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دونالیلال  برجلبک یآب یها یس  ت اکوس   یندهاال یکبه عنوان  یناثر پاراگزانت یابیارز هدف: 

ست،که ا ( Dunaliella Salina سالینا ) س متابول یقتواند از طر یماده م ینا سان ی  یاو یان

سط م ینکافئ یکروبیم یولوژیکب یهتجز س ارگان یکروتو ستز یطدر مح ها ی  ی،وارد آب ها ی

 یوش  یمیاییوب یزیولوژیکف یزا ،پاس  خ ها وتنش یکالآللوکم  یبش  ور ش  ده و به عنوان ترک

 شود. یرا سبب م  Dunaliella Salinaدرجلبک 

سی پژوهش:روش سونتهیه  بعداز شنا ستوک موجود جلبک ، محیط کشت جان به محیط از ا

شت منتقل سد، ک شد بر شت به فاز ثابت ر سه غلظت ، تا در محیط ک  1و1/0، 01/0سپس 

g/mlµسه گروه شاهد  و، پاراگزانتین در  شد وبعد از جمع ثرامدت دو هفته به یک گروه  داده 

   شاهد انجام شد.و  سنجش ها بصورت سه بار تکرار از هر گروه ، آوری جلبک و تهیه عصاره

  یزانم یش،س   بب افزاD.salinaجلبک  یلبر فلورس   انس کلروف ینپاراگزانت یرتاث :هااایته

Foیزاندار نبود وم یمعن ییرتغ ،ییندر غلظت پا یدرغلظت باال  ش  د ول  Fm کاهش غلظت           با

مقدار  یمارکاهشدار نبود ، درهر س  ه ت یمعن ییراتتغ یمارهات یر،کاهش ودر س  ا ینپارا گزانت

Fv/Fm  یلکلروفمیزان بود، ارد یمعن a یلکلروف یزانم ینداش   ت ول ییریتغ  b فقط در   

آزاد  یها ینواس   یدکل وآم ین،پروتئ یدکاروتنوئ یزانر  با غلظت باال ،  کاهش داش   ت.م یمات

شاهد افزا یها یماردر ت ینپرول یزانم یول یافتهکاهش  سبت به گروه  شت ،  یشمختلف  ن دا

 یشبا افزا ینشان نداد ول یدار یمعن ییرتغ یینپا ظتبا غل یمارو قند محلول در ت2O2H یزانم

 یافته یشدر غلظت باال ،افزاAPX,PPO یها ی آنز یتداش   ت.فعال یشافزا ینغلظت پاراگزانت

 با گروه شاهد نشان داد. یسهدر مقا یدار یکاتاالز وپروتئاز کاهش معن یول

سخ های  گیری:نتیجه سبب پیدایش بعضی پا شده به محیط زیست جلبک  پاراگزانتین وارد 

بیوش   یمیایی وفیزیولوژیک در جلبک میش   ود که تغییر میزان آنتی اکس   یدان های تدافعی 

بنابر این ورود پاراگزانتین به عنوان کاروتنوئید قابل مالحظه بود.کاهش میزان آنزیمی وغیر آنزیمی و 

 به زیستگاه های آبی بایستی مورد توجه قرار گیرد.و آالینده یک ترکیب آللوکمیکال 
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 دونانیال سالینا، پورین الکالوئید ، پرولین، پاراگزانتین های کلیدی:اایه

 مقدمه و هدف -1

 مقدمه-1-1

به  هس   تند که ی فتوس   نتزکنندهیوکاریوتنده  ز جلبک هاگروه عظیمی از موجودات

اغلب جلبک های  ، دوص  ورت میکروس  کوپی وماکروس  کوپی دس  ته بندی می ش  وند

سلولی بوده  سکوپی تک  سی میکرو شنا صادی و بوم  اهمیت فراوانی از جهات مختلف اقت

سیشم د. بطوری که از جنبه بوندار صلی ها ب جلبک، نا ه عنوان بزرگترین تولیدکنندگان ا

شترینبشبکه حیات  ست ا انجام بی سنتز در پایه هرم انرژی زی گاه های بزرگ آبی بوده فتو

، اقتص   ادیاز نظر می کنند.  اودرتثبیت نیتروژن وتولید غذای آبزیان نقش بس   زایی ایف

یاز مزا، جلبک ها در تامین غذای علف خواران در تهیه کربوهیدرات های ، عرکود مورد ن

تهیه  و پزش   کی، تولید دارو، ذاییدرص   نایع غ، تهیه رنگدانه هاوغیره، باارزش مثل آگار

          مورداس   تفاده قرار به عنوان منا بع تجدید پذیر وپاک انرژی  1س   وخت های زیس   تی

پروتئین  داش   تن بدلیلهمچنین .) Walker. 2005وChapman et al.,1980می گیرند )

 دارابودنبه علت ، رنددا یفرآیند رش   د برتاثیر بس   زایی ، وترکیبات معدنی قابل توجه

سی سا سیدهای چرب ا سیانین، ا             ، ی محلول درآب ومحلول درچربییتامین هاوانواع ، فیکو

روی وسلنیوم که برای حفظ ونگهداری ، آهنآنتی اکسیدان ها ومواد معدنی ضروری مثل 

 (.Emer et al 2004)دارند زیادی  ند اهمیت الکرد طبیعی س  یس  ت  دفاعی بدن الزم عم

کاروتن باعث باال رفتن قدرت -بخاطر دارا بودن مقدار زیادی بتا Dunaliella salinaجلبک 

