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چکیده

جلبــک هــا بــه عنــوان اولیــن زنجیــره چرخــه غذایــی از اهمیــت ویــژه
ای برخوردارنــد و جداســازی و شناســایی آنهــا بــه دلیــل دارا بــودن
ترکیبــات آنتــی اکســیدان نظیــر کاروتنوئیدهــا ،فالونوئیدهــا ،ویتامین
هــا و اســیدهای چــرب ضــروری کاربردهــای وســیعی در صنایــع
غذایــی ،مکمــل هــای غذایــی  ،دارویــی و آرایشــی -بهداشــتی یافتــه
اســت .در ایــن تحقیــق نمونــه بــرداری از ســواحل بنــدر ترکمــن صورت

گرفتــه و نمونــه هــا در محیطهــای  BBMو F2کشــت داده شــدند .بــه
منظورشناســایی گونــه هــای ریــز جلبــک از روش هــای مورفولوژیکــی

و مولکولــی  18s rDNAاســتفاده شــد .عصــاره گیــری متانولــی
بــرای انــدازه گیــری فعالیــت آنتــی اکســیدانی و میــزان کل محتــوای
کاروتنوئیدهــا وکلروفیــل aو bبــه روش اســپکتروفتومتری اســتفاده
شــد .بــر اســاس شــواهد ریخــت شناســی و توالــی ژنهــای جــدا شــده،
-1کارشناسی ارشد ،گروه بیوتکنولوژی ،د انشکد ه علوم ،د انشگاه پیام نور تهران ،ایران

-2استادیار ،گروه بیوتکنولوژی ،د انشکد ه علوم زیستی ،د انشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران

 -3د انشیار ،د انشگاه اکستریموفیل آزمایشگاهی ،گروه میکروبیولوژی ،د انشکد ه زیست شناسی و قطب علمی تکامل
نژاد ی از موجود ات زند ه ،د انشکد ه علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

-4استاد  ،دانشگاه پیام نور تهران ،ایران

-*5کارشناسی ارشد د انشگاه آزاد کرج

(نویسنده مسئول) sedghi.mahshid@hotmail.com :

-6د انشیار ،د انشگاه علم و فرهنگ تهران

ایــن مقالــه مســتخرج از پایــان نامــه طیبــه حســن ســلطان ســولقانی ،اســاتید راهنمــا دکتــر مصظفــی نــوروزی و دکتــر محمــد علی
آمــوزگار می باشــد.
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ســویه هــای  Acutodesmus obliquusو Desmodesmus armatus
شناســایی و تاییــد شــدند .بررســی میــزان فعالیــت آنتــی اکســیدانی

بــروش  DPPHو  FRAPنشــان داد جلبــک ســبز Acutodesmus

 obliquusفعالیــت آنتــی اکســیدانی قابــل توجــه بــوده و بیشــتر از
ســویه  Desmodesmus armatusمــی باشــد .بــا توجــه بــه یافته های

تحقیــق مــی تــوان گفــت جلبــک هــای جــدا ســازی شــده دارای ترکیبــات
آنتــی اکســیدان مــی باشــند کــه مــی توانــد پــس از آزمونهــای تکمیلی و
اثبــات عــدم ســمیت آنهــا در صنایــع مختلــف غذایــی و دارویــی از آنهــا
بهــره جســت.
واژه هــای کلیــدی :آنتی اکســیدانی ،بندر ترکمــن ،ریز جلبک ،شناســایی
مولکولی
مقدمه

جلبکها به عنوان موجودات فتواتوتروف در اکوسیستم های آبی بخش مهمی از زنجیره و مواد
غذایی برای موجودات آبزی را تامین می کنند و از طرفی با فتوسنتز و تولید اکسیژن ،شرایط
مساعدی را برای حیات آبزیان فراهم می کنند .امروزه استفاده از ریز جلبک ها به عنوان مکمل های

غذایی و همچنین استفاده از محصوالت آنها در داروسازی کاربرد فراوانی پیدا کرده است(Goh

 .)et al.,2009ترکیبات آنتی اکسیدان به عنوان جاروکننده رادیکال های آزاد اهمیت ویژه ای برای

حفظ سلولها از آسیب رادیکالهای آزاد دارند ( .)Nickavar, 2008مشتقات رادیکالی ﻣﺎﻧﻨﺪ رادﯾﮑﺎل

ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ،رادﯾﮑﺎل ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ و اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ و اﮐﺴﯿﮋن ﯾﮕﺎﻧﻪ( 1اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ) ،ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺗﻢ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن را از زﻧﺠﯿﺮه اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭼﺮب ﺟﺬب و ﺑﺎﻋﺚ آﻏﺎز اﮐﺴﺎﯾﺶ
و اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آنها ﺷﻮﻧد ( .)Weltasinghe and Shahidi,1998; Sakanaka,2005ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﻓﻌﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ به علت آﺳﯿﺐ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ایجاد اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﻌﺪدي ﭼﻮن ﺳﺮﻃﺎن،
اﻧﻔﺎرﮐﺘﻮس ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﺎل ،ﺳﮑﺘﻪ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﺷﻮك ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺧﻮﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن و آﻟﺰاﯾﻤﺮ نماید (.)Chew et al., 2008

رنگیزه های جلبک ها شامل کلروفیلهای  ،a,b,c,d,eکاروتنوئیدها (کاروتن وگزانتوفیلها) و فیکو
بیلی پروتئین ها (فیکو سیانین و فیکو اریترین) است (فرامرزی و همکاران .)1389،.به عالوه دارای

انواعي ديگر از رنگدانه ها می باشند که طول موج هاي مختلفي از نور را جذب کنند .این رنگدانه
هاي عالوه بر بهبود استفاده از انرژي نوراني ،توانايي محافظت در برابر اشعه هاي مضر نور
1-Singel oxygen
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خورشيد و خاصیت آنتی اکسیدانی را هم فراهم می کنند .حیوانات و انسان قابلیت سنتز آنها را
ندارند و باید از طریق رژیم غذایی دریافت شوند.

ﺟﻠﺒــﻚ ها ﻳﻜــﻲ از پر ﻃﺮﻓــﺪارﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻏــﺬاﻳﻲ در آزﻣﺎﻳﺶ ها و پرورش زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن

ﻫﺴـﺘﻨﺪ( .)Boersma and Vijverbeg,1995گونه Scenedesmus obliqusﻳــکی از ﮔﻮﻧــﻪ
ﺗﺠــﺎري ﻣﻬــﻢ است که ﺑــﺮاي ﺣــﺬف ﺑﺮﺧــﻲ ﻛﺎﺗﻴﻮن های سمی مثل کادمیوم از منابع آﺑـﻲ و ﺗﻮﻟﻴــﺪ

ﺳــﻮﺧت ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ محتوی باالی اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ،نیز ﻛـﺎرﺑﺮد دارد(.)Monteiro,2009
الزم به ذﻛﺮاﺳﺖ ،ﺗـﺎ کنون  171ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻚ سلولی  Scenedesmusو  45ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒـک
ﻫـﺎي ﺗـﻚ سلولی  Desmodesmusﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ (عسل پیشه .)1390،تحقیق روی جلبک

های اپیفیت تاالب امیر کالیه مشخص کرد که رده  Bacillariophyceaeدارای بیشترین تراکم
و رده های  Cholorophyceae، Cyanophyceaeو  Euglenophyceaeدر مراتب بعدی قرار
دارند (رمضان زاده .)1382 ،طی شناسایی فلور جلبکی دریاچه ارومیه (اکوسیستم آب شور) در
ﺳــﺎﺣﻞ ﺑﻨــﺪر ﮔﻠﻤﺎﻧﺨﺎﻧــﻪ  Cyanophyceae 6و  Chlorophyceae 4وBacillariophyceae 2

شناسایی شد (سلطانی )1373،در مطالعات نوروزی و همکاران در سال  2009تعداد  241جلبک
از تاالب بوجاق شناسایی و گزارش شد ( .)Noroozi et al,. 2008ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ در

ﺧﺎرج از اﻳﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﺪه است .به طور مثال  Orlovaو همکاران( )2009ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي دریای  Amurskyدر ژاﭘـــــــــﻦ ( 357)2006-1991گونه از میکرو جلبک های

پالنکتونی را شناسایی کردند( .)Orlava et al., 2009

هر چند در ایران تحقیقات فراوانی در خصوص ترکیبات آنتی اکسیدانی گیاهان صورت گرفته ولی

روی جلبک ها کارهای کمی صورت گرفته است .در مطالعه دیگری میزان آستاگزانتین که یکی از
قویترین کاروتنوئیدها با خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد در  9سویه مختلف جلبک هماتوکوکوس

بررسی شد( ) Noroozi, 2012لذا الزم است در خصوص ارزش گونه های جلبکی آب های ایران
تحقیقات وسیعی صورت گیرد .در این تحقیق با توجه به تنوع و پراکندگی جلبک های سواحل

دریای خزر ،نمونه برداری و شناسایی مورفولوژیکی  -مولکولی دو سویه جدا شده از جلبک سبز

و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی آنها بررسی شد.
مواد و روش ها
نمونه برداری و کشت

نمونه برداری در اسفند  93از بندر ترکمن با مشخصات جغرافیایی  51.8-53-36:Nو -054:E

 39.0-02دمای  18ºCو  8/pH08صورت گرفت .ﺣﺪود  2ﻟﻴﺘﺮ آب از این اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻇـﺮوف

ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺑــﺮداري ﭘﻠــﻲ اﺗﻴﻠﻨــﻲ ﺑﺮداﺷــﺖ ﺷــﺪه و به آزمایشگاه مرکز ذخایر زیستی ژنتیکی
ایران انتقال یافت .بعد از  24ساعت سکون ،سریال رقت از نمونه ها در محیط کشت  BBMو 2/F
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تهیه شد و از رقت های مختلف در پلیت ها کشت خطی صورت گرفت .پلیت ها در چمبر رشد ریز

جلبک با دمای  22° Cو شدت نور  2200لوکس قرار داده شد و  10-14روز بعد از رشد کلنی ها ،

مطالعات مورفولوژیکی انجام شده و بعد از 14-28روز زیست توده سویه های خالص شده برای

شناسایی مولکولی تهیه گردید(.)Wehr John, 2003

استخراج  DNAو واکنش زنجیره ای پلی مرازی وتعیین ترادف ژن 18s rDNA

با توجه به وجود دیواره سلولزی در جلبکهای سبز از بید شیشه ای جهت شکست دیواره سلولی

استفاده شد .برای مشاهده باندهای  DNAژنومیک 3 µl ،از محصول استخراج بدست آمده با ژل

آگارز  %1به مدت  50دقیقه با ولتاژ  120ولت الکتروفورز شد(.)Liu et al., 2000

برای انجام واکنش پلیمرازی و تکثیر قطعه ژنی  18s rDNAاز پرایمرهای internal( ITS1

 )Transcribed Spacerبا توالی  CCTTGTTACGACTTCACCTTCCو پرایمرThe( SSU1

 )small subunitبا توالی  AACCTGGTTGATCCTGCCAGTاستفاده شد(.)Kociolek, 2013
مراحل واکنش زنجیره ای پلی مرازی شامل مرحله تقلیب اولیه با دمای  94°Cو  35سیکل در دمای
تقلیب ثانویه  94°Cبه مدت  90ثانیه و اتصال در 52° Cبه مدت  50ثانیه و دمای سنتز 72° Cبه

مدت  50ثانیه بود .پس از اتمام چرخه ها و به منظور تکمیل نهایی ساختار  DNAهای تکثیر شده،

ویالها به مدت  7دقیقه در دمای  72° Cنگهداری شدند .تایید نهایی واکنش پلیمرازی به وسیله
الکتروفورز انجام شده و محصول تکثیر شده تعیین توالی شد.
تهیه توده زیستی و لیوفیلیزه کردن آن

سوسپانسیون جلبکی با سانتریفیوژ یخچال دار  Sigmaدر دمای  15° Cبه مدت  10دقیقه با g

 3615سانتریفیوژ شد و رسوب سلولی با آب مقطر شستشو شده و لیوفیلیزه گردید .برای این

منظور نمونه در فریز درایر  Christمدل  LSC 4-ALPHA2به مدت 30دقیقه در دمای  4° Cسپس

 4-2ساعت در دمای منفی  20° Cو یک ساعت در دمای منفی  80° Cقرار داده شده و بعد از آن
به مدت  18ساعت طی دو مرحله خشک شدن اولیه و نهایی ،پودر خالص جلبکی به دست آمد.

عصاره گیری متانولی

به ازای  1گرم سویه جلبکی لیوفلیزه  50میلی لیتر متانول اضافه شد و برای شکست دیواره سلولی

 0/4گرم دانه شیشه ای استریل به هر لوله فالکون افزوده شد .هر لوله فالکون به مدت  3ساعت در

شیکر انکوباتور یخچال دار در دمای  15-10درجه سانتی گراد قرار داده شد .مایع رویی با استفاده
از فیلتر سرنگی  0/45میکرون فیلتر شده و نمونه صاف شده در دستگاه تبخیر در خ ً
ال Heidolph

تغلیظ و حجم نهایی نمونه با استفاده از متانول به  2میلی لیتر رسانده شد(.)Dere,1998
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی به روشهای  DPPHو FRAP

عصاره متانولی جهت بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی با روش 2( DPPHو 2دی فنیل -1پیکریل
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هیدرازیل) و روش  ،FRAPآزمایش شد .محلول  0/1میلی موالر از  DPPHشرکت  sigmaتهیه

شد .برای به دست آوردن معادله خط  350ماکرولیتر از  DPPHرا در حجم های مختلف عصاره
ریخته و با متانول به حجم  2میلی لیتر رسانده و به مدت  15دقیقه در تاریکی قرار داده شد.

سپس جذب نمونه ها در طول موج  517نانومتر اسپکتروفتومتر قرائت شد .با استفاده از فرمول
زیر میزان مهار رادیکال آزاد در عصاره به دست آمد و بر حسب)50 IC50درصد خاصیت مهار

کنندگی رادیکال آزاد (  DPPHمحاسبه و گزارش گردید).(Gayshree, 2014; Lewis, 2012

PSR= (Abs of blank - Abs of sample)/Abs of blank *100
PSR: Percent of Scavenging Radical
آزمایش  FRAPبر اساس روش  Benzie and Strainبا اندکی تغییرات انجام گرفت .اساس این

روش احیای آهن فریک به فروس ( TPTZ-+Fe3به  )TPTZ-2+Feدر حضور آنتی اکسیدان است .در
این روش  100میکرو لیتر عصاره رقیق شده با  1/4میلی لیتر محلول  FRAPمخلوط شده و بعد از 20

دقیقه جذب در طول موج  593نانومتر قرائت شد .سپس میزان احیای آهن توسط آنتی اکسیدان موجود
در عصاره بر اساس معادله خط منحنی استاندارد  FeSo4محاسبه شد)(Thaipong et al., 2006

 FRAPمحلول شامل بافر استات  0/3موالر ( ، )3/6 pHمحلول  10 TPTZمیلی موالر در HCL

 40میلی موالر و  20میلی موالر محلول کلرید آهن ( )IIIبه ترتیب با نسبتهای  10:1:1می باشد.

سنجش میزان کلروفیل  aو bو کاروتنوئید تام

عصاره متانولی ،در طول موج های  666و 653و 470نانومتر اسپکتروفتومترکه حداکثر جذب
کلروفیل  aو bو توتال کاروتنوئید است قرائت شدند و به کمک فرمول های زیر مقدار کلروفیل a
و bو کل محتوای کاروتنوئید محاسبه شد(.)Dere,1998

Ca=15.65 A7.340-666 A653

Cb=27.05 A11.21-653 A666

Cx+c=(1000 A2.860-470 Ca129.2- Cb)/245
نتایج

در این مطالعه شناسایی مورفولوژیکی -مولکولی دو سویه جلبک سبز جدا سازی شده از بندر

ترکمن انجام شد .شکل  1مورفولوژی دو جنس مورد آزمایش را نشان می دهدDesmodesmus .

معمو ً
ال شامل  4-2سلول هستند و سلولها استوانه ای شکل و به صورت خطی پشت سر هم قرار
گرفته اند .سلولهای ابتدایی معمو ً
ال از سلول های نزدیک به انتها بلندتر هستند و هر سلول به

صورت منفرد ،کوچک و خار دار دیده می شود ولی  Acutodesmusمعمو ً
ال شامل چهار سلول
هستند و سلول ها به صورت گسترده و مخروطی شکل هستند .سلولهای ابتدایی به صورت منحنی
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شکل می باشند ،سلولها ممکن است در یک خط مستقیم یا مختلف قرار گیرند سلولها دارای زواید

کوچکی در غشا سلول می باشند(.)John, 2002

شکل  :1عکس سویه های جدا سازی شده از بندر ترکمن

برای مقایسه میزان شباهت توالی ژن  18s rDNAجلبک های جدا سازی شده با توالی ژن های

موجود در بانک جهانی ژن ،عملیات  BLASTانجام شد .نتایج درصد شباهت سویه ها تا سه

میکروارگانیسم مطابق جدول  1می باشد.

جدول  :1میزان توتال کارتنوئید ،فعالیت آنتی اکسیدانی ،کلروفیل  aو b

میزان تام کاروتنوئید و کلروفیل  aو bبه روش عصاره گیری متانولی بر اساس جذب
اسپکتروفتومتری و همچنین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی سویه ها به روش  DPPHبر اساس
احیا رادیکال آزاد نیتروژن بر حسب  50( IC50درصد احیا رادیکال آزاد توسط ترکیبات آنتی

اکسیدان موجود در عصاره متانولی ) و سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی به روش  FRAPبر اساس
میکرو مول احیا آهن به ازای یک گرم از ترکیبات آنتی اکسیدان موجود در عصاره طبق جدول
زیر می باشد.

جدول  :2میزان کاروتنوئید تام ،کلروفیل  aو  bو فعالیت آنتی اکسیدانی سویه های بدست آمده
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طبق جدول  -2کاروتنوئید تام و کلروفیل  aدر عصاره متانولی سویه  A. obliquusبیشتر از
سویه  D. armatusمی باشد .زیاد بودن توتال کاروتنوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی نشان دهنده
رابطه مستقیم بین این دو عامل در سویه مورد نظر می باشد .میزان کاروتنوئید تام در سویه A.

 1/4 obliquusمیلی گرم بر گرم است که بیشتر از سویه  D. armatusبا مقدار  0/6میلی گرم بر
گرم می باشد .همچنین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی بین دو سویه جداسازی شده از بندر ترکمن
با دو روش  DPPHو  FRAPبا هم متناسب می باشد .بطوریکه میزان فعالیت آنتی اکسیدانی

سویه  A. obliquusبا روش  56 FRAPو به روش  6/16 DPPHمیلی گرم می باشد .در
حالیکه فعالیت آنتی اکسیدانی به روش  FRAPدر سویه  27/2 D. armatusمیلی مول احیا آهن

در هر گرم و به روش  8/7 DPPHمیلی گرم می باشد .در نتیجه در سویه  A. obliquusمیزان

کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتر از سویه  D. armatusمی باشد.
بحث و نتیجه گیری

با توجه به مطالعات مشابه بسیار نادر ،می توان گفت این تحقیق جزء اولین مطالعات مولکولی،
ریخت شناسی و بیوشیمیایی جلبک ها در ایران می باشد .در تحقیق حاضر دو سویه جلبک جدا

سازی شده از بندر ترکمن مورد شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی ژن  s rDNA 18قرار گرفته
و توالی این ژن در پایگاه داده ها  NCBIمورد ارزیابی قرار گرفت .این دو سویه بومی ایران از
لحاظ بیوتکنولوژیکی بسیار ارزشمند می باشند .با توجه به دارا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی

کلروفیل ها و کاروتنوئیدها می توانند کاربردهای زیادی در صنایع مختلف غذایی و دارویی داشته
باشند .وجود کاروتنوئیدها در جلبک ها و مصرف آن می تواند باعث افزایش قدرت سیستم

ایمنی در مواجه با انواع سرطانها و بیماریهای قلبی شود .این مطالعه نشان داد که میزان احیا
آهن توسط کاروتنوئیدها در روش  FRAPو همچنین احیا رادیکال آزاد نیتروژن توسط در روش

 DPPHدرعصاره متانولی سویه  A. obliquusبیشتر از سویه  D. armatusمی باشد .ساراینا
و همکاران در مطالعه ای مشابه ضمن بررسی و محاسبه میزان توتال کاروتنوئید و توتال فنولیک
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و فعالیت آنتی اکسیدانی در گونه های جلبکی  Chlorella salina , Isochrysis galbanaنشان
داده اند که بین انواع روش عصاره گیری ،عصاره متانولی بهترین نتایج را ارائه می کند و همچنین

بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره جلبکی مربوط به ترکیبات فنولی می باشدSarayana,(.

 )2014در مطالعه دیگری ثابت شد در حالیکه اوسیالتوریا 1بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را دارا

است Scenedesmus obliqus ،دارای بیشترین محتوای کاروتنوئیدی و  Chlorellaبیشترین
محتوای ترکیبات فنلیک را دارد (.)Hamd elsayed, 2014

در این تحقیق نیز هردو سویه جدا سازی شده از بندر ترکمن توان تولید کاروتنوئید را داشته

و فعالیت آنتی اکسیدانی دارند و نشان دهنده توان بالقوه سواحل دریای خزر جهت جداسازی

جلبکها و استخراج ترکیبات ارزشمندی نظیر کاروتنوئید وکلروفیل و آنتی اکسیدانها می باشد که
پس از آزمونهای تکمیلی می توان آنها را در صنایع مختلف آرایشی بهداشتی و صنایع غذایی

بهره برد .از بین دو سویه جدا سازی شده بیشترین میزان محتوای کاروتنوئیدی و فعالیت آنتی

اکسیدانی مربوط به سویه  A. Obliqusمی باشد .در تحقیقی در دانشگاه دریانوردی و علوم
دریایی چابهار در مورد جلبک سارگاسوم گالسکنس 2و زاناردینی نیزمودینیا 3هر دو گونه

مناسب برای استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی شناخته شدند (نصرتی .)1393،در بررسی جلبک
های ماکروسکوپیک خلیج فارس نشان داده شد که بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی مربوط به

جلبک سبز انترومورفا اینتستینالیس 4و کمترین فعالیت آنتی اکسیدانی مربوط به جلبک قهوه

ای سیستوریاسه مایریکا 5می باشد(حیدری .)1393،در مقایسه ای بین محتوای کلروفیلی و
کاروتنوئید تام چند گونه جلبکی حداکثر میزان کلروفیل درگونه کالدوفورا گلومراتا 6و حداکثر

توتال کاروتنوئید در گونه کالدوستفوس ورتیکیالتوس 7گزارش شده است  )Dere,1998(.در
مطالعه حاضر میزان کلروفیل  aدر سویه  A. obliqusبیشتر از سویه  D. armatusمی باشد،
در حالیکه میزان کلروفیل  bدر سویه  D. armatusبیشتر از سویه  A. obliqusاست .

موجودات فتوسنتزکننده مکانیسم های متفاوتی را برای سازگاری با نوسانات محیط های ساحلی

و برای حفاظت خود در برابر عواملی چون پرتو فرابنفش و نور مرئی به کار می گیرند که شامل

تنظیم فعالیتهای آنزیمی و مولکولهای آنتی اکسیدان مانند ویتامین ،Eکاروتنوئیدها ،گلوتاتیون
پراکسیداز و سوپراکسید دسموتاز است( .)Rossa et al., 2002یکی دیگر از استراتژیهای
1- Oscillatoria sp
2- Sargasum glaucescan
3-Zanardini Nizimuddinia
4-Entromorpha intestinulis
5-Cystocerriaceae myrica
6-Cladophora gllomerata
7- Cladostephus verticillatus
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موجودات فتوسنتزکننده دریایی تولید ترکیبات جاذب نور فرابنفش خورشید مانند فالونوئیدها می
باشد .ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت باب و همکاران در سال  2002نشان داد ﻛــﻪ کاروتنوئیدها ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ وﻳﮋﮔــﻲ

آﻧﺘــﻲ اﻛــﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺧــﻮد در ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬــﺎي ﻗﻠﺒــﻲ ﻣــﻮﺛﺮ هستند (.)Bub et al., 2002
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت کهلمیر و همکاران در سال  1997و سسو و همکاران در سال  2004ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨـﺪه راﺑﻄﻪ

ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ بعنوان ماد ه آنتی اکسیدان و ﻣﻴﺰان ﺳـﻜﺘﻪ ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ است( .)Sesso et al., 2004با توجه به این تحقیق و اهمیت ترکیبات زیستی و آنتی

اکسیدان موجود در جلبک ها نیز می توان از آنها در صنایع مختلف بهره برد و جهت باال بردن
سیستم ایمنی و جلوگیری از انواع سرطانها و بیماریهای قلبی ،از ترکیبات کاروتنوئید و سایر
ترکیبات آنتی اکسیدان موجود در عصاره جلبک ها در صنایع مختلف استفاده نمود .با توجه به

مطالعات فراوان روی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره جلبکی ،شناسایی این توان بالقوه در اقصی

نقاط ایران می تواند در تهیه و تولید مواد غذایی و مکملهای غذایی و دارویی کمک نماید .البته در
ﺳﺎل های اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي بر فلور ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ

ﺷﻮر اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ است که نیازمند توجه بیشتری می باشد.
نتیجه گیری

با توجه به یافته های تحقیق در شناسایی مورفولوژی-مولکولی و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی
دو سویه جدا شده از بندر ترکمن می توان گفت توجه به پتانسیل ناشناخته آبهای ایران الزم

است و بررسی های بیشتری در جهت شناسایی و جداسازی جلبک ها برای ارزیابی خواص
بیوتکنولوژیکی از جمله قدرت آنتی اکسیدانی آنها ضروری می باشد .بدین ترتیب با انتخاب سویه
های توانمند در تولید ترکیبات ارزشمند نظیر اسیدهای چرب ضروری و کاروتنوئیدها و پروتئین

ها و همچنین با ایجاد شرایط استرس و مهندسی ژنتیک مقادیر تولید این ترکیبات ارزشمند را

افزایش داده و بتوانیم از آنها در صنایع مختلف استفاده کنیم.
سپاسگزاری

اﻳــﻦ ﭘــﺮوژه ﺑــﺎ ﺣﻤﺎﻳــﺖ مالی مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﻴﺪ .ﺑـﺪﻳﻦ
وﺳــﻴﻠﻪ نگارندگان مراتب تشکر و قدر دانی خود را از همکاری مدیر مرکز ذخایر زیستی–ژنتیکی

ایران و سایر اعضای هیات علمی و کارشناسان ابراز می دارند.
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منابع
نصرتی ،ا )1393( .بررسی خواص آنتی اکسیدانی جلبکهای دریایی  Sargasum glaucecnsو
 Nizimuddinia zanardiniدر خلیج چابهار پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد-

دانشگاه دریا نوردی و علوم چابهار

ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ،ن ،.رﻳﺎﺣﻲ ح ،.شکروی ش )1373( .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻠــﻮر ﺟﻠﺒﻜــﻲ درﻳﺎﭼــﻪ اروﻣﻴــﻪ ،ﻣﺠﻠــﻪ
ﭘــﮋوﻫﺶ و سازندگی

حیدری ،م )1393( .مطالعه تنوع زیستی جلبکهای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر با تاکید بر
خواص آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی گونه های غالب ،دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی،
پایان نامه دانشجویی

رﻣﻀﺎن زاده ،ح )1382( ،.ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي اﭘـﻲ ﻓﻴـﺖ ﺗــﺎﻻب اﻣﻴــﺮ ﻛﻼﻳــﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ
ﺟﻮاﻣــﻊﺟﻠﺒﻜــﻲ روي ﺑﺴــﺘﺮ ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ،ﭘﺎﻳــﺎن نامه کارشناسی ارﺷــﺪ دانشگاه

تهران ،اﻳﺮان.

ﺷــﻌﺎع ﺣﺴــﻨﻲ ،ا )1375( .پایان نامه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ ارﺷــﺪ ،داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﻲ واﺣــﺪ
ﻻﻫﻴﺠــﺎن ،ﻻﻫﻴﺠــﺎن ،اﻳﺮان.

ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲﻧﺴـﺐ ،ف ،.پازوکی ج )1381( .ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن
درﻳﺎﭼﻪ ﺳـﺪ ﻣﺨﺰﻧـــﻲ ﻣﻬﺎﺑـــﺎد ،ﻣﺠﻠـــﻪ ﻋﻠﻤـــﻲ ﺷـــﻴﻼت اﻳـــﺮان 148.133-)4(:11

عبدل زاده ،ا ،.رمضان نژاد قادی ،ر ،.صادقی پور ،ح )1388( .مقدمه ای بر جلبک ها،قارچ ها
وگلسنگ ها ،گرگان ،دانشگاه گلستان

عسل پیشه ،ز ،.حیدری ،ر ،.مناف فر ،ر )1390( ،.شناسایی و بررسی ارزش غذایی دو گونه جلبک
تک سلولی تولید کننده اسیدهای چرب جداسازی شده از دریاچه سد مهاباد ،آذربایجان
غربی

فرامرزی ،م ،.فروتن فر ،ح ،.شکیبایی ،م )1389( ،.بیوتکنولوژی ریز جلبک ها تهران ،دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

قائنی ،م ،.سید هشرودی ،م ،.قادری ،ف ،.رومیانی ،ل ) 1391( ،.بررسی کلروفیل  aوکاروتنوئیدها
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