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 مقدمه

ها در اکسیدانآنتیگیاهان منبع اصلی 

 هایویژگیطبیعت هستند. مواد اصلی دارای 

شامل ترکیبات فنلی،  اکسیدانیآنتی

 Mendiola) هستندکاروتنوئیدها و توکوفرول 

et al., 2008) مطالعات زیادی بر روی .

طبیعی که از گیاهان  هایناکسیداآنتی

 ،اند صورت گرفتهزی استخراج شدهخشکی

های غذایی مورد ها نیز در سیستمکاربردهای آن

هایی مبنی بر آزمایش قرار گرفته است و گزارش

تر از طبیعی قوی هایناکسیداآنتیکه  این

هستند، وجود دارد  زیسنت هایاکسیدانآنتی

(Wanasundara and Shahidi, 1998; 

Tang et al., 2001; Devi et al., 2008) .

ترین های دریایی یکی از بزرگجلبک

های آبی هستند که به تولیدکنندگان در محیط

ساکاریدهای ارزشمندی مانند واسطه داشتن پلی

آگار، کاراژینان، آلژینات و غیره ارزش و اهمیت 

. (Taskin et al., 2007)اقتصادی زیادی دارند 

ها، مواد ها حاوی مقادیر باالیی از ویتامینجلبک

ها، کاروتنوئیدها، فیبرهای معدنی، پروتئین

خوراکی و اسیدهای چرب ضروری هستند و به 

ایع مختلف غذایی، آرایشی طور گسترده در صن

گیرند و پزشکی مورد استفاده قرار می

(Kotnala et al., 2009) عالوه بر آن .

های دریایی نیز به عنوان منبع جلبک

فنلی مورد توجه قرار پلیاکسیدانی آنتی

ها گروه مهمی از ترکیبات طبیعی اند. فنلگرفته

 زیستیو دیگر خواص  یاکسیدانآنتیبا خواص 

. (Onofrejova et al., 2010)ند هست

های دارویی، درمانی و پتانسیلمطالعاتی درباره 

فعال موجود در سالمتی ترکیبات مختلف زیست

شده  انجامای ویژه جلبک قهوهه گیاهان دریایی ب

. (Gupta and Abu-Ghannam, 2011)است 

ثر وم هایناکسیداآنتیترکیبات فنلی به عنوان 

درصد وزن  20-30ای بین های قهوهدر جلبک

 دهندمیخشک گیاه را به خود اختصاص 

(Ragan, 1986; Nagai and Yukimoto, 

2003) .Kohen  وNyska  به  2002در سال

فعال با که ترکیبات زیست کردنداین نکته اشاره 

در پیشگیری و درمان  یاکسیدانآنتی عملکرد

 هایرگها از جمله گرفتگی بسیاری از بیماری

های قلبی عروقی، نظمیخونی، التهاب مزمن، بی

سرطان و فرآیند پیر شدن به ایفای نقش 

. (Kohen and Nyska, 2002) پردازندمی

به دلیل محتوای ای های قهوهجلبکهمچنین 

غیرآنزیمی مانند  یاکسیدانآنتیباالی ترکیبات 

، گلوتاتیون، فنل و فالونوئیدها اسید آسکوربیک

باالیی هستند و در  یاکسیدانآنتیدارای فعالیت 
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برابر اکسیداسیون چربی مواد غذایی و استرس 

دهند ها اثر محافظتی ارائه میاکسیداتیو بافت

(Yang et al., 2008; Wu et al., 2010) .

 ها شاملدر جلبک یاکسیدانآنتیترکیبات بالقوه 

، ها )فوکوگزانتین، آستاگزانتینبرخی رنگدانه

هستند  هافنلکاروتنوئیدها و غیره( و پلی

(Souza et al., 2011) . 

های ترکیبات فنلی یک گروه از متابولیت

 هنگامها در ثانویه هستند که میزان و تنوع آن

ثیر ژنتیک، شرایط رشد، ارشد گیاهان تحت ت

. دمای باال و استآب و هوایی  عواملپرورش و 

های های خورشیدی زیاد در عرضاشعه

شود که گیاهان این سبب میباال جغرافیایی 

های فرابنفش و مناطق برای مقابله با اشعه

 یاکسیدانآنتیهای آزاد، ترکیبات رادیکال

. (Lopez et al., 2011)بیشتری تولید کنند 

 که هستند یفنولپلی ترکیبات هافلوروتانن

 این. دارند وجود ایقهوه هایجلبک در امنحصر

 از گروه یک شامل هافنلپلی از خاص نوع

 شیمیایی تغییرات با ناهمگن پلیمری ترکیبات

 مختلفی شیمیایی ساختارهای و هستند باال

 هایفعالیت از وسیعی طیف ،ترکیبات این. دارند

 ضدسرطان، ،اکسیدانآنتی مانند زیستی

 ضدآلزایمر، بنفش، یماورا ضداشعه ضدالتهاب،

 دهندنشان میرا  ضددیابت و ضدمیکروبی

(Montero et al., 2016.) فارس نیز در  خلیج

و است های جغرافیایی پایین قرار گرفته عرض

. یک گروه از این داردهای جلبکی متنوعی گونه

که تاکنون  هستند Padinaجنس از ها جلبک

جنس در سطح دنیا این گونه از  80حدود 

شناسایی شده است. محل زیست این 

جزر و مدی بین  مناطقدریایی در  هایجلبک

های گرم گزارش شده متری آب 10عمق صفر تا 

اندازه و  ،به دلیل شکل برگها . این جلبکاست

های دریایی ها به راحتی از جلبکرنگ خاص آن

 ;Basson, 1992)دیگر قابل شناسایی هستند 

Abbas and Shameel, 2013).  جنس

Polycladia های گروه دیگری از جلبک

به طور  تقریبا P. myricaگونه ای هستند. قهوه

شوند. های دریایی یافت میکامل در زیستگاه

نیز به جنس این ی هااز گونه تعداد دیگری

 P. myricaاند. گونه های لب شور نفوذ کردهآب

مدی و  و ای در ناحیه جزربر بسترهای صخره

شود های کم عمق ساحلی یافت میآب

 (.1395کوکبی،  زادی و)یوسف

اطالعات اندک علوم مربوط به گیاهان 

ترکیبات فعال  لحاظاز  ویژهدریایی در ایران به 

های روی گونه بر پروژهاین انگیزه انجام  ،زیستی

Polycladia myrica  وPadina sp.  سواحل

د. تنوع و ماهیت شیمیایی ش خلیج فارس
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جداسازی و  شود کهها باعث میناکسیداآنتی

های مختلف جلبکی ها در نمونهگیری آنازهاند

پذیر نباشد، بنابراین با یک نوع آزمایش امکان

هایی که بتوانند ای از آزمایشطراحی مجموعه

 ،گیری کنندرا اندازه یاکسیدانآنتیفعالیت 

اطالعاتی که در این پژوهش به ضروری است. 

