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سنجش خواص آنتی اکسیدانی اسیدین 
)Phallusia nigra( دریای عمان

bb

چكید ه 

آنتی  خواص  مطالعه  این  در  لذا  می باشد.  توجه  مورد  دریایی  موجودات  از  مستخرج  طبیعی  آنتی اکسیدان  ترکیبات  بررسی  امروزه 
 Diphenyl  سواحل چابهار بررسی شد. خواص آنتی اکسیدانی با استفاده از روش مهار رادیکال آزاد Phallusia nigra اکسیدانی اسیدین
)Picrylhydrazyl )DPPH، قدرت کاهشی و فعالیت کالته کنندگی با استفاده از حالل های متانول، اتانول و کلروفرم بررسی شد. از آنالیز 
 mg/ml مربوط به غلظت DPPH واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن جهت آنالیز آماری استفاده شد. بیشرتین درصد مهار رادیکال
1 عصاره متانولی با مهار 1/5± 93/09 درصد بود. در روش سنجش قدرت کاهشی، غلظت mg/ml 1 عصاره متانولی  بیش از سایر عصاره ها 
بود )0/01±0/35(. فعالیت کالته کنندگی عصاره کلروفرمی در همه غلظت ها باالترین درصد را داشت. در هر سه روش رابطه مستقیمی 
بین غلظت، توانایی مهار و جذب عصاره ها برقرار بود. نتایج نشان داد خواص آنتی اکسیدانی Phallusia nigra بسیار قابل توجه و می تواند 
مبنایی برای انجام مطالعات بعدی به منظور دستیابی به مواد دارویی جدید برای درمان بسیاری بیامری ها از جمله رسطان باشد. همچنین 
پس از انجام مطالعات درون تنی، پیش کلینیکی و کلینیکی می توان از عصاره آن در صنایع آرایشی و بهداشتی و دامپزشکی استفاده کرد.
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Antioxidants are free radical scavengers, which protect the body against oxidative damages. Marine organism have 
also attracted attention in research on natural antioxidants. Therefore antioxidative properties of ascidian (Phallusia 
nigra) extracts from Oman Sea were investigated. DPPH free radical scavenging, reduction power and metal chelating 
activity were employed to identify the antioxidant properties by using methanol, ethanol and chloroform solvents. Ex-
perimental results of this study were presented as mean ± standard deviation of three replications and for analyzing data 
were analyzed by one-way ANOVA and Duncan multiple range test. The concentration of (1 mg/ml) methanol gained 
the highest percentage of DPPH radical scavenging (i.e. 93.09 ± 1.5 %). In reduction power assay, concentration of (1 
mg/ml) methanol (0.35 ± 0.01) was higher in comparison with other extracts. In all the concentrations, Metal chelat-
ing activity of chloroform extract was reported to have the highest percentage. In all three assays, there was a direct 
relationship between concentration, control and absorption power of extract. In this study, the antioxidant properties 
of Phallusia nigra showed to be significant and could be used for further studies in order to find new pharmaceutical 
compounds for treating many diseases like cancer. Moreover After preclinical and clinical studies, the extract can be 
used in cosmetic and veterinary medicine industries. 
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مقدمه
ریز  پروتئین ها، چربی ها و   ،DNA به جهش در  آزاد منجر  رادیکال های 
مولکول های سلولی مرتبط با تعدادی از فرآیندهای پاتولوژیک، از جمله 
ورم مفاصل، دیابت، تشکیل آب مروارید، دیسرتوفی عضالنی، اختالالت 
 .)22( می شوند  آلزایمر  بیامری  مانند  عصبی  اختالالت  و  ریوی، رسطان 
به  را  اکسیداسیون  که  آزاداند،  رادیکال های  مهارکننده  آنتی اکسیدان ها 
انرژی  با  مولکول هایی  توسط  شده  آغاز  زنجیره  و  می اندازند  تعویق 
آسیب های  برابر  در  بدن  محافظ  نتیجه  در  می کنند.  متوقف  را  زیاد 
اکسیداتیو هستند )3(. متام موجودات زنده دارای سیستم های پیچیده ای 
پاتولوژیک،  رشایط  تحت   .)14( می باشند  آنتی اکسیدانی  آنزیم های  از 
به  به هم می خورد.  اکسیژن  فعال  گونه های  و حذف  تولید  بین  تعادل 
می توانند  که  طبیعی  یا  مصنوعی  آنتی اکسیدان های  به  نیاز  دلیل  این 
چندین   .)12( می شود  دیده  کنند  خنثی  را  بد  اثرات  و  اکسیدانی  فشار 
بوتیل هیدروکسی  بوتیل هیدروکوئینون،  مانند  اکسیدان مصنوعی  آنتی 
تولوئن، تروت بوتیل هیدروکوئینون به صورت تجاری در دسرتس بوده 
و استفاده می شوند )22(. اگر چه بسیاری از آنتی اکسیدان های مصنوعی 
ماهیت  اما  هستند،  امیدوارکننده  مختلف  بیامری های  درمان  برای 
سیتوتوکسیک یا پراکسیدانی آنها درغلظت باالتر، مانع از استفاده طوالنی 