جلبک .با باال بردن فعالیت آنزی  لیزوزی  می ش   ود ، دفاعی بدن درمقابل عوامل بیماریزا

تامزبور له ب ها از جم نه  گدا ید گلیس   رول ورن . اس    تکاروتن -مهمترین منبع تول

Massyuk1996))  که خاص  یت آنتی اکس  یدانی دارند اثرات ، کاروتنوئیدهابعالوه با تولید

و  ها تنوئیدروکا فمصر بینکه  دارند بطوریقابل توجهی در کاهش رادیکال های آزاد 

_______________________ 
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کاروتنوئیدهای دیگری ، کاروتن -بتا  به غیر از  دارد. دجوعکس و بطهرا نسرطا بروزخطر 

           آلف  ا ک  اروتن وزاگزانتین  نیز در این جلب  ک س   نتز ، کریپتوگزانتین، ازقبی  ل لوتئین

ریز جلبک گونه هاوجنس های مختلفی از  امروزه (.,Borowitzka et al .2008می ش  ود)

ش  ده ومحص  والت و ترکیبات بدس  ت آمده از آنها ها درنقاط مختلف جهان کش  ت وتکثیر

یه ثانو های  یت  تابول نایع دار کاربرد، مثال م بات ازد.نفراوانی درص    ته این ترکی         که الب

مسیر های عادی متابولیسمی بوجود نمی آیند بلکه از طریق مسیر های اختصاصی بوجود 

از این رو بررسی تاثیرات عوامل محیطی وعوامل مهار کننده یا محرک مسیرهای ، می آیند

        یاز اهمیت زیاد Dunaliella salinaخص  وص  ا ، متابولیس  می وفتوس  نتزی در جلبک ها

ست ستراتژ . .بر خوردار ا شد ، یکیمورفولوژ یالگو ییرمثل تغ یقیتطب یها یالبته ا ، یر

       مانند یطیمح یس   تمختلف ز یدر پاس   خ به تنش ها یمیاییش    یوو ب یزیولوژیکیف

 ینبوجود آمده وا یرهوغ ازحد یشب یفش  ار اس  مز، گرما ، س  رما ، یک  آب ، ش  وری باال

با توجه به  ایران یآب یس   ت  هایدر اکوس    اللیدونان های موجب ش   ده گونه یس   ازگار

که  بطوری. وندش   پراکنده گس  ترده طور به هامختلف آن یزیکوش  یمیاییف یاتخص  وص  

شور ، یادیمحققان ز ساین بر  را یاثر  شترکرده اند وب یجلبک برر س ی ساس  یبرر ها بر ا

 اثر یشور یشبوده است که افزا ها(یدصوصا کاروتنوئ)مخ یسلول یدرشد وتول قدارم یابیارز

سلول یدتول یزانبرم یمنف شان دادند که م Kushner et al.1990دارد.و یتوده زنده   یزانن

 تمطالعادر  مزبور   به این دلیل جلبک .یابد یکاهش م یش  ور یشرش  د س  لول با افزا

های بررس   ی تنشگیاهی مناس   ب برای  سیست ل مد یک انعنوبه گیاهی  ژیفیزیولو

 مختلف مورد توجه قرارگرفته است.

 1یبدگر آس یهثانو یها یتبعنوان متابول، ینمشتقات کافئ ریوسا ینپاراگزانت یاهاندرگ

 ش  ده و یدتول یزبانم یاهاز گ یهثانو یها یتمتابول ینا یعنی، ش  ناخته ش  ده (یکال)آللوکم

س   ایر  یاهان وگ یعاد یزیولوژیکف یتها وفعال یاهچهرش   د ونمو گ، بذر یمانع جوانه زن

 یلوتشک ی بر تقس ینیپور یها ئیدآلکالو ینا یردوتاثنشو یاطراف ممیکرو ارگانیس  ها ی 

در ، تغییر نفوذپذیری غشا  پالسماییو تغییر ساختار وعملکرد دیواره سلولی، یسلول یکلون

ها        از یجزئ ینپاراگزانت.ه اس   تو مش   خد ش   د یبررس   کاهو درمختلف  یغلظت 

_______________________ 

1-Allochmical                                   
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ض یدهاآلکالوئ ینازگروه پور  یاهیگ یهثانو یها یتمتابول ست که در بع  یرنظ یاهاناز گ یا

کائو یچا، قهوه کا ند بعنوان  یوجوددارد. و م و حدو یکتوا را  ییها یتماده تنش زا م

  .بوجود آورد السالینالیدونان یکمتابول یها یتدرفعال

 هداف تحقیقا -1-2

ات طبیعی بجای مواد س  نتتیک را جهان اس  تفاده از ترکیباز آن جا که بیش  ترمردم 

بات طبیعیمزبورمی دهند جلبک  جیحتر ید ترکی نایع مختلف برای تول ازجمله ، در ص   

صورت انبوه کشتدر م، کاروتنوئیدها شود ناطق مختلف جهان ب هدف  بااین پژوهش  ،می 

از جنبه دیگر  و انجام شد.مثل پاراگزانتین بر این جلبک ، بررسی تاثیر ترکیبات آللوپاتیک

بنابر این در بررسی میزان اثرات این ماده بر فرایند های متابولیسمی و فیتو شیمیایی بود 

