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 چکیده 

 هاجلبک از بسیاری در که طبیعی هایاکسیدانآنتی اند.شده شناخته اکسیدانیآنتی ترکیبات از ایگسترده طیف دارای دریایی هایجلبک

 و مختلف هایبیماری اکسیداتیو، آسیب برابر در هاسلول از محافظت طریق از که هستند فعالزیست مهم ترکیبات از شوند،می یافت

. دارد وجود طبیعی منابع از ایمن و جدید هایاکسیدانآنتی یافتن در جهانی علاقه حاضر حال در. دارند مهمی نقش پیری فرآیندهای

 ترکیبات ها،فیکوبیلین فنلی، ترکیبات کاروتنوئیدها، جمله از ثانویه متنوعی و اولیه هایمتابولیت ترشح تولید، انباشتگی و توانندمی هاجلبک

هدف . اشتی هستندآرایشی و بهد تغذیه و داروسازی، نامبرده دارای ارزش فراوان در صنایع ترکیبات همه. داشته باشند هاویتامین و سولفاته

توان در صنایع مختلف از آن استفاده های طبیعی است که میاکسیدانعنوان یک منبع ارزشمند غنی از آنتیها بهاز این مطالعه، معرفی جلبک

 نمود.

 

 هاهای دریایی، فتوسنتز، فیکوسیانین، کاروتنویئدها، ویتامیناکسیدان، جلبککلیدواژه: آنتی

 

 مقدمه

 بسیار اشکال دارای که هستند فتوسنتزی جوداتیمو هاجلبک

 ,.Arica et al)هستند  سلولی( چند تا سلولی متنوع )تک

 تقسیم هاماکروجلبک و هامیکروجلبک دسته دو و به (2017

 معلق طوربه فیتوپلانکتون مانند میکروجلبک هایگونه. شوندمی

 به معمولاً که) هاماکروجلبک کهحالیدر مانند،می زنده آب در

 گیاه مانند هاییارگانیسم( شودمی گفته دریایی جلبک آن

رسد می متر چندین تا ترمسانتی چند از هاآن ابعاد که هستند

(Hernandez Farinas et al., 2017). منبع توانندمی هاجلبک 

 اکسیدانیآنتی فعالیت با جدید ترکیبات از توجهی جالب طبیعی

 زندگی ایپیچیده هایزیستگاه در هاجلبک از برخی. باشند

 مواد دما، شوری،) محیطی شدید شرایط تحت که کنندمی

زنده برای. دارند قرار( غیره و بنفشماورا اشعه تابش مغذی،

 هایمتابولیت تولید با باید هاآن نامطلوب، یطشرا این در ماندن

 سرعت به شوند،نمی یافت دیگر موجودات در که متنوع، ثانویه

. (Fawcett et al., 2017; Welker et al., 2012)شوند  سازگار

 هااکسیدانآنتی ها،جلبک در موجود مختلف ترکیبات میان در

-هصنایع مختلف ب توجه مورد تربیش که هستند موادی احتمالاً

 جدول) است گرفته قرار داروسازی و آرایشی و بهداشتی ویژه

1.) 
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 (Jimenez-Lopez et al., 2021) ها برای سلامتیها و فواید آناکسیدان از جلبکترکیبات آنتی -1جدول 

 عملکرد اکسیدانترکیبات آنتی ردیف

 محافظت در مقابل سرطان سینه بتاکاروتن، لوتئین 1

2 

 مهار آلفاگلوکوزیداز بروموفنل

 ضدتومور کاراژینان

 ضدویروس ایدز اولیگوساکاریدها

 ضدسرطان، محافظت در مقابل اختلال و تخریب عصب فوکوئیدان

 پیشگیری دارویی فوکوفلورتول 3

 زایی، اثرات محافظتی در برابر کمبود رتینولبازدارنده رگ وگزانتینفوک 4

 ضدویروس سولفات گالاکتان 5

 ضدتکثیر (MAAsهای فنول و مایکوسپورین شبه آمینواسیدها )عملکرد گروه 6

 هافلوروتانن 8

ناشی از  DNAضدالتهاب، ضدباکتری، مهار آسیب 

2O2Hبل نور ، مهار فشارخون، اثر پیشگیری در مقا

 خورشید

 بهبود عوارض ناشی از دیابت فیکواریترین 7

 ضدمیکروب، مهار آلفا گلوکوزیداز، محافظت عروق هافنلپلی 9

 ضدپیری، محافظت در مقابل نور خورشید پرفوران، شینورین 11

 

 آنیزول هیدروکسیل مانند تجاری اکسیدانیآنتی هایمکمل از

 ،(Butylated Hydroxyl Anisole, BHA) شدهبوتیله

 Butylated Hydroxylشده )بوتیله تولوئن هیدروکسیل

Toluene, BHT ،)α-کاهش برای گالات پروپیل و توکوفرول 

 ,.Gulcin et al)است  شده استفاده اکسیداتیو هایآسیب

 هایاکسیدانآنتی این که رودمی گمان حال، این با .(2002

 و کبدی آسیب مانند جانبی عوارض از برخی مسئول مصنوعی

 سلامت از کنندگانمصرف نتیجه،در. هستند زاییسرطان

 دنبالبه ایفزاینده طوربه محققان و اندشده برخوردار بیشتری

 مواد یا ذاهاغ در استفاده برای اکسیدانیآنتی طبیعی هایگزینه

 یافتن به مندعلاقه محققان، از بسیاری اخیراً. هستند دارویی

 که هستند اثربخشی و ایمنی دارای طبیعی هایاکسیدانآنتی

 BHA مصنوعی از جمله هایاکسیدانآنتی توانند جایگزینمی

 تولید برای طبیعی منابع این از یکی. شوند BHT و

 El-Din and)اشاره کرد  هاکتوان به جلبمی ها،اکسیدانآنتی

El-Ahwany, 2016; Ibraheem et al., 2017; Rashad et al., 

2019). 

 

 های جلبکیاکسیدانآنتی

 که هنگامی هستند، فتوسنتزی موجودات هاجلبک آنجایی که از

 گیرند، قرار نور و اکسیژن زیاد هایغلظت معرض در

. کنندمی را تولید اکسیداتیو هایمعرف سایر و آزاد هایرادیکال

 موجودات این که رسدنظر میبه ساختاری، آسیب عدم دلیلبه

 برابر در خود از محافظت برای لازم ترکیبات تولید به قادر

منبع  عنوان یکبه هاجلبک رو،این از هستند. اکسیداسیون

 برای تواندمی که شوندمی در نظر گرفته قوی اکسیدانیآنتی

 اکسیژن هایگونه مخرب اثرات برابر در ما بدن از محافظت

 مناسب نتیجه متابولیسم طبیعی بدن نیزدر شدهتولید پذیرواکنش

. (Rastogi et al., 2010; Yang et al., 2018)باشد 

 مانند دارند متفاوتی بسیار ماهیت جلبکی هاییداناکسآنتی

 در محلول که (توکوفرول -α) E ویتامین و کاروتنوئیدها

  ها وپروتئینها، فیکوبیلیویتامین کهحالیدر هستند، چربی
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 (Cikos et al., 2018) ها و منابع بالقوه جلبکیاکسیدانی موجود در جلبکترکیبات آنتی -2جدول 

 منبع جلبکی ترکیبات بندی عمومیطبقه ردیف

 Chondrus crispus Mastocarpus stellatus بتاکاروتن کاروتنوئیدها 1
 .Taonia atomaria Cystoseira sp لیکوپن، ایزواپیتاوندیول، ترپنوئیدها ترکیبات فنلی 2

 جلبک قرمز فیکواریترین، فیکوسیانین رنگدانه فیکوبیلین 3

 هافنلپلی 4
کاتچین، گالات، فلاونوییدها، کاتچین، اپی

 هافلوروتانن
Halimeda sp. 