تواند به افزایش و پویایی میآید دست می

گیری اقتصادی از این گیاهان دریایی بومی بهره

 د.کنکشور کمک 

 

 هاروش و مواد

 برداری و شناسایینمونه

تجربی حاضر عملیات  در مطالعه

ای از ساحل های قهوهبرداری ماکروجلبکنمونه

، هنگام 1396قشم در اوایل تابستان جزیره 

های بیشینه جزر صورت گرفت. ماکروجلبک

دریا، در محیط ابتدا برای آوری شده از آب جمع

فیت شسته و زدودن شن، ماسه و جانداران اپی

دار، های پالستیکی برچسبسپس درون کیسه

به  ون جعبه یونولیتی حاوی یخ، سریعادر

فناوری دانشگاه هرمزگان آزمایشگاه زیست

ها دوباره منتقل شدند. در آزمایشگاه ماکروجلبک

با آب مقطر شسته و  با آب معمولی و نهایتا

سپس به منظور خشک شدن روی پارچه تمیزی 

 در سایه قرار داده شدند.

ها با کلیدهای شناسایی هر یک از نمونه

 Basson, 1979; Kokabi and)معتبر 

Yousefzadi, 2015)های لیست، اطلس و چک

 خلیج فارسهای منطقه موجود از ماکروجلبک

(Sohrabipour et al., 2004; 

Sohrabipour and Rabiei, 2007) جستجو ،

در پایگاه علمی بانک جلبک 

(www.algaebase.org) اساس  و نیز بر

گونه جنس و تا سطح  شناختیهای ریختویژگی

های ویژگیشناسایی شدند. برای بررسی 

 ها از میکروسکوپ نورینمونهشناختی ریخت

(CX 21  وSQF 301 ،Olympus)ژاپن ، 

 استفاده شد.

 

 گیریعصاره

 مایع  -سازی مایعخام و فرآیند خالص عصاره

طبق این فرآیند دو فراکشن )یک فراکشن 

سازی استاتی و یک فراکشن آبی( از خالصاتیل

 دست آمد.ه فراکشن هیدرواتانولی ب

 

 عصاره خام

 ایهای قهوهگرم پودر هر یک از جلبک 30

Polycladia myrica  وPadina sp.  به طور

آب  -اتانول للوحلیتر ممیلی 300جداگانه در 

 2، حجمی/حجمی( ریخته شد و مدت 50/50)

گراد و در درجه سانتی 40ساعت در دمای 

http://www.algaebase.org/
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، آلمان( IKA)زن مغناطیسی تاریکی بر روی هم

ها به قرار گرفت. سپس نمونه rpm 200با دور 

 10در دمای  rpm6000دور با دقیقه  10مدت 

، آلمان( Sigma)سانتریفیوژ گراد درجه سانتی

آوری شد. این جمع هاو محلول رویی آنشدند 

 900عملیات سه بار تکرار شد و در نهایت 

 . این محلولآوری شدلیتر محلول جمعمیلی

گراد درجه سانتی 40تحت شرایط خال در دمای 

به حجم  شد تا، کره جنوبی( JISICO)روتاری 

 Stiger-Pouvreau et)لیتر برسد میلی 100

al., 2014.) 

 

 مایع -سازی مایعفرآیند خالص

-Stigerطبق روش ترکیبات فنلی 

Pouvreau ( 2014و همکاران ) نیمه خالص

شد. به طور خالصه، این فرآیند شامل سه مرحله 

. در مرحله اول عصاره خام سه مرتبه با بود

سپس فاز محتوی کلرومتان شسته شد. دی

فلوروتانن به کمک روتاری در شرایط خال و در 

و سپس در  گراد خشکدرجه سانتی 40دمای 

د. در مرحله دوم استون و سپس شآب حل 

به دست اتانول بر روی آن ریخته شد. محلول 

به کمک روتاری در شرایط خال و در دمای آمده 

گراد خشک و سپس در آب حل درجه سانتی 40

مرحله آخر، بر روی محلول قبلی د. در ش

استاتی های اتیلاستات ریخته شد و عصارهاتیل

ها بر روی این دو د. همه سنجششو آبی جدا 

 Stiger-Pouvreau et)فراکشن صورت گرفت 

al., 2014). 

 

 گیری محتوی کل ترکیبات فنلیاندازه

ها با روش میزان کل ترکیبات فنلی فراکشن

های ترین روشاز متداولکه  سیوکالتو  -فولین

با اندکی تغییر گیری ترکیبات فنلی است، اندازه

 ساس کار در این روش، احیاگیری شد. ااندازه

معرف فولین توسط ترکیبات فنلی در محیط 

قلیایی و ایجاد کمپلکس آبی رنگ است که 

نانومتر نشان  765موج  حداکثر جذب را در طول

 دهد.می

های مختلفی از غلظتدر این آزمایش، ابتدا 

، 0125/0، 025/0، 05/0، 1/0)گالیک  اسید

به لیتر( گرم در میلیمیلی 006/0و  003/0

 15/0عنوان استاندارد تهیه شد. به طور خالصه، 

هر لیتر میلی درگرم میلی 10لیتر از غلظت میلی

 -فولینمحلول لیتر میلی 75/0با  عصاره

مقطر(  رقیق شده با آب 10به  1سیوکالتو )

 6/0دقیقه،  3مخلوط شد. بعد از گذشت 

( به درصد 5/7کربنات ) لیتر محلول سدیممیلی

، IKA)ها ورتکس ها اضافه شد. سپس نمونهآن

دقیقه در دمای آزمایشگاه  60و  نددشآلمان( 
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داده گراد( در تاریکی قرار درجه سانتی 25)

موج  ها در طولمیزان جذب نمونهسپس . شدند

آب مقطر به از . گیری شدتر اندازهنانوم 765

میزان کل ترکیبات عنوان بالنک استفاده شد. 