مدت آنها می شود )23(. برخی از مطالعات سم شناسی نیز نقش کاربرد 
این آنتی اکسیدان های مصنوعی در توسعه و گسرتش سلول های رسطانی 
در موش را نشان داده است )22(. از این رو، کشف محصوالت طبیعی 
و متابولیت های جدید جدا شده از میکروارگانیسم ها، حیوانات و گیاهان 
با اثر بخشی باال در برابر سلول های توموری بدون هر گونه سمیت روی 
سلول های طبیعی، یک جهش بزرگ در پژوهش های علمی به شامر می آید 

 .)25(
فرآورده های  از  غنی  منبع  یک  عنوان  به  دریایی  زیست  محیط  امروزه 
طبیعی با کاربردهای درمانی گسرتده مورد توجه قرار گرفته است )9(. 
تحقیقات رسطان  در  امیدوارکننده  و  مهم  منابع  نیز  دریایی  موجودات 
هستند و تعدادی از ترکیبات این موجودات در آزمایشات بالینی به عنوان 
دریایی  موجودات   .)9( گرفته اند  قرار  بررسی  مورد  تومور  ضد  عوامل 
دارای تنوع تاکسونومیک، سنتز متابولیتی و ساختارهای متنوع همراه با 
فعالیت های بیولوژیکی جالب توجه برای مواد غذایی، محصوالت آرایشی، 
زیست فناوری و داروسازی است )5(. اسیدین ها یا آب فشان های دریایی، 
بزرگرتین و متنوع ترین رده از زیرشاخه نیام داران (Tunicata) می باشند 
ترکیبات  از  غنی  منابع  دار  نیام  جانوارن  که  است  شده  گزارش   .)20(
اسفنج های  از  رتبه بندی، پس  در  این خصوص  در  و  بیولوژیکی اند  فعال 
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دریایی مقام سوم را به خود اختصاص داده اند )7(. در مطالعات خارج 
از کشور مواد استخراج شده از تونیک های دریایی خشک شده فعالیت 

سیتوتوکسیک، ضد باکرتی، ضد تب، ضد درد را نشان داده است )13(.
گونه Phallusia nigra فراوان ترین موجود آبفشان (ascidian) در سواحل 
جهان  رستارس  گرمسیری  نواحی  دریاهای  در  و   )1( است  فارس  خلیج 
بسرتهای  به  چسبیده  و  عمق  کم  آب های  در  معموالً  و  می شود  یافت 
باکرتیایی عصاره  مطالعات خواص ضد  در   .)20( می کنند  زندگی  سخت 
بدن و خون آبفشان مشخص شد که ترکیباتی چون دیدمین، هالوسیامین، 
هستند  قوی  باکرتیایی  ضد  فعالیت  دارای  لیزوکلینوتوکسین  پیکالوین، 
بسیار  موجود  این  بدن  اکسیدان عصاره  آنتی  روی خواص  مطالعه   .)8(
اندک است و متاسفانه در ایران مطالعات کمی روی خواص زیست فعال 
این منابع ارزشمند انجام گرفته است و مطالعات زیست فنآوری در این 
زمینه رضوری می باشد )10(.  چابهار یکی از شهرستان های ساحلی استان 
سیستان و بلوچستان است که در جنوب رشقی ایران واقع شده )19( و 
گونه Phallusia nigra در آن یافت می شود. لذا، در این مطالعه به بررسی 
Phallusia nigra جمع آوری  آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف  فعالیت 

شده از سواحل چابهار پرداخته شده است.