 ساکاریدهای سولفاتهپلی 5

 Turbinaria conoides فوکوییدان، الژنیک اسید، لامیناران
 Laminaria japonica فوکوییدان

 های قرمزبیشتر در جلبک های سولفاتهگالاکتان

 Sargassum wightii گلیکوزآمینوگلیکان
 .Porphyra sp پروفیران

 هاویتامین 6
 Chondrus crispus آسکوربات

Mastocarpus stellatus Sargassum sp. 
 A Kappaphycus alvareziiویتامین 

 

 
 اکسیدانیساختار شیمیایی برخی ترکیبات آنتی -1شکل 

 

 هستند آب در محلول هایاکسیدانآنتی هافنلپلی

 (Ismail et al., 2020)  (.2)جدول 

 طبیعت در هارنگدانه ترینرایج از کاروتنوئیدهاکاروتنوئیدها: 

 آبگریز تتراترپنوئیدهای طبیعی، کاروتنوئیدهای بیشتر. هستند

 هایبا استخلاف هیدروکربنی زنجیره یک حاوی که هستند

 (polyene)پلیین  هایزنجیره(. 1 شکل) هستند 40C متیل

تولید  مسئول متصل، دوتایی دهایپیون از متشکل کاروتنوئیدها،

-طول در فوتون جذب در هاآن توانایی و کاروتنوئیدها رنگدانه

 هایارگانیسم همه توسط کاروتنوئیدها. هستند مرئی هایموج

 هایقارچ و هاباکتری از بسیاری توسط همچنین و فتوسنتزی

 کاروتنوئید 611 از بیش. شوندمی سنتز غیرفتوسنتزکننده نیز

 فعالیت مورد 51 حدود که شده گزارش طبیعت در شدهتهشناخ

-به که کاروتنوئیدها. (Peng et al., 2011)دارند  A پروویتامین

: شوندتقسیم می اصلی دسته به دو دارند، وجود یطبیع طور
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 خطی هایها، هیدروکربنکاروتن ها.ها و گزانتوفیلکاروتن

 خطی یا صورتهب مولکول انتهای دو هر یا یک در که هستند

(. کاروتن -α کاروتن، -β مانند) چرخشی قرار دارند

 تمام. هستند کاروتن اکسیژنه مشتقات هاگزانتوفیل

  بالاتر، گیاهان توسط شدهتولید هایگزانتوفیل

 نئوکسانتین زآگزانتین، آنتراکسانتین، ویولاگزانتین، مثال عنوانبه

 حال، این با. شوندمی سنتز سبز هایجلبک توسط نیز لوتئین و

 دارای خاص سبز هایجلبک زی،خشک گیاهان برخلاف

 و loroxanthin astaxanthin مانند اضافی هایگزانتوفیل

canthaxanthin  هستند(Matos et al.; 2017, Shahidi, 

 و دیادینوکسانتین دیاتوکسانتین، این، بر علاوه. (2004

 تولید هادینوفلاژلات و ایقهوه هایجلبک در فوکوگزانتین

 .(Benico et al., 2019)شوند می

 عوامل عنوانبه هاجلبک در کاروتنوئیدها رسدمی نظربه

جانبی(  رنگدانه عنواننور )به نوری و برداشت کنندهمحافظت

گیرند مورد استفاده قرار می در فتوسنتز نتیجهدر کنند،عمل می

نوری در مواقعی که  آسیب برابر و از تخریب کلروفیل در

 در همچنین هاآن. کنندمی محافظت شدت نور زیاد است

 از برخی. دارند نقش فوتوتاکسی و فوتوتروپیسم

 رشد و محیطی مختلف هایتنش به پاسخ در ها،میکروجلبک

 تحت توانندمی ،(مغذی مواد و شوری دما، نور، مثال عنوانبه)

 را رشد هاجلبک که جایی گیرند، قرار کاروتنوژنز فرآیند یک

 طرز به را خود دکاروتنوئی متابولیسم و کنندمی متوقف

برای  ثانویه را کاروتنوئیدهای دهند،می تغییر چشمگیری

 (.Bhosale, 2004) کنندسخت جمع می هایمحیط با سازگاری

ها، میکروجلبک توسط شدهتولید اصلی کاروتنوئیدهای

 از آستاگزانتین و Dunaliella salina از بتاکاروتن

Haematococcus pluvialis یک عنوانبه نبتاکاروت. هستند 

 بازار در زیادی تقاضای و کندمی عمل ضروری مغذی ماده

 عنوانبه طبیعی، غذایی مواد کنندهرنگ ماده یک عنوانبه دارد

 ماده یک عنوانبه همچنین و آرایشی مواد به افزودنی یک

. شودمی استفاده مارگارین یا کره و پنیر در سالم غذایی

 مثبتی اثرات و است شده شناخته نماده ایم عنوانبتاکاروتن به

 کاروتنوئیدها این به A پروویتامین فعالیت دلیلبه سلامتی بر

  .(Neagu et al., 2019)شود می داده نسبت

 برخی در طبیعی طوربه که است قرمز رنگدانه یک لیکوپن

 ماده این. دارد وجود هاقارچ و هاجلبک سبزیجات، ها،میوه

 کاروتنوئید به که است هارنگدانه از بزرگی گروه به متعلق

ندارد  A پروویتامین فعالیت هیچ حال، این با. هستند معروف

(Deng et al., 2020) . 

 حیوانات در و است قوی رنگی ماده یک آستاگزانتین

 عملکرد مثل،تولید بینایی، رشد، مانند بسیاری عملکردهای

 زیادی بسیار دارای فواید این رنگدانه. بازسازی دارد و ایمنی

 استقامت و قدرت بهبود چشم، سلامت افزایش از جمله است

 و التهاب زودرس، پیری برابر در پوست از محافظت و عضلات

 کنندمی تأیید را فرض این هاگزارش برخی است. UVA آسیب

 در بدن هایبافت از است ممکن آستاگزانتین روزانه خوردن که

 استراتژی یک این زیرا کند محافظت اکسیداتیو آسیب برابر

مطالعات نشان داده  همچنین. است سلامت در مفید و عملی

 مهار توانایی دارای E ویتامین برابر 511 آستاگزانتین که است

 ,.Eren et al., 2019; Focsan et al)آزاد است  هایرادیکال

2017). 

 عنوانبه ها،کلروفیل بر علاوه: فیکوبیلین هایرنگدانه

 ختلفم هایرنگدانه هامیکروجلبک اولیه، فتوسنتزی رنگدانه

. دهندمی تشکیل نیز هاپروتئینمانند فیکوبیلی ثانویه، یا جانبی

انرژی  از استفاده کارایی بهبود به قادر طبیعی هایرنگدانه این

 و خورشید تابش برابر در هاآن از محافظت و جلبکی نوری

 عنوانبه هااین رنگدانه عملکرد. هستند آن به مربوط اثرات

 اکسیدانآنتی عنوانبه هاآن بالقوه نقش با گیاه، در اکسیدانآنتی

 ,.Pereira et al)است  قابل مقایسه بدن انسان و غذاها در

2021; Shanab et al., 2012). 

 هایجلبک) رودوفیتا ،(آبی سبز هایجلبک) هاسیانوباکتری

 هاپروتئینفیکوبیلی حاوی کریپتومونادس هایجلبک و( قرمز

فتوسنتزی  پیچیده مجموعه یک اصلی اجزای که هستند

 پروتئینی از یک زنجیره هاپروتئینهستند. فیکوبیلی فیکوبیلیزوم

های گروه هب با پیوندهای کووالانسی که دنشومی تشکیل
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شود فیکوبیلین نامیده می است، متصل کروموفوریک تتراپیرول

از  عبارتند هاپروتئینفیکوبیلی اصلی طبیعی منابع(. 1 شکل)

و ( رنگ آبی) برای فیکوسیانین Spirulinaسیانوباکتری 

(. رنگ قرمز)برای فیکواریترین  Porphyridiumرودوفیت 

 رنگ یک عنوانبه چین و ژاپن در حاضر حال در فیکوسیانین

 لبنیات، نبات، آب آدامس، مانند غذایی محصولات در طبیعی،

 Ismail et)شود می استفاده الکلیغیر هاینوشیدنی بستنی، ژله،

al., 2021, Sonani et al., 2015) . 

 فنلیکپلی ثانویه هایمتابولیت: هافنلپلی و فنلی ترکیبات

 در هم که هستند شیمیایی ترکیبات از متنوع و بزرگ گروه یک

 ترکیبات. دارد وجود آب هایماکروفیت در هم و زمینی گیاهان

 تشکیل از جلوگیری فلزی، هاییون کلات با توانندمی فنلی

 عنوانبه اکسیدانی،آنتی زادرون سیستم بهبود و رادیکال

 ترکیب" اصطلاح .(Bravo, 1998)کنند  عمل اکسیدانآنتی

خوراکی  نگیاها در موجود مولکول توصیف چندین "فنلی

 شدهجایگزین بنزنی حلقه یک خود ساختار روی بر که است

 Generalic)دارند  هیدروکسیل گروه یک حداقل توسط

Mekinic et al., 2019) .از گیاهان در معمولاً فنلی ترکیبات این 

 ,.Fernando et al)شوند می یافت دریایی هایجلبک جمله

 شامل ترکیبات از متنوعی گروه یک هافنلپلی. (2016

 ها،فلاونون ها،فلاونول ها،فلاوون مثال عنوانبه) فلاونوئیدها

 توکوفرول، لیگنین، ،(ال-3-فلاوان و هاکالکون ها،فلاونونول

. (Ibanez et al., 2012)هستند  فنلی اسیدهای و تانن

 پیوسته هم به حلقه هشت تا ایقهوه هایجلبک هایفلورتانین

 از حاصل هایفنلپلی سایر به نسبت هاآن بنابراین .دارند

 سه دارای فقط که سبز چای هایکاتچین جمله از زمینی گیاهان

 آزاد هایتوانایی بیشتری در مهار رادیکال هستند، حلقه چهار تا

 .(Lordan et al., 2011)دارند 

 طیف حاوی فنلی، ترکیبات گروه بزرگترین فلاونوئیدها،

 خواص جمله از زیستی و شیمیایی هایفعالیت از وسیعی

 اند.شده شناخته آزاد هایرادیکال مهار و اکسیدانیآنتی

 ها،کاتچین ها،فلاون ها،فلاونول شامل فلاونوئیدها

 هستند ایزوفلاونوئیدها و هاآنتوسیانیدین ها،پروآنتوسیانیدین

(Ibanez et al., 2012). 

