
 10.22092/ISFJ.2022.127446 :(DOI)                                31(3)  38-29                                            مجله علمی شیالت ایران  

29 

 پژوهشی:  –مقاله علمی  

های اتانولی، آبی و  اکسیدانی و محتوای فنلی عصارهمقایسه میزان فعالیت آنتی

 دریایی ساحل قشم  تننرم  اتانولی چهار گونه –آبی
 

   1زهی، اسماء مفتاح 1، سیمین دلیران1*یاکبرپریا 

 

* paria.akbary@gmail.com 

 
 

 ریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران. ، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دگروه شیالت-1

 
 1400ن  آبا  تاریخ پذیرش:                                                    1399فروردین  تاریخ دریافت:   

 

 چکیده

 Saccostreaی اویستر؛ ا صخرهی ادوکفه) تننرممقایسه فعالیت آنتی اکسیدان و محتوای فنلی عصاره چهار گونه   به این مطالعه

cuculate  ، کلم؛ادوکفه یا    Callista umbonella  ی  ملوک  صدف  خوراکی؛    Solen vagina  ی؛ااستوانهو  حلزون  و 

Ampullaria cuprina  بهترین تعیین  و  است.    تننرم(  پرداخته  قشم  از  عدد  100)هرکدام    تننرمی  هاگونهدرساحل  پس   )

به آزمایشگهاجعبه آوری، در  جمع به همراه یخ نگهداری و  نمونهی سرد  انتقال داده شدند.  ی هاعصاره  خوبی آسیاب وبه  هااه 

 66/81محتوای فنلی ) تهیه شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار آنها( از 50:50درصد( و اتانولی: آبی ) 90آبی، اتانولی )اتانول 

و    ترولکس بر گرم عصاره(  کرومولیم  66/1722بر گرم عصاره(، فعالیت ضد رادیکالی دی فنیل پیکریل هیدرازیل )  گرممیلی

( معادل ترولکس آن  رادیکالی  اتانولی حلزون خوراکی   33/649فعالیت ضد  بر گرم عصاره( در عصاره  ترولکس  میکرومول 

 740میکرومول ترولکس و احیاء آهن )  66/606به سه روش فسفومولیبدیم    اکسیدانیآنتیمشاهده شد. همچنین میزان فعالیت  

ی آبی، هاعصارهدر حلزون خوراکی دارای ماکزیمم فعالیت بود.    24/1ن در گرم عصاره و توان احیاء کنندگی  میکرومول آه

از خود نشان دادند.    اکسیدانیآنتیی مورد مطالعه سطوح مختلفی از فعالیت  هامدلدر تمامی    تننرمگونه    4اتانولی و اتانولی: آبی  

فنلی را نشان داد که  اکسیدانیآنتی ترین فعالیت  در کل، عصاره اتانولی حلزون خوراکی به منابع    به عنوان  تواندیم  و محتوای 

 .های طبیعی برای استفاده از مواد غذایی توصیه شودغنی از آنتی اکسیدان

 
 ی کلم، ملوک، حلزون خوراکی اکفه ی اویستر، دو اکفه فنل، دو ، اکسیدانیآنتیفعالیت   لغات کلیدی:

 
 لنویسنده مسئو*
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 مقدمه 

و   تناننرم فارس  دارای  خلیج  عمان   ترکیباتدریای 
بر  بسیار اندکی    هایپژوهشفعال متعددی بوده ولی  زیست 

شناسایی شده، انجام شده است و انجام مطالعات    هایگونه
شده  توصیه  همواره  تنان  بیشتر نرم  های گونهبر    ترگسترده
همکاران    Qiaoمثال،    برایاست.     های ت فعالی (2009)و 

صدف   اکسیدانیآنتی ساکاریدهای   Hyriopsis  پلی 

cumingii   ا در شرایطرin vitro  و  in vivo   مورد بررسی
دادند و    . قرار  خام  عصاره  اکسیدان،  آنتی  آزمایش  در 

آن  فرکشن خالص  هیدروژن،    تواندمیهای  پراکسید 
-1-دی فینیل-2،2آزاد آنیون سوپر اکسید و    هایرادیکال

و همکاران   Kanchana.  را کاهش دهد  1یلپیکریل هیدراز
دو    (2013) از  را  هیالورونیک    دریایی   ایکفه اسید 

Amussium pleuronectus    و پتانسیل   کردندجدا سازی
  گرم میلی  یک  .آن را مورد بررسی قرار دادند  اکسیدانیآنتی

