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چکیده
این مطالعه به مقایسه فعالیت آنتی اکسیدان و محتوای فنلی عصاره چهار گونه نرمتن (دوکفهای صخرهای اویستر؛ Saccostrea

 ،cuculateدوکفهای کلم؛  Callista umbonellaو صدف ملوک یا استوانهای؛  Solen vaginaو حلزون خوراکی؛
 )Ampullaria cuprinaو تعیین بهترین نرمتن درساحل قشم پرداخته است .گونههای نرمتن (هرکدام  100عدد) پس از
جمعآوری ،در جعبههای سرد به همراه یخ نگهداری و به آزمایشگاه انتقال داده شدند .نمونهها بهخوبی آسیاب و عصارههای
آبی ،اتانولی (اتانول  90درصد) و اتانولی :آبی ( )50:50از آنها تهیه شد .نتایج نشان داد که بیشترین مقدار محتوای فنلی (81/66
میلیگرم بر گرم عصاره) ،فعالیت ضد رادیکالی دی فنیل پیکریل هیدرازیل ( 1722/66میکرومول ترولکس بر گرم عصاره) و
فعالیت ضد رادیکالی معادل ترولکس آن ( 649/33میکرومول ترولکس بر گرم عصاره) در عصاره اتانولی حلزون خوراکی
مشاهده شد .همچنین میزان فعالیت آنتیاکسیدانی به سه روش فسفومولیبدیم  606/66میکرومول ترولکس و احیاء آهن (740
میکرومول آهن در گرم عصاره و توان احیاء کنندگی  1/24در حلزون خوراکی دارای ماکزیمم فعالیت بود .عصارههای آبی،
اتانولی و اتانولی :آبی  4گونه نرمتن در تمامی مدلهای مورد مطالعه سطوح مختلفی از فعالیت آنتیاکسیدانی از خود نشان دادند.
در کل ،عصاره اتانولی حلزون خوراکی بهترین فعالیت آنتیاکسیدانی و محتوای فنلی را نشان داد که میتواند به عنوان منابع
غنی از آنتی اکسیدانهای طبیعی برای استفاده از مواد غذایی توصیه شود.
لغات کلیدی :فعالیت آنتیاکسیدانی ،فنل ،دو کفهای اویستر ،دو کفهای کلم ،ملوک ،حلزون خوراکی
*نویسنده مسئول
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مقدمه
نرمتنان خلیج فارس و دریای عمان دارای ترکیبات
زیستفعال متعددی بوده ولی پژوهشهای بسیار اندکی بر
گونههای شناسایی شده ،انجام شده است و انجام مطالعات
گستردهتر بر گونههای بیشتر نرمتنان همواره توصیه شده
است .برای مثال Qiao ،و همکاران ( )2009فعالیتهای
آنتیاکسیدانی پلی ساکاریدهای صدف Hyriopsis
 cumingiiرا در شرایط in vitroو  in vivoمورد بررسی
قرار دادند .در آزمایش آنتی اکسیدان ،عصاره خام و
فرکشنهای خالص آن میتواند پراکسید هیدروژن،
رادیکالهای آزاد آنیون سوپر اکسید و -2،2دی فینیل-1-
پیکریل هیدرازیل 1را کاهش دهد Kanchana .و همکاران
( )2013اسید هیالورونیک را از دو کفهای دریایی
 Amussium pleuronectusجدا سازی کردند و پتانسیل
آنتیاکسیدانی آن را مورد بررسی قرار دادند .یک میلیگرم
در میلیلیتر از این ترکیب توانایی حذف رادیکالهای
آزادآزینو -بیس 3-اتیل بنزوتیوزولین 6 -سولفونیک
اسید-2،2 ،2دی فینیل-1-پیکریل هیدرازیلو هیدروکسیل
بهترتیب  42/54 ،35/71و 42/63درصد را نشان داد .در
نتیجه ،اسید هیالورونیک جدا شده از این دو کفهای
دریایی را میتوان به عنوان عامل آنتیاکسیدان قوی
استفاده کرد Nazeer .و  )2013( Naqashبا بررسی
فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره دو گونه نرمتن
 Loligoduvauceliو Donax cuneatusدر شرایط
آزمایشگاهی نشان دادند که عصاره استات اتیل صدف L.
 duvauceliفعالیت دی فنیل پیکریل هیدرازیل (58
درصد) و فعالیت آنتیاکسیدانی ( 64درصد) بیشتری را در
مقایسه با سایر عصارهها نشان داد.
در ساحل قشم به علت مقادیر زیادی از تولیدات اولیه و
منابع غذایی متنوع ،تنوع وسیعی از شاخه نرمتنان
مشاهده میشود و هنگام جزر  ،اغلب زنان و کودکان از
ناحیه بین جزر ومدی آنها را جمع آوری میکنند .نرمتنان
دومین شاخه بزرگ با شش رده هستند که حدود 23
1