 موجود، هایتانن گروه تنها ای،قهوه هایجلبک در

 ریت -1،3،5) فلوگلوسینول پلیمرهای هاآن. هستند هافلورتانین

 وزن از ٪ 25-12 تا است ممکن و هستند( بنزن هیدروکسی

 ,.Balboa et al)دهند  تشکیل را ایقهوه هایجلبک خشک

2013; Catarino et al., 2018). 

 ساکاریدهاپلی: هاساکاریدها و کروبوهیدراتپلی

 توسط شدهتولید طبیعی ترکیبات بین در ترکیب ترینفراوان

 جانوران، گیاهان، در ایگسترده طوربه و هستند گیاهان

 ,Yang and Zhang)دارد  وجود هاجلبک و هامیکروارگانیسم

 از معمولاً پلیمری، کربوهیدرات ساختارهای این .(2009

 پیوندهای با اند کهشده تشکیل مختلفی مونوساکاریدهای

. (Holdt and Kraan, 2011)هستند  متصل گلوکوزیدی مختلف

سازنده  ساکاریدها بستگی به عناصری پلیعملکرد خصوصیات

 ساکاریدهایپلی جمله از سولفاته ساکاریدهایها دارد. پلیآن

 بیشتر هستند. گیاهان از گسترده مطالعه مورد و فراوان

 دارند، وجود طبیعی طوربه که سولفاته ساکاریدهایپلی

 تغییرات که هستند هامولکول از ایپیچیده هایمخلوط

دهند می نشان را هاآن هایفعالیت و ساختار در یاگسترده

(Alban et al., 2002) .اصلی منبع عنوانبه دریایی هایجلبک 

 شناخته زیستی مختلف هایفعالیت با سولفاته یساکاریدهاپلی

 ایویژه توجه مورد سولفاته ساکاریدهایپلی بنابراین،. شوندمی

 ,.Menshova et al)هستند  طبیعی ترکیبات جستجوی در

2014). 

 و است فراوان دریایی هایجلبک در ساکاریدهاپلی

 کلیطوربه هاآن. شودمی یافت هامیکروجلبک در همچنین

. دهندمی تشکیل را جلبک خشک وزن کل از ٪86 تا ٪4 حدود

 بندیطبقه خود شیمیایی ساختار براساس ساکاریدهاپلی

 هایزایلان سولفوریک، اسید ساکاریدهایپلی مانند شوند،می

 وجود سبز هایجلبک در کلیطوربه که) هاگالاکتان و سولفاته

 و لامینارین فوکوئیدان، آلژنیک، اسید این، بر علاوه(. دارد

 Menshova et) شودمی یافت ایقهوه هایجلبک در سارگاسان
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al., 2014) .،در کلیطوربه فلوراید و زایلان کاراگینان، آگار 

 ساکاریدهایپلی از بسیاری. شوندمی یافت قرمز هایجلبک

 در طور بالقوهبه توانندمی و دارند زیستی فعالیت جلبکی

 شوند دارو کاندیدای انسان سلامت در ناسازگاری چندین

(Pereira et al., 2019). 

 طوربه و هستند سولفاته هایکالاکتان هاکاراگینان

 قرار استفاده مورد و دارویی غذایی صنایع در ایگسترده

 لامینارها و هاآلژینات ها،فوکان مانند محلول فیبرهای. گیرندمی

 کهحالیدر شوند،می یافت ایقهوه دریایی هایجلبک در

 و آگارها) شدهسولفاته هایگالاکتان مانند محلول فیبرهای

 هایجلبک در فورو به فلوراید نشاسته و هازایلان ،(هاکاراگینان

. (Mohamed et al., 2012)شوند می یافت قرمز دریایی

 سولفات گروه و نشاسته ن،مانا زایلان، حاوی سبز هایجلبک

 اورونیک، اسیدهای با ترکیب در ساکاریدپلی حاوی یونی

 از بسیاری. هستند آرابینوز و گالاکتوز زایلوز، رامنوز،

 نظر در غذایی فیبرهای عنوانبه توانمی را ساکاریدهاپلی

 و محلول فیبرهای یعنی شوند،می تقسیم گروه دو به و گرفت

. (Lahaye, 1991; Misurcova et al., 2012) نامحلول

 ٪25 حدود هاآن خشک وزن با مقایسه در دریایی هایجلبک

 و میوه با مقایسه در که دارند، غذایی فیبرهای ٪85 تا

 Jimenez-Escrig and) است بیشتری درصد سبزیجات

Sanchez-Muniz, 2000) .فواید جلبکی غذایی فیبر مصرف 

 ضدتومور، عنوانبه تواندمی زیرا دارد سلامتی برای زیادی

 . قرارگیرد استفاده مورد ضدویروس و ضدانعقاد ضدسرطان،

 که است پیچیده سولفاته ساکاریدپلی نوعی فوکوئیدان

 دریایی جلبک مختلف انواع سلولی دیواره ماتریس در عمدتاً

 ,.Kim et al., 2010; O’Connell et al)د شومی یافت ایقهوه

 -L استر هایگروه از توجهیقابل درصد شامل این .(2007

 قند یک فوکوز .(Jiang et al., 2010)فوکوز و سولفات است 

 واحد و است 5O12H6C شیمیایی فرمول با دئوکسی هیدوز

 دهدرا تشکیل می فوکوئیدان ساکاریدهایپلی اصلی

(Wijesinghe and Jeon, 2012) .هایفعالیت هافوکوئیدان 

 اکسیدان،آنتی عوامل عنوانبه و دارند متعددی زیستی

 و ضدانعقاد ضدویروس، ضددیابت، ضدالتهاب، ضدتومور،

 سیستم همچنین هاآن این، علاوه بر. کنندمی عمل ضدتورم

. (Pradhan et al., 2020b) کنندمی تعدیل را انسان بدن ایمنی

 وفور به که است گلوکان اصلی منبع دومین لامینارین علاوه،به

 کنندهتسهیل عنوانبه و شودمی یافت ایقهوه هایجلبک در

 .(Misurcova et al., 2012) کندمی عمل روده متابولیسم

 در وفوربه نشاسته و گلوکز مانند هاکربوهیدرات

 از بسیاری. (Richmond, 2004) شودمی یافت هامیکروجلبک

 وجود دلیلبه میکروجلبکی هایگونه زیستی عملکردهای

 Chlorella و Chlorella pyrenoidosa. است کربوهیدرات

ellipsoidea ترکیبات از ایگسترده طیف و گلوکز حاوی 

 استیل -ان گلوکوزامین، استیل -ان رامنوز، مانوز، گالاکتوز،

 کنندهتعدیل هایفعالیت که هستند آرابینوز و گالاکتوزامین

مطالعات . (Pugh et al., 2001) دارند ضدتکثیر و ایمنی سیستم

 کلرلا از شدهاستخراج هایگلوکان 3و  1-بتا که دهدمی نشان

 توانندمی که کنندمی عمل ایمنی سیستم کنندهتعدیل عنوانبه

 .(Shao et al., 2013) دهند کاهش را خون چربی

 هستند هاییریزمغذی هاویتامین :معدنی مواد و هاویتامین

 استخراج. هستند ضروری انسان بدن نموورشد برای که

 زیاد، اکسیدانیآنتی فعالیت دلیلبه طبیعی منابع از هاویتامین

 فعالیت بر علاوه. است گرفته قرار بسیاری توجه مورد

 است داده نشان اخیر مطالعات آن، شدهشناخته اکسیدانیآنتی

 ثرؤم کمتر طبیعی هایویتامین از مصنوعی هایویتامین که

 به جلبک امینویت محتوای .(Kelman et al., 2012)هستند 

 شدت جلبک، ایتغذیه وضعیت رشد، چرخه مرحله ژنوتیپ،

 با ویتامین محتوای بنابراین. دارد بستگی( فتوسنتز میزان) نور

 مهندسی یا سویه انتخاب با همچنین و کشت شرایط در تغییر

 سلول محتوای حال، این با. است دستکاری قابل ژنتیک

 خشک هایروش و رداشتب تیمار محیطی، عوامل با هاویتامین

 .(Garcia-Casal et al., 2008) است نوسان در جلبک کردن

 از خوبی منبع عنوانبه هامیکروجلبک و دریایی هایجلبک

( کوبالامین) 12B ویتامین. اندشده شناخته 12B و 1B، 2B ویتامین

 و سبز هایجلبک در بالاتر هایغلظت در ایگسترده طوربه
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 Kim and) شودمی یافت ایقهوه هایجلبک با مقایسه در قرمز

