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چکیده
درونپوشانی مواد در نانولیپوزومها میتواند بهعنوان یک سیستم حامل محافظتی از
ترکیبات زیستفعال طی فراوری و نگهداری در شرایط مختلف مورداستفاده قرار گیرد.
فیکوبیلیپروتئینهای مستخرج از جلبکها با دارابودن ویژگیهای آنتیاکسیدانی،
ضدمیکروبی ،ضدسرطانی و ضدالتهابی میتوانند جهت تولید مواد اولیۀ غذاهای فراسودمند
مورداستفاده قرار گیرد .لذا ،در مطالعۀ حاضر رنگدانۀ فیکوبیلیپروتئین از جلبک گراسیالریا
استخراج و میزان رنگیزهها موردبررسی قرار گرفت .نانولیپوزومهای حاوی رنگدانه با پوشش
کیتوزان ( 1 ،0/5 ،0و  1/5درصد) تهیه شد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،فعالیت
آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی آن ارزیابی گردید .میانگین قطر نانولیپوزومها و شاخص
پراکندگی بهترتیب از محدودۀ  336/9تا  577/7نانومتر و  0/25تا  0/28در نانوحاملها
متغیر بود .باالترین مقدار راندمان نانوپوشانی نانولیپوزوم فیکوبیلیپروتئین ( 83/98درصد)
تحتشرایط بهینه در نانولیپوزوم با پوشش  1/5درصد کیتوزان بهدستآمد .نتایج نشان داد
فعالیت ضدمیکروبی تیمارها بهطور معنیداری پس از کپسولهکردن در نانولیپوزوم افزایش
یافت .عالوه بر این فعالیت آنتیاکسیدانی فیکوبیلیپروتئینها پس از نانوپوشانی در
لیپوزومها بهطور معنیداری افزایش داشت .بهطوریکه میزان  EC50به پیپیام
 81/27±1/40و  107/67±6/76بهترتیب در تستهای مهار رادیکال آزاد 1و-1دیفنیل-
 -2پیکریل هیدرازیل و 2و-2آزینوبیس (-3اتیل بنزوتیازولین -6سلفونیک اسید) در
نانولیپوزوم با پوشش  1/5درصد کیتوزان کاهش یافت .براساس یافتههای این تحقیق
میتوان نتیجه گرفت که درونپوشانی با پوشش کیتوزان بهطور مؤثری پایداری ،خواص
ضدمیکروبی و فعالیتهای آنتیاکسیدانی آن را افزایش داده است .لذا جهت افزایش
پایداری ترکیبات طبیعی طی فرایندهای مختلف پیشنهاد میگردد.
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این مقاله برای انتشار پذیرفتهشده و موردبررسی کامل داوران قرار گرفته است و در فرایند صفحهآرایی و حروفچینی
میباشد .لطفاً مقاله را با کد  DOIذکر نمایید.
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مقدمه
تقاضا برای تولید و توسعۀ فراوردههای غذایی فراسودمند
باعث توجه هرچه بیشتر به منابع طبیعی نوین گردیده
است .جلبکها بهواسطۀ داشتن ترکیبات زیستفعال
ازجمله انواع پیگمانها و کاروتنوئیدها مثل آستاگزانتین،1
لوتئین ،2کانتاگزانتین( 3فعالیت آنتیاکسیدانی،
تقویتکنندۀ سیستم ایمنی و اثرات مهارکننده بر سیستم
سرطانی) ،اسیدهای چرب نظیر اکوزاپنتانوئیک اسید
( ،)EPA4اولئیک ،لینولنیک ،پالمیتیک و دکوزاهگزانوئیک
اسید (( )DHA5کاهشدهندۀ بیماریهای قلبی-عروقی،
آنتیاکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی) ،پروتئینها مثل
فیکوبیلیپروتئینها( 6تحریککنندۀ سیستم ایمنی،
فعالیت ضدسرطانی ،اثرات محافظتی بر کبد ،التهابی و
نظیر
پلیساکاریدها
آنتیاکسیدانی)،
خواص
پلیساکاریدهای سولفاته و فیبرهای غیرمحلول (خواص
ضدویروسی ،ضدتوموری ،ضدانعقادی ،کاهشدهندۀ
کلسترول) ،ویتامینها و توکوفرولها (خصوصیات
آنتیاکسیدانی) و ترکیبات فنلی (خصوصیات
آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی) حائز اهمیت بوده و در انواع
محصوالت غذایی و همچنین فرموالسیون فراوردههای
بیولوژیک مورداستفاده قرار میگیرند ( Peng, Hong-Bo,
 .)Di, & Song, 2009در سواحل جنوبی دریای خزر گونۀ
گراسیالریا گراسیلیس 7برای اولینبار توسط (باقریدینانی,
دهپورجویباری & ,اسالمی ،1393 ,مرداد)()1393
شناسایی شد که بیشتر متصل به سواحل سنگی و مخلوط
با جلبکهای انترومورفا ،8کالدوفورا 9و پلیسیفونیا 10یافت
میشوند (.)Nabivailo, Skriptsova, & Titlyanov, 2005
رنگ جلبک قرمز بهواسطۀ دارابودن رنگیزههای محلول در
آب به نام فیکوبیلین همواره قرمز بوده اما بعضی اوقات به
رنگ سبز تیره تا روشن یا حتی قهوهای تیره یا سیاه ظاهر
میشوند .رنگیزۀ غالب ،آر-فیکواریترین ،11موجب رنگ
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قرمز میگردد .فیکوبیلیزومها 12حاوی آلوفیکوسیانین (
 )APCشناساییشده در طول موج  650نانومتر،
فیکوسیانین ( )PC14شناساییشده در طول موج 620
نانومتر و فیکواریترین ( )PE15شناساییشده در طول موج
 565نانومتر میباشند و نقش مهمی را در فتوسیستمها
بازی میکنند ( .)Peng et al., 2009فیکوبیلیپروتئینها
بهطورعمده توسط سیانوباکترها و جلبکهای قرمز تولید
میشوند .بخش غیرپروتئینی فیکوبیلیپروتئینها از بیلین
ساخته شده است .بیلین نوعی زنجیرۀ تتراپیرول 16باز شده
17
است که بهصورت کوواالن و با یک یا دو پیوند تیواستری
به اسیدآمینۀ بخش پروتئینی خود متصل شده است
(.)Assis, Machado, Motta, Costa, & Soares, 2014
استفاده از فیکوبیلیپروتئینها در کاهش ابتالبه بیماری
کمخونی ،التهاب ،تقویت سیستم ایمنی ،بیماریهای کبد،
عوامل ضدسرطان نقش مهمی را ایفا میکنند ( Hosseini,
 .)Rezaei, Zandi, & Ghavi, 2013اینگونه ترکیبات
همچنین بهعنوان رنگدهندههای طبیعی و امولسیفایر در
محصوالت غذایی نظیر انواع نوشیدنیهای یخی و
غیرالکلی ،آدامسها ،آبنبات ،قوامدهنده و ترکیبات
ژلکننده و در صنایع بهداشتی و آرایشی نیز بهعنوان
جایگزین رنگدهندههای مصنوعی بهکارگرفته میشوند
(.)Taylor, Weiss, Davidson, & Bruce, 2005
از دیگر کاربردهای فیکوبیلیپروتئینها میتوان به تولید
پروبهای رنگی در تشخیص ایمنولوژیکی مواد براساس
ویژگیهای فلورسنت آنها اشاره نمود ( Beheshtipour,
&

