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Antioxidant Activity and Cytotoxicity of Organic Extracts 
from Three Species of Green Macroalgae of
Ulvaceae from Persian Gulf
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Aims Marine macroalgae are diverse organisms with adaptation for live in stressful 
environments. The aim of this study was to investigate the biological activities of organic 
extract; n-Hexane (nH), ethylacetate (E) and methanol (M) of three green alga from family 
Ulvaceae, Ulva clathrata, Ulva linza and Ulva intestinalis, collected from the coast of Bandar 
Abbas.
Materials & Methods In this experimental study, for identification the superior species, the 
tested activities included antioxidant assay at gradient concentrations by ferric reducing power 
assay, total antioxidant capacity, total phenolic content, and brine shrimp cytotoxicity activity 
of these extracts on model organism, Artemia salina. Data analysis was performed by one-way 
analysis of variance and Duncan’s multiple tests at 5% probability level using SPSS 21 software 
and drawing charts using Excel 2013 software.
Findings The more effective algal extracts by maximum antioxidant capacity, were recorded 
for M extracts of U.intestinalis, E and M extracts of U.linza and U.clathrata. The algal extract 
exhibited a higher antioxidant activity in comparing to ascorbic acid (as a standard) with 
significant differences between the extract in different concentrations (p≤0.05). The result 
showed the highest content of total phenol were recorded for the M extracts of U.linza and 
U.clathrata which confirmed the findings of other researchers that the increase in free radical 
scavenging activity of natural extracts is associated with the content of phenolic compounds. 
The highest brine shrimp cytotoxicity activity was recorded for the nH extracts of U. linza 
(LC50= 300.78 mg/ml). According to the results, in general, U.linza can be introduced as a 
priority species for biological properties and in further studies. 
Conclusion Three green alga from family Ulvaceae, Ulva clathrata, Ulva linza and Ulva 
intestinalis, have antioxidant and cytotoxic activity. U.linza due to the high amount of phenol and 
high antioxidant power can be introduced as a priority species for biological properties.
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 چکيده

های متنوع با سازگاری زیست در  های دریایی، ارگانیزم ماکروجلبک :فاهدا
فعالیت ضداكسیدانى  یارزیابهای پراسترس هستند. هدف مطالعه حاضر  محیط

شامل  اولواسه سه گونه ماكروجلبك سبزهای حاصل از  عصارهو سمیت سلولی 
 از سواحل بندرعباس بود. اولوا لینزاو  کالتراتا اولوا، اینتستینالیس اولوا

منظور ارزیابی خواص زیستی، از یک  در مطالعه تجربی حاضر، به ها: مواد و روش
های سنجش قدرت احیاکنندگی آهن، ظرفیت  گرادیان غلظتی با روش

ضداکسیدانی کل، تعیین ترکیبات فنلی و نیز سنجش سمیت سلولی این 
استفاده شد، تحلیل  سالینا آرتمیاها بر مدل ارگانیزمی، میگوی آب شور  عصاره

ای دانکن در  طرفه و آزمون چنددامنه وسیله آزمون تحلیل واریانس یک هها ب داده
و رسم نمودار با  SPSS 21افزار آماری  % توسط نرم9سطح احتمال 

 انجام شد.  Excel 2013افزار نرم
ها از روندی وابسته به افزایش غلظت  افزایش قدرت احیاکنندگی عصاره ها: یافته

و  اولوا اینتستینالیسعصاره متانولی گونه عصاره ماکروجلبکی تبعیت کرد. 
دارای بیشترین  اولوا کالتراتاو گونه  اولوا لینزااستاتی و متانولی گونه  اتیل

فعالیت احیاکنندگی آهن و ظرفیت ضداکسیدانی کل، که در مقایسه با 
های مختلف  اسید )استاندارد(، فعالیت باالتری داشتند، بین غلظت آسکوربیک

. بیشترین محتوای ترکیبات فنلی در (≥69/6p) دار بود ز اختالف معنیها نی عصاره
مشاهده شد.  اولوا لینزاو  اولوا کالتراتاهای گونه  های متانولی ماکروجلبک عصاره

بیشترین تاثیر را بر ناپلیوس میگوی آب شور  اولوا لینزاهگزانی گونه  عصاره ِان
 .نشان داد

کالتراتا و  اولوا اینتستینالیس، اولواشامل  بزماكروجلبك سسه گونه  گیری: نتیجه
اولوا خواص ضداکسیدانی و سمیت سلولی دارند، ماکروجلبک گونه  لینزا اولوا

تواند  اکسیدانی باال، می دلیل دارابودن مقادیر زیادی فنل و قدرت آنتی بهلینزا 
 ای با ارجحیت خواص زیستی معرفی شود. عنوان گونه به

 ها، فنل، آرتمیا، اولوا اكسیدانضد ها: کلیدواژه
 

 95/61/1959 تاريخ دريافت:
 69/69/1950 تاريخ پذيرش:

 morteza110110@gmail.comنويسنده مسئول: *

 
 مقدمه

، تازه و خشکصورت  ها به طور سنتی ماکروجلبک هاست به قرن
های غذایی و نیز برای مقاصد مختلف دارویی  عنوان مکمل به

در ارتباط با علوم دارویی از دیرباز  .[1]شوند استفاده می
کننده در صنایع  ایی عنوان عوامل چسباننده و ژله ها به ماکروجلبک

روند، اما امروزه حصول دانش و آگاهی در  کار می دارویی به  -غذایی
ای برای  های تازه فعال گوناگون آنها، فرصت مورد ترکیبات زیست

های  یرا این ماکروجلبکز، [2]های بیشتر گشوده است برداری بهره
کنند که فعالیت زیستی و  دریایی، ترکیبات بسیار متنوعی تولید می

 .[3]پتانسیل ارزشمند دارویی دارند
های خوراکی از نظر دارابودن ترکیبات فعال زیستی،  ماکروجلبک

ها، عناصر معدنی،  ضداکسیدانی، فیبرهای محلول، پروتئین
. [4]اع غنی هستندها و اسیدهای چرب غیراشب ویتامین

ای و سبز، دارای خواص درمانی بسیاری  های قرمز، قهوه ماکروجلبک
مانند خواص ضدسرطانی، ضددیابتی، ضدفشار خون، ضداکسیدانی، 
ضدانعقاد، ضدفساد، ضدقارچی و ضدباکتری هستند و همچنین 

دیده موجود زنده را دارند. در این میان  توانایی معالجه بافت آسیب
ها،  ساکاریدهای سولفاته، فلوروتانین عالی مانند پلیترکیبات ف

های کاروتنوئیدی مانند فوکوزانتین و آستازانتین،  رنگدانه
های  ها، پپتیدها و فسفولیپیدها، در مقابله با بیماری استرول

با  .[5]اند متابولیک مخرب، اثرات درمانی سودمندی را نشان داده
های دارویی و  و پتانسیلهای زیستی ارزشمند  توجه به فعالیت