2011 Taylor,) .12 ویتامینB قرمز هایجلبک در کلیطوربه 

. ودشمی یافت Porphyra tenera و Palmaria longat مانند

  قرمز دریایی جلبک در 12B ویتامین میزان ترینبیش

Porphyra sp. مانند سبز هایجلبک و Enteromorpha sp. و 

 باعث تواندمی کوبالامین کمبود. شد اسپیرولینا مشاهده

 خونی کم و روان و اعصاب اختلالات مانند سلامتی هایبیماری

 تمام در (سکوربیکآ اسید) C ویتامین. شود مگالوبلاستیک

 C ویتامین. دارد وجود سبز و ایقهوه قرمز، دریایی هایجلبک

 رادیکال آزاد، مهار فعالیت مانند سلامتی فواید چندین دارای

. بدن است ایمنی سیستم کنندهتحریک فعالیت و ضدپیری

 در توکوفرول -α. است توکوفرول از مخلوطی E ویتامین

های جلبک. دارد وجود ایقهوه و قرمز سبز، دریایی هایجلبک

 فعالیت و است توکوفرول -γ و -β حاوی همچنین ایقهوه

 C هایویتامین. دهدمی نشان خود از ایبرجسته اکسیدانیآنتی

 و Laminaria digitata در نیز E و

U. pinnatifida شد یافت (Lordan et al., 2011). 

معدنی  مواد از سرشار هاماکروجلبک و دریایی هایجلبک

 را دریا آب در موجود غیرآلی هایاتم و بوده کمیاب عناصر و

 غذایی رژیم برای کمیاب عناصر و معدنی مواد. کنندمی حفظ

های جلبک. (Circuncisao et al., 2018)است  لازم انسان

های جلبک و Sargassum و U. pinnatifida مانند ای،قهوه

 مکمل ،Gracilariopsis و Chondrus crispus مانند قرمز،

 مواد از برخی روزانه مصرف که شوندمی محسوب غذایی

 کمیاب، معدنی عناصر و Mg و Na ،K ، Caمانند مهم معدنی

 این، بر علاوه. کنندمی برآورده را Cu و Fe ،Zn ، Mnمانند

 تواندو می هستند کلسیم از مهمی منابع نیز دریایی هایجلبک

 و دهدکاهش  بزرگسال و باردار زنان در را کلسیم کمبود خطر

 .(Ruperez, 2002)کند می جلوگیری بلوغ از قبل پیری از

ها در های دریایی و کاربرد آنفعالیت زیستی متابولیت

 یکی عظیم، زیستی منبع یک عنوانها بهجلبک: صنایع مختلف

 کاربردهای و جدید محصولات برای منابع ترینامیدوارکننده از

 ترکیب دلیلبه. (Pulz and Gross, 2004) هستند صنعتی

 و غذایی ارزش افزایش برای هاآن از توانمی مفید، شیمیایی

 منبع عنوانبه هاآن این، بر علاوه. کرد استفاده دام خوراک

 نشده،اشباع چرب اسیدهای مانند ارزشمند بسیار هایمولکول

 کشت زیستی فعال ترکیبات سایر ها،اکسیدانآنتی ها،رنگدانه

 هامتابولیت یا میکروجلبکی تودهزیست از استفاده. شوندمی

 غذایی محصولات توسعه ایبر ابتکاری و جالب رویکرد یک

 مرسوم کشاورزی مشابه میکروجلبکی بیوتکنولوژی. است سالم

 گرفته قرار توجه مورد بسیار گذشته هایدهه در اما است،

 از بالاتر توجهیقابل طوربه توانندمی هاآن زیرا است،

 هواییوآب مناطق با در توانندمی و باشند سنتی محصولات

 و بیابان مثال عنوانبه) کشاورزی اهداف برای نامناسب

 یک هامیکروجلبک تولید. یابند گسترش( ساحلی هایزمین

 اتمسفر، 2CO حد از بیش کاهش برای مهم طبیعی مکانیسم

 محیط جهانی گرمای کاهش تر،پایین ایگلخانه اثر از اطمینان

 کشت همچنین. است هواییوآب تغییرات و زیست

 خوراک عنوانبه صل نیست ووابسته به ف هامیکروجلبک

 مغذی مواد ثریؤم طوربه تواندمی و است مهم آبزیان پرورش

 حذف آب از را( فسفر و نیتروژن مثال عنوانبه( )هاآلاینده یا)

 و زیستمحیط از استفاده برای میکروجلبکی هایسیستم. کند

 توانندمی وضوح به خورشید نور از ناشی تولیدی هایبرنامه

 ،اخیراً . کنند کمک طبیعی منابع بهتر مدیریت و پایدار هتوسع به

 تولید برای پایدار اولیه ماده یک عنوانبه هامیکروجلبک

 برای همچنین و گیاهی روغن جایگزینی در سوخت زیستی،

 ,.Dutta et al)شوند می دیده زیادی پتانسیل با هیدروژن تولید

2005; Spolaore et al., 2006). 

 

 صنایع پزشکی و داروسازی

 با جدید عیطبی ثانویه هایمتابولیت از منبعی دریایی اکوسیستم

 ,.Kini et al)است  امیدوارکننده پزشکی زیست کاربردهای

 زیاد بسیار سنتی طب حوزه در دریایی هایجلبک تأثیر. (2020

 کشورها از بسیاری در یونانی حکیم عنوانبه هاآن از و است

 دریایی هایجلبک. است شده استفاده مصر و چین مانند

 است ممکن و کنندمی تولید متنوعی ثانویه هایمتابولیت
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 ،3 امگا ها،ویتامین ها،پروتئین منبع ترینامیدوارکننده

 سایر همچنین و فلاونوئیدها و فنلیک اسیدهای کاروتنوئیدها،

 ترکیبات این .(Shahidi, 2004)باشند  طبیعی هایاکسیدانآنتی

 آزاد هایرادیکال هایکنندهپاک عنوانبه دریایی اکسیدانیآنتی

 کنندمی جلوگیری رادیکال اکسی تشکیل از و کنندمی عمل

 ترتیب همین به و دهندمی کاهش را اکسیداتیو استرس بنابراین

 زودرس پیری دیابت، سرطان، از پیشگیری در زیادی اهمیت از

 ترکیبات .برخوردارند دیگر التهابی ایهبیماری از بسیاری و

 جلبکی، فتوسنتز هایرنگدانه مانند دریایی، زیستی فعال

 ها،ترپن ها،فنولپلی کاروتنوئیدها، ها،پروتئینفیکوبیلی

 را ایامیدوارکننده درمانی فعالیت ساکاریدها،پلی و هاگلوتانین

 Sharma et)اند داده نشان in vivo و in vitro مدل دو هر در

al., 2017; Wijesinghe and Jeon, 2012) . 

اکسیدانی در های فعال دریایی و فعالیت آنتیمتابولیت

پذیر واکنش اکسیژن هایگونه :(in vitroاهی )محیط آزمایشگ

 بسیار که دهندمی تشکیل را اکسیژن هاییون از گروهی

 زیستی اجزای برای جدی تهدیدی و بوده پذیرواکنش

 جمله از جدی اختلالات به منجر نهایتدر و شوندمی محسوب

 و عصبی کنندهتخریب هایبیماری شیرین، دیابت سرطان،

 اکسیژن حاوی هایرادیکال. (Bayr, 2005)ند شومی التهابی

 هیدروپراکسیل ،(OH) هیدروکسیل ،(ROO) پراکسیل شامل

(2HO)، سوپراکسید (2O)، الکوکسیل (RO)، پراکسیل تیل 

(RSOO)، سولفونیل (ROS)، نیتریک اکسید و رادیکال (NO)، 

 واحد اکسیژن مانند رادیکال غیر اکسیدکننده عوامل همچنین و

(2O)، هیدروژن پراکسید (2O2H)، هیپوکلروس اسید (HOCl )

