسید با یون
آهن و مس، رادیکال هیدروکسیل تشکیل 

کنندگی هایی با توانایی شالتهمولکول. شودمی
ر رادیکال هیدروکسیل یون آهن، قادر به مها

همچنین این مطالعات نشان دادند که . هستند
هیدروکسیلرادیکالمهاربهقادرسیستمدوهر

و Wang et al., 2008( .Tsiapali(است 
اظهار داشتند که فعالیت ) 2001(همکاران 

هاي آزاد تا حدي به ترکیبات مهار رادیکال
.مونوساکاریدي مرتبط است

این مطالعه نشان داد که نتایج حاصل از 
رادیکالمهارتوانایی،کلیاکسیدانآنتیفعالیت

یون آهن کنندگی شالتههیدروکسیل و توانایی 
Iyengariaاي در عصاره آبی جلبک قهوه

stellata بنابراین . استباالI. stellata به
اکسیدانیآنتیترکیباتازغنیمنبعیکعنوان

توان از این ترکیبات رود که میبه شمار می
هاي گوناگونی هم چون طبیعی در زمینه

داروسازي و صنایع غذایی استفاده ،پزشکی
عصاره آبی جلبک مورد با این وجود، . کرد

،Escherichia coliهايمطالعه علیه باکتري
Salmonella typhimurium،Bacillus

cereus،Staphylococcus aureus هیچ
.گونه اثر ضدباکتریایی از خود نشان نداد
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Abstract
Due to the ability of algae in production of secondary metabolites, they can

be a potential source of natural compounds used for drug development and
treatment of many diseases. Therefore, present study has been performed to
determine the antioxidant and antibacterial activity of aqueous extract of brown
algae Iyengaria stellata from the coast of Qeshm, Iran. The evaluation of
antioxidant activity of algae extract, investigated by measuring the inhibitory
effect of hydroxyl radicals, chelating ability of ferrous ions and total antioxidant
activity. Antibacterial activity of extract against four strains of pathogenic
bacteria, including Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Bacillus cereus
and Staphylococcus aureus, was evaluated by disc diffusion method and the
results were compared with standard antibiotics. The total antioxidant activity,
hydroxyl radical scavenging ability and the ability of ferrous ions chelating
were high in algae. But the results of antimicrobial tests showed that the
aqueous extract of Iyengaria stellata had no antibacterial effect on studied
bacteria. According to the results, brown algae Iyengaria stellata can be used as
a potential source of antioxidant compounds in food and pharmaceutical
industries.
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