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ارزیابی محتوای تام فنولی و فالونوئیدی دو گونه از جلبک های
سبز به روش اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع با کارایی باال
ناصر جعفری ،1زهرا علوی ،2محمد علی ابراهیم زاده
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تاریخ دریافت93/04/19 :

تاریخ تصویب94/12/11 :

چکیده

جلبــک هــا از جنبــه هــای بســیار زیــادی حائــز اهمیــت مــی باشــند

کــه مــی تواننــد کاربردهــای متعــددی در صنایــع دارویــی ،غذایــی،

کشــاورزی ،پزشــکی و همچنیــن کاربــرد در تصفیــه فاضالب داشــته

باشــند .ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی محتــوای تــام فنولــی و

فالونوئیــدی دو نــوع جلبــک ســبز بــه روش اســپکتروفتومتری و

کروماتوگرافــی مایــع بــا کارایــی بــاال انجــام شــد .در ایــن تحقیــق

جلبــک  Cladophora glomerataاز ســواحل دریــای خــزر و مصــب

رودخانــه بابــل رود و جلبــک Spirogyra rivularisاز مــزارع

شــالیزاری و پســاب دامــداری جمــع آوری شــدند .ســپس عصــاره

اســتخراج شــده بــا اســتفاده از متانــول اســیدی تهیــه و ترکیبــات

فنولــی تــام آن بــه روش اســپکتروفتومتری انــدازه گیــری و بــرای
 1دانشیاردانشگاه مازندران (نویسنده مسئول )n.jafari@umz.ac.ir

 2استادیار دانشگاه مازندران

 3دانشیار علوم پزشکی ساری
(DOI): 10.22051/jab.2016.2469

52

ارزیابی محتوای تام فنولی و فالونوئیدی دو گونه از جلبک های سبز به روش اسپکتروفتومتری -

ناصر جعفری و همکاران

آنالیــز فالونوئیدهــای موجود در گیاه از روش  HPLCاســتفاده شــد.

عصــاره جلبــک کالدوفــورا ( )Cladophoraمصــب رودخانه (µg/ml

 )06/15±06/546و جلبــک اســپیروژیر ( )Spirogyraشــالیزاری (µg/

 )ml 41/5±10/190فعالیــت آنتــی اکســیدانی بیشــتری را در بــه دام

انــدازی رادیــکال  DPPHو جلبــک کالدوفــورا ( )Cladophoraدریــای

خــزر ( )µg/ml 57/51±96/2004کمتریــن فعالیــت آنتــی اکســیدانی را

در بــه دام انــدازی رادیــکال DPPHنشــان دادنــد .جلبــک کالدوفــورا

( )Cladophoraمصــب ( )µg/ml 9±217/362و جلبــک اســپیروژیر

( )Spirogyraشــالیزار ( )µg/ml 90/15±098/368حداکثــر فعالیــت

آنتــی اکســیدانی و جلبــک کالدوفــورا ( )Cladophoraدریــای خــزر

( )µg/ml 30/28±852کمتریــن فعالیــت را در بــه دام انــدازی رادیــکال

نیتریـ�ک اکسـ�اید نشـ�ان دادنـ�د .عصـ�اره جلبـ�ک کالدوفـ�ورا( (�Clado

 )phoraمصــب فعالیــت آنتــی اکســیدانی بیشــتری را در آزمــون

احیــاء کنندگــی آهــن  IIIنشــان داد ( )µg/ml ۰۳/۰± ۷۳۷/۰و کمتریــن
فعالیـ�ت در آزمـ�ون احیـ�ائ کنندگـ�ی آهـ�ن در جلبـ�ک کالدوفـ�ورا( (�Cl

 )adophoraدریــای خــزر ( )µg/ml 00/۰± ۰۰۳/۰مشــاهده گردیــد.

بــا توجــه بــه کروماتوگــرام اســتاندارد زمــان بــازداری اســید

گالیــک ( ،)mg/g 383/2اســید کوماریــک (  )mg/g817/3و کوئرســتین
(  )mg/g217/7مــی باشــد .بیشــترین زمــان بــازداری مربــوط بــه

کوئرســتین و کمتریــن زمــان بــازداری مربــوط بــه اســید گالیــک

نشــان داده شــد .ایــن دو نــوع جلبــک ســبز داراي خاصيــت آنتــي

اكســيداني مــی باشــند .ايــن خاصيــت بــه دليــل وجــود تركيبــات

فنوليــك و ســاير تركيبــات آنتــي اكســيداني در آنهــا مــی باشــد.

بنابرایــن ،ایــن جلبــک هــا مــی تواننــد بــه عنــوان منبعــي از آنتــي
اكســيدان هــاي طبيعــي مــورد پژوهــش بيشــتر قــرار گيرنــد.

واژه های کلیــدی :کالدوفــورا ( ،)Cladophoraاســپیروژیر (،)Spirogyra
ترکیبــات فنولی ،فالونوئیــد. HPLC،
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بــا ارزش اقتصــادی مثــل ویتامیــن هــا،

جلبــک هــا بــرای مصــارف گوناگــون بــه

کارتنوئیدهــا ،پیکــو بیلــی پروتئیــن هــا ،پلیــول

و بــه عنــوان غــذای ســالم منبــع ویتامیــن و

مــی باشــند .کــه دارای خــواص ضــد التهابــی،

صــورت صنعتــی در مقیــاس وســیع تولیــد
مــواد معدنــی در غــذای انســان ،خــوراک دام،
پــرورش آبزیــان و بــرای تصفیــه بیولوژیــک

آبهــای صنعتــی بــه کار مــی رونــد .امــروزه
جلبــک شناســان در کشــورهای مختلــف ،در

کنــار تحقیقــات زیســتی خــود دربــاره جلبــک
هــا ،بــه دنبــال کشــف خــواص مفیــد و روش
هــای اســتفاده اقتصــادی از آنهــا هســتند.

بــه هــر حــال ،از زمــان پــی بــردن بــه چنیــن
خــواص کارآمــدی در جلبــک هــا ،بــه نظــر مــی

رســد بــا توجــه بــه پیشــرفت کشــاورزی و
آبــزی پــروری ارگانیــک ،بــازار رو بــه رشــد
فزاینــده ای داشــته باشــد(Brown et al.,

) . 1989در انگلســتان از جلبکهــا بــه عنــوان

کــود بــرای محصوالتــی چــون ســیب زمینــی،
کلــم و ســبزیجات اســتفاده مــی شــود .در

کشــورهای هندوســتان و ســیالن و برزیــل از
جلبــک گراســیالریا بــرای تقویــت گیــاه قهــوه

و نارگیــل اســتفاده مــی شــود .عــاوه بــر آن
جلبــک هــای دریایــی نیــز بــه عنــوان منبــع

آنتــی اکســیدان هــا و اکســیدان هــای پلــی

فنــول مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد .فنــول هــا

گــروه مهمــی از ترکیبــات طبیعــی ،بــا خــواص
آنتــی اکســیدانی و دیگــر خــواص بیولوژیکــی
هســتند ( .)El-Baky et al., 2009همچنیــن
جلبــک هــا حــاوی چندیــن مــاده شــیمیایی

هــا ،پلــی ســاکارید هــا و اســیدهای چــرب

ضــد ســرطانی ،ضــد قارچــی و مــواد محــرک

ایمنــی مــی باشــد ( .)Hanna et al., 200جلبــک
هــا موجوداتــی غنــی از متابولیتهــای اولیــه
و ثانویــه هســتند کــه مــی تواننــد بــه عنــوان

ترکیبــات فعــال زیســتی در صنعت داروســازی

مــورد توجــه قــرار گیرنــد(Rania and Hala,

) . 2008متابولیتهــای ثانویــه گیاهــی ترکیبــات
آلــی هســتند کــه مســتقیمآ در رشــد و نمــو یــا

تولیــد مثــل گیــاه دخیــل نیســتند ،ایــن ترکیبــات

دارای ســاختار شــیمیایی پیچیــده تــری نســبت

بــه متابولیــت هــای اولیــه ماننــد اســید هــای

آمینــه کــه بــرای بقــای ســلول هــا ضــروری

انــد مــی باشــند .آلکالوئیــد هــا ،ترپنوئیدهــا،
فالونوئیدهــا ،رنگیــزه هــا و تانــن هــا از

جملــه مهمتریــن ایــن ترکیبــات هســتند .یکــی
از ایــن جلبکهــای سرشــار از متابولیتهــای
ثانویــه ،جلبــک اســپیروژیر (()Spirogyra

و کالدوفــورا ( )Cladophoraاســت کــه

جلبــک اســپیروژیر ( )Spirogyraســاختمانی

رشــته ای دارد و در آب هــای شــیرین مثــل
آب برکــه هــا ،اســتخرها یــا جویبارهــا زیســت

مــی کنــد .ایــن جلبــک را بخاطــر کلروپالســت
فنــر ماننــد آن ،اســپیروژیر ()Spirogyra

نامیدنــد کــه در طبیعــت بــه فراوانــی وجــود
دارد و همچنیــن جلبــک رشــته ای منشــعب
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صــورت مصــرف مســتقيم دارويــي و خــواه

ســاحلی و رودخانــه هــا یافــت مــی شــود

بصــورت مصــرف تركيبــات آنهــا درطــي فرایند

جلبکهــای ســبز ( )Chlorophytaمــی باشــند.

