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بررسی برونتنی ویژگیهای ضد باکتریایی و ضد اکسیدانی سلوموسیت
مشتق شده از توتیای دریایی نقبزن ()Echinometra matheai
و عصارههای آن
3

سجاد کاویانی ،1سید فخرالدین حسینی ،*2مسعود رضایی

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه فرآوری محصوالت شیالتی ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس،
نور ،مازندران ،ایران.
 . 2دانشیار گروه فراوری محصوالت شیالتی ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،مازندران ،ایران.
 .3استاد گروه فراوری محصوالت شیالتی ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،مازندران ،ایران.
تاریخ دریافت1398/01/11 :

تاریخ پذیرش1398/09/14 :

چکیده
در این مطالعه فعالیت ضدباکتریایی و ضداک سیدانی سلومو سیت م شتق شده از توتیای دریایی و ع صارههای آّبی و آلی حا صل از آن ،مورد ارزیابی
قرار گرفت .برای این منظور نمونههای زنده توتیای دریایی از سوووواحل لیج فارس (بندر بوشووو رم م آوری گردید و سووولوموسووویتها از مای
سلومیک آن دا سازی و سپس ع صارهگیری شدند .اثر ضد باکتریایی سلومو سیت و ع صارهها بر گونههای باکتریایی ،Staphlococcus aureus
 Escherichia coli ،Bacillus cereusو  Pseudomonas aeruginosaارزیابی شد و نتایج نشان داد این ترکیات اثر ضد باکتریایی قوی بر باکتریهای
مورد مطالعه داشتند .همچنین ،اثرات ضد اکسیدانیِ سلوموسیت و هر یک از عصارهها مورد ارزیابی قرار گرفت به طوری که فاز آبی بیشترین اثر را
بر کاهش رادیکال آزاد  DPPHو فاز آلی بیشوووترین اثر را بر حذف رادیکال آزاد  ABTSنشوووان دادند .به طورکلی نتایج این تحقیق نشوووان داد
سلوموسیت و عصارههای حاصل از آن وا د اثرات ضداکسیدانی و ضدباکتریایی قویای هستند ،بیشترین اثر حذفکنندگی سلوموسیت ،فاز آبی و
فاز آلی بر رادیکالهای آزاد  ABTS ،DPPHو همچنین کاهندگی آهن به ترتیب در غلظتهای  5 ،1/25و  5میلیگرم در میلیلیتر مشوواهده شوود
همچنین نتایج ارزیابی ضووودباکتریایی سووولوموسووویت ،فاز آبی و فاز آلی نشوووان داد مقادیر مربو به  MICو  MBCبرای هر یک از ترکیبات با
هم برابر اسوووت ،به طوری که ( MICو یا MBCم این ترکی بات بر باکتری های  Escherichia coli ،Bacillus cereus ،Staphlococcus aureusو
 Pseudomonas aeruginosaبه ترت یب ،برای سووولوموسووو یت در غلظت های بیشوووتر از 2/5 ،2/5، 5و  5میکروگرم در میلیلیتر ،برای فاز آبی در
غلظتهای  0/019 ،0/019 ، 2/5و  0/019میکروگرم در میلیلیتر و برای فاز آلی در غلظتهای بیشوووتر از 0/625 ،0/625 ،5و  2/5میکروگرم در
میلیلیتر بهدست آمد .با تو ه به فعالیت ضدمیکروبی و ضداکسیدانی ترکیبات مورد مطالعه از توتیای دریایی میتوانند به عنوان عامل ضدباکتریایی،
ضد اکسیدانی در بستهبندی مورد استفاده قرار گیرند.

* نویسنده مسئول :سید فخرالدین حسینی

Email: hosseinisf@modares.ac.ir
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توتیای دریایی ،سلوموسیت ،فعالیت ضد باکتریایی ،فعالیت ضد اکسیدانی.

 .1مقدمه
محیط زیسووت دریا یک منب از مولکولهای زیسووت
فعال نوین است که از نظر پزشکی ،فیزیولوژی ،داروشناسی
و بیوشیمی بسیار حائز اهمیت اند (Li et al., 2008م .این
محیط در برگیرنده بیش از  80در صد از گونههای گیاهی
و انوری ان از قبیل لبک های بزرگ ،ریز لبک ها،
سوویانوباکترها ،ماهیها ،بیم رگان و گونههای دیگر اسووت
که مناب بالقوهای برای پروتئین و پپتیدهای منحصووور به
فرد ه ستند (Kim and Wijesekara., 2010م .با تو ه به
این که ترکی بات در یایی ت حت ف عال یت های داروسوووازی
ه ستند ،انتظار میرود که محیطزی ست دریایی یک منب
با ارزش از این ترکیبات دید در آینده با شد ( Kim and
Wijesekara., 2010م .ترکیبات شووویمیایی زیسوووتفعال
میتوانند بهعنوان متابولیت های اولیه و ثانویه طبقهبندی
شوووند (Uma and Parvathavarthini., 2010م .از آنجایی
که بیم ر گان در یایی به طور مداوم در معرض غل ظت
باالیی از باکتری ها ،قارچ ها و ویروس ها قرار دار ند که
ممکن است بیماریزا با شند  ،بقای این مو ودات بستگی
به مکانیسووم ضوودمیکروبی کارآمد برای محافظتشووان در
برابر عفونووتهووای میکروبی دارد ( Abubakar et al.,
2012م .ارپوسوووتان 1مانند بسووویاری دیگر از بیم رگان
در یایی به عنوان منبعی از ترکی بات ف عال زیسوووتی با