 از جنبه های زیر مورد ارزیابی قرار گرفت: یادشدهاین پژوهش تنش پاراگزانتین بر جلبک 

 .محتوای رنگدانه های جلبک -الف

 .جلبکس کلروفیل در ییرات فلورسانتغاثر پاراگزانتین بر -ب

 .از آنتی اکسیدان های آنزیمی وغیر آنزیمی جلبکاثر پارگزانتین برتغییرات برخی -ج

 .پروتئین کل در جلبک و  آمینواسید های آزاد، اثر پاراگزانتین بر میزان قند محلول-د

 

 



 

 

 

 یقتحق یشینهو پ یمبان -2

 یناسال یالجلبک دونان یرده بند و یخچهتار -1-2

شتراز انواع مه  جلبک هاکه ب یکی سلول ، مورد مطالعه قرارگرفته ی سبزتک   یجلبک 

                                        ج  ل  ب  ک از خ  ان  واده ی  نا اس    ت ( Dunaliella salina) ی  ن  اس    ال   ی  الدون  ان  

 یس  هکلروف رده (وVolvocalesها)راس  ته ولوکال، ( Polyblpharidaceae)یداس  هبلفار یپل

(Cholrophyceaeاس  ت ) al,.2012) Leliaert et  )salin  Dunaliella بار در  یناول یبرا

 یفتوص Teodoreesco یلهبوس 1905شد ودر سال  ییشناسا یترانهفرانسه  در سواحل مد

 .شد یدهنام 3ودونال

 Dunaliella salina(یاندازه وشکل )مورفولوژ، ساختار-2-2

سلول، متحرک ،شکل یگالب، جلبک یزر ینا ست ، باطول برابر یدو تاژک، یتک  کلروپال

تواند  می یغشاء سلول یارتجاع یتبه علت خاص ،بوده  یسلول یوارهفاقد د و شکل یفنجان

 تشدو  شدر یطاشربا توجه   لسلو ازهندا و ش  کل وحج  بدهد ییرمختلف تغ یطدر ش  را

 یابد. تغییرستا ممکن رنو

 

 
  

_______________________ 

                                                                                                                       Donald-1  



 

 

               
  Dunaliella salinaتصویر ترسیمی -ب       جلبک  یکروسکوپیمتصویر  -الف – 1- 2شکل 

 (Avron & Ben-Amotz, 1992)اقتباس از 

                               

 
 & Avronاقتباس از ) Dunaliella salina میکروسکوپ الکترونی جلبک  تصویر-2-2شکل 

Ben-Amotz, 1992) 

حائز ، مه  یتهایمتابول یگرکاروتن و د یدتول یلبه دل ییغذا یعجلبک در ص   نا ینا

کاروتنوئ یتاهم هااس    ت  کالکه از ف ید ها و یتوکمی      ها بوده و  درون کلروپالس   ت

ها هانگ یکروموپالس   ت  ها یو برخ یا  یبرخ ، مثل جلبکها یکتوپالنکتونیف یاز ارگان

مورد  ییغذا یبعنوان مکمل ها یشترب ، شوند یم یجمع آور  و  یرهو قارچها ذخ یهاباکتر

ستفاده قرار م ساس فعال یدروفوبه یباتیترک یدها. کاروتنوئیرندگ یا  یها یتهستند که ا

 رپنوئیدس  اختار تترات یدارا یباتترک یندهند. ا یم یلرا در موجودات زنده تش  ک یمتنوع

 ینواحد تتراپن س  اخته ش  ده اند که هر کدام از ا 4از  ، باش  ند یم ات  کربن  40 ی)دارا
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 د( هستند نباشی ات  کربن م 10 یواحدها دارا

 Dunaliella salinaشاخص جلبک  یها یژگیو-3-2

 یمختلف مثل شور یآن تحت تنش ها یسازش ییجلبک توانا یزمه  ر یاز شاخصه ها

 یعیوس    یپراکندگ یلدل یناس   ت و به هم یدش   د نور کاهش ازت و، دما یشافزا ، یادز

ها و  یاچهدر یرنمک نظ یحاو یها یطاز مح یگسترده ا یفودرط یعیطب یها یستگاهازز

     ، یفش  ار اس  مز یشص  ورت افزا درجلبک مذکور  ،ش  ود  یم یافتآب ش  ور  یمرداب ها

سمول یدتواندبا تول یم سمز تعادل، یینپا یبا وزن مولکول یها یتا درون خود را حفظ  یا

 کند.

است که این شده  سبب ، جلبک کشت  یطمح یباال ریشوبا   یو سازگار دیاز تحمل

 یشتریب شیمیایی ادموند  بتوا ، ها نگلوا ها ژنپاتومانند  ییها یبحضور رق ونبدجلبک 

 (.Borowitzka., 1988)کند  یدتول یجهت کاربرد تجار

 متابولیت های ثانویه-4-2

ست.ولی گیاهان ا بقا گیاه وابسته به آنها وترکیباتی هستندکه رشد ، های اولیهمتابولیت

سترده شیمیایی با ماهیتطیف گ سازند که این ترکیبات های مختلف ای از ترکیبات  می 

، خص  و ه در س  ازوکارهای عادی گیاه ب وظیفه مش  خد وقطعی در خود گیاه نداش  ته و

یت نقش اس   اس   ی آنرش   د ونمو تابول بات م به این ترکی ند  تهندار یه گف ثانو                   های 