میلی حذف  در  توانایی  ترکیب  این  از    های رادیکاللیتر 
بنزوتیوزولیناتی  3-بیس  -آزینوآزاد سولفونیک   6  -ل 

فینیل-2،2،  2اسید پیکریل هیدرازیلو هیدروکسیل  -1-دی 
داد  درصد63/42و    54/42،  71/35ترتیب  به نشان  ر  د  .را 

دو    ،نتیجه این  از  شده  جدا  هیالورونیک   ایکفهاسید 
را   آنتی  توانمیدریایی  عامل  عنوان  قوی به  اکسیدان 

کرد بررسی  Naqash  (2013  )و    Nazeer.  استفاده  با 
گونه  آنتی  فعالیت دو  عصاره   تننرماکسیدانی 

Loligoduvauceli  وDonax cuneatus   شرایط در 
 .Lدادند که عصاره استات اتیل صدف    آزمایشگاهی نشان 

duvauceli  ( هیدرازیل  پیکریل  فنیل  دی    58فعالیت 
درصد( بیشتری را در   64)   اکسیدانی آنتیدرصد( و فعالیت  

 نشان داد.  ها عصارهر سایمقایسه با 
و   اولیه  تولیدات  از  زیادی  مقادیر  علت  به  قشم  در ساحل 

شاخه   از  وسیعی  تنوع  متنوع،  غذایی  ان  تننرممنابع 
می هنگاممشاهده  و  از   ،جزر    شود  کودکان  و  زنان  اغلب 

ان  تننرم.  کنندمیجمع آوری  آنها را  ناحیه بین جزر ومدی  
رده   شش  با  بزرگ  شاخه  حدود    دهستندومین    23که 

 
12,2-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical (DPPH), 
2Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-. 6-sulfonic acid 

(ABTS) 

از کل موجودات زنده دریایی را دربرمی در    گیرند ودرصد 
و   دنیا  کشورهای  از  آسیای  بهبسیاری  کشورهای  در  ویژه 

مهرگان دریایی  مردمان ساحل نشین بسیاری از بی  ،شرقی
صید   مستقیم  صورت  به  قرار   کنندمیرا  مصرف  مورد  و 

طر  اخیراً  (.Amsler et al., 2001)  دهندمی یق  از 
علمی نیز اطمینان حاصل شده است که برخی از   های یافته
دریایی  بی  هایگونه یا  از  مهرگان  خوراکی  مصرف  قابلیت 

(. Nazeer and Naqash, 2013) برخوردارنددارویی قوی  
  . ان دارای مکانیسم سازگاری خوبی هستندتننرم  همچنین
زیستگاه  ،بنابراین همه  تدر  جزرومدی  بین  منطقه  از  ا ها 
 شوند. ها یافت میهای عمیق اقیانوسقسمت

دنیا   به در  تاریخی  اطالعات  این  وجود  حضور   رغم  و 
از   بهبی  هایگونه بسیاری  آبزی  نرممهرگان  در ویژه  تنان 

کشورمان جنوبی  از    ،سواحل  محدودی  اطالعات  تاکنون 
در دسترس    ها گونهزیستی این    هایویژگینوع ترکیبات و  

داده    ،مجموع  در  باشد.می نشان  متعدد  تحقیقات  نتایج 
نرم  که  دریایی  است  متعددی    هایفعالیتتنان  زیستی 
، ضد التهابی و ضد میکروبی از اکسیدانیآنتیمانند فعالیت  

نشان   این    دهندمیخود  میزان  و    هاگونهدر    ها فعالیتکه 
جغرافیایی   مختلف  یکدیگر    هایتفاوتمناطق  با  زیادی 

آن .  دارد حاضر  کهجاییاز  حال  کشف   ،در  دنبال  به  بشر 
درمان  و  پیشگیری  برای  طبیعی  فراسودمند  ترکیبات 

از   به  هایبیماری بسیاری  این  ،  باشدمیویژه سرطان  شایع 
مقایسه به  آنتی  تحقیق  فنلی   اکسیدانیخواص  محتوای    و 

اتانولی و  اتانولی  آبی،  نرم-عصاره  از  گونه  چهار  تنان  آبی 
دوکفه شامل  )ارهصخ  یادریایی  اویستر   Saccostreaی 

cuculate  ،)ادوکفه( کلم  و Callistaumbonellaی   )
یا   ملوک  )ااستوانه صدف  گونه Solen vaginaی  یک  و   )

( خوراکی  تعیین    (Ampullaria cuprinaحلزون  و 
 پردازد. در ساحل قشم می تننرمبهترین نوع 

 