کاربردهای پزشکی بررسی شدهاند (Kelly, 2005م .اگرچه
ت عداد ز یادی از م تابول یت های ثانو یه ف عال دارویی از
ارپوسوووتان دا شووودهاند ،اما هنوز به نظر میرسووود
ارپوسووو تان به عنوان یک منب دسوووت نخورده برای
شناسایی و استخراج ترکیبات زیست فعال دید محسوب
شوند (Kelly, 2005م .در سالهای ا یر ترکیبات طبیعی
زیادی از ارپو ستان دا شده که فعالیتزی ستی و سیعی
داشوووته و ت اسوووتفاده دارویی و کاربردهای درمانی
معرفی شدهاند (Mayer, et al., 2013م.
توتیایدریایی 2متعلق به شا ه ارپو ستان و انواده
اکینوئیده 3و از بیم رگان دریایی است گونههای متنوعی
از توتیای دریایی به طور و سیعی در اقیانوسهای ان از
موونوواطووق ووزر و موودی تووا اعوومووا زیوواد
اقیانوس ها گسوووترده شووودهاند ( ;Arizza et al., 2013
Amarowicz et al., 2014م.
انواع عوامل ضدمیکروبی از مله استروئیدگلیکوزیدها،4
اسوووترولپلیهیوودروکسووویالت ،5رنگوودانووهنفتوکینون 6و
پپتیدهای ضوودمیکروبی 7از توتیاهای دریایی دا شوودهاند
(Soleimani et al., 1394م .توت یا های در یایی برای ز نده
ماندن به سوویسووتم دفاعی اتی بدن ود متکی هسووتند به
طوری که یک مجموعه ژن ایمنی پیچیده دارند ،که تنوع
باال و قابل تو های از مولکول های ایمنی دفاعی را نشوووان

1

Echinoderms
Sea urchin
3
Echinoidea
4
Steroidal glycosides
5
Polyhydroxylated sterols
6
Naphthoquinone pigment
7
Antimicrobial peptides
2
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میدهند .در این رابطه فعالیتهای ضووودباکتریایی عصووواره
توتیایدریایی سبز Strongylocentrotus droebachiensis
مشخص گردیده است (Li et al., 2010م.
گونه  Echinometra mathaeiبا وزن و طول متو سط
 85گرم و  6سووانتی متر حاوی  10الی  15میلیلیتر مای
سلومیک ا ست .این گونه در مناطق زرومدی درون چال
آبها ،زیر سنگها و به ندرت به حالت غیر پن ان پراکنش
دارد ،همچنین بیشترین فراوانی را در میان گونههای دیگر
انواده اکینوئیده دارا ست (Khaghli and Oufi., 1389م.
این گونه در تمام ماههای سال در مناطق مختلف لیج فارس
و دریای عمان یافت میشود .واکنش ایمنی توتیای دریایی در
برابر میکروارگانی سمهای بیماریزا به صورت بروز سلولهای
ایمنی و عوامل همورال در مای سووولومیک اسوووت .همچنین
رنگدانه های هیدروکسووویالت نفتوکینون در توتیای نقبزن
دارای فعالیت ضدباکتریایی ،ضد لبکی و ضداکسیدانی است
(Soleimani et al., 1394م .در تحقیقاتی که تاکنون روی
عصووواره ها و ترکیبات بدسوووت آمده از بیم رگان دریایی
صورت گرفته ،واص سیتوتوک سی سیتی ،ضد اک سیدانی،
ضد باکتریای ،ضد الت اب ،ضد ویرو سی و ضد سرطانی
آنها به اثبات رسیده است .به طوری که تاکنون مطالعات
زیادی بر واص ضد میکروبی و ضد اک سیدانی اندامهای
مختلف ارپوسوووتان در ان صوووورت گرفته اسوووت
(Chen, 2013; Farouk et al., 2007م.
در مطالعه راهی و همکاران ،1393 ،روی عصووواره آلی و
آبی ا زای مختلف بدن توتیای دریایی (گناد ،پوته ،ار و
بخش دهانیم ،نتایج ن شان داد ع صارهها در دو غلظت  600و
 µg/ml 1500میکروگرم در لیتر دارای اثر ضوووود قارچی
هسوووتند .همچنین فعالیت های ضووودباکتریایی عصووواره
توتیایدریایی سبز (Strongylocentrotus droebachiensisم
مورد مطالعه قرار گرفته اسوت و اثر ضود باکتریایی و ضود
قارچی آن به اثبات رسیده است (Haug et al., 2002م .از
سووووی دیگر اولین پپتیدهای ضووودمیکروب از عصووواره
سوولوموس ویت توتیای سووبز داسووازی و تخلیص شوودهاند
(اسووترونگلین 1و ،2سوونتروسووین 1و 2م که نتایج فعالیت
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ضووود منیکروبی آن نشوووان داد پپت یدها دارای اثر ضووود
باکتر یایی قوی بر باکتری های گرم مث بت و گرم منفی
بودند (Li et al., 2008, 2010م .بیان شده ا ست که مای
سلومیک و ع صاره های آلی پو سته و گناد توتیای دریایی
ا صیت ضد اک سیدانی دارد (Soleimani et al., 2014م.
هم چنین  Qinو همکاران (2011م ،به طور داگانه گناد
توت یای در یایی بنفش  Strongylocentrotus nudusرا با
پروت ئاز های مختلف ت حت ه یدرولیز آنزیمی قرار داد ند.
نتایج ن شان داد که تمام فرک شنهای پپتید دارای ظرفیت
م ار رادی کال  DPPHو کاهش قدرت کاه ندگی آهن
بودند .لذا ،نیاز اسوووت اثرات ضووود باکتریایی محصووووالت
حاصووول از عصووواره به روش های مختلف مورد بررسوووی
بیشووتری قرار گیرد تا در صوونعت آبزی پروری بکار گرفته
شووود .درمطالعه حاضوور واص ضوود اکسوویدانی و ضوود
باکتریایی سلومو سیت م شتق شده از گونة توتیای دریایی
(Echinometra mathaeiم و فازهای آبی و آلی حاصوول از
آن بررسی شد.

 .2مواد و روشها
 .2.1جمعآوری توتیای دریایی نقبزن
نمونههای زنده توتیای دریایی نقبزن در پاییز سوووال
 1395در  6نوبت از منطقه باال زر و مدی با سووواحل
سنگی _ صخرهای در لیج فارس (بو ش ر ،بندر بو ش ر،
ساحل شغاب ،طول و عرض غرافیایی "28°54'24.45
شوومالی و " 50°49'23.77شوورقیم م آوری گردیدند.
توتیاهای صووید شووده در ظرفهای پالسووتیکی حاوی آب
دریا قرار گرفتند و به پژوهشوووکده لیج فارس (واق در
ا ستان بو ش ر ،بندر بو ش رم انتقال یافتند .نمونههای زنده
به منظور سوووازگاری با محیط و کاهش اسوووترس تا پایان
ز مان نمو نه برداری در ونیرو های (ظرف هایم حاوی آب
دریا (همان آب دریا منطقه صووویدم و در معرض هوادهی
قرار گرفتند .به منظور داسازی سلومو سیتها از پال سما
( سلولهای آزاد مای سلومیکم ،مای سلومیک از طریق
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شک ستن دیواره کل سیمی م آوری گردید و به مدت 20
دقیقه سووانتریفیوژ (× ،800gدمای  4در ه سووانتیگرادم
شد .پس از آن سلوموسیتها مخلو و لیوفلیزه شدند و تا
زمان اسووتخراج در دمای  -20در ه سووانتیگراد نگ داری
گردیدند (Schiallaci et al., 2014م.