 1رابطه موجود در عصاره طبق  (C) فنلی

 .(1394)سلیمانی و همکاران،  دشمحاسبه 

 

 :1رابطه 
C (mg/g) = c × V / m′ 

c :گالیک که از منحنی استاندارد  غلظت معادل اسید

حجمی  :V(؛ لیترمیلیگرم در میلیآید )دست می به

میزان فراکشن : ′m ؛(لیترمیلی) مورد استفادهعصاره 

 .)گرم( دست آمده از یک گرم جلبک خشک به
 

گیری محتوی کل ترکیبات فلوروتانن هانداز

 هافراکشن

ها با استفاده از محتوی فلوروتانن کل عصاره

 DMBA (7,12روش رنگ سنجی 

Dimethylbenz(a)anthracene ) تخمین زده

برابری از معرف  ترکیببا  DMBAشد. محلول 

DMBA 2 در اسید استیک  درصد

در  درصد 6اسید  )وزنی/حجمی( و هیدروکلریک

آماده شد. در این  اسید استیک )حجمی/حجمی(

های مختلفی از آزمایش، ابتدا غلظت

، 5/12 ،25/6 ،25/3)( PGفلوروگلوسینول )

عنوان  بهلیتر( میکروگرم در میلی 78/0و  56/1

 50طور خالصه،  استاندارد تهیه شد. به

لیتر میلی درگرم میلی 5میکرولیتر از غلظت 

 DMBAمیکرولیتر از محلول  250ها با فراکشن

خانه ریخته شد و در دمای  96 در میکروپلیت

داری شد. دقیقه در تاریکی نگه 60اتاق برای 

 نانومتر 515ها در طول موج سپس جذب نمونه

 خوانده ، آمریکا(Biotek) با استفاده از االیزاریدر

آب به عنوان بالنک و از شد. الزم به ذکر است، 

 DMBAبدون محلول  نمونه از برای شاهد

میزان فلوروتانن در نهایت، استفاده شد. 

 گرم فلوروگلوسینولها بر حسب میلیفراکشن

د شخشک شده محاسبه  گرم فراکشندر 

(Lopes et al., 2012.) 

 

اکسیدان به روش توان آنتیگیری فعالیت اندازه

 احیاکنندگی

این آزمایش بر مبنای احیا کردن کلرید آهن 

III  سه ظرفیتی( به کلرید آهن(II  )دو ظرفیتی(

توسط فراکشنی که دارای قدرت احیاکنندگی 

(Reducing Power: RP )انجام شد، بود .

 .استتبدیل رنگ زرد به آبی مبنای سنجش 

توانایی فراکشنی برای احیا آهن سه ظرفیتی 

 (2016و همکاران ) Soleimaniطبق روش 

لیتر از میلی 5/0تعیین شد. در این روش، 

 25/0 و 5/0 ،1 ،2، 3های مختلف عصاره )غلظت

لیتر بافر میلی 25/1لیتر( با میلی درگرم میلی
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لیتر میلی 25/1( و pH 6/6موالر، 1/0فسفات )

( مخلوط شد و برای درصد 1پتاسیم )سیانیدفری

درجه  50دقیقه در حمام آب با دمای  20

لیتر از میلی 5/2گراد قرار گرفت. سپس سانتی

لیتر میلی 25/1به آن  ،مخلوط را برداشته

 25/1( و درصد 10کلرواستیک اسید )تری

لیتر میلی 25/0مقطر و در نهایت  لیتر آبمیلی

د. بالفاصله جذب ش( اضافه درصد 1کلرورفریک )

نانومتر به کمک  700موج  ها در طولنمونه

، PG Instrument) دستگاه اسپکتروفتومتر

ها به خوانده شد. افزایش جذب نمونهانگلستان( 

. است هااحیاکنندگی نمونه توانمعنی افزایش 

عنوان بالنک، و آسکوربیک اسید  آب مقطر به

د شه عنوان استاندارد استفادبه نیز 

(Soleimani et al., 2017). 

 

از طریق  اکسیدانیآنتیگیری خواص اندازه

 یون فریک یاحیا اکسیدانیآنتیآزمون توان 

 اکسیدانیگیری توان آنتیهاندازآزمون برای 

 Ferric Reducing) احیای یون فریک

Power: FRAP ) از روشBenzie  وStrain 

با اندکی تغییر استفاده شد. محلول  (1996)

 50وسیله مخلوط کردن به  FRAPمعرف 

(، pH 6/3موالر )میلی 300استات  لیتر بافرمیلی

 -S -پیریدیل -2تری  6و4و2لیتر میلی 5

موالر )حل شده در میلی 10( TPTZتریازین )

لیتر میلی 5مول( و میلی 40اسید کلریدریک 

روزانه تهیه به صورت موالر میلی 20کلرید آهن 

لیتر محلول میلی 2/0شد. در این آزمایش به 

 5/0 ،1 ،2 ،3های مختلف )ها با غلظتفراکشن

لیتر( یا محلول میلی درگرم میلی 25/0 و

لیتر معرف میلی 5/1استاندارد آسکوربیک اسید، 

FRAP  د. مخلوط در دمای شاضافه و مخلوط

داری نگهدقیقه  10گراد برای درجه سانتی 37

ها در طول موج سپس جذب نوری نمونه .شد

 Benzie and) خوانده شدنانومتر  593

Strain, 1996) . از آب مقطر به عنوان بالنک

های فعالیت احیاکنندگی نمونهاستفاده شد. 

فراکشن با استفاده از منحنی استاندارد بر حسب 

 مول آهن در گرم عصاره محاسبه شد.میکرو

 

 DPPHارزیابی فعالیت مهار رادیکال آزاد 

DPPH (Di Phenyl Picryl Hydrazil )

یک رادیکال آزاد است که در حضور مواد دارای 

و با گرفتن الکترون تغییر اکسیدان آنتیخواص 

تغییر رنگ آن از بنفش به زرد  دهد.رنگ می

 .است یاکسیدانآنتیمبنای بررسی خاصیت 

مهار رادیکال آزاد طبق روش  توانایی

Soleimani ( انجام شد. 2016و همکاران ) به

ها لیتر از محلول فراکشنمیلی 1/0 طور خالصه،
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 25/0و  5/0، 1، 2، 3)های مختلف با غلظت

لیتر محلول میلی 1/0با لیتر( میلی درگرم میلی

حل شده در متانول،  DPPHموالر میلی 5/0

 30ها مخلوط شد. بعد از ورتکس، مخلوط نمونه

درجه  25دقیقه در دمای آزمایشگاه )

داری شد. جذب گراد( و در تاریکی نگهسانتی

 517موج  نمونه در دستگاه االیزاریدر و در طول

نانومتر خوانده شد. الزم به ذکر است که در 

ول جای محلبه متانول  ازمنفی  نمونه شاهد

 DPPHبه جای متانول  از فراکشن و در بالنک

استفاده شد  در نهایت، درصد مهار رادیکال آزاد 

DPPH )DPPHI(  دشمحاسبه  2رابطه طبق 

(Soleimani et al., 2016). 