شود.درواقع متابولیت سایر یعنی ، های ثانویه عامل ارتباطی گیاه با محیط اطراف خودمی 

هان یا گانیس    ، گ یاه ، هامیکروار نده پیرامون گ نده وغیر ز            جانوران وبطورکلی محیط ز

 یینپور یدهایهس   تند که ازنوکلئوتای یهثانو یتهایمتابول یدهاآلکالوئ ینپورمی باش   ند 

 .((Zulak et al ,2006بوجود می آیند

 های ثانویهتقسیم بندی متابولیت-1-4-2

قه  له )براس   اس طب جام ش   ده بوس   ی ندی ان     ( Waksundzaka.Hajnos,M.,2008ب

 های ثانویه درچهار گروه دسته بندی می شوند:متابولیت

 ها وگلوکوس  ینولیت، بنزوگزانوئیدها، الکالوئیدهاش  امل های نیتروژندار :متابولیت-الف

 گلوکوزیدهای سیانوژن .

به  متابولیت های ثانویه نیتروژن دارهس  تندقویترین  خود الکالوئیدها که از مهمترین و



 

 

ها (هس  تند ها)گزانتینا پورین الکالوئیدچند گروه فرعی تقس  ی  می ش  وند که یکی از آنه

 های پورینی هستند.اراگزانتین از مهمترین الکالوئیدپ تئوبرومین و، تئوفیلین، کافئین

 ها ها وفنولفالونوئید، هاشامل کومارین ها:مشتقات فنیل پروپانوئید-ب

 ها ها وآنتراکوئینونشامل نفتاکوئینون پلی کتیدها :-ج

 هاکوئیترپنها وسزشامل مونوترپن رپنوئیدها :ت-د

ست های ثانویه برمتابولیتبرخی در گیا هان نقش تدافعی  شیده نی سی پو بر همین  ،ک

ساس وجود این ترکیبات ما سیله علفا شدن گیاه بو از آلودگی  خواران ومانعنع از خورده 

. )تایز وزایگر ودش    می هاقارچ ها وویروس، هاگیا هان  به عوامل بیماریزا نظیر باکتر ی

2006) 

 ینتئوبروم ، (trimethylxanthine-1,3,7 ) ینم  انن  د ک  افئ ی  ده  اآلک  الوئ ینپور

3,7dimethylxanthine))   ی  ل  ی  نت  ئ  وف(1,3-dimethylxanthine  وپ  اراگ  زان  ت)ی  ن             

(dimethyl xanthine 1,7-) ، کافئین از مهمترین  ، هس   تند یاهیگ یهثانو یتهایازمتابول

 قهوه وجود دارد.و های چایه مقدار قابل توجهی در برگ ودانههاس   ت که بتینمتیل گزان

، یاهخواراندر برابر گ یاهانگ یمیاییدفاع ش   ینهدر زم یکینقش اکولوژ یدهاآلکالوئ ینپور

شرات و مهره  ، یطیشرا ینها دارند. در چنیروسها و ویباکتر ، هاقارچ ینان و همچندارح

کافئ له بخشدر ینتجمع  هاهای مختلف ازجم نه ها و  یوهم ، جوان یبرگ گل  یهاجوا

    محافظت از  یبرا مکانیس     دفاعیو قهوه ممکن اس   ت به عنوان  یچا  ی مثلیاهانگ

 .باشد یاهخوارانگها و نرم و جوان در برابر پاتوژن یهابافت

 یآللوپات یخچهمقدمه وتار-5-2

 یهایت)متابول یمیاییمواد ش   ، محرک یاو یعبارت اس   ت از هر نوع اثر مهار آللوپاتی

س وم یاهیشده گ ید(تولیهثانو سبرجلبک یا یاهانبر گ، هایکروارگانی ست ها و  یزراع یهای

ستیز و ستقکه  یگرد ی ستق یرغ یاو ی بطور م  و شود یشده اند گفته م یطوارد مح ی م

 ,.Miller)،باش  د یم ها یس   ارگان یکروم  یاهانگ ینارتباط ب یانگراس  ت که ب اییدهپد

 یبطور، (1389، یاریاسفند)شده شناخته  یدهپد ینسال است که ا2000از  یش(.ب1996

ست س یاه)پدرعل  گ 4که تئوفرا ، هرز یهاوعلف یاهانگ یکآللوپات یژگی( در مورد ویشنا

_______________________ 

1- Teofrast 
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 های( گزارشHirdeum vulgar)جو  ( وCicer arietinum)نخود  یاهبخص   و  در باره گ

 یدهعق یلدال ینوبه هم دنش  و یم یاهانگ یررش  د س  ا که س  بب مهار، بود ای داده یهاول

 Hans Molishکه  یبطور، یافتگسترش  یعاسر یاهیگ یستیدر جوامع ز یعیتداخل طب

  شناسند. یم یتداخل بعنوان پدر آللوپات ینا یبرا یآللوپات یرابخاطر نامگذار

 یباتاس   ت که ترک ینا، که مورد توجه قرار گرفته یدرمورد آللوپات یمس   ئله اص   ل

است که سبب پاسخ قابل توجه در  یشود به مقدار یآزاد م یاهانکه توسط گ یکیآللوپات

مثل  یوتمتفا  یهابه روش یباتترک ینا ش  ود. یم یطمح یهایکروارگانیس   وم یاهانگ

شویی، یرتبخ شحات، آب شهر تر (. Kobayashi,2004شوند) یآنها آزاد م بقایای یهوتجز ی

 یندارندکه ا یبیدگر آس  ییها توانایکروارگانیس  وم یاهیگ یهثانو یهایتازمتابول یتعداد