ها، تمایل به انجام تحقیقات در رابطه با  های ماکروجلبک عصاره
های  تولید عوامل ضداکسیدانت ایمن و طبیعی از ماکروجلبک

 دریایی رو به توسعه است.
منظور تولید انرژی برای  ها اکسیداسیون به در بسیاری از ارگانیزم

اسطه این عمل و فرآیندهای زیستی ضروری است، اما به
شوند که خود در وهله اول  های آزاد اکسیژن نیز تولید می رادیکال

. شواهد نشان [6]شوند ها محسوب می عامل بروز بسیاری از بیماری
های آزاد اکسیژن با توان واکنشی باال  دهد که تجمع رادیکال می

های زیستی عامل بروز  های فعال اکسیژن(، در سیستم )گونه
اکسیداتیو، از جمله پیری، ورم مفاصل، سرطان،  ترسسهای ا آسیب

 -های قلبی های مزمن انسانی مانند بیماری بیماریالتهاب و 
تعادل  این رو ایجاداز  .[7]استهای عصبی  تخریب یاختهو  عروقی

 سالمتی کننده تضمین سلول در ها ضداکسیدان و ها اکسیدان بین
علت  داروهای شیمیایی، به. در حال حاضر استفاده از انواع [8]است

عوارض جانبی آنها تا حدودی محدود شده و با توجه به ضرورت 
های  های مصنوعی با نمونه ایمنی و جایگزینی ضداکسیدانت

های شایان توجه در  شده از طبیعت و نیز پیشرفت استحصال
های سرطانی موش،  گیری از ترکیبات جلبکی در درمان سلول بهره

منظور تولید ضداکسیدانت از خاستگاه  ن بهمندی محققا عالقه
  .[9]طبیعی افزایش یافته است

های طبیعی دریایی، انواع بسیار  در راس بسیاری از ضداکسیدانت
های دریایی قرار دارد  شده از ماکروجلبک های مشتق زیادی از نمونه

فعال با پتانسیل فعالیت  که شامل طیف وسیعی از ترکیبات زیست
مطالعات  .[10]فنلیک است ز جمله ترکیبات پلیضداکسیدانی ا

تر  ها، قوی شده از ماکروجلبک های مشتق فنل اند که پلی نشان داده
آمده از دیگر منابع گیاهی خشکی  دست های مشابه به فنل از پلی

حلقه فنلی  8علت حضور بیش از  است که این امر، احتمااًل به
در تقابل با مطالعاتی که  در هر صورت .[11]متصل در آنها است هم به

منظور  در مورد گیاهان خشکی انجام شده، تحقیقات اندکی به
های دریایی  های ضداکسیدانی ماکروجلبک دستیابی به پتانسیل

های مدلی مانند میگوی  صورت گرفته است که در این میان ارگانیزم
برای  (Daphnia sp)و انواع دافنی  (Artemia salina)آب شور 

های گیاهی، پایلوت  ارزیابی اولیه فعالیت سمیت سلولی عصاره
شوند، زیرا برخی از این مطالعات بین اثرات  مناسبی محسوب می

های  سمیت بر میگوی آب شور و سمیت سلولی در مقابل رده
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بر  .[12]اند را نشان داده ارتباط مثبتی سلولی سرطانی، همبستگی و
عنوان یک شاخص  شور، عمومًا بهاین اساس آزمون میگوی آب 

هزینه و در دسترس، جایگزین آزمون  تعیین سمیت سلولی کم
های سلولی سرطانی شده و به ابزاری برای جداسازی ترکیبات  رده

 . [13]های گیاهی مختلف تبدیل شده است فعال از عصاره زیست
های  خطوط ساحلی بندرعباس، منابع عظیمی از ماکروجلبک

مطالعه حاضر با گستره وسیع و متنوع دارد. بنابراین دریایی با 
اثرات فعالیت ضداکسیدانى و سمیت سلولی  یارزیابهدف 
 اولواشامل  اولواسه سه گونه ماکروجلبک سبزهای حاصل از  عصاره

 Ulva) کالتراتا اولوا، (Ulva intestinalis) اینتستینالیس

clathrata)  اولوا لینزاو (Ulva linza)  از سواحل بندرعباس
 شد. انجام

 
 ها مواد و روش

های سبز  برداری ماکروجلبک در مطالعه تجربی حاضر عملیات نمونه
درجه و 92از ساحل سور و بندرعباس )با مختصات جغرافیایی 

دقیقه طول جنوبی )برگرفته از 19درجه 90دقیقه عرض شمالی و 58
www.mobilegeographics.com 1951( در اواخر پاییز ،

شده  آوری جمع های هنگام بیشینه جزر صورت گرفت. ماکروجلبک
 جانداران و ماسه ابتدا برای زدودن شن، دریا، در خود محیط از آب

دار،  سبهای پالستیکی برچ کیسه درون شسته و سپس فیت اپی
فناوری  آزمایشگاه زیست یخ، سریعًا به حاوی یونولیتی جعبه درون

 ها دوباره ماکروجلبک آزمایشگاه در. شدند هرمزگان منتقل دانشگاه
منظور  مقطر شسته و سپس به و نهایتًا با آب آب معمولی با

 سایه قرار داده شدند. در تمیزی پارچه شدن روی خشک

-14]یی معتبرشناسا یدهایکلها با  : هر یک از نمونهشناسایی نمونه

منطقه  های ماکروجلبک از موجود های لیست چک، اطلس و [16
ی بانک جلبک علم  پایگاه در جوو جست ،[18 ,17]خلیج فارس

(AlgaeBase)  نیز براساس خصوصیات مورفولوژیک تا سطح و
 ها نمونه خصوصیات مورفولوژیک بررسی گونه شناسایی شدند. برای

 و)المپیوس؛ ژاپن(  CX 21 مدل المپیوس فتومیکروسکوپ از
؛ ایاالت متحدهSQF 301  (Axiom )مدل فتواستریومیکروسکوپ

 شد. هاستفاد
وسیله  شدن، به های ماکروجلبکی پس از خشک نمونهگیری:  عصاره

 استفاده با صورت پودر درآمدند، سپس دستگاه آسیاب برقی کاماًل به
لیتر حالل و  میلی066) متانول و استات اتیل هگزان، ان حالل سه از

قطبیت هر کدام  افزایش ترتیب گرم ماکروجلبک پودرشده( و به166
روتاری  دستگاه در ها عصاره. گیری شدند عصاره ساعت18مدت  به
(Strike102ایتالیا ؛ ) تا  92در دمایC°16 خال شرایط و در 

 دمای زمان استفاده درشده تا  های غلیظ تغلیظ شدند. عصاره
C°96- از حالل  سازی منظور غلظت به شدند و نگهداری

 که است ذکر به الزم. استفاده شد (DMSO)سولفوکساید  متیل دی
پذیرفت  انجام( C°99) آزمایشگاه دمای در گیری عصاره مراحل تمام

