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 2مرکز تحقيقات زيست فناوری دريايي خليج فارس ،پژوهشكده علوم زيست پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر،ايران
 1واحد تحقيق و توسعه ،شرکت بازرسي فني شاخه زيتون ليان ،بوشهر ،ايران
 4معاونت غذا و دارو ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 5گروه زيستشناسي دريا و شيالت ،پژوهشكده خليجفارس ،دانشگاه خليجفارس

چكيده
زمينه :کاهوی دريايي ( ،)Sea lettuceنوعي جلبک سبز با نام علمي  Ulva lactucaدر بسياری از کشورها ،دارای استفادههای فراواني ميباشد.
با توجه به وجود اين جلبک در سواحل بوشهر و سهولت پرورش و تكثير آن ،ميتوان از فوايد مفيد آن بهره برد .از اهداف مطالعه اخير ،تعيين
ميزان چربي تام ،بررسي کمي و کيفي برخي از پارامترهای فيزيكوشيميايي و پروفايل اسيدهای چرب موجود در روغن آن ميباشد.
مواد و روشها :پس از جمعآوری نمونههای کاهوی دريايي از سواحل بوشهر ،آمادهسازی نمونه و استحصال چربي ،برخي پارامترهای
فيزيكوشيميايي مطابق با  AOACو پروفايل اسيدهای چرب آنها نيز توسط دستگاه کروماتوگرافي گازی مجهز به آشكارساز يونيزاسيون
شعلهای ( )GC-FIDمورد آناليز قرار گرفتند.
يافتهها :انديس اسيدی در روغن استخراجي در منطقه شورای شهر ،بندرگاه و نفتكش به ترتيب  1/31 ،1/31و  1/32و ميزان عدد پراکسيد
به ترتيب  1/34 ،1/35و  1/35بودند .ميزان ضريب شكست و ميانگين ميزان روغن برای هر سه منطقه به ترتيب معادل  2422و  1درصد
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(دريافت مقاله -35/3/1 :پذيرش مقاله)35/21/21 :

گزارش گرديدند .در سه منطقه مذکور 26 ،اسيدچرب شامل (،)C16( ،)C18( ،)C17( ،)C15( ،)C14( ،)C13( ،)C12( ،)C10( ،)C6
( ،)C18:3( ،)C18:2( ،)C18:1( ،)C21( ،)C20( ،)C19ولي با مقادير متفاوت ،شناسايي گرديدند .بيشترين مقادير اسيدهای چرب در
نتيجهگيری :کاهوی دريايي دارای اسيدهای چرب متفاوتي ميباشد که هر کدام دارای کاربردهای متعددی در صنايع غذايي ،پزشكي و
آرايشي بهداشتي مي باشند .مقادير مطلوب اسيدهای چرب امگا  1و امگا  6در روغن کاهوی دريايي ،اهميت تغذيهای آنها را افزايش

ميدهد .با توجه به اقليم جغرافيايي مناسب بوشهر ،پرورش اين جلبک سودمند ،پيشنهاد ميگردد.
واژگان کليدی :کاهوی دريايي ،اسيد چرب ،کروماتوگرافي گازی ،امگا  ،1امگا 6
*بوشهر ،مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیجفارس ،پژوهشکده علوم زیست پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر،ایران
E-mail: mohebbihsn@yahoo.com
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هر سه منطقه ،پالمتيک اسيد بود.

سال بيستم /شماره  /2خرداد و تير 2136

 /244طب جنوب

برگ کاهو ،به کاهوی دریایی شهرت دارد ( .)9آنها دارای

مقدمه
مختلفی چون اقیانوسها ،دریاها ،دریاچهها ،خلیجها و

که در جریانهای آرام به اطراف تکان میخورند .کاهوی

رودخانهها تشکیل میدهند .این پیکرههای آبی که به

دریایی پیکری صفحهای داشته و معموالً لبهدار و مواج

طرق مختلف با یکدیگر در ارتباط میباشند ،نقش

است و حداکثر رشد طول آن  40سانتیمتر و عرض

عمدهای را در تعادل جهانی محیط زیست ایفاء

پهنای برگ آن به  30سانتیمتر میرسد ولی به طور

مینمایند ( .)1خلیجفارس در زمره یکی از با ارزشترین

معمول طول برگهای آن  15سانتیمتر و عرض پهنای

زیست بومهای آبی این کره خاکی محسوب میگردد

برگ آن  10سانتیمتر میباشد که از طریق یك سیستم

که با وجود شرایط اکولوژیك خاص ،دارای متنوعترین

نگاهدارنده ریزوئیدی به سطح صخرهها میچسبد .این

گونههای جانداران آبزی و رویشهای گرمسیری

جلبك میتواند محیط بیرون از آب را تا حدود زیادی

میباشد ( .)2با توجه به اصل رشد جمعیت و نیاز به

تحمل نماید زیرا سلولهای آن دارای دیوارههای سختی

منابع غذایی نوپدید و رفع نیازهای تغذیهای مطلوب ،و

میباشند .سلولهای آن حاوی یك کلروپالست و یك یا

نگاه مجدد بشر به سوی طبیعت ( ،)3کاوشهای

چند پیرنوئید میباشند .معموالً اکثر سلولهای آن تك

جسورانهای در این اکوسیستم بکر ،شروع شده است.

هستهای هستند .این نمونهها به تعداد زیادی در سواحل

یکی از این جانداران که به زندگی روزانه بشر فواید

خلیجفارس مشاهده میشوند (.)10

بسیاری میرسانند و در گاهواره خلیجفارس آرمیدهاند،

از اثرات مفید کاهوی دریایی ،میتوان به اثر آن بر

جلبكها هستند .بررسی تکنولوژی و جنبههای اقتصادی
تولید جلبكها نشان میدهد که میتوان از آنها در
جنبههای مختلف استفاده نمود ( 4و  .)5جلبكهای
میکروسکوپی به عنوان ابتداییترین ،منابع انرژی و از

سالمت استخوانها و دندانها به دلیل وجود مقدار قابل
توجهی از مواد معدنی کلسیم و منیزیم موجود در این
جلبك اشاره نمود .وجود ویتامینهای متعددی چون ،A
 E ،C ،B6 ،B2 ،B1و  Kدر این جلبك میتواند از

شمار میروند .این گروه از ارگانیزمها به عنوان منابع

نماید (.)11

تولید ترکیبات بیوشیمیایی با ارزش مانند رنگدانهها (،)6

از دیرباز از کاهوی دریایی به عنوان یك منبع غنی از

اسیدهای آمینه ضروری ،ویتامینها ،مواد معدنی،

مواد مغذی ( ،)12در مصارفی چون علوفههای حیوانی

اسیدهای چرب غیراشباع محسوب میشوند (.)7

و در موارد پزشکی ،آرایشی -بهداشتی و یا به عنوان

کاهوی دریایی ( )Sea lettuceنمونهای از جلبك سبز

کودهای کشاورزی استفاده میشده است .در آسیا ،به

شاخه

علت پی بردن به ارزش غذایی آنها ،در بسیاری از

 Chlorophytaو رده  Ulvaphyceaeمیباشد .زیستگاه

سوپها و یا ساالدها استفاده میشود .آنها دارای مواد

آن سواحل کم عمق شنی و سنگ شنی است و اغلب در

مغذی فراوانی چون ،پروتئینها؛ چربی؛ مواد معدنی و

مصب رودخانه به دریا یافت میگردند ( .)8این

ویتامینها هستند (.)7

پرسلولی،

از

گونه

lactuca

،Ulva

زیستمندان آبهای شور ،به دلیل شباهت پهنك آن به
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قدیمیترین ساکنان اقیانوسها و آبهای شیرین به

آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد در بدن ،جلوگیری
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بیش از  70درصد سطح کره زمین را اکوسیستمهای آبی

برگهای ساقهای سبز رنگ باریك و نیمه شفاف هستند

اسيدهای چرب روغن کاهوی دريايي245 /

شاغولي و همكاران

با توجه به وجود این جلبكها ،در سواحل بوشهر و

نمونهبرداری

سهولت پرورش و تکثیر آنها و با هدف بهره جستن از

تعداد  9نمونه کاهوی دریایی (شکل  ،)1از سه منطقه

فواید مفید آنها در صورت نتایج مطلوب ،تعیین میزان

شورای شهر ،نفتکش و بندرگاه استان بوشهر (از هر منطقه

روغن و برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی جهت

سه نمونه که هر نمونه نیز حاصل جمعآوری از یك ناحیه

بررسی کمی و کیفی روغن ،نظیر اندیسهای اسیدی و

وسیع بودند) ،جمعآوری و به بخش سمشناسی و آنالیز

پراکسید و ضریب شکست ( )RIدر مقایسه با

دستگاهی آزمایشگاه کنترل غذا و داروی استان بوشهر

روغنهای رایج ،شناسایی پروفایل اسیدهای چرب و

انتقال و تا زمان کوتاه آنالیز ،در دمای  -20°Cنگهداری

همچنین تعیین میزان امگا  3و امگا  6موجود درآنها ،از

گردیدند .آزمونها ،در بهار و تابستان سال  1394در بخش

اهداف این مطالعه میباشد.

سمشناسی و آنالیز دستگاهی آزمایشگاه معاونت غذا و
داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان بوشهر و آزمایشگاه همکار شاخه زیتون لیان به اجرا

مواد و روشها

در آمد .از محدودیتهای این مطالعه ،مشکالت مربوط به

مواد
مواد و حاللهای بکار رفته در مطالعه شامل
 -nهگزان ،متانول ،سولفوریك اسید غلیظ ،کلروفرم،
اسید ،اتانول ،فنل فتالئین و سود از شرکت مرک

نمونههای به دست آمده از نواحی مختلف هر منطقه ،به
تفکیك خوشایندتر است هر چند که آنالیز کروماتوگرافی
با حساسیت زیاد روش ،به نتایج ،اعتبار الزم را میبخشد.

( )Merckآلمان و استانداردهای پروفایل اسیدهای
چرب از شرکت سیگما ( ،)Sigmaتهیه گردیدند.

روشها

اسیدهای چرب ،اندیس اسیدی ( ،)AVاندیس پراکسید

در این پژوهش ،برخی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی

( )PVو ضریب شکست ( )RIمورد بررسی قرار

روغن استحصالی ،شامل میزان روغن تام ،پروفایل

گرفتند .برای تعیین اندیسهای پراکسید و اسیدی به
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شکل  )1نمونههایی از کاهوی دریایی ( )sea lettuceبه دست آمده از سواحل بوشهر
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استیك اسید ،پتاسیم یدید ،سدیم تیوسولفات ،نیتریك

نمونهگیری در یك محیط دریایی است .همچنین آنالیز
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ترتیب از روشهای استاندارد  cd 86-90و

و با محلول سدیم تیوسولفات  0/02نرمال تیتر گردید.

 cd 3-25انجمن شیمی روغن آمریکا استفاده گردید

وقتی که رنگ نمونه به یك حالت شفاف و زالل رسید

( .)13همچنین ،ضریب شکست نوری روغن ،در دمای

تیتراسیون متوقف شد .عدد پراکسید به طریق زیر

 26°Cتوسط رفراکتومتر (،Series Abbe ،Germany

محاسبه میشود (.)13-15

 )Kruss ARتعیین گردید.
جهت استخراج روغن نمونه از دستگاه سوکسله مدل
 Buchiدر درجه حرارت  ،70°Cطی سه مرحله تبخیر
حالل ،آبکشی و خشك کردن استفاده گردید (.)14
جهت اندازهگیری چربی کل ،ابتدا کاهوی دریایی ،وزن
و پس از فرآیند استخراج چربی ،روغن حاصله توزین
گردید .از نسبت وزن به دست آمده به وزن نمونه اولیه،
مقدار درصد چربی کل بدست آمد (.)14

اندیس پراکسید= ( )meq/kgحجم تیتراسیون
مصرفی×نرمالیته×1000

متيل استر نمودن اسيدهای چرب
یك گرم از روغن به دست آمده در یك بالن با 20
میلیلیتر پتاس متانولی یك درصد وزنی حجمی ،به
مدت  25دقیقه رفالکس و سپس  12میلیلیتر فلوئور
برم ازطریق مبرد به محتویات بالن اضافه و به مدت 10

عدد پراکسید ،میلیاکی واالن پراکسید موجود در یك

فاز آبی محلول نمك طعام افزوده گردید .فاز هگزان

کیلوگرم روغن و اندیس اسیدی مقدار میلیگرم پتاس

باالیی که حاوی اسیدهای چرب متیل استر شده بود را

الزم برای خنثی کردن اسیدهای چرب آزاد موجود در

برداشته و بالفاصله مقدار یك میکرولیتر به دستگاه گاز

یك گرم ماده چرب است .جهت تعیین اندیس اسیدی،

کروماتوگرافی  GC/FIDتزریق شد (.)14

پس از اضافه نمودن  10-15میلیلیتر از هگزان نرمال به
روغن کاهوی دریایی 5 ،قطره فنل فتالئین اضافه گردید.
محلول به دست آمده ،توسط سود  0/1نرمال تیتر گردید.
تا زمانی که محلول به مدت  13ثانیه به رنگ صورتی
کمرنگ پایدار در آمد ،تیتراسیون متوقف شد و میزان آن
بر حسب میلیگرم بر گرم سود ،محاسبه گردید (.)13

آناليز پروفايل اسيدهای چرب
مقدار یك میکرولیتر از نمونه متیل استر شده توسط
سرنگ میکرولیتری به دستگاه گاز کروماتوگرافی
 GC/FIDتزریق شد .دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل
 CP-3800 ،Varianمجهز به آشکار ساز یونیزاسیون

سود مصرفی= اسیدیته

 )Bpx 70 ،Melbournاز جنس سیلیکای ذوب شده

برای تعیین عدد پراکسید ،مقدار یك گرم نمونه روغن

از نوع فاز پیوندی (طول ستون  30متر ،قطر داخلی

در ارلن مایر در سمبادة  250میلیلیتری وزن شده و 6

ستون  0/22میلیمتر و ضخامت فیلم  0/25متر) بود .از

میلیلیتر حالل (مخلوط اسید استیك و کلروفرم (،))1:2

گاز هلیوم با فشار  25بار با درجه خلوص  99/99درصد

به آن اضافه گردید .سپس حدود  0/1میلیلیتر پتاسیم

به عنوان گاز حامل استفاده شد .دمای دتکتور و انژکتور

یدید یك نرمال ،به آن اضافه کردیم و مخلوط به مدت

 FIDبه ترتیب  255و  270درجه سانتیگراد بود .برنامه

یك دقیقه ساکن سپس به هم زده شد .مقدار  6میلیلیتر

دمایی دستگاه در ابتدا  125درجه سانتیگراد به مدت

آب مقطر و چند قطره چسب نشاسته به محلول اضافه

نیم دقیقه و سپس  150درجه سانتیگراد با سرعت 250
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( )wوزن نمونه )n(×1000/نرمالیته سود مصرفی× ( )vحجم

شعلهای ( )FIDستون موئینه (SGE ،Australia
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( ×100وزن نمونه /وزن روغن استخراجی)= درصد روغن ()%

