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 .1مقدمه
بهطور کلی پاستا به گروهی از محصوالت غذایی
گفته میشود که از نوعی آرد به نام سمولینا حاصل از
گندم دوروم ( )Durumیا مخلوطی از آنها با آب و در
مواردی همراه با افزودنی ،پس از مراحل شکلدهی و
خشککردن حاصل میشود .پاستا محصولی کمچرب
و همانند سایر غالت ،سرشار از کربوهیدرات و پروتئین
میباشد و از این رو امروزه در تمام کشورها بهعنوان
یک غذای مغذی که دارای ارزش تغذیهای بسیار باال و
قیمت مناسب است ،به مصرف میرسد ( Kill and
 .)Turnbull, 2011با توجه به مرحله اکسترود شدن
در فرآیند تولید این محصول ،به راحتی میتوان مواد
افزودنی را به فرموالسیون آن اضافه نمود ( Yahyavi
 .)et al., 1392فواید تغذیهای و افزایش تقاضا از سوی
مصرفکنندگان باعث شده تا این محصول از پتانسیل
خوبی بهعنوان حامل برای مواد مغذی برخوردار باشد
( .)Verardo et al., 2009تا آنجا که پاستا یکی از
اولین محصوالت غذایی بود که  FAOدر سال 1940
اجازه داد تا توسط ویتامین و آهن غنیسازی شود
( .)Fradique et al., 2010بر این اساس نیاز برای
پژوهش مداوم در راستای ارتقای کیفیت این محصول
رو به افزایش است (.)Ghiasi tarzi et al., 1391
غذاهای دریایی با توجه به تنوع زیستی فوق-
العاده یک گنجینه با ارزش از غذاهای سالم و ترکیبات
بیولوژیکی فعال به حساب میآیند .از این اجزای
عملکردی غذاهای دریایی میتوان در غنیسازی
محصوالت پاستا استفاده کرد ( Prabhasankar,
 .)2010وجود فیبرهای غذایی ،مواد معدنی ،اسیدهای
چرب چند غیراشباع ،پروتئینها و مقادیر پایین چربی-
های اشباع و نیز ویژگیهای زیستی مانند خواص ضد-
باکتریایی ،ضداکسایشی ،ضدویروسی و ضدقارچی
جلبکهای دریایی موجب افزایش استفاده از این
محصوالت طبیعی در صنایع دارویی و خوراکی شده
است ( Rodriguez-Bernaldo de Quiros et
 .)al., 2010; Ruberto et al., 2001جلبکها
مدتهاست که در کشورهای آسیایی تأمین کننده
بخشی از سبد غذایی مردم بودهاند ( Nahas et al.,
 ،)2007; Kuda et al., 2005اما آنچه در دهههای
اخیر بر اهمیت این منابع دریایی افزوده است ،تنوع

محصوالت ثانویه از جمله ضداکسیدانها در آنها است
که به منزله ترکیباتی مؤثر علیه استرسهای اکسیداتیو
در بدن انسان شناخته شدهاند (.)Li et al., 2009
تحقیقات نشان داده است که ماکروجلبکهای دریایی
منبعی غنی از ضداکسیدانهای مختلف مثل پلیفنول-
ها هستند که میتوانند نقش مهمی در پیشگیری از
اکسیداسیون داشته باشند و ضداکسیداسیونهای
کارآمدی برای اسیدهای چرب چند غیراشباعی هستند
( .)Roberto et al., 2001فنولها ،گروه مهمی از
ترکیبات طبیعی هستند که دارای خواص
ضداکسیداسیونی و دیگر خواص زیستی میباشند.
بنابراین ،عالقه زیادی به کاربرد آنها در صنعت مواد
غذایی بهدلیل حفظ ارزشهای کیفی و تغذیهای مواد
غذایی وجود دارد (.)Onofrejova et al., 2010
 Gouveiaو همکاران ( )2007اثر ریزجلبکهای
 Chlorella vulgarisو Haematococcus
 pluvialisرا بهعنوان مادهی رنگی و ضداکسیدانی در
امولسیونهای غذایی ارزیابی کردند و دریافتند که
امولسیونهای حاوی جلبک در مقایسه با نمونهی
شاهد ،پایداری اکسیداتیو و تنوع رنگی بیشتری نشان
میدهند .در مطالعهای دیگر  Leonو همکاران
( ،)2014اسپرولینا را در سه سطح جایگزین آرد گندم
در پاستا کردند ( 5 ،10 ،20گرم در  100گرم) .آنها
دریافتند که محتوای پروتئین در پاستایی که حاوی
 20گرم اسپرولینا بود ،افزایش داشته و همچنین
محتوای ترکیبات فنولی و فعالیت ضداکسیدانی باالیی
در این پاستا نسبت به گروه شاهد مشاهده کردند.
 Prabhasankarو همکاران ( )2009aدریافتند،
افزایش محتوای جلبکی Sargassum marginatum
در پاستا تا غلظت  2/5درصد خاصیت ضداکسیدانی را
افزایش داد.
یکی از پتانسیلهای موجود در دریای خزر به
ویژه در سواحل ایران جلبک سبز ،گونه
 Entromorpha intestinalisاست .این نوع جلبک
از لحاظ ریختشناسی دارای رشته سبز رنگ ،مسطح
ریسهای و معموالً لبههای چینخورده میباشد .از نظر
سازگاری به شوری گونهای بسیار مقاوم بوده به نحوی
که از آب شیرین تا شوریهای بسیار باال رشد میکند
( .)Khezri, 1393تاکنون از این جلبک مفید در ایران
هیچگونه بهرهبرداری نشده است .معرفی این جلبک و