 .[19]حاصل شود متفاوت قطبیت درجه با ترکیبات از طیفی تا
بررسی خواص ضداکسیدانی با ارزیابی قدرت احیاکنندگی آهن 

(FRP) این آزمایش بر مبنای توان احیایی کلریدآهن :III 
ها، طبق  وسیله عصاره )دوظرفیتی( به IIظرفیتی( به کلریدآهن  )سه

انجام شد. در این روش گرایش رنگ زرد به سبز یا آبی  یوشیداروش 
لیتر از  میلی9/6منظور، تیره مبنای سنجش است. برای این 

و  18/6، 90/6، 29/6، 9/1، 9، 0های مختلف عصاره ) غلظت

موالر، 6 /1لیتر بافر فسفات ) میلی 99/1لیتر( با  گرم بر میلی میلی65/6
0/0=pH مخلوط شد،  (%1)سیانید پتاسیم  لیتر فری میلی 99/1( و

کره جنوبی( با  ؛WiseBathدقیقه در حمام آب )96مدت  سپس به
لیتر از محلول برداشته  میلی9/9قرار گرفت. پس از آن  C°96دمای 

لیتر  میلی99/1و  (%16)اسید  کلرواستیک لیتر تری میلی99/1و به آن 
%( اضافه شد. 1/6لیتر کلرورفریک ) میلی99/6مقطر و در نهایت  آب

نانومتر به کمک دستگاه 266ها در طول موج  بالفاصله جذب نمونه
؛ کره جنوبی( خوانده شد. افزایش جذب Alphaسپکتروفتومتر )ا

مقطر  معنی افزایش قدرت احیاکنندگی است. آب ها به نمونه
عنوان استاندارد استفاده  اسید نیز به عنوان بالنک و آسکوربیک به

 .[20]شد
ظرفیت ضداکسیدانی  :(TAC)ارزیابی ظرفیت ضداکسیدانی کل 

و همکاران تعیین شد. در این  میتسوداها طبق روش  کل عصاره
عنوان  به (TAC)روش برای تهیه محلول ظرفیت ضداکسیدانی کل 

گرم 55/6موالر، 0/6اسید  لیتر سولفوریک میلی19/2معرف، 
مقطر  مولیبدات را مخلوط و با آب گرم آمونیوم99/1سدیم و  سولفات

های  لیتر از غلظت میلی1/6 لیتر رسانده شد. سپس میلی996به حجم 
گرم بر  میلی65/6، 18/6، 90/6، 29/6، 9/1، 9، 0مختلف عصاره )

لیتر از معرف مخلوط و پس از ورتکس،  میلی1لیتر( با  میلی
( قرار گرفت و در ادامه جذب C°99)دقیقه در دمای آزمایشگاه 19

نانومتر خوانده شد. افزایش جذب 059ها در طول موج  نمونه
مقطر به  کسیدانی است. آبمعنی افزایش ظرفیت ضدا ها به نمونه

عنوان استاندارد استفاده  اسید نیز به عنوان بالنک و آسکوربیک
 .[21]شد

از آنجایی که ها:  گیری محتوای کل ترکیبات فنلی عصاره اندازه
ترکیبات فنلی، ترکیباتی قطبی هستند و حاللیت این ترکیبات در 

، میزان کل ترکیبات فنلی، در [22]های قطبی نیز بیشتر است حالل
شود. برای این  ها محاسبه می های متانولی ماکروجلبک عصاره

سیوکالتو و طبق  ها با روش فولین منظور، کل ترکیبات فنلی عصاره
گیری شد. روش  با اندکی تغییر، اندازه جوزفو  سینگلتونمتد 

فنلی  گیری ترکیبات های اندازه ترین روش سیوکالتو از متداول فولین
است. اساس کار در این روش، احیای معرف فولین توسط ترکیبات 

رنگ است که حداکثر  فنلی در محیط قلیایی و ایجاد کمپلکس آبی
 دهد. نانومتر نشان می209جذب را در طول موج 

، 5/6)های مختلفی از اسیدگالیک  در این آزمایش، ابتدا غلظت
طور  اندارد تهیه و سپس بهعنوان است لیتر( به گرم بر میلی میلی61/6

ها را  لیتر عصاره گرم بر میلی میلی16لیتر از غلظت  میلی19/6خالصه، 
مقطر(  شده با آب رقیق 16به  1سیوکالتو ) لیتر فولین میلی29/6با 

لیتر محلول  میلی0/6دقیقه، 9مخلوط شد. بعد از گذشت 
ها ورتکس شدند  به آنها اضافه و نمونه( %9/2)کربنات  سدیم

بودن(  دلیل قوی دقیقه برای استاندارد به96دقیقه )06مدت  سپس به
( و در تاریکی قرار گرفتند. در ادامه C°99در دمای آزمایشگاه )

 .[23]نانومتر خوانده شد209ها در طول موج  میزان جذب نمونه

  میزان کل ترکیبات فنلی موجود در عصاره طبق فرمول 
   

  
 

اسید بر گرم ماده خشک عنوان  گرم گالیک صورت میلی محاسبه و به
میزان کل ترکیبات فنلی بر حسب  Cشد، مطابق این فرمول 

غلظت معادل  c ،دهد گرم بر گرم موجود در عصاره را نشان می میلی
دست  لیتر( که از منحنی استاندارد به گرم بر میلی اسیدگالیک )میلی

لیتر که با آن آزمایش  حجمی از عصاره بر حسب میلی v، آید می
دست آمده از یک گرم بافت  میزان عصاره به -′mصورت گرفته و 

 .[23]است
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ارزیابی فعالیت سمیت سلولی با استفاده از آزمون کشندگی الرو 
میگوی آب شور  سیستدر این روش از : (BSA)میگوی آب شور 

می شود.  شاخه بندپایان، استفادهاز  آبزی پوستان سخت از ای گونه
سازی میگوی آب شور ابتدا یک گرم از  به منظور آمادهدر ابتدا 

سی آب  سی96مدت یک ساعت در  سیست خشک آرتمیا به
های هیدراته با کاغذ صافی از  کشی هیدراته شد. سپس سیست لوله

سی آب دریای  سی966ای شکل حاوی  و به ظرف استوانه آب جدا
منتقل شدند. ظرف  C°1±96و دمای ppm99شوری مصنوعی با 

ساعت هوادهی و نوردهی 98مدت  حاوی آب دریا و سیست به
ساعت 98شده و پس از  (mE/m2/s166)نورفلورسنت با شدت 

ها هچ شدند. در این مرحله هوادهی و نوردهی قطع و با  سیست
 شده در مرحله ایی، الروهای تازه تفریخ استفاده از نورگرایی نقطه

ها جدا و به ظرف  ناپلیوس )نخستین مرحله الروی( از سیست
 .[24]ای منتقل شدند جداگانه

ارزیابی  سپس آزمون سمیت روی الرو میگوی آب شور انجام شد،
و  سورگلوسطبق روش  آرتمیا سالیناها روی  سمیت عصاره