 ;Bayr, 2005)( ROOHآلی هستند ) هیدروپراکسیدهای و

Halliwell, 2001; Halliwell, 2006; Storz, 2005) .هاسلول 

 با زیرا کنند زداییسم پذیر راواکنش اکسیژن هایگونه توانندمی

 سلولی تعادل حفظ برای اکسیدانیتیآن دفاعی هایمکانیسم

 هاییماکرومولکول از محافظت با هااکسیدانآنتی. اندشده مجهز

 اکسیژن هایگونه با غشایی لیپیدهای و DNA ها،پروتئین مانند

 دارند انسان سلامت بر مثبتی ثیرأت و جنگندپذیر میواکنش

(Gechev et al., 2006) .مصنوعی هایاکسیدانآنتی از استفاده 

 مانند شود،می استفاده غذایی افزودنی مواد عنوانبه که

-ترت بوتیله، تولوئن هیدروکسی بوتیلاته، هیدروکسی انیزول

 جانبی عوارض دلیلگالات، به پروپیل و هیدروکینون، بوتیل

 Ribeiro) باشد است تهدیدی برای سلامت انسان ممکن هاآن

et al., 2019) .منابع از جدید هایاکسیدانآنتی تولید رو،این از 

 امیدوارکننده رویکرد یک تواندمی دریایی فلور مانند طبیعی

 اکسیژن هایتوانند گونهمی دریایی هایجلبک. باشد

 ها،فیکوبیلین مانند اکسیدانیآنتی ترکیبات دلیلبه را پذیرواکنش

 هاویتامین و هافنولپلی آستاگزانتین، یدها،کاروتنوئ فیکوسیانین،

 و پیری التهاب، دیابت، سرطان، علیه توانندمی که کنند خنثی

 اکسیدانیآنتی ظرفیت. کنند عمل بدن ایمنی هایپاسخ

 و قرمز سبز، هایجلبک مانند مختلف دریایی هایجلبک

 .است شده گزارش مقالات در گسترده طوربه قبلاً ای،قهوه

 با دریایی هایجلبک ترکیبات اکسیدانیآنتی لیتفعا

 1-فنیل دی -2،2 رادیکال مهار جمله از مختلفی هایروش

 دهندهکاهش اکسیدانیآنتی قدرت ،(DPPH) هیدرازیل پیکریل

 ، مهارABTS رادیکال مهار لیپید، پراکسید مهار ،(FRAP) آهن

 متانولی عصاره. است شده تعیین( NO) نیتریک اکسید

 نشان را DPPH قوی رادیکال مهار فعالیت آبی سبز هایکجلب

 Spirulina از شدهفیکوسیانین استخراج علاوه،هب. است داده

platensis 2 مهار فعالیتO2H داد نشان قوی را ( etEstrada 

al., 2001) .سبز هایجلبک در اکسیدانیآنتی خواص  

Ulva fasciata و Ulva reticulated فلاونوئیدها وجود دلیلبه 

 Balaji)شود می مشخص آزاد هایرادیکال مهار با

Raghavendra Rao et al., 2004; Chakraborty and Paulraj, 

2010; Meenakshi et al., 2009) .مانند ایقهوه هایجلبک در 

Ecklonia cava، Eisenia bicyclis و Ecklonia kurome 

 شد مشخص DPPH رادیکال مهار با اکسیدانیآنتی هایفعالیت

(Shibata et al., 2007) .اتانولی هایعصاره Gracilaria 

tenuistipitata و Callophyllis japonica هایفعالیت نیز 

 ;Kang et al., 2005) اندداده نشان ای رابالقوه اکسیدانیآنتی

Yang et al., 2012). 

 عوامل عنوانبه هاجلبک زیستی فعال ترکیبات نقش

 پذیرواکنش اکسیژن هایگونه و آزاد هایرادیکال: ضدسرطان
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 شیمیایی داروهای. شوندمی سرطان ایجاد باعث طورکلیبه

 توزیع و ضعیف ویژگی دلیلبه اغلب مصنوعی پیشگیرانه

 تومور مجاورت در منفی جانبی عارضه چندین عمومی، زیستی

 سلولی، تکثیر مهار دلیلبه. کنندمی ایجاد بدن هایاندام و

 زیست ترکیب چندین آپوپتوز، القای و سلولی چرخه تعدیل

 شیمیایی هایکنندهپیشگیری عنوانبه دریایی هایجلبک فعال

 ;Kalimuthu and Se-Kwon, 2013) اندشده تعیین قوی

Pradhan et al., 2020a). که اندکرده گزارش مطالعه چندین 

 ضدتکثیری فعالیت دارای دریایی جلبک زیستی فعال ترکیبات

 in vitro شرایط در سرطان زیرگروه چندین برابر در مهاری و

. (Talero et al., 2015)هستند  in vivo همچنین و

 دریایی هایجلبک از شدهخالص سولفاته ساکاریدهایپلی

 هایرده و انسان لوسمی روی بر ضدتکثیر اثر یک ایقهوه

 است شده گزارش همچنین .گذاشتند نمایش به لنفوم سلولی

 رحم گردن و( MCF-7) پستان سرطانی هایسلول هاآن که

(HeLa )کنندمی مهار را (Wijesinghe and Jeon, 2012) .

 دریایی جلبک از شدهاستخراج سولفاته ساکاریدهایپلی

 هایسلول در سلولی تکثیر مهار Sargassum vulgare ایقهوه

HeLa و B16 اندوتلیال هایسلول در را سلولی سمیت بدون 

 .(Dore et al., 2013a)داد  نشان طبیعی خرگوش آئورت

 عوامل عنوانبه هاجلبک زیستی فعال ترکیبات نقش

 زاییسرطان مولکولی عنوان یک نشانگربه التهاب: ضدالتهابی

 فعالیت دلیلبه دریایی طبیعی ترکیبات. شودشناخته می

. هستند ایشدهشناخته هابیضدالت عوامل قوی، اکسیدانیآنتی

 منابع از دارویی بالقوه کاربردهای با ضدالتهابی ترکیب چندین

 چندین حاوی هاماکروجلبک. است شده جدا دریایی جلبکی

 و آگار لامینارین، آلژینات، فوکان، فوکوئیدان، مانند ساکاریدپلی

 استفاده بیوتیکپری ترکیبات عنوانبه که هستند کاراگینان

 بالقوه کاربرد ضدالتهابی عوامل عنوانبه توانندمی و وندشمی

 آستاگزانتین و دریا از شدهمشتق کاروتنوئیدهای. باشند داشته

 ;Abad et al., 2008)هستند  قوی ضدالتهابی فعالیت دارای

D’Orazio et al., 2012). 

وجود  دلیلبه دریایی هایجلبک ضدالتهابی فعالیت

 که است( 3 امگا مثال، عنوانبه)نشده عاسیدهای چرب اشبا

 چندین. (Wall et al., 2010)کند می تقویت را التهاب مهار

 هنگامی 6 تا 3 امگا چرب اسیدهای که تاس داده نشان مطالعه

 را التهاب شوند،می مصرف غذایی هایمکمل عنوانبه که

 استخراج ساکاریدپلی. (Wall et al., 2010) دهندمی کاهش

 Turbinaria ornate، Delesseria sanguinea گیاه از شده

 نمایش به in vitro سیستم چندین در را ضدالتهابی پتانسیل

 از شدهشده استخراجسولفاته ساکاریدپلی. است گذاشته

Gracilaria caudate، از شدهگالاکتان استخراج یک Glidium 

crinale، از شدهآموسین استخراج اتصال آگلوتینین Hypnea 

cervicornis، از شدهلکتین استخراج Pterocladiella 

capillacea از شدهسولفاته استخراج گالاکتوفوکان و 

Lobophora variegata دادند  نشان را ضدالتهابی قدرت نیز

(Chaves et al., 2013). دریایی ساکاریدپلی خوراکی جویزت 

 کاهش را التهاب شروع in vivo موش در شرایط مدل در

  .(Ananthi et al., 2010) دهدمی

 استئو مدل از استفاده با ارزیابی هنگام اسپیرولینا جلبک

 Ku et) است داده نشان را ضدالتهابی اثرات غیرالکلی، هپاتیت

al., 2013) . فیکوسیانینC از شدهاستخراج Spirulina 

platensis سنتاز، نیتریک اکسید بیان مهار طریق از 

 را التهاب التهاب،پیش هایسایتوکاین تولید و 2 سیکلواکسیژناز

. (Romay et al., 1998; Shih et al., 2009)کند می مسدود

 اثرات U. Conglobate و Ulva lactuca متانولی هایعصاره

 Jin) اندداده شانن موش هیپوکامپ HT22 سلول در ضدالتهابی

et al., 2006) .از شدهلیکوپن استخراج Chlorella marina 

 داد نشان آرتریتی موش مدل یک در را ضدالتهابی اثرات

(Renju et al., 2013) .از شدهها استخراجفیتواسترول 

Dunaliella tertiolecta، متانولی و آبی هایعصاره Caulerpa 

mexicana از شدهلکتین استخراج و Caulerpa cupressoides 

 به آزمایشگاهی مدل چندین در را ضدالتهابی هایفعالیت

 اتانولی عصاره. (Caroprese et al., 2012) گذاشتند نمایش

Ecklonia cava از ناشی التهاب LPS هایسلول در را 
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 بر علاوه. (Shin et al., 2011) کندمی مهار انسان را اندوتلیال