311

شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،3پاییز 1396

بررسی امکان کاربرد آن میتواند زمینه تولید فراورده-
های قابل استفاده در بخشهای مختلف صنایع غذایی
را فراهم آورد .بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و
با در نظر گرفتن سهولت دسترسی و فراوانی جلبکهای
سبز  U. intestinalisدر سواحل جنوبی دریای خزر
و همچنین لزوم تولید پاستا با ویژگیهای تغذیهای و
بهبود سالمتی انسان ،لزوم انجام این پژوهش ضروری
احساس میشد .بررسی منابع نشان میدهد که
اطالعات چندانی درباره غنیسازی آرد گندم با پودر
جلبک  U. intestinslisبرای تولید پاستا وجود ندارد.
از این رو هدف این پژوهش دستیابی به فرمول ساخت
پاستای غنیسازی شده با پودر جلبک سبز
 ،U. intestinalisبهبود ویژگیهای ضداکسیدانی
پاستا و جبران کمبودهای موجود در این ماده غذایی
از طریق غنیسازی با پودر جلبک سبز
 U. intestinalisبود.

 .2مواد و روشها
در این پژوهش برای تهیه نمونه شاهد و سایر
نمونهها از آرد نول شرکت آرد شاد گیالن با مقدار
پروتئین  ،%10گلوتن مرطوب  %30و رطوبت %14
استفاده شد .نمونههای جلبک سبز U. intestinalis
که به سبب دارا بودن رنگیزههای سبز رنگ به نام
کلروفیل  aو  bبه رنگ سبز دیده میشوند ،از سواحل
جنوبی دریای خزر جمعآوری شدند.
 .1.2آمادهسازی جلبک سبز U. intestinalis

نمونههای جلبکی پس از چند مرحله شستشو با
آب دریا جهت حذف باقیمانده اپیفیتها ،شن ،ماسه و
نمک ،دوباره با آب شیرین شستشو شدند و پس از
انتقال به آزمایشگاه فراوری ،در آون با دمای  60درجه
سانتیگراد برای مدت  4روز خشک شدند و سپس در
یک دستگاه آسیاب تا حد امکان به صورت پودر
درآمدند .این پودرهای آسیاب شده از الک عبور داده
شده و تا زمان انجام پژوهش در کیسههای پالستیکی
زیپ کیپ نگهداری شدند.