دقیقه به آرامی ،جوشانده شد .پس از قطع حرارت ،به

شاغولي و همكاران

درجه سانتیگراد بر دقیقه به مدت  2دقیقه و در نهایت
 200درجه سانتیگراد با سرعت  25درجه سانتیگراد بر
دقیقه به مدت  90دقیقه بود .شدت جریان گازهای
نیتروژن ،هیدروژن و هوا در  FIDدتکتور به ترتیب ،25
 30و  300میلیلیتر بر دقیقه بود .پس از تزریق نمونه به
دستگاه کروماتوگرافی گازی ،منحنی رسم شده و زمان
بازداری مربوط به هر اسید چرب با منحنی مربوط به
اسید چرب استاندارد و زمان بازداری آن مقایسه گردید.
به این ترتیب نوع و میزان اسیدهای چرب موجود در
نمونه مورد آزمایش مشخص شد ( 13و .)14

آناليز آماری

اسيدهای چرب روغن کاهوی دريايي243 /

يافتهها
ميزان چربي کل
میانگین میزان چربی کل در روغنهای استخراج شده از
نمونههای کاهوی دریایی ( ،)Sea lettuceدر هر سه
منطقه بندرگاه ،شورای شهر و نفتکش بوشهر ،معادل 3
درصد تعیین گردیدند (شکل .)2
ميزان انديسهای پراکسيد و اسيدی
میانگین اندیس پراکسید مخلوط روغنهای استخراجی از
کاهوی دریایی ،در مناطق سه گانه شورای شهر ،بندرگاه و
نفتکش استان بوشهر ،به ترتیب ،0/75±0/034

نتایج آماری با استفاده از آزمون تجزیه واریانس مورد

 0/74±0/087و  0/75±0/057محاسبه گردیدند.

بررسی قرار گرفت .در تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار

میانگین اندیس اسیدی روغنهای استخراجی حاصل از

 SPSSویرایش  20و جهت رسم نمودار از نرمافزار

کاهوی دریایی ،در مناطق سه گانه شورای شهر ،بندرگاه و

به اسیدهای چرب با آزمون کروسکال والیس

 0/73±0/067و  0/72±0/098محاسبه گردیدند.

( )kruskal wallisانجام گرفت (.)P>0/05

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-10

 Excelاستفاده گردید .در نهایت مقایسه میانگین مربوط

نفتکش استان بوشهر به ترتیب معادل ،0/73±0/022

شکل  )2روغنهای استخراج شده از نمونههای کاهوی دریایی ) ،(Sea lettuceدر سه منطقه بندرگاه ،شورای شهر و نفتکش بوشهر.

ضریب شکست نوری نمونههای روغن کاهوی دریایی

همانگونه که در جدول ( )1نشان داده شده است در

با استفاده از رفراکتومتر ،در دمای  26 °Cدر مناطق

منطقه شورای شهر استان بوشهر ،اسیدهای چرب

سهگانه ،میزان  1412قرائت گردید.

کاپروئیك اسید ( ،)C6کاپریك اسید ( ،)C10لوریك

http://bpums.ac.ir
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ضريب شكست نوری

پروفايل اسيدهای چرب

سال بيستم /شماره  /2خرداد و تير 2136
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اسید ( ،)C12تری دیسیلیك اسید ( ،)C13میریستیك

( ،)C20هنیکوسیلیك اسید ( ،)C21اولئیك اسید

اسید ( ،)C14پنتادسیلیك اسید ( ،)C15پالمتیك اسید

( ،)C18:1لینولئیك اسید ( ،)C18:2لینولنیك اسید

( ،)C16مارگاریك اسید ( ،)C17استئاریك اسید

( )C18:3با میانگین مقادیر مختلف ،به دست آمدهاند

( ،)C18نونادسیلیك اسید ( ،)C19آراشیدیك اسید

(جدول .)1

جدول  )2ميزان اسيدهای چرب (ميانگين±انحراف معيار) موجود در روغن کاهوی دريايي
( )Sea lettuceدر منطقه شورای شهر .بوشهر -ايران
رديف

نوع اسيد
چرب

ميانگين درصد
اسيدچرب

±SD

رديف

نوع اسيد
چرب

ميانگين درصد
اسيد چرب

±SD

1

C6

34/5013

0/5180

9

نامشخص

0/4106

0/0078

2

C10

0/0568

0/0191

10

C18:2n6c

2/0610

0/0327

3

C12

0/1948

0/0528

11

C18:1n9c

3/3375

0/0399

4

C13

0/1926

0/0445

12

C18:3n3

5/5924

0/1686

5

C14

0/9935

0/1092

13

C18:0

5/8017

0/0878

6

C15

0/7554

0/0451

14

C19

4/4775

0/1637

7

C16

39/9667

0/3400

15

C20

0/4657

0/0100

8

C17

0/2058

0/0084

16

C21

0/5578

0/0125
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شکل ( )3یك نمونه کروماتوگرام مربوط به پروفایل
اسیدهای چرب موجود درکاهوی دریایی منطقه شورای
شهر استان بوشهر را نشان میدهد.

در منطقه نفتکش استان بوشهر ،اسیدهای چرب

اسید ( ،)C14پنتادسیلیك اسید ( ،)C15پالمتیك اسید

کاپروئیك اسید ( ،)C6کاپریك اسید ( ،)C10لوریك

( ،)C16مارگاریك اسید ( ،)C17استئاریك اسید

اسید ( ،)C12تری دیسیلیك اسید ( ،)C13میریستیك

( ،)C18نونادسیلیك اسید ( ،)C19آراشیدیك اسید

http://bpums.ac.ir
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شکل  )3نمونه کروماتوگرام مربوط به پروفایل اسیدهای چرب موجود در کاهوی دریایی بدست آمده از منطقه شورای شهر .بوشهر-ایران

اسيدهای چرب روغن کاهوی دريايي243 /

شاغولي و همكاران

( ،)C20هنیکوسیلیك اسید ( ،)C21اولئیك اسید

( ،)C18:3با میانگین مقادیر متفاوت یافت گردیدند

( ،)C18:1لینولئیك اسید ( ،)C18:2لینولنیك اسید

(جدول .)2

جدول  )2ميزان اسيدهای چرب موجود درکاهوی دريايي ( ،)Sea lettuceدر منطقه نفتكش.
بوشهر-ايران
ميانگين درصد

نوع اسيد

ميانگين درصد

چرب

اسيد چرب
0/3325

0/057
0/028

±SD

±SD

رديف

0/330

9

نامشخص

10

C18:2n6c

1/3165

C18:1n9c

2/0087

0/066

5/3141

0/057
0/037

رديف

نوع اسيد چرب

1

C6

30/3753

2

C10

0/0399

0/017

3

C12

2/9569

0/082

11

4

C13

3/2563

0/063

12

C18:3n3

5

C14

4/3517

0/046

13

C18:0

5/9471

6

C15

0/6710

0/066

14

C19

5/4063

0/079

7

C16

34/3752

0/394

15

C20

0/2454

0/036

8

C17

0/1928

0/023

16

C21

2/2187

0/049

اسيد چرب

شکل ( ،)4نمونهای از یك کروماتوگرام مربوط به
] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-10

پروفایل اسیدهای چرب موجود درکاهوی دریایی منطقه
نفتکش استان بوشهر را نشان میدهد.

شکل  )4نمونهای از یك کروماتوگرام مربوط به پروفایل اسیدهای چرب موجود درکاهوی دریایی بدست آمده از منطقه نفتکش .بوشهر-ایران

چرب کاپروئیك اسید ) ،)C6کاپریك اسید (،)C10

آراشیدیك اسید ( ،)C20هنیکوسیلیك اسید (،)C21

لوریك اسید ( ،)C12تری دیسیلیك اسید (،)C13

اولئیك اسید ( ،)C18:1لینولئیك اسید ( )C18:2و

میریستیك اسید ( ،)C14پنتادسیلیك اسید (،)C15

لینولنیك اسید ( )C18:3با میانگین مقادیر مختلف نشان

پالمتیك اسید ( ،)C16مارگاریك اسید (،)C17

داده شده در جدول  3گزارش گردیدند (جدول .)3

http://bpums.ac.ir
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همچنین ،در منطقه بندرگاه استان بوشهر اسیدهای

استئاریك اسید ( ،)C18نونادسیلیك اسید (،)C19

سال بيستم /شماره  /2خرداد و تير 2136

 /251طب جنوب

جدول  )1ميزان اسيد چرب موجود درکاهوی دريايي ()Sea lettuceدر منطقه بندرگاه
استان بوشهر .بوشهر-ايران

چرب

اسيد چرب

1

C6

31/1575

0/1444

9

نامشخص

0/3381

0/0607

2

C10

9/4105

0/0822

10

C18:2n6c

0/5806

0/0516

3

C12

1/3619

0/0428

11

C18:1n9c

4/3542

0/1017

4

C13

2/2955

0/0650

12

C18:3n3

3/1495

0/0830

5

C14

3/8124

0/0666

13

C18:0

3/1710

0/0693

6

C15

1/1217

0/0581

14

C19

3/5306

0/2828

7

C16

32/3078

0/3292

15

C20

1/2114

0/0929

8

C17

0/4043

0/0387

16

C21

1/0131

0/0590

رديف

نوع اسيد

ميانگين

نوع اسيد

ميانگين درصد

چرب

درصد اسيد

±SD

رديف

چرب

±SD

شکل ( ،)5نمونهای از کروماتوگرام مربوط به پروفایل
اسیدهای چرب موجود در کاهوی دریایی منطقه

شکل  )5نمونهای از یك کروماتوگرام مربوط به پروفایل اسیدهای چرب موجود درکاهوی دریایی بدست آمده از منطقه بندرگاه استان بوشهر.

در سالهای اخیر جهت دستیابی و شناسایی روغنهای با

اطالعات منابع بومی در برخی کشورهای ساحلی ،کاهوی

خواص ویژه ،تالشهای زیادی صورت گرفته است.

دریایی ،دارای خواص مفید و ویژهای از دیدگاه پزشکی،

بسیاری از این روغنها ،دارای نسبتهای مناسبی از

آرایشی بهداشتی و تغذیهای بوده است.

اسیدهای چرب و مطلوب از نظر تغذیهای ،پزشکی یا
http://bpums.ac.ir
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بحث

صنعتی میباشند .با توجه به مطالعات گذشته و نیز

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-10

بندرگاه استان بوشهر را نشان میدهد.

شاغولي و همكاران

اسيدهای چرب روغن کاهوی دريايي252 /

در منطقه شورای شهر به ترتیب ،C18:0 ،C6:0 ،C16:0

هر دو اسیدهای چرب ضروری ( )EFAبرای بدن به شمار

 C18:1n9c ،C19:0 ،C18:3n3و  C18:2n6cبودند.

میآیند ،به این معنی که بدن قادر به تولید آنها نیست و باید

بیشترین نوع اسید چرب در کاهوی دریایی منطقه نفتکش

از طریق مواد غذایی تأمین گردند ( .)16میانگین میزان

به ترتیب ،C18:3n3 ،C19 ،C18:0 ،C6:0 ،C16:0

امگا 3-و امگا 6-در روغن کاهوی دریایی در هر سه منطقه

 C18:1n9c ،C21 ،C12 ،C13 ،C14و  C18:2n6cو

در جدول ( )4دیده میشود .کمبود اسیدهای چرب

همچنین بیشترین نوع اسیدهای چرب در کاهوی دریایی

ضروری به خصوص امگا 3-بسیار رایج است .حداقل

منطقه بندرگاه به ترتیب ،C10:0،C6:0 ،C16:0

میزان صحیح اسید لینولنیك (امگا  )3و اسید لینولئیك (امگا

،C18:3n3 ،C18:0 ،C19:0 ،C14:0 ،C18:1n9c

 )6از طریق رژیم غذایی برای هر فرد بالغ بهطور روزانه

 C15:0 ،C20:0 ،C12:0 ،C13:0و  C21:0بودند.

مقدار  1/5گرم از هر کدام است .کمبود میزان اسیدهای

اسید چرب  C10در کاهوی دریایی منطقه بندرگاه ،به

چرب ضروری و ناهماهنگ بودن نسبت امگا 6-به امگا-

میزان  9/41درصد و در مناطق شورای شهر و نفتکش

 3باعث بروز ناراحتیهایی جدی مانند سکته قلبی،

مقدار آن کمتر از یك بود که میتواند نشان دهنده تفاوت

سرطان ،مقاومت به انسولین ،آسم ،بیماری لوپوس،

در تعداد و میزان پروفایل اسیدهای چرب در مناطق

اسکیزوفرنی ،افسردگی ،افسردگیهای پس از بارداری،

مختلف ،در یك گونه باشد.

پیری زودرس ،گرفتگی عروق ،چاقی ،دیابت ،آرتروز و

از بین اسیدهای چرب به دست آمده از کاهوی دریایی،

آلزایمر میشود .اسیدهای چرب  ω6یکی از متداولترین

حدود  87-91درصد اسید چرب اشباع ( )SFAو

اسیدهای چرب چند غیر اشباع هستند که در تراکم

 8-10درصد اسید چرب غیراشباع ( )UFAبودند که

پالکتهای خونی ،تشکیل لخته و انقباض رگهای خونی

اسیدهای چرب اشباع موجود شامل (،)C10( ،)C6

نقش دارند ( 17و  .)18معرفی منابع جدید و قابل دسترس

(،)C17( ،)C16( ،)C15( ،)C14( ،)C13( ،)C12

اسیدهای چرب امگا  3و امگا  6میتواند گامی مؤثر در

( )C21( ،)C20( ،)C19( ،)C18و اسیدهای چرب

بهبود سالمت جامعه باشد ( 19 ،17و  .)20کاهوی دریایی

غیراشباع ،شامل ( )C18:3( ،)C18:2( ،)C18:1بودند که

به دلیل غنای ترکیبات مذکور ،میتواند یك منبع پیشنهادی

از این میان ،اسیدهای چرب غیراشباع اولئیك اسید

در رژیم غذایی این افراد باشد.

( )C18:1جزء اسیدهای چرب با یك پیوند دوگانه
اسیدهای چرب با دو یا چند پیوند دو گانه ( )PUFAبودند

موجود در هر سه منطقه مورد بررسي

(جدول  .)4بیشترین میزان اسیدچرب ،مربوط به اسیدهای

پالمتیك اسید ،در هر سه منطقه با میانگین حدود 35

چرب اشباع  C16و  C6بودند.