 ها مواد و روش

 گیری و عصاره  ها تننرمتهیه  
نام  گونه  سه با  خوراکی  ی اصخره  یادوکفههای  صدف 

( کلم ادوکفه(،  Saccostrea cuculateاویستر  ی 



 31(  3)  1401مجله علمی شیالت ایران  
 

31 

(Callistaumbonella  یا ملوک  صدف  و  ی  ااستوانه( 
(Solen vagina خوراکی حلزون  گونه  یک  و   )
(Ampullaria cuprina    از شرکت ماهی    1397زمستان

شده  ری  بندر واقع در پارک علم و فناوری هرمزگان خریدا
از    و هر ی یک کیلوگرم  هابسته در  تن  نرمی  هانمونه کدام 

به آزمایشگاه شرکت سنجش پاسارگاد    ،که حاوی یخ بودند
محوطه    تهران انتقال داده شدند. سپس قسمت گوشتی از

در آون    تننرمشد و فقط قسمت گوشتی    جداآنها  پوسته  
ساعت خشک شد. سپس    8گراد به مدت  درجه سانتی  50

سیاب و به صورت پودر درآمدند. جهت تهیه عصاره آبی،  آ
اتانولی:  90اتانول   و  ) آب  درصد  از هر50:50ی  از    (    4یک 
از    5،  تننرمگونه   حاصله  پودر  از  با  تننرم گرم   ،100  
آب،  میلی و    90اتانول    لیترمیلی  50لیتر    50درصد 
)  لیترمیلی آبی  دستگاه 50:50اتانول:  در  و  مخلوط   )

قرار گرفت. این عمل چندین بار  (  Qickfit, UKه )سوکسل
هر   از  عصاره  مناسب  مقدار  تا  شد  شد.    تننرم تکرار  تهیه 

)نها تبخیرکننده چرخان  دستگاه  از  استفاده  با   ,IKAیتاً 

Germany  دمای در    ها عصاره  گرادسانتیدرجه    40( 
دمای   در  و  شدند  زمان    گرادسانتیدرجه    -80تغلیظ  تا 

 (.Ridzwan et al., 1995داری شدند )آنالیز نگه
 

 فنل کل گیریاندازه
ها با اندکی  تننرممقادیر فنل کل سه نوع عصاره هر یک از  

 گیری اندازهRossi  (1965  )و    Singletonروش    باتغییر  
میکرولیتر معرف فولین    8/0میکرولیتر عصاره با    100شد.  

نسبت  )سیکالتو  – به  مقطر  آب  با  شده  ( 10  به1رقیق 
مدت   به  و  شد  نگهداری    4مخلوط  اتاق  دمای  در  ساعت 

سپس   سدیم    8/0شد.  کربنات  بی  لیتراز  درصد    6میکرو 
دقیقه نگهداری در دمای    90د از  عاضافه و مخلوط شد و ب

آن   نوری  جذب   اسپکتروفتومتر   وسیلهبهاتاق، 
(Shimadzu, uv-1800, Japan  موج طول  در   )725 

ها با  فنل کل در هریک از عصاره نانومتر قرائت شد. مقادیر  
حسب   بر  استاندارد  منحنی  از  اسید    گرممیلیاستفاده 

 گالیک در گرم عصاره بیان گردید. 
 

آنتی فعالیت  بهارزیابی  توان اکسیدانی  وسیله 
  1 (TEAC)اکسیدانی معادل ترولکسآنتی

  Reروش    تن با نرمی چهار  هاعصارهاکسیدان  فعالیت آنتی
 45/2.  شد  گیریاندازهبا اندکی تغییر  (  1992و همکاران )

با   پتاسیم  موالر  موالر  7میلی  بیس   2-2میلی  ازینو  پریم 
بنزوتیوزولین  3) دی    6  -اتیل  اسیدنمک  سولفونیک 

( رادیکال    ABTS )2آمونیوم(  کاتیون  ایجاد  و  مخلوط شد 
ABTS    مدت به  اتاق  دمای  در  سپس  ساعت    20کرد. 

شد.     20با    ABTSمحلولاز    لیترمیلی  1نگهداری 
رقیق شد.    (pH=4/7میلی موالر )  5بافر فسفات    لیترمیلی

  20رقیق شده به  ABTSاز محلول   میکرولیتر 200سپس 
عصاره   از حالل   60به همراه    تننرممیکرولیتر  میکرولیتر 

از   دقیقه جذب نوری محلول    10خودشان اضافه شد. بعد 
اسپکتروفتومتر دستگاه  بانانومتر  650حاصل در طول موج 

)غلظت   تولوئن  هیدروکسی  بوتیل  شد.    گرممیلی  1قرائت 
غلظت  لیترمیلیبر   )با  ترولکس  موالر(   5-2/0(،  میلی 
  ترتیب به عنوان کنترل مثبت و استاندارد استفاده شدند. به

آنتی از هانمونهاکسیدانی  فعالیت  استفاده  با  عصاره  ی 
ترو مول  میکرو  حسب  بر  استاندارد  گرم  منحنی  بر  لکس 

 وزن خشک عصاره بیان گردید. 
 