 

 :2رابطه 
IDPPH (%) = [1 – ((As –A0) / A)] × 100 

sA :0 ؛جذب مخلوط واکنشA :؛جذب بالنک A: 

 .منفی شاهدجذب 

 

 BHT (Butylated Hydroxyاز 

Toluene ) مثبت استفاده  شاهدعنوان به نیز

 د.ش

 

وسیله ه اکسیدانی بآنتیارزیابی فعالیت 

 رادیکال آزینو بیس اتیل تیازولین سولفونیک

های جلبکی فراکشن یاکسیدانآنتیفعالیت 

 و به وسیله (2005و همکاران ) Reبا روش 

سولفونیک رادیکال آزینو بیس اتیل تیازولین 

(•+ABTS یا پتانسیل )ارزیابی اکسیدانی آنتی

 ABTS ،7+• تهیه محلولشد. به منظور 

مول میلی 45/2و  ABTS+•مول میلی

پرسولفات پتاسیم در آب مقطر حل شد و به 

ساعت در دمای محیط و در  12-16مدت 

با  ABTS+•تاریکی نگه داشته شد. محلول 

که جذب آن  تا حدی رقیق شددرصد  96اتانول 

 .برسد 7/0±02/0 به نانومتر 734در طول موج 

ها با لیتر از محلول فراکشنمیلی 02/0به  سپس

 25/0و  5/0، 1، 2، 3) های مختلفغلظت

لیتر محلول میلی 8/1 لیتر(میلی درگرم میلی

د. همچنین شاضافه و مخلوط  ABTS+•اتانولی 

استفاده  شاهدبه عنوان نمونه  ABTS+• محلول

ها در دمای دقیقه قرار دادن نمونه 6شد. بعد از 

نانومتر  734موج ها در طولمحیط جذب نمونه

به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد 

(Re et al., 2005) الزم به ذکر است که در .

( به Dimethyl sulfoxide) DMSO شاهد از

به  درصد 96اتانول  از جای محلول فراکشن و

ن بالنک استفاده شد. برای رسم نمودار عنوا

، 1، 2، 3غلظت با  BHTاز  استاندارد منحنی

 لیتر استفاده شد.میلی درمیکروگرم  25/0و  5/0
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 هادرصد فعالیت مهار رادیکالی فراکشن

)•+ABTSI( به دست آمد 3رابطه اساس  بر (Re 

et al., 2005.) 

 

 :3رابطه 
IABTS•+ (%) = [(Ac –As) / Ac] × 100 

sA: ؛ دقیقه 6پس از  جذب مخلوط واکنشAc :

 در زمان صفر. شاهدجذب 
 

ها با استفاده از نمونه یاکسیدانآنتیفعالیت 

 در BHTمنحنی استاندارد بر حسب میکرومول 

( بیان میکرومول در گرمگرم وزن خشک عصاره )

 شد.

 

روش انتشار  با باکتریاییارزیابی فعالیت ضد

 دیسک

استاندارد های باکتریایی سویهدر این مطالعه 

زای انسانی محسوب های بیماریباکتریکه 

های گرم مثبت شامل باکتریشوند می

Micrococcus luteus ATCC 9341  و

Staphylococcus aureus ATCC 25923  و

 Vibrio alginolyticusی گرم منفی هاباکتر

ATCC 17749  وEscherichia coli 

ATCC 25922  سسه پاستور تهران تهیه واز م

، هااین باکتریبرای تهیه کشت تازه از  .شدند

یک کلنی باکتری بر روی محیط جامد مولر 

 24د و در ادامه به مدت شهینتون آگار منتقل 

گراد درجه سانتی 37ساعت در دمای 

یک لوپ از کلنی سپس گذاری شد. خانهگرم

نت براث لیتر محیط نوتریبه یک میلی باکتری

گراد به درجه سانتی 37انتقال یافت و در دمای 

شد. همچنین گذاری گرمخانهساعت  24مدت 

غلظت سوسپانسیون باکتری معادل نیم 

لیتر( باکتری در میلی 5/1×810فارلند )مک

 برای بررسی اثر ضدباکتریایی در د.شتعیین 

محلول حاوی سوسپانسیون  روش انتشار دیسک

های مولر هینتون آگار با پلیتمیکروبی بر روی 

صورت به سواپ استریل شده در کنار شعله 

های آماده کشت داده شد. دیسک یکنواخت

استریل )پادتن طب( توسط پنس استریل روی 

 20محیط کشت باکتریایی قرار داده شدند. 

های تهیه شده با میکرولیتر از هر یک از فراکشن

نی/حجمی( لیتر )وزمیلی درگرم میلی 10غلظت 

های دقت به دیسکبه صورت سه بار تکرار به 

در ادامه  .متری( تزریق شدمیلی 6با قطر ) بالنک

 37گرمخانه ساعت در  24ها به مدت پلیت

د و با کمک شگذاری گرمخانهگراد درجه سانتی

قطر  Hi Antibiotic Zone Scaleکش خط

 های مختلف برهاله ممانعتی رشد در باکتری

الزم به ذکر  گیری شد.متر اندازهمیلیحسب 

آزمون انتشار  منظور کنترل نتایجبه است 

بیوتیک ها از آنتیدیسک و مقایسه نتایج آن
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مثبت استفاده شد.  شاهدعنوان به سیلین آمپی

عنوان به خالص  DMSOهایی نیز به دیسک

آغشته شد )آرمان و همکاران،  شاهد منفی،

1394.) 

 

 ماریتجزیه و تحلیل آ

در سه  هادر این مطالعه، تمامی آزمایش

تکرار انجام شد و چگونگی همسان بودن پراش 

ها از توزیع طبیعی توسط آزمون و پیروی داده

Shapiro-Wilk  بررسی شد. تجزیه و تحلیل

 طرفهها با آزمون تحلیل واریانس یکداده

(One-way ANOVA)  و همچنین مقایسه

ای دانکن دامنه به روش آزمون چند هامیانگین

افزار درصد توسط نرم 95 اطمیناندر سطح 

انجام شد. همچنین رسم  SPSS 21آماری 

 Microsoft Excel 2013افزار نمودار با نرم

 صورت گرفت.