 0/156 ،0/312 ،0/625 ، 1/25 ، 2/5م ی کرو گرم بر
میلیلیتر به روش ،رقیق سوووازی مرحله به مرحله 3ت یه
گردید (Schiallaci et al., 2014م.

 .2.4سویههای باکتریایی و شرایط رشد آنها
از باکتریهای گرم منفی ،Pseudomonas aeruginosa

 .2.2جداسااازی فاز آبی و آلی ساالوموساایتهای
توتیای دریایی
با برش بخش د هانی توت یا مای سووولومو یک حاوی
سلوموسیت ها م آوری و سپس شک انجمادی شد ،
پس از آن سوولوموسوویت های شووک انجمادی شووده به
منظور شوووویش طی دو مرح له با م قدار  60درصوووود
(حجمی/حجمیم استونیتریل به مدت  24ساعت در دمای
 4در ه در قیف م کننده نگ داری شوودند ،پس از آن
مایعات روماند در دمای منفی 20در ه سوووانتیگراد به
مدت  1تا  2ساعت انکوبه گریدند ،تا ا ازه داده شود که
فازهای آلی و آبی تفکیک شوند .فاز آبی و آلی م آوری
شدند و در سانتریفیوژ الء (یا در شک کن انجمادیم
شک گردیدند (Schiallaci et al., 2014م.

 .2.3تعیین حداقل غلظت بازدارندگی 1و حداقل
غلظت کشندگی

2

سووولوموسووویت و هر کدام از فازها (فاز آبی و آلیم در
رقتهای  10 -0/156میکروگرم در میلیلیتر ت یه شدند.
برای سا تن غلظتهای کر شده ابتدا  0/01گرم از وزن
شوووک هر کدام از فازها را در  1میلیلیتر بافر اولیه (آب
مقطرم حل گردید تا محلول استوک با غلظ  20میکروگرم
در میلیلیتر بدست آید (برای رسیدن به غلظتهای کمتر
به ن سبت  1به  2رقیق شدندم .برای هر ع صاره به و سیله
محیط کشت مولر هینتون براث ( 8 (MHBرقت ، 5 ، 10

 ،Escherichia coliو از بووا ک تریهووای گرم م ثبووت
 Bacillus cereus ،Staphlococcus aureusبووه ع نوان
میکروارگانیزمهای آزمون ا ستفاده شد .همه این سویهها
در دمای اتا و در محیط ک شت Mueller Hinton broth
رشوود یافتند .سووویههای باکتریهای مورد بررسووی در این
تحقیق ،سویه های وح شی بودند .سویه ها در مو س سه
رازی اراک و از مناب آلوده مختلف دا گردیدند ،باکتری
ا شری شیا کوالی و ا ستافیلوکوکوس از عفونت ان سانی دا
شدند و باکتری سدوموناس آئروژینوس از اس ال و در آ ر
باکتری باسیلوس سرئوس از غذا انسانی دا گردید .سپس
هر کدام از سویهها کشت طی داده شدند و به مدّت 24
ساعت در دمای 37 ◦ Cدر ه سانتیگراد در انکوباتور قرار
گرفتند تا از کلونی های تک آن ا به منظور انجام آزمایش
استفاده شود.
 .2.5سنجش پروتئین به روش BCA

4

در بررسی حاضر میزان پروتئین سلوموسیت ،فاز آبی و
آلی لیوفلیزه شده ،با استفاده از روش  BCAسنجیده شد
(Smith et al., 1985م .به طوری که با تو ه به منحنی
اسوووتاندارد (شوووکل 1م ،به دسوووت آمده میزان پروتئین
محاسبه گردید.

 .2.6آزمونهای ضااد اکساایدانی ساالوموساایت و
فازهای آبی و آلی جداسازی شده از آن
1

Minimum Inhibitory Concentration
Minimum Bactericidal Concentration
3
Serial dilution
4
Bicinchoninic Acid Method
2
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 .2.6.1قاادرت حااذ کنناادگی رادیکاااا آزاد

واندن ذب در  517نانومتر با اسپکتروفوتومتر

1DPPH

قدرت حذف کن ندگی رادی کال  DPPHبر طبق روش
 Youو همکاران (2010م انجام شووود 500 .مایکرولیتر از
نمونه با  500مایکرولیتر محلول  0/16 DPPHمیلیموالر
که در اتانول  95درصوود حل شووده مخلو گردید .محلول
به دست آمده به مدت  1دقیقه تکان داده شد و سپس در
دمای اتا به مدت  30دقیقه در شوورایط تاریکی نگ داری
شووود .در ن ایت ذب همه نمونه ها در طول موج 517
نانومتر با دسوووتگاه میکروپلیت ریدر االیزا وانده شووود.
قدرت م ارکنندگی با اسوووتفاده از رابطه زیر محاسوووبه
گردیدند.
رابطه (1م:
= )Free radical scavenging (%
(A blank – A sample) × 100/ Ablank
 :DPPHنمونه با A sample
 :DPPHاتانول با A blank

مواد الزم -1 :محلول  0/16 DPPHمیلی موالر معادل
 0/0630912گرم در  1لیتر آب -2 .محلول 0/1 DPPH
م ی لی موالر معووادل  0/039432گرم در  1ل ی تر آب.
-4 DPPH molar mass: 394.32 g/mol -3رقیق سازی
نمونه از  mg/ml40تا  mg/ml 0.078125یعنی از  S1تا
 S10انجام شد .یک سی سی نمونه (باید  0.2سی سی
نمونه که با آب مقطر به حجم  2سی سی برسد برای این
کار  200سووی سووی از هر غلظت  1800سووی سووی آب
مقطرشدم  2سی سی  16% DPPHموالرشد.