Sohrabvandi,

Mohammadi,

Mortazavian,

 .)Khosravi‐Darani, 2013از مهمترین فاکتورهای اصلی
جهت ارزیابی کیفیت مادۀ غذایی میتوان به رنگ ،بو و
طعم اشاره نمود که پارامتر رنگ مهمترین عامل اصلی
جهت پذیرش محصول توسط مشتری محسوب میگردد.
در برخی از مواد غذایی ازجمله نوشیدنیها ،انواع
بستنیها ،ژلهها ،شکالتها و محصوالت لبنی ،فاکتور رنگ
از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .مصرف رنگهای
مصنوعی به لحاظ وجود باقیماندۀ آنها در غذا،
12
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آلودگیهای زیستمحیطی ،پایداری پایین ،حساسیت در
برابر فاکتورهای محیطی و همچنین استفاده از مواد
نهچندان مفید در فرموالسیون آنها ،روزبهروز درحالکاهش
بوده و تولیدکنندگان مواد غذایی به استفاده از رنگهای
طبیعی تمایل بیشتری نشان میدهند (Rocha, Fávaro-
.)Trindade, & Grosso, 2012
رنگهای طبیعی به لحاظ اثرات مثبت بر سالمت و
بهداشت مردم ،اثرات تغذیهای و دارویی ،عدم مشکالت
محیطی و بازار مناسب ،پتانسیل جایگزینی با رنگهای
مصنوعی را دارا میباشند .از مهمترین دالیل استفاده از
رنگها در مواد غذایی میتوان به افزایش رنگ محصول
بخصوص در نوشیدنیها ،استانداردنمودن رنگ و ظاهر
محصول مانند مارگارینها ،شیرینیها و دسرها ،حفظ رنگ
اولیۀ ازدسترفته به هنگام عملآوری مثل آرد ،دسرها و
سسهای استریلشده ،حفظ بو و همچنین ویتامینهای
حساس به نور ،افزایش پذیرش مادۀ غذایی بهعنوان
محرک اشتهاآور و همچنین استفاده از رنگ بهعنوان
ترکیب افزودنی مغذی با خصوصیات منحصربهفرد
آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی اشاره نمود ( Chen, Wu,
 .)Yang, & Wang, 2017رشد ساالنۀ رنگهای طبیعی
مواد غذایی در بازار صنعت بین 15-10درصد بوده که این
امر بهواسطۀ آگاهی مردم از عوارض و خطرهای رنگهای
مصنوعی میباشد .بااینحال مطالعههای محدودی روی
فیکوبیلیپروتئینهای غذایی (با خلوص بیشتر از 70
درصد) گزارش شده است ( .)Chen et al., 2017این
ترکیبات پتانسیل باالیی در بهکارگیری بهعنوان افزودنی و
ترکیبات فراسودمند بهعلت طبیعیبودن ،رنگ
منحصربهفرد و همچنین دارابودن صفات بیولوژیکی دارد.
استفاده از رنگدانههای طبیعی در غذا با محدودیتهایی از
قبیل حساسیت باالی این ترکیبات به حرارت ،نور،
واکنشهای شیمیایی و اکسیداسیون ،تخریب آنها در طول
فراوری و نگهداری ،توزیع ناهمگن مواجهشده و همچنین
عطروطعم آنها ممکن است سبب تغییراتی در خواص
حسی محصول غذایی گردد (.)El Asbahani et al., 2015
بنابراین دراینراستا استفاده از تکنیک درونپوشانی ،روشی
عملی برای محافظت از ترکیبات زیستفعال در برابر هضم
با استفاده از پوشش و تشکیل کپسول است .یکی از انواع
حاملهای لیپیدی که برای درونپوشانی مواد زیستفعال
و غذا-دارو استفاده میشود ،لیپوزومها میباشند .لیپوزومها
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وزیکولهای کلوئیدی متشکل از لیپیدهای قطبی بهویژه
فسفولیپیدها بوده که در حضور مولکولهای آب،
ساختارهای کروی دوالیهای را ایجاد میکنند
(.)Ghorbanzade, Jafari, Akhavan, & Hadavi, 2017
این ترکیبات بهدلیل خاصیت دوگانهدوستی ،1توانایی
کپسولهکردن طیف وسیعی از ترکیبات آبدوست،
چربیدوست و دوگانهدوست را دارند .لیپوزومها و
نانولیپوزومها اگرچه خصوصیات ساختاری ،شیمیایی و
ترمودینامیک یکسان دارند ،اما نانولیپوزومها در مقایسه با
لیپوزومها ،بهعلت اندازۀ ذرات کوچکتر ،ناحیۀ سطحی
بیشتری را فراهمکرده و باعث افزایش حاللیت ،بهبود
قابلیت دسترسیزیستی ،رهایش کنترلشده و تحویل
دقیقتر مواد انکپسولهشده به نواحی هدف میشوند.
همچنین دارای پایداری کلوئیدی باالتر بوده و کدورت
کمتری ایجاد میکنند ( & Rasti, Jinap, Mozafari,
 .)Yazid, 2012بااینوجود ،سیستمهای تحویل مبتنی بر
لیپید ،بهدلیل کم ثباتی ،در محیط اسیدی نمکهای
صفراوی و لیپاز معده مناسب نمیباشند ( & Page
 .)Cudmore, 2001استفاده از سیستمهای پلیمری
چسبندۀ مخاطی مانند کیتوزان ،مهمترین گام در جهت
افزایش تحویل لیپوزومی ترکیبات پروتئینی زیستفعال به
شکل خوراکی میباشد .بهطوریکه ثبات حامل لیپوزومی
و راندمان جذب در دستگاه گوارش میتواند تا حدود
زیادی توسط یک الیۀ پوشش کیتوزانی افزایش یابد که
میتوان به اتصال کیتوزان و لیپوزوم ازطریق واکنشهای
الکترواستاتیک بین گروههای کاتیونی کیتوزان و گروههای
فسفولیپید آنیونی نسبت داد .درمورد پایداری شیمیایی
نانولیپوزومها ،پایداری ترکیبات فسفولیپیدی بهکاررفته در
ساختمان نانولیپوزوم نقش مهمی ایفا میکند ( Souza et
 .)al., 2014پرکاربردترین فسفولیپید در ساختار لیپوزومها
و نانولیپوزومها ،فسفاتیدیلکولین 2است که دارای یک سر
قطبی آبدوست به نام فسفوکولین ،یک پل گلیسرولی و
یک زنجیرۀ آسیل هیدروکربنی آبگریز است .درصورت
قرارگرفتن این فسفولیپیدها در غشای لیپوزوم به تنهایی،
غشا حالت سفت و محکم به خود میگیرد .بههمیندلیل از
جزء دیگری به نام کلسترول بهمنظور افزایش انعطاف غشا
Amphiphilic
Phosphatidylcholine
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بهره میگیرند .نانولیپوزومهای پوششدادهشده با
پلیمرهای فعال ،موجب خواص مناسبی ازجمله مخاط
چسبی بهتر و نفوذپذیری بهتر از دیوارۀ دستگاه گوارش
میشود ( Moghimipour, Aghel, Mahmoudabadi,
 .)Ramezani, & Handali, 2012در سامانههای نوین
داروسازی ،لیپوزومها و نانولیپوزومها توانستهاند بخش
وسیعی از تحقیقها را به خود اختصاص دهند .بهکارگرفتن
چنین ساختارهایی باتوجهبه شباهت فراوانی که با
غشاهای زیستی دارند و همچنین هدفگذاری آنها توانسته
در کنار بهبود اثربخشی دارو کاهش قابلتوجهی درزمینۀ
عوارض دارویی نیز داشته باشد .ازسویدیگر با رهایش
کنترلشدۀ دارو در بافتهای هدف ،میزان داروی بیشتری
به سلولهای هدف رسیده و روند درمانی با سرعت
بیشتری صورت خواهد پذیرفت ( Takeuchi & Sugihara,
.)2010
در تحقیق ( Seyed Yagoubi, Shahidi, Mohebbi,
)2018()Varidi, & Golmohammadzadeh, 2018
رنگدانۀ فیکوسیانین جلبک اسپیرولینا در نانوذرات لیپیدی
جامد و حاملهای لیپیدی نانوساختار درونپوشانی گردید.
نتایج آنها نشان داد نوع و میزان چربی و سورفاکتانت تأثیر
معنیداری بر میزان اندازۀ ذرات ،شاخص پراکندگی و
پتانسیل زتا داشت( .صفری ,رفتنیامیری& ,
اسماعیلزادهکناری )1396()1396 ,به بهینهسازی
استخراج رنگدانۀ فیکوسیانین از جلبک اسپیرولینا
پالتنسیس 1و بررسی خواص کیفی رنگدانۀ ریزپوشانیشده
با پوشش مالتودکسترین و کازئینات سدیم پرداختند .آنها
دریافتند ،فیکوسیانین و بخصوص فرم ریزپوشانیشده به
لحاظ پایداری در شرایط مختلف ،میتواند بهعنوان مادۀ
آنتیاکسیدان و یا رنگدهندۀ بیولوژیک در صنایع غذایی
مورداستفاده قرار گیرد (صفری .)et al., 1396
بنابراین باتوجه به گستردگی و پراکنش باالی جلبکهای
دریایی در آبهای جنوب و شمال کشور و همچنین وجود
پتانسیل بالقوۀ تولید فراوردههایی باارزش افزوده از این
مواد ،تحقیق حاضر با هدف امکان تولید و ارزیابی
نانولیپوزومهای حامل رنگدانۀ فیکوبیلیپروتئین با خاصیت
آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی برای غلبه بر چالشهای