دريايــي بعنــوان غــذاي جايگزيــن حــاوي كمــي

( )Plaza et al., 2008و هــر دو از شــاخه ی
در ایــن مطالعــه مقــدار ترکیبــات فنولــی و

فالونوئیــدی عصــاره هــای متانولــی اســتخراج

شــده از جلبــک اســپیروژیر ( )Spirogyraو
کالدوفــورا ( )Cladophoraدر مناطــق مختلــف
مــورد بررســی قــرار گرفــت تــا بــه بهتریــن

شــرایط بــرای باالتریــن میــزان آنتــی اکســیدان
پــی بــرده و از آن بــرای دسترســی بــه منابــع
غذایــی بهتــر اســتفاده شــود.

داروســازي هســتند ،همچنیــن از جلبــك هــاي

پروتئيــن ،تمــام اســيدآمينه ضــروري ،ويتاميــن
هــا ،مــواد معدنــي ،اســيدهاي چــرب غيراشــباع

بــا چنــد پيونــد دوگانــه ماننــد آراشــيدونيك
اســيد را دارا هســتند

) (Velioglu and Mazza 1991در تحقیقــی
فالونوئیدهــای گلبــرگ گلمحمــدی را توســط
 HPLCبــرای جداســازی و اندازهگیــری

ترکیبهــای فالونوئیــدی مــورد ارزیابــی

صنوبــری و همــکاران ( )۱۳۹1بــر ارزیابــی

قــرار دادنــد .در ایــن بررســی بیــش از  ۲۵پیــک

 adophora glomerataaو �Spirogyra rivu

کامفــرول ،کوئرســتین و گاالکتــوز انجــام

محتـ�وای تـ�ام فنـ�ول و فالونوئیـ�دی جلبـ�ک �Cl

ردیابــی شــده و جداســازی ترکیباتــی شــامل

 larisپرداختنــد ،آن هــا بیــان کردنــد کــه

شــد Nerg .و همــکاران ( )1994بــا بررســی

( )Cladophoraدر مقایســه بــا اســپیروژیر

مونوترپــن هــا ،فالوونوییــد هــا و اســید هــای

میــزان محتــوای تــام فنــول جلبــک کالدوفــورا

اثــر فصــول و تنــوع جغرافیایــی بــر غلظــت

( )Spirogyraتفــاوت اندکــی را نشــان مــی دهــد

رزیــن در گیــاه .Pinus sylvestris Lدریافتنــد

چشــمگیر مــی باشــد .ایــن مســئله مــی توانــد

ترکیبــات متفــاوت اســت (Nerg et al., 1994).

در برخــی از کشــورها بــه عنــوان غــذا باشــد.

(آب ،متانــول و اتیــل اســتات) را برای اســتخراج

ولــی در مــورد میــزان فالونوئیــد ایــن مقــدار

بــه دلیــل مصــرف اســپیروژیر ()Spirogyra

کــه در عــرض جغرافیایــی مختلــف میــزان ایــن

 Singhو همــکاران ( )2002ســه حــال مختلــف

لونــی و همــکاران ( )۱۳۹۱بــه بررســی خاصیــت

ترکیبــات فنولیــک از پوســت و دانــه انــار

بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی و آب هــای

بیشــترین بــازده را نشــان داد .روش سوکســله،

دارویــی و آنتــی اکســیدانی جلبــک هــا بــرای

اســتفاده نمودنــد کــه در ایــن تحقیــق متانــول

شــور پرداختنــد .آن هــا بــه ایــن نتایــج رســیدند

روش معمــول بــرای اســتخراج ایــن ترکیبــات

ويــژه پلــي ســاكاريدي و نيــز تركيبــات دارويــي

بســتگی دارد ولــی از آب ،متانــول ،اتیــل اســتات

کــه جلبــك هــا بــه دليــل دارا بــودن تركيبــات

خــاص داراي كاربردهــاي وســيعي خــواه بــه

مــی باشــد کــه راندمــان آن بــه نــوع حــال نیــز
و دی اتیــل اتــر بــرای اســتخراج پلــی فنــول هــا
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اســتفاده گردیــده اســت (Singh et al., 2002).

توســط دســتگاه اســپکتوفوتومتر در مقابــل

نمونـ�ه هـ�ای جلبـ�ک کالدوفـ�ورا ( ( �Clado

اســتاندارد بــرای رســم منحنــی کالیبراســیون

مواد و روش ها

بالنــک قرائــت شــد ،اســید گالیــک بــه عنــوان

 )phora glomerataاز دریــای خــزر واقــع

بــه کار رفــت .میــزان تــام فنولیــک بــر اســاس

اســپیروژیر

گــرم عصــاره گــزارش گردیــد .آزمایشــات

در ســواحل بابلســر و مصــب رودخانــه بابــل

میــزان معــادل میلــی گــرم اســید گالیــک در

مزرعــه

 3بــار تکــرار و میانگیــن آنهــا گــزارش شــد

رود و نمونــه هــای جلبــک

( rivularis

)Spirogyra

از

شــالیزاری و پســاب دامــداری جمــع آوری

(.)Ordon˜ez, et al., 2006

و دانــه هــای شــن بــه منظــور عصــاره

اندازه گیری محتوای تام فالونوئید عصاره ها

و بــه روش سوکســله عصــاره گیــری شــد،

معــرف کلریــد آلومینیــوم انــدازه گیــری

شــدند .پــس از جداســازی موجــودات آبــزی

گیــری بــا متانــول  70درصــد مخلــوط شــده

محتــوای تــام فالونوئیــد بــا اســتفاده از

متانــول توســط دســتگاه روتــاری (تبخیــر

شــد .بــه  5/0میلــی لیتــر از هــر عصــاره

توســط دســتگاه فریــز درایــر خشــک شــدند.

لیتــر متانــول 1/0 ،میلــی لیتــر از محلــول

اســتفاده در ایــن تحقیــق از شــرکت مــرک

 1/0میلــی لیتــر از اســتات پتاســیم  1مــوالر

درصــد خلــوص بودنــد.

جــذب مخلــوط نیــم ســاعت بعــد از نگهــداری

اندازه گیری محتوای تام فنولی عصاره ها

در مقابــل بالنــک قرائــت شــد .کوئرســتین

کننــده چرخــان) حــذف گردیــد و عصــاره هــا

تمــام مــواد شــیمیایی و حــال هــای مــورد

آلمــان خریــداری شــدند و دارای باالتریــن

محتــوای تــام فنولــی بــا اســتفاده از معــرف

( 10میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر) 5/1 ،میلــی
آلومینیــوم کلرایــد  10درصــد در اتانــول،

و  8/2میلــی لیتــر از آب مقطــر اضافــه شــد.
در دمــای اتــاق ،در طــول مــوج  415نانومتــر

بــه عنــوان اســتاندارد بــرای رســم منحنــی

فولیــن  -ســیو کالتیــو انــدازه گیــری شــد.

کالیبراســیون

میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر)  5/2میلــی لیتــر

گــرم کوئرســتین در گــرم عصــاره گــزارش

اضافــه شــده ،پــس از  5دقیقــه  2میلــی

آن هــا گــزارش شــد )Chang et al., 2002(.

ســدیم بــه آن اضافــه شــد .جــذب مخلــوط

اســمارت الیــن  1000و ســتونکانوئر (۲۵۰× ۴

اســتفاده

شــد.

میــزان

بــه نیــم میلــی لیتــر از هــر عصــاره (10

فالونوئیــد بــر اســاس میــزان معــادل میلــی

واکنشــگر فولیــن ســیو کالتیــو  2/0نرمــال

گردیــد ،آزمایشــات  3بــار تکــرار و میانگیــن

لیتــر از محلــول  75گــرم بــر لیتــر کربنــات

شــرایط کروماتوگرافــی مایــع سیســتم کانوئــر

 2ســاعت بعــد در طــول مــوج  760نانومتــر
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میلــی متــر) بــرای ایــن آنالیــز اســتفاده شــد.