1دقیقه تکان داده می شود

1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical

1

 .2.6.2قدرت حذ

رادیکاا ABTS

2

قدرت حذفکنندگی رادیکال  ABTSبا روش Wang
و همکاران (2012م اندازهگیری شوود .ابتدا محلول ABTS

( 7میلیموالرم با پتاسوویم پرسووولفات ( 2/45میلیموالرم
مخلو گردید و به مدت  16سووواعت در دمای اتا در
شوورایط تاریکی نگ داری شوود .محلول رادیکال  ABTSدر
بافر فسفات پتاسیم نمکی (pH= 7/4م رقیق سازی شد تا
محلول مورد نظر برای ان جام آز مایش به میزان ذب
 0/7 0±/02در  734نانومتر رسووو ید .در ادا مه980 ،
میکرولیتر از محلول  ABTSبا  20میکرولیتر از غلظتهای
مختلف نمو نه مخلو شووود و پس از  10دقی قه ذب
نمونهها در  734نانومتر وانده شد .قدرت حذفکنندگی
رادیکال  ABTSبا استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:
رابطه (2م:
= )Free radical scavenging (%
(A blank – Asample)/ Ablank ×100
 :ABTSآب با محلول A blank

 :ABTSنمونه با

A sample

 .2.6.3آزمون قدرت کاهندگی آهن
بووه م ن ظور آز مون قوودرت کووا هنوود گی آ هن200 ،
مایکرولیتر نمونه با  500مایکرولیتر بافر فسووفات پتاسوویم
 0/2موالر (pH= 6/6م و  500مایکرولیتر فریسووو یان ید
پتا سیم  1در صد ترکیب گردید .ترکیب حا صله به مدت
 20دقی قه در د مای  50در ه سوووانتیگراد قرار گر فت،
سوووپس  500مایکرولیتر  10 TCAدرصوووود (حجمی/
حجمیم به آن ا ضافه شد .در ادامه محلول حا صل با دور
 4000×gبه مدت  10دقیقه سانتریفیوژ گردید .در ن ایت

)2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid

2
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به  500مایکرولیتر از فاز باالئی 500 ،مایکرولیتر آب
مقطر و  100مایکرولیتر کلرید آهن  0/1 IIIدرصد اضافه
شووود و سوووپس محلول در دمای ثابت به مدت 30دقیقه
نگ داری گردید تا به رنگ سوووبز تغییر یابد .میزان ذب
محلول ن ائی در طول موج  700نانومتر اندازهگیری شووود
(Bougatef, et al., 2009م.

انجام شووود .پس از بررسوووی نرمال بودن داده ها به کمک
آزمون کولموگروف-اسووومیرنف ،داده ها با آزمون واریانس
یک طرفه ( One way ANOVAم آنالیز شووودند .ت
تعیین و ود تفوواوت معنیدار بین مقووادیر میووانگین
تیمارهای مختلف از آزمون حداقل تفاوت معنیدار )(LSD
در سطح (p ≥0/05م استفاده گردید.

 .2.7تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل داده ها با اسوووتفاده از نرم افزار SPSS

شکل -1منحنی استاندارد مربوط به ارزیابی پروتئین به روش .BCA

 .3نتایج
 .3.1اثر ضااد باکتریایی ساالوموساایت ،فاز آبی و
فاز آلی بر باکتری Staphylococcus aureus

نتایج ارزیابی رقتهای مختلف محلول سلوموسیت و فاز
آبی و فاز آلی روی باکتری  Staphylococcus aureusپس
از  18ساعت انکوباسیون نشان داد که سلوموسیت ،فاز آبی
و فاز آلی وا د اصوویت ضوود میکروبی اسووت (شووکل 2م.
بهطوریکه چاهک های حاوی این ترکیبات در مقایسوووه با
چاهک فاقد این ترکیبات (کنترل مثبتم از مقدار عددی
کمتری بر ورداربودنوود .علیرغم توواثیر ضوووود میکروبی
سلومو سیت با افزایش غلظت بر فعالیت ضد میکروبی آن
تاثیر بارزی نداشوووت .در واق از غلظت  0/039میکروگرم

در میلیلیتر تا  5میکرو گرم در میلیلیتر ثا بت ما ند
(P≤ 0/05م .حداقل غل ظت بازدار ندگی ( 50درصووود <
MICم و  MBCاحتماالً غلظتهای بیشتر از  5میکرو گرم
در میلیلیتر بود .فاز اسوووتونیتریل (فاز آلیم نیز مشوووابه
سوولوموسوویتها با افزودن آن به چاهک ،بر باکتریها تاثیر
ضووودمیکروبی نشوووان داد .ولی با افزایش غل ظت تغییر
محسوسی مشاهده ن شد و هیچکدام از رقتها تاثیر بارزی
بر میزان باکتری ندا شت (P < 0/05م .فاز آبی در مقای سه
با دو ماده قبلی با افزایش غلظت ،روندکاهشوووی رشووود
باکتری را نشوووان داد .بطوریکه میزان باکتریها در غلظت
 5میکرو گرم بر میلیلیتر فاز آبی کاهش چشووومگیری
ن شان دادند .حداقل غلظت بازدارندگی (MIC < 50 %م با
حد اقل غلظت ک شندگی ( MICم فاز آبی با هم یک سان و
برابر با غلظت  2/5میکروگرم بر میلیلیتر بود (شکل2م.
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 .3.2اثر ضااد باکتریایی ساالوموساایت ،فاز آبی و
فاز آلی بر باکتری Bacillus cereus

نتایج ارزیابی فعالیت ضووود میکروبی رقتهای مختلف
محلول سووولوموسووو یت و فاز آبی و فاز آلی بر باکتری
 Bacillus cereusپس از  18ساعت انکوبا سیون در دمای
 35در ه سانتی گراد بیانگر آن بود که با افزودن هر کدام
از عصووواره ها به محیط باکتری ،بر آن ها تاثیر منفی دارد
ولی با افزایش غلظت ،علی رغم کاهش رشووود باکتریایی،
عکس الع مل های مت فاوتی مشوووا هده شووود .فاز آلی و
سلوموسیت از روند نسبتا م شابهای بر وردار بود و حداقل
غلظووت بووازدارنوودگی برای فوواز آلی در غلظووت 0/625
میکروگرم در میلیلیتر و حد اقل غلظت باز دارندگی برای
سووولوموسووویت در غلظت  2/5میکروگرم در میلیلیتر به

دسووت آمد (P > 0/05م .نتایج فاز آبی بیانگر تاثیر مخرب
و قوی آن با تلقیح به باکتریها است .بطوریکه در کمترین
غلظت ،به شدت بر ر شد باکتریها اثر گذا شته و ن شانگر
کنترل کا مل مع یت باکتر یایی بود .حدا قل غل ظت
بازدارندگی (MIC < 50 %م برابر با غلظت  2/5میکروگرم
بر میلیلیتر به دسوووت آ مد .در حالی که غل ظت 0/625
میکروگرم بر میلیلیتر ،حداقل غلظت بازدارندگی (50 %
< MICم فاز آلی را نشوووان داد .اما فاز آبی با بازدارندگی
بیش از  90درصووود در تمام غلظت ها ،بیانگر اثر گذاری
بسوویار قوی بر کاهش معیت باکتری بود .در واق در فاز
آبی از کمترین غل ظت ،با عث حذف کا مل مع یت
باکتریایی شد و اعداد وانده شده با میانگین عدد کنترل
منفی (0/04م ،بودند که بیانگر حداقل غلظت کشوووندگی
(MBCم در پایین ترین غلظت است (شکل 3م.