Spirulina platensis

1

موجود در مسیر استفاده از این ترکیبات ارزشمند در
صنایع غذایی و دارویی ،موردتوجه قرار گرفت.
مواد و روشها
جلبک قرمز گونۀ گراسیالریا گراسیلیس از بانک ملی
جلبک ایران خریداری گردید .کیتوزان با وزن مولکولی
پایین ( 190-50کیلودالتون) و (درجۀ داستیالسیون -75
 85درصد) از شرکت سیگما آلدریچ (آمریکا) سایر مواد
شیمیایی موردنیاز با درجۀ خلوص باال از شرکت مرک
(آلمان) خریداری شدند .باکتریهای استافیلوکوکوس
اورئوس )PTCC1917( 2و اشریشیاکلی )PTCC1769( 3از
مرکز کلکسیون میکروارگانیسمهای صنعتی ایران (تهران)
تهیه شد .برای تهیه و آمادهسازی تمام محلولها از آب
دیونیزه استفاده شد.
تهیه و خالصسازی فیکوبیلیپروتئینها

فیکوبیلیپروتئینها طبق روش (
 )2011()Cerveira, & Kalil, 2011با اندکی تغییرات
استخراج گردید .جلبک خشک و آسیابشده در بافر
فسفات سدیم  0/05موالر ( )pH= 6/8تحت همزدن مداوم
تا بهدستآمدن محلول سلولهای جلبک خیسانده شدند.
سلولهای جلبک با استفاده از امواج اولتراسونیک حمام
یخ شکستهشده و به مدت  8ساعت در یخچال (دمای 4
درجۀ سانتیگراد) تحت همزدن قرار گرفت .بقایای سلولی
توسط عمل سانتریفیوژ (مدل  ،Hermle ،Z323Kساخت
آلمان) در دمای  4درجۀ سانتیگراد در  10000دور در
دقیقه به مدت  15دقیقه جدا گردید .فیکوبیلیپروتئینها
طی دو مرحله توسط سولفات آمونیوم از سوپرناتانت
جداسازی شدند .جداسازی طی سه مرحله سانتریفیوژ
انجامشده و محلول بهدستآمده در  100میلیلیتر بافر
فسفات سدیم  50میلیموالر ( )pH= 6/8حل شد .نمونه
برای انجام آزمایشهای بعدی لیوفیلیزه (مدل FDB-
 ،5503ساخت شرکت  ،Operonکره) گردید.
Moraes, Sala,

سنجش رنگیزههای فیکوبیلیپروتئینها

سنجش رنگیزههای فیکوبیلیپروتئینها روی پودر خشک
جلبک قرمز گراسیالریا مطابق روش ( Wyman & Fay,
1