 یطها در محیکروارگانیس    وم یاهانگ یانتداخالت گوناگون م یجاددرا یمهم یرعمل تاث

از نظر  ین.بنابرایردگ یم لشک یا رقابتو یبیتداخل به دو صورت دگر آس ینادارد . یستز

  یهثانو   یهایتکه در آن متابول یس   میمکان یعنیآللوپاتی ، یآللوپات یالملل ینانجمن ب

 ینچه ا، قرار دهد یرتحت تاث را یعیطب یهایس  ت س   یتفعال ،یاهگ یلهبوجود آمده بوس  

  .(Reigosa et al.,1999) یمنف یامثبت باشد  یرتاث

 دیگرگیاهان ونموی  ورش  د وهای فیزیولوژیک فرآیندثرات متفاوتی  برها ا آللوکمیکال

سبب مهار جوانه زنی هامیکروارگانیس  رنگیزهای  تغییرات، مهار رشد ونمو، دارند ازجمله 

سایر مواد آلی  و هاکربوهیدراتها وتز ترکیبات آلی مثل پروتئینسن تغییرات و فتوسنتزی

شوندضروری  شد دبا اثر بازدارن همچنین.( Peng et al.,2004)می  سی  ور گی در روند تق

سیتوکنینتنظی  کنندترکیبات بااثر بر، سلولی شد ازقبیل  سین ،ها جیبرلین، هاه ر ها اک

موجب های دخیل در فرایند تنفس س  لولی وفتوس  نتزی های آنزیمی مثال آنزی وفعالیت

. (Wang et al., 2006) می ش   وندها های عادی گیاهان وجلبکتی دررونداختالالچنین 

ممکن اس  ت در خاک  هافتاد یو گلها و برگها پوش  ش بذردر  کافئین موجود ش  دن آزاد

 از ،بودهتوکسیک کافئین تواکه بیانگر اثر شودخود گیاه مادر یبذرها یجوانه زن باعث مهار

شی برای رو این شافزایش و ازدحام جمعیت این درختچه ها  جلوگیری ازمی تواند رو  د.با

صاره  Chou and Waller 2004 سالدر شهساقه و ر ، برگ یآب یهاگزارش دادند که ع  ی

صل ینکه کافئ Coffea arabica یاهگ شک یماده ا ست هندهد یلت شد  یجوانه زن ، آن ا و ر

که نشان دهنده اثر فیتوتوکسیک کند یفسکو را مهارم یهاکاهو و دانه ، چاودار یاهگ یشهر

ست شد ر یمهار یرتأث یدهاآلکالوئ یناز پور یبرخ .کافئین ا شهبر ر  همچنین دارند. کاهو  ی



 

 

نده به عنوان  ینوبرومئو ت یننتزاگپارا ، یلینتئوف         در ، یس   لول تقس   ی   یقو بازدار

  باشد. کیآللوپات یبیممکن است ترک ینکافئ ، ینبنابرا دنکن یکاهو عمل م یسلول ها

 Pseudomonas putida ، Serratia marcescensاز جمله  ، در خاک هایاز باکتر یبرخ

ها قادرندطی میکرو ارگانیس    س   ایرو Penicillium sppو  Aspergillus spp یوقارچ ها

س  شده از گیاهان را به کافئهایی مکانی اگر  ،کنند تبدیل ینبرومئوو ت ینپاراگزانتین آزاد 

صل از گ ینکافئ سط باکتر یچا یاهانحا شود  یلتبد ینوبرومئخاک به ت هاییو قهوه تو

(Mazzafera,P.,2004) شود  یم نکافئی یاثرات آللوپات سبب کاهش(Ito et al, 1997.) 

یددر ب کالوئ عال ها ین پورین ال یاییآللوش    یتف له ، هاگزانتین یلمتی د یم ،  ازجم

بل تئوبرومین  قا کافئ یتوجهبه طور  چه ش    ینکمتر از   ینعملکرد پور یوهاس   ت. اگر

 یلگروه مت یژهبه و ، یلمت یگروهها ولی اثر ، نامشخد است یسلول یردر تکث یدهاآلکالوئ

1N ، یربر تکث ینتئوبروم یاز آنجا که اثر مهار، مهار مه  باش   ند ینا یممکن اس   ت برا 

        تجمع بیش  تری  ینوبرومئکاکائو که ت یهایوهم در، اس  ت ینتر از کافئیفض  ع یس  لول

ند یم پات ، یاب ند یکم یاثر آللو کالوئ ینپور یک ینکافئ .دار از  یاریدر بس    یجرا یدآل

ش ست یچا یژهبه و ، محبوب یهایدنینو سان و و قهوه ا صرف ان وارد  ینکافئ ، یپس ازم

شده  ییشناسا یآب سطح یهااز نمونه یاریشود و در بس یفاضالب م یهتصف یهایست س

ست. عالوه بر ا ستیز یهتجز یلبه دل ، ینا سط متابول ی س تو سان و تج ی  یولوژیکیب زیهان

 یهش  ود تجز یم یلهمحص  والت دمت ید(س  بب تول ینگزانت یلمت ی)تر ینکافئ یکروبیم

      و انتظار ، فعال بوده یندفرا ینا یدر ط یندر حذف کافئ یتا کنون روند اص   ل یس   تیز