آنتی فعالیت  فنیل ارزیابی  دی  وسیله  به  اکسیدان 
 3( DPPHیدرازیل )هپیکریل  

آزاد  رادیکال  سازی  خنثی  پیکریل    4فعالیت  فنیل  دی 
چهار   هر  عصاره  نوع  سه  روش    با   تن نرمهیدرازیل 

Shimada  ( 1992و همکاران )   با    ( 1400)  و مهدی آبکنار
ظرفیت خنثی سازی رادیکال    گیریاندازهز کیت  استفاده ا

از    DPPHآزاد بر اساس روش   )کیت زیتوکس تهیه شده 
موج   طول  در  آزما(  کاوش   وسیلهبهنانومتر    515شرکت 

مقدار   و  شد  قرائت  اسپکتروفتومتر  بر    DPPHدستگاه 

 
1-Trolex Equivalent Antioxidant Capacity 
2Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-. 6-sulfonic acid 

(ABTS) 
3 Di Phenyl Picryl Hydrazyl 
4 Radical Scavenging activity 
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حسب میکرومول ترولکس بر گرم وزن خشک عصاره بیان  
 گردید. 

 
آهن   اکسیدانینتیآتوان    گیریاندازه احیاء 

(FRAP)1 

آنتی  گیریاندازه برای   نوع  توان  سه  آهن  احیاء  اکسیدان 
گونه   چهار  از  یک  هر  روش  تن  نرمعصاره  و   Benzieاز 

Strain  (1999  کیت از  استفاده  با  شد.  استفاده   )
اساس    گیریاندازه بر  آزاد  رادیکال  سازی  خنثی  ظرفیت 

ه از شرکت کاوش  )کیت زیتوکس تهیه شد  DPPHوش  ر
دستگاه اسپکتروفتومتر   بانانومتر    593آزما( در طول موج  
فعالیت   شد.  با    ها عصاره  آهن احیاء    اکسیدانی آنتیقرائت 

در  آهن  میکرومول  برحسب  استاندارد  منحنی  از  استفاده 
 وزن خشک عصاره محاسبه شد. گرممیلی

 
آنتیاندازه فعالیت  طریف گیری  به  اکسیدانی 

   2  (PMB)  بدیمفسفومولی
به طریق    ها عصارهاکسیدانی  فعالیت آنتی  گیریاندازهبرای  

روش   از  فسفومولیبدیم  همکاران    Prietoکمپلکس  و 
به  1999) استفاده شد.  عصاره    لیتریمیل   1/0(  نوع  از سه 

گونه   چهار  از  یک  )غلظت    تننرمهر  مطالعه    1مورد 
استاندا  (لیترمیلیبر    گرممیلی محلول  ترولکس با  رد 

از محلول معرف    لیترمیلی  1میکرومول(،    6/1-4/0)غلظت  
مول و  میلی  28مول، فسفات سدیم    6/0)اسید سولفوریک  

مولیبدات   شد.  میلی  4آمونیوم  مخلوط  و  اضافه  مول( 
گراد  درجه سانتی  95دقیقه در دمای    90به مدت    ها نمونه 

نوری   جذب  سپس  گردید.  موج  هانمونه انکوبه  طول    در 
فعالیت    695 شد.  قرائت  شاهد  محلول  مقابل  در  نانومتر 
بر    هاعصارهاکسیدانی  آنتی استاندارد  منحنی  از  استفاده  با 

عصاره   خشک  وزن  گرم  بر  ترولکس  میکرومول  حسب 
 محاسبه شد.

 
 

 
1 Ferric Reducing Power (FRAP( 
2 Phosphomolybdate 

آنتی  گیری اندازه توان فعالیت  روش  به  اکسیدان 
 3(RP)  کنندگیءیااح

احیاءکن  گیریاندازه برای   عصاره  پتانسیل  نوع  سه  ندگی 
گونه   اندکی  Oyaizu  (1986روش  از    تننرمچهار  با   )

شد.   استفاده  عصاره    لیترمیلی  1تغییر  هر  در  )  تننرماز 
با  لیترمیلیبر    گرممیلی  1غلظت   فری   لیترمیلی  5/1(  از 

پتاسیم   و    1سیانید  فسفات    لیترمیلی  5/1درصد  بافر  از 
2/0  ( مخلوط شpH=6/6موالر  حاصل،  (  محلول  سپس  د. 

