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 (مقاله پژوهشی)

 بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی نانوامولسیون سنتز شده روغن کرچک
 

 2، مسعود همایونی تبریزی*2، احسان کریمی 1اسما جوانشیر

 

 
 

 چکیده
 ضد باکتریایی  و آنتی اکسیدانی خاصیت بررسیتحقیق  این هدف از انجام :هدف و زمینه

  .می باشد امولسیون روغن کرچک نانو
امولسیون روغن در در آب به صورت  ۰۸توئین امولسیون با استفاده ازنانو :بررسی روش

 2۸۸،20۸،  00۸، 0۸۸، 0۸هایاکسیدانی نانو امولسیون در غلظتآب تهیه گردید. اثرات آنتی
مورد بررسی قرار گرفت و با  ABTSو  DPPHمیکروگرم بر میلی لیتر با آزمون  3۸۸،

نانو  ضد باکتریایی  خواص بررسی منظور به و گلوتاتیون به عنوان استاندارد مقایسه گردید.
 روش به شیاکلییو اشر استافیلوکوکوس اورئوس های باکتری از امولسیون روغن کرچک

 .شد استفاده دیفیوژن دیسک
 روغن امولسیون ساخته شده ازدهد که نانو زمون آنتی اکسیدانی نشان مینتایج آ :یافته ها 

  50IC می باشد که مقادیر  DPPH و  ABTS زاد های آکرچک قادر به مهار رادیکال
می باشد.  لیتر میلی بر میکروگرم 17/230و 66/011 با برابر بترتیبزمون دو آ مربوط به هر

دهد قطر هاله عدم رشد این ماده روی باکتری نشان می باکتریایی آزمون ضدهمچنین 
  می باشد. متر میلی 7استافیلوکوکوس اورئوس 

 های باکتری بر گیاه این های عصاره داد نشان ضد باکتریایی  آزمایشات نتایج : نتیجه گیری

موثر )استافیلوکوکوس(مثبت  گرم های باکتری بر اما نداشته تاثیر شیا کلی(ی)اشرمنفی گرم
که نانوامولسیون حاصل از روغن گیاه  این مطالعه بیان می کندنتایج  بوده است همچنین

در مصارف دارویی تواند  میماده  این و می باشد دارای خاصیت آنتی اکسیدانی کرچک 
 مورد استفاده قرار گیرد.

 
  باکتریایی ضد آنتی اکسیدان، امولسیون،نانوکرچک،  :کلیدی واژگان
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  مقدمه

 قرن ها، بیماری درمان برای دارویی گیاهان از استفاده

 از عظیمی بخش امروزه .مورد استفاده قرار گرفته است ها

 زده اما با این وجود تخمین هستند شیمیایی مصرفی داروهای

 دارویی منشا های فرآورده کلیه سوم حدودا یک که است شده

گیاه کرچک از چند هزار سال پیش به عنوان . (0) دارند گیاهی

ی انویی مهم شناخته شده و به دلیل خواص درمیک گیاه دار

مطالعات نشان داده  .(2) از اهمیت زیادی برخوردار است

د ض خواص دارای آن شیمیایی ترکیبات و گیاه کرچکاست 

 ز جملهاها  میکروارگانیسم مختلف انواع برابر در باکتریایی

 اخیر هایسال در .(3) اورئوس می باشند استافیلوکوکوس

. اندهگرفت قرار محققان توجه مورد بسیار نیز هانانوامولسیون

 ها نآ قطرات اندازه که هستند هایی امولسیون نانوامولسیونها،

 بسیار اندازه .(4) باشد می نانومتر 2۸-3۸۸ محدوده در

 نیروهای کاهش باعث ها نانوامولسیون در قطرات کوچک

 هخام مانع نتیجه در و شده ذرات براونی حرکت نظیر جاذبه

 نگهداری دوره طول در امولسیون کردن رسوب و شدن ای

 یریجلوگ امولسیون قطرات تجمع از ترتیب این به. شود می

 ازف دو و جداسازی گونه هیچ بدون سیستم نتیجه در و شده

  .(0) ماند می باقی پایدار حالت به شدن

 کردن حل در ها آن توانایی دلیل به ها نانوامولسیون

 یدارا کوواالنسی پیوندهای ایجاد و قطبی غیر ترکیبات

 سطح نسبت افزایش دلیل به و بوده بیشتری غیرقطبی ترکیبات

 لپتانسی ها، امولسیون سایر با مقایسه در قطرات، حجم به

 طعم و عطر مولد موثره ترکیبات ریزپوشانی برای بیشتری

تحقیقات نشان داده است که احتمال دارد . (6-1) دارند

نانوامولسیون ابزار مناسبی برای انکپسوله کردن و انتقال مواد 

ولسیون امهایی که نانومکانسیم همچنین باشد  ضد باکتریایی

از طریق آن از رشد باکتری ها جلوگیری  ضد باکتریاییهای 

ن ئیمثل اسانس ، پروتضد باکتریایی کنند به ماهیت عامل  می

و سورفکتانت مورد استفاده و همچنین ماهیت ذرات 

نانوامولسیون مثل اندازه بار الکتریکی و ترکیب آنها بستگی 

 لرادیکا برابر در دفاع خط اولین ها اکسیدان آنتی .(۰) دارد

سلولی و بهبود  حیات حفظ در مهمی نقش و دهستن آزاد

 in شرایط در DPPH زمایشآ .(2) کنند می ایفا سالمت

vitro رچککگیاه  اکسیدانی آنتی فعالیت که است داده نشان 

 ، نکوئرستی گالیک، اسید مانند ترکیبات حضورعلت  به

 برگ رد االجیک اسید و کاتچین اپی،  روتین ، سیک اسیدیجنت

 ریدهه اخدر چند  .(7) باشد می گیاه این متانولی عصاره و

گرفته  مورد توجه قرار یعیطب باتیترک ضد باکتریاییخواص 

ر تعداد د یکیوتیب یمقاومت آنت شیافزا لیامر به دل نیاند و ا

فعال  اتبیکشف ترک نیهاست؛ بنابرا یاز گونه باکتر یادیز

 یماریکن کردن ب شهیتواند به ر یم گیاهاناز  دیجد یستیز

دارای اثرات  کرچکپروتئین دانه گیاه  .(0۸) کندها کمک 

وس قابل توجهی نسبت به باکتری استافیلوکوک ضد باکتریایی

 استافیلوکوکوس .(00) می باشد کلییشیااورئوس و اشر

 که مثبت است گرم های باکتری ترین مهم زا یکