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چکیده
این مطالعه به منظور ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی عصارۀ الکلی جلبک های کلرال ولگاریس ( )Chlorella vulgarisو
اسپیرولینا پالتنسیس ( )Spirulina platensisانجام گرفت .جهت انجام آزمایش ،سه غلظت  022 ،022و  622میکروگرم بر
میلی لیتر از عصاره اتانولی جلبک های مورد مطالعه ،با استفاده از دو روش ( DPPHفعالیت چنگالی کنندگی رادیکالα- ،
 )diphenyl-β-picryl-hydrazyl radical scavenging assayو ( FRAPقدرت احیاءکنندگی یون فریکFerric ،
 )reducing antioxidant power,مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که افزایش غلظت برای هر جلبک با افزایش
قدرت آنتیاکسیدانی همراه بوده بطوریکه در غلظت  622میکروگرم بر میلی لیتر ،مقادیر DPPHو  FRAPبرای اسپیرولینا به
ترتیب  77/90درصد و  2/06در طول موج  722نانومتر و برای کلرال نیز  73/07درصد و  2/03در طول موج  722نانومتر بوده
است .به لحاظ قدرت آنتی اکسیدانی جلبک های مورد مطالعه و عوارض ناشی از مصرف آنتی اکسیدان های مصنوعی (سرطان
زایی) پیشنهاد میگردد که عصاره های جلبکی (پس از انجام آزمایشات تکمیلی) بعنوان جایگزین آنتی اکسیدان های مصنوعی
متداول ،در انواع مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند.
واژههای کلیدی :کلرال ولگاریس ،اسپیرولینا پالتنسیس ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،روشهای  DPPHو FRAP
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مقدمه
ترکیبات فنولی یکی از گروههای شیمیایی زیست فعال میباشند که بطور گسترده در گیاهان وجود دارند .پلیفنولهای طبیعی
دارای خواص عالی به عنوان نگهدارندههای مواد غذایی هستند ،لذا شناسایی آنتیاکسیدانهای طبیعی ضروری میباشد .از عمده-
ترین منابع آنتیاکسیدانهای طبیعی میتوان به گیاهان اشاره نمود ( .)Ignat et al., 2011عالوه بر گیاهان خشکی ،بسیاری از
منابع دریایی نظیر جلبکها به دلیل وجود ترکیبات فنولی در آنها دارای خاصیت آنتیاکسیدانی میباشند و به دلیل داشتن
مقادیر باالیی از فیبرهای رژیمی ،اسیدهای چرب چند غیر اشباع ،پروتئینها و مقادیر پایین چربیهای اشباع برای ساخت
فرآوردههای غذایی و دارویی فراسودمند مورد استفاده قرار میگیرند ()Rodriguez et al., 2010؛ از جمله این جلبکها کلرال
ولگاریس و اسپیرولینا پالتنسیس می باشند که از سوی سازمان غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا به عنوان مواد غذایی ایمن از
لحاظ مصرف  )Generally Recognized as Safe( GRASشناخته شده است (.)Belay, 2002
عصاره گیری توسط حالل به دلیل سهولت استفاده ،کارایی باال و کاربرد وسیع ،متداولترین روش تهیۀ عصاره از مواد گیاهی
میباشد .حاللهایی نظیر متانول ،اتانول ،استون ،اتیل استات و ترکیب آنها معموالً همراه با نسبتهای متفاوتی از آب برای
استخراج ترکیبات فنولی مورد استفاده قرار میگیرند .بطور کلی متانول در استخراج پلیفنولهای با وزن ملکولی پایین
کارآمدتر میباشد .اتانول از دیگر حاللهای مطلوب برای استخراج پلیفنولها و از لحاظ مصرف انسان ایمن میباشد
( Machu .)Dai and Mumper, 2010و همکاران ( ) 0292نشان دادند که مؤثرین روش استخراج ترکیبات فنولی برای
اسپیرولینا و کلرال عصارهگیری توسط متانول  922درصد میباشد (.)Machu et al.,2015
قدرت آنتیاکسیدانی ترکیبات فنولی کلرال و اسپیرولینا با روشهای مختلفی به اثبات رسیده است Wu .و همکاران ()0222
در بررسی عصارههای آبی اسپیرولینا و کلرال ،مقادیر فنولهای تام و در نتیجه فعالیت آنتیاکسیدانی اسپیرولینا را باالتر از کلرال
گزارش نمودند ( Wang .)Wu et al., 2005و همکاران ( )0292فعالیت آنتیاکسیدانی قابل توجه عصارۀ کلرال ولگاریس
( )Chlorella vulgarisتهیه شده به روش دی اکسید کربن فوق بحرانی را با استفاده از دو روش ( DPPHفعالیت چنگالی
کنندگی رادیکال )α-diphenyl-β-picryl-hydrazyl radical scavenging assay ،و ( FRAPقدرت احیاءکنندگی
یون فریک )Ferric reducing antioxidant power,،گزارش نمودند ( Shalaby .)Wang et al., 2010و Shanab
( )0293با بررسی مهارکنندگی رادیکال عصارههای جلبک اسپیرولینا پالتنسیس ( )Spirulina platensisبه دو روش
 DPPHو  ABTSبه باالتر بودن فعالیت آنتی اکسیدانی عصارۀ متانولی این جلبک در مقایسه با عصارههای آبی و  22درصد
متانول آبی آن پی بردند ( Mallikarjun Gouda .)Shalaby and Shanab, 2013و همکاران ( )0292فعالیت آنتی-
اکسیدانی و آنتیمیکروبی باالی عصارۀ بوتانولی اسپیرولینا پالتنسیس را توسط دو روش  DPPHو  FRAPگزارش نمودند
(.)Mallikarjun Gouda et al., 2015
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با توجه به تحقیقات انجام شده که حاللهای آبی ،الکلی و آبیالکلی را جهت استخراج ترکیبات فنولی کلرال و اسپیرولینا مورد
استفاده قرار دادند ،در مطالعه حاضر نیز فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای استخراج شده با روش اتانولی از دو جلبک مذکور
مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد.
مواد و روشکار
محلول استوک  )2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl( DPPHبرای بررسی میزان توانایی عصارهها در مهار رادیکالهای
آزاد و محلول پتاسیم فری سیانید و فریک کلرید برای سنجش توانایی عصارهها در احیاء آهن سه ظرفیتی و تبدیل آن به آهن
دو ظرفیتی مورد استفاده قرار میگیرند .محلول بافر فسفات به ثابت ماندن  pHکمک میکند .محلول تری کلرواستیک اسید
جهت رسوب دادن درشت ملکولهایی نظیر پروتئینها بکاربرده شد.
استخراج عصارۀ جلبک
 02گرم از پودر هر یک از دو جلبک بطور مجزا با  022میلیلیتر الکل اتانول  16درصد مخلوط گردید و به مدت  00ساعت در
دستگاه سوکسله ( )Soxhletقرار گرفتند تا مواد مؤثرۀ آنها جدا گردد .عصارههای بدست آمده پس از صاف شدن با کاغذ
صافی واتمن ( 00میکرون) ،با استفاده از دستگاه روتاری در دمای  02درجۀ سلسیوس تغلیظ شده و در نهایت با قرار دادن به
مدت  04ساعت در آون  22درجۀ سلسیوس خشک شدند (.)Saranya et al., 2014
آزمایشات آنتیاکسیدانی عصارههای جلبکی
 روش DPPHدر این روش محلول استوک جلبک در سه غلظت  022 ،022و  622میکروگرم در میلیلیتر تهیه شد .سپس  9/2میلیلیتر
محلول  DPPHبه غلظت های مختلف عصارۀ جلبکی (در سه تکرار برای هر جلبک) اضافه شد و کامالً با یکدیگر مخلوط
شدند .مخلوط بدست آمده به مدت  32دقیقه در دمای اتاق در تاریکی نگهداری شد .سپس جذب این مخلوط بوسیله دستگاه
اسپکتروفتومتر مدل  Spectronic 20Dساخت شرکت  Milton Royدر طول موج  297نانومتر خوانده شد .درصد مهار
رادیکال  DPPHبا استفاده از رابطۀ زیر محاسبه گردید (.)Uma et al., 2011
× 100
جذب کنترل
جذب نمونه
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 -روش FRAP

محلول استوک جلبک در سه غلظت  022 ،022و  622میکروگرم در میلیلیتر تهیه شد .سپس  2/2میلیلیتر از غلظت های
مختلف عصارههای جلبکی (در سه تکرار برای هر جلبک) با  0/2میلیلیتر بافر فسفات  2/0موالر ( )pH=6/6و  0/2میلیلیتر
محلول پتاسیم فری سیانید  9درصد مخلوط گردید .مخلوط بدست آمده به مدت  02دقیقه در دمای  22درجۀ سلسیوس در
آون قرار گرفت؛ سپس  0/2میلیلیتر محلول تری کلرواستیک اسید  92درصد اضافه شده و به مدت  92دقیقه با دور rpm
 3222سانتریفیوژ شدند .فاز باالیی را با  0/2میلیلیتر آب مقطر و  0/2میلیلیتر محلول فریک کلرید  2/9موالر مخلوط نموده
و سپس جذب بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  722نانومتر در برابر نمونۀ شاهد خوانده شد ( Saranya et al.,
.)2014
 تجزیه و تحلیل آماریبرای تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از تحقیق از نرم افزار  SPSS19و برای بررسی دادههای حاصل از آزمایش از آزمون آنالیز
واریانس یک طرفه در سطح احتمال  12درصد استفاده شد .در ضمن تمام میانگینها به همراه خطای استاندارد
( )Mean±SDآورده شدند .برای رسم منحنی در این تحقیق از نرم افزار  Excel 2013استفاده گردید.
نتایج و بحث
بررسی نتایج اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی با روش DPPH
فعالیت آنتیاکسیدانی دو جلبک در سه غلظت  022 ،022و  622میکروگرم در میلیلیتر با استفاده از روش  DPPHمورد
ارزیابی قرار گرفته و مقادیر درصد مهار رادیکال  DPPHبرای آنها محاسبه گردید که نتایج آن به شرح جدول ( )9میباشد.
جدول  -9مقایسه نتایج اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی کلرال ولگاریس و اسپیرولینا پالتنسیس با آزمون DPPH
نوع

اسپیرولینا پالتنسیس

کلرال ولگاریس

غلظت )(µg/ml

022

022

622

022

022

622

)%( DPPH

00/16±2/27e

21/20±2/26d

73/07 ±2/23b

02/60±2/90e

60/06±2/29c

77/90±2/22a

حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی دار ما بین داده ها می باشد (.)P>2/22

بررسی اجمالی میانگین نتایج بدست آمده نشان میدهد که افزایش غلظت برای هر جلبک با افزایش قدرت آنتیاکسیدانی
همراه بوده است .همچنین در غلظت  022میکروگرم در میلیلیتر میانگین نتایج کلرال ولگاریس از اسپیرولینا پالتنسیس باالتر
بوده در حالیکه در غلظتهای  022و  622میکروگرم در میلیلیتر میانگین نتایج اسپیرولینا پالتنسیس دارای مقادیر باالتر
میباشد (.)P>2/22
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بررسی نتایج اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی با روش FRAP
جدول ( )0نتایج بدست آمده از آزمون  FRAPبر روی غلظتهای مختلف دو جلبک مورد مطالعه را نشان میدهد.

جدول  -0مقایسه نتایج اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی کلرال ولگاریس و اسپیرولینا پالتنسیس با روش FRAP
نوع

کلرال ولگاریس

غلظت

)(µg/ml
FRAP
()OD

022
c

2/33±2/223

اسپیرولینا پالتنسیس

022
bc

2/34±2/229

622
ab

2/03 ±2/22

022
c

2/30±2/229

022
ab

2/09±2/229

622
a

2/06±2/229

حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی دار ما بین داده ها می باشد (.)P>2/22
 :)Optical Density( ODمیزان جذب در  722نانومتر

بررسی نتایج جدول  0نشان میدهد که با افزایش غلظت در هر دو جلبک ،تغییرات میانگینهای مربوط به  FRAPجزئی بوده
است .بررسی نتایج آماری نشان داد که ،فقط نتایج مربوط به غلظت  022 µg/mlاختالف معنيی دار بيا غلظيت هيای  022و 622
میکروگرم در میلیلیتر دارا بود ( )P>2/22و بین نتایج بدست آمده از غلظتهای  022و  622میکروگرم در میلیلیتر اختالف معنيی
دار مشاهده نشد (.)P>2/22