دمای   مدت    گرادسانتیدرجه    50در  دقیقه   20به 
سپس   اسید   لیترمیلی  5/1قرارگرفت.  استیک  کلرو  تری 

اضافه شد  10 به آن    10به مدت    3000و در دور    درصد 
سپس   شد.  سانتریفیوژ  فازمحلول   لیترمیلی  1دقیقه  از 

رید آهن  از کل  لیترمیلی  2/0سانتریفیوژ شده جدا شد و با  
  10آب مقطر مخلوط گردید. بعد از    لیترمیلی  1درصد و    1

موج   طول  در  حاصل  محلول  نوری  جذب    700دقیقه 
عنوان  به  آنیزول  هیدروکسی  بوتیل  شد.  قرائت  نانومتر 

 کار رفت.کنترل مثبت به
 

 ها داده  تجزیه و تحلیل آماری 
داده تحلیل  و  نرم  تجزیه  از  استفاد  با  آماری  های 

و بر اساس آزمون تجزیه واریانس    19ویرایش    SPSSافزار
( انجام شد. نرمال بودن  one way ANOVAیک طرفه )

اسمیرنوف و برابری  -ها با استفاده از تست کولموگروفداده
باواریانس لون بررسی شد.  ها  از مشخص شدن    تست  بعد 

بندی آنها  ها، برای رتبه دار بودن اختالف بین میانگینمعنی
دامنه   آزمون  از درسطحچند  دانکن   >05/0p  احتمال  ای 

  ها تننرمها هر عصاره  گیری اندازهتمامی    برای  .شد  استفاده
میانگین به صورت  مقادیر  و  تکرار صورت گرفت  بار   ± سه 

 انحراف معیار گزارش گردید. 
 

 نتایج 

فعالیت   و  فنل کل  عصاره    اکسیدانیآنتیمحتوای  نوع  سه 
گونه   چهار  در جدول    تننرممختلف  مطالعه    ارائه  1مورد 

چهار   اتانولی  عصاره  در  کل  فنل  میزان  است.  شده  داده 

 
3 Reducing Power 
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بود.    تننرمگونه   بیشتر  آبی  اتانولی:  عصاره  با  مقایسه  در 
اتانولی     گرممیلی  66/60-66/81دامنه فنل کل در عصاره 

-33/70ی  آب  اسید گالیک بر گرم عصاره، در عصاره اتانولی: 
آبی  اسید    گرممیلی  40 عصاره  و  عصاره  گرم  بر  گالیک 
بود.   گرممیلی  55/70-40 عصاره  گرم  بر  گالیک  اسید 

عصاره اتانولی حلزون خوراکی در مقایسه با عصاره اتانولی  
سه گونه صدف بیشترین میزان فنل کل را نشان داد و بعد  

ی اویستر، کلم و  اکفهترتیب بیشترین میزان در دو  از آن به 
 (.  a1 شکل ملوک مشاهده شد )

 

  

 
 گونه نرم تن مورد مطالعه 4مقایسه فعالیت آنتی اکسیدان و فنل کل سه نوع عصاره مختلف از : 1شکل 

 Figure 1: Comparison of antioxidant activity and total phenol of three different types of extracts from 4 studied 

mollusk species 
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آهاعصارهبرای   بیشترین  ی  نیز  آبی  اتانولی:  عصاره  و  بی 
به  کل  فنل  خوراکی،  میزان  حلزون  در  ی ادوکفهترتیب 

شد. مشاهده  ملوک  و  کلم  بیشترین   اویستر،  همچنین 
فعالیت   کل،  فنل  هیدرازیل،  پیکریل  فنیل  دی  مقدار 

آهن،    اکسیدانیآنتی احیاء احیاء  توان  فسفومولیبدات، 
آنتی فعالیت  و  در  اکسیدانی  کنندگی  ترولکس  معادل 

به ی اصخره  یاکفهترتیب در دو  حلزون خوراکی و سپس 
)ادوکفه،  (اویستر) شد  مشاهده  ملوک  و  کلم  (.  1  شکلی 

بیشترین دی    ، عصاره اتانولیتننرم همچنین در چهار گونه  
فعالیت   کل،  فنل  هیدرازیل،  پیکریل    اکسیدانی آنتیفنیل 

احیاء توان  فسفومولیبدات،  آهن،  فعالیت  احیاء  و  کنندگی 
با  آنتی دادکه  نشان  را  ترولکس  معادل    سایراکسیدانی 