2,2-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical (DPPH),
Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-. 6-sulfonic acid
)(ABTS
2
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درصد از کل موجودات زنده دریایی را دربرمیگیرند و در
بسیاری از کشورهای دنیا و بهویژه در کشورهای آسیای
شرقی ،مردمان ساحل نشین بسیاری از بیمهرگان دریایی
را به صورت مستقیم صید میکنند و مورد مصرف قرار
میدهند ( .)Amsler et al., 2001اخیراً از طریق
یافتههای علمی نیز اطمینان حاصل شده است که برخی از
گونههای بیمهرگان دریایی از قابلیت مصرف خوراکی یا
دارویی قوی برخوردارند (.)Nazeer and Naqash, 2013
همچنین نرمتنان دارای مکانیسم سازگاری خوبی هستند.
بنابراین ،در همه زیستگاهها از منطقه بین جزرومدی تا
قسمتهای عمیق اقیانوسها یافت میشوند.
به رغم وجود این اطالعات تاریخی در دنیا و حضور
بسیاری از گونههای بیمهرگان آبزی بهویژه نرمتنان در
سواحل جنوبی کشورمان ،تاکنون اطالعات محدودی از
نوع ترکیبات و ویژگیهای زیستی این گونهها در دسترس
میباشد .در مجموع ،نتایج تحقیقات متعدد نشان داده
است که نرمتنان دریایی فعالیتهای زیستی متعددی
مانند فعالیت آنتیاکسیدانی ،ضد التهابی و ضد میکروبی از
خود نشان میدهند که میزان این فعالیتها در گونهها و
مناطق مختلف جغرافیایی تفاوتهای زیادی با یکدیگر
دارد .از آنجاییکه در حال حاضر ،بشر به دنبال کشف
ترکیبات فراسودمند طبیعی برای پیشگیری و درمان
بسیاری از بیماریهای شایع بهویژه سرطان میباشد ،این
تحقیق به مقایسه خواص آنتیاکسیدانی و محتوای فنلی
عصاره آبی ،اتانولی و اتانولی-آبی چهار گونه از نرمتنان
دریایی شامل دوکفهای صخرهای اویستر ( Saccostrea
 ،)cuculateدوکفهای کلم ( )Callistaumbonellaو
صدف ملوک یا استوانهای ( )Solen vaginaو یک گونه
حلزون خوراکی ( )Ampullaria cuprinaو تعیین
بهترین نوع نرمتن در ساحل قشم میپردازد.
مواد و روشها
تهیه نرمتنها و عصارهگیری
سه گونه صدف خوراکی با نامهای دوکفهای صخرهای
اویستر ( ،)Saccostrea cuculateدوکفهای کلم
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( )Callistaumbonellaو صدف ملوک یا استوانهای
( )Solen vaginaو یک گونه حلزون خوراکی
( Ampullaria cuprinaزمستان  1397از شرکت ماهی
بندر واقع در پارک علم و فناوری هرمزگان خریداری شده
و هر کدام از نمونههای نرمتن در بستههای یک کیلوگرم
که حاوی یخ بودند ،به آزمایشگاه شرکت سنجش پاسارگاد
تهران انتقال داده شدند .سپس قسمت گوشتی از محوطه
پوسته آنها جدا شد و فقط قسمت گوشتی نرمتن در آون
 50درجه سانتیگراد به مدت  8ساعت خشک شد .سپس
آ سیاب و به صورت پودر درآمدند .جهت تهیه عصاره آبی،
اتانول  90درصد و اتانولی :آبی ( )50:50از هر یک از 4
گونه نرمتن 5 ،گرم از پودر حاصله از نرمتن ،با 100
میلیلیتر آب 50 ،میلیلیتر اتانول  90درصد و 50
میلیلیتر اتانول :آبی ( )50:50مخلوط و در دستگاه
سوکسله ( )Qickfit, UKقرار گرفت .این عمل چندین بار
تکرار شد تا مقدار مناسب عصاره از هر نرمتن تهیه شد.
نهایتاً با استفاده از دستگاه تبخیرکننده چرخان ( IKA,
 )Germanyدر دمای  40درجه سانتیگراد عصارهها
تغلیظ شدند و در دمای  -80درجه سانتیگراد تا زمان
آنالیز نگهداری شدند (.)Ridzwan et al., 1995

ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی بهوسیله توان
آنتیاکسیدانی معادل ترولکس(1 )TEAC
فعالیت آنتیاکسیدان عصارههای چهار نرمتن با روش Re
و همکاران ( )1992با اندکی تغییر اندازهگیری شد2/45 .
میلی موالر پتاسیم با  7میلی موالر 2-2پریم ازینو بیس
( 3اتیل بنزوتیوزولین 6 -سولفونیک اسیدنمک دی
آمونیوم) ( 2)ABTSمخلوط شد و ایجاد کاتیون رادیکال
 ABTSکرد .سپس در دمای اتاق به مدت  20ساعت
نگهداری شد 1 .میلیلیتر از محلول ABTSبا 20
میلیلیتر بافر فسفات  5میلی موالر ( )pH=7/4رقیق شد.
سپس  200میکرولیتر از محلول  ABTSرقیق شده به 20
میکرولیتر عصاره نرمتن به همراه  60میکرولیتر از حالل
خودشان اضافه شد .بعد از  10دقیقه جذب نوری محلول
حاصل در طول موج  650نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر
قرائت شد .بوتیل هیدروکسی تولوئن (غلظت  1میلیگرم
بر میلیلیتر) ،ترولکس (با غلظت  0/2-5میلی موالر)
بهترتیب به عنوان کنترل مثبت و استاندارد استفاده شدند.
فعالیت آنتیاکسیدانی نمونههای عصاره با استفاده از
منحنی استاندارد بر حسب میکرو مول ترولکس بر گرم
وزن خشک عصاره بیان گردید.

اندازهگیری فنل کل
مقادیر فنل کل سه نوع عصاره هر یک از نرمتنها با اندکی
تغییر با روش  Singletonو  )1965( Rossiاندازهگیری
شد 100 .میکرولیتر عصاره با  0/8میکرولیتر معرف فولین
–سیکالتو (رقیق شده با آب مقطر به نسبت 1به )10
مخلوط شد و به مدت  4ساعت در دمای اتاق نگهداری
شد .سپس  0/8میکرو لیتراز بی کربنات سدیم  6درصد
اضافه و مخلوط شد و بعد از  90دقیقه نگهداری در دمای
اتاق ،جذب نوری آن بهوسیله اسپکتروفتومتر
( )Shimadzu, uv-1800, Japanدر طول موج 725
نانومتر قرائت شد .مقادیر فنل کل در هریک از عصارهها با
استفاده از منحنی استاندارد بر حسب میلیگرم اسید
گالیک در گرم عصاره بیان گردید.

ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدان به وسیله دی فنیل
پیکریل هیدرازیل (3)DPPH
فعالیت خنثی سازی رادیکال آزاد 4دی فنیل پیکریل
هیدرازیل سه نوع عصاره هر چهار نرمتن با روش
 Shimadaو همکاران ( )1992و مهدی آبکنار ( )1400با
استفاده از کیت اندازهگیری ظرفیت خنثی سازی رادیکال
آزاد بر اساس روش ( DPPHکیت زیتوکس تهیه شده از
شرکت کاوش آزما) در طول موج  515نانومتر بهوسیله
دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد و مقدار  DPPHبر

1

-Trolex Equivalent Antioxidant Capacity
Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-. 6-sulfonic acid
)(ABTS
3
Di Phenyl Picryl Hydrazyl
4
Radical Scavenging activity
2
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حسب میکرومول ترولکس بر گرم وزن خشک عصاره بیان
گردید.
توان

آنتیاکسیدانی

احیاء

آهن

اندازهگیری
(1)FRAP
برای اندازهگیری توان آنتیاکسیدان احیاء آهن سه نوع
عصاره هر یک از چهار گونه نرمتن از روش  Benzieو
 )1999( Strainاستفاده شد .با استفاده از کیت
اندازهگیری ظرفیت خنثی سازی رادیکال آزاد بر اساس
روش ( DPPHکیت زیتوکس تهیه شده از شرکت کاوش
آزما) در طول موج  593نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر
قرائت شد .فعالیت آنتیاکسیدانی احیاء آهن عصارهها با
استفاده از منحنی استاندارد برحسب میکرومول آهن در
میلیگرم وزن خشک عصاره محاسبه شد.
اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی به طریف
2
فسفومولیبدیم )(PMB
برای اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی عصارهها به طریق
کمپلکس فسفومولیبدیم از روش  Prietoو همکاران
( )1999استفاده شد .به  0/1میلیلیتر از سه نوع عصاره
هر یک از چهار گونه نرمتن مورد مطالعه (غلظت 1
میلیگرم بر میلیلیتر) با محلول استاندارد ترولکس
(غلظت  1/6-0/4میکرومول) 1 ،میلیلیتر از محلول معرف
(اسید سولفوریک  0/6مول ،فسفات سدیم  28میلیمول و
آمونیوم مولیبدات  4میلیمول) اضافه و مخلوط شد.
نمونهها به مدت  90دقیقه در دمای  95درجه سانتیگراد
انکوبه گردید .سپس جذب نوری نمونهها در طول موج
 695نانومتر در مقابل محلول شاهد قرائت شد .فعالیت
آنتیاکسیدانی عصارهها با استفاده از منحنی استاندارد بر
حسب میکرومول ترولکس بر گرم وزن خشک عصاره
محاسبه شد.

اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدان به روش توان
احیاءکنندگی (3)RP
برای اندازهگیری پتانسیل احیاءکنندگی سه نوع عصاره
چهار گونه نرمتن از روش  )1986( Oyaizuبا اندکی
تغییر استفاده شد 1 .میلیلیتر از هر عصاره نرمتن (در
غلظت  1میلیگرم بر میلیلیتر) با  1/5میلیلیتر از فری
سیانید پتاسیم  1درصد و  1/5میلیلیتر از بافر فسفات
 0/2موالر ( )pH=6/6مخلوط شد .سپس محلول حاصل،
در دمای  50درجه سانتیگراد به مدت  20دقیقه
قرارگرفت .سپس  1/5میلیلیتر تری کلرو استیک اسید
 10درصد به آن اضافه شد و در دور  3000به مدت 10
دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس  1میلیلیتر از فازمحلول
سانتریفیوژ شده جدا شد و با  0/2میلیلیتر از کلرید آهن
 1درصد و  1میلیلیتر آب مقطر مخلوط گردید .بعد از 10
دقیقه جذب نوری محلول حاصل در طول موج 700
نانومتر قرائت شد .بوتیل هیدروکسی آنیزول به عنوان
کنترل مثبت بهکار رفت.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها
تجزیه و تحلیل دادههای آماری با استفاد از نرم
افزار SPSSویرایش  19و بر اساس آزمون تجزیه واریانس
یک طرفه ( )one way ANOVAانجام شد .نرمال بودن
دادهها با استفاده از تست کولموگروف-اسمیرنوف و برابری
واریانسها با تست لون بررسی شد .بعد از مشخص شدن
معنیدار بودن اختالف بین میانگینها ،برای رتبهبندی آنها
از آزمون چند دامنهای دانکن درسطح احتمال p<0/05
استفاده شد .برای تمامی اندازهگیریها هر عصاره نرمتنها
سه بار تکرار صورت گرفت و مقادیر به صورت میانگین±
انحراف معیار گزارش گردید.
نتایج
محتوای فنل کل و فعالیت آنتیاکسیدانی سه نوع عصاره
مختلف چهار گونه نرمتن مورد مطالعه در جدول  1ارائه
داده شده است .میزان فنل کل در عصاره اتانولی چهار