درصد ،دارای بیشترین مقدار بود .این اسید چرب اشباع

امگا 3-و امگا 6-در روغن کاهوی دريايي
مطالعه اخیر نشان داد که اسیدهای چرب لینولنیك و
لینولئیك  ،به مقدار قابل مالحظهای در روغن این جلبك
http://bpums.ac.ir

 16کربنه ،در صنایع غذایی کاربردهای فراوانی دارد
همچنین پالمتیك اسید میتواند در صنایع آرایشی،
بهداشتی به عنوان عامل ضدکف ،فاکتور قوام دهنده در
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( )MUFAو اسیدهای چرب لینولئیك و لینولنیك جزء

پالمتيک اسيد ( ،)C16:0بيشترين مقدار اسيد چرب
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در مطالعه اخیر ،بیشترین نوع اسیدهای چرب کاهوی دریایی

وجود دارند .لینولنیك اسید ( )ω3و لینولئیك اسید (،)ω6

سال بيستم /شماره  /2خرداد و تير 2136
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لوازم آرایشی نظیر کرمها ،رژ لب و یا بهداشتی چون خمیر

و چند پیوند دوگانه ،بیشترین درصد اسید چرب موجود

دندان و واکسها بهکار رود (.)21

در کاهوی دریایی و میزانهای امگا  3و امگا  6در مطالعه
حاضر با مطالعات دیگر در مناطق مختلف ،نشان داده

مقايسه مطالعه حاضر با برخي مطالعات مشابه

شده است.

در جدول ( ،)4مقایسه درصدهای چربی ،اسیدهای چرب
اشباع و غیراشباع ،اسیدهای غیراشباع با یك پیوند دوگانه

جدول  )4مقايسه پروفايل اسيدهای چرب مطالعه حاضر با ديگر مطالعات مورد بررسي
نوع مطالعه

مكان

چربي

SFA
%

UFA
%

MUFA
%

PUFA
%

%

بيشترين اسيد

ω3
%

چرب ()%

ω6
%

ω6/ ω3

()22

خلیج فارس

3/6

66/3

33/6

23/8

9/8

)50( C16

4/8

5/1

1/1

()23

یمن

4

52/9

43/5

20/7

22/8

)46( C16

11/2

6/5

0/58

()24

دریای شمال ایران

0/99

48/34

29/95

5/11

24/84

)34( C16

2/77

4/89

1/76

()25

سواحل پرتقال

-

59/04

40/96

17/31

23/65

)50/11( C16

18

5/65

0/31

مطالعه اخیر

شورای شهر

3

88/58

10/98

3/33

7/65

)39/96( C16

5/59

2/06

0/36

مطالعه اخیر

نفتکش

3

90/36

8/62

2

6/62

)34/37( C16

5/31

1/31

0/24

مطالعه اخیر

بندرگاه

3

91/13

8/08

4/35

3/73

)32/3( C16

3/14

0/5

0/15

( ،)12پریرا ( )Pereiraو همکاران ( )25و دیگر مطالعات،

مطالعه حاضر ،پالمتیك اسید ولی با میانگین حدود 70

بر روی کاهوی دریایی مناطق دیگر نشان داده است که

درصد بود.

مقادیر اسیدهای چرب اشباع ( )SFAبیشتر از اسیدهای

در مطالعه پریرا و همکاران ( ،)25بر روی اسیدهای چرب

چرب غیراشباع ( )UFAبوده و فراوانترین میزان اسید

کاهوی دریایی سواحل پرتغال ،مشخص گردید که اسید

چرب را پالمتیك اسید با مقادیر به ترتیب ،34 ،45 ،50

چرب غالب در روغن کاهوی دریایی ،پالمتیك اسید با

 57/8و  50/11درصد به خود اختصاص داده است .مقایسه

میزان  59درصد میباشد که در مطالعه اخیر نیز پالمتیك

این یافتهها با مطالعه حاضر که بیشترین میزان اسید چرب،

اسید بیشترین مقدار را در بین سایر اسیدهای چرب با

مربوط به اسیدچرب اشباع ( )SFAبوده و مخصوصاً

میانگین  35درصد دارا بود.

پالمتیك اسید -با میانگین مقدار  35درصد مطابقت دارد.

نتایج مطالعات حاضر نشان میدهد در هر سه منطقه

در بررسی و مقایسه نتایج اخیر با نتایج روحانی  ،بر روی

نمونهبرداری شده (شورای شهر ،نفتکش و بندرگاه)،

نمونههای کاهوی دریایی سواحل خلیجفارس ،مشخص

میزان امگا  )ω3( 3بیشتر از امگا  )ω6( 6بوده است ،میزان

گردید که میزان روغن کل در هر دو مطالعه معادل  3درصد

امگا  )ω3( 3به ترتیب معادل  5/3 ،5/5و 3/14و میزان

میباشد (.)22

امگا  )ω6( 6به ترتیب معادل  0/5 ،1/31 ،2/06گزارش

نتایج مطالعه خیری و همکاران ( )26در سواحل اسکندریه

گردید که با مطالعه پریرا و همکاران ( ،)25به ترتیب با

مصر نشان داد که میزان چربی کل کاهوی دریایی مورد

میزان  18و  5/65مطابقت داشت ولی در مطالعة روحانی

آزمون ،معادل  4درصد است .همانند مطالعه اخیر ،میزان

و همکاران ( ،)22که در سواحل خلیجفارس انجام گردید
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و همکاران ( ،)24مورالیدار ( )Muralidharو همکاران

بیشترین مقدار اسید چرب اشباع در این مطالعه همانند
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در مطالعه روحانی و همکاران ( ،)22بانامون ( ،)23تبرسا

اسید چرب اشباع بیشتر از اسید چرب غیراشباع بود و

اسيدهای چرب روغن کاهوی دريايي251 /

شاغولي و همكاران

تغییر عوامل زیست محیطی و غیره نسبت داد.

نکته قابل توجه این است که در هیچ یك از مطالعات مورد

مطالعه بانامون ( ،)23( )Banamoonبر روی میزان چربی

بحث ،اسید چرب کاپروئیك اسید ( )C6یافت نگردیده

و ترکیب اسیدهای چرب  20گونه جلبك سواحل یمن،

بود در حالی که در مطالعه حاضر بعد از پالمتیك اسید،

شامل چندین گونه جلبكهای سبز ،قرمز و قهوهای نشان

بیشترین مقدار اسید چرب مربوط به این اسید چرب ،با

داد که از بین جلبكهای سبز مورد آنالیز به روش

میانگین مقدار  32درصد بود .کاربرد اصلی کاپروئیك اسید

 ،GC-FIDجلبك اولوا الکتوکا دارای میزان روغنی حدود

در طعم دهندههای مصنوعی و در تولید مشتقات هگزیل

 4درصد و اسیدهای چرب غالب در این گونه جلبك

مانند هگزیل فنولها است .اسیدهای چرب متوسط زنجیر

شامل  C18:2 ،C18:1 ،C18 ،C16و  C18:3به ترتیب

( )C6-C12دارای خواص ضد سرطانی ،بر روی

با مقادیر  6/5 ،19/2 ،1/5 ،46/3و  11/2بودند .در مطالعه

سلولهای سرطان پستان انسان ،سلولهای پوستی و روده

اخیر مقدار اسیدهای چرب ذکر شده به ترتیب ،39/96

بزرگ نیز میباشند .این اسیدهای چرب میتوانند در روند

 2/06 ،33/3 ،5/8و  5/59درصد گزارش گردیدند.

سوزاندن کالری اضافی و در نتیجه کاهش وزن کمك

آنالیز روغن استخراجی جلبك اولوا الکتوکا در مطالعه

نمایند ( .)27ورزشکاران استقامتی و بدنسازان ،به دلیل

تبرسا و همکاران ( )24نشان داد که میزان اسیدهای چرب

اینکه این اسیدهای چرب ( )C6-C12باعث ترویج

 C18:2 ،C18 ،C16 ،C14 ،C12و  C18:3به ترتیب

اکسیداسیون چربی و کاهش مصرف مواد غذایی و نیز

برابر با  4/89 ،2/44 ،34/33 ،5/53 ،6/03و  2/77درصد

سوزاندن کالری اضافی و در نتیجه کاهش وزن میشوند،

بودند که در مقایسه با مطالعه اخیر ،در منطقه نفتکش ،این

از محصوالت حاوی این اسیدهای چرب به عنوان یك

مقادیر به ترتیب برابر با ،1/31 ،5/94 ،34/37 ،4/35 ،2/95

مکمل کاهش وزن استفاده مینمایند (.)28

 5/31درصد بودند.

در این مطالعه ،کاپریك اسید ( )C10در مناطق شورای

مورالیدار و همکاران ( ،)12در سواحل شرقی هند بر روی

شهر و نفتکش استان بوشهر به میزان ناچیزی

میزان چربی و ترکیب اسیدهای چرب سه گونه جلبك

( )0/03 ،0/05یافت شد ،همچنین این اسید چرب در هیچ

اولوا الکتوکا ( ،)Ulva lactucaسارگاسوم ویجتی

یك از مطالعات مورد بررسی ،یافت نگردیده بود .در حالی

( )Sargassum wightiiو کاپافیکوس آلوارزی

که در مطالعه اخیر ،منطقه بندرگاه ،این اسید چرب به میزان

( ،)Kappaphycus alvareziiمطالعاتی انجام دادند .آنها

 9/41درصد یافت شد .این اسید چرب دارای خواص

میزان اسید چرب امگا  6را نیز به ترتیب برابر با ،5/48

درمانی متعددی از جمله توانایی آن برای درمان رشد بیش

 5/1 ،5/53و میزان امگا  3را در دو گونه اول به ترتیب

از حد قارچ شبه مخمر (کاندیدا) در روده است .این اسید

معادل  3/15و  4/25گزارش نمودند .در مطالعه اخیر میزان

چرب با حل نمودن غشای سلولی این مخمر ،باعث مرگ

امگا  3در مناطق شورای شهر ،نفتکش و بندرگاه به ترتیب

و از بین رفتن آن میگردد (.)29

 5/31 ،5/59و  3/14و میزان امگا  6برابر با  1/31 ،2/06و
 0/5درصد گزارش گردید .در مطالعه مورالیدار میزان امگا
 3در گونه اولوا الکتوکا با میزان امگا  3در مطالعه اخیر در
http://bpums.ac.ir
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( 4/8و  .)5/1این موضوع را میتوان به تغییرات فصلی و

مطابقت دارد.
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مطابقت نداشت و میزان امگا  3کمتر از میزان امگا  6بود

منطقه بندرگاه با مقادیر به ترتیب  3/15و  3/14درصد

سال بيستم /شماره  /2خرداد و تير 2136

 /254طب جنوب

مورد بررسي

سالم نشان داده است که مصرف همزمان پالمتیك اسید با

مطالعات بررسی شده ،وجود اسیدهای چرب ،C18 ،C16

لینولئیك اسید ،موجب افزایش کلسترول نمیگردد (.)31

 C18:2 ،C18:1و  C18:3را بطور مشترک در همه

با توجه موارد مذکور و نتایج آنالیز روغن استخراجی

گونهها ،ولی با مقادیر مختلف نشان دادند .در بین مطالعات

کاهوی دریایی سواحل بوشهر ،میتوان گفت که وجود

مورد بررسی ،قابل مالحظهترین اسید چرب ،یعنی پالمتیك

پالمتیك اسید موجود در روغن کاهوی دریایی ،ممکن

اسید ( ،)C16گونه اولوا الکتوکا ،به ترتیب مربوط به

است موجب افزایش کلسترول نگردد.

مطالعات تبرسا و همکاران ( )24با میزان  34/33درصد،

نتایج مطالعه هارادا ( )Haradaو همکاران بر روی اثر ضد

مطالعه اخیر در منطقه نفتکش ،با میزان  34/37درصد و

سرطانی پالمتیك اسید استخراج شده از عصاره جلبك

پس از آن مربوط به منطقه بندرگاه استان بوشهر با میزان

دریایی و فعالیت بیولوژیکی ،نشان داد که در غلظتهای

 32/3درصد بود.

 12/5-50میکروگرم /میلیلیتر پالمتیك اسید ،هیچ سمیت

مطابق بسیاری از منابع پزشکی ،رژیمهای غذایی دارای

سلولی به سلولهای فیبروپالست پوست انسان ()HDF

چربیهای اشباع مانند پالمتیك اسید خطر ابتال به بیماری

وارد نمیشود .عالوه بر این ،پالمتیك اسید باعث آپوپتوز

قلبی و عروقی را افزایش میدهند .با این حال ،مصرف

در سلول لوسمی روده انسان  MOLT-4در 50

پالمتیك اسید میتواند فواید آنتی اکسیدانی و ضد

میکروگرم /میلیلیتر گردید .این اسید چرب در آینده ممکن

آترواسکلروزی خفیفی داشته باشد .از دیگر فواید پالمتیك

است یك ترکیب از داروهای ضد سرطانی باشد (.)32

اسید میتوان به کاهش پیری سطح پوست و در نتیجه

نمودار ( ،)1میزان پالمتیك اسید در مطالعه حاضر را با سایر

استفاده از آن در مواد آرایشی اشاره نمود .به عالوه،

مطالعات مورد بررسی ،نشان میدهد.

پالمتیك اسید ،یك عنصر مهم در مواد پاک کننده ،صابون
و محصوالت تمیز کننده ،به عنوان یك سورفاکتانت
میباشد (.)30

34

درصد پالیمیتك اسید
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50.11
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بررسي پنج اسيدچرب مشترک در مطالعات

بررسی اثرات مصرف باالی اسیدچرب در افراد داوطلب

مطالعات مورد بررسي

Fig 1) Comparison of the palimitic acid content (C16) in the current study, with some similar studies

http://bpums.ac.ir

] [ DOI: 10.29252/ismj.20.2.143

نمودار  )1مقایسه مقدار پالیمیتیك اسید ( )C16در مطالعه اخیر ،با برخی مطالعات مشابه

اسيدهای چرب روغن کاهوی دريايي255 /

شاغولي و همكاران

استئاریك اسید ( )C18:0نیز به عنوان یك اسید چرب

آب نبات سخت شدن نسبی آب نبات میباشد.

مشترک در همه گونههای مورد بررسی بود که مقدار آن

همچنین ،استئاریك اسید برای تولید مکملهای غذایی

در مطالعه روحانی و همکاران  2/8درصد ،در مطالعه

مورد استفاده قرار میگیرد .در مطالعات اپیدمیولوژیك

اخیر در منطقه بندرگاه برابر با  3/17درصد و  2/44در

و بالینی ،مشخص گردیده است که استئاریك اسید،

مطالعه تبرسا و همکاران بود ( .)24استئاریك اسید در

میزان کلسترول  LDLرا کاهش میدهد (.)24

صنایع غذایی ،همراه با قند ساده یا شربت ذرت ،در

نمودار ( ،)2میزان استئاریك اسید را در مطالعه حاضر با

تولید آب نبات به کار میرود .نقش استئاریك اسید در

سایر مطالعات بررسی شده نشان میدهد.

