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ABSTRACT: This study was designed to investigate the chemical composition of red 

algae Gelidium sp. collected from Mediterranean sea as new source of bioactive 

substance. The biochemical components for this algae were isolated and characterized 

which includes amino acids and fatty acids .  Protein was extracted and characterized. 

The functional properties which includes foaming capacity and foam volume stability, 

emulsifying properties , water binding capacity and oil binding capacity . 

Polysaccharides from this algae was extracted and characterized which   includes sulfate 

content, mono saccharides composition ,  antioxidant activity which   includes,  the free 

– radical scavenging capacity using a 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl ( DPPH ) and the 

scavenging activity against the hydroxyl radical. Further studies were conducted to 

biological effects of gelidium algae on rates.  

The proximate chemical composition of Gelidium sp. were protein content (13.23 ± 1.06% 

DW) , crude lipid (1.16 ± 0.21% DW),  fiber content (5.5 ± 1.05% DW) , ash content (26.45 ± 

0.74%) ,  and carbohydrate content (53.66 ± 1.21% DW).   
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 خص العربىمالم
الذي تم تجميعة من البحر االبيض المتوسط   .Gelidium spممت هذة الدراسة لمعرفة التركيب الكيميائي لطحمب ص

كمصدر جديد لممواد الحيوية النشطة، وتم فصل المواد الحيوية والتعرف عميها ومن ضمنها االحماض االمينية واالحماض 
لوظيفية لة والتى تشتمل عمى القدرة عمى عمل رغوة وثبات الدهنية. تم إستخالص بروتين الطحمب وتقدير الخواص ا

خواص االستحالب والقدرة عمى االمساك بالماء والزيت ، تم أستخالص السكريات العديدة من الطحمب وتحميمها  -حجمها  
 دة .التعرف عمى السكريات االحادية الداخمة فى تركيبها ونشاطها كمضادات أكس -من حيث محتواها من السمفات  

%. وكانت النتائج 21و  6و  3.6تم عمل تجربة حيوية مستخدما الجرذان لمعرفة تأثير التغذية عمى الطحمب بنسب 
 المتحصل عميها كالتالى:

ليبيدات  –% وزن جاف(  2.17±  24.34أشار التحميل الكيميائي لمطحمب إلى إحتواء الطحمب عمى بروتين بنسبة )
 –وزن جاف(  1.85% ± 37.56رماد ) –% وزن جاف( 2.16±  6.6ياف )ال –% وزن جاف( ±1.32  2.27)

 % وزن جاف(.2.32±  64.77كربوهيدرات ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