Staphylococcus aureus
2
E.coli
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 )1986()1986انجام شد .بدینمنظور  0/1گرم از نمونۀ
خشکشده به مدت  2ساعت در یخچال ( 4درجۀ
سانتیگراد) ،به کمک گلیسرول تحت فشار اسمزی شدید
قرار گرفت .سپس ،سلولها توسط استات سدیم  0/3نرمال
و آبمقطر شکستهشده بهنحویکه غلظت نهایی استات
سدیم در محلول  200میلیموالر گردد .درنهایت جذب
نمونهها در مقابل بالنک تهیهشده از مواد مورداستفاده در
استخراج فیکوبیلیپروتئین در طول موجهای ،615 ،562
 526و  750نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
(مدل  ،6800 UV/VISشرکت  ،Jenwayساخت آلمان)
خوانده شد .برای محاسبۀ فیکوبیلیپروتئینها برحسب
میلیگرم در گرم از رابطههای ( )2( ،)1و ( )3استفاده
گردید.
رابطۀ ()1
] )AP(= [1000 (A652-A750)-208(A615-A750))/5/09آلوفیکوسیانین

رابطۀ ()2
] )PC(= [1000 (A615-A750)-474(A625-A750))/5/34فیکوسیانین

رابطۀ ()3
(A652-A750)-2/41(PC)-0/948

5

[1000

فیکواریترین
=()PE
](AP))/9/62

در ایننن روابننط  Aمقنندار جننذب در طننول مننوج ارائننه شننده
(نانومتر) میباشد.

برای تهیۀ نانولیپوزوم ،ترکیبات فرموالسیون لیپوزومی
شامل لسیتین و روغن آفتابگردان بهمنظور اطمینان
کامل از حلشدن لسیتین و روغن در حمام آبی در دمای
 30درجۀ سانتیگراد قرار گرفت .فیکوبیلیپروتئین
لیوفیلیزه به مخلوط روغن آفتابگردان و لسیتین
اضافهشده و با  1000دور در دقیقه مخلوط گردید .محلول
با افزودن آب دیونیزه و گلیسرول (غلظت نهایی  2درصد
حجمی/حجمی) در دمای  30درجۀ سانتیگراد
هیدراتهشده و سپس به مدت  15دقیقه هموژن شد.
لیپوزومهای خام تحت فشار باال هموژنشده و با
نسبتهای متفاوتی (غلظت  1 ،0/5 ،0و 1/5درصد
وزنی/حجمی) از محلول کیتوزان (محلول کیتوزان با
حلشدن کیتوزان در اسید استیک  1درصد
حجمی/حجمی تهیه گردید) در دمای اتاق به مدت 1
ساعت با دور  200دور در دقیقه مخلوط گردید .محلول
لیپوزومی در دمای  25درجۀ سانتیگراد با سونیکاتور
(مدل  ،Sonics ،750 VCX ،Vibraclساخت آمریکا) با
پروب  200یوپیاس تحت سونیکاسیون قرار گرفت.
نانولیپوزومها در دمای محیط تحت گاز نیتروژن قرارگرفته
و برای مراحل بعدی آزمایش نگهداری شدند ( Rasti et
 ;al., 2012حسنی ,شهیدینوقابی & ,اجاق.)1398 ,
تعیین خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و ساختاری
نانولیپوزومها
2

آنالیز ترکیب آمینواسیدی

اندازۀ نانوذرات،توزیع اندازۀ ذرهای (  )PDIو پتانسیل

پودر لیوفیلیزۀ فیکوبیلیپروتئینها به مدت  24ساعت در
دمای  110درجۀ سانتیگراد بهوسیلۀ اسید هیدروکلریک
 6موالر هضم شده و سپس توسط آبمقطر رقیق گردید.
 0/5میلیلیتر از محلول برداشتهشده و با  0/5میلیلیتر
بافر مخلوط شد .سپس  10میکرولیتر از نمونۀ نهایی به
دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال( 1مدل ،Kenauer
ساخت آلمان) (به کمک دتکتور  UV-Visبا دو طول موج
 440و  570نانومتر و ستون تبادل کاتیونی با ابعاد
 )4/6×200تزریق گردید ( Volkmann, Imianovsky,
.)Oliveira, & Sant'Anna, 2008

زتا

اندازۀ ذرهای ،توزیع اندازۀ ذرهای و پتانسیل زتای
لیپوزومها پس از رقیقکردن نمونه به میزان  10برابر با
بافر به روش تفرق نور پویا 3توسط دستگاه زتاسایزر
(شرکت  ،Malvernانگلستان) ( )Nano ZSانجام شد
( & Machado, Pinheiro, Vicente, Souza-Soares,
.)Cerqueira, 2019
تعیین کارایی درونپوشانی
4

بهمنظور تعیین کارایی درونپوشانی (  )EEنانولیپوزومهای
حاوی فیکوبیلیپروتئین از روش غیرمستقیم (روش

تهیۀ نانولیپوزوم
2

Particle dispersity index
Dynamic light scattering
4
Encapsulation efficiency
3

High Performance Liquid Chromatography

1

6

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی،

فیلتراسیون توسط فالکونهای فیلتردار  50میلیلیتر
آمیکون با وزن مولکولی برابر  100کیلودالتون) استفاده
شد .بهاینمنظور مقدار  1000میکرولیتر از نانولیپوزوم
حامل به فالکون اضافه شده ،سپس درب فالکون کامالً
بستهشده و درون روتور دستگاه قرار داده شد .سپس با
سرعت  12000دور در دقیقه به مدت  10دقیقه
سانتریفیوژ گردید .پس از سانتریفیوژ مقدار مایع
عبوردادهشده از فیلتر جداشده و مقدار جذب توسط
دستگاه طیفسنج نوری (مدل  ،6800 UV/VISساخت
شرکت  ،Jenwayآلمان) قرائت گردید ( Fathi, Mozafari,
 .)& Mohebbi, 2012درصد کارایی درونپوشانی مطابق
رابطۀ ( )4محاسبه شد:
رابطۀ ()4
 = WT-WF/ WTدرصد کارایی درونپوشانی

در رابطۀ ( WT ،)4معادل وزن کل فیکوبیلیپروتئین
بهکاررفته در فرموالسیون نانولیپوزوم و  WFمعادل مقدار
فیکوبیلیپروتئین آزاد در فاز فیلترشده است.
ظرفیت مهارکنندگی رادیکال آزاد ()DPPH