معنی  ها عصاره اختالف  )این  بود  کمترین   (p<05/0دار  و 
این   آبی هر چهار گونه    هاشاخصمیزان    تن نرمدر عصاره 

 . ( 1جدول مشاهده شد )

 
 

هارگونه نرم تن مورد مطالعهفعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنل کل سه نوع عصاره مختلف چ: 1جدول   
Table 1: Antioxidant activity and total phenolic content of 3 different extracts of 4 mollusk species under study 

 عصاره  گونه

 فنل کل 

میلی گرم  

اسید گالیک  

 بر گرم عصاره 

دی فنیل پیکریل 

 هیدرازیل 

میکرومول  

ترولکس بر گرم 

 عصاره 

  فعالیت آنتی

اکسیدانی احیاء  

 آهن 

میکرومول آهن بر  

 گرم عصاره 

 فسفومولیبدیم

میکرومول  

ترولکس بر گرم 

 عصاره 

توان احیاء 

 کنندگی 

 

فعالیت انتی  

اکسیدانی معادل 

 ترولکس 

میکرومولترولکس  

 بر گرم عصاره 

 یاکفهدو 

 ی اویستر اصخره 

(S. cuculate ) 

 1/34c 1323/22 ± 2/61c 362/66 ± 2/51c 375/33 ± 6/42c 0/46 ± 0/02c 286/89 ± 1/81c ± 55/22 آبی 

 1/04a 1617/66 ± 2/51a 686/01 ± 5/29a 590 ± 10/00a 0/99 ± 0/01a 532/66 ± 6/42a ± 75/33 اتانولی

اتانول:  

 آبی 
66/56 ± 1/25b 1436/33 ± 4/72b 419/33 ± 9/01b 420 ± 10/10b 0/33 ± 0/02c 383/66 ± 5/13b 

        

ی کلم  ادوکفه

(Callista 

umbonella) 

 1/16b 1308/66 ± 4/16b 345 ± 4/35b 350/01 ±2b 0/79 ± 0/11a 261/33 ± 6/11c ± 50/06 آبی 

 0/57a 1531/33 ± 42/25a 610 ± 10/10a 550/11± 10/10a 0/62 ± 0/04b 438/66 ± 11/02a ± 67/66 اتانولی

اتانولی: 

 آبی 
53/16 ± 4/35b 1352/66 ± 28/30b 369/66 ± 26/27b 354/33 ± 29/10b 1/91 ± 0/10c 329 ± 17/34b 

        

صدف ملوک یا 

 یااستوانه

(Solen 

vagina) 

 2/02c 1287/33 ± 2/52c 310/01 ± 10c 288/33 ± 1/52c 0/29 ± 0/01c 226/33 ± 5/68c ± 40 آبی 

 2/08a 1487/33 ± 2/51a 570/33 ± 2/51a 442/33 ± 5/85a 0/65 ± 0/06a 365 ± 4/35a ± 60/66 اتانولی

اتانولی: 

 آبی 
49± 1/02b 1310± 10/02b 332/66 ± 6/42b 325/66 ± 5/13b 0/55 ± 0/01b 302/66± 5/53b 

        

حلزون خوراکی  

(Ampullaria 

cuprina) 

 1/26b 1416± 5/29c 427/66 ± 2/51c 404/33 ± 1/52c 0/54 ± 0/01c 307/33 ± 3/05c ± 70/55 آبی 

 1/52a 1722/66 ± 6/42a 740 ± 10/10a 606/66 ± 3/51a 1/24 ± 0/08a 649/33 ± 11/10a ± 81/66 اتانولی

اتانولی: 

 آبی 
70/33 ± 1/52b 1509 ± 4/58b 50566/± 3/79b 516 ± 5/29b 0/93 ± 0/05b 429/33 ± 1/15b 

دار بین نرم تنان مورد مطالعه است.  دهنده اختالف معنیبه در هر ردیف نشانخطای معیار، حاصل سه تکرار( با حروف نامشا  ±مقادیر )میانگین

(05/0>P.) 