 

 نتایج

ای های قهوهماکروجلبکتصویر  1شکل 

Polycladia myrica  وPadina sp. نشان را 

 .دهدمی

 به دست آمدههای میزان فراکشن 1جدول 

 Polycladiaای از دو گونه ماکروجلبک قهوه

myrica  وPadina sp. دهد. همانرا نشان می 

شود، میزان طور که در این جدول مشاهده می

ترکیبات قطبی )فراکشن آبی( در هر دو 

ماکروجلبک بیشتر از ترکیبات نیمه قطبی 

.استاستاتی( )فراکشن اتیل

 

 

 .Padina spو سمت چپ:  Polycladia myricaسمت راست:  .های مورد مطالعه: ماکروجلبک1شکل 
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 ایماکروجلبک قهوهبه دست آمده از دو گونه  های مختلففراکشن بازده: 1جدول 

 )گرم(وزن خشک ماکروجلبک  گونه
 )گرم(های مختلف وزن فراکشن

 آبی استاتیاتیل

Polycladia myrica 30 015/0 3618/2 

Padina sp. 30 0999/0 723/3 

 

 و فنل ترکیبات کل محتوی گیریاندازه

 فلوروتانن

با که های فراکشن مقادیر فنل کل در نمونه

به  اسید گالیکاستفاده از منحنی استاندارد 

بر . نشان داده شده است 2در جدول  ،دست آمد

بیشترین و کمترین میزان اساس این جدول، 

 هایفراکشن درترکیبات فنلی به ترتیب 

 Padinaاستاتی و آبی ماکروجلبک گونه اتیل

sp. دیده شد . 

های فراکشن مقادیر فلوروتانن کل در نمونه

با استفاده از منحنی استاندارد که 

نشان  2به دست آمد، در جدول فلوروگلوسینول 

بیشترین و بر اساس این جدول، . داده شده است

 درکمترین میزان فلوروتانن به ترتیب 

استاتی و آبی ماکروجلبک اتیل هایفراکشن

Padina sp. دیده شد. 

 

 

 

 

 اکسیدانیآنتی ظرفیت ارزیابی

توان اکسیدان به روش آنتیگیری فعالیت اندازه

 احیاکنندگی

های آبی و فراکشن (RP) توان احیاکنندگی

ای در استاتی دو گونه ماکروجلبک قهوهاتیل

آهن دو  احیای کلرید آهن سه ظرفیتی به کلرید

قابل مشاهده است. مقایسه  2شکل ظرفیتی در 

ای مورد های قهوههای ماکروجلبکفراکشن

 .Pاستاتی که فراکشن اتیل نشان دادمطالعه، 

myrica  لیتر، ر میلیدگرم میلی 3غلظت با

فعالیت احیاکنندگی بیشتری نسبت به 

. در شتآسکوربیک اسید به عنوان استاندارد دا

احیاکنندگی در فراکشن  توانحالی که، کمترین 

 25/0غلظت با  .Padina spای آبی جلبک قهوه

د. شلیتر مشاهده میلی درگرم میلی
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 مورد مطالعه ایهای قهوهماکروجلبک هایمیزان کل ترکیبات فنلی و فلوروتانن فراکشن :2 جدول

 (انحراف معیار ±میانگین )

 فراکشن گونه
 فنل کل

 گرم فراکشن( درگرم گالیک اسید )میلی

 فلوروتانن کل
 گرم فراکشن( درگرم فلوروگلوسینول )میلی

Polycladia 

myrica 
 b 014/149±0/12 b 597/711±0/6 استاتیاتیل

 c 019/271±0/0 c 599/211±0/1 آبی

Padina sp. 

 
 a 611/203±0/14 a 141/998±0/8 استاتیاتیل

 - d 030/116±0/0 آبی

 .(P<05/0) ها استین فراکشنبدار معنی اختالف وجود گرنشاندر هر ستون حروف غیرمشابه 

 نشان دهنده عدم حضور ترکیب در فراکشن است. «-»عالمت 

 

 
های در غلظتای مورد مطالعه های دو گونه ماکروجلبک قهوه: مقایسه توان احیاکنندگی فراکشن2شکل 

 وجودحروف غیرمشابه بیانگر  .انحراف معیار( ±)میانگین  عنوان استاندارد با آسکوربیک اسید بهمختلف 

استاتی عصاره اتیل :ME ؛: آسکوربیک اسیدVITC. (P≤05/0ها است )بین فراکشندار اختالف معنی

: عصاره PA ؛P. myricaای عصاره آبی ماکروجلبک قهوه: MA؛ Polycladia myricaای ماکروجلبک قهوه

 ..Padina spای عصاره آبی ماکروجلبک قهوه: Padina sp. ،PEای استاتی ماکروجلبک قهوهاتیل

 

آید، برمی( 2شکل )همان طور که از نمودار 

ای استاتی ماکروجلبک قهوهفراکشن اتیل

Padina sp.  لیتر گرم در میلیمیلی 3با غلظت

 نیز دارای فعالیت احیاکنندگی قابل توجهی بود.
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به روش آزمون  اکسیدانیارزیابی خواص آنتی

 ی یون فریکاحیا اکسیدانیتوان آنتی

توانایی احیای نتایج به دست آمده از بررسی 

 (FRAP) آهن سه ظرفیتی به آهن دو ظرفیتی

 ،ایهای دو گونه ماکروجلبک قهوهفراکشن در

داری بین اختالف معنیحاکی از آن است که 

های مختلف مورد آزمایش، ها و غلظتفراکشن

 فراکشن (.3شکل  ؛P≤05/0وجود دارد )

با  .Padina spای استاتی ماکروجلبک قهوهاتیل

لیتر دارای بیشترین میلی درگرم میلی 3غلظت 

. کمترین میزان فعالیت بودفعالیت احیاکنندگی 

آبی ماکروجلبک  احیاکنندگی مربوط به فراکشن

 درگرم میلی 25/0غلظت با  P. myricaای قهوه

 . قابل ذکر است که بین فراکشنبودلیتر میلی

با  .Padina spای استاتی ماکروجلبک قهوهاتیل

لیتر، میلی درگرم میلی 25/0و  5/0های غلظت

  .Padina spای فراکشن آبی ماکروجلبک قهوه

لیتر، فراکشن میلیدر گرم میلی 25/0 غلظتبا 

با  P. myricaای استاتی ماکروجلبک قهوهاتیل

لیتر و میلیدر گرم میلی 25/0و  5/0های غلظت

 با P. myricaای فراکشن آبی ماکروجلبک قهوه

در گرم میلی 25/0و  5/0 ،1های غلظت

 داری مشاهده نشد.لیتر اختالف معنیمیلی

 

 

آزمون  با روشای مورد مطالعه های دو گونه ماکروجلبک قهوهاکسیدانی فراکشنآنتیمقایسه فعالیت  :3 شکل

بیانگر وجود . حروف غیرمشابه انحراف معیار( ±)میانگین  (FRAPیون فریک ) یاکسیدانی احیاتوان آنتی

 Polycladiaای استاتی ماکروجلبک قهوهعصاره اتیل :ME(. P≤05/0ها است )دار بین فراکشناختالف معنی
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myrica؛ MA :ای عصاره آبی ماکروجلبک قهوهP. myrica ؛PAای استاتی ماکروجلبک قهوه: عصاره اتیل

Padina sp. ؛PE :ای عصاره آبی ماکروجلبک قهوهPadina sp.. 