 .2.2آمادهسازی نمونهها و تولید پاستا

همه نمونهها در آزمایشگاه فرآوری محصوالت
شیالتی دانشگاه گیالن تهیه شدند .ابتدا نمونه شاهد
متشکل از آرد نول ،آب ،تخم مرغ ،گلوتن و نمک تولید
شد و سپس از نسبت آرد ورودی کاسته و جایگزین آن
به ترتیب از نسبت های ورنی ( %10 ،%5 )W/Wو
 %15پودر جلبک  U. intestinalisاستفاده شد .پس
از اختالط مواد ،خمیر حاصل با استفاده از دستگاه
پاستا ساز ( Marcato, Ampia 150–Deluxe,
 )Italyبه اندازه دلخواه بریده شد .در مرحله بعد،
پاستاهای شکل گرفته و برش خورده (به صورت رشته-
هایی با ضخامت  1/2میلیمتری) ،خشک شدند .خشک
کردن طی دو مرحله انجام شد .در ابتدا پاستاها دمای
 30درجه سانتیگراد را به مدت  30دقیقه در مرحله
پیشخشککن سپری کردند و در ادامه به مدت 17
ساعت با دمای  45درجه سانتیگراد تا رسیدن به
رطوبت مطلوب و مناسب پاستای خشک 9/5±0/5
 g /100gخشک شدند (.)Leon et al., 2014

 .3.2روش انجام آزمونها
هر یک از آزمونها بر اساس استاندارهای تعریف
شده با  3تکرار صورت پذیرفت .بهمنظور انجام آزمون
تعیین فنول کل و ظرفیت ضداکسیدانی کل از عصاره
آبی و بهمنظور انجام آزمون قدرت خنثی کنندگی
رادیکالهای آزاد (∙ )DPPHاز عصاره متانولی پاستا
استفاده شد .به این ترتیب مقدار  3گرم از پاستای خام
در  30میلیلیتر آب مقطر (عصاره آبی) و یا متانول
(عصاره متانولی) حل و سپس با کاغذ صافی فیلتر شد
و تا هنگام انجام آزمایشهای بیشتر (حداکثر تا یک
هفته) در ظروف شیشهای تیره و در دمای  4درجه
سلسیوس قرار داده شدند .این عصارهها برای تعیین
انواع آزمونهای ضداکسیدانی در مقیاس آزمایشگاهی
مورد استفاده قرار گرفتند.
 .4.2تعیین محتوای فنول کل ( Total phenol

)content
برای تعیین فنول کل از روش  Tagaو همکاران
( )1984استفاده شد .به  200میکرولیتر از عصاره4 ،
میلیلیتر  %2 Na2CO3اضافه و پس از  2دقیقه200 ،
میکرولیتر محلول فولین-سیوکالتو  %50به آن اضافه
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شد ،نمونهها در دمای اتاق به مدت  30دقیقه در
تاریکی قرار گرفتند ،سپس جذب نمونهها در طول موج
 720نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (آمریکا،
 )UV/Vis 2100 ،UNICOخوانده شد .مقادیر میزان
فنول کل برحسب میلیگرم گالیکاسید به گرم پاستای
خام بیان شد .بهمنظور رسم منحنی استاندارد از
محلول اسیدگالیک در غلظتهای  0/01 ،0/002 ،0و
 0/05میلیگرم بر میلیلیتر استفاده شد .معادله
منحنی استاندارد برابر با رابطه  1است.
()Y=0/0138x ، R2= 0/9946
()1

 .5.2قدرت خنثیکنندگی رادیکالهای آزاد
()DPPH=2,2 –dphenyl-1-picrylhydrazyl
بررسی فعالیت ضداکسیدانی با استفاده از
رادیکالهای پایدار  2و  2دی فنیل  1پیکریل-
هیدرازیل ( ،)DPPHطبق روش (Brand-Williams
 )et al., 1995انجام شد .عصارههای متانولی پاستا به
 2میلیلیتر از محلول متانولی  0/16میلیموالر رادیکال
آزاد  DPPHافزوده شد و بهخوبی مخلوط و بهمدت
 30دقیقه در دمای محیط ( 26-28درجه سانتیگراد)
نگهداری شد تا تغییر رنگ در آن صورت بگیرد .سپس
جذب محلول در طول موج  517نانومتر با استفاده از
اسپکتروفتومتر (آمریکا)UV/Vis 2100 ،UNICO ،
خوانده شد .میزان فعالیت ضداکسیدانی رادیکالی
عصاره مطابق فرمول زیر محاسبه خواهد شد.
])RSA=[1-((A sample–A sample blank)/A control

 A sampleجذب نمونه و محلول  DPPHبعد از
زمان مورد نظر؛  A sample blankجذب نمونه بعد از زمان
مورد نظر و  A controlجذب کنترل بعد از زمان مورد
نظر هستند.
 .6.2ظرفیت ضداکسیدانی کل ( Total = TAC