(Ferric Reducing Power (FRAP
Phosphomolybdate
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گونه نرمتن در مقایسه با عصاره اتانولی :آبی بیشتر بود.
دامنه فنل کل در عصاره اتانولی  60/66-81/66میلیگرم
اسید گالیک بر گرم عصاره ،در عصاره اتانولی :آبی -70/33
 40میلیگرم اسید گالیک بر گرم عصاره و عصاره آبی
 40-70/55میلیگرم اسید گالیک بر گرم عصاره بود.

عصاره اتانولی حلزون خوراکی در مقایسه با عصاره اتانولی
سه گونه صدف بیشترین میزان فنل کل را نشان داد و بعد
از آن بهترتیب بیشترین میزان در دو کفهای اویستر ،کلم و
ملوک مشاهده شد (شکل .)1a

شکل  :1مقایسه فعالیت آنتی اکسیدان و فنل کل سه نوع عصاره مختلف از  4گونه نرم تن مورد مطالعه
Figure 1: Comparison of antioxidant activity and total phenol of three different types of extracts from 4 studied
mollusk species

33

مقایسه میزان فعالیت آنتیاکسیدانی و ...

اکبری و همکاران

همچنین در چهار گونه نرمتن ،عصاره اتانولی بیشترین دی
فنیل پیکریل هیدرازیل ،فنل کل ،فعالیت آنتیاکسیدانی
احیاء آهن ،فسفومولیبدات ،توان احیاءکنندگی و فعالیت
آنتیاکسیدانی معادل ترولکس را نشان دادکه با سایر
عصارهها این اختالف معنیدار بود ( )p>0/05و کمترین
میزان این شاخصها در عصاره آبی هر چهار گونه نرمتن
مشاهده شد (جدول .)1

برای عصارههای آبی و عصاره اتانولی :آبی نیز بیشترین
میزان فنل کل بهترتیب در حلزون خوراکی ،دوکفهای
اویستر ،کلم و ملوک مشاهده شد .همچنین بیشترین
مقدار دی فنیل پیکریل هیدرازیل ،فنل کل ،فعالیت
آنتیاکسیدانی احیاء آهن ،فسفومولیبدات ،توان احیاء
کنندگی و فعالیت آنتیاکسیدانی معادل ترولکس در
حلزون خوراکی و سپس بهترتیب در دو کفهای صخرهای
(اویستر) ،دوکفهای کلم و ملوک مشاهده شد (شکل .)1

جدول  :1فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنل کل سه نوع عصاره مختلف چهارگونه نرم تن مورد مطالعه
Table 1: Antioxidant activity and total phenolic content of 3 different extracts of 4 mollusk species under study
فعالیت انتی
فعالیت آنتی
دی فنیل پیکریل
فسفومولیبدیم
فنل کل
اکسیدانی معادل
توان احیاء
اکسیدانی احیاء
هیدرازیل
میکرومول
میلی گرم
ترولکس
کنندگی
آهن
میکرومول
عصاره
گونه
ترولکس بر گرم
اسید گالیک
میکرومولترولکس
میکرومول آهن بر
ترولکس بر گرم
عصاره
بر گرم عصاره
بر گرم عصاره
گرم عصاره
عصاره
دو کفهای
صخرهای اویستر
()S. cuculate