 مدل چند در ضدالتهابی اثرات Ishige okamurae این،

 آستاگزانتین. (Kim et al., 2009) داد نشان آزمایشگاهی را

 تراکم کاهش با Haematococcus pluvialis از شدهجدا

 هلیکوباکتر به آلوده هایموش در را معده التهاب باکتریایی،

 این، بر علاوه. (Kim et al., 2018) دهدمی کاهش پیلوری

 هاییسایتوکاین و التهابیپیش هایواسطه تولید آستاگزانتین

تومور  نکروز فاکتور ،kB(NF-kBای )هسته فاکتور مانند

(TNF-α)α و ( 6اینترلوکین-IL)6 لنفوسیت و داده کاهش را 

T کندمی سرکوب آسم را بیماران در فعال (Kim et al., 

 ، Sargassum vulgareشده ازهای استخراجفوکان. (2018

Lobophora variegata و Spatoglossum schroederi نیز 

 بر علاوه. (Dore et al., 2013b) دادند نشان ضدالتهابی اثرات

 اثرات Sargassum wightii از شدهآلژنیک استخراج اسید این،

 Dore) داد نشان موش مدل یک در بدن داخل در را ضدالتهابی

et al., 2013b). 

ضدالتهابی  اثر Bryothamnion triquetrum متانولی عصاره

 Cavalcante-Silva) داد نشان سوئیسی آلبینوی هایموش در را

et al., 2012) .شده ازچرب استخراج اسید دو Gracilaria 

verrucosa 10 مانند-oxooctadec-8- enoic acid 9 و-

oxooctadec-10-enoic acid مانند التهابی مارکرهای تولید 

 .(Lee et al., 2009)کند می TNF-αو  IL-6 اکسیدنیتریک،

 Porphyridium قرمز جلبک از شدهجدا سولفوگلیکولیپیدیک

cruentum وجود دلیلبهAA  (7/6 %،) پالمیتیک  اسید 

 اثر (% 5/11) 9 امگا چرب اسید ( و% 6/16)  EPAو (% 1/26)

. (Berge et al., 2002)گذاشت  نمایش به ضدالتهابی را

 دارای Enteromorpha prolifera شده ازفنوفیتین استخراج

 در را التهابی هایپاسخ که است( 2O•) رادیکال سوپراکسید

 Pangestuti and Kim, 2011; Song et)دهد می کاهش موش

al., 2018) .از شدهاستخراج گلیکوپروتئین Porphyra 

yezoensis تحریک ماکروفاژهای در ضدالتهابی اثرات دارای 

 این، بر علاوه. (Shin et al., 2011) است LPS با شده

 ، Eisenia bicyclis ازشده مشتق فنولپلی) هافلوروتانین

Ecklonia cava و Ecklonia kurome )و sargachromanol G 

 ضدالتهابی فعالیت( Sargassum siliquastrum از شدهمشتق)

 در التهابی هایواسطه تولید مهار طریق از را ایامیدوارکننده

 ,Kim and Kim) دادند نشان ه راشدتحریک LPS هایسلول

2010; Yoon et al., 2012) .متانولی عصاره این، بر علاوه 

Neorhodomela aculeata تولید ROS، لیپید پراکسیداسیون 

 در را القا قابل نیتریک اکسید سنتاز و 2O2H از ناشی

 Lim et) کندمی مهار التهاب مهار طریق از عصبی هایبیماری

al., 2006). 

 عنوانبه هاجلبک زیستی فعال ترکیبات نقش و اهمیت

 مزمن متابولیک اختلال یک شیرین دیابت: ضددیابت داروهای

 منجر که شودمی مشخص خون گلوکز بالای سطح با که است

 به آسیب و عروقی -قلبی هایبیماری کلیه، عملکرد اختلال به

 غذایی رژیم مدیریت. (Pradhan et al., 2020a)شود می شبکیه

 غلظت حفظ طریق از دیابت درمان برای جدید هدف یک

 Riccardi and) است خون چربی و خون گلوکز صحیح

Rivellese, 1991) .در بازار در موجود ضددیابت داروهای 

 با مرتبط ناخوشایند جانبی عوارض چندین درمان، طول

 زمینه، این در. (Gupta et al., 2016) کنندمی اعمال هابیماری

 و دارو اثر افزایش با طبیعی ضددیابت داروهای شناسایی

 اخیر دهه چند در محققان توجه مورد ترکم جانبی عوارض

 هایجلبک از شدهمشتق زیستی فعال ترکیبات. است گرفته قرار

 مسیرهای تنظیم با که است ضددیابتی خواص دارای دریایی

 بر مهاری اثر نندما است، شده ارائه سیگنالینگ مختلف

 ردوکتاز، آلدوز گلوکوزیداز،-α ، میلازآ-α مانند هاییآنزیم

 B1 (PTPفسفاتاز  تیروزین پروتئین و 4- پپتیداز پپتیدیلدی

1B )(Unnikrishnan and Jayasri, 2018) .مانند هاییآنزیم 

 دارند هاکربوهیدرات هضم در مهمی نقش گلوکوزیداز و آمیلاز

 کاهش همچنین و خون در گلوکز جذب در خیرأت به منجر که

 ترکیبات این متعاقباً،. شودمی خون پلاسمای در گلوکز سطح

 جلوگیری برای مفید غذایی بالقوه اجزای عنوانبه است ممکن

 گیرند قرار استفاده مورد دیابت و لینانسو به مقاومت کاهش یا

(Unnikrishnan and Jayasri, 2018). 
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 GLUT-4 سیگنالینگ مسیرهای دریایی هایجلبک ترکیبات