 بحث

دارای    مهرگانبی خواص  یتفعالدریایی  و  دارویی  های 
مورد  پزشکی  زیست  عرصه  در  که  هستند  فعالی  زیست 
طبیعی  محصوالت  اهمیت  به  توجه  با  گرفتند.  قرار  توجه 

کاربرد گسترده   و  داروسازید  آنهادریایی  توجه    ،ر صنعت 
است. اهمیت  حائز  جدید  منابع  این  تحقیق،   به  این  در 

ترتیب دارای به  (ملوک)ی  ااستوانه حلزون خوراکی و صدف  
خواص  و  کل  فنل  میزان  کمترین  و  بیشترین 

از    اکسیدانیآنتی یک  هر  آبی،  هاعصارهدر  و  ی  اتانولی 
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آبی برای    اتانولی:  اکسیدانتأمبود.  آنتی  طبین  یعی  های 
مورد نیاز بدن، مصرف غذاهای دریایی با ترکیبات فنلی باال  

در این    (.Nazeer and Naqash, 2013)  شودیمتوصیه  
فعالیت   و  کل  فنل  میزان  الگوی  از    اکسیدانیآنتیتحقیق 

کمترین   به  خوراکی  شامل: بیشترین  کفه<حلزون  ای دو 
کلم<اویستر و   Pachaiyappanبود.    ملوک<صدف 
( نشان دادند که در مقایسه با شکم پایان،  2014ان )همکار
دو  هاصدف فعالیت  اکفهی  بیشترین  را    اکسیدانی آنتیی 

با تحقیق حاضر هم این  نشان دادند که  خوانی نداشت که 
بهیماختالف   از  ناشی  بردن  تواند  مختلف هاروشکار  ی 

بیان گیریاندازه برای  مختلف  استانداردهای  استخراج،   ،
)  نتایج دانست  گونه  (.  Alexandru et al., 2007و 

قوی  یم خاصیت  که  گفت  حلزون   اکسیدانیآنتیتوان 
ممکن است مربوط به ترکیبات فنلی موجود در آن باشد.  

خاصیت   دیگر  مطالعه  با    اکسیدانیآنتیدر  پایان  شکم 
استفاده از دی فنیل پیکریل هیدرازیل نشان داده شد که 

  ,.Pachaiyappan et alی داشت )خوانبا این مطالعه هم

خواص  2014 کبدی    اکسیدانیآنتی(.  محافظت  و 
ساختار  ی ادوکفه در  کل  فنل  ترکیبات  وجود  دلیل  به  ها 

دو    ،بنابراین  ست.آنها از  غذای اکفهاستفاده  عنوان  به  ی 
درمان   در  به  یناراحتدریایی  کبدی  نقش    علت های 
و   کبدی   Nazeer and)  است  اکسیدانی آنتیحفاظت 

Naqash, 2013.)   خاصیت کل  فنل  ترکیبات  افزایش  با 
می  اکسیدانیآنتی وزن    شودبیشتر  با  فنلی  ترکیبات  و 

های  سازی رادیکالتوانایی زیادی برای پاکاز مولکولی زیاد 
های آروماتیک  این توانایی به تعداد حلقه  و  برخوردارندآزاد  

گروه ماهیت  جابهو  هیدروکسیل  های  شونده  بستگی  جا 
همچنین رادیکال   (.Lagouri and Boskou, 1996دارد )

پایدار، آلی   دی فنیل پیکریل هیدرازیل یک رادیکال آزاد، 
نیتروژن آزمایش  و  برای  وسیعی  طور  به  که  است  داری 

قرار  یکالرادکردن  پاک استفاده  مورد  آزاد    گیردیمهای 
(Shimoji et al., 2002.)  Pachaiyappan   همکاران و 
رادیکال   اکسیدانیآنتیکه خاصیت    کردند  ( گزارش2014)

دو   هیدرازیل  پیکریل  فنیل  کلم    یاکفهدی 
(Meretrixmeretrix اویستر صدف  از  بیشتر   )
(Crassostrea madrasensis )    این نتایج  با  که  بود 

داشت به  یمکه    مغایرت  را  اختالف  این   علتتوان 
عصارههاروش مختلف  اتی  دانست.  گونه  و  در  گیری  انول 
عصارههاحاللبین   جهت  رایج  ترکیبات ی  برای  گیری 

کارائی   بیشترین  دارای  قطبی  غیر  و    باشد. یمقطبی 
تواند باعث  یمبا عصاره اتانولی    گیریاندازههر نوع    ،بنابراین

نتیجه خواص   استخراج ترکیبات قطبی و غیر قطبی و در 
)  اکسیدانیآنتی شود  آزمو Harborne, 1998بیشتر  ن (. 

