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Abstract
Background and purpose: Free radicals play an important role in development of various
diseases and anti-oxidant compounds could be of great benefit in prevention and treatment of these
diseases. Today, natural antioxidants are more safe and healthier than synthetic ones and are not limited
to terrestrial resources of marine. Algae are found to be rich in antioxidant compounds and this study
aimed at examining the antioxidant properties of Colpomenia sinuosa obtained from Chabahar coasts.
Materials and methods: Extraction was performed using 95% methanol. DPPH free radical
scavenging, the activity and reducing power chelated Fe (II) ions were tested in 1, 0.1, and 0.01 mg/ml of
the extract.
Results: The highest rates of free radical scavenging DPPH, activity and reducing power chelated
Fe (II) ions, were 55.45±1.25%, 90.11±2.83%, and 0.06± 0.01 at 1 mg/ml, respectively.
Conclusion: The methanolic extract of Colpomenia sinuosa showed good antioxidant properties,
especially the type II antioxidants and can be used as supplement or medication after being approved in
preclinical and clinical studies.
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بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره آلی جلبک دریایی
علی طاهری
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چكيده
سابقه و هدف :رادیکالهای آزاد نقش مهمی در ایجاد بیماری های مختلف دارند و ترکیبات ضد اکسیدان میتوانندد
در پیش گیری و درمان این بیماری ها مفید باشند .امروزه آنتیاکسیدان های طبیعی نسبت به مصنوعی سدام تدر و ایمدن تدر
بوده و محدود به منابع خشکی زی نمی باشند و جلبک های دریایی منبعدی نندی از ترکیبدات آنتدی اکسدیدانی هسدتند .مد ا
مطامعه حاضر به بررسی خواص آنتی اکسیدان جلبک دریایی  Colpomenia Sinousaسواحل چابهار می پردازد.
مواد و روشها :عصاره گیری با استفاده از حالل متانول  59درصدد صدورت گر.دت .میدحان حد

رادیکدال آزاد ،DPPH

.عامیت کالته کردن یون آهن .رو و قدرت کاهندگی در سه نلظت  0/1 ،1و  0/01میلیگرم بر میلی میتر آزمایش شد.
یافتهها :بیشترین میحان ح

رادیکال آزاد . ،DPPHعامیت کالته کردن یون آهن .رو و قدرت کاهندگی به ترتیب

 99/59± 1/59درصد 50/11 ±5/38 ،درصد و  0/00 ±0/01در نلظت  1میلی گرم بر میلی میتر به دست آمد.
استتتاتا  :عصدداره متددانومی جلبددک دریددایی  Colpomenia Sinousaدارای خاصددیت آنتددی اکسددیدانی بدده خصددوص
آنتیاکسیدان نوع  IIمی باشد و در صورت تایید مطامعات پیش کلینیکی و کلینیکی قابلیت استفاده به عنوان مکمل ند ایی
و یا دارو را خواهد داشت.
واژه های کليدی :آنتی اکسیدان ،رادیکال آزاد ،جلبک دریایی ،قدرت کاهندگی ،کالته کردن

مقدمه
رادیکالهای آزاد از طریق واکنشهای طبیعی بددن

است ومی با این وجود برای دستیابی به اطالعات جامع و

در طی تنفس سلومی در موجدودات هدوازی ،مخصوصدا

دقیقتر ،مستلحم تحقیقات بیشتر در این زمینه میباشد و

مهرهداران و انسان تشکیل میشوند .رادیکالهای آزادی

از آنجاییکه گونههای جلبکی زیادی در کشور ایران و

که به صورت .یحیوموژیکی تومید میشوند و مدیتوانندد

به خصدوص سدواحل چابهدار وجدود دارد ،بدا ایدن حدال

عملکردهددای گوندداگونی شددبیه ونددایف انتقددال پیددام و

تحقیقات کمی در رابطه با خاصیت آنتیاکسیدانی آنها

ونددایف د.دداعی در برابددر عفونددتهددا را از خددود بددروز

صورت گر.ته است .بده همدین دمیدل ،مطامعده حاضدر بده

دهند( .)1مطامعات زیادی بر روی خاصدیت آنتدیاکسدیدانی

بررسی خواصآنتیاکسیدانی عصاره متانومیجلبک دریایی

جلبکهدای دریدایی در سرتاسدر جهدان صدورت گر.تده

رادیدکال آزاد

 Colpomenia sinousaبدا روش حد
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Colpomenia sinousa
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علی طاهری و همکار

. ،DPPHعامیت کالته کدردن یدون آهدن .درو و قددرت

کاهندددگی قدددرت جلبددک  Colpomenia sinousaدر

کاهندگی می پردازد.

نمودار شماره  8آورده شده است.

نمونده بدرداری جلبدک  Colpomenia sinousaدر
.صل زمسدتان از منطقده بدین جدحر و مددی سداحل بنددر
چابهددار انجددام گر.ددت .بعددد از آمدداده سددازی اومیدده،
عصارهگیری از جلبکها با استفاده از حدالل متدانول 59
درصددد در دمددای اتددام انجددام پد یر.ت. .عامیددت حد
رادیکال آزاد توسط روش تغییر یا.ته  Shimadaو همکاران

نمودار شمرر  :2میحان کالته کردن یون آهن .رو (درصد) توسط

( )1555انجام گر.ت(. .)5عامیت کالته کردن یون آهن ()II

عصاره متانومی جلبک  Colpomenia sinousaدر سه نلظت

بددر اسدداش روش تغییددر یا.تدده  Dinisو همکدداران ()1555
سنجش شد( .)8قدرتکاهندگی بدر اسداش روش تغییریا.تده

(میلی گرم بر میلی میتر) متفاوت .حرو
اختال

نیر ه نام نشان از

معنی دار در سط معنی داری  59درصد دارد.