مواد و روش ها
مواد و جمع آوری منونه

 Diphenyl Picrylhydrazyl و (Duksan, korea) متانول، کلروفرم و اتانول
(DPPH)، اسید اسکوربیک، بافر فسفات سدیم، پتاسیم فری سیانید، تری 
 ،ferrozine  ،)+Fe2( و   )+Fe3( آهن  کلرید   ،(TCA) اسید  کلرواستیک 
از رشکت   ،Ethylene  Diamine Tetra Acetic Acid  (EDTA) استاندارد
سیگام آلدریچ خریداری شدند. منونه ی Phallusia nigra از ایستگاه ساحل 
تیس ) با طول جغرافیایی 60 درجه و 36 دقیقه و عرض جغرافیایی 25 
در  شد.  سازی  پاک  و  جمع آوری  چابهار  شهرستان  دقیقه(   21 و  درجه 

مرحله بعد منونه ها در هوای آزاد خشک و از آنها پودر تهیه گردید.

استخراج عصاره
عصاره گیری با استفاده از سه حالل متانول، اتانول و کلروفرم انجام شد. 
 mL جهت تهیه هر یک از عصاره ها مقدار 15 گرم از پودر آماده شده با
70 از حالل مخلوط و به مدت 24 ساعت در شیکر انکوباتور )فن آزما 
کاغذ صافی  از  عبور  از  بعد  داده شد. عصاره حاصل  قرار  ایران(  گسرت، 
وامتن 42 ) وامتن، آملان( و فیلرت شدن در دمای 25 درجه در زیر هود، 
به طور کامل حالل پرانی شد. عصاره خالص پس از جمع آوری و توزین، 
تا انجام تست های سنجشی در دمای20- درجه سانتی گراد نگه داری شد 

.)15(

DPPH روش مهار رادیکال آزاد
(DPPH) یکی از  Diphenyl Picrylhydrazyl فعالیت حذف رادیکال آزاد
روش های رایج برای سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی متابولیت ها است و 
کافی  میزان  به  و  مناید  سنجش  به رسعت  را  زیادی  منونه های  می تواند 
برای سنجش در غلظت های کم حساسیت دارد. کاهش در جذب رادیکال 
ایجاد می شود به علت حذف  DPPH که به علت فعالیت آنتی اکسیدان 

فعالیت رادیکالی با هیدروژن دهندگی آنتی اکسیدان است. بر این اساس 
رنگ محلول از بنفش به زرد تغییر می کند و توسط اسپکرتوفتومرت قابل 
 DPPH (mol/ml) 1 از محلول mL سنجش می باشد. برای این منظور میزان
0/1 متانول 95٪ )حجمی/حجمی( با غلظت های مختلف از عصاره های 
متانولی، اتانولی و کلروفرمی انکوبه شد. مخلوط حاصل اندکی تکان داده 
شد و به مدت 20 دقیقه در دمای اتاق و در تاریکی قرار گرفت و جذب 
بدام  فعالیت  قرائت شد.  بلنک  برابر  در  نانومرت   517 موج  در طول  آن 
انداخنت رادیکال DPPH به عنوان یک کاهش در جذب اندازه گیری شد 

)11(. محاسبه مربوط به آن با استفاده از فرمول )1( صورت گرفت:
فرمول )1(

Ac[ × 100/ (Ac _ As)[ =  ٪ مهار رادیکال آزاد
AC: میزان جذب کنرتل، AS : میزان جذب منونه / استاندارد از اسید 

اسکوربیک نیز به عنوان استاندارد استفاده شد.

(Reduction power) قدرت کاهشی
آنتی اکسیدان  فعالیت  از  نشان  متابولیت  یا  ترکیب  یک  کاهشی  قدرت 
آن ترکیب می باشد. بر این اساس اگر عامل کاهش دهنده موجود باشد، 
ترکیب آهن فریک/ فری سیانید که 3 ظرفیتی است به آهن فروس که 
2 ظرفیتی می باشد کاهیده می شود و میزان یون فروس توسط جذب در 
 ml 1 از منونه با ml 700 نانومرت قابل سنجش است. بر این اساس میزان
ml 1 فری سیانید ٪10  pH 6/6( و  با  بافر فسفات سدیم )0/2 موالر   1
مخلوط و به مدت 20 دقیقه در انکوباتور با دمای C°50 انکوبه شد. پس 
 TCA 1 محلول ml از این مدت منونه ها به رسعت رسد گردید و در ادامه
10٪ به مخلوط اضافه شد. میزان ml 1 از این مخلوط با ml 1 آب مقطر 
میزان  دقیقه  از 10  بعد  و  ترکیب  )0/1 درصد(  کلرید آهن   0/4  ml و 
جذب آن در طول موج 700 نانومرت قرائت گردید. نتایج به صورت درصد 

فعالیت جذب اسید اسکوربیک ) mg/ml 0/02( گزارش شد )23(.