)antioxidant capacity
ظرفیت ضداکسیدانی کل عصارههای پاستاهای
تولیدی با روش ( )Prieto et al., 1999اندازهگیری
شد 0/6 .میلیلیتر نمونه با  6میلیلیتر محلول معرف
( 0/6موالر اسیدسولفوریک 28 ،میلیموالر فسفات-
سدیم و  4میلیموالر آمونیوم مولیبدات) مخلوط و
محلول حاصل در حمام آبی ( ،Memmertساخت

آلمان) ،در دمای  95درجه سانتیگراد بهمدت 90
دقیقه قرار گرفت .پس از سرد شدن نمونهها در دمای
اتاق ،در نهایت جذب نمونهها در طول موج  695نانومتر
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (آمریکا،UNICO ،
 )UV/Visخوانده شد .برای رسم منحنی استاندارد از
محلول آسکوربیکاسید در غلظتهای 0/4 ،0/2 ،0/1
و  0/8میلیگرم بر میلیلیتر استفاده شد و نتایج بر
اساس میلیگرم آسکوربیکاسید بر گرم پاستای خام
بیان شد .معادله منحنی استاندارد برابر با رابطه با رابطه
( )3است:
()Y= 0/0032x ، R2= 0/99
()3

 .7.2روش آماری
آزمایشها در سه تکرار انجام شد .دادهها به
صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شدند .بعد از
تحقق دو شرط اصلی آزمونهای پارامتریک تجزیه
واریانس (هموژن بودن واریانس و نرمال بودن دادهها)
( ،)Zar, 1999از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه
( )ANOVAبرای مقایسه واریانس بین تیمارها و از
آزمون دانکن برای بررسی وجود یا نبود اختالف معنی-
دار بین تیمارها (در سطح اطمینان  95درصد) با کمک
نرمافزار آماری تحت ویندوز  SPSSنسخه  22استفاده
شد .نمودارها و جداول نیز با استفاده از نرمافزار Excel
نسخه  2010تهیه شدند.

 .3نتایج
 .1.3محتوای فنول کل
مقادیر میزان فنول کل برحسب میلیگرم گالیک
اسید به گرم پاستای خام بیان شد .نتایج حاکی از وجود
مقادیر بسیار متفاوت از ترکیبات فنولی در نمونههای
مختلف بود .همانطور که در شکل  1نشان داده است،
عصاره پاستای حاوی  %15پودر جلبک در مقایسه با
عصاره پاستای حاوی  %5پودر جلبک ،بهطور معنی-
داری محتوای ترکیبات فنولی باالتری داشت که این
میزان برابر با  205میلیگرم گالیکاسید در گرم پاستا
بود ( .)P>0/05با این وجود ،با سایر نمونهها و نمونه
شاهد اختالف معنیداری را نشان نداد .همچنین ،پس
از نمونه حاوی  %15پودر جلبک ،بهترتیب نمونه
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شکل  – 1مقدار ترکیبات فنولی (بر حسب میلیگرم اسید گالیک بر گرم ماده خشک) در پاستای شاهد ( )COو حاوی جلبک با
درصدهای  )T2( 10 ،)T1( 5و .)T3( 15

شکل  – 2فعالیت مهارکنندگی رادیکالهای آزاد ∙( DPPHبر حسب درصد خنثی کنندگی رادیکالهای آزاد) در پاستای شاهد
( )COو حاوی جلبک با درصدهای  )T2( 10 ،)T1( 5و .)T3( 15

حاوی %10نمونه شاهد و نمونه حاوی  %5پودر جلبکی
واجد کمترین محتوای ترکیبات فنولی بودند.

 .2.3قدرت خنثیکنندگی رادیکالهای آزاد
()∙DPPH
ظرفیتهای ضداکسیدانی عصاره پاستاهای حاوی
جلبک  E. intestinalisارزیابی شد .قدرت
مهارکنندگی رادیکالهای آزاد ∙ DPPHتوسط
پاستاهای حاوی جلبک  E. intestinalisدر شکل 2
نمایش داده شده است .همانگونه که نشان میدهد
بیشترین میزان مهار رادیکالهای آزاد در پاستای
حاوی  %15جلبک مشاهده شد که در مقایسه با سایر