آنالیز آماری داده ها

و جــدا ســازی بــه روش ایزوکراتیــک و بــا

مربــوط بــه انــدازه گیــري میــزان ترکیبــات

(کــه حــاوی  2/0%اســید فســفریک) و ۶۰%

مهارکنندگــی رادیــکال هــاي آزاد و قــدرت

حجــم  ۲۰میکرولیتــر انجــام گرفــت .ابتــدا

طــرح کامــ ً
ا تصادفــی و در ســه تکــرار

تمــام محلــول هــا ،بــا آب دیونیــزه تهیــه شــد

تجزیــه و تحلیــل نتایــج بــه دســت آمــده

اســتفاده از فــاز متحــرک بــا نســبت  ۴۰%آب

فنولــی ،فالونوئیــدي و نیــز ارزیابــی فعالیــت

متانــول و جریــان  ۱میلــی لیتــر در دقیقــه و

احیاءکنندگــی در قالــب فاکتوریــل بــه صــورت

دیتکتــور  UVبــه مــدت  ۱۰دقیقــه گــرم شــد و

صــورت پذیرفــت و مقادیــر بــه صــورت

 ۲۰دقیقــه در شــرایط آزمایــش از ســتون جــدا

تجزیــه و تحلیــل آمــاري بــا اســتفاده از نــرم

از ســرنگ  ۲۰میکــرو لیتــر نمونــه هــا بــه

هــا بــا آزمــون دانکــن در ســطح اطمینــان

 ۲۸درجــه ســانتیگراد و در طــول مــوج ۲۸۰

 celرســم شــده اســت .همچنیــن ضرایــب

قبــل از تزریــق نمونــه فــاز متحــرک بــه مــدت

میانگیــن  ±انحــراف معیــار گــزارش شــد.

ســازی عبــور داده شــد ســپس بــا اســتفاده

افــزار  SPSSنســخه  19و مقایســه میانگیــن

دســتگاه تزریــق شــدند .جــدا ســازی در دمــای

 5درصــد و نمودارهــا بــا نــرم افــزار �Ex

نانومتــر انجــام شــد.

همبســتگی ســاده بیــن زوج صفــات بــرای

آمــاده ســازی نمونــه هــا و اســتاندارد جهت

یکدیگــر بــه روش پیرســون محاســبه شــد.

جهــت تهیــه محلــول اســتاندارد ۵ ،میلــی گــرم

نتایج

آنالیز HPLC

بــه دســت آوردن میــزان ارتبــاط صفــات بــا

کوماریــک اســید ،کوئرســتین و گالیــک اســید

محتوای تام فنولی

ســپس غلظــت هــای پاییــن تــر ،بــا اســتفاده

سـ�یوکالتی و �1977) (Slinkard and Single

از فیلتــر  2/0میکرولیتــر عبــور داده شــد.

گــرم عصــاره بــر اســاس معادلــه خــط منحنــی

مناطــق مختلــف بــه طــور جداگانــه در  ۲۵میلــی

آن در جــدول ( )1آمــده اســت.

عبــور داده شــد .محلــول هــا جهــت تزریــق بــه

رابطه :1

را در  ۵۰میلــی لیتــر متانــول حــل کــرده و

محتــوای تــام فنولــی بــا متــد فولیــن-

از ایــن محلــول تهیــه شــدند .محلــول ســپس

 ,tonبــه صــورت اکــی واالن گالیــک اســید در

مقــدار  ۲۵میلــی گــرم از عصــاره هــای خشــک

اســتاندارد (رابطــه  )1محاســبه شــد و نتایــج

لیتــر متانــول حــل و از فیلتــر  2/0میکرولیتــر

دســتگاه  HPLCآمــاده شــدند.
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جدول  :1محتوای تام فنولی موجود در عصاره های متانولی جلبک کالدوفورا( (�Cladopho
 )raو اسپیروژیر ()Spirogyra
نوع گیاه

ارزیابی محتوای تام فنول
()mg/g

نمونه مورد بررسی
جلبک کالدوفورا دریای

9/68 ± 0/68

خزر

کالدوفورا

اسپیروژیر

جلبک کالوفورا مصب

96/32 ± 2/62

اسپیروژیر مزرعه شالیزاری

56/46 ± 1/76

اسپیروژیر پساب دامداری

30/6 ± 0/99

بــه صــورت اکــی واالن میلــی گــرم کوئرســتین

محتوای تام فالونوئیدی

در گــرم عصــاره محاســبه شــد .جــدول ()2

محتــوای فالونوئیــدی تــام بــر مبنــای معادلــه

مقــدار ترکیبــات فالونوئیــدی را نشــان مــی

عصــاره متانولــی جلبــک هــای مناطــق مختلــف

رابطه :2

خــط منحنــی اســتاندارد (رابطــه  )2بــرای

دهــد.

جدول  :2محتوای تام فالونوئیدی موجود در عصاره های جلبک کالدوفورا ()Cladophora
و اسپیروژیر ()Spirogyra
نوع گیاه

کالدوفورا

اسپیروژیر

نمونه مورد بررسی

ارزیابی محتوای تام فالونوئیدی()mg/g

جلبک کالدوفورا دریای خزر

16/32 ± 1/30

اسپیروژیر مزرعه شالیزار

63/59 ± 1/34

جلبک کالوفورا مصب

اسپیروژیر پساب دامداری

149/92 ± 5/71
131/56 ± 3/09

هريك از مقادير جدول ميانگين به دست آمده از سه آزمايش مختلف  ±انحراف استاندارد ميباشد.
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در آن  ۵۰%رادیــکال  DPPHمهــار مــی شــود)

روش DPPH

عصـ�اره هـ�ای متانولـ�ی جلبک کالدوفـ�ورا( (�Cl

رادیــکال آزاد  DPPHیکــی از پرکاربردتریــن

 )adophoraو اسپیروژیر ( )Spirogyraرا در

مــی باشــد .شــکل (( IC50 )1غلظتــی را کــه

اســيد و  BHAبــه عنــوان اســتاندارد بــرای

روشهــای ســنجش قــدرت آنتیاکســیدانی

مناطــق مختلــف نشــان مــی دهــد .آســكوربيك

شکل  :1نمودار مقایسه ای میزان خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های جلبک کالدوفورا ( )Cladophoraو
اسپیروژیر ( )Spirogyraمناطق مختلف در به دام اندازی رادیکال ( DPPHمیکروگرم بر میلی لیتر).

مقایســه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

عصــاره جلبــک کالدوفــورا ()Cladophora

مصــب رودخانــه ) (546/06±15/06 µg/mlو

عصــاره جلبــک

اســپیروژیر ()Spirogyra

مزرعــه شــالیزاری )(190/10 ± 5/41 µg/ml

فعالیــت آنتــی اکســیدانی بیشــتری را در بــه دام

انــدازی رادیــکال  DPPHو جلبــک کالدوفــورا

نشــان دهنــده بیشــتر بــودن میــزان فعالیــت آنتی

اکســیدانی آن اســت ،شــکل (.)1

روش بــه دام انــدازی رادیــکال آزاد نیتریــک
اکســاید

نتایــج ارزیابــی فعالیــت آنتــی اکســیدانی
دو جلبــک

کالدوفــورا ( )Cladophoraو

اســپیروژیر ( )Spirogyraدر روش بــه دام

( )Cladophoraدریــای خزر (2004/96 ± 51/57

انــدازی رادیــکال آزاد نیتریــک اکســاید ،بــا

بــه دام انــدازی رادیــکال  DPPHنشــان داد ،چــرا

آزاد نیتریــک اکســاید مهــار گــردد در شــکل ()2

) µg/mlکمتریــن فعالیــت آنتــی اکســیدانی را در

کــه هــر چــه میــزان  IC50نمونــه کمتــر باشــد،

محاســبه  ،IC50غلظتــی را کــه  ۵۰%رادیــکال

آمــده اســت .كوئرســتين بــه عنــوان اســتاندارد

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی
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شکل  : 2نمودار مقایسه ای میزان خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های جلبک کالدوفورا ( )Cladophoraو
اسپیروژیر ( )Spirogyraدر به دام اندازی رادیکال نیتریک اکساید (میکروگرم بر میلی لیتر).

بــراي مقايســه بــكار گرفتــه شــد.

بــا توجــه بــه شــکل ( ،)2جلبــک کالدوفــورا

( )Cladophoraمصــب )(362/217 ± 9 µg/ml

ارزیابی میزان احیاکنندگی

در روش قــدرت احیــاء کنندگــی توانایــی

عصــاره هــا بــرای احیــاء آهــن ســه ظرفیتــی و

و جلبــک اســپیروژیر ( )Spirogyraمزرعــه

تبدیــل آن بــه آهــن دو ظرفیتــی ســنجیده مــی

فعالیـ�ت آنتی اکسـ�یدانی و جلبک کالدوفـ�ورا( (�Cl

میــزان تشــکیل آبــی پــروس در طــول مــوج

شــالیزاری ) (368/098 ± 15/90 µg/mlحداکثــر

شــود .میــزان کمپکــس آهــن بــا انــدازه گیــری

 )adophoraدریــای خــزر )(852 ± 28/30 µg/ml

 ۷۰۰نانومتــر قابــل اندازهگیــری اســت .شــکل

نیتریــک اکســاید نشــان داد.

عصــاره هــای متانولــی جلبــک کالدوفــورا

کمتریــن فعالیــت را در بــه دام انــدازی رادیــکال

( 3و  )4میــزان جــذب در آزمــون احیــاء کنندگی

شکل  : 3نمودار مقایسه ای میزان خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های جلبک کالدوفورا ( )Cladophoraو
استاندارد ویتامین  Cدر احیاء آهن III
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ارزیابی محتوای تام فنولی و فالونوئیدی دو گونه از جلبک های سبز به روش اسپکتروفتومتری -

( )Cladophoraو اســپیروژیر ( )Spirogyraرا

ناصر جعفری و همکاران

قرار گرفت.