3.17

2.44
1.14

0.7

2.8
1.5

درصد استئاریك اسید

5.94

5.8

7
6
5
4
3
2
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0

مطالعات مورد بررسی

Fig 2) Comparison of the stearic acid content (C18) in the current study, with some similar studies

مشترک در بین مطالعات مورد بررسی بود .بر اساس

ریه به کار برده شده است ( .)34مصرف اولئیك اسید،

مطالعات ،اولئیك اسید در عضالت و مغز باعث ساخت

موجب کاهش خطر ابتال به سرطان پستان میشود (.)35

مضاعف میلین و افزایش پالستیسیته و بازگرداندن

در محصوالت آرایشی ،اولئیك اسید به عنوان یك

متابولیسم سوخت و ساز مناسب در قلب پسران مبتال به

مرطوب کننده بسیار مؤثر ،استفاده میشود .همچنین،

اختالل بیش فعالی ( )ADHAمیگردد (.)33

غذاهای حاوی اولئیك اسید به کاهش فشار خون،

سامیچ ( )Sumichو همکاران در مطالعه خود بر روی

سوزاندن چربی ،جلوگیری از بیماری کولیت اولسراتیو،

ارتباط بین غلظت چربی خون در مغز و صفات شخصیتی

کاهش دیابت نوع  2و محافظت از غشای سلولی

در نوجوانان پسر مبتال به اختالل بیش فعالی ،به این نتیجه

رادیکالهای آزاد کمك مینمایند (.)36

رسیدند که پسران با غلظت باالی اسید اولئیك دارای

نمودار  ،3میزان اسیدهای چرب اولئیك ( )C18:1را در

صفات انعطاف پذیرتری (احساسات مثبت ،شور و شوق،

مطالعههای بررسی شده و مقایسه آن با مطالعه اخیر

اجتماعی بودن و ابراز وجود) و نیز تخیل و هوش

نشان میدهد.

مناسب ،کنجکاوی و خالقیت هستند (.)33
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اسید چرب اولئیك ( )C18:1نیز از اسیدهای چرب

در مطالعات حیوانی ،اولئیك اسید ،برای درمان آسیب
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نمودار  )2مقایسه مقدار استئاریك اسید ( )C18در مطالعه اخیر ،با برخی مطالعات مشابه

سال بيستم /شماره  /2خرداد و تير 2136

 /256طب جنوب
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نمودار )3مقایسه مقدار اولئیك اسید ( )C18:1در مطالعه اخیر ،با برخی مطالعات مشابه.
Fig. 3) Comparison of the oleic acid content (C18:1) in the current study, with some similar studies

چرب مشترک بین گونههای مورد مطالعه بود که مقدار

پوست در استفاده موضعی از خصوصیات محصوالت

آن در مطالعات مختلف دارای مقادیر متفاوتی میباشد.

حاوی اسید لینولئیك میباشد .رادیکالهای لینولئات ،به

بیشترین میزان مربوط به مطالعه بانامون ،در یمن ( )23با

عنوان یك آنتی اکسیدان فنول طبیعی به کار برده میشود

میزان  6/5درصد و کمترین میزان این اسید چرب در

و از اتواکسیداسیون چربی در روغنهای گیاهی

مطالعه اخیر در منطقه بندرگاه استان بوشهر با میزان 0/5

جلوگیری مینماید (.)37

درصد بود .لینولئیك اسید ،جزو اسیدهای چرب ضروری

نمودار ( )4میزان لینولئیك اسید در مطالعه حاضر را با

است که برای سالمتی باید به مقدار مناسب مصرف شود.

مقدار آنها در دیگر مطالعههای مورد بررسی

این اسید چرب به دلیل خواص مفید آن بر روی پوست،

نشان میدهد.

در محصوالت زیبایی بسیار محبوب و کاربردی میباشد.
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لینولئیك اسید ( )C18:2یا امگا  6از دیگر اسیدهای

خواص ضدالتهابی ،از بین برندگی آکنه و تعدیل رطوبت

مطالعات مورد بررسي

نمودار  )4مقایسه مقدار لینولئیك اسید ( )C18:2در مطالعه اخیر ،با برخی مطالعات مشابه.

اسید چرب مشترک دیگر در بین مطالعات بررسی

میباشد .مقدار آن در مطالعه مورالیدار و مطالعه

شده ،لینولنیك چرب ( )C18:3یا امگا  3می باشد.

اخیر در منطقه بندرگاه حدود  3درصد گزارش شده

این اسید چرب در مطالعات ،دارای مقادیر متفاوتی

است .میزان این اسید چرب در مطالعه پریرا و
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Fig 4) Comparison of the linoleic acid content (C18:2) in the current study, with some similar studies
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لینولنیك اسید به جلوگیری از حمالت قلبی ،کاهش

جلبك قرمز گراسیالریا سالیکورنیا ( Gracilaria

فشارخون باال ،کاهش کلسترول و کاهش سخت

 )salicorniaو جلبك سبز اولوا الکتوکا را انجام

شدن رگ های خونی کمك میکند  .لینولنیك اسید

دادند و میزان اسید چرب اشباع و غیراشباع را در

در درمان بیماری مزمن انسدادی ریه ( ،)COPDسر

جلبك قرمز گراسیالریا سالیکورنیا به ترتیب 48/92

درد میگرن ،سرطان پوست ،افسردگی و شرایط

و  33/66و در جلبك سبز اولوا الکتوکا  48/34و

آلرژیك و التهابی مانند پسوریازیس و اگزما کاربرد

 29 /95گزارش کردند ( .)24در مطالعه پریرا و

دارد .برخی محققان  ،اسید لینولنیك را برای کمك

همکاران ،اسیدهای چرب کاهوی دریایی ،به ترتیب

به بهبود سرطان پستان نسبت به دارو تاموکسیفن

شامل  59/04و  40/96درصد اسیدهای چرب اشباع

موثرتر دانستهاند ( .)19

و غیراشباع بودند (.)25

نسبت اسيدهای چرب اشباع و غير اشباع

ميزان اسيدهای چرب غير اشباع با يک يا چند

همانگونه که ذکر شد در مطالعه اخیر مجموع میزان

پيوند دوگانه

اسیدهای چرب اشباع در مناطق شورای شهر،

از بین اسیدهای چرب غیراشباع در مناطق شورای

نفتکش و بندرگاه استان بوشهر به ترتیب م عادل

شهر ،نفتکش و بندرگاه ،به ترتیب مقادیر 2 ،3/33

 91/13 ، 90 /36 ،88 /58و مجموع میزان اسیدهای

و  4/35درصد مربوط به اسید چرب غیراشباع با یك

چرب غیراشباع در این سه منطقه به ترتیب برابر با

پیوند دوگانه ( )MUFAو مقا دیر  6/62 ، 7/65و

 8/62 ،10 /98و  8/08بودند که در مقایسه با

 3/73درصد نیز مربوط به اسیدهای چرب

مطالعات دیگر ،می توان بیان نمود که در همه آنها،

غیراشباعی با چند پیوند دوگانه ( )PUFAمی باشند.

میزان اسیدهای چرب اشباع بیشتر از اسیدهای چرب

همان طور که در نمودار ( )5مشاهده میشود ،در

غیر اشباع ولی با مقادیر متفاوت ،میباشن د .شایان

مطالعه روحانی و همکاران ( ،)22میزان اسید چرب

ذکر است که در بین مطالعات بررسی شده بیشت رین

غیراشباع با یك پیوند دوگانه ( ،)MUFAبیش از

میزان  SFAدر مطالعه اخیردر منطقه بندرگاه با

میزان اسیدچرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه

میزان  91/13درصد و کمترین میزان آن در مطالعه

( )PUFAمی باشد .در مطالعه اخیر ،در منطقه

تبرسا و همکاران با میزان  48/34درصد گزارش

بندرگاه نیز میزان  MUFAبیشتر از  PUFAبه دست

گردید .همچنین بیشترین و کمترین میزان UFA

آمد .هر چند ،در سایر مطالعات مورد بررسی ،میزان

( 43/5و  )8/08به ترتیب در مطالعه بانامون (  )23و

 PUFAبیشتر از  MUFAگزارش شده است .
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مطالعه اخیر در منطقه بندرگاه بوشهر بود.
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همکاران برابر با  16/5درصد گزارش گردید.