(Metal Chelating Activity) فعالیت کالته کنندگی فلزات
ترکیب فروزین می تواند با یون آهن فروس ترکیب شود. در حضور عوامل 
کالته کننده یون فلز از دسرتس خارج می شود و میزان این ترکیب کاهش 
فعالیت  از  تخمینی صحیح  رنگ می تواند  تغییر  میزان  بنابراین  می یابد. 
کالته کنندگی ایجاد مناید و در طول موج 562 نانومرت قابل سنجش است. 
برای این منظور میزان ml 0/01 میلی لیرت FeCl2 به ml 3/7 از منونه حاوی 
 0/2  ml عصاره افزوده شد و بعد از سه دقیقه، واکنش با اضافه کردن
ferrozine رشوع شد. پس از آن محلول به شدت تکان داده و به مدت 10 
دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد. در نهایت میزان جذب محلول در طول 
 ferrozine-Fe2+ موج 562 نانومرت قرائت شد )11(. درصد مهار کمپلکس

تشکیل شده با استفاده از فرمول )2( محاسبه شد:
فرمول2

] )A0/)A1 – A0[ ×100  =درصد مهار
در این فرمول A0  جذب کنرتل و A1 جذب عصاره ها  /استاندارد 

را نشان می دهد. 
از   می باشد.  مقطر  آب  و   ferrozine و   FeCl2 حاوی  کنرتل  گروه 

EDTA به عنوان کنرتل مثبت استفاده شد.
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آنالیزهای آماری
 ± معیار  انحراف  صورت  به  مطالعه  این  به  مربوط  آزمایشگاهی  نتایج 
میانگین در سه تکرار گزارش شد. از آنالیز واریانس یک طرفه در سطح 
معنی داری 0/05 جهت بررسی ها استفاده شد و مقایسه میانگین با آزمون 

دانکن انجام شد. از نرم افزار Graphpad Prism  نسخه پنج استفاده شد.

نتایج
DPPH فعالیت مهار رادیکال آزاد

جدول یک کاهش در غلظت رادیکال DPPH را با توجه به توانایی مهار 
عصاره حالل های متانول، اتانول و کلروفرم Phallusia nigra و استاندارد 
کنندگی  مهار  اثر  مختلف  حالل های  داد  نشان  نتایج  می دهد.  نشان 
آزاد  رادیکال  مهار  درصد  غلظت عصاره ها  افزایش  با  و  دارند  متفاوتی 
افزایش می یابد. غلظت mg/ml 1 عصاره متانولی نسبت به سایر غلظت ها 

درصد مهار رادیکال باالتری داشت )p>0/05(. غلظت mg/ml 1 عصاره 
ترتیب  به  با ±0/0 0/02 ٪  اتانولی  با 1/5± 93/09 ٪ و عصاره  متانولی 
باالترین و کمرتین درصد مهار کنندگی را از خود نشان دادند. درصد مهار 

استاندارد برابر با 0/8± 91/45٪ بود.
مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار (SD) گزارش شد. حروف غیر 

هم نام در هر ستون نشان از اختالف معنی دار دارد

قدرت کاهشی
 Phallusia nigra مختلف  حالل های  عصاره  کاهشی  قدرت  یک،  شکل 
mg/ اسید اسکوربیک نشان می دهد. غلظت استاندارد  با  را در مقایسه 

اتانولی کمرتین  ml 1 عصاره متانولی بیشرتین )0/01± 0/35( و عصاره 
به خود اختصاص دادند. قدرت کاهشی  را  )0/02±0/07( مقادیر جذب 
استاندارد اسید اسکوربیک 0/1±0/9 بود. قدرت کاهشی همه عصاره ها 

Phallusia nigra جدول 1- فعالیت مهار رادیکال آزاد عصاره حالل های مختلف

شکل2- فعالیت کالته کنندگی عصاره متانولی در مقایسه با استاندارد EDTAشکل1- قدرت کاهندگی عصاره حالل های مختلف در مقایسه با استاندارد اسید اسکوربیک

اتانولیکلروفرمیمتانولی

193/09 ±1/5a54/66 ±4/9b0/02 ±0/0b

0/577/92 ±3/1b29/47 ±1/3c0/01 ±0/0b

0/16/09 ±3/3c10/43 ±0/6d0/01 ±0/0b

0/8a91/45 ±0/8a91/45 ±0/8a± 91/45 استاندارد

)mg/mL(غلظت

عصاره
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نیز وابسته به غلظت بود و با کاهش غلظت عصاره ها در هر سه حالل به 
طور معنی داری کاهش یافت.