آبی
اتانولی
اتانول:
آبی

دوکفهای کلم
( Callista
)umbonella

آبی
اتانولی
اتانولی:
آبی

صدف ملوک یا
استوانهای
( Solen
)vagina

آبی
اتانولی
اتانولی:
آبی

حلزون خوراکی
( Ampullaria
)cuprina

آبی
اتانولی
اتانولی:
آبی

55/22 ± 1/34c

1323/22 ± 2/61c

362/66 ± 2/51c

a

a

a

375/33 ± 6/42c
a

0/46 ± 0/02c

286/89 ± 1/81c

a

a

75/33 ± 1/04

1617/66 ± 2/51

686/01 ± 5/29

590 ± 10/00

0/99 ± 0/01

532/66 ± 6/42

66/56 ± 1/25b

1436/33 ± 4/72b

419/33 ± 9/01b

420 ± 10/10b

0/33 ± 0/02c

383/66 ± 5/13b

50/06 ± 1/16b

1308/66 ± 4/16b

345 ± 4/35b

350/01 ±2b

0/79 ± 0/11a

261/33 ± 6/11c

67/66 ± 0/57a

1531/33 ± 42/25a

610 ± 10/10a

550/11± 10/10a

0/62 ± 0/04b

438/66 ± 11/02a

53/16 ± 4/35b

1352/66 ± 28/30b

369/66 ± 26/27b

354/33 ± 29/10b

1/91 ± 0/10c

329 ± 17/34b

40 ± 2/02c

1287/33 ± 2/52c

310/01 ± 10c

288/33 ± 1/52c

0/29 ± 0/01c

226/33 ± 5/68c

a

a

a

60/66 ± 2/08a

1487/33 ± 2/51

570/33 ± 2/51

442/33 ± 5/85

0/65 ± 0/06

365 ± 4/35

49± 1/02b

1310± 10/02b

332/66 ± 6/42b

325/66 ± 5/13b

0/55 ± 0/01b

302/66± 5/53b

1416± 5/29c

427/66 ± 2/51c

404/33 ± 1/52c

0/54 ± 0/01c

a

a

70/55 ± 1/26b
a

a

a

a

a

307/33 ± 3/05c
a

81/66 ± 1/52

1722/66 ± 6/42

740 ± 10/10

606/66 ± 3/51

1/24 ± 0/08

649/33 ± 11/10

70/33 ± 1/52b

1509 ± 4/58b

50566/± 3/79b

516 ± 5/29b

0/93 ± 0/05b

429/33 ± 1/15b

مقادیر (میانگین ±خطای معیار ،حاصل سه تکرار) با حروف نامشابه در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار بین نرم تنان مورد مطالعه است.
(.)P>0/05

بحث
بیمهرگان دریایی دارای فعالیتهای دارویی و خواص
زیست فعالی هستند که در عرصه زیست پزشکی مورد
توجه قرار گرفتند .با توجه به اهمیت محصوالت طبیعی
34