تبرسا و همکاران ،مقایسه میزان اسید چرب بین دو

سال بيستم /شماره  /2خرداد و تير 2136
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مطالعات مورد بررسي

نمودار  )5مقایسه میزان اسیدهای چرب غیر اشباع با یك پیوند دوگانه ( )MUFAو اسیدهای چرب غیر اشباع چند پیوند دوگانه ()PUFA
در مطالعه حاضر  ،PUFAبا برخی مطالعات مشابه
Fig 5) The comparison of the monounsaturated fatty acid (MUFA) and polyunsaturated fatty acid (PUFA) amounts, in
the current study, with some similar studies

ماهي و ميگو

( )C18:1اصلیترین اسید چرب از گروه MUFA

جرجانی و همکاران ،به بررسی ترکیب شیمیایی و

میباشد .مقدار اولئیك اسید در ماهی کپور 31/89

پروفایل اسید چرب عضله کپور ماهیان پرورشی

درصد و در روغن کاهوی دریایی منطقه بندرگاه بوشهر،

پرداختند .نتایج نشان داد که در ماهی کپور معمولی

 4/35درصد گزارش گردید.

 24/98درصد اسید چرب اشباع ( )SFAو 69/65

یك شاخص مناسب برای مقایسه ارزش تغذیهای روغن

درصد اسید چرب غیراشباع ( )UFAوجود دارد.

ماهی نسبت امگا  6به امگا  )ω6/ω3( 3میباشد .این

 C18:3به ترتیب با مقادیر 9/15 ،31/89 ،5/01 ،17/22

در مطالعه اخیر در مناطق شورای شهر ،نفتکش و

و  2/47در آن گزارش گردیدند ( )38که در مقایسه با

بندرگاه به ترتیب دارای مقادیر  0/24 ،0/36و  0/15بود؛

مطالعه اخیر ،میتوان گفت که روغن کاهوی دریایی نیز

ولی این نسبت در کاهوی دریایی مطالعه روحانی ،

تمامی اسیدهای چرب ذکر شده را با مقادیر متفاوت دارا

تبرسا و مورالیدار به ترتیب  1/7 ،1/76 ،1/1بدست آمد.

بوده که میانگین آنها در منطقه شورای شهر به ترتیب

آنالیز مطالعه جواهری بابلی و همکاران در سال ،1391

 2/06 ،3/33 ،5/8 ،39/96و  5/59گزارش گردیدند .در

بر روی میگوی سفید غربی پرورشی لیتوپناووس وانمی

مطالعه جرجانی و همکاران ،پالمتیك اسید ()C16:0

( )Litopenaeus vannemeiنشان داد که اسیدهای

فراوانترین اسید چرب از گروه اسیدهای چرب اشباع

چرب  C18:2 ،C18:1 ،C18 ،C16:0و C18:3با

در ماهی کپور گزارش شد که با مطالعه حاضر مطابقت

مقادیر  15/65 ،15/32 ،13/04 ،15/18و  1/08در میگو

دارد .نتایج مطالعات نشان داد که در آبزیانی که تاکنون

یافت میشوند ( .)39در مطالعه اخیر نیز این اسیدهای

مورد ارزیابی قرار گرفتهاند ،پالمتیك اسید بیشترین

چرب مشترک ولی مقادیر آنها متفاوت هستند .در میگو،

میزان را در میان اسیدهای چرب اشباع شده داشته است

میزان اسیدهای چرب اشباع  30/08و اسیدهای چرب

که با نتایج این تحقیق هماهنگ میباشد .در مطالعه

غیراشباع  61/53بود .یعنی روغن حاصل از میگو دارای
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اسیدهای چرب  C18:2 ،C18:1 ،C18:0 ،C16:0و

نسبت در مطالعه جرجانی و همکاران ،معادل  1/16و
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مقايسه پروفايل روغن کاهوی دريايي با روغنهای

جرجانی ( )38همچون مطالعه اخیر ،اولئیك اسید
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کاهوی دریایی میباشد.

تغییرات مناطق جغرافیایی بستگی دارد (.)40

مقايسه پروفايل روغن کاهوی دريايي با خيار دريايي

نتيجهگيری

جداوی و همکاران ویژگیهای چربی و پروفایل

کاهوی دریایی ( )Sea letuceنمونهگیری شده از

اسیدهای چرب موجود در خیار دریایی هولوتوریا

سواحل استان بوشهر ،به دلیل مقدار قابل توجه اسیدهای

اسکبرا ( )Holothuria scabraبه دست آمده از

چرب مطلوب مختلف ،اسیدهای چرب ضروری و

سواحل استان بوشهر -ایران را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین دارا بودن اندیسهای اسیدی و پراکسید مناسب،

آنها اندیس اسیدی و اندیس پراکسید حاصل از خیار

میتواند به عنوان یك منبع غنی و کاربردی در صنایع

دریایی را  0/75و 0/62گزارش نمودند ( .)13در مطالعه

مختلف قرار گیرد .با توجه به فراوانی آن در سواحل

اخیر ،کاهوی دریایی دارای میانگین اندیس اسیدی و

استان بوشهر میتوان آن را تکثیر و استفاده صنعتی،

پراکسید  0/75و  0/73بود .اسید چرب غالب در خیار

پزشکی و آرایشی بهداشتی از آن را در ایران گسترش داد

دریایی هنیکوسیلیك با میزان  40/81درصد بود ،در

و حتی این جلبك زیبا و خوشرنگ را به عنوان گونهای

حالی که در مطالعه حاضر اسید چرب غالب ،اسید

از سبزیجات مفید ،بر سر سفره ایرانیان گنجانید.

پالمتیك با میانگین مقدار  34/5درصد است .از اسیدهای

هیچ گونه حمایت مالی از سازمان و مؤسسهای صورت

چرب مشترک بین خیار دریایی و کاهوی دریایی

نگرفته است.

میتوان پالمتیك اسید ،لینولئیك اسید ،لینولنیك اسید و
استئاریك اسید با مقادیر متفاوت اشاره نمود.

تضاد منافع

هر چند که بر اساس مطالعات ونکاتسالو

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

( )Venkatesaluو همکاران ،میزان و حتی نوع

نشده است.

اسیدهای چرب موجود در یك نمونه ،به عوامل مختلفی
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Abstract
Background: Sea lettuce is a kind green alga with scientific name "Ulva lactuca", has many uses in many
countries. With Notice to the presence of this alga in the coasts of Bushehr and its ease of propagation and
cultivation, we can take advantage of beneficial interest. The objectives of this current study was to
determine the amount of total fat, survey the quality and quantity of some physicochemical parameters and
the profile of fatty acids in its oil.
Materials and Methods: After samples collecting of sea lettuce (Sea lettuce) from Bushehr coasts, sample
preparation and extraction of fat, quantity of some physicochemical parameters according to AOAC method;
and fatty acid profile were analyzed by gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).
Results: The acidity index in extracted oil in Shoraye-shahr, Bandargah and Naftkesh regions were, 0.73,
0.73 and 0.72 respectively, and the peroxide value was 0.75, 0.74 and 0.75 respectively. The refractive index
and average oil contents for all areas were reported 3 % and 1412, respectively. In the three mentioned
regions, sixteen fatty acids including (C6), (C10), (C12), (C13), (C14), (C15), (C16), (C17), (C18), (C19),
(C20), (C21), (C18: 1), (C18: 2), (C18: 3) were identified with different amounts. Palmitic acid had the
highest levels in all three regions.
Conclusion: Sea lettuce contains different fatty acids that each of them has different applications in food
industry, medicine and cosmetics. The favorable amounts of omega-3 and omega-6 fatty acids in the sea
lettuce oil increase their nutritional importance. Caltivating of this beneficial alga is suggested due to the
appropriate geographic climate of Bushehr.
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