های  همکاران، با اندکی تغییر انجام شد. در این روش ابتدا محلول
سولفوکساید آماده و  متیل های ماکروجلبکی در دی رهاستوک عصا

لیتر  میکروگرم بر میلی1666و  966، 996، 199های  سپس غلظت
ایی  خانه 91های  استفاده شدند. این آزمون درون میکروپلیت

 غلظتصورت گرفت، به این ترتیب که در هر چاهک، از هر 
ریخته شد و در نهایت حجم هر چاهک به کمک آب  میکرولیتر166

لیتر افزایش  شده آرتمیا به یک میلی دریای محتوی الرو تازه هچ
میکرولیتر از آن 166متیل سولفوکساید،  بودن دی دلیل سمی یافت. به

منظور کنترل ریخته شد. در آخر،  شده به نیز در چاهک تعبیه
اق قرار گرفتند و پس از ساعت در دمای ات91مدت  ها به میکروپلیت

آن تعداد آرتمیای زنده و تعداد کل آنها در هر چاهک شمارش 
 . محاسبه درصد سمیت با کمک فرمول زیر صورت گرفت:[24]شد

 

درصد سمیت

  
تعداد الرو زنده در کنترل تعداد الرو در زنده در آرتمیا 

تعداد الرو زنده در کنترل
      

 
ها از توزیع  بودن پراش و پیروی داده چگونگی همسانآنالیز آماری: 

ها  وتحلیل داده تجزیهطبیعی توسط آزمون شاپیرویلک بررسی شد. 

طرفه و همچنین مقایسه میانگین  با آزمون تحلیل واریانس یک
% توسط 9ای دانکن در سطح احتمال  روش آزمون چنددامنه به

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

 
 ها یافته

 و کالتراتااولوا ، اینتستینالیساولوا سه ماکروجلبک مورد مطالعه 
 (.1تشخیص داده شدند )شکل  اولوا لینزا

 

 
( A )U.clathrata ،B )U.linza ،Cهای مورد مطالعه،  ماکروجلبک( 1شکل 

U.intestinalis 
 

ها از روندی وابسته به افزایش  احیاکنندگی عصارهافزایش قدرت 
نحوی که  (، به1غلظت عصاره ماکروجلبکی تبعیت کرد )جدول 

استاتی و  و عصاره اتیل اینتستینالیساولوا  عصاره متانولی گونه
دارای  کالتراتا اولوا استاتی گونه و نیز عصاره اتیلاولوا لینزا متانولی 

 (.1بودند )نمودار ترین قدرت احیاکنندگی  قوی
اولوا  ، از عصاره متانولی گونهاولوا لینزااستاتی گونه  عصاره اتیل

، همچنین اولوا کالتراتا استاتی گونه و عصاره اتیل اینتستینالیس
سازی نهایی  عنوان استاندارد )البته با غلظت اسید به آسکوربیک
ها(، فعالیت احیاکنندگی بیشتری  سوم غلظت عصاره معادل یک

داشت. در حالی که، کمترین میزان قدرت احیاکنندگی در عصاره 
مشاهده شد، عصاره متانولی  اینتستینالیساولوا  هگزانی گونه ان

های  های ماکروجلبک (، از دیگر عصاره005/1±690/6) اولوا لینزاگونه 
عنوان  ( به682/1±689/6اسید ) تحت مطالعه و همچنین آسکوربیک

سوم غلظت  شده در غلظت نهایی یک قاستاندارد )البته رقی
 (.1ها( فعالیت احیاکنندگی بیشتری داشت )نمودار  عصاره

 
 های سبز دریایی مورد مطالعه های آلی ماکروجلبک های مختلف عصاره میانگین آماری توانایی احیای یون کلرید آهن در غلظت (1جدول 

 گونه جلبک/عصاره
 لیتر( گرم بر میلی میلی)غلظت عصاره 

18/6 90/6 29/6 9/1 9 0 
 اینتستینالیس

 Kl661/6±611/6 i669/6±612/6 g669/6±925/6 e619/6±909/6 b699/6±661/1 a689/6±682/1 اسید آسکوربیک
 k669/6±112/6 ij669/6±191/6 h665/6±999/6 fg661/6±969/6 e619/6±992/6 c665/6±596/6 متانول+ماکروجلبک

 o6 no660/6±665/6 no661/6±691/6 jk669/6±199/6 f665/6±919/6 b619/6±559/6 استات+ماکروجلبک اتیل
 no669/6±695/6 n661/6±695/6 m669/6±620/6 k669/6±112/6 f669/6±919/6 d699/6±092/6 هگزان+ماکروجلبک ان

 لینزا

 ij661/6±611/6 gh669/6±612/6 f669/6±925/6 e619/6±909/6 d699/6±661/1 c689/6±682/1 اسید آسکوربیک
 klm661/6±691/6 jkl661/6±621/6 hi662/6±199/6 g669/6±911/6 e612/6±926/6 b690/6±005/1 متانول+ماکروجلبک

 klm662/6±699/6 jkl661/6±620/6 g669/6±962/6 e696/6±981/6 d669/6±509/6 a699/6±890/6 استات+ماکروجلبک اتیل
 lm661/6±699/6 klm661/6±618/6 ij661/6±169/6 f619/6±981/6 e619/6±909/6 c621/6±622/1 هگزان+ماکروجلبک ان

 کالتراتا

 l661/6±611/6 ijk669/6±612/6 h669/6±925/6 e619/6±909/6 b699/6±661/1 a689/6±682/1 اسید آسکوربیک
 lm669/6±682/6 l660/6±111/6 k669/6±199/6 i662/6±969/6 g661/6±919/6 d665/6±289/6 متانول+ماکروجلبک

 op661/6±615/6 mn6669/6±6096/6 jk669/6±106/6 i669/6±151/6 f660/6±121/6 c691/6±595/6 استات+ماکروجلبک اتیل
 op669/6±612/6 no669/6±690/6 lm669/6±680/6 ij668/6±185/6 f662/6±199/6 d661/6±868/6 هگزان+ماکروجلبک ان

 است. 69/6 احتمال سطح در دار معنی اختالف بیانگر غیرمشابه حروف
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مختلف  های غلظت استاندارد در عنوان به اسید آسکوربیک با مقایسه در های سبز دریایی مورد مطالعه، آلی ماکروجلبک های عصاره ترین قوی احیایی قدرت( 1نمودار 

  .(لیتر میلی بر گرم میلی)
 دارای بیشترین قدرت احیاکنندگی بود. U.linzaاستاتی  های باال، عصاره اتیل در غلظت

 .است 69/6 احتمال سطح در دار معنی اختالف بیانگر غیرمشابه حروف
 

لیتر بیشترین قدرت احیاکنندگی  گرم بر میلی میلی0در غلظت 
اسید  و پس از آن آسکوربیک اولوا لینزااستاتی  مربوط به عصاره اتیل

اولوا  گونهمتانولی  ،اولوا کالتراتا استاتی گونه های اتیل بوده و عصاره
لیتر و نیز عصاره  گرم بر میلی میلی0در غلظت  اینتستینالیس