سیون رود که یم صل یوهش 5دمتیال س یا س یرم شد. در مرحله اول بو شدن  یلهدمت یلهبا

     یلتش   ک ین(و تئوبرومینگزانت یلمت ی)د ینپاراگزانت ، یلینتئوف  ، ینکافئ یداتیواکس   

 Methylxanthine ، 3-Methylxanthine، -Methyl xanthin  7-1شود. درمرحله دوم  یم

                       یالس   یوندمت یل  هب  ه وس    ینو تئوبروم ینپ  اراگزانت ، یلیناز تئوف Xanthineو 

(N-1 Demethylase،   N-7 Demethylase  وN-3 Demethylase  تش    ک )ی  ل                      

اوره ، به اوریک اس  ید طی روندی این ترکیبات راها  همچنین بعض  ی باکتریش  ود. می

 وگلیوکسیالت تبدیل کنند.

_______________________ 

           1-Demethylation                                                                                                        
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 ها (وگیاهان )باکتریها  کافئین بوسیله میکروارگانیسم های کاتابولیسممسیر 3-2 شکل   

  



 

 

 پاراگزانتین  ویژگی  و ساختار-6-2

ازمتابولیت های  2O4N8H7Cدی متیل گزانتین(دارای فرمول مولکولی  7و1)پاراگزانتین

ها از متابولیس      پورین الکالوئیدباش   د.وئید ها می لثانویه نیتروژندار واز گروه پورین الکا

 نوکلئوزیدها در گیاهان تشکیل می شوند .

 

     
 ساختار پایه پاراگزانتین 4-2شکل 

سته گزانت یبیترک ینپاراگزانت س ست که از متابولا هایناز د سان و  ینکافئ ی در بدن ان

 یتوکرومس ی آنز یست توسط س ینکافئ شود. یم یدتول هایست در اکوس یو حت یواناتح

P450 (CYP450) یزوآنزی ا یژه بوس   یلهبطور گس   ترده در کبد بو CYP1A2 یزهمتابول     

شکل شود یم سان با   (2-5) سعث پاراگزانتین در بدن ان واکنش  ، 6هانتز لکوترینمهار 

سرکوب می کند بعالوه عملکرد انرژی زایی پا سبب های التهابی ایمنی ذاتی را  راگزانتین 

بدین طریق که با ،موجود در پالس   مای خون می ش   ودهای چرب افزایش میزان اس   ید

افزایش تجزیه لیپیدها باعث آزاد ش  دن اس  یدهای چرب وگلیس  رول به خون می ش  ود تا 

مصرف متداول  یلبه دال یراخ یر سالهاد .تامین کننده سوخت مصرفی ماهیچه ها باشند

       اض   البها و پساز ف ینپاراگزانت یابیمختلف س   رد و گرم و راه یدنیهایدر نوش    ینکافئ

 یندهآال یکبه عنوان  یبترک ینا یعیطب یآب های یستگاهبه زروستایی  و یشهر یها بآ

 ینو جانوران ا یاهانگ یس    و متابول یاتتواند ح یمطرح اس   ت که م یطیمح یس   تز

 . .قرار دهد یررا تحت تاث یناسال یلالاز جمله جلبک آب شور دونان هایست اکوس

_______________________ 

سطه التهاب در واکنشها هایکوزانوئیداز انواع ا یکی( Leukotriene) ینلکوتر -1 آزاد  یالتهاب یاست که به عنوان وا

بدن مانند  یمنیا یها بوده در واکنش  ها یو از چرب یش  وندم یدتول یدس  ف یها اغلب در گلبولها ینش  وند. لکوتر یم

 دارند. ینقش مهم ینیتآس  و ر یماریب
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 ها تبدیل کافئین به دی متیل گزانتینفرایند -5-2 شکل   

 ی کلروفیل اها بر محتواثرآللوکمیکال  -7-2

بیش   تر فتوس   نتزکنندگانی که در معر   محتوای کلروفیل درس   اختار فتوس   نتزی

علت کاهش آن  ( کهSingh et al .,2009آللوکمیکال ها قرار می گیرند کاهش می یابد)

س  نتز کلروفیل  مهار،کلروفیل( ممکن اس  ت افزایش میزان کلروفیالز )آنزی  تجزیه کننده 

فرآیند ، ولی چگونگی انجام آن(Batish ,Shalhnder,.2010). هردو مکانیس     باش   د اوی

 پیچیده ای است که بطور کامل شناخته نشده است.

 گونه برهنآتیمار تاثیراز 1393در س   الدر پژوهش   ی که س   روس   تانی وهمکاران 

شد که ،انجام دادند  Dunaliella salinaیجلبک شان داده  شدن آهن  ن   یشافزا باعثزیاد 

  نتیجهو در  سلولی فیلوکلر انمیزکاهش  با ها لسلوو  ش  ودمیآزاد  یها لیکاراد تولید

 مقدار چنین مهبه مبارزه با چنین ش  رایطی می پردازندو  از آن آزاد حاص  ل  یها لیکاراد

آزاد  یها لیکاراد با مقابله جهتغیر آنزیمی   انکسیدا نتیآ انعنو بهرا  تنروبتاکا دییاز

افزایش تولید کاروتنوئید ها اثرات تخریبی  .ندآورمی بوجود  هنآ تنش بوسیله  هشد تولید