نشــان مــی دهــد .افزایــش جــذب در ایــن طــول

بــر اســاس شــکل ( )۳عصــاره هــای جلبــک

مــی باشــد .آســكوربيك اســيد بــه عنــوان

)0/03 µg/mlفعالیــت آنتــی اکســیدانی بهتــری

مــوج حاکــی از افزایــش قابلیــت احیــاء کنندگــی
اســتاندارد بــرای مقایســه مــورد اســتفاده

کالدوفــورا ( )Cladophoraمصــب (0/727 ±
را در آزمــون احیــاء کنندگــی آهــن  IIIنشــان

شکل  : 4نمودار مقایسه ای میزان خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های جلبک اسپیروژیر ( )Spirogyraو
استاندارد ویتامین  Cدر احیاء آهن III

داد در صورتیکــه از فعالیــت ضعیــف تــری

نســبت بــه ویتامیــن  Cبرخــوردار اســت

) 0/15 µg/mlو کمتریــن فعالیــت در آزمــون

در آزمــون احیــای کنندگــی آهــن در جلبــک

( )Cladophoraدریــای خــزر (0/003 ± 0/00

) ± 0/00 µg/mlمشــاهده گردیــد .قــدرت

نســبت بــه ویتامیــن  Cبرخــوردار اســت(5/2 ±

احیــائ کنندگــی آهــن در جلبــک کالدوفــورا

) µg/mlمشــاهده گردیــد.

عصـ�اره هـ�ای جلبـ�ک اسـ�پیروژیر( (�Spir

 )ogyraمزرعــه شــالیزاری (0/714 ± 0/04

) µg/mlفعالیــت آنتــی اکســیدانی بهتــری را
در آزمــون احیــاء کنندگــی آهــن  IIIنشــان
داد در صورتیکــه از فعالیــت ضعیــف تــری

) (2/5 ± 0/15 µg/mlو کمتریــن فعالیــت
اســپیروژیر ( )Spirogyraدامــداری (0/013

احیاکنندگــی تمامــی عصارههــا بــا افزایــش
غلظــت افزایــش مییابــد امــا ایــن عصارههــا

در مقایســه بــا آســکوربیک اســید میــزان

احیاکنندگــی کمتــری نشــان دادهانــد (شــکل
.)4

آزمون شالته دهندگی فلزات
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شکل  : 5نمودار مقایسه ای میزان خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های جلبک کالدوفورا (،)Cladophora

اسپیروژیر ( )Spirogyraو استاندارد  EDTAدر آزمون شالته دهندگی آهن ( IIمیکروگرم بر میلی لیتر).

میــزان شــات دهندگــی آهــن توســط عصــاره
هــای جلبــک کالدوفــورا ( )Cladophoraو

اســپیروژیر ( )Spirogyraبــا محاســبه ،IC50

غلظتــی کــه  ۵۰%آهــن محیــط مهــار مــی گــردد
در شــکل ( )5آمــده اســت .در ایــن تســت
 EDTAبــه عنــوان اســتاندارد انتخــاب شــد بــه

گونــه ای کــه بــه طــور کامــل یــون فــروس را
شــات داده و از محیــط خــارج مــی کنــد.

فعالیــت آنتــی اکســیدانی را در آزمــون شــاته

دهندگــی آهــن  IIنشــان داده اســت (شــکل .)5
آنالیــز ســه ترکیــب فنولــی بــا اســتفاده از
HPLC
باتوجــه بــه زمــان بــازداری ،میــزان ســه

ترکیــب فنولــی (گالیــک اســید ،کوماریــک اســید

و کوئرســتین) درعصــاره هــای متانولــی جلبک

عصـ�اره هـ�ای جلبـ�ک اسـ�پیروژیر( (�Spirogy

کالدوفــورا ( )Cladophoraو

را از خــود نشــان دادنــد (601/961 ± 13/41

یــک از ترکیبــات بــا ارزیابــی ســطح زیــر پیــک

) EDTA (7/93 ± 0/02 µg/mlایــن میــزان

بیشــترین میــزان ترکیبــات فنولــی در عصــاره

 )raدامــداری فعالیــت آنتــی اکســیدانی بهتــری

) ،µg/mlولــی در مقایســه بــا اســتاندارد
فعالیــت بســیار کــم اســت .عصــاره هــای جلبک

کالدوفــورا ( )Cladophoraدریــای خــزر بــا

میــزان )(814/387 ± 29/88 µg/mlکمتریــن

اســپیروژیر

( )Spirogyraشناســایی شــدند ،و میــزان هــر

ایجــاد شــده توســط هــر ترکیــب محاســبه شــد.
جلبــک کالدوفــورا ( )Cladophoraمصــب

مشــاهده شــد ،ایــن جلبــک از گالیــک اســید

) ،(4/832 µg/gکوماریک اســید )(0/369 µg/g
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ناصر جعفری و همکاران

ارزیابی محتوای تام فنولی و فالونوئیدی دو گونه از جلبک های سبز به روش اسپکتروفتومتری -

جـ�دو ل  :3میــزان ســه ترکیــب فنولــی موجــود درعصــاره جلبــک کالدوفــورا (�Cladopho
 )raو اســپیروژیر ()Spirogyra
گالیک اسید

کوماریک اسید

کوئرستین

()mg/g

()mg/g

()mg/g

جلبک کالدوفورا دریای خزر

0/162

0/106

0/175

جلبک کالدوفورا مصب

4/832

0/369

0/625

جلبک اسپیروژیر مزرعه شالیزاری

11/563

1/899

0/886

جلبک اسپیروژیر دامداری

6/472

0/511

0/330

نمونه مورد بررسی

و کوئرســتین ) (0/625 µg/gبیشــتری در اسـ�ید و کوئرسـ�تین جلبـ�ک کالدوفـ�ورا( (�Cl

مقایســه بــا ســایر نمونــه هــا برخــوردار بــود.

 )adophoraو اســپیروژیر ( )Spirogyraدر

مزرعــه شــالیزاری نســبت بــه پســاب دامــداری

شــکل هــای شــماره  6تــا  10کروماتوگرام ســه

میــزان ترکیــب فنولــی گالیــک اســید ،کوماریــک

کالدوفــورا ( )Cladophoraو اســپیروژیر

در عصــاره جلبــک اســپیروژیر ()Spirogyra

از ترکیبــات فنولــی بیشــتری مشــاهده شــد.

مناطــق مختلــف در جدول ( )3نشــان داده شــد.
ترکیــب فنولــی موجــود در عصاره هــای جلبک

شکل  : 6نمودار  HPLCاستاندارد (شامل گالیک اسید ،کوماریک اسید و کوئرستین)

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی
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شکل  : 7نمودار HPLCعصاره جلبک کالدوفورا ( )Cladophoraدریای خزر

شکل  : 8نمودار  HPLCعصاره جلبک کالدوفورا ( )Cladophoraمصب

شکل  : 9نمودار  HPLCعصاره جلبک اسپیروژیر ( )Spirogyraمزرعه شالیزاری
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ناصر جعفری و همکاران

شکل  :10نمودار  HPLCعصاره جلبک اسپیروژیر ( )Spirogyraپساب دامداری

( )Spirogyraدر مناطــق مختلــف را نشــان

مــی  .Spirogyraبــر طبــق کروماتوگــرام

بــر اســاس آنالیــز ضریــب همبســتگی بیــن
زوج صفــات (پیرســون) ،بیــن میــزان فنــول

اســتاندارد ) )Chang et al., 2002زمــان

کل ،فالونوئیــد کل ،اســید گالیــک ،کوماریــک

) (3/817 µg/gو کوئرســتین

هــای جلبــک کالدوفــورا ( )Cladophoraو

بــازداری اســید گالیــک ) ،(2/383 µg/gاســید
کوماریــک

)(7/217 µg/gمــی باشــد .همانطــور کــه در

شــکل هــای شــماره  6تــا  10مشــاهده مــی

شــود بیشــترین زمــان بــازداری مربــوط بــه

کوئرســتین و کمتریــن زمــان بــازداری مربــوط
بــه گالیــک اســید مــی باشــد.

آنالیز آماری داده ها

اســید و کوئرســتین موجــود در عصــاره

اســپیروژیر (  )Spirogyraو فعالیــت آنتــی

اکســیدانی آنهــا در مناطــق مختلــف تفــاوت
معنــی داری از لحــاظ آمــاری مشــاهده شــد

( .)P˂05/0یعنــی بــه لحــاظ آمــاری ،میانگیــن

فعالیــت آنتــی اکســیدانی بــر حســب نــوع

صفــت بــا هــم تفــاوت داشــته و یکســان

نمیباشــد و مقــدار صفــت بــا تغييــر

نتایــج آمــاری و ضرایــب همبســتگی بیــن

تركيبــات و تغييــر منطقــه تغييــر مــي كنــد.