لیتر، میزان  گرم بر میلی میلی9در غلظت  اولوا لینزااستاتی گونه  اتیل
 (.1احیاکنندگی را داشتند )نمودار یکسانی از قدرت 

های  ها در غلظت های ماکروجلبک داری بین عصاره اختالف معنی
 (.1؛ نمودار ≥69/6pمشاهده شد )مختلف مورد آزمایش 

 

 لیتر( گرم بر میلی )میلیهای مختلف  های سبز دریایی مورد مطالعه در غلظت های آلی ماکروجلبک عصاره کل ضداکسیدانی ظرفیت میزان (9جدول 

 گونه/ عصاره
 لیتر( گرم بر میلی )میلی غلظت عصاره

18/6 90/6 29/6 9/1 9 0 
ینتستینالیسا  

626/6 اسید آسکوربیک ± 662/6 j 161/6 ± 669/6 i 198/6 ± 669/6 h 128/6 ± 662/6 g 999/6 ± 665/6 e 066/6 ± 690/6 b 

615/6 +ماکروجلبکمتانول ± 669/6 k 615/6 ± 660/6 k 998/6 ± 669/6 f 991/6 ± 692/6 e 992/6 ± 661/6 c 996/1 ± 696/6 a 

616/6 +ماکروجلبکاستات اتیل ± 661/6 k 695/6 ± 661/6 j 629/6 ± 662/6 j 169/6 ± 662/6 i 192/6 ± 660/6 g 919/6 ± 660/6 e 

610/6 +ماکروجلبکهگزان ان ± 669/6 k 618/6 ±6 699/6 ± 661/6 k 608/6 ± 662/6 j 108/6 ± 669/6 g 199/6 ± 699/6 d 

 لینزا
626/6 اسید آسکوربیک ± 662/6 gh 161/6 ± 669/6 fg 198/6 ± 669/6 f 128/6 ± 662/6 e 999/6 ± 665/6 d 066/6 ± 690/6 c 

i6 i6 i6 669/6 متانول+ماکروجلبک ± 661/6 i 668/6 ± 661/6 i 696/6 ± 619/6 hi 

616/6 استات+ماکروجلبک اتیل ± 661/6 hi 962/6 ± 696/6 e 912/6 ± 619/6 e 092/6 ± 622/6 c 662/1 ± 626/6 b 609/9 ± 698/6 a 

i6 i6 i6 668/6 هگزان+ماکروجلبک ان ± 661/6 i 619/6 ± 661/6 i 695/6 ± 661/6 hi 

 کالتراتا
626/6 اسید آسکوربیک ± 662/6 kl 161/6 ± 669/6 jk 198/6 ± 669/6 j 128/6 ± 662/6 i 999/6 ± 665/6 e 066/6 ± 690/6 b 

616/6 متانول+ماکروجلبک ± 669/6 lm 990/6 ± 661/6 h 928/6 ± 665/6 fg 989/6 ± 669/6 d 968/6 ± 669/6 c 896/6 ± 690/6 a 

619/6 استات+ماکروجلبک اتیل ± 669/6 m 190/6 ± 619/6 j 121/6 ± 661/6 i 925/6 ± 696/6 d 129/6 ± 619/6 c 818/6 ± 622/6 a 

668/6 هگزان+ماکروجلبک ان ± 661/6 m 199/6 ± 610/6 j 192/6 ± 669/6 ij 996/6 ± 665/6 gh 955/6 ± 619/6 ef 068/6 ± 626/6 b 

 است. 69/6 احتمال سطح در دار بیانگر اختالف معنی غیرمشابه حروف
 

 
مختلف  های غلظت در استاندارد عنوان به اسید آسکوربیک با مقایسه در های سبز دریایی آلی ماکروجلبک های عصاره ترین میزان ظرفیت ضداکسیدانی کل، قوی (9نمودار 

 (لیتر میلی بر گرم میلی)
 ترین ظرفیت ضداکسیدانی کل را داشت. بیشترین و قابل توجه U.linzaاستاتی  ها عصاره اتیل تقریبًا در تمامی غلظت 

 .است 69/6 سطح در دار معنی تالفاخ بیانگر غیرمشابه حروف
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  (میلی گرم بر میلی لیتر)غلظت 

 U.clathrataاتیل استات  U.linzaاتیل استات  U.intestinalisمتانول  آسکوربیک اسید



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانی انیجل یزهرا زارع  01

  1950، زمستان 1، شماره 5دوره                                                                                                فناوری دانشگاه تربیت مدرس زیست

ها از روندی وابسته به  افزایش ظرفیت ضداکسیدانی کل، در عصاره
؛ نمودار 9افزایش غلظت عصاره ماکروجلبکی تبعیت کرد )جدول 

و  اینتستینالیساولوا های متانولی گونه  نحوی که عصاره (، به9
ارای اولوا لینزا داستاتی گونه  و عصاره اتیل کالتراتااولوا  گونه

بیشترین میزان ظرفیت ضداکسیدانی کل بودند که در هر سه مورد 
عنوان استاندارد، باالتر  اسید به این میزان در مقایسه با آسکوربیک

های موجود  بود. بیشترین ظرفیت ضداکسیدانی در همه غلظت
(، اما در 9بود )جدول اولوا لینزا  استاتی گونه متعلق به عصاره اتیل

لیتر(،  گرم بر میلی میلی0باالترین غلظت از عصاره ماکروجلبکی )
( و پس از آن 609/9±698/6)اولوا لینزا استاتی گونه  عصاره اتیل

(، از دیگر 996/1±696/6) اینتستینالیساولوا  گونه عصاره متانولی
ین از استاندارد های تحت مطالعه و همچن های ماکروجلبک عصاره

(، ظرفیت ضداکسیدانی بیشتری 066/6±690/6اسید ) آسکوربیک
های متانولی و  اند و کمترین میزان آن نیز به عصاره داشته

(، اما تفاوت 9بود )نمودار  متعلقاولوا لینزا هگزانی گونه  ان
داری بین آنها مشاهده نشد. هر چند میزان ظرفیت  معنی

های مختلف، تفاوت  آلی در غلظت های ضداکسیدانی کل عصاره
 (.≥69/6pداری داشت ) معنی

های گونه  بیشترین میزان ترکیبات فنلی متعلق به ماکروجلبک
 اولواو کمترین میزان آن در گونه لینزا بود  اولواو  اولوا کالتراتا

 (.9مشاهده شد )جدول  اینتستینالیس
 

های سبز  ماکروجلبک های متانولی میزان کل ترکیبات فنلی عصاره( 9جدول 
 دریایی

 اسید بر گرم عصاره( گرم گالیک )میلیفنل کل  گونه
 a660/6±266/6 کالتراتا

 a660/6±266/6 لینزا
 b691/6±166/6 اینتستینالیس

 است. 69/6 احتمال سطح در دار بیانگر اختالف معنی غیرمشابه حروف

 
های سبز مورد مطالعه،  های آلی ماکروجلبک از بین عصاره

اولوا استاتی گونه  هگزانی گونه لینزا، اتیل های ان عصاره
آرتمیا بیشترین اثرات سمیت بر الرو  کالتراتااولوا و  اینتستینالیس