ظرفیت مهارکنندگی رادیکال آزاد 1و-1دیفنیل-2-
پیکریل هیدرازیل ( )DPPH1در نمونهها طبق روش
( Taheri, Sabeena Farvin, Jacobsen, & Baron,
 )2014()2014با اندکی تغییرات اندازهگیری شد .قبل از
انجام آزمایش نانولیپوزومها به مدت  5دقیقه بهمنظور
رهایش در دمای  100درجۀ سانتیگراد قرار گرفتند.
سپس  2میلی لیتر از نمونه با  2میلیلیتر از 0/16 DPPH
میلیموالر (محلول در اتانول  95درصد) مخلوط شد.
نمونهها در تاریکی و به مدت  30دقیقه در دمای اتاق
قراردادهشده و در انتها میزان جذب محلول حاصل در
طول موج  517نانومتر اندازهگیری گردید .نمونۀ شاهد نیز
به روش مشابه تهیه و اتانول  95درصد جایگزین نمونه
قرار گرفت .منحنی استاندارد با استفاده از بوتیل
هیدروکسی تولوئن ( )BHT2در محدودۀ صفر تا 500
میکروگرم بر میلیلیتر آماده شد .در آزمون حاضر اسید
2
آسکوربیک بهعنوان کنترل مثبت درنظرگرفتهشده و
1

1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl
Butylated hydroxytoluene
3
)2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid
4
Minimum Inhibitory Concentration
5
Minimum Bacteriocidal Concentration
2

فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد با استفاده از رابطۀ ()5
محاسبه شد:
رابطۀ ()5
× 100

جذب شاهد−جذب نمونه
جذب شاهد

= فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد
(درصد)

قدرت مهارکنندگی رادیکال ()ABTS

قدرت مهارکنندگی رادیکال 2و-2آزینوبیس (-3اتیل
بنزوتیازولین -6سلفونیک اسید) ( )ABTS3براساس روش
( )2012()Wang, Li, Chi, Zhang, & Luo, 2012با
اندکی اصالح اندازهگیری گردید .در ابتدا نانولیپوزومها به
مدت  5دقیقه بهمنظور رهایش در دمای  100درجۀ
سانتیگراد در آون قرار گرفت .سپس محلول 7( ABTS
میلیموالر) با پتاسیم پرسولفات ( 2/45میلیموالر)
مخلوطشده و در تاریکی به مدت  16ساعت در دمای اتاق
نگهداری شدند .محلول رادیکال  ABTSدر بافر فسفات
پتاسیم نمکی ( )pH 7/4تا رسیدن به جذب 0/7±0/02
در  734نانومتر رقیق شد .سپس  980میلیلیتر از محلول
 ABTSبا  20میکرولیتر از غلظتهای مختلف نمونه
مخلوط و میزان جذب نمونهها در طول موج  734نانومتر
قرائت گردید .محلول  ABTSهمراه با آبمقطر بهعنوان
نمونۀ شاهد درنظرگرفته و توانایی مهارکنندگی رادیکال
 ABTSنیز با استفاده از رابطۀ ( )5محاسبه گردید.
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی فیکوبیلیپروتئین و
نانولیپوزومهای حامل

جهت ارزیابی خصوصیات ضدمیکروبی فیکوبیلیپروتئین و
نانولیپوزومهای حامل با فرموالسیونهای مختلف در مقابل
باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی با
تعیین حداقل میزان ممانعتکننده ( )MIC4و حداقل
میزان کشندگی ( )MBC5از روش تهیۀ رقت 6استفاده شد
(.)Hashemi et al., 2017
تجزیهوتحلیل آماری

تحقیق حاضر در قالب طرح آماری بلوکهای کامأل
تصادفی به اجرا درآمد .آنالیز نتایج حاصل با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  26انجام گرفت و نتایج بهصورت
Broth dilution
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میانگین±انحراف معیار توسط آنالیز واریانس یکطرفه
( )ANOVAبیان شد .مقایسۀ میانگین بین دادههای
مختلف و تفاوت معنیداری آنها با آزمون دانکن
( )P≥0/05انجام شد.

بهدستآمد .باتوجه به مطالعههای پیشین مقادیر
رنگیزههای فیکوبیلینی  10گونه از جلبکهای قرمز در
رنگیزۀ فیکواریترین در محدودۀ  0/18تا  1/23میلیگرم
بر گرم ،فیکوسیانین در محدودۀ  0/16تا  0/36میلیگرم
بر گرم و برای آلوفیکوسیانین  0/043تا  0/12گزارش
گردید .نتایج مطالعههای حاضر با یافتههای پیشین
همخوانی داشت .نتایج نشان داد محیط رشد و فصلهای
مختلف سال تأثیرات چشمگیری بر غلظت رنگیزههای
موجود در جلبک دارد ( Pandey, Pandey, & Sharma,
 .)2013طبق گزارش آنها بیشترین غلظت رنگیزههای
فیکوبیلینی در فصل زمستان هنگامی که پرتو نور و غلظت
عناصر غذایی در منطقه برای بیوسنتز این متابولیتها
مناسب است ،یافت شد.

نتایج و بحث
شناسایی رنگیزههای فیکوبیلیپروتئینها

سنجش رنگیزههای جلبک قرمز گراسیالریا انجام گردید و
میزان رنگیزههای فیکوبیلینی برحسب میلیگرم بر گرم
وزن خشک جلبک بهدستآمد (جدول  .)1باتوجهبه نتایج
بهدستآمده در این مطالعه ،از میان پیگمانتهای
فیکوبیلینی بیشترین مقدار مربوط به فیکواریترین با
 1/03±0/27و کمترین مقدار مربوط به آلوفیکوسیانین با
 0/23±0/01و سپس در فیکوسیانین ()0/7±0/0

جدول  -1میزان رنگیزههای فیکوبیلیپروتئین (میلیگرم بر گرم وزن مرطوب) در جلبک گراسیالریا گراسیلیس
نوع رنگیزه

آلوفیکوسیانین ()APC

فیکوسیانین ()PC

فیکواریترین ()PE

فیکوبیلیپروتئین کل

میزان رنگیزه

0/23±0/01

0/7±0/0

1/03±0/27

1/96±0/18

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار است.