اســپیروژیر ( )Spirogyra

میــزان فنــول بــا فالونوئیــد ،گالیــک اســید،

فیزیکوشــیمیایی آب در جدولهــای ( 4و )5

مثبــت معنــی دار وجــود دارد .بیــن میــزان

ترکیبـ�ات ثانویـ�ه جلبـ�ک کالدوفـ�ورا(  (�Cl

 )adophoraو

و ارتبــاط ایــن ترکیبــات بــا پارامترهــای

و پیوســت هــای  1و  2نشــان داده شــد.

در جلبــک کالدوفــورا ( ،)Cladophoraبیــن

کوماریــک اســید و کوئرســتین همبســتگی
فالونوئیــد بــا فنــول ،گالیــک اســید،
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جدول  : 4همبستگی بین ترکیبات فنولی و فالونوئیدی در عصاره جلبک کالدوفورا
پارامترها

کوئرستین

کوماریک اسید

گالیک اسید

فالونوئید

فنول

**0/976

**0/970

**0/956

**0/962

1

**0/993

**0/996

**0/990

1

**0/962

فالونوئید

**0/998

**0/983

1

**0/990

**0/956

گالیک اسید

**0/991

1

**0/983

**0/996

**0/970

کوماریک اسید

1

**0/991

**0/998

**0/993

**0/967

کوئرستین

فنول

جدول  : 5همبستگی بین ترکیبات فنولی و فالونوئیدی در عصاره جلبک اسپیروژیر
پارامترها

کوئرستین

کوماریک اسید

گالیک اسید

فالونوئید

فنول

0/**995

0/**996

0/**976

-0/**991

1

-0/**999

**-0/998

**-0/981

1

-0/**991

فالونوئید

0/**983

0/**976

1

-0/**981

0/**978

گالیک اسید

0/**999

1

0/**976

-0/**998

0/**996

کوماریک اسید

1

**0/999

0/**983

-0/**999

0/**995

کوئرستین

فنول

** اختالف معنی دار در سطح  1درصد.

کوماریــک اســید و کوئرســتین همبســتگی

در جلبــک کالدوفــورا ( ،)Cladophoraبیــن

معنــی دار مشــاهده شــده اســت (جــدول .)4

نیتریــک اکســاید و شــاته دهندگــی آهــن در

مثبــت ()r، 99/0=r، 99/0=r، 99/0 =r=96/0
در جلبــک اســپیروژیر (  ،)Spirogyraبیــن

میــزان فنــول بــا گالیــک اســید ،کوماریــک

اســید و کوئرســتین همبســتگی مثبــت و بیــن
میــزان فالونوئیــد بــا فنــول ،گالیــک اســید،

کوماریــک اســید و کوئرســتین همبســتگی

منفــی (r، 981/0- =r، 998/0- =r،= 991/0-
 )999/0- =rمشــاهده شــد (جــدول .)5

نتایــج آنالیــز ضریــب همبســتگی بیــن زوج

صفــات (پیوســت  )1نشــان مــی دهــد کــه

میــزان فالنوییــد بــا  IC50آزمــون ،DPPH

ســطح  1درصــد همبســتگی منفــی و بــا فنــول،
گالیــک اســید ،کوماریــک اســید و کوئرســتین
همبســتگی مثبــت (بــه ترتیــبr،= 96/0 :
 )99/0=r، 99/0 =r، 99/0 =rوجــود دارد.

بیــن میــزان  IC50آزمــون  DPPHبــا فنــول،
فالونوییــد ،گالیــک اســید ،کوماریــک اســید

و کوئرســتین همبســتگی منفــی و بــا IC50
آزمــون شــاته و نیتریــک اکســاید همبســتگی
مثبــت در ســطح  1درصــد مشــاهده شــدIC50.
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آزمــون نیتریــک اکســاید بــا فنــول ،فالونوئیــد،

همبســتگی مثبــت و بــا  IC50آزمــون اســید

همبســتگی منفــی (بــه ترتیــبr، = 95/0- :

مشــاهده نشــده اســت .بیــن میــزان فالونوییــد

گالیــک اســید ،کوماریــک اســید و کوئرســتین

 )99/0=r، 98/0- = r، 99/0- = r، 99/0- = rو

بــا  IC50آزمــون  DPPHو شــاته دهندگــی
همبســتگی مثبــت نشــان داده شــدIC50 .

آزمــون شــاته دهندگــی بــا فنــول ،فالونوئیــد،

گالیــک اســید ،کوماریــک اســید و کوئرســتین
همبســتگی منفــی و بــا  IC50آزمــون DPPH
و نیتریــک اکســاید همبســتگی مثبــت مشــاهده
شـ�د .در جلبـ�ک

اسـ�پیروژیر(  (�Spirogy

نیتریــک و شــاته دهندگــی رابطــه معنــی دار
بــا فنــول ،گالیــک ،کوماریــک و کوئرســتین

همبســتگی منفــی (بــه ترتیــبr،= 991/0- :
 )981/0- =r، 998/0- =r، 999/0- =rو بــا

 IC50آزمــون  DPPHهمبســتگی مثبــت
( )r= 994/0-و بــا شــاته و اســید نیتریــک

همبســتگی معنــادار مشــاهده نشــد .بيــن ميــزان

 IC50آزمــون  DPPHبــا گاليــك ،كوماريــك
و كوئرســتين همبســتگي منفــي (بــه ترتیــب:

 ،)raبیــن میــزان فنــول بــا فالنوییــد و IC50

 )r، 944/0- =r، 987/0- =r= 998/0-وجــود

 )r، 992/0- =r= 991/0-و معنــی داری در

بیــن صفــات انتــي اكســيداني و تركيبــات فنولي

آزمــون  DPPHهمبســتگی منفــی (بــه ترتیــب:

ســطح  1درصــد وجــود دارد .بیــن فنــول بــا

گالیــک اســید ،کوماریــک اســید و کوئرســتین

دارد .بــا توجــه بــه آنالیــز ضریــب همبســتگی

همبســتگی وجــود دارد (پیوســت .)2

**.967
**.993
**-.997
**-.993
**.998
**.991
1
**-.998
-0.547
**-.998
**-.997
**-.986
**.997
**.983
**.996
**1.000

**-.970
**-.998
**.999
**.996
**-.994
**-.997
**-.998
1
**.551
**1.000
**.999
**.990
**-.998
**-.991
**-.997
**-.998

-.430
-.549
.521
.617
-.538
-.566
-.547
**.551
1
**.551
**.524
**.441
**-.527
**-.567
**-.530
**-.542

**-.970
**-.998
**.999
**.996
**-.994
**-.997
**-.998
**1.000
**.551
1
**.999
**.990
**-.998
**-.991
**-.997
**-.998

نیترات
**-.976
**-.998
**1.000
**.993
**-.993
**-.996
**-.997
**.999
**.524
**.999
1
**.994
**-.997
**-.990
**-.996
**-.997

نیتریت

**-.987

**-.988

**.995

**.975

**-.983

**-.984

**-.986

**.990

**.441

**.990

**.994

1

**-.990

**-.980

**-.986

**-.988

فسفات

**.977

**.993

**-.997

**-.991

**.990

**.996

**.997

**-.998

**-.527

**-.998

**-.997

**-.990

1

**.992

**.992

**.998

فسفر

**.973

**.990

**-.988

**-.989

**.971

**.998

**.983

**-.991

**-.567

**-.991

**-.990

**-.980

**.992

1

**.980

**.984

سولفات

**.955

**.997

**-.995

**-.993

**.996

**.990

**.996

**-.997

**-.530

**-.997

**-.996

**-.986

**.992

**.980

1

**.995

آهن

**.971

**.992

**-.998

**-.993

**.997

**.992

**1.000

**-.998

**-.542

**-.998

**-.997

**-.988

**.998

**.984

**.995

1

پیوست  : 1همبستگی بین ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی با فاکتورهای محیط آب در عصاره جلبک کالدوفورا ()Cladophora

**.970
**.996
**-.994
**-.995
**.983
1
**.991
**-.997
-0.566
**-.997
**-.996
**-.984
**.996
**.998
**.990
**.992

الکتریکی

هدایت

**.956
**.990
**-.994
**-.989
1
**.983
**.998
**-.994
-0.538
**-.994
**-.993
**-.983
**.990
**.971
**.996
**.997

اکسید

نیتریک

ديفنيل-
پيکريل-
هيدرازيل
**-.952
**-.996
**.991
1
**-.989
**-.995
**-.993
**.996
0.617
**.996
**.993
**.975
**-.991
**-.989
**-.993
**-.993

اسیدیته

فالونوئید
**-.979
**-.996
1
**.991
**-.994
**-.994
**-.997
**.999
0.521
**.999
**1.000
**.995
**-.997
**-.988
**-.995
**-.998

درجه حرارت کوئرستین کوماریک اسید گالیک اسید

فنول
**.962
1
**-.996
**-.996
**.990
**.996
**.993
**-.998
-0.549
**-.998
**-.998
**-.988
**.993
**.990
**.997
**.992

پارامترها
1
**.962
**-.979
**-.952
**.956
**.970
**.967
**-.970
-0.43
**-.970
**-.976
**-.987
**.977
**.973
**.955
**.971