کنند می تحریک را گلوکز تحمل و کرده تعدیل را AMPK و

(Pradhan et al., 2020b) .که داد نشان اخیر تحقیقات 

 بین متابولیسم و کندمی عمل بیوتیکپری عنوانبه فوکوئیدان

 ,.Pradhan et al) کندمی تنظیم را خون قند سطح و سلولی

2020b) .از شدهجدا فوکوئیدان S. fusiforme گلوکز سطح 

 استرس و بازیافت را کبدی عملکرد کرد، کنترل را خون

 کرد مهار STZ از ناشی دیابتی هایموش در را اکسیداتیو

(Cheng et al., 2019) .شده ازفوکوئیدان استخراج Ecklonia 

maxima مقدار با قوی گلوکوزیداز مهارکننده یک عنوانبه 

50IC و( لیترمیلی در گرممیلی 31/1-28/1) کم بسیار 

. (Daub et al., 2020) کندمی عمل نوع دوم دیابت کنندهتنظیم

 مهارکننده یک Fucus vesiculosus شده ازفوکوئیدان استخراج

 ,.Kim et al) داد شانن دیابت درمان در گلوکوزیداز قوی

استخراج  کم مولکولی وزن با فوکوئیدان این، بر علاوه. (2014

 مدل در زانتینفوکوگ با ترکیب در S. hemiphyllum شده از

 تجویز. داد نشان را ضددیابتی نوع دوم خواص دیابتی موش

 با ترکیب در کم مولکولی وزن با فوکوئیدان خوراکی

 ناشتا خون قند سطح و خون گلوکز کاهش باعث فوکوگزانتین

 مدل در افزاییهم دارویی اثر. (Kim et al., 2014) شودمی

in vivo درمان با مقایسه در ادرار قند سطح کاهش طریق از 

 فوکوئیدان. بود ثرترؤم تنهایی به کم مولکولی وزن با فوکوئیدان

 هایآنزیم و کبدی گلیکوژن غلظت کم، مولکولی وزن با

 افزایش را کنندمی کمک چربی متابولیسم به که را اکسیدانآنتی

 گیرنده گلوکز، نقلوحمل کنندهتنظیم لیپیدها تابولیسمم .داد

 زومپراکسی توسط شدهفعال گاما گیرنده ،(IRS-1) انسولین

(PPAR )اتصال پروتئین سطح و( دهندهUCP-1با ) درمان 

فوکوکسانتین را  با ترکیب در کم مولکولی وزن با فوکوئیدان

 شده ازفوکوئیدان استخراج. (Kim et al., 2014)دهد نشان می

Cucumaria frondosa 1 انسولین گیرنده بستر بیان، Glut-4 و 

PI3K / Akt، به مقاوم هایموش در را گلوکز حامل پروتئین 

فوکوئیدان . (Pradhan et al., 2020b) کرد تقویت انسولین

 را خون قند سطح نیز Saccarina japonica شده ازاستخراج

  .(Pradhan et al., 2020b; Wang et al., 2017) کرد کم

 Undaria از شدهاستخراج سولفاته فوکوئیدان این، بر علاوه

pinnatifida دیابتی موش در انسولین حساسیت از استفاده با 

(C57BL / KSJ / db / db )کندمی مهار را هیپرگلایسمی (Kim 

et al., 2012) .از شدهفوکوئیدان استخراج Sargassum wightii 

 خون به را گلوکز که شودمی گلوکوزیداز-D-آلفا مهار باعث

 دهدمی کاهش خون در را گلوکز سطح و کندمی منتقل

(Kumar et al., 2015) .Dieckol،fucodiphloroethol G ، 

6،60-Bieckol ،7- phloroeckol ، phlorofucofuroeckol A 

 ، phloroglucinolو E. cava از شدهاستخراج

dioxinodehydroeckol، eckol شده ازاستخراج  

E. stolonifera و E. bicyclis را گلوکوزیداز قوی فعالیت 

 ,.Kang et al) دهدمی کاهش را قندخون سطح و دهدمی نشان

2010; Moon et al., 2011) .از غنی عصاره علاوه،به dieckol 

 بخشید بهبود را انسولین به حساسیت E. cava از شدهاستخراج

(Lee et al., 2012) .از شدهفنولیک استخراجپلی از غنی عصاره 

I. okamurae بخشید بهبود را انسولین به حساسیت (Min et 

al., 2011) .فنولیک پلی از غنی عصاره این، بر علاوه 

 اسکلتی عضله در را گلوکز جذب اثر E. cava از شدهاستخراج

 از شدهفوکسترول استخراج .(Kang et al., 2010) کندمی مهار

Pelvetia siliquosa مهار و سرم گلوکز غلظت کاهش باعث 

-Sprague دیابتی هایموش در لنزها در سوربیتول تجمع

Dawley از شدهفلوروتانین استخراج اجزای. شد 

Ascophyllum nodosum هایفعالیت بالقوه مهار α-و آمیلاز 

α-هایمدل در را گلوکوزیداز in vitro دهند می نمایش

(Nwosu et al., 2011). از شدهاستخراج سدیم آلژینات 

Laminaria angustata را انسولین سطح و خون قند افزایش 

 Kimura et) کرد مهار (Wistarویستار ) صحرایی هایموش در

al., 1996). از شدهفوکسترول استخراج و فوکوگزانتین 

Undaria pinnatifida و Ecklonia stolonifera آلدوز مهار 

 ,.Jung et al., 2008; Peng et al)دادند  نشان را ردوکتاز
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 مهار pheophorbide-A ، pheophytin-Aهمچنین، .(2011

 .(Jung et al., 2013)دهند می نشان را ردوکتاز آلدوز

 

 صنایع غذایی

 کاربردی اصطلاح به غذاهای به توجه اخیر، هایسال در

 فیزیولوژیکی مزایای توانندمی هاآن زیرا است، یافته افزایش

کاهنده  مثال، عنوانبه کنند، مغذی فراهم مواد برای را مضاعفی

 منابع جستجوی در. ضدالتهاب یا اکسیدانآنتی خون، فشار

 غذایی صنایع در توانندمی که عیطبی هایاکسیدانآنتی جدید

 پیشنهاد احتمالی اولیه مواد عنوانبه هاجلبک شوند، استفاده

 خاص کشورهای در ایگسترده طوربه هاارگانیسم این. اندشده

 ها فوایدآن از استفاده و شوندمی مصرف و شده شناخته

 طوربه هاجلبک بنابراین،. دارد همراه سلامتی برای شماریبی

  توانندمی که هستند طبیعی ترکیبات از بزرگی منبع القوهب

 قرار استفاده مورد کاربردی غذاهای تهیه برای موادی عنوانبه

 و ضدویروس ضدباکتری، فعالیت با مختلفی ترکیبات. گیرند

 ترکیباتی همراهبه هاارگانیسم نوع این در توانمی را ضدقارچ

 ;Christaki et al., 2011)د کر مشاهده اکسیدانیآنتی فعالیت با

Lee et al., 2013). برابر در بودنمفید دلیلبه هااکسیدانآنتی 

 غذایی فناوری در مهمی نقش توانندمی لیپیدها پراکسیداسیون

امروزه از  .(Mendiola Leon et al., 2008)باشند  داشته

ها در تغذیه انسان و همچنین آبزیان مورد استفاده قرار جلبک

 گیرد.می

 تغذیه برای هاریزجلبک تجاری تولید جهان سراسر در

 از ترکیبی. رو به توسعه است حاضر حال در انسان

 به توانمی را سالم منابع غذایی سایر با مخلوط یا هاریزجلبک

 عنوانبه مایعات و لپاستی کپسول، پودر، قرص، صورت

 توانمی همچنین(. 2 جدول) یافت بازار در غذایی هایمکمل

 پاستا، مثال عنوانبه) گنجانید غذایی محصولات در را هاآن

 ،(نوشابه ماست، نبات، آب وعده، میان غذاهای نان، بیسکویت،

 عدم برخلاف هستند. سلامتی برای مفیدی اثرات که دارای

 تقاضای امروزه گذشته، در دیدج غذاهای به تمایلات

 یافته افزایش طبیعی غذایی محصولات برای کنندگانمصرف

 غذاهای. دهدبسیاری نشان می سلامتی مزایای که است،

 و ترراحت بسیار ریزجلبکی تودهزیست با همراه کاربردی

 جذابیت و سلامتی مزایای بر بنابراین علاوه هستند، متنوع

 ,.Mendiola Leon et al)راه دارد همبه را کنندگانمصرف

2008). 

عنوان افزودنی غذایی فواید زیادی از ستفاده از جلبک بها

افزایش رشد و ایمنی در آبزیان،  ،جمله: افزایش کیفیت، سلامت

از  .(Breithaupt, 2007) بهبود فلور طبیعی معده و روده را دارد

توان، مهار رشد تومورها، های دریایی میجمله فواید جلبک

، پیشگیری و درمان زیستیمنابع مهمی از ترکیبات فعال 

اکسیدانی، مورد ها، فعالیت آنتیهای باکتریایی ماهیبیماری

ها و ینئدلیل منابعی غنی از پروتاستفاده در غذای ماهیان به

ها، اسیدهای چرب، رنگدانهها، سایر ترکیبات از قبیل آلژینات

دلیل های دریایی بهها و مواد معدنی را نام برد. جلبکویتامین

عنوان منبع غنی از دار بهداشتن مقدار زیادی از ترکیبات نیتروژن

شوند، همچنین دارای مقدار کمی از ها شناخته میینئپروت

که منبع آمینواسیدهای  هستندینی ئترکیبات نیتروژنی غیرپروت

های آمونیوم و اسیدهای آزاد، کلروفیل، نیترات، نیتریت، یون

های مختلفی از . تاکنون گونهگردندیک محسوب میئنوکل

 nodosum Ascophyllum (., et alTahaجلبک دریایی مثل 

2012) ،purpurea Porphyra (., 1997et alNakagawa ) ،

Hizikia fusiformis (Casas et al., 2006) ،Gracilaria 

bursa-pastoris ،Gracilaria cornea ،Ulva rigida (Pham 

et al., 2006) ،Padina arborescens  وSargassum 

siliquastrum (Valente et al., 2006) عنوان ترکیب غذای به

ماهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بسیاری از این مطالعات 

عنوان ای برای استفاده از جلبک دریایی بهنتایج امیدوارکننده

اند. اما روشن جایگزین بخشی از پودر ماهی گزارش کرده

ثیر استفاده از جلبک دریایی در غذای آبزیان به گونه أاست که ت

ی، میزان استفاده از آن و همچنین به گونه ماهی جلبک دریای

 et alMa ,.)جلبک دریایی بستگی دارد  مورد آزمایش با

ها منبع غذایی برای تغذیه ویژه ریزجلبکهها ب. جلبک(2005

 شوند.تنان محسوب میدوره لاروی ماهی، میگو و نرم
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 صنایع آرایشی و بهداشتی