 (.9؛ نمودار 1داشتند )جدول  سالینا
 

های  لف ماکروجلبکهای مخت درصد کشندگی الرو آرتمیا توسط عصاره (1جدول 
 لیتر( گرم بر میلی )میلیهای مختلف  سبز مورد مطالعه در غلظت

 گونه/ عصاره
 لیتر( گرم بر میلی میلی) غلظت عصاره

199 996 966 1666 LC50 
 اینتستینالیس

 f61/6±66/91 g61/6±66/92 b69/6±66/06 b61/6±66/06 99/066 متانول
 e69/6±66/19 g61/6±66/91 a69/6±66/08 a60/6±66/02 19/109 استات اتیل

 h69/6±66/19 d61/6±66/15 f61/6±66/99 c61/6±66/91 85/826 هگزان ان
 لینزا

 h69/6±66/8 g60/6±66/91 b69/6±66/98 de68/6±66/10 10/800 متانول
 >j61/6±69/6 j61/6±69/6 i69/6±66/1 f69/6±66/98 1666 استات اتیل

 c69/6±66/91 e69/6±66/11 d68/6±66/10 a69/6±66/166 28/966 هگزان ان
 کالتراتا
 >g61/6±61/6 g61/6±61/6 f61/6±66/9 e61/6±66/99 1666 متانول

 f60/6±66/9 f69/6±66/1 d69/6±66/11 a60/6±66/09 09/281 استات اتیل
 g661/6±61/6 b61/6±66/91 d69/6±66/19 c61/6±66/96 92/819 هگزان ان

 است. 69/6 احتمال سطح در دار بیانگر اختالف معنی غیرمشابه حروف
 

بیشترین سمیت را در غلظت  اولوا لینزاهگزانی گونه  عصاره ان
لیتر داشت، حال آنکه کمترین اثرات سمیت  میکروگرم بر میلی1666

اولوا استاتی گونه  و اتیل اولوا کالتراتاهای متانولی گونه  در عصاره
 (.9شد )نمودار  مشاهدهلینزا 

 

 
های سبز  های ماکروجلبک ترین عصاره ومیر قوی مقایسه درصد مرگ (9نمودار 

در  .(لیتر میلی بر میکروگرم)های مختلف  دریایی در برابر آرتمیا سالینا در غلظت
 ومیر بیشتری داشت. اثر مرگ U.lizaهگزانی  این میان عصاره ان

 .است 69/6 احتمال سطح در دار معنی اختالف بیانگر غیرمشابه حروف

 
های سبز مورد مطالعه و  های آلی ماکروجلبک تمام عصاره

روی درصد داری  های مورد آزمایش آنها، تاثیر معنی غلظت
 (.≥69/6pداشتند ) سالینا آرتمیاومیر الرو  مرگ

 
 بحث

اثرات فعالیت ضداکسیدانى و  یارزیابمطالعه حاضر با هدف 
 اولواشامل  اولواسه سمیت سلولی بر سه گونه ماکروجلبک سبز

و در سواحل خلیج فارس  اولوا لینزاو  کالتراتا اولوا، اینتستینالیس
شده  های ماکروجلبکی استحصال نیز سنجش میزان سمیت عصاره
 بر گونه میگوی آب شور انجام شد.

های  تی آلی هستند که توسط ارگانیزمتولیدات طبیعی دریا، ترکیبا
ها  های دریایی، جلبک ها، علف ها، اسفنج زنده دریایی نظیر میکروب

های اولیه،  ها تولید و به سه دسته شامل متابولیت و دیگر ارگانیزم
 .[25]شوند ثانویه و نیز مواد پلیمری با وزن مولکولی باال تقسیم می

های  ها یکی از گروه روجلبکهای دریایی یا ماک در این میان علف
های  های بسیار برای زیست در محیط متنوع ارگانیزمی با سازگاری

پراسترس دریایی از حیث شوری، دما و نور هستند و از منابع 
عنوان منابعی از آگار،  طبیعی واجد پتانسیل اقتصادی )به

اسیدهای چرب غیراشباع، ویتامین و  کاراژینان، آلژینات، پروتئین،
ایی در توسعه  اند که از اهمیت ویژه ( شناخته شدهاد معدنیمو

ها برای حفاظت از  . این ارگانیزم[27 ,26]صنعت دارویی برخوردارند
هایی انواع بسیار زیادی از ترکیبات  خود و سازش در چنین محیط

تاکنون . [27]کنند های ثانویه را تولید می فعال و متابولیت زیست
فعال از  استخراج ترکیبات زیستگزارشات متعددی از 

های زیستی مانند  ها با طیف وسیع فعالیت ماکروجلبک
های ضداکسیدانی، ضدباکتریایی، ضدویروسی و  فعالیت

 .[29 ,28]ضدسرطانی منتشر شده است
گویای این بود که در ارتباط با فعالیت مطالعه حاضر  نتایج

تانولی گونه طی یک روند وابسته به غلظت، عصاره مضداکسیدانی 
 اولواو  گونه اولوا لینزااستاتی و متانولی  اتیل اینتستینالیس،اولوا 
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دارای بیشترین فعالیت احیاکنندگی آهن و ظرفیت  کالتراتا
اسید )استاندارد(،  که در قیاس با آسکوربیکضداکسیدانی کل بوده 

چنین پیشنهاد  9665و همکاران در سال  یهفعالیت باالتری داشتند. 
کنند که نوع حالل و مکانیزم استخراج در تغییر ترکیبات  می

های آزاد،  شیمیایی با خواص ضداکسیدانی و توان مهار رادیکال
ها  . توان احیایی آهن در عصاره[30]اثرات شایان توجهی دارد

دهنده وجود ترکیبات ضداکسیدانی است که قادرند نقش  نشان
د اکسیداسیون لیپیدی را دهنده را ایفا نموده و فرآین الکترون

واسطه تولیدات فرعی با توان اکسایشی باال تقلیل بخشند.  به
بنابراین چنین ترکیباتی نقش مهارکنندگان اکسیداسیون اولیه و 

 .[31]کنند ثانویه را ایفا می
سیوکالتو  از نظر محتوای ترکیبات فنلی نیز، ارزیابی به روش فولین

های  ترکیبات متعلق به عصاره نشان داد که بیشترین میزان این
 mg)اولوا لینزا گونه و  کالتراتا اولواه گونهای  متانولی ماکروجلبک

GAE g-1 2/6های دیگر محققین بیانگر  ( بود که در تایید یافته
های طبیعی با محتوای  های آزاد عصاره فعالیت مهاری رادیکال

کردند که ترکیبات بیان دنیل و  الدا ترکیبات فنلی آنها مرتبط است.
ای هستند که نقش مهمی را در  های ثانویه فنلی، متابولیت