فنول

فالونوئید
ديفنيل -پيکريل-
هيدرازيل
نیتریک اکسید
گالیک اسید
کوماریک اسید
کوئرستین
درجه حرارت
اسیدیته
هدایت الکتریکی
نیترات
نیتریت
فسفات
فسفر
سولفات
آهن

* معنی دار در سطح 5درصد ** معنی دار در سطح  1درصد و بدون ستاره عدم وجود اختالف معنی دار
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پیوست  : 2همبستگی بین ترکیبات فنولی و فعالیت های آنتی اکسیدانی با فاکتورهای محیط آب در عصاره جلبک اسپیروژیر ()Spirogyra

**.995
**-.999
**-.998
-.791
**.983
**.999
1
**1.000
-0.543
**-1.000
**-.993
**-.983
**-1.000
**-.983
*-.852
**-.966

**.994
**-.998
**-.999
-.789
**.986
**.997
**1.000
1
**-.533
**-1.000
**-.995
**-.986
**-1.000
**-.991
**-.865
**-.969

-.601
.519
.532
.058
-.438
-.564
-.543
**-.533
1
**.533
**.528
**.450
**.527
**.522
**.387
**.582

**-.994
**.998
**.999
.789
**-.986
**-.997
**-1.000
**-1.000
**.533
1
**.995
**.986
**1.000
**.991
**.865
**.969

**-.994
**.990
**.994
.787
**-.991
**-.989
**-.993
**-.995
**.528
**.995
1
**.971
**.992
**.972
**.895
**.986

نیتریت

**-.962

**.982

**.987

.766

**-.968

**-.975

فسفات

**-.992

**.998

**.999

.793

**-.984

**-.997

**-.983** -1.000

**-.986** -1.000

**.450

**.986

**.971

1

**.988

**.991

**.868

**.926

**.527

**1.000

**.992

**.988

1

**.993

**.855

**.962

فسفر

**-.979

**.992

**.991

.773

**-.964

**-.991

**-.983

**-.991

**.522

**.991

**.972

**.991

**.993

1

**.824

**.930

سولفات

*-.852

*.838

*.876

.571

*-.887

*-.829

*-.852

**-.865

**.387

**.865

**.895

**.868

**.855

**.824

1

**.908

آهن

**-.981

**.956

**.971

.741

**-.976

**-.961

**-.966

**-.969

**.582

**.969

**.986

**.926

**.962

**.930

**.908

1

ديفنيل-
نیترات هدایت الکتریکی اسیدیته درجه حرارت کوئرستین کوماریک اسید گالیک اسید نیتریک اکسید
**.996
**-.998
**-.994
-.793
**.976
1
**.999
**.997
-0.564
**-.997
**-.989
**-.975
**-.997
**-.991
*-.829
**-.961

پيکريل-
**.978
**-.981
**-.987
*-.843
1
**.976
**.983
**.986
-0.438
**-.986
**-.991
**-.968
**-.984
**-.964
*-.887
**-.976

فالونوئید
-.771
.810
.780
1
*-.843
-.793
-.791
-0.789
0.058
0.789
0.787
0.766
0.793
0.773
0.571
0.741

فنول
**-.992
**.994
1
.780
**-.987
**-.994
**-.998
**-.999
0.532
**.999
**.994
**.987
**.999
**.991
*.876
**.971

پارامترها
**-.991
1
**.994
.810
**-.981
**-.998
**-.999
**-.998
0.519
**.998
**.990
**.982
**.998
**.992
*.838
**.956

هيدرازيل
1
**-.991
**-.992
-.771
**.978
**.996
**.995
**.994
-0.601
**-.994
**-.994
**-.962
**-.992
**-.979
*-.852
**-.981

فالونوئید
ديفنيل -پيکريل-

فنول

هيدرازيل
نیتریک اکسید
گالیک اسید
کوماریک اسید
کوئرستین
درجه حرارت
اسیدیته
هدایت الکتریکی
نیترات
نیتریت
فسفات
فسفر
سولفات
آهن

* معنی دار در سطح 5درصد ** معنی دار در سطح  1درصد و بدون ستاره عدم وجود اختالف معنی دار
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آنالیــز واریانــس چنــد متغیــره نشــان داد کــه

 )phoraهمبســتگی منفــی (بــه ترتیــب97/0- :

کل ،فالونوئیــد کل ،اســید گالیــک ،کوماریــک

و معنــی دار و بــا محتــوای فنولــی ،گالیــک

بعضــی از فاکتــور هــای آب بــر میــزان فنــول

اســید و کوئرســتین موجــود در عصــاره هــای

=)r، 99/0- =r، 99/0- =r، 99/0- =r، 99/0- =r
اســید ،کوماریــک اســید و کوئرســتین موجــود

کالدوفــورا ( )Cladophoraو اســپیروژیر در عصـ�اره هـ�ای جلبـ�ک اسـ�پیروژیر( (�Spir

( )Spirogyraو فعالیــت آنتــی اکســیدانی

 )ogyraهمبســتگی منفــی (بــه ترتیــب99/0- :

آنهــا تأثیــر معنــی داری از لحــاظ آمــاری

= )r، ۹۸/-۰ =r، 99/0- =r، 00/1- =rو هدایــت

همبســتگی (پیوســت هــای  1و  )2بیــن زوج

= )rو معنــی دار و مقــدار نیترات موجود در آب

دارنــد ( .)P˂05/0بررســی جــداول ضرایــب

صفــات نشــان مــی دهــد کــه درجــه حــرارت
و محتــوای فنولــی و فالونوئیــدی کل ،گالیــک

الکتریکــی بــا فالونوئید همبســتگی مثبــت (99/0

بــا محتــوای فنولــی و فالونوئیــدی کل ،گالیــک

اســید ،کوماریــک اســید و کوئرســتین موجــود

اســید ،کوماریــک اســید و کوئرســتین موجــود در عصـ�اره هـ�ای جلبـ�ک کالدوفـ�ورا( (�Clado
در عصـ�اره هـ�ای جلبـ�ک کالدوفـ�ورا( (�Clado

 )phoraهمبســتگی منفــی (بــه ترتیــب97/0- :

 )phoraهمبســتگی منفــی (بــه ترتیــب97/0- :

=)r، 99/0- =r، 99/0- =r، 99/0- =r، 99/0- =r

و مقــدار درجــه حــرارت محیــط بــا محتــوای

نیتــرات بــا محتــوای فنولــی ،گالیــک اســید،

=)r، 99/0- =r، 99/0- =r، 99/0- =r، 99/0- =r
فنولــی ،گالیــک اســید ،کوماریــک اســید و

و معنــی دار در ســطح  ۵درصــد گــزارش شــد.

کوماریــک اســید و کوئرســتین موجــود در

کوئرســتین موجــود در عصــاره هــای جلبــک عصـ�اره هـ�ای جلبـ�ک اسـ�پیروژیر( (�Spiro
اســپیروژیر ( )Spirogyraهمبســتگی مثبــت

(بــه ترتیــبr، 98/0 =r، 99/0 =r، 00/1= 99/0 ،

 )gyraهمبســتگی منفــی (بــه ترتیــبr،= 99/0- :

 )۹۹/-۰ =r، 98/0- =r، 99/0- =rو معنــی دار و

 )=rو معنــی دار و بــا فالونوئیــد همبســتگی

میــزان نیتــرات بــا فالونوئیــد همبســتگی مثبــت

درصــد مشــاهده گردیــد .مقــدار اســیدیته

مشــاهده شــده اســت .غلظــت فســفات موجــود

عصـ�اره هـ�ای جلبـ�ک کالدوفـ�ورا( (�Clado

گالیــک اســید ،کوماریــک اســید و کوئرســتین

منفــی ( )r= 99/0-و معنــی دار در ســطح ۵

آب بــا میــزان ترکیبــات آنتــی اکســیدانی در

( )r= 99/0و معنــی دار در ســطح  ۵درصــد

در آب بــا محتــوای فنولــی و فالونوئیــدی کل،

 )phoraو اســپیروژیر ( )Spirogyraرابطــه

موجــود در عصــاره هــای جلبــک کالدوفــورا

بــا محتــوای فنولــی و فالونوئیــدی کل ،گالیــک

 )r، 99/0 =r، 99/0=r، 99/0=r، 99/0=r= 97/0و

معنــاداری را نشــان نــداد .هدایــت الکتریکــی

( )Cladophoraهمبســتگی مثبــت (بــه ترتیــب:

اســید ،کوماریــک اســید و کوئرســتین موجــود در عصـ�اره هـ�ای جلبـ�ک اسـ�پیروژیر( (�Spi
در عصـ�اره هـ�ای جلبـ�ک کالدوفـ�ورا( (�Clado

 )rogyraمیــزان فســفات بــا محتــوای فنولــی،
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گالیــک اســید ،کوماریــک اســید و کوئرســتین

گياهــي بــه عنــوان متابوليتهــاي ثانويــه را

 )۰ =r، 99/0- =r، 00/1- =rو بــا فالونوئیــد

محيطــي ايجــاد ميشــود .ايــن تركيبــات بــه

همبســتگی منفــی (بــه ترتیــبr، ۹۸/-= 99/0- :

همبســتگی مثبــت ( )r=99/0و معنــی دار در
ســطح  ۵درصــد وجــود دارد .میــزان فســفر
موجــود در آب بــا ترکیبــات آنتــی اکســیدانی
موجــود در عصــاره هــای جلبــک کالدوفــورا

( )Cladophoraهمبســتگی مثبــت (بــه ترتیــب:

تشــكيل ميدهنــد كــه در پاســخ بــه استرســهاي

دليــل داشــتن گروههــاي هيدروكســيل ،توانايــي

خنثــي ســازي راديكالهــاي آزاد را داشــته و
مــي تواننــد بــه عنــوان دهنــده بــا الكتــرون يــا
هيــدروژن عمــل نماينــد )Fukumoto, 2000(.