نمونهها این اختالف معنیدار بود (.)P>0/05

 .3.3فعالیت ضداکسیدانی کل ()TAC
بهطور کلی ،غلظتهای مختلف عصارههای آبی پاستا،
دارای درجات متفاوتی از فعالیت ضداکسیدانی بودند
که میزان آن در تمامی نمونهها با افزایش غلظت
افزایش یافت .همان طور که در شکل  3نشان داده شده
است ،نتایج نشان داد که در میان نمونهها ،عصاره
پاستای حاوی  %15پودر جلبک باالترین فعالیت ضد-
اکسیدانی را دارا بود .عصاره پاستاهای حاوی  %10و
 %5پودر جلبک نیز بیشترین فعالیت ضداکسیدانی را
پس از پاستای حاوی  %15پودر جلبک از خود نشان
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شکل  – 3فعالیت ضداکسیدانی کل (برحسب میلیگرم اسید آسکوربیک بر گرم ماده خشک) در پاستای شاهد ( )COو حاوی
جلبک با درصدهای  )T2( 10 ،)T1( 5و .)T3( 15

دادند .کمترین فعالیت ضداکسیدانی نیز در عصاره
پاستای شاهد مشاهده گردید .بر اساس نتایج ،نمونه
حاوی  %15پودر جلبک در مقایسه با سایر نمونهها ،به
طور معنیداری باالترین فعالیت ضداکسیدانی را نشان
داد و از سویی دیگر پاستای شاهد علیرغم اینکه
پایینترین میزان فعالیت ضداکسیدانی را از خود نشان
داد ولی تنها با پاستای حاوی  %5پودر جلبک اختالف
معنیداری را نشان نداد (.)P>0/05

 .4بحث و نتیجهگیری
مطالعات زیادی در سراسر جهان با هدف ارتقای
کیفیت ترکیبات غذا-دارو و تغذیهای پاستای متشکل
از آرد گندم انجام شده است .تاکنون پاستاهای متشکل
از آرد گندم با ترکیبات غنی فنولی مانند آرد برگهای
خشک شده گل تاج خروس ( Borneo and
 ،)Aguirre, 2008جلبک واکامه ( Prabhasankar
 ،)et al., 2009برگهای پرتقال و هویج ( Boroski
 ،)et al., 2011آرد ذرت ( ،)Khan et al., 2013آرد
گندم سیاه ) (Biney and Beta, 2014و آرد نخود
( )Padalino et al., 2014غنیسازی شدهاند .نتایج
پژوهش  Zarabadi pourو همکاران ( )1393در
خصوص افزودن ریزجلبک اسپیرولینا در سطوح
مختلف بر پایه آرد سمولینا به پاستا و مقایسه آن با
پاستای معمولی نشان داد که پاستای ریزجلبکی تولید
شده از لحاظ ارزش غذایی باالتر از پاستای معمولی