دریایی و کاربرد گسترده آنها در صنعت داروسازی ،توجه
به این منابع جدید حائز اهمیت است .در این تحقیق،
حلزون خوراکی و صدف استوانهای (ملوک) بهترتیب دارای
بیشترین و کمترین میزان فنل کل و خواص
آنتیاکسیدانی در هر یک از عصارههای آبی ،اتانولی و
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اتانولی :آبی بود .برای تأمین آنتی اکسیدانهای طبیعی
مورد نیاز بدن ،مصرف غذاهای دریایی با ترکیبات فنلی باال
توصیه میشود ( .)Nazeer and Naqash, 2013در این
تحقیق الگوی میزان فنل کل و فعالیت آنتیاکسیدانی از
بیشترین به کمترین شامل :حلزون خوراکی>دو کفهای
اویستر>صدف کلم>ملوک بود Pachaiyappan .و
همکاران ( )2014نشان دادند که در مقایسه با شکم پایان،
صدفهای دو کفهای بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی را
نشان دادند که با تحقیق حاضر همخوانی نداشت که این
اختالف میتواند ناشی از بهکار بردن روشهای مختلف
اندازهگیری ،استخراج ،استانداردهای مختلف برای بیان
نتایج و گونه دانست (.)Alexandru et al., 2007
میتوان گفت که خاصیت قوی آنتیاکسیدانی حلزون
ممکن است مربوط به ترکیبات فنلی موجود در آن باشد.
در مطالعه دیگر خاصیت آنتیاکسیدانی شکم پایان با
استفاده از دی فنیل پیکریل هیدرازیل نشان داده شد که
با این مطالعه همخوانی داشت ( Pachaiyappan et al.,
 .)2014خواص آنتیاکسیدانی و محافظت کبدی
دوکفهایها به دلیل وجود ترکیبات فنل کل در ساختار
آنهاست .بنابراین ،استفاده از دو کفهای به عنوان غذای
دریایی در درمان ناراحتیهای کبدی به علت نقش
حفاظت کبدی و آنتیاکسیدانی است ( Nazeer and
 .)Naqash, 2013با افزایش ترکیبات فنل کل خاصیت
آنتیاکسیدانی بیشتر میشود و ترکیبات فنلی با وزن
مولکولی زیاد از توانایی زیادی برای پاکسازی رادیکالهای
آزاد برخوردارند و این توانایی به تعداد حلقههای آروماتیک
و ماهیت گروههای جابهجا شونده هیدروکسیل بستگی
دارد ( .)Lagouri and Boskou, 1996همچنین رادیکال
دی فنیل پیکریل هیدرازیل یک رادیکال آزاد ،پایدار ،آلی
و نیتروژنداری است که به طور وسیعی برای آزمایش
پاککردن رادیکالهای آزاد مورد استفاده قرار میگیرد
( Pachaiyappan .)Shimoji et al., 2002و همکاران
( )2014گزارش کردند که خاصیت آنتیاکسیدانی رادیکال
دی فنیل پیکریل هیدرازیل دو کفهای کلم
( )Meretrixmeretrixبیشتر از صدف اویستر
( )Crassostrea madrasensisبود که با نتایج این

مغایرت داشت که میتوان این اختالف را به علت
روشهای مختلف عصارهگیری و گونه دانست .اتانول در
بین حاللهای رایج جهت عصارهگیری برای ترکیبات
قطبی و غیر قطبی دارای بیشترین کارائی میباشد.
بنابراین ،هر نوع اندازهگیری با عصاره اتانولی میتواند باعث
استخراج ترکیبات قطبی و غیر قطبی و در نتیجه خواص
آنتیاکسیدانی بیشتر شود ( .)Harborne, 1998آزمون
پتانسیل آنتیاکسیدانی معادل ترولکس و دی فنیل
پیکریل هیدرازیل هر دو رادیکال آزاد سنتزی میباشند که
کاربرد آنها مشابه میباشد ،هر چند پتانسیل
آنتیاکسیدانی معادل ترولکس را میتوان در اندازهگیری
فعالیتهای آنتیاکسیدانی ترکیبات قطبی و غیر قطبی
استفاده کرد ( .)Arnao, 2000الگوی فعالیت
آنتیاکسیدانی معادل ترولکس و دی فنیل پیکریل
هیدرازیل نرمتنان مورد مطالعه حلزون خوراکی>دو کفهای
اویستر>صدف کلم>ملوک بود .دلیل مشابه بودن الگوی
فعالیت این دو آزمون به علت مکانیسم یکسان آنهاست.
آزمون فعالیت آنتیاکسیدانی احیاء آهن روشی است که به
طور مستقیم آنتی اکسیدانها یا احیاءکنندهها را در
عصارهها اندازهگیری میکند و رابطه خطی با غلظت آنتی
اکسیدانها دارد (.)Prior et al., 2005
هنگامی که فعالیت آنتیاکسیدانی احیاء آهن باالیی در
نرمتنان مشاهده میشود ،بدین معناست که قادرند
بهراحتی رادیکالهای آزاد موجود در بدن را خنثی کنند.
الگوی فعالیت بهترتیب بیشترین خاصیت ضد رادیکالی
شامل :حلزون خوراکی>دو کفهای اویستر>صدف
کلم>ملوک ،بود.
مکانیسم روش فسفومولیبدینم بر اساس احیاء مولیبدنم
( )VIبه مولیبدنم ( )Vاستوار است ( Kanner et al.,
 .)1994باالترین فعالیت آنتیاکسیدانی بهترتیب شامل:
حلزون خوراکی>دو کفهای اویستر>صدف کلم>ملوک،
بود .در آزمایش توان احیاء کنندگی ،احیاء آهن فریک به
فروس به عنوان شاخص برای پتاسیل الکترون دهی بهکار
میرود و از جذب نوری برای شدت خاصیت احیاءکنندگی
استفاده میشود که افزایش در جذب نوری مخلوط
واکنش ،بیانگر افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی میباشد ،لذا
35
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Alexandru, V., Balan, M., Gaspar, A.,