ارزیابی فعالیت ضد میکروبی بر باکتری Staphylococcus aureus

b cd
cd
cd cd a a a
a aa aa a bcd abc abc a a a
b aa

۰.۸۰
۰.۶۰

فاز آبی
سلوموسیت

۱.۰۰

۰.۴۰
a

۰.۲۰
۰.۰۰

فاز استونیتریل (آلیم

غلظت ماده بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر

عدد ذب وانده شده در طول موج 600
نانومتر

b
ec

۱.۲۰

شکل -2نتایج ارزیابی رقتهای مختلف محلول سلوموسیت و فاز آبی و فاز آلی بر باکتری Staphylococcus aureus

پس از  18ساعت انکوباسیون.

ارزیابی فعالیت ضد میکروبی بر باکتری Bacillus cereus

سلوموسیت
فاز استونیتریل (آلیم

غلظت ماده بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر

عدد ذب وانده شده
در طول موج  600نانومتر

فاز آبی

a

a

e cd
e de
d
c cd
c cd
c bc b
a a a a a b
a a

b
ef

۱.۰۰
۰.۵۰
۰.۰۰

شکل -3نتایج ارزیابی رقتهای مختلف محلول سلوموسیت و فاز آبی و فاز آلی بر باکتری Bacillus cereus

پس از  18ساعت انکوباسیون.
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بازدار ندگی و کشووو ندگی ((MIC < 50 %م و MBCم
سلوموسیت مقدار  2/5میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد و
حداقل غلظت بازدارندگی و کشووندگی ((MIC < 50 %م و
MBCم فاز آلی در مقایسه با سلوموسیت در غلظت کمتر و
معادل مقدار  0/078میکروگرم بر میلیلیتر به دسووت آمد.
فاز آبی بر این باکتری نیز تاثیر بارزی داشت و با افزودن آن
به محیط کشوووت ،باکتری ها را از بین برد .در واق حداقل
ک شندگی (MBCم فاز آبی از کمترین غلظت آزمایش شده
یعنی  0/019میکروگرم بر میلیلیتر به دست آمد.

 .3.3اثر ضااد باکتریایی ساالوموساایت ،فاز آبی و
فاز آلی بر باکتری Escherichia coli

در شکل ،4تاثیر رقتهای مختلف سلومو سیت ،فاز آبی
و فاز آلی بر باکتری  Escherichia coliنشووان داده شووده
اسووت .فاز آلی در مقایسووه با سوولوموسوویت از تاثیر گذاری
بیشووتری بر وردار بود ولی فاز آبی در مقایسووه با آن دو به
شووودت تاثیر گذار بود .بهطوری که باکتری ها در کمترین
غلظت کاهش شووودیدی را نشوووان دادند .حداقل غلظت

ارزیابی فعالیت ضد میکروبی بر باکتری Escherichia coli
b
ec

۰.۷۰
۰.۶۰

b

فاز آبی
سلوموسیت
فاز استونیتریل (آلیم

aa
a

aa
a

b

b

bc

c

b

b

c

c

b

b

۰.۵۰

d

۰.۴۰

cd

۰.۳۰
۰.۲۰

b
a

a

a

a

a

a

a

۰.۱۰
۰.۰۰

عدد ذب وانده شده در طول موج  600نانومتر

۰.۸۰

غلظت ماده بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر
شکل - 4نتایج ارزیابی رقتهای مختلف محلول سلوموسیت و فاز آبی و فاز آلی روی باکتری Escherichia coli

پس از  18ساعت انکوباسیون.

 .3.4اثر ضاد باکتریایی سالوموسایت ،فاز آبی و
فاز آلی بر باکتری Pseudomonas aeruginosa

با افزودن مواد سووولوموسووویت ،فاز آبی و فاز آلی به
باکتری گرممنفی  Pseudomonas aeruginosaکاهش
ر شد م شاهده شد ولی با افزایش غلظت بر آن تاثیر منفی
داشووت .فاز آبی در مقایسووه با دو ماده دیگر مشووابه سووایر
آزمونهای ضوود میکروبی انجام شووده ،بسوویار موثرتر عمل
نمود و رشد باکتریها را بطور کامل م ار کرد.

حداقل غلظت بازدارندگی و کشووندگی سوولوموسوویت
((MIC < 50 %م و MBCم بووورای بووواکوووتوووری
 Pseudomonas aeruginosaمقوودار  5م ی کرو گرم بر
میلیلیتر تعیین شوود .فاز آلی نیز مشووابه سوولوموسوویت با
افزایش غلظت ،تاثیر ضد باکتریایی قویتری را نشان داد و
حووداقوول غوولووظووت بووازدارنوودگووی و کشوووونوودگووی آن
((MIC < 50 %م و MBCم برا بر  2/5م ی کرو گرم بر
میلیلیتر بود .فاز آبی بر این گو نه از باکتری نیز تاثیر
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منفی بارزی داشووووت و با افزودن آن به محیط حاوی
باکتری ،کشوووندگی آن مشوووخص گردید .در واق حداقل
کشووونوودگی فوواز آبی درکمترین غلظووت ،یعنی 0/019
میکروگرم بر میلیلیتر حاصل شد (شکل 5م.