 ( (IIao,1997کاهش می دهد.را امواج تنش زا بررنگیزه های کلروفیلی 

سبب کاهش کاهو  شالکون بعنوان ماده اللوکمیکال با اثر  کاهنده بر محتوای کلروفیل 

 (1393فتوسنتز می شود.)روحی وهمکاران 

   اثر آللوکمیکال ها بر فلورسانس کلروفیل-8-2

بوس   یله رنگیزه های II وIدر فتوس   یس   ت  ها ی  تو های نور پس از جذبانرژی پر

های های برانگیخته برای انجام واکنشبص   ورت الکترون، فتوس   نتزی از جمله کلروفیل

شود صرف می  سنتزی در زنجیره انتقال الکترون م شی  به گرما ، ولی مازاد انرژی، فتو بخ



 

 

تبدیل می ش  ود وبخش  ی نیز بص  ورت نور قرمز باز تابیده می ش  ود که به آن فلورس  انس 

ند  یل گوی عاتی را از طکه  ((Baker,.2008کلروف ریق س   نجش میزان می توان اطال

سانس کلروفیل درباره  ست تغییرات فلور سی شدهمیزان کارایی فتو ست ها وانرژی تلف   بد

دیگر  و I,IIترکیبات آللوپاتیک می توانند با ص  دمه رس  اندن به فتو س  یس  ت  های  .آورد

ه  ای زنجیره انتق  ال الکترون منجر ب  ه مه  ار انتق  ال الکترون بر انگیخت  ه بین بخش

بصورت گرماو نور ، شوند درچنین شرایطی بخش زیادی از انرژی جذب شدهها فتوسیست 

میزان ، (که در این وضعیت با اندازه گیری Rohacek et al 2008زتابیده خواهد شد)اقرمز ب

صورت فلورسانس کلروفیل بعنوان یک شاخد فیزیولوژیک مه  تغییرات زتاب ناب ورقرمز ب

 (Sayed, 2003.)سنجیدمی توان  زا راالقایی ایجادشده تحت تاثیرعوامل تنش

سرما سنتز وکاهش pH و شوری زیاد، گرما، در اثر تنش هایی مثل  شدت فتو باکاهش 

نیز کاهش پیداکرده ودرنتیجه  IIفعالیت کوانتومی فتوس  یس  ت  ، ترکیبات انتقال الکترون

یادی از انرژی الکترو مابخش ز ته بص   ورت گر یل آزاد و ن برانگیخ              فلورس   انس کلروف

 (.1390، می شود)انتشاری واهرایی

 آزاد یهایکالراد یدبا تول یکالاللوکم یباترابطه ترک-9-2

شرا یاهانگوقتی  شرایط  ، می گیرندقرار  یطینامطلوب مح یطدر برابر  یکی از در این 

س  لول ها معموال  در، اس  ت( ROS)فعال   یژناکس   ی هاهگون یدتول ، واکنش های گیاه

بص  ورت  یژنآزاد اکس   یکالراد یجادبه مولکول اکس  ژن س  بب ا یختهانتقال الکترون برانگ

ی ها یکالراد ینگردد.ا یم روژندیه یدپراکس و منفرد یژناکس، هیدروکسیل، یدسوپراکس

     ، غش   ا س   لول ها یپیدیل یباتمثل ترک یس   تیز یتوانند با ماکرومولکول ها یآزاد م

س ینپروتئ س یکنوکلئ یها یدها وا سلول آ سلو  یبواکنش داده و به  سانند .البته  ها ل بر

کاهش یبیاثر تخر، یدانیاکس    یمواد آنت یدبا تول یزن ها را  ند ی میخنث یا داده آن              کن

س یآنت صورت آنز یداناک سکوربات ، کاتاالز، کنند یعمل م   یمیآنز یرغ و یمیها به دو  آ

              گلوتاتیون پراکس   یداز و، س   موتازید یدس   وپراکس   ، یدازپراکس    فنل، یدازپراکس   

سی سین ر پراک س یاز آنت هایینمونه دوک ها تقریبا در که این آنزی اند یمیآنز یهانیدااک

شت سلولی وجود دارند اندامک ربی سکو، یدهاوکاروتنوئهای  س یکبرآ آلفا توکفرول  و، یدا

س یازآنت ییهانمونه ستند.که م یمیآنز یرغ یها یداناک سلول ومح یه آن را از  یطتوانند 

 کنند. یآزاد پاک ساز ایه یکالراد
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بین میزان تولید ترکیبا ت آنتی اکس   یدانی جاروب کننده ، در ش   رایط عادیمعموال 

، میزان تولید رادیکال های آزاد در س  لول ها تعادل وجود دارد های فعال اکس  یژن وگونه

می خورد به همین علت برای رویارویی با چنین  این تعادل به ، اس   ترسولی در هنگام 

 (Smirnoff, 1995الزم است.)درسلول  وضعیتی تعییر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی 

 ها برفعالیت آنزیم هااثر آللوکمیکال-10-2

 ها می شوند سبب تغییر فعالیت آنزی ها یکالآللوکمدر بیشتر موارد 

 بات پراکسیدازرآنزیم آسکوفعالیت -1-10-2

ها و جلبک یاهانگدر یدروژنه یدپراکس تجزیه کننده  ی آنز یک یدازآسکوربات پراکس

ست که  ست یبراا سامحافظت از کلروپال سط  یسلول یباتترک یرها و  صدمه تو         در برابر 