 

وسیله رادیکال ه اکسیدانی بآنتیارزیابی فعالیت 

 اتیل تیازولین سولفونیک بیس آزینو

در  ABTSتوان مهارکنندگی رادیکال آزاد 

استاتی دو گونه های آبی و اتیلفراکشن

 25/0-3) هاآن ای به غلظتماکروجلبک قهوه

 4شکل  لیتر( وابسته است.ر میلیدگرم میلی

های دو گونه دهد که فراکشننشان می

 3و  2، 1های ای در غلظتماکروجلبک قهوه

لیتر در مهار رادیکال آزاد میلی درگرم میلی

ABTS   از آسکوربیک اسید به عنوان استاندارد

های دو . مقایسه بین فراکشنتر بودندضعیف

دهد که ای نیز نشان میکروجلبک قهوهگونه ما

 .Pای استاتی ماکروجلبک قهوهفراکشن اتیل

myrica  لیتر ر میلیدگرم میلی 3غلظت با

دارای بیشترین خاصیت مهارکنندگی رادیکال 

نشان  4. همچنین، شکل بود ABTSآزاد 

 2و  3غلظت با  استاتیدهد که فراکشن اتیلمی

غلظت با لیتر( و فراکشن آبی میلی درگرم میلی

ای لیتر ماکروجلبک قهوهمیلیدر گرم میلی 3

Padina sp.  و فراکشن آبی ماکروجلبک

در گرم میلی 2غلظت با  P. myricaای قهوه

لیتر نیز دارای خاصیت مهارکنندگی میلی

. در بودندای قابل مالحظه ABTSرادیکال آزاد 

 .Pای ک قهوهحالی که فراکشن آبی ماکروجلب

myrica  لیتر میلیدر گرم میلی 25/0غلظت با

دارای کمترین خاصیت مهارکنندگی رادیکال 

 .بود ABTSآزاد 

 

  DPPHآزاد  رادیکال مهار فعالیت ارزیابی

 DPPHمیزان کاهش جذب محلول 

استاتی دو گونه های آبی و اتیلفراکشن

های مختلف، در ای در غلظتماکروجلبک قهوه

شود. همان طور که در شکل مشاهده می 5شکل 

 3شود، اسید آسکوربیک با غلظت مشاهده می 5

گرم( دارای باالترین میزان گرم در میلیمیلی

بود. همچنین  DPPHدرصد مهار رادیکال آزاد 

های مورد مطالعه، فراکشن از بین فراکشن

با  P. myricaای استاتی ماکروجلبک قهوهاتیل

لیتر دارای باالترین گرم در میلیمیلی 3غلظت 

بود. در  DPPHمیزان درصد مهار رادیکال آزاد 

ای حالی که فراکشن آبی ماکروجلبک قهوه

Padina sp.  گرم در میلی 25/0با غلظت

ان درصد مهار ترین میزلیتر دارای پایینمیلی

بود. همچنین، فراکشن  DPPHرادیکال آزاد 

 Padinaای استاتی ماکروجلبک قهوهآبی و اتیل

sp.  لیتر و گرم در میلیمیلی 5/0با غلظت
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 .Pای استاتی ماکروجلبک قهوهفراکشن اتیل

myrica  لیتر گرم در میلیمیلی 25/0با غلظت

دارای میزان قابل توجهی خاصیت مهارکنندگی 

  بودند.  DPPHرادیکال آزاد 

 

ضدباکتریایی با روش انتشار  فعالیت ارزیابی

 دیسک

نتایج آزمون حساسیت به روش انتشار 

لیتر گرم در میلیمیلی 10دیسک در غلظت 

 .Pای های دو گونه ماکروجلبک قهوهفراکشن

myrica  وPadina sp.  ارائه شده  3در جدول

است. بر اساس نتایج به دست آمده، فراکشن 

 .Padina spای قهوه استاتی ماکروجلبکاتیل

ترتیب بیشترین و کمترین اثر ضدباکتریایی به 

و گرم  E. coliهای گرم منفی را بر روی باکتری

 نشان داد.  S. aureusمثبت 

 

 

در ای مورد مطالعه های دو گونه ماکروجلبک قهوهفراکشن ABTS: مقایسه درصد مهار رادیکال آزاد 4شکل 

. حروف غیرمشابه انحراف معیار( ±)میانگین  با آسکوربیک اسید به عنوان استانداردهای مختلف غلظت

: عصاره ME: آسکوربیک اسید، VITC(. P≤05/0ها است )دار بین فراکشنبیانگر وجود اختالف معنی

؛ P. myricaای : عصاره آبی ماکروجلبک قهوهMA؛ Polycladia myricaای استاتی ماکروجلبک قهوهاتیل

PAای استاتی ماکروجلبک قهوه: عصاره اتیلPadina sp. ؛PEای : عصاره آبی ماکروجلبک قهوهPadina 

sp..
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ای مورد مطالعه در های دو گونه ماکروجلبک قهوهفراکشن DPPH: مقایسه درصد مهار رادیکال آزاد 5شکل 

. حروف غیرمشابه انحراف معیار( ±)میانگین  های مختلف با آسکوربیک اسید به عنوان استانداردغلظت

: عصاره ME: آسکوربیک اسید، VITC(. P≤05/0ها است )فراکشندار بین بیانگر وجود اختالف معنی

؛ P. myricaای : عصاره آبی ماکروجلبک قهوهMA؛ Polycladia myricaای استاتی ماکروجلبک قهوهاتیل

PAای استاتی ماکروجلبک قهوه: عصاره اتیلPadina sp. ؛PEای : عصاره آبی ماکروجلبک قهوهPadina 

sp.. 