 .3.5ن تایج میزان حذ

در شوووکل  6نتایج مقایسوووه درصووود م ارکنندگی
سوولوموسوویت و فازهای آبی و آلی دا شووده از آن آمده
اسووت .در غلظتهای  1/25و  0/63میلیگرم در میلیلیتر
تفاوت معنیداری بین فاز آلی و سلوموسیت و ود نداشت.
در حالی که فاز آبی با دو ترکیب دیگر تفاوت معنی داشت
(P<0/05م .همچنین بیشوووترین اثر م ارکنندگی برای فاز
آبی در غلظتهای  1/25و  0/63میلیگرم در میلیلیتر به
دست آمد.

کن ندگی رادی کاا آزاد

 DPPHبرای فاز آلی ،فاز آبی و سلوموسیت

ارزیابی فعالیت ضد میکروبی بر باکتری Pseudomonas aeruginosa
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عدد ذب وانده شده در طول موج  600نانومتر

۱.۲۰

غلظت ماده بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر
شکل -5نتایج ارزیابی رقتهای مختلف محلول سلوموسیت و فاز آبی و فاز آلی روی باکتری Pseudomonas aeruginosa

پس از  18ساعت انکوباسیون.

شکل - 6مقایسه درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد  DPPHسلوموسیت و فاز های آبی و آلی جدا شده از آن،
هر غلظت به طور جداگانه مورد مقایسه قرار گرفته است.
حروف  a-cبیانگر تفاوت معنیدار بین غلظتها است ( .)P<0/05دادهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شدهاند.
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بررسی نتایج به دست آمده نشان دادند که سلوموسیت
و فاز آلی و آبی فعالیت حذف کنندگی رادیکال  DPPHرا
به وبی دارند ،به طوری که با افزایش غلظت عصوواره ها از
 0/156میلی گرم در میلی لیتر بووه  1/25میلی گرم در
میلیلیتر ،فعالیت حذف کنندگی رادیکال آزاد افزایش یافت
و در غل ظت  1/25میلیگرم در میلی لیر ف عال یت حذف
کنندگی رادیکال آزاد  DPPHبرای سلوموسیت و فاز آلی و
آبی ( 69/6 ،68/4و  83/6درصووودم بود .همچنین ف عال یت
حذف کنندگی رادیکال آزاد  DPPHدر سوولوموسوویت و فاز
BHT

a

۰.۲۰

۰.۱۰

درصد مهار کنندگی

۰.۲۰

۰.۱۰

Vitamin C
a

غلظت (میلی گرم در میلی لیر)
(الف)

۱۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

درصد مهار کنندگی

a

a

۱۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

آلی بطور معنیداری در تمامی غلظتها کمتر از آسکوربیک
ا سید و  BHTبود (P<0/05م .اما در غلظت  1/25میلیگرم
در میلی لیر برای فاز آبی ( 83/6درصوودم تفاوت معنیداری
با ضد اکسیدانهای صنعتی و طبیعی در غلظتهای  0/1و
 0/2میلیگرم در میلی لیتر (برای  BHTبه ترتیب 82/67
و  83/14در صد م ار کنندگی و همچنین برای آ سکوربیک
اسوووید به ترتیب  83 /14و  87/89درصووود م ار کنندگیم
مشاهده نشد (شکل 7م.

غلظت (میلی گرم در میلی لیر
(ب)

شکل - 7میزان حذف کنندگی رادیکال آزاد  DPPHبرای ضد اکسیدان صنعتی ( BHTالف) و ویتامین ( Cب) در دو غلظت  0/2و  0/1میلیگرم در
میلیلیتر( .درصد مهار کنندگی غلظتهای  0/2و  0/1میلیگرم در میلیلیتر ضد اکسیدان های صنعتی و طبیعی ( BHTو آسکوربیک اسید)
مبنای مقایسهاند و درصد مهار کنندگی سایر ترکیبات با غلظتهای متفاوت بر اساس مقدار عددی سنجیده شده است).

 .3.6ن تایج میزان حذ

کن ندگی رادی کاا آزاد

 ABTSبرای سلوموسیت ،فاز آبی و فاز آلی
در شوووکل  ،8ن تایج مقایسوووه درصووود م ارکنندگی
سلوموسیت  ،فازهای آبی و آلی دا شده از آن آمده است.
طبق نتایج در تمامی غلظتها بین سلومو سیت ،فاز آبی و
فاز آلی تفاوت معنیدار مشاهده شد (P<0/05م .بررسی ها
نشوووان داد در غلظت  2/5میلیگرم در میلیلیتر فاز آلی

 73/16درصد سلوموسیت  33/83درصد و فاز آبی 33/23
در صد رادیکال ای آزاد  ABTSحذف شدند ،در غلظت 5
میلیگرم در میلیلیتر فاز آلی  91/7درصووود قدرت حذف
کنندگی رادیکال آزاد  ABTثبت شد و سلوموسیت46/52
درصد رادیکال آزاد  ABTSرا حذف کرد و کمترین قدرت
حذف کنندگی مربو به فازآبی با درصوود حذف کنندگی
 32/05درصووود بود ،همچنین ف عال یت حذف کن ندگی
رادی کال آزاد  ABTSدر سووولوموسووو یت و فاز آبی بطور
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معنیداری کمتر از آسوووکوربیووک اسووویوود و  BHTبود
(P<0/05م .ا ما در غل ظت  5میلیگرم در میلیلیتر برای
فاز آلی ( 91/7در صدم تفاوت معنیداری با ضد اک سیدان
هووای صووونعتی و طبیعی در غلظووت  0/2میلیگرم در
میلیلیتر (برای  90/7 BHTدرصوود م ار کنندگی و برای
آسووکوربیک اسووید  60/7درصوود م ار کنندگیم مشوواهده
a

سلوموسیت

نشووود .اما درصووود م ار کنندگی فاز آلی با غلظت 0/1
میکروگرم در میلیلیتر ضووود اکسووویدان های صووونعتی و
طبیعی تفاوت معنیداری داشووت و درصوود م ار کنندگی
ضوود اکسوویدان های مذکور برای غلظت  0/1میلیگرم در
میلیلیتر به ترت یب برای  60/7 BHTدرصوووود و برای
آسکوربیک اسید  76/05درصد به دست آمد (شکل 9م.
فاز آلی

فازآبی

a

b
c

۵.۰۰

b b

b c

c

b

a

۰.۶۳
۱.۲۵
۲.۵۰
غلظت (میلی گرم بر میلی لیتر)

a ab

درصد مهار کنندگی

a

۱۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

۰.۳۱

شکل  - 8مقایسه درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد  ABTSسلوموسیت و فازهای آبی و آلی جدا شده از آن،
(حروف معنیداری اختالف در هر غلظت را نشان میدهد و مقایسه بین تمام غلظتها با توجه به درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد توسط
سلوموسیت ،فاز آلی و فاز در غلظتهای مختلف صورت گرفته است).