س سیله یها یکالو راد یدروژنه یدپراک سلول شده  یدتول یدروک ست یضرور در     ا

Asada  Kozi,. 1992) ) بیانگر آن های مختلف در ش  رایط تنش اطالعات بدس  ت آمده

ست که سلول در اندامک APXایزوفرم های   ا سکوهای مختلف درون  ستفاده از آ بات ربا ا

ماده دهنده الکترون بدیل  به عنوان  ، (2003et al ., Madhusudhanبه آب ) 2O2H درت

از عنا صر سلولی در مقابل شرایط نامساعد محیطی نقش مستقی  ومهمی را در محافظت 

به عنوان یک آنزی  APX  یعیطب یرتنش غدربطوری که ، ( 6-2ش   کل ). دنایفا می کن

در  ROSمیزان ، هاآنزی  کننده یرمزگذار یهاژن یانبهای مختلف یل کننده راهتعدمه  

مک های مختلف س   لولی  ندا هادر راا نه  نابر.کند ی تنظی  م یاهمختلف گ یگو این در ب

زا اس  ت  بدلیل تاثیر مس  تقی  ترکیبا ت تنشش  اید  های آزادمواردی بوجود آمدن رایکال

سیدان سلول درمقابلنوعی ،های آنزیمیکه افزایش آنتی اک سخ ثانویه  های آزاد رادیکال پا

 .است

با افزایش آنتی اکس   یدا ن های آنزیمی مثل ، عالوه بر این گیاهان در ش   رایط تنش

APX، CATوSODدنپرداز می به مقابله با رادیکال های آزاد ایجاد شده درچنین شرایطی ، 

های آنزیمی مثل آس  کوربات پراکس  یداز کاهو با افزایش غلظت تئوبرومین افزایش فعالیت

ضوی وهمکاران ) ست1395توسط ر شده ا شده پژوهش ، (گزارش  شانانجام  که در  داد ن

نقش موثری وس  تتیک آنزی  ها رگروه پ، ازبین بردن ویا خنثی س  ازی رادیکال ها ی آزاد

 ((Alscher et al 2002داشتند.

آنزی  کلیدی تجزیه کننده پراکسید APX ، های گیاهیبرای مثال درکلروپالست سلول



 

 

 خنثی کندهیدروژن در مس  یر چرخه گلوتاتیون اس  کوربات می باش  د تا اثر س  می آن را 

(Asada, 1992) 

مورد مطالعه قرار گرفته و  یابه طور گس   ترده ROSمهارکننده  هایی آنز یاهاندر گ

سترس مح یجنتا سخ به ا ست که در پا شان داده ا همراه  APX ، یمیآنز هاییتفعال یطین

 پیدا می کند. یشافزادر سلول ها  ردوکتاز  GSHو  CAT ، SOD مانند، هاآنزی  یربا سا

 
 های  سلولیدراندامک 2O2Hتجزیه کننده ، APXهای ایزوفرم -6-2شکل 

 کاتاالز-2-10-2

تاالز کا یت آنزی   عال کال  ف تاثیر آللوکمی حت  کاهش ، هاممکن اس   ت ت یا  افزایش 

بد) یه Rizivi&Rizhvi,.1992یا عث تجز با ها  گانیس      تاالز در بیش   تر میکروار کا .)        

سید هیدروژن به مولکول آب  شودوپراک سیژن می  تا بدین طریق موجب خنثی مولکول اک

شود  سید هیدروژن  شان می دهد که کاتاالز .شدن اثرتخریبی پراک شده ن سی انجام  برر

 که در فرآیند  Iهای گیاهی در سه گروه دسته بندی می شوند.کاتاالز های دسته 
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Abstract: 

Research Aim: Evaluation of the effect of paraxanthin as pollutant on the 

aquatic ecosystems of the algae Dunaliella salina, paraxanthin can enter 

saline waters through human metabolism or caffeine microbial 

biodegradation by microorganisms in the environment and as an 

allelochemical and stressful compound causes physiological and 

biochemical responses in algae Dunaliella salina. 
Research method: Firstly Johnson culture medium was prepared for algae 

propagation, then transferred from the existing stock to culture medium until 

the algae was grown in constant culture medium, then three concentrations 

of 0.01, 0.1 and 1 μg of paraxanthine in three groups. In addition, a control 

group was treated individually for two weeks, and after collecting the algae 

and preparing algae extract, the assays were performed three times in each 

treatment and control groups. 
Findings:. The effect of paraxanthin on chlorophyll fluorescence of D.salina 

algae increased Fo at high concentration but at low concentration did not 

change significantly. Fm decreased with decrease in paraoxanthine 

concentration, but there was no significant change in the other treatments. In 

all three treatments, the decrease in Fv/Fm was significant, chlorophyll a was 

unchanged but chlorophyll b decreased only in high concentrations. 

Carotenoid, total protein and free amino acids content decreased but proline 

content increased in different treatments compared to the control group. 

H2O2 and soluble sugar did not change significantly at low concentration but 

increased with increasing paraoxanthine concentration. APX and PPO 

enzymes activity increased at high concentration, but catalase and protease 

decreased significantly compared to the control group. 

Conclusion: The present study showed that paraxanthin introduced into the 

algae environment caused some biochemical and physiological responses in 

algae, which altered significantly in the amount of enzymatic and non-

enzymatic antioxidants and decreased the amount of carotenoids. So, the 

enter of paraxanthin as an allelochemical into the aquatic habitat should be 

considered. 
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