 

مورد  هایباکتریای بر روی های دو گونه ماکروجلبک قهوهمقایسه قطر هاله عدم رشد فراکشن: 3جدول 

 انحراف معیار( ±)میانگین  مطالعه

 تیمارها
 متر()میلی *قطر هاله

Micrococcus 

luteus 
Staphylococcus 

aureus 
Escherichia 

coli 
Vibrio 

alginolyticus 

Polycladia 

myrica 

 - - - - آبی

 - - - 8±4/0 استاتیاتیل

Padina sp. 
 - - - - آبی

 5/8±3/0 10±5/0 5/6±7/0 9±4/0 استاتیاتیل

 13±5/0 12±5/0 13±4/0 11±5/0 **سیلینآمپی

 .(Yousefzadi et al., 2013)فعالیت باال  : >14: فعالیت متوسط؛ 7-14؛ عدم فعالیت: «-»

 .استمتر( میلی 6قطر هاله عدم رشد شامل قطر دیسک ): *

 قرار گرفت. کروگرم به ازای هر دیسک مورد آزمایشمی 10سیلین با غلظت بیوتیک آمپیآنتی :**
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 .Pای های قهوهفراکشن آبی ماکروجلبک

myrica  وPadina sp. های بر روی باکتری

گونه خاصیت ضدباکتریایی از مورد آزمایش هیچ

خود نشان نداد. طبق نتایج به دست آمده، 

 .Pای استاتی ماکروجلبک قهوهفراکشن اتیل

myrica  تنها بر روی باکتری گرم مثبتM. 

luteus  .خاصیت ضدباکتریایی از خود نشان داد

بک استاتی ماکروجلدر حالی که فراکشن اتیل

های بر روی تمامی باکتری .Padina spای قهوه

مورد مطالعه خاصیت ضدباکتریایی از خود نشان 

های داد. در کل نتایج نشان داد که ماکروجلبک

ای مورد مطالعه دارای فعالیت ضدباکتریایی قهوه

 سیلین بودند.متوسطی نسبت به آمپی

 

 بحث

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر فعالیت 

های دو اکسیدانی و ضدباکتریایی فراکشنآنتی

و  .Padina spای گونه ماکروجلبک قهوه

Polycladia myrica فارس انجام شد. خلیج 

 آلی ترکیباتی ،ییدریا طبیعی تولیدات

 مانند دریایی زنده موجوداتا توسط که هستند

ها جلبک دریایی، هایعلف ها،اسفنج ها،میکروب

 شامل دسته سه به و تولید موجودات دیگر و

 وزن با پلیمری مواد و اولیه، ثانویه هایمتابولیت

 ,Hanson)شوند می تقسیم باال مولکولی

 از یکی هاماکروجلبک میان این . در(2003

 هایسازگاری با موجودات زنده های متنوعگروه

 های پراسترسمحیط در زیست برای بسیار

منابع  از و هستند نور و دما شوری،نظر  از دریایی

 منابعی عنوان به اقتصادی پتانسیل واجد طبیعی

 اسیدهای پروتئین، آلژینات، آگار، کاراژینان، از

 شناخته معدنی و مواد ویتامین غیراشباع، چرب

 توسعه صنعت در اییویژه اهمیت از که اندشده

 ,Holdt and Kraan)ند هست برخوردار دارویی

2011; Stengel and Connan, 2015). این 

 در سازش و از خود حفاظت برای موجودات زنده

ترکیبات  از زیادی بسیار انواع هاییمحیط چنین

 تولید را ثانویه هایمتابولیت و فعالزیست

تاکنون  .(Holdt and Kraan, 2011) کنندمی

 ترکیبات استخراج از متعددی هایگزارش

 وسیع طیف با هااز ماکروجلبکفعال زیست

 هایمانند فعالیت زیستی هایفعالیت

و  ضدویروسی ضدباکتریایی، ،اکسیدانیآنتی

 ,.Kim et al)است  شده منتشر ضدسرطانی

2011; Mashjoor et al., 2016). 

های که فراکشن دادنتایج این مطالعه نشان 

مطالعه  استاتی هر دو ماکروجلبک مورداتیل

 فلوروتانندارای مقدار بیشتری ترکیبات فنلی و 

با  . اصوالبودند های آبینسبت به فراکشن

اکسیدانی آنتیافزایش ترکیبات فنلی ویژگی 
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شود. ترکیبات فنلی با وزن مولکولی بیشتر می

های باال توانایی زیادی برای پاکسازی رادیکال

آزاد دارند و این توانایی بیشتر بستگی به تعداد 

 Lagouri and)های آروماتیک دارد حلقه

Boskou, 1996). 

ترکیبات فنلی به عنوان دهنده الکترون عمل 

های ناخواسته ایجاد واکنش توانندمیکنند و می

در بدن خنثی کنند را آزاد  هایشده با رادیکال

(Manian et al., 2008) . ترکیبات مقدار و نوع

فعالیت به  های دریاییفنلی در جلبک

حالل و همچنین گونه جلبکی  ،یاکسیدانآنتی

گیری استفاده که برای عصاره استوابسته 

. نتایج (Horincar et al., 2011)شود می

هایی که که فراکشن دادمطالعه حاضر نیز نشان 

بودند دارای میزان فنل و فلوروتانن بیشتری 

. دادندی بیشتری را نشان اکسیدانآنتیفعالیت 

 بر (1396)و همکاران جلیانی مطالعات زارعی 

هایی که ها نشان داد عصارهروی ماکروجلبک

دارای میزان فنل بیشتری بودند فعالیت 

 ی بیشتری را نشان دادند.اکسیدانآنتی

ارتباط فعالیت حاضر نتایج مطالعه 

در یک روند وابسته به غلظت را اکسیدانی آنتی

استاتی گونه ، همچنین فراکشن اتیلدادنشان 

P. myrica  احیاکنندگی تواندارای بیشترین 

(RPو درصد مهار رادیکال )  آزادDPPH و  بود

دارای  .Padina spاستاتی گونه فراکشن اتیل

و  (FRAP) آهن فعالیت احیاکنندگی بیشترین

. نتایج بود ABTSآزاد  درصد مهار رادیکال

و  Yanو  (2009) و همکاران Yeمطالعات 

 مطالعه حاضر کامال( با نتایج 1998همکاران )

های مختلف، pHها با همپوشانی دارد. نوع حالل

و مکانیسم  درجه حرارت ،قطبیت، زمان

ترکیبات شیمیایی با خواص  میزاناستخراج در 

های آزاد، مهار رادیکال و تواناکسیدانی آنتی

 ,Yuan and Walsh)اثرات قابل توجهی دارد 

2006; Ye et al., 2009).  توان احیاکنندگی

دهنده این است که ها نشانآهن در فراکشن

اکسیدانی آنتیفلوروتانن به عنوان یک ترکیب 

و  کنددهنده را ایفا  نقش الکترون تواندمی

فرآیند اکسیداسیون لیپیدی را به واسطه 

. کاهش دهدتولیدات فرعی با توان اکسایشی باال 

 هکنند بنابراین این ترکیب نقش مهار

کند سیداسیون اولیه و ثانویه را ایفا میاک

(Benzie and Szeto, 1999) . 