فنیل    اکسیدانیآنتیپتانسیل   دی  و  ترولکس  معادل 
باشند که  پیکریل هیدرازیل هر دو رادیکال آزاد سنتزی می

پتانسیل    باشد، میمشابه    آنهاکاربرد   چند  هر 
را    اکسیدانیآنتی ترولکس  در  یممعادل    گیریاندازهتوان 
قطبی    اکسیدانیآنتیهای  یتفعال غیر  و  قطبی  ترکیبات 

)   استفاده فعالیت  Arnao, 2000کرد  الگوی   .)
پیکریل    اکسیدانیآنتی فنیل  دی  و  ترولکس  معادل 

ای دو کفه<ان مورد مطالعه حلزون خوراکیتننرمهیدرازیل  
کلم<اویستر الگوی    ملوک<صدف  بودن  مشابه  دلیل  بود. 

به   آزمون  دو  این  یکسان    علتفعالیت  .  ستآنهامکانیسم 
احیاء آهن روشی است که به    اکسیدانیآنتیآزمون فعالیت  

اکسیدان  آنتی  مستقیم  احیاءطور  یا  در    هاکنندهها  را 
کند و رابطه خطی با غلظت آنتی  یم  گیریاندازه  ها عصاره

 (.Prior et al., 2005ها دارد )اکسیدان 
فعالیت   که  در    احیاء  اکسیدانیآنتیهنگامی  باالیی  آهن 

میان  تننرم مب   شود، مشاهده  قادرند    استعندین  که 
را خنثی کنند یکال رادراحتی  به آزاد موجود در بدن    .های 

به فعالیت  رادیکالی  الگوی  ضد  خاصیت  بیشترین  ترتیب 
خوراکی  شامل: کفه<حلزون  اویستردو  صدف  < ای 

 بود. ، ملوک<کلم
اساس    بر  فسفومولیبدینم  روش  مولیبدنم مکانیسم  احیاء 
(VI( مولیبدنم  به   )V( است  استوار   )Kanner et al., 

فعالیت  1994 باالترین    شامل:   ترتیببه  اکسیدانیآنتی(. 
خوراکی کفه<حلزون  اویستردو  کلم<ای  ،  ملوک<صدف 

توان احیاء کنندگی، احیاء آهن فریک به    بود. در آزمایش 
کار  فروس به عنوان شاخص برای پتاسیل الکترون دهی به

رود و از جذب نوری برای شدت خاصیت احیاءکنندگی  یم
مخلوط یماستفاده   نوری  جذب  در  افزایش  که  شود 

لذا    ،باشد یم  اکسیدانیآنتیگر افزایش فعالیت  بیان  ،واکنش
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واحد    ,.Jayaprakash et al)است    گیریاندازهبدون 

به 2001 عصاره  سه  هر  احیاءکنندگی  توان  ترتیب (. 
به   خوراکی  شامل:ین  ترکمبیشترین  کفه<حلزون  ای دو 

بود که الگوی ترکیبات فنلی به  ،  ملوک<صدف کلم<اویستر
عمل   الکترون  دهنده  است    کنندمیعنوان  ممکن  و 

های آزاد  یکالراد  وسیلهبهی ناخواسته ایجاد شده  هاواکنش
( کنند  خنثی  را  بدن  با  Rajesh et al., 2008در  که   )

تحقیق   از  حاصل   بر Naqash  (2013  )و    Nazeerنتایج 
ا  احیاءکنندگی  توان اتیل  گونه  عصاره  دو    تننرمستات 

Loligoduvauceli  و  Donax cuneatus  خوانی هم
 داشت.

کل   باتوان  یمدر  کل  لگویا  گفت  فنل  وفعالیت    میزان 
به  4در    اکسیدانیآنتی مطالعه،  مورد  از  آزمون  ترتیب 

کمترین   به  خوراکی  شامل: بیشترین  کفه<حلزون  ای دو 
در بین    بود که بیشترین میزان  ، ملوک<صدف کلم<اویستر
گونه    4های  ها مربوط به عصاره اتانولی بود و عصارهعصاره

های مورد مطالعه سطوح مختلفی از در تمامی مدل  تننرم
دادند  اکسیدانی آنتیفعالیت   نشان  خود    ، بنابراین  . از 

توانند به عنوان منابع مورد استفاده جهت تأمین منابع  می
نهای  اکسیدانیآنتیطبیعی   در  و  فعالیت  باشند  بهترین  ت 

روش  اکسیدانیآنتی از  استفاده  شدهبا  انجام  مربوط    ، های 
 به شکم پا حلزون خوراکی بود. 

 

 تشکر و قدردانی 

سنجش پاسارگاد    شرکتاز زحمات کارشناس    لهیوسنیبد
  ، نمودند  فراهم  رای  شیآزما  زاتیتجه  و   امکانات  کهتهران  
 گردد. میی قدردان و تشکر
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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 

 

 

 

 

Corresponding author 