افزايــش تركيبــات فنــول تــام خاصيــت آنتــي

 )r، 99/0 =r، 97/0=r، 99/0=r، 98/0=r= 97/0و

اكســيداني بيشــتر ميشــود .تركيبــات فنولــي

 )rogyraغلظــت فســفر و محتــوای فنولــی،

پاكســازي راديكالهــاي آزاد را دارنــد و ايــن

همبســتگی منفــی (بــه ترتیــبr، ۹۶/-= 97/0- :

آروماتيــك و ماهيــت گروههــاي جابــه جــا

در عصـ�اره هـ�ای جلبـ�ک اسـ�پیروژیر( (�Spi

گالیــک اســید ،کوماریــک اســید و کوئرســتین
 )۰ =r، 99/0- =r، 98/0- =rو بــا فالونوئیــد

همبســتگی مثبــت ( )r=99/0و معنــی دار در
ســطح  ۵درصــد مشــاهده شــد .غلظــت آهــن
موجــود در آب بــا میــزان ترکیبــات آنتــی

اکســیدانی عصــاره هــای جلبــک کالدوفــورا
( )Cladophoraهمبســتگی مثبــت (بــه ترتیــب:

بــا وزن مولكولــي زيــاد توانايــي زيــادي بــراي

توانايــي بيشــتر بســتگي بــه تعــداد حلقــه هــاي

شــونده هيدروكســيل دارد)Lagouri, 1996(.
در تمــام مراحــل رشــد گیاهــان ،یــک سیســتم
دفــاع آنتیاکســیدانی فعــال میباشــد .عمــل

ایــن آنتیاکســیدانها متفــاوت اســت و بــه
طــور گســترده بــا چندیــن فاکتــور مثــل مراحل
بلــوغ ،شــرایط آب و هوایــی ،بخشهــای مــورد

)r، 99/0 =r، 99/0=r، 99/0=r، 00/1=r= 97/0

اســتفاده از گیــاه ،شــرایط برداشــت و ذخیــره

( )Spirogyraمقــدار آهــن و محتــوای فنولــی،

بــه نظــر مــی رســد تولیــد متابولیــت هــای

و در عصــاره هــای جلبــک

اســپیروژیر

ســازی تغییــر میکنــد (.)Mejia et al., 1988

گالیــک اســید ،کوماریــک اســید و کوئرســتین

ثانویــه تحــت تأثیــر شــرایط محیطــی گیــاه

 )۰ =r، 96/0- =r، 96/0- =rو بــا فالونوئیــد

جهــت تولیــد متابولیــت هــای خــاص گیــاه مــی

همبســتگی منفــی (بــه ترتیــبr، ۹۷/-= 98/0- :

همبســتگی مثبــت ( )r=95/0و معنــی دار در
ســطح  ۵درصــد مشــاهده شــد.
بحث و نتیجه گیری

تركيبــات فنولــي ،گــروه مهمــي از تركيبــات

باشــد .بنابرایــن شناســایی شــرایط مناســب

توانــد در افزایــش تولیــد ایــن متابولیــت هــا در
محیــط هــای کشــت مصنوعــی مؤثــر باشــد

(Becerro, and Paul, 2004; Ibrahim et al.,
 .)2011ترکیبــات ثانویــه گیاهــان طیف وســیعی
از عملکردهــای بیولوژیــک را نشــان مــی دهنــد.

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

دوره بیست و نهم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1395
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بنابرایــن شناســایی یــک یــا چنــد عامــل زیســت

در جلبــک اســپیروژیر ( )Spirogyraمیانگیــن

در گیاهــان بســیار ســخت اســتStamp,

گالیــک ،کوماریــک و کوئرســتین در مزرعــه

محیطــی تنظیــم کننــده ســنتز ترکیبــات ثانویــه
 .) )2003از آنجــا کــه ترکیبــات آنتیاکســیدانی

گوناگــون درشیشــه ( )in vitroاز طریــق
ســازوکارهای مختلفــی عمــل می-کننــد واضــح

اســت کــه تنهــا یــک روش نمیتوانــد پیــش
بینــی جامعــی از تاثیــر تمــام پارامترهــای
درگیــر در خصوصیــت آنتیاکســیدانی ارائــه
دهــد ( .)Aruoma, 2003بنابرایــن ،در ایــن

تحقیــق از روشــهای ســنجش متفــاوت بــرای
ارزیابــی فعالیــت آنتیاکســیدانی عصارههــا
اســتفاده گردیــد .ایــن روشــهای ســنجش،

در خصوصیاتــی ماننــد سوبســترا ،شــرایط

واکنــش ،روشهــای کمــی کــردن دادههــا و
غیــره بــا یکدیگــر متفاوتنــد (Conforti et al.,

 .)2007بســته بــه روشهــای بــه کار بــرده
شــده ،عصارههــای گیاهــی در دورههــای
مختلــف توانایــی آنتی-اکســیدانی متفاوتــی را

نمایــش دادنــد.

ترکیبــات فنولــی ،شــاته دهندگــی ،اســید

شــاليزاری بیشــتر بــود و میانگیــن فالونوئیــد،
 IC50آزمــون  DPPHو نیتریــک اکســاید در

منطقــه دامــداری بیشــتر بــود .بنابرایــن جلبــک
مزرعــه شــالیزاری فعالیــت آنتــی اکســیدانی
بهتــری از نظــر میــزان ترکیبــات فنولــی،

اســید گالیــک ،کوماریــک اســید ،کوئرســتین،

 IC50آزمــون  DPPHو نیتریــک اکســاید
برخــوردار بــوده و منطقــه پســاب دامــداری
از نظــر میــزان فالونوئیــد و  IC50آزمــون

شــاته دهندگــی بهتــر بــوده اســت (شــکل 2 ،1
و  .)3نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان مــی
دهــد کــه جلبــک کالدوفــورا ()Cladophora

در مصــب رودخانــه میــزان فنــول و فالونوئیــد
و ترکیبــات فنولــی گالیــک اســید ،کوماریــک

اســید و کوئرســتین بیشــتری نســبت بــه
دریــا برخــوردار بــود .همچنیــن فعالیــت آنتــی

اکســیدانی بهتــری را در آزمــون هــای بــه دام

طبــق نتایــج تحقیــق حاضــر در جلبــک

انــدازی رادیــکال  ،DPPHنیتریــک اکســاید،

فنولــی ،فالونوئیــد ،گالیــک اســید ،کوماریــک

 IIIاز خــود نشــان داد .جلبــک اســپیروژیر

کالدوفــورا ( )Cladophoraمیانگیــن ترکیبــات
اســید و کوئرســتین در منطقــه مصــب بیشــتر
بــود و میانگیــن  IC50آزمــون  ،DPPHنیتریک

شــاته دهندگــی آهــن  IIو احیــا کنندگــی آهــن
( )Spirogyraموجــود در منطقــه مزرعــه

شــالیزاری از میــزان فنــول و ترکیبــات فنولــی

اکســاید و شــاته دهندگــی آهــن در منطقــه

گالیــک اســید ،کوماریــک اســید و کوئرســتین

کالدوفــورا ( )Cladophoraدر منطقــه مصــب

بــود و فعالیــت هــای آنتــی اکســیدانی بهتــری

دریــا بیشــترین بــوده .بطــور کلــی جلبــک

رودخانــه فعالیــت آنتــی اکســیدانی بهتــری را
در صفــات مختلــف از خــود نشــان داده اســت.

بیشــتری نســبت به پســاب دامــداری برخوردار
را در آزمــون هــای بــه دام انــدازی رادیــکال
 ،DPPHنیتریــک اکســاید و احیاکنندگــی  IIIاز
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خــود نشــان داد .بنابرایــن ترکیبــات فنولــی می

مصــب و اســپیروژیر ( )Spirogyraشــالیزار

هــای اســتخراج شــده باشــند کــه چنیــن نتایجی

فنولــی و آنتــی اکســیدانی بهتــری برخــوردار

توانــد مســئول فعالیت آنتــی اکســیدانی عصاره
قبــا هــم گــزارش شــد ;Josuttis et al., 2012

Ghasemi et al., 2009) (Ebrahimzadeh et

 . ;al., 2009در ایــن مطالعــه اختــاف معنــی
داری بیــن محتــوای فنولــی و فالونوئیــدی

نمونــه هــا در مناطــق مختلــف مشــاهده شــد.
آزمــون عصــاره هــا ،فعالیــت آنتــی اکســیدانی

خوبــی را در بعضــی از تســت هــا نشــان داد.