آنالیز ترکیبات اسیدآمینۀ فیکوبیلیپروتئینها

ترکیب اسیدآمینه نقش مهمی در خصوصیات و
عملکردهای پروتئین دارد ،ترکیب اسیدآمینۀ
فیکوبیلیپروتئینها ( )PBPsدر جدول ( )2ارائه شده است.
 PBPsغنی از آالنین 16/23( 1درصد) ،والین9/9( 2
درصد) ،و لوسین 9/12( 3درصد) بود .اسیدهای آمینۀ
اسیدی (اسید گلوتامیک 4و اسید آسپارتیک )5و اسیدهای
آمینۀ قلیایی (آرژنین ،6هیستیدین 7و لیزین )8بهترتیب
 9/36و  7/33درصد را تشکیل میدهند .اسیدهای آمینۀ
آبگریز  56/11درصد را به خود اختصاص داد ،که به
فعالیتهای آنتیاکسیدانی  PBPsاختصاص داده میشود.
عالوهبر این ،فیکوبیلیپروتئینها با محتوای باالی
اسیدهای آمینۀ ضروری دارای ارزش تغذیهای باالیی
میباشند .نتایج مشابهی توسط ( Chen et al.,
1

Alanine
Valine
3
Leucine
4
Glutamic acid
5
Aspartic acid
6
Arginine
7
Histidine
8
Lysine
2

 )2017()2017در بررسی پروفایل اسیدهای آمینه در
جلبک پورفیرا 9گزارش گردید که حاکی از وجود 50/47
درصد از اسیدهای آمینۀ آبگریز در فیکوبیلیپروتئینهای
مستخرج از جلبک بود.
جدول  -2ترکیبات اسید آمینۀ فیکوبیلیپروتئینها ()PBPs
اسید آمینه

مقادیر (درصد)

اسید گلوتامیک
پرولین
تریپتوفان
سیستئین
ایزولوسین
ترئونین
تیروزین
اسید آسپارتیک
سرین
گلیسین
والین
آالنین
متیونین
لیزین

4/12
2/87
1/43
0/13
6/14
6/32
0/38
5/24
6/76
5/45
9/9
16/23
0/63
4/45
Porphyra
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لوسین
فنیلآالنین
هیستیدین
آرژنین

9/12
4/97
0/68
2/20

همچنین صحت تشکیل آن توسط انواع روشهای
میکروسکوپی موردتأیید قرار گرفته است ( Hasani,
; Katouzian & Taheri, Ojagh, & Ghorbani, 2018
 .)2021میانگین اندازۀ ذرات با افزودن پوشش کیتوزان

ارزیابی فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای حامل PBPs

بررسی اندازۀ ذرات و شاخص پراکندگی ()PDI

میانگین اندازۀ ذرات ،شاخص پراکندگی ذرات و راندمان
نانوپوشانی در  PBPsنانوکپسولهشده در لیپوزوم با
فرموالسیونهای مختلف ،موردارزیابی قرار گرفت .نتایج
مربوط به اندازۀ ذرات و شاخص پراکندگی در جدول ()3
آورده شده است .نانولیپوزومهای فاقد پوشش کیتوزان با
میانگین  557/7±25/9نانومتر و نانولیپوزومهای تهیهشده
با پوشش کیتوزان ( 0/5درصد) با میانگین±21/30
 336/9نانومتر بهترتیب بیشترین و کمترین مقادیر اندازۀ
ذرات را دارا بودند .همانطورکه در منحنی توزیع اندازۀ
ذرات مشاهده میشود نتایج نشاندهندۀ یکنواختبودن
توزیع اندازۀ ذرات و درنتیجه موفقیت فرایند تولید
نانولیپوزوم با درصدهای مختلف پوشش کیتوزان میباشد.
همچنین شاخص پراکندگی در نانولیپوزومها از  0/25تا
 0/28متغیر بود که نشاندهندۀ پراکندگی کمتر و
همگنبودن اندازۀ ذرات میباشد .لیپوزومهای
پوششدهیشده با کیتوزان که به نام کیتوزوم نیز نامیده
میشود ،توسط پژوهشگران پیشین گزارش شده و

کاهشیافته و سپس با افزایش غلظت کیتوزان افزایش
یافت .نتایج حاضر نشان داد استفاده از کیتوزان تا غلظت
 0/5درصد کیتوزان طی پوششدهی به سمت تشکیل
لیپوزومهای با قطر کوچکتر توسط نیروی انقباضی
ایجادشده توسط کششهای یونی رفته و با افزایش مقادیر
کیتوزان یک الیۀ ضخیمتر ساختهشده که منجربهتولید
لیپوزوم بزرگتر شده است .همچنین ،پایداری ذرات در
برابر چسبندگی و ممانعت از تشکیل رسوب بهدلیل وجود
دافعۀ الکترواستاتیکی بین ذرات میباشد ( Salminen,
.)Gömmel, Leuenberger, & Weiss, 2016
مطالعۀ دیگری افزایش اندک اندازۀ لیپوزومهای حامل
ویتامین  Eرا پس از فرایند پوششدهی گزارش نمودند که
با مطالعۀ حاضر مطابقت داشت (.)Liu & Park, 2009
( )2011()Bang et al., 2011در بررسی افزودن کیتوزان
بهعنوان پوشش با درجههای مختلف استیلزدایی (،80
 88و  95درصد) و وزن مولکولی ( 30000 ،3000و
 150000دالتون) ،دریافتند که با افزایش درجۀ
داستیالسیون تا غلظت  0/2و  0/3درصد ،اندازۀ
نانولیپوزومهای پوششدارشده افزایش و سپس کاهش
مییابد.

جدول  -3تاًثیر سطوح مختلف کیتوزان ( 1 ،0/5 ،0و  1/5درصد) بر خصوصیات فیزیکی نانولیپوزومهای حامل فیکوبیلیپروتئین
تیمارها

راندمان درونپوشانی
(درصد)

میانگین اندازۀ ذرات
(نانومتر)

شاخص پراکندگی

پتانسیل زتا
(میلیولت)

نانولیپوزوم فاقد پوشش کیتوزان
نانولیپوزوم با پوشش ( 0/5درصد کیتوزان)
نانولیپوزوم با پوشش ( 1درصد کیتوزان)
نانولیپوزوم با پوشش ( 1/5درصد کیتوزان)

70/14±1/24d
75/1±68/20c
80/1±98/12b
83/0±98/73a

557/7±25/90a
336/9±21/30c
406/8±12/70b
515/5±41/20a

0/25±0/00a
0/26±0/02a
0/28±0/00a
0/26±0/02a

-10/8±1/85c
22/6±2/70b
30/33±1/45a
21/31±5/21b

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار است.
حروف کوچک در هر ستون نشان دهنده معنیداری بین تیمارهای مختلف میباشد.
ارزیابی راندمان نانوپوشانی نانولیپوزومهای حامل PBPs

در ساختار لیپوزوم دو بخش آبدوست و آبگریز وجود
دارد ،بهطوریکه ترکیبات آبدوست در محیط آبی درون
لیپوزوم و ترکیبات آبگریز توسط دو الیۀ فسفولیپیدی
احاطه میشوند .بنابراین دو الیۀ فسفولیپیدی بهعنوان

مخزنی برای ترکیبات زیستفعالی همانند رنگدانهها عمل
میکنند .نانولیپوزومهای تهیهشده با  1/5درصد کیتوزان
دارای باالترین راندمان نانوپوشانی ( 83/98±0/73درصد)
و نانولیپوزومهای با پوشش  1درصد (80/98±1/12
درصد) 0/5 ،درصد ( 75/68±1/20درصد) و فاقد پوشش

حقدوست و همکاران

آمادهسازی نانولیپوزومهای حامل فیکوبیلیپروتئین مستخرج از جلبک قرمز با پوشش...