فعالیت کالته کنندگی فلزات
فعالیت کالته کنندگی یون آهن عصاره ها و EDTA در شکل های 2 تا 4 
نشان داده شده است. فعالیت کالته کنندگی فلزات نیز با کاهش غلظت 
عصاره ها کاهش یافت. غلظت mg/ml 1 نسبت به سایر غلظت ها فعالیت 
کالته کنندگی باالتری داشت )p>0/05(. بیشرتین درصد کالته کنندگی در 
غلظت mg/ml 1 مربوط به عصاره کلروفرمی 0/69±134/59٪ و کمرتین 

درصد مربوط به عصاره ی اتانولی 0/19±16/09٪ بود.

بحث
دارد.  وجود  آنتی اکسیدانی  فعالیت  تعیین  برای  متعددی  روش های 
گروه های  با  مختلف  ترکیبات  از  اغلب  عصاره ها  شیمیایی  پیچیدگی 
به  رفتار شیمیایی متفاوت است و می تواند منجر  عملکردی، قطبیت و 
پراکندگی نتایج، بسته به نوع آزمون به کار رفته شود. در نتیجه، رویکرد 
بکارگیری روش های متعدد برای ارزیابی توانایی آنتی اکسیدانی عصاره ها، 
مفید و رضوری است )5(. بنابراین، در این مطالعه ظرفیت آنتی اکسیدانی 
فعالیت  سنجش  روش های  از  استفاده  با  عامن  دریای  آسیدین  عصاره 
آنتی اکسیدانی مهار رادیکال آزاد  DPPH، قدرت کاهشی و فعالیت کالته 

کنندگی فلزات مورد بررسی قرار گرفت.
DPPH به طور گسرتده برای ارزیابی فعالیت مهار رادیکال آزاد استفاده 
یا  و  آنتی اکسیدان  بوسیله  بنفش  رادیکال  روش،  این  در   .)2( می شود 
ترکیبات کاهنده، تبدیل به محلول زرد کم رنگ هیدرازین می شود. این 
با دادن هیدروژن توسط آنتی اکسیدان ها صورت  کاهش رادیکال بنفش 

می گیرد که از طریق کاهش میزان جذب در طول موج های بلند )520- 515 
نانومرت( مشخص می شود )16(. روش قدرت کاهشی یک ترکیب نیز به 
حضور کاهنده ها )آنتی اکسیدان(، که فعالیت آنتی اکسیدانی را با شکسنت 
وابسته  اعامل می کنند،  اتم هیدروژن  دادن  آزاد و  رادیکال های  زنجیره 
می باشد.  بیشرت  کاهشی  قدرت  نشان دهنده  بیشرتین جذب   .)17( است 
فعالیت کالته کنندگی فلزات یکی دیگر از روش های آنتی اکسیدانی است 
پراکسیداسیون  ترسیع کننده  واسطه  که  را  فلزات  غلظت  می تواند  زیرا 
لیپید می باشند، کاهش دهد. در میان فلزات واسطه، آهن به دلیل فعالیت 
باالی خود به عنوان یکی از مهم ترین پراکسیدان های اکسید کننده چربی 
شناخته شده است. فعالیت کالته کنندگی فلزات ترکیبات آنتی اکسیدانی 
موجب مهار تشکیل رادیکال های آزاد و صدمات ناشی از آن ها می شود. 
عوامل کالته کننده با فلزات پیوند می دهند و به عنوان آنتی اکسیدان های 

ثانویه موثر می باشند )15(.
در این مطالعه فعالیت مهار رادیکال آزاد در غلظت 0/1 تا mg/ml 1 از سه 
حالل متانول، اتانول و کلروفرم در مقایسه با استاندارد اسید اسکوربیک 
با توجه به جدول یک، رابطه مستقیمی بین  مورد بررسی قرار گرفت. 
غلظت عصاره ها و درصد مهار وجود دارد، به این ترتیب که با کاهش 
که  طوری  به  می یابد  کاهش  نیز  رادیکال  مهار  درصد  عصاره ها  غلظت 
درصد مهار رادیکال درغلظت mg/ml 1 حالل ها بیشرت از سایر غلظت 
ها بود. اثر مهار کنندگی غلظت mg/ml 1 عصاره متانولی با برابر با اثر 
مهار استاندارد بود و باالترین درصد را در بین عصاره ها داشت. عصاره 
کلروفرمی در مقام بعدی بود و عصاره اتانولی کمرتین درصد مهار را از 
با  را  اکسیدانی آسیدین  آنتی  ِپریا و همکاران خواص  خود نشان دادند. 
استفاده از حالل های مختلف مورد بررسی قرار دادند، که وجود رابطه 
مستقیم بین افزایش غلظت و افزایش درصد مهار را گزارش دادند اما در 