نتایــج نشــان مــی دهــد کــه بیــن فاکتورهــای
آب و میــزان ترکیبــات آنتــی اکســیدان فنولــی

در عصـ�اره هـ�ای جلبـ�ک کالدوفـ�ورا( (�Clado

بــا هدایــت الکتریکــی کمتــر ،از میــزان ترکیبــات

بودنــد .نیتــرات اکســیده تریــن شــکل نیتــروژن

اســت کــه در سیســتم هــای طبیعــی یافــت مــی
شــود .تجمــع نیتــرات مــی توانــد ناشــی از

انتشــار آب هــای کشــاورزی بــه علــت مصرف
بیــش از حــد کــود هــای نیتراتــی باشــد و یــا

آلودگــی نقطــه ای از فاضــاب هــای انســانی

کــه بــه درســتی دفــع و فــرآوری نشــده انــد
و یــا پســاب کارخانــه هــا باشــد کــه موجــب
آلــوده شــدن آب مــی شــود )et al., 2007

 .(Manassaramبــه همیــن دلیــل بــا بــاال

 )phoraو اســپیروژیر ( )Spirogyraرابطــه

بــودن میــزان نیتــرات و نیتریــت موجــود در

ایــن رابطــه بــه ایــن مفهــوم مــی باشــد کــه

و از فعالیــت آنتــی اکســیدانی کمــی در مقایســه

معنــاداری وجــود دارد (پیوســت هــای  1و .)2
ســنتز ترکیبــات فنولــی مــی توانــد تحــت تاثیــر
عوامــل مشــترکی قــرار داشــته باشــد .هدایــت

الکتریکــی بــا ترکیبــات فنولــی در عصــاره های
هــر دو نــوع جلبــک همبســتگی منفــی را نشــان
داد ،بدیــن معنــی کــه بــا کــم بــودن میــزان

هدایــت الکتریکــی ،میــزان ترکیبــات فنولــی

افزایــش مــی یابــد (McIntyre and Wheater,

 .)2004هدایــت الکتریکــی تعییــن کننــده غلظــت

امــاح محلــول در آب مــی باشــد و در ارتبــاط
بــا آنیــون هــا و کاتیــون هــای موجــود در آب

اســت ) . )Lucassen, 2004هــر چــه میــزان
یونهایــی نظیــر نیتــرات و فســفات در آب کمتــر
باشــد ،فعالیــت آنتــی اکســیدانی افزایــش مــی
یابــد .کــه جلبــک کالدوفــورا ()Cladophora

پســاب دامــداری ،ایــن آب بســیار آلــوده بــوده
بــا ســایر نمونــه هــا برخــوردار بــود و مصــب
رودخانــه هــم بــا کمتریــن میــزان نیتــرات

و نیتریــت فعالیــت آنتــی اکســیدانی بهتــری

داشــت کــه همبســتگی منفــی بیــن نیتــرات و
نیتریــت موجــود در آب بــا میــزان ترکیبــات

فنولــی گــزارش شــد .اثــر فســفات بــر آب
نتیجــه انتشــار وســیع آن بــه محیــط بــه دلیــل

معــدن کاری و یــا کشــت و زرع مــی باشــد.
در هنــگام تصفیــه آب معمــوال فســفات از بیــن

نمــی رود ،بنابــر ایــن مــی توانــد تــا مســافت
زیــادی توســط آب هــای ســطحی انتشــار یابد.

( )Stepien and Klobus, 2005بــا افزایــش
میــزان فســفات در محیــط ،رشــد جلبــک هــا

هــم افزایــش مــی یابنــد(Zhang and Prepas,
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 . )1996در ایــن تحقیــق رابطــه معنــاداری بیــن

فالونوئیـ�دی نیـ�ز بـ�ا نتایـ�ج مطالعـ�ا ت �Bou

جلبــک هــا مشــاهده شــد .بیــن درجــه حــرارت

) (2012همخوانــی دارد Wang .و همکـــاران

میــزان فســفات آب و فعالیــت آنتــی اکســیدانی

و ترکیبــات فنولــی همبســتگی منفــی نشــان

داده شــد .بدیــن معنــی کــه در دماهــای پاییــن
میــزان ترکیبــات فنولــی افزایــش مــی یابــد.
درجــه حــرارت پاییــن همــراه بــا شــدت نــور،

اســترس فتواکســی داتیــو را بــا محــدود کــردن
آنزیــم هــای فتوســنتزی افزایــش مــی دهــد در

نتیجــه ترکیبــات فنولــی بــه عنــوان محافظــت

کننــده نــوری افزایــش مــی یابنــد(Close and
 . )Mc Arthur, 2002غلظــت ســولفات بــا

 baو همــکاران ( )2010و Chai and Wong

( )2007در بررسی خاصـــیت آنتـــی اکسـیدانی
جلبــک اســپیرولینا فعالیـــت بــاالي عصــاره هــا
را عالوه بـــر وجـــود فالونوئید بـه بتاکـاروتن،
ویتامیــن  Aو آلفــا توکوفــرول نســبت دادنــد.

پژوهــش هــا همبســتگی قــوی مثبتــی بیــن

مقــدار فنــول و تــوان آنتــی اکســیدانی عصــاره

جلبکهــا نشــان داده انــد;(Luo et al., 2010

) Liu et al., 2011; Horincar et al., 2011کــه
بــا نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق مطابقــت دارد.

میــزان ســدیم ،پتاســیم و کلــر در آب رابطــه

نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان مــی

غلظــت نمــک آن هــا باالتــر اســت و یــا زمیــن

در مناطــق مختلــف تأثیــر معنــی داری را در

مســتقیم دارد .ســولفات هــا در آب هایــی کــه
هایــی کــه الیــه هــای آن ارتبــاط بــا الیــه هــای

زیــر زمیــن دارنــد ،بیشــتر دیــده مــی شــود

)Zhang, 2001(.در ایــن پژوهــش بیــن میــزان

ســولفات و فعالیــت آنتــی اکســیدانی نمونــه
هــای مصــب رودخانــه و دریــا همبســتگی

مثبــت و معنــی دار بهتــری در ســطح  1درصــد

در مقایســه بــا ســایر نمونــه هــا مشــاهده شــد

کــه علــت آن مــی توانــد افزایــش غلظــت نمــک
و شــوری آب ایــن مناطــق نســبت بــه نمونــه
هــای دیگــر باشــد.

دهــد کــه شــرایط زیســت محیطــی و اقلیمــی

محتــوای ترکیبــات بیواکتیــو و فعالیــت آنهــا
دارد .تولیــد متابولیــت هــای ثانویــه درگیاهــان

تحــت تأثیــر عوامــل محیطــی و ژنتیکــی قــرار
دارد .بــه نظــر مــی رســد تأثیــر عوامــل ژنتیکی

قویتــر از عوامــل محیطــی باشــد Martz et(.

 )al., 2010گیاهــان و جلبــک هــا بــا شــیوه
هــای متفاوتــی در مقابــل تنــش هــای محیطــی

از خــود واکنــش نشــان مــی دهنــد .عوامــل

محیطــی نقــش مهمــی در تولیــد متابولیــت هــای
ثانویــه در گیاهــان دارنــد .شــرایط اکولوژیکــی

پیــش از ایــن همبســتگی بیــن فالونوئیدهــا و

و زیســت محیطــی ،مــواد مغــذی ،درجــه

شــده اســت (;Athukorala et al., 2006

از جملــه عوامــل محیطــی مؤثــر بــر تولیــد

فعالیــت آنتــی اکســیدانی در جلبکهــا گــزارش

 )Jimenez-Escrigh et al., 2001وجــود
همبســتگی مثبــت بیــن ترکیبــات فنولــی و

حــرارت ،اســیدیته ،غلطــت مــواد آلــی و معدنــی
ترکیبــات فنولــی در گیاهــان و جلبــک هــا مــی

باشــند .بیشــتر جلبــک هــا بــا قــرار گرفتــن در

74

ارزیابی محتوای تام فنولی و فالونوئیدی دو گونه از جلبک های سبز به روش اسپکتروفتومتری -

ناصر جعفری و همکاران

برابــر ایــن عوامــل محیطــی اســترس زا تولیــد

سپاسگزاری

و از آنجایــی کــه ترکیبــات فنولــی یکــی از انواع

مازنــدران و دانشــکده داروســازی دانشــگاه

مــی رونــد و بــا توجــه بــه کاربردهــای متنــوع

اجــرای ايــن پــژوه ،صميمانــه قدردانــي مــي

ترکیبــات فنولــی را در خــود افزایــش مــی دهند

نگارنــدگان ،از گروه زيســت شناســي دانشــگاه

آنتــی اکســیدان هــای مهــم طبیعــی بــه شــمار

علــوم پزشــکی ســاری بــه خاطــر همــكاری در

آنهــا بــرای بشــر دارای اهمیــت مــی باشــند.

نماينــد.
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