 )1530( Oyaizuسنجیده شد(.)5

یافته ها و بحث
میددحان ح د

رادیکددال آزاد در نمددودار شددماره 1

آورده شده اسدت .اردر حد

رادیکدال آزاد وابسدته بده

نلظت بود (.)p<0/09
نمودار شمرر  :3میحان قدرت کاهندگی توسط عصاره متانومی جلبدک
 Colpomenia sinousaدر سه نلظت(میلیگرم بر میلیمیتر) متفاوت

در این مطامعه بیشترین میحان ح

رادیکال آزاد

. ،DPPHعامیت کالته کدردن یدون آهدن .درو و قددرت
کاهندگی به ترتیب  99/59± 1/59درصدد در نلظدت 1
میلیگرم بر میلیمیتر 50/11 ±5/38،درصد در نلظدت 1
نمودار شممرر ( DPPH :1درصدد) توسدط عصداره متدانومی جلبدک
 Colpomenia sinousaدر سه نلظت (میلی گرم بر میلدی میتدر) متفداوت.
حرو

نیر ه نام نشان از اختال

معنی دار در سدط معندی داری

 59درصد دارد.

میلددیگددرم بددر میلددیمیتددر و  0/00 ±0/01در نلظددت 1
میلیگرم بر میلی میتر به دست آمد .میحان ج ب پایین تر
نشان از مهار بیشتر رادیکال آزاد می باشد.
همانطدور کده از نتدایی پیداسدت ،عصداره جلبدک
. Colpomenia sinousaعامیددت ح د

رادیکددال آزاد

.عامیددت کالتدده کددردن یددون آهددن ( )IIدر نمددودار

 DPPHقابل توجهی نشان دادند کده بده ترتیدب ،99/59

شماره 5آورده شده است .ارر .عامیت کالته کدردن یدون

 50/53و  50/03درصدددد بودندددد .در مطامعددده سدددفری و

آهددن .ددرو وابسددته بدده نلظددت بددود ( .)p<0/09میددحان

همکاران در سال  1855که بر روی .عامیت آنتدیاکسدیدانی
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مواد و روش ها

خواص آنتي اکسيداني عصاره آلي جلبک دریایي

نحدیکددی بدده دسددت آمددد کدده در ایددن آزمددایش جلبددک

آمد ،که این نتایی نحدیک به نتایی سایر محققین بود(.)2

 Colpomenia sinousaعصارههایی با مقدادیر بدیش تدر

ا.حایش قدرتکاهندگی نشان از ا.حایش اهدای امکترون

.نول کل قابلیدت جد ب رادیکدال بداالتری داشدتند کده

و هیدروژن میباشد .در این بدین نلظدت  ،1بدیش تدرین

احتماال به ایدن دمیدل اسدت کده پلدی.ندولهدای جلبکدی

.عامیت را با مقدار  0/00 ±0/01داشدت کده نحدیدک بده

ترکیبددات پایددهای بددرای وییگددی آنتددیرادیکددال عصدداره

نتایی سایر محققین بود( .)9در این مطامعه عصاره متانومی

میباشد( .)9در یک مطامعده دیگدر کده بدر روی ارزیدابی

جلبدک دریدایی  Colpomenia sinuosaمنبدع خدوبی از

خواص .یحیکی و .عامیت آنتیاکسیدانی عصارهها انجدام

آنتی اکسیدانهای طبیعدی بدوده و ایدن پتانسدیل را بدرای

گر.ت ،نتایی مشدابه و منطبدق بدر نتدایی ایدن مقامده بدوده

کاربرد آن در محصولهای ن ایی و دارویدی بده وجدود

است .گحارش شده است که این نتایی وابسته بده نلظدت

آورده است که پس از مطامعات کلینیکی و پدیش کلینیکدی

بوده و این امر به وضوح نشان میدهد کده .ندولهدا تنهدا

میتوان آن را توصیه نمود .این مطامعه نشان میدهد کده

مددواد شددیمیایی گیدداهی مسددیول .عامیددت آنتددیاکسددیدانی

عصدداره جلبددک دریددایی  Colpomenia sinousaدارای

میباشند( .)0کالته کدردن یدون .لدحی مدیتواندد مدانع از

.عامیت آنتی اکسدیدانی قابدل مالحظده ای اسدت کده بده

تشکیل اکسیدانها شود و سدطوح اکسیداسدیون میدیدد را

عنوان آنتی اکسیدان نوع  IIمعر.ی می شود و وابسته بده

کاهش دهد .با توجه به نتدایی بدا ا.دحایش میدحان نلظدت

نلظت میباشد.

عصاره جلبک .عامیت کالته کردن یدون .لدحی ا.دحایش
نشددان داد .نتددایی نشددان مددیدهددد کدده عصدداره جلبددک

سپاسگزاری
از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهدار بده دمیدل

 Colpomenia sinousaتوانایی کالته کردن یون .لدحی
قابددل مالح ددهای دارد کدده مقدددار آنهددا بدده ترتیددب

.راه نمودن امکانات تحقیق تشکر و قدردانی می گردد.
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