شکل - 9میزان حذف کنندگی رادیکال آزاد  ABTSبرای ضد اکسیدان صنعتی  BHTو ضد اکسیدان طبیعی (ویتامین  )Cدر دو غلظت  0/2و  0/1میلیگرم
در میلیلیتر (درصد مهار کنندگی غلظتهای  0/2و  0/1میلیگرم در میلیلیتر ضد اکسیدان های صنعتی و طبیعی ( BHTو آسکوربیک اسید)
مبنای مقایسهاند و درصد مهار کنندگی سایر ترکیبات با غلظتهای متفاوت بر اساس مقدار عددی سنجیده شده است).

 .3.7ن تایج آزمون قدرت کاه ندگی آهن برای
سلوموسیت ،فاز آلی و فاز آبی
بررسوووی نتایج نشوووان داد که قدرت کاهندگی آهن

سووولوموسووو یت و فازآلی و آبی در ت مام غل ظت ها دارای
ا تالف معنیدار اسوووت (شوووکل  10م ،به طوری که با
افزایش غلظت برای هر سووه ماده افزایش میزان کاهندگی
آهن م شاهده شد .در غلظت  1/25میلیگرم در میلیلیتر

شیالت ،مجله مناب طبیعی ایران ،دوره  ،72شماره  ،1ب ار 1398
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ا تالف معنیداری بین فاز آبی و سوولوموسوویت مشوواهده
نشووود .بیشوووترین قدرت احیا کنندگی برای فاز آلی در
غلظووتهووای  5و  2/5میلیگرم در میلیلیتر بووا ووذب
 0/323و  0/174مشووووا هده شوووود و این میزان برای
سلومو سیت  0/09و  0/06به د ست آمد .کمترین قدرت
احیا کنندگی برای فاز آبی م شاهده شد ،به طوری که در
بیشوووترین غل ظت های آن یعنی  5و  2/5میلیگرم در
میلیلیتر میزان ذب برابر  0/05بود.
سلوموسیت

 .3.8تعیین غلظت پروتئین
در بررسی حاضر میزان پروتئین سلوموسیت ،فاز آبی و
آلی لیوفلیزه شده آن با ا ستفاده از روش  BCAسنجیده
شووود .به طوری که با تو ه به منحنی اسوووتاندارد ،میزان
پروتئین به ترتیب برای سلومو سیت ،فاز آبی و فاز آلی به
ترتیب  23/38 ، 62/41و 69درصد محاسبه گردید.

فاز آلی

فاز آبی

a

۰.۳۰
a
b

c

۰.۲۰

cb

bb

a

acb

aba

۲.۵۰

۱.۲۵

۰.۶۲

۰.۳۱

۰.۱۰

جذب در  700نانومتر

۰.۴۰

۰.۰۰
۵.۰۰

غلظت (میلی گرم در میلی لیتر)
شکل  -10مقایسه آزمون قدرت کاهندگی سلوموسیت و فاز های آلی و آبی.

 .4بحث و نتیجه گیری
در سووال های ا یر ،تو ه زیادی به بررسووی فعالیت ای
ترکیبات زیستی و استفاده دارویی بالقوه از آن ا شده است.
توسوووعه مقاومت دارویی در پاتوژن های انسوووانی در برابر
پادزیست هایی مصرفی ،ستجو برای مواد ضدمیکروبی از
سایر مناب از مله مناب طبیعی زیستی شکی و دریایی
زی را ضروری کرده ا ست .همچنین شکلگیری گونههای
اکسووویژن واکنشپذیر منجر به وقوع بیماریهای زیادی از
قبیل بیماری قلبی ،سکته مغزی ،ت صلب شرائین ،دیابت و

سرطان شده است .فرایند اکسیداسیون لیپیدها نه تن ا در
صنای غذایی و تولید غذای سالم بلکه برای سالمتی انسان
نیز مشووکل سوواز شووده اسووت (1997 ،Shahidiو 2008م.
بنابراین ،در صنای غذایی و دارو سازی از ضداک سیدانهای
مصنوعی مانند :بوتیل هیدروکسی آنیزولBHA( 1م ،پروپیل
گاالتPG( 2م ،بوتیل هیدروکسوووی تولوئنBHT( 3م و تترا
بوت یل ه یدروکوینون TBHQ 4ت به تا یر ا ندا تن
اکسووویووداسووو یون ل ی پیوودهووا اسووو تفوواده میشوووود
(Taher et al., 2014; Di Bernardini et al., 2011م .در
ا ستفاده از این ضداک سیدانهای م صنوعی تو ه به م سائل
Butylhydroxyanisole

1

Propyl gallate

2

Butylated hydroxytoluene

3

Tert-Butylhydroquinone

4
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ب داشتی دارای اهمیت زیادی است ( ;Taher et al., 2014