بوده اما از لحاظ کیفیت تفاوت معنیداری با پاستای
معمولی نداشت .در تحقیقی که  Alaviو همکاران
( )1394انجام دادند ،دریافتند که افزودن ریز جلبک
اسپیرولینا ( )Artrospira platensisبهعنوان یک
ترکیب طبیعی برای بهبود پایداری اکسیداتیو و افزایش
زمان ماندگاری روغن زیتون بکر در مقایسه با روغن
زیتون کنترل مؤثر واقع شد .جلبک ها منبع مهم تعداد
زیادی از متابولیتهای زیستفعال هستند ،مانند
ترکیبات فنولی که در اکثر جلبکها وجود دارند
( .)Stengel et al., 2011محتوای ترکیبات فنولی در
تمامی عصارههای آبی پاستا ،با افزایش غلظت افزایش
یافت .با توجه به اینکه ماکروجلبکهای دریایی منبعی
غنی از ضداکسیدانهای مختلف مثل پلیفنولها
هستند میتوان نتیجه گرفت که افزایش محتوای
فنولی در پاستاهای تولیدی کامالً قابل توجیه است.
نتایج فوق با نتایج حاصل از پژوهشهای
 Prabhasankarو همکاران ( )2009bو  Leonو
همکاران ( )2014مطابقت داشت.
در مطالعهای که Hashem dabaghian
( )1394در خصوص ارزیابی ظرفیت ضداکسیدانی
عصاره خام جلبک  E. intestinalisو فراکشنهای
حاصل از آن و توانایی آنها در مهار رادیکالهای آزاد
∙ DPPHانجام داد ،میزان مهار رادیکالهای آزاد در
عصاره خام بین  %35-55تعیین شد .همان طور که
گفته شد ،میزان مهارکنندگی رادیکال آزاد در عصاره
پاستاهای تولیدی وابسته به غلظت عصارهها بود و با
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افزایش غلظت افزایش معنیداری پیدا کرد .بر این
اساس میتوان نتیجه گرفت که جلبک
 U. intestinalisکه در غنیسازی پاستا استفاده شد،
مهارکننده خوبی برای رادیکالهای آزاد ∙ DPPHمی-
باشد .پاستاهایی با مقادیر بیشتر فنول کل ،قابلیت
جذب رادیکال باالتری داشتهاند که احتماالً بهاین دلیل
است که پلیفنولهای جلبکهای دریایی ترکیبات
پایهای برای ویژگی ضد رادیکالی پاستا میباشند
( .)Kuda et al., 2005; Chew et al., 2008فنول-
ها ،عواملی مهم در مهار رادیکالهای آزاد ∙DPPH
بوده اما در برخی از گونههای جلبکها کاروتنوئیدها،
اسیدهای چرب غیر اشباع و بعضی از ترکیبات با وزن
ملکلولی پایین مثل پلیساکاریدها ،پروتئین ،پپتید و
رنگدانهها ممکن است در مهار این رادیکال آزاد دخالت
داشته باشند ( .)Souza et al., 2011در مطالعه
 Prabhasankarو همکاران ( )2009bپاستای حاوی
جلبک واکامه ( )Undaria pinnatifidaفعالیت
مهارکنندگی رادیکال آزاد ∙ DPPHرا در پاستاها
افزایش داد .همان طور که ذکر شد ،در میان نمونهها،
عصاره پاستای حاوی  %15پودر جلبک باالترین فعالیت
ضداکسیدانی را دارا بود .عصاره پاستاهای حاوی %10
و  %5پودر جلبک نیز بیشترین فعالیت ضداکسیدانی را
پس از پاستای حاوی  %15پودر جلبک از خود نشان
دادند و کمترین فعالیت ضداکسیدانی نیز در عصاره
پاستای شاهد مشاهده گردید .بنابراین نتایج پیش رو
با نتایج حاصل از پژوهشهای  Prabhasankarو
همکاران ( )2009bو  Leonو همکاران ()2014
مطابقت داشت .همچنین در پژوهشی دیگر از
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 Prabhasankarو همکاران ( )2009aکه از جلبک
قهوهای هندی  Sargassum marginatumبهعنوان
یک جزء ترکیبی برای بهبود کیفیت تغذیهای و عملکرد
زیستی در پاستا استفاده کردند همین نتیجه مشاهده
شد و دریافتند فعالیت جمعآوری رادیکال 2و-2دی-
فنیل-1-پیکریل هیدرازیل (درصد) و شالته کردن
فلزات در پاستا با  2/5درصد جلبک دریایی به باالترین
مقدار رسید Gouveia .و همکاران ( )2007با استفاده
از ریزجلبکهای  Chlorella vulgarisو
 Haematococcus pluvialisنتایج مشابهی را در
زمینه کاهش عدد پراکسید و آنیزیدین در امولسیون-
های غذایی مشاهده کردند Mamatha .و همکاران
( )2007نیز با افزودن جلبک دریایی
 Enteromotpha compressaدر تهیه اسنکی به نام
پاکادو فعالیت جمعآوری رادیکالهای آزاد و محتوی
فنلی آن را افزایش دادند.
از نتایج این پژوهش نتیجهگیری میشود که
ماکروجلبکها حاوی تعداد متعددی از ترکیبات
زیستفعال مانند ترکیبات فنولی هستند که میتوانند
سبب افزایش خواص سالمتی بخش محصوالت شود.
همچنین این جلبک در بیشتر سطوحی که مورد
استفاده قرارگرفت ،فعالیت ضداکسیدانی را در مقایسه
با پاستای شاهد افزایش داد .افزودن  %15پودر جلبک
 U. intestinalisمیتواند بهترین گزینه از نظر
ویژگیهای مورد بررسی باشد .پیشنهاد میشود برای
کنترل فعالیتهای اکسیدانی و باال بردن ارزش
سالمتیبخش پاستا از این ماکروجلبک بهعنوان
افزودنی استفاده شود.
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