بررسی نتایج مطالعات انجام گرفته بر روی دو جلبک کلرال ولگاریس و اسپیرولینا پالتنسیس نشان میدهد که هر دو جلبک در
مقایسه با آنتیاکسیدانهای مصنوعی نظیر  BHTو  .)Safari et al., 2018( BHAدارای قدرت آنتیاکسیدانی مطلوبی
میباشند Shalaby .و  )0293( Shanabدر بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای آبی و متانولی اسپیرولینا پالتنسیس به
این نتیجه رسیدند که عصارۀ متانولی این جلبک دارای فعالیت آنتیرادیکالی باالتری میباشد ( Shalaby and Shanab.,
 Gad .)2013و همکاران ( )0299در بررسی اثر آنتیاکسیدانی غلظتهای مختلف اسپیرولینا در موشها به این نتیجه رسیدند
که فعالیت آنتیاکسیدانی با باالتر رفتن غلظت این جلبک افزایش مییابد ( )Gad et al., 2011که نتایج بدست آمده مؤید
نتایج مطالعۀ حاضر میباشد Wu .و همکاران ( )0222در بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای آبی اسپیرولینا و کلرال به
این نتیجه رسیدند که محتوای فنولی اسپیرولینا بسیار باالتر از کلرال بوده و بنابراین فعالیت آنتیاکسیدانی این جلبک به میزان
قابل توجهی باالتر از کلرال است ( )Wu et al., 2005که مشابه نتایج مطالعه حاضر است .به طور کلی مطالعات محدودی به
مقایسۀ قدرت آنتیاکسیدانی کلرال و اسپیرولینا پرداختهاند که نتایج به دست آمده ،باالتر بودن قدرت آنتیاکسیدانی اسپیرولینا
در مقایسه با کلرال را تأیید مینمایند .جزء فعال اصلی اسپیرولینا رنگدانه فیکوسیانین بوده که این ماده باعث احیاء نمودن
رادیکالهای آزاد شده و از قدرت آنتی اکسیدانی باالیی برخوردار می باشد ( .)Adiba et al., 2011کلرال نیز حاوی مقادیر
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باالیی از کلروفیل و دارای قدرت آنتیاکسیدانی باالیی میباشد ( .)Chia et al., 2013لذا با توجه به نتایج مطالعه حاضر،
بنظر می رسد که برتری فعالیت آنتی اکسیدانی اسپیرولینا نسبت به کلرال ،در دوزهای باالتر محسوس می باشد ،به عبارت
دیگر اسپیرولینا دارای فعالیت آنتی اکسیدانی وابسته به غلظت ( )Dose Dependencyمی باشد .به این ترتیب اسپیرولینا
در غلظتهای باالتر به دلیل محتوای باالی فنولها ،تاننها ،فالونوئیدها و ترپنوئیدها ،فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتری را نسبت
به کلرال نشان داد .چنانچه نتایج آماری در آزمون  DPPHبطور واضح افزایش معنی دار فعالیت آنتی اکسیدانی اسپیرولینا را
در غلظتهای باالتر تایید نمود.
به طور کلی بررسی های انجام شده در این مطالعه بر روی کلرال ولگاریس و اسپیرولینا پالتنسیس حاکی از فعالیت آنتی-
اکسیدانی مطلوب این دو جلبک میباشد .با توجه به اینکه مصرف آنتیاکسیدانهای مصنوعی میتواند باعث ایجاد عوارضی از
قبیل سرطانزایی در انسان گردد ،استفاده از آنتیاکسیدانهای طبیعی به عنوان جایگزین آنتیاکسیدانهای مصنوعی توصیه
میگردد.
یافته های ترویجی
با توجه به ایمن بودن جلبک های کلرال و اسپیرولینا از لحاظ مصرف و همچنین دارا بودن فعالیت آنتیاکسیدانی مطلوب ،می-
توانند به عنوان آنتیاکسیدانهای طبیعی در نگهداری و افزایش زمان ماندگاری ماهیهای با چربی باال نظیر قزلآال و افزایش
پایداری اکسایشی روغنهای خوراکی مورد استفاده قرار گیرند.
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In vitro comparison of antioxidant activity of ethanolic extracts of Spirulina
platensis and Chlorella vulgaris
Taghavi Takyar Mir Babak, Haghighat Khajavi Shabnam, Safari Reza

Abstract:
The aim of this study was to evaluate the antioxidant properties of alcoholic extracted of
chlorella vulgaris algae and spirulina platensis. Three concentrations of 200, 400 and 600
μg/ml of ethanolic extracts of algae were evaluated using DPPH (1,1-diphenyl-2picrylhydrazyl) radical scavenging activity and ferric reducing antioxidant power (FRAP)
tests. The results showed that concentration increased for each algae was accompanied by an
increasing in antioxidant activity, so that at 600 μg/ml concentration, DPPH and FRAP values
for spirulina were 77.12%, 0.46 and for Chlorella 73.27% and 0.43 at 700, respectively. In
terms of the antioxidant power of the algae and the side effects of synthetic antioxidants
(carcinogens), it is suggested that algae extracts can be used as an alternatives to synthetic
antioxidants (by supplementary tests) in a variety of foods.
Key words: Cholrella vulgaris, Spirulina pltensis, Antioxidant activity, DPPH and FRAP
methods
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