 EDTA  شکل3- فعالیت کالته کنندگی عصاره کلروفرمی در مقایسه با استانداردEDTA شکل4- فعالیت کالته کنندگی عصاره اتانولی در مقایسه با استاندارد
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مطالعه آن ها بیشرتین درصد مهار رادیکال به ترتیب مربوط به عصاره 
نتایج مطالعه حارض هم خوانی  با  بود که  اتانولی و متانولی  کلروفرمی، 
نداشت. این محققین علت باال بودن فعالیت آنتی اکسیدانی را به وجود 
موادی از جمله آلکالوئیدها، ترپنوئیدها، فالونوییدها، گلیکوزیدها و به 

ویژه ترکیبات فنولیک و تانین ها ارتباط دادند )21(.
نتایج قدرت کاهشی همه عصاره ها نیز وابسته به غلظت بود و با کاهش 
که  یافت  کاهش  معنی داری  به طور  در هر سه حالل  غلظت عصاره ها 
mg/ml 1، عصاره  باز هم روند آزمایش قبلی مشاهده شد و درغلظت 
متانولی، عصاره کلروفرمی و عصاره اتانولی به ترتیب بیشرتین و کمرتین 
مقادیر جذب را به خود اختصاص دادند و از میزان جذب استاندارد اسید 
اسکوربیک کمرت بودند. عوامل آنتی اکسیدانی موجود در عصاره ها موجب 
احیای ترکیب  +Fe3/ فری سیانید به شکل آهن فروس می شود و موجب 

بهبود قدرت کاهشی می شود )23(. 
اما در روش کالته کنندگی، فعالیت کالته کنندگی عصاره کلروفرمی قابل 
مالحظه بود و تفاوت معنی داری با درصد کالته کنندگی منونه استاندارد 
داشت و غلظت mg/ml 0/5 این عصاره فعالیتی برابر با استاندارد داشت، 
بیشرتین درصد کالته کنندگی در غلظت یک به ترتیب مربوط به عصاره 
کلروفرمی و کمرتین درصد مربوط به عصاره اتانولی بود. به طور کلی 
عصاره کلروفرمی در همه غلظت ها باالترین درصد را به خود اختصاص 
داد. آسیدین ها و تونیکیت ها دارای اولیگوپپتیدی در خون خود هستند 
که تونی کروم نام دارد و اثبات شده است که دارای فعالیت کالته کنندگی 
یون فلزی باالیی به خصوص برای یون آهن و کروم می باشد )24(. شاید 
بتوان فعالیت باالی فعالیت کالته کنندگی عصاره در مطالعه حارض را به 
وجود این نوع اولیگو پپتیدها مربوط دانست. هر چند اثرات ضدرسطانی 
متاسفانه  اما   ،)6( است  شده  تایید  آبفشان  عصاره های  توموری  ضد  و 
قدرت  روش  دو  به  مربوط  نتایج  آن  از  استفاده  با  بتوان  که  مطالعه ای 
کاهشی و فعالیت کالته کنندگی مطالعه حارض را با آن مقایسه کرد، یافت 

نشد. 

نتیجه گیری
 Phallusia nigra گونه  که  می دهد  نشان  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج 
دارای خواص آنتی اکسیدانی قابل توجهی می باشد. از یافته های این کار 
مشخص  و  جداسازی  شناسایی،  جهت  بیشرت  پژوهش های  برای  می توان 
کردن ترکیبات خاص، که مسئول فعالیت آنتی اکسیدانی اند، استفاده کرد. 
هم چنین می توان از آن در مطالعات درون تنی، کلینیکی و پیش کلینیکی 

برای استفاده در دامپزشکی و صنایع آرایشی و بهداشتی بهره گرفت.

تشکر و قدردانی
نویسندگان از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به جهت حامیت 

از پژوهش حارض تشکر و قدردانی می منایند.
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