Hettiarachchy et al., 1996م .از این رو شووناسووایی مناب
ایمن و طبیعی ووایگزین بعنوان ضووووداکسووویوودان
برای غذاها یک ضووورورت اسوووت ( ;Taher et al., 2014
Di Bernardini et al., 2011م .بنابراین ،عالقه روبه ر شدی
در ایگزینی ضداکسیدانهای مصنوعی با ضداکسیدانهای
طبیعی از منوواب غووذایی برای مزایووای سوووالمتی بووالقوه
و بدون عوارض انبی و ود دارد ( ;Taher et al., 2014
Sarmadi, 2010; Ismail, 2010م.
در مطالعه حا ضر اثر ضدباکتری سلومو سیت و ع صاره
آبی و آلی حاصووول از آن بر باکتریهای گرم منفی و گرم
مثبت (،Escherichia coli ،Pseudomonas aeruginosa
Bacillus cereus ،Staphlococcus aureusم و همچنین
اثر ضوود اکسوویانی این ترکیبات (حذف رادیکالهای آزاد
 DPPHو  ABTSهمچنین قدرت کاه ندگی آهنم ،مورد
بررسوووی قرار گرفت .به طوری که نتایج آمون های ضووود
باکتریایی نشوووان داد تمام این ترکیبات در تمام غلظتها
دارای اثر ضوود باکتریایی قوی بر باکتریهای گرم مثبت و
گرم منفی دار ند و میتوان ند به دل یل حضوووور ترکی باتی
از مله ا ستروئیدگلیکوزیدها ،ا سترولپلیهیدروک سیالت،
رنگدانهنفتوکینون ،پپتیدهای ضووود میکروب و لیزوزیم ها
ر شد باکتری ا را م ار کنند .ولی فاز آبی اثر ضد باکتریایی
ب سیار قوی تری را ن سبت به سلومو سیت و فاز آلی ن شان
داد که میتواند به دلیل حضووور بیشووتر پپتیدهای ضوود
میکروب (AMPsم در این فاز باشووود ( ;Li et al., 2010
Schillaci et al., 2014; Taher et al., 2014م .نتووا یج
کارهای  Liو همکاران 2008 ،و  ،2010بر توتیای دریایی
سبز منجر به دا سازی پپتیدهای ضد میکروبی غنی از
سی ستئین ا سترونگلین و سنترو سین از فاز آبی حا صل از
سلومو سیت ها دا سازی و تخلیص آن ا شد .ن شان داده
شوووود کووه  AMPsدارای اثوور ضوووود بوواکووتووریووای
قوی بر بووا ک تریهووای گرم م ن فی و گرم م ثبووت
( Escherichia coli ،Listonella (Vibrio) anguillarumو
Corynebacterium glutamicum ،Staphylococcus aureusم
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است.
همچنین در راب طه با اصووو یت حذف کن ندگی
رادی کال های آزاد  ، DPPHن تایج نشووووان داد که اثر
حذفکن ندگی  DPPHدر غل ظت های  0.16میلیگرم در
میلیلیتر ع صاره ها برای سلومو سیت و فاز آلی بی شتر از
فاز آبی اسووووت .ا ما بیشوووترین اثر حذف کن ندگی در
غلظت های  0/63میلیگرم در میلیلیتر و  1/25میلیگرم
در میلیلیتر مربو به فاز آبی به دسووووت آ مد ولی
معنیداری نبود .همچنین در غل ظت  1.25میلیگرم در
میلیلیتر مقدار عددی میزان م ار کنندگی  DPPHبرای
فاز آبی ( 83/6درصووودم از ویتامین 78/89( Cم و BHT
(82/67م بیشوووتر بوده اسوووت .در راب طه با اصووو یت
حذفکنندگی رادیکال های آزاد  ABTSنتایج بیانگر این
بود که ت مامی غل ظت ها در عصووواره ها دارای اثر حذف
کن ندکی رادی کال آزاد  ABTSهسوووت ند .ا ما اثر حذف
کننوودگی  ABTSبرای فوواز آلی بیشوووتر از فوواز آبی و
سووولوموسووویت بود .به طوری که در غلظتهای  2/5و 5
میلیگرم در میلیلیتر  ABTSدارای اثر حذف کن ندگی
بسووویار باالیی بود و در غلظت  5میلیگرم در میلیلیتر با
درصوود حذف کنندگی ( 91/7درصوودم عملکرد ب تری را
ن سبت به ضد اک سیدان های صنعتی و طبیعی ن شان داد.
در رابطه با قدرت کاهندگی آهن ،بیشوووترین قدرت احیا
کنندگی برای فاز آلی در غلظتهای  5و  2/5میلیگرم در
میلیلیتر با ذب  0/323و  0/174مشوواهده شوود و این
میزان برای سوولوموسوویت  0/09و  0/06به دسووت آمد و
کمترین قدرت احیا کنندگی برای فاز آبی مشوواهده شوود.
در تحقیقی که سووولیمانی و همکاران 2014 ،انجام دادند،
نتایج نشووان داد که مای سوولومیک و رنگدانه پوسووت و
رن گدا نه ار دارای اثر حذف کن ندگی وبی در کنترل
رادیکال آزاد  DPPHدارند .به طوری که بیشووترین میزان
کنترل رادیکووال آزاد  DPPHمربو بووه غلظووت 1000
میکروگرم بر میلیلیتر به دسووت آمد .همچنین در تحقیق
 Archanaو هم کاران 2016 ،روی گ ناد توت یای در یایی
 ، Stomopneustes variolarisبررسوووی ا نشوووان داد که

1398  ب ار،1  شماره،72  دوره، مجله مناب طبیعی ایران،شیالت

 برای سوولوموسوویت در غلظتهای، به ترتیبaeruginosa
 برای، میکروگرم در میلیلیتر5  و2/5 ،2/5، 5 بیشوووتر از
0/019  و0/019، 0/019 ، 2/5 فاز آبی در غل ظت های
میکروگرم در میلیلیتر و برای فاز آلی در غل ظت های
 میکروگرم در میلیلیتر2/5  و0/625 ،0/625، 5 بیشتر از
DPPH  وABTS به دسوووت آمد و م ار رادیکالهای آزاد
.صورت گرفت
با تو ه به فعالیت ضدمیکروبی منا سب ع صاره ها در
 اسوتفاده از این ترکیبات در سویسوتمهای،غلظتهای کم
ب ستهبندی ضدمیکروبی و داروهای ضد باکتریای تو صیه
 با تو ه به فعالیت ضوووداکسووویدانی، همچنین.میشوووود
استفاده، مناسب سلوموسیت و فاز آبی و آلی حاصل از آن
از این ترکیبات در سیستمهای بستهبندی ضد اکسیدانی
.توصیه میگردد
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عصووواره متانولی گناد میتواند با دارا بودن ترکیبات پلی
فنولنفتوکینونی و نیز ترکیبات پروتئینی با اصووت ضوود
 میکروگرم در100  الی20  در غل ظت های،اکسووو یدانی
 راDPPH  قدرت حذفکن ندگی رادی کال آزاد،میلیلیتر
.داشته باشد
 مطالعه حاضوور نشووان داده شوود که،باتو ه به نتایج
 اثر،ع صاره سلومو سیت و فاز های آبی و آلی حا صل از آن
ضد باکتریایی قوی بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی
دار ند و حدا قل غل ظت بازدار ندگی و حد ا قل غل ظت
م برای ترکیبات زیسوووت فعالMBC  وMIC( کشوووندگی
 حد ا قل.مورد آزمون در این تحقیق با هم برابر اسوووت
 فاز آبی و،غلظت کشندگی و بازدارندگی برای سلوموسیت
،Staphlococcus aureus فوواز آ لی بر بووا ک تریهووای
Pseudomonas  وEscherichia coli ،Bacillus cereus
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