Jayaprakash et al., ( بدون واحد اندازهگیری است

Craciunescu, O. and Moldovan, I., 2007.

 توان احیاءکنندگی هر سه عصاره بهترتیب.)2001
 حلزون خوراکی>دو کفهای:بیشترین به کمترین شامل
 بود که الگوی ترکیبات فنلی به،اویستر>صدف کلم>ملوک
عنوان دهنده الکترون عمل میکنند و ممکن است
واکنشهای ناخواسته ایجاد شده بهوسیله رادیکالهای آزاد
) که باRajesh et al., 2008( در بدن را خنثی کنند
) بر2013( Naqash  وNazeer نتایج حاصل از تحقیق
توان احیاءکنندگی عصاره اتیل استات دو گونه نرمتن
 همخوانیDonax cuneatus  وLoligoduvauceli
.داشت
در کل میتوان گفت با الگوی میزان فنل کل وفعالیت
 بهترتیب از، آزمون مورد مطالعه4 آنتیاکسیدانی در
 حلزون خوراکی>دو کفهای:بیشترین به کمترین شامل
 بود که بیشترین میزان در بین،اویستر>صدف کلم>ملوک
 گونه4 عصارهها مربوط به عصاره اتانولی بود و عصارههای
نرمتن در تمامی مدلهای مورد مطالعه سطوح مختلفی از
، بنابراین.فعالیت آنتیاکسیدانی از خود نشان دادند
میتوانند به عنوان منابع مورد استفاده جهت تأمین منابع
طبیعی آنتیاکسیدانی باشند و در نهایت بهترین فعالیت
 مربوط،آنتیاکسیدانی با استفاده از روشهای انجام شده
.به شکم پا حلزون خوراکی بود
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Comparison of antioxidant activity and phenolic content of ethanolic, aqueous, and
hydro-ethanolic extracts from four species of marine mollusk in the Qeshm coast
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Abstract
This study compares the antioxidant activity and phenolic content of extracts of four mollusk
species (Oyster rock bivalve; Saccostrea cuculate, cabbage bivalve; Callista umbonella and
Molok or cylindrical clam; Solen vagina and edible snail; Ampullaria cuprina) and determine
the best mollusk in Qeshm coast. Mollusc species (n=100 for each mollusk) were stored in
cold boxes with ice and transferred to the laboratory after collection. The samples were well
ground and aqueous, ethanolic (90% ethanol) and hydro-ethanolic (50:50) extracts were
prepared from them. The results showed that the highest amount of phenolic content (81.66
mg GAE/g extract), diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) antiradical activity (1722.66 µmol
Trolex /g extract) and antiradical activity equivalent to Trolex (649.33 µmol Trolex/g)
extract) was observed in the ethanolic extract of edible snail. Also, the amount of antioxidant
activity was maximum in three methods: PMP, 606.66 µmol Trolex, FRAP: (740 µmol iron/
gram of extract and RP: 1.24 in edible snail. Aqueous, ethanolic and hydro-ethanolic extracts
of four Mollusca species showed different levels of antioxidant activity in all studied models.
In general, ethanolic extract of edible snail showed the best antioxidant activity and phenolic
content, which can be considered as rich sources of natural antioxidants for food usage is
recommended
Keywords: Antioxidant acitivity, phenol, Saccostrea cuculate,Callistaumbonella, Solen
vagina,Ampullaria cuprina
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