DPPH  ترکیبی است بنفش رنگ که به

های فنیل در ساختارش به دلیل حضور گروه

راحتی به صورت رادیکال در آمده و در واقع 

. این ترکیب با گرفتن استمنبع رادیکال آزاد 

، از رنگ اکسیدانآنتیالکترون از ترکیب  یک

های دهد. رادیکالبنفش به زرد تغییر رنگ می
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نانومتر جذب  517، در DPPHآزاد موجود در 

کنند و دارند که از قانون المبرت پیروی می

اکسیدان آنتیها با میزان ماده کاهش جذب آن

رابطه خطی دارد. هر چه بر مقدار ماده 

بیشتری  DPPHافزوده شود، اکسیدان آنتی

و رنگ بنفش بیشتر به سمت  ودشمیمصرف 

 معادلاکسیدانی آنتیکند. آزمون زرد میل می

هر دو رادیکال آزاد سنتزی  DPPHترولکس و 

هر چند که  است،ها مشابه که کاربرد آن هستند

 معادل ترولکس رااکسیدانی آنتیپتانسیل 

های گیری فعالیتتوان در اندازهمی

رقطبی ت قطبی و غیاترکیباکسیدانی آنتی

. مطالعه حاضر (Arnao, 2000)استفاده کرد 

ای دارای های قهوهنشان داد که ماکروجلبک

های آزاد پتانسیل باالیی در مهار رادیکال

در سال  و همکاران Le Lann. همچنین، هستند

طی  2014همکاران در سال  Tanniouو  2016

اکسیدانی آنتیآزمایشی مشابه، فعالیت 

 Halidrys ایقهوه هایماکروجلبک فلوروتانن

siliquosa  وSargassum muticum  را مورد

ارزیابی قرار دادند و نتیجه گرفتند که 

ای به دلیل حضور های قهوهماکروجلبک

آزاد  هایفلوروتانن دارای پتانسیل مهار رادیکال

ABTS  وDPPH هستند (Tanniou et al., 

2014; Le Lann et al., 2016). 

ثر داروهای ضدمیکروبی از وایمن و م توسعه

 سال پیش تاکنون رواج یافته است 70

(Franklin and Snow, 2005) با . اگرچه

احتمال  ،هابیوتیکگیر از آنتیاستفاده همه

 بیوتیکدر مقابل آنتی زاعوامل بیماریمقاومت 

 Normark and) است افتهی شیافزا

Normark, 2002)از  . توسعه و رواج استفاده

زای بیماری عواملداروهای مقاوم در مقابل 

و بررسی در زمینه تولید پژوهش اهمیت  ،انسانی

 دیگر داروهای ضدمیکروبی جدید را از منابع

منابع طبیعی از هر منبعی و یا منابع  مانند

 Blunt et) کندپیش نمایان می از دریایی بیش

al., 2008). 

نشان داد که فراکشن حاضر نتایج مطالعه 

 .Pو  .Padina sp هایماکروجلبک استاتیاتیل

myrica  و  بودنددارای فعالیت ضدباکتریایی

فراکشن آبی این دو جلبک هیچ فعالیت 

که بر  ایمطالعهضدباکتریایی نشان ندادند. در 

 Sargassum muticum ایماکروجلبک قهوه

، بیشترین خاصیت ضدباکتریایی به شدانجام 

 ه شداستاتی نسبت دادفراکشن اتیل

(Tanniou et al., 2014; Montero et al., 

2016 .)Soleimani  و همکاران نیز در سال

فعالیت ضدباکتریایی سه عصاره متانولی،  2018

 .Pای هگزانی ماکروجلبک قهوهاستاتی و اناتیل
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myrica  نتایج این مطالعه  که مطالعه کردندرا

استاتی این گونه بهترین نشان داد عصاره اتیل

 . را داشتفعالیت ضدباکتریایی 

عال زیستی با خاصیت نسبت مواد ف

ها با قطبیت ضدباکتریایی در قیاس با فراکشن

داده است  یابد. مطالعات نشان کاهش می بیشتر

 بیشترکه باکتری گرم منفی در مقابل 

های جلبکی از خود مقاومت نشان فراکشن

تا حدودی حاضر که با مطالعه  دهدمی

. از طرفی مطالعات نشان دادند داشتهمپوشانی 

های عصارهدر مقابل  های گرم مثبتباکتریکه 

 Kandhasamy)تر هستند خام جلبکی حساس

and Arunachalam, 2008)ترین و . اصلی

های دریایی را ترکیبات جلبک بیشترین

دهند ترکیبات سولفاتی و مواد قندی تشکیل می

(Al-Amoudi et al., 2009) با توجه به این .

 بایدنظر  نتایج اجزای فعال زیستی مورد

 دوست باشندترکیباتی با قطبیت کم و چربی

 .(1390درخشش و همکاران، )

به طور کلی، بیشترین مقدار ترکیبات فنلی 

و فلوروتانن و بهترین فعالیت ضدباکتریایی با 

ای گونه مذکور را ماکروجلبک قهوه هایآزمون

Padina sp.  را اکسیدانی آنتیو بهترین فعالیت

. داشت P. myricaای گونه ماکروجلبک قهوه

های آبی هر دو گونه هیچ یک از فراکشن

ماکروجلبکی مورد مطالعه فعالیت ضدباکتریایی 

 های مورد مطالعه نشان ندادند.بر روی باکتری

 

 تشکر و قدردانی

این پژوهش با حمایت مالی صندوق حمایت 

از پژوهشگران و فناوران کشور با شماره طرح 

انجام پذیرفت. بدین وسیله  96003639

دریغ نویسندگان از همکاری و مساعدت بی

ایشان و تمامی عزیزانی که در مراحل انجام کار 

 نمایند.ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی می
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Abstract  

Industrial usage of different macroalgae has grown exponentially during the 

last decade. Nutritional applications for human feeding and multiple therapeutic 

are their main important exploitation. This study aimed to investigate the 

biological activities of the organic, water and ethyl acetate fractions of two brown 

algae Polycladia myrica and Padina sp., collected from the coast of Qeshm 

Island. In this experimental study, for identification of the superior species, the 

tested biological activities included antioxidant assay at gradient concentrations 

by ferric reducing power assay, FRAP, inhibition free radicals DPPH and ABTS, 

total phenolic and phlorotannins content, and antibacterial assay by disk 

diffusion. The more effective algal fractions by maximum antioxidant capacity in 

all tested methods were recorded for ethyl acetate fractions in both macroalgae. 

Only ethyl acetate fraction of Padina sp. had an antibacterial effect on all studied 

strains. Both brown algae, Polycladia myrica and Padina sp., had antioxidant and 

antibacterial activities, but Padina sp. due to the high amount of phenol and 

phlorotannins and high antioxidant and antibacterial power can be introduced as 

a priority species for biological properties. 

Key words: Phlorotannins, Antioxidant, Antibacterial, Brown Macroalgae. 
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