 که دارویی فواید با هستند یمحصولات بهداشتی، و آرایشی مواد

 شامل ها. اینبخشندمی بهبود یا محافظت را انسان بدن یا ظاهر

 و آرایشی مواد .هستند هاکنندهمرطوب و ضدپیری هایکرم

 ها،آنزیم ها،ویتامین قبیل از هاییافزودنی حاوی بهداشتی،

 تولید برای توانندمی که است هاییاسانس و هاضداکسیدان

 Kim et) شوند استفاده پمادها و هالوسیون ها،مکر چون محصولاتی

al., 2007). و آرایشی مواد زمینه در تاکنون که ترکیباتی بیشتر 

 به مربوط اندشده استخراج دریایی هایارگانیسم از بهداشتی

 .است هاجلبک

 برای ایعمده هایتلاش 1991 تا 1971 هایسال طول در

. گرفت صورت هاماکروجلبک در زیستی فعال ترکیبات یافتن

 35 ،1978 تا 1988 هایسال بین در که شودمی زده تخمین

. است بوده هاجلبک از شدهکشف طبیعی ترکیبات کل درصد

 سمت به ایهویژ توجه و دارد ادامه هاتلاش این نیز امروزه

 این شک بدون. است شده معطوف دریایی هایمیکروارگانیسم

 در زیستی فعال ترکیبات شناخت به منجر آینده در تحقیقات

 البته. شد خواهد با خواص دارویی و بهداشتی هاماکروجلبک

 به مربوط خواص این که نیست مشخص هنوز موضوع این

 یا و هاستآن در موجود ترکیبات از محدودی تعداد یا یک

 باعث هاماکروجلبک در که ،یکدیگر با هاآن خاص ترکیب

 .(Mouritsen et al., 2013) شودیم سینرژیک رابطه نوعی

 ترکیبات تمام با هاماکروجلبک که است آشکار مجموع، در

. دارند انسان سلامت در مثبتی بسیار اثر خود هدهندتشکیل

 مصارف برای کاندیدها ترینمهم بین در هاآن شک، بدون

 از یکی .دارند قرار دارویی و ایتغذیه بهداشتی، ،آرایشی

 و آرایشی مواد صنعت در دریا بیوتکنولوژی توسعه هاینمونه

 از طبیعی UV جاذب ترکیبات کاربرد و کشف بهداشتی،

 ارتباط یک است، مسلم آنچه. است دریایی هایارگانیسم

 هایتابش علیه دریایی هایارگانیسم طبیعی دفاع بین منطقی

 انسان پوست بر UV از ناشی آسیب از ممانعت و فرابنفش

 منشأ که خورشید نور .(Dey and Attele, 2003) دارد وجود

 مختلفی هایموجطول دارای است زمین هکر روی بر حیات

. دهندیم تشکیل فرابنفش پرتوهای را آن از یبخش که است

 دارد، انسان سلامت برای UVB پرتو که مثبتی اثر ترینمهم

  اشعه حال این با. است پوست در D ویتامین تولید

 سازمان در هانسرطا به مربوط گزارش در بنفش،ماوراء

 اعتقاد و است شده ذکر زیستمحیط و سلامت علوم المللیبین

 هایسرطان از بسیاری برای عامل ترینمهم که است این بر

 Radice et) است اکسیداتیو هایاسترس و هاسوختگی پوستی،

al., 2016). 

  از غنی ،Chondrus cripsus قرمز جلبک عصاره

 و کلسیم روی، منگنز، شامل معدنی مواد و ساکاریدهاپلی

 کنندگیوبمرط و بهبود تسکین، آبرسانی، در که است منیزیم

 سبز جلبک عصاره. (da Silva et al., 2020) دارد نقش

Codium tomentosum، کگلوکورونی اسید برای خوبی منبع 

 را پوست و کندمی تنظیم پوست داخل را آب پراکنش که است

 Synytsya) نمایدمی محافظت خشک محیط مخرب اثرات از

et al., 2015) .ایقهوه جلبک عصاره Laminaria 

saccharina، و معدنی مواد ویتامین، پروتئین، حاوی 

 کندمی تنظیم را چربی غدد فعالیت که است هاییکربوهیدرات

 Ramanan and) دارد بخشیامالتی و ضدتورم هایویژگی و

Rorrer, 2021) .سبز جلبک عصاره Chlorella vulgaris، سنتز 

 تولید برای تواندمی و کندمی تحریک پوست در را کلاژن

 استفاده چروک و چین کاهنده و بافت کنندهمترمی محصولات

 که کلاژن. (de Albuquerque Wanderley et al., 2020) شود

  دریایی،عروس جمله از مهرگانبی مختلف هایگونه از

 خیاردریایی پوست همچنین و پوستانسخت نرمتنان، ها،اسنفج

 چروک و چین ترمیم و جوانسازی قابلیت شود،می جداسازی

 دریایی هایجلبک عصاره از که Marestil. دارد را پوست

 فوکوسترول،. رودمی شماربه قوی کنندهبمرطو آید،می دستب

 دریایی هایجلبک از که است استروئیدی ترپنوئید یک

  و ضداکسیدانی قوی خواص و شودمی استخراج

 سولفاته ساکاریدیپل یک که فوکوئیدن. دارد کنندگیمرطوب

 خواص برخی دارای است؛ ایقهوه هایجلبک در موجود
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 و ضداکسیدانی خواص نیز و بوده پوست یبرا حفاظتی

 افزودنی عنوانبه فوکوئیدن حاضر، حال در. دارد ضدپیری

 و توجه مورد آرایشی مواد جدید هایفرمول ساخت در طبیعی

 مانند هافوکوئیدن مختلف انواع  .است گرفته قرار استقبال

sulfated fucan، sulfated fucoglucuronomannann، 

sulfated fucogalactan استفاده مختلف آرایشی مواد در  

 .(January et al., 2019) شوندمی

B-phycoerythrin (B-PE)، در مهم ینئپروت فیکوبیلی یک 

 Porphyridium قبیل از دریایی هایجلبک در نور آوریجمع

cruentum صنایع در طبیعی رنگ عنوانبه تواندمی و است 

  طبیعی هایرنگ. شود استفاده بهداشتی و آرایشی ،غذایی

 در استفاده برای آبی، -سبز و قرمز هایجلبک از شدهجدا

 مثال، عنوانبه. هستند مناسب بهداشتی و آرایشی محصولات

 از ،pH و دما به مقاوم و کم ولیمولک وزن با فیکوسیانین نوعی

 و ساخته چشم، سایه عنوانبه گرمادوست سیانوباکتری نوعی

 هایرنگیزه از که بنفش و صورتی هایرنگ. است شده فرموله

 در اندشده فرموله و استخراج قرمز هایمیکروجلبک انواع طبیعی

 از تعدادی .(Tran et al., 2019) ندشویم استفاده آرایشی مواد

 آمینواسیدهای قبیل از ضدآفتاب ثانویه هایبیومولکول

 گزارش مختلف هایسیانوباکتری از سایتونمین و مایکوسپورین

 خورشیدی مضر پرتوهای با لهمقاب در حیاتی نقش که اندشده

 دوستآب ترکیبات نمایکوسپوریشبه آمینواسیدهای. دارند

 گزارش تاکسونومیکی مختلف هایگروه از که هستند کوچکی

 ،UV اشعه جذب بالای قابلیت: همچون هاییویژگی. اندشده

 باعث نوری پایداری و غیرزنده فاکتورهای انواع به مقاومت

 طبیعی نوری کنندگانمحافظت عنوانبه هاآن پتانسیل افزایش

 .(Radice et al., 2016) است شده

 

 گیرینتیجه

 درمان برای قدیم بسیار هایزمان از طبیعی ترکیبات

این . است گرفتهمی قرار استفاده مورد مختلف هایبیماری

 اولیه هایماده یا داروها از زیادی تهیه تعداد در اخیراً ترکیبات

 منابع از بسیاری میان در. مورد استفاده قرار گرفته است هاآن

 هنوز دارو جدید کاندیداهای به نیاز دلیلها بهجلبک زیستی،

 .باشند درمان داشته و سلامت در محوری نقش توانندمی هم

 شوند،می یافت هاجلبک در که طبیعی هایاکسیدانآنتی

 از محافظت طریق از که هستند زیستی فعال مهم ترکیبات

در سلامت  مهمی نقش اکسیداتیو آسیب برابر در هاسلول

 مفید جایگزین یک هارو، جلبکاز این. کنندها بازی میانسان

 با وجود ترکیباتی این، بر علاوه. هستند مصنوعی مواد برای

 تقاضای افزایش با همراه ها،در جلبک استثنایی غذایی ارزش

استفاده  برای هاجلبک که شودمی باعث طبیعی، ترکیبات

 زشار دارویی و آرایشی غذایی، صنایع در آینده در ترگسترده

 باشند. داشته تحقیقات بیشتر را
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Abstract 
 

Marine algae are known to contain a wide variety of antioxidant compounds. Natural antioxidants, found in many algae, 

are important bioactive compounds that play an important role against various diseases and aging processes through 

protection of cells from oxidative damage. At present, there is a global interest in finding new and safe antioxidants 

from natural sources. Algae can have a variety of primary and secondary metabolites including biosynthesis, 

metabolism, accumulation and secretion, including carotenoids, phenolic compounds, phycobilins, sulfated compounds, 

as well as vitamins. All of these compounds are of great value in the medical, pharmaceutical, nutritional, and cosmetic 

industries. The purpose of this study is to introduce algae as a valuable rich antioxidant natural resource that can be 

used in various industries.  
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