( 70/14±1/24درصد) مقادیر کمتری را نشان دادند
(جدول  .)3نتایج راندمان نانوپوشانی گزارششده در
پژوهش حاضر مشابه نتایج در پژوهشهای قبلی
( ;Katouzian & Taheri, 2021حسنی )et al., 1398
درمورد نانولیپوزومها میباشد .بهطورکلی ثابت گردید که
راندمان درونپوشانی مواد در ساختار لیپوزوم میتواند
تحتتأثیر اندازه و سطح مخصوص قرار گیرد .بااینوجود
مطالعۀ حاضر رابطۀ مستقیم اندازۀ ذرات و راندمان
نانوپوشانی را برای لیپوزومهای حاوی رنگدانه نشان داد.
باتوجهبه نتایج میتوان دریافت مولکولهای کیتوزان به
سطح لیپوزوم متصلشده و تشکیل پوستۀ سختی را
میدهند و تحرک غشای لیپیدی را محدود مینماید،
درنتیجه غشا سختتر و مقاومتر میشود ( Seyedabadi,
.)Rostami, Jafari, & Fathi, 2021
ارزیابی پتانسیل زتا نانولیپوزومهای حامل PBPs

پتانسیل زتا یکی از فاکتورهای مهم در پایداری نانوذرات
است .پتانسیل زتا نانولیپوزومها در جدول ( )3نشان داده
شده است .هرچه اندازۀ پتانسیل زتا باالتر باشد ،بار
سطحی نانوذرات بیشتر و درنتیجه دافعۀ الکترواستاتیک
نیز افزایش مییابد.
مقادیر پایین پتانسیل زتا سبب کاهش پایداری و
بههمچسبیدگی نانوذرات میگردد .پتانسیل زتا در نمونهها
از  -10/8±1/85تا  30/33±1/45میلیولت متغیر بود.
دلیل منفیبودن بار سطحی نانولیپوزوم فاقد پوشش ،وجود
لسیتین بهعنوان یک امولسیفایر یونی میباشد .با افزودن
کیتوزان ،باتوجهبه نیروهای الکترواستاتیکی منفی و مثبت
بین فسفولیپیدهای لیپوزوم و کیتوزان پوششدهی صورت
میگیرد .کیتوزان در شرایط اسیدی بهخاطر وجود
گروههای آمین آزاد ،دارای بار مثبت میباشد .بعد از
فرایند پوششدهی ،پیوندهای یونی بین گروهها و سطح
لیپوزومهای با بار منفی ،سبب تغییر پتانسیل زتا از بار
منفی به مثبت میشود .بهطورکلی با افزایش غلظت
کیتوزان ،بار سطحی ذاتی افزایش و واکنش یونی بین
لیپوزوم و کیتوزان افزایش مییابد.
فعالیت آنتیاکسیدانی و نانولیپوزومهای حامل PBPs

9

اندازهگیرى میزان مهار رادیکالهاى آزاد  DPPHو
از روشهاى معتبر ،دقیق ،آسان و مقرونبهصرفه با قابلیت
تکرارپذیرى باالست که در بررسى فعالیت آنتىاکسیدانى
ترکیبات فعالزیستی در شرایط آزمایشگاهى بهکارمىرود.
نتایج به وضوح نشان داد رنگدانۀ فیکوبیلیپروتئین
بهصورت آزاد و کپسوله در لیپوزوم فعالیت مهارکنندگی
مناسبی در برابر رادیکال آزاد  DPPHداشت و مهار
رادیکال آزاد در نانولیپوزومهای حاوی رنگدانۀ باالتر از
رنگدانۀ آزاد بود .نتایج نشان داد تیمارهای کپسولهشده با
پوشش کیتوزان ( 1/5درصد) باالترین فعالیت
آنتیاکسیدانی را نسبت به دیگر تیمارها داشتند
( .)P≥0/05نتایج بهدستآمده میتواند مربوط به حضور
کیتوزان در ترکیب دیوارۀ فسفولیپیدی لیپوزوم باشد.
ازآنجاییکه این ترکیبات دارای گروههای هیدروکسیل در
ساختار شیمیایی خود هستند که با اهدای الکترون آزاد به
افزایش شدت فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس کمک
میکنند .مهارکنندههای رادیکال آزاد میتوانند با
رادیکالهای پراکسید واکنشداده ،واکنشهای زنجیرهای
اکسیداسیون را محدودکرده و مانع از فعالیت آنها گردند.
محققان دریافتند کیتوزان بهعنوان یک ترکیب با خاصیت
آنتیاکسیدانی بهوسیله مهار رادیکالهای اکسیژن مانند
هیدروکسیل ،سوپر اکسید ،الکیل و همچنین رادیکالهای
پایدار  DPPHو  ABTSعمل میکند ( & Younes
 .)Rinaudo, 2015بهعالوه گزارش گردیده است که ویژگی
مهار رادیکال آزاد در کیتوزان متأثر از وزن مولکولی آن
میباشد .بهطوریکه کیتوزانهای با وزن مولکولی پایینتر
فعالتر از کیتوزان با وزنهای مولکولی باال میباشند.
باتوجهبه شکل ( )1میتوان بیان کرد نه تنها نانوپوشانی
رنگدانه تأثیر منفی بر بروز خصوصیات آنتیاکسیدانی
 PBPsمحصورشده نداشت ،بلکه سبب تولید رنگدانۀ
کپسوله با پایداری بیشتر با فعالیت آنتیاکسیدانی باالتر
گردید )2015()Ha et al., 2015( .مشاهده کردند اثر
آنتیاکسیدانی نانوکپسول حاوی لیکوپن بیشتر از مادۀ
فعال خالص بود و این تأثیر را ناشی از پراکندگی بسیار
باالی لیکوپن در نانوکپسول و واکنش سریع با رادیکالهای
آزاد مرتبط دانستند.
ABTS
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شکل  -1مقایسۀ قدرت آنتیاکسیدانی فیکوبیلیپروتئین آزاد ( ،)PBPsنانوکپسوله با فرموالسیونهای مختلف در مقابل  BHTو اسید
آسکوربیک به روش الف)  DPPHو ب) ABTS

 :F1نانولیپوزوم حاوی  PBPsفاقد پوشش کیتوزان :F2 ،نانولیپوزوم حاوی  PBPsبا پوشش 0/5درصد کیتوزان :F3 ،نانولیپوزوم حاوی  PBPsبا پوشش
 1درصد کیتوزان :F4 ،نانولیپوزوم حاوی  PBPsبا پوشش  1/5درصد کیتوزان

بررسی خصوصیات ضدمیکروبی و نانولیپوزومهای حامل
PBPs

جهت تعیین حداقل میزان ممانعتکننده ( )MICو حداقل
میزان کشنده ( )MBCدر نمونهها از روش تهیۀ رقت
استفاده شد .مقادیر  MICو  MBCرنگدانۀ خام و
نانولیپوزومه (با درصدهای مختلف کیتوزان) در مقایسه با
آنتیبیوتیک آمپیسیلین در جدول ( )4آورده شده است
که نشاندهندۀ سنجش فعالیت عوامل ضدمیکروبی است.
نتایج بیانگر آن بود که هر دو رنگدانۀ خام و کپسوله
فعالیت ضدمیکروبی باالیی را نشان دادند .براساس
یافتههای حاصل از هر دو سویۀ باکتری موردآزمایش،
فعالیت ضدمیکروبی رنگدانه در فرم نانولیپوزومه بیشتر از
رنگدانۀ خالص بود .مقادیر  MICو  MBCدر مقابل باکتری
اشریشیاکلی در مقایسه با باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
باالتر بود که نشاندهندۀ مقاومت بیشتر باکتری
اشریشیاکلی در برابر غلظتهای مختلف نانولیپوزومهای
حاوی ترکیبات زیستفعال ضدمیکروبی میباشد .بهعالوه،
نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن بود که مقادیر  MICو
 MBCهر دو سویۀ موردآزمایش در حضور مقادیر باالتر
کیتوزان کاهش مییابند.
بهطورکلی تأثیر ترکیبات زیستفعال گیاهی با ویژگیهای
ضدمیکروبی روی باکتریهای گرم مثبت ،بیشتر از
باکتریهای گرم منفی میباشد .دلیل حساسیت باالتر
باکتریهای گرم مثبت نسبت به باکتریهای گرم منفی
میتواند بهعلت عدم وجود دیوارۀ سلولی لیپوپلیساکاریدی

باشد که ممکن است در باکتریهای گرم منفی از ورود
ترکیبات فعال به غشای سیتوپالسمی جلوگیری بهعمل
آورد .در مطالعۀ ()2016()Cui, Zhou, & Lin, 2016
مشاهده شد انکپسولهنمودن اسانس گیاه مریمگلی در
نانولیپوزوم سبب ثبات بیشتر اسانس و افزایش اثرات
ضدمیکروبی آن در مقایسه با اسانس آزاد گردید .این عمل
مبتنی بر افزایش فعالیت ضدمیکروبی سیستمهای حامل
در مقیاس نانو در مقایسه با شکل آزاد میباشد .نتایج
بررسی  MICو  MBCدر تیمارهای مختلف نشان داد که
با افزایش غلظت کیتوزان فعالیت ضدباکتریایی
نانولیپوزومها در برابر هر دو باکتری موردآزمایش بهبود
مییابد .مطالعههای بسیاری تأیید نمودند که کیتوزان
میتواند بهعنوان ترکیبی زیستتخریبپذیر با فعالیت
آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی باال بهعنوان پوشش و فیلم
خوراکی عمل کند ( .)Hosseini et al., 2013بهعالوه بیان
گردید که درخصوص باکتریهای گرم منفی اشریشیاکلی،
توانایی ضدباکتری کیتوزان با کاهش وزن مولکولی افزایش
مییابد .این محققان دو مکانیسم را برای فعالیت
ضدمیکروبی پیشنهاد کردند :درمورد باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس ،کیتوزان روی سطح سلول یک
غشای پلیمری تشکیلداده که از ورود مواد مغذی به
داخل سلول جلوگیری میکند و موجب مرگ سلول
باکتری میگردد .درخصوص باکتری اشریشیاکلی نیز
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سلول باکتری شود (.)Younes & Rinaudo, 2015

کیتوزان با وزن مولکولی پایین بهراحتی میتواند وارد

جدول  -4حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی میکروارگانیسمها برحسب میکروگرم بر میلیلیتر در  PBPsآزاد و کپسولهشده در
نانولیپوزوم
PBPs

نانولیپوزوم (وزنی/حجمی)

میکروارگانیسمها

استافیلوکوکوس
اورئوس
اشریشیاکلی

فاقد کیتوزان

آزاد

آمپیسیلین

 0/5درصد کیتوزان

 1درصد کیتوزان

 1/5درصد کیتوزان

MBC

MIC

MBC

MIC

MBC

MIC

MBC

MIC

MBC

MIC

MBC

MIC

1280

320

1280

640

640

320

320

80

80

20

40

20

2560

1280

2560

1280

1280

640

640

160

320

80

80

40
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Abstract
Encapsulation in liposome structure can be used as a protective carrier system for bioactive
compounds during processing and storage under different conditions. Phycobiliproteins (PBPs)
extracted from algae with antioxidant, antimicrobial, anti-cancer and anti-inflammatory properties can
be applied to produce raw materials for functional foods. Therefore, in the present study,
phycobiliprotein pigment was extracted from Gracilaria algae and the amounts of pigment was
investigated. Also, nanoliposomes containing PBPs coated by chitosan (0, 0.5, 1 and 1.5%) were
prepared and their physicochemical properties, antioxidant and antimicrobial activity were evaluated.
The mean diameter of nanoliposomes and Polydispersity index (PDI) ranged from 336.9 to 577.7 nm
and 0.25 to 0.28 in nanocarriers, respectively. The highest values of nanoliposome encapsulation
efficiency of PBPs (83.98%) were obtained under optimal conditions in nanoliposomes with 1.5%
chitosan coating. The results showed that the antimicrobial activity of the treatments increased
significantly after encapsulation in the nanoliposome. In addition, the antioxidant activity of PBPs
increased significantly after nanoencapsulation in liposomes. So that the EC50 level decreased to
81.27 and 107.67 ppm in DPPH and ABTS tests in nanoliposomes with 1.5% chitosan coating,
respectively. Based on the findings of this study, it can be realized that nanocoating with chitosan
effectively increases its stability, antimicrobial and antioxidant properties. Therefore, in order to
increase the stability of natural compounds during different processes, it is recommended.
Keywords: Antimicrobial activity, Antioxidant activity, Chitosan, Nanoliposome, Phycobiliprotein