های گیاهی مانند  . متابولیت[32]کنند محافظت از بدن ایفا می
های دریایی نیز واجد  ها در ماکروجلبک ها، فالونوئیدها و تانن فنل

های آزاد  واسطه مهار رادیکال اند و به فعالیت ضداکسیدانی بوده
. [33]اند ها را فراهم ساخته پیشگیری شماری از بیماریامکان 
های  فعالیت ضداکسیدانی عصاره 9611و همکاران در سال  فراست

 اولواهای سبز خوراکی  گونه از ماکروجلبک 1متانولی 
اولوا لینزا و  (Ulva flexuosa) فلکسوسا اولواو  اینتستینالیس

طاهری و نواحی شمالی  شده از سواحل دیر، آوری جمعاولوا کالتراتا 
اچ  پی پی های دی اولی خلیج فارس به روش توان مهار رادیکال

(DPPH)  کردند،  ارزیابی فالونوئیدیو تعیین محتوای فنلی و
باالترین توان  نتایج ایشان نشان داد که ماکروجلبک گونه کالتراتا

( و mg GAE g-168/9و محتوای فنلی ) DPPHمهاری رادیکالی 
. در حالی که در مطالعه [34]را دارد  (mg RE g-165/99فالونوئیدی )

ل سواحدر  حاضر میزان ترکیبات فنلی متعلق به این ماکروجلبک
 دست آمد. به mg GA/g2/6بندرعباس 

، طی تحقیقی مشابه، فعالیت 9619همکاران در سال و  سلوراجو
متانولی ماکروجلبک  -ضداکسیدانی و محتوای فنلی عصاره آبی

را ارزیابی کردند و محتوای ترکیبات فنلی آن اولوا کالتراتا سبز گونه 
که  [35]اسید بر گرم ماده خشک، گزارش کردند گرم گالیک میلی9/6را 

 متانجومحاضر، این میزان کمتر بود. های مطالعه  در مقایسه با گونه
نتیجه گرفتند که محتوای فنلیک  9668و همکاران در سال 

های سبز و  ای بسیار بیشتر از ماکروجلبک های قهوه ماکروجلبک
کنند که  . دیگر مطالعات در این زمینه عنوان می[36]قرمز است

های دریایی، مستقیمًا متاثر از نور  محتوای فنلی ماکروجلبک
وهوایی بوده، از این رو ترکیبات فنل  ورشید و شرایط آبخ

های مشابه در کشورهای مختلف  های دریایی از گونه ماکروجلبک
. بنابر آنچه که عنوان شد [37]تواند متفاوت باشند می

های واقع در مناطق پایین جزر و مدی که مدت  ماکروجلبک
از استرس را تری  ور هستند و سطح پایین تری در آب غوطه طوالنی

تری از ترکیبات فنل نیاز دارند.  های پایین شوند، غلظت متحمل می
های مطالعه حاضر در فصول سرد سال، از  نظر به اینکه ماکروجلبک

آوری  مناطق پایین جزر و مدی و در هنگامه بیشینه جزر جمع
رود که این شرایط احتمااًل بر میزان کم محتوای  شدند، گمان می

فعالیت  دست آمده از مقایسه به نتایجثرگذار بوده باشد. فنلی آنها ا

دریایی سواحل  های های آلی ماکروجلبک عصاره ضداکسیدانی
استاتی  و اتیل اینتستینالیساولوا  عصاره متانولی گونه ،بندرعباس

ترین  عنوان دارنده بیش را به اولوا اکالتراتاو لینزا  اولواو متانولی 
ظرفیت ضداکسیدانی کل معرفی کرد،  و آهنفعالیت احیاکنندگی 

های محققین دیگر تا حدودی متنوع و متفاوت  در حالی که یافته
و همکاران توانستند خواص  فراستطور مثال  بوده است، به

های سبز  گونه از ماکروجلبک 1های متانولی  ضداکسیدانی عصاره
شامل  (Chaetomorpha)خلیج فارس از جنس چیتومورفا 

، (Chaetomorpha brachygona) برانچیوگونا چیتومورفا
 کراسا چیتومورفا، (Chaetomorpha linum) الینوم چیتومورفا

(Chaetomorpha crassa)  آئرا چیتومورفاو 
(Chaetomorpha aerea) های آزاد  را به روش توان مهار رادیکال

DPPH  و تعیین محتوای فنلی و فالونوئیدی ارزیابی کنند، در این
بین گونه الینوم ماکزیمم فعالیت ضداکسیدانی و محتوای فنلی 

(mg GAE g-185/9( و فالونوئیدی )mg RE g-112/18)   را نشان
فعالیت  9619و همکاران نیز در سال  طارق. از طرفی [38]داد

گونه از  19ولی های آبی و اتان ضداکسیدانی کل عصاره
های سواحل کراچی پاکستان را ارزیابی کردند و  ماکروجلبک

ساکاریدی را در آنها شناسایی و مسئول  توانستند ترکیبات پلی
خواص ضداکسیدانی معرفی کنند که باالترین میزان آن در 

مشاهده  (Caulerpa taxifolia) فولیا تاکسی کالرپاماکروجلبک 
 اولوانشان داد که عصاره آلی خام  9668در سال  هانا. [39]شد

خواص ضداکسیدانی دارد و آنالیز  (Ulva latutus) التوتوس
و  (TLC)ترکیبات شیمیایی آن به روش کروماتوگرافی الیه نازک 

نشان داد که فعالیت  (HPLC)کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال 
ضداکسیدانی با محتوای فنلی، کاروتنوئیدی )بتاکاروتن( و 

 که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. [40]کلروفیلی مرتبط است
یک روش کاربردی در ارزیابی،  آزمون کشندگی الرو میگوی آب شور

سال  96غربال و جداسازی ترکیبات فعال زیستی است و در حدود 
شناسی محیطی استفاده  آب شور برای بررسی و سم از میگوی

 استاندارد. این گونه خاص از میگوی آب شور، گونه [12]شود می
یک  آزمایش ایناست و  اثرات سمیت سلولی بررسی منظور به

کم و  با هزینه اولیه در شرایط آزمایشگاهی غربالگری آزمون
و نیز مقدار  ا است  قابل اجر کوتاهی زمان دراست که  حساسیت باال

کم است. بنابر جوابیه این آزمون  هر آزمایش برای مورد نیازنمونه 
المللی سرطان ایاالت متحده  و مطابق بر استانداردهای موسسه بین

(NCI) فعال واجد خواص ضدتوموری و  زمانی یک ترکیب زیست
شود که دوز موثره سمیت آن برابر یا  ضدسرطانی موثر محسوب می

 .[41]باشد ppm96کمتر از 
در  (آرتمیا سالینابررسی اثرات سمیت بر الرو میگوی آب شور )

های سبز دریایی در تحقیق حاضر نشان  های آلی ماکروجلبک عصاره
گرم بر  میلیLC50=28/966)اولوا لینزا هگزانی گونه  داد که عصاره ان

لیتر(، بیشترین تاثیرات کشندگی را داشت حال آنکه کمترین  میلی
و اولوا کالتراتا های متانولی گونه  سمیت در عصاره اثرات
و همکاران نیز در سال  آرامشاهده شد. اولوا لینزا  استاتی گونه اتیل
های دریایی )مشتمل بر  گونه از ماکروجلبک 99عصاره اتانولی 1555

گونه ماکروجلبک سبز( سواحل کراچی پاکستان را مورد ارزیابی  0
تمیا قرار دادند که از میان توسط آزمون سمیت سلولی آر

 کالرپاهگزانی محلول در اتانول  های سبز، تنها بخش ان ماکروجلبک
واجد فعالیت کشندگی باال  (Caulerpa racemosa) ریسموسا

(595=LC50گرم بر میلی میلی )در سال  لیپتنو  سلوین. [42]بود لیتر
کلرومتان  دی -چنین گزارش کردند که عصاره متانول 9661
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از سواحل هند،  (Ulva fasciata) فاسیاتا اولواماکروجلبک سبز 
واجد فعالیت زیستی سمیت سلولی قوی بر الرو میگوی آب شور و 

است.  (sp Culex)خواص الرو کشی در برابر پشه جنس کولکس 
نحوی که  منتهی با کاهش دما اثرات سمیتی آن کاهش یافته، به

برابر با  رلیت یمیلگرم بر  میلی0این اثرات سمیت در عصاره با غلظت 
بوده در حالی که این درصد کشندگی  C°96٪ کشندگی در دمای 52

اما خواص  کاهش یافته است. C°9±96% در دمای 06در این گونه تا 
گرم بر  میلی16در غلظت  نسبت به پشه کولکسالروکشی آن 

گونه  90ای سمیت عصاره  . در مطالعه[43]% بود166لیتر برابر با  میلی
های بنتیک دریایی )مشتمل بر گونه ماکروجلبک  از ماکروجلبک

بررسی شد که آرتمیا سالینا سبز( ایالت سانتا کاترینا را بر گونه 
لیتر اثرات قوی  میلیمیکروگرم بر 96اکثریت آنها در غلظت 

های  . در مطالعه مشابه دیگری فعالیت الروکشی عصاره[44]داشتند
های سواحل برزیل  کلرومتان، متانول و اتانول ماکروجلبک آبی، دی

بررسی  (Ulva lactuca)الکتوکا  اولوامشتمل بر ماکروجلبک سبز 
های آبی فاقد اثرات سمیت بوده اما  شد و نتایج نشان داد که عصاره

 پادینا جیمنوسپوراهای غیرقطبی )کلروفروم و هگزان( در  عصاره
(Padina gymnospora) [45]تاثیرات کشندگی متوسطی دارند .

های  فعالیت سمیت سلولی عصاره 9616آیشا و همکاران نیز در سال 
های دریایی سواحل کراچی پاکستان  علفگونه از  5اتانولی 
ارزیابی کردند که  BSAرا به روش  فاسیاتا اولواهای  بر گونه مشتمل

ها اثرات  رغم اینکه تمامی گونه نتایج ایشان نشان داد که علی
 Dictyota) دیکتیوتا ایندیکاسمیت قابل توجهی داشتند، اما در 

indica) باالترین میزان فعالیت (μg119(LC50=  مشاهده شد و
 میکروگرم=291LC50 نیز برابر با فاسیاتا اولوا این میزان برای

 .[46]بود
رغم اینکه هر سه گونه واجد  دهد که علی مطالعه حاضر نشان می

خواص ضداکسیدنی و سمیت سلولی بودند، در یک قیاس کلی 
دلیل دارابودن مقادیر  را بهاولوا لینزا توان ماکروجلبک گونه  می

ایی با  عنوان گونه اکسیدانی باال، به فنل و به طبع قدرت آنتیزیادی 
علت اثرات مفید  ارجحیت خواص زیستی معرفی نمود. به

ها بر سالمت انسان و نیاز به محصوالت طبیعی و  اکسیدان آنتی
سازی و  رود مطالعات آتی بر خالص ایمن در این زمینه، انتظار می

ها متمرکز شود و از  این گونهشناسایی ترکیبات شیمیایی احتمالی 
در بیشتر فصول  ،اولواسههای سبز خانواده  آنجایی که ماکروجلبک
شوند، امید است طی تحقیقات بعدی، این  سال به وفور یافت می

تری  برداری در سطح وسیع منابع عظیم دریایی مورد مطالعه و بهره
 قرار گیرند.

 همیشگی نبودن دردست های این پژوهش، محدودیت جمله از
 در حاکم جوی شرایط علت به خاص، فصول در ها ماکروجلبک

 در متنوع ثانویه و اولیه ترکیبات بیشتر بررسی .دبو کشور جنوب
 نیز و خطر بی ایمن، علت به دریایی، های ماکروجلبک انواع
 شیمیایی نوع به نسبت ترکیبات این گونه به دستیابی بودن ارزان

  از جمله پیشنهادات این پژوهش است. آن
 

 گیری نتیجه
کالتراتا  اولوا اینتستینالیس، اولواشامل  ماکروجلبک سبزسه گونه 

خواص ضداکسیدانی و سمیت سلولی دارند.  اولوا لینزا و
دلیل دارابودن مقادیر زیادی فنل و  به اولوا لینزاماکروجلبک گونه 

ای با  عنوان گونه تواند به اکسیدانی باال، می طبع قدرت آنتی به
 ارجحیت خواص زیستی معرفی شود.

اه هرمزگان که ضمن از مسئوالن محترم دانشگ :قدردانی و تشکر
محیط و امکانات پژوهشی مناسب را برای تحقیق  ،حمایت مالی

عملیات که در انجام حاضر فراهم کردند و نیز از تمامی همکارانی 
و سپاسگزاری  ،اند داشـته مشارکتبا ما  میدانی و آزمایشگاهی

 شود. تقدیر می
 موردی گزارش نشده است. :اخالقی تاییدیه
 هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد. :منافع تعارض

)نویسنده اول(، نگارنده  جلیانی زهرا زارعیسهم نویسندگان: 
 سکینه مشجور%(؛ 19مقدمه/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث )

سولماز %(؛ 99)نویسنده دوم(، پژوهشگر کمکی/نگارنده بحث )
شناس/پژوهشگر کمکی/تحلیلگر  )نویسنده سوم(، روش سلیمانی

)نویسنده چهارم(، پژوهشگر  کیانا پیریان%(؛ 9آماری )
)نویسنده پنجم(، فاطمه صداقت %(؛ 9کمکی/تحلیلگر آماری )

)نویسنده زادی  مرتضی یوسف%(؛ 9شناس/پژوهشگر کمکی ) روش
 %(.19ششم(، پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث )

پژوهش تحت حمایت مالی سازمان یا نهادی این  منابع مالی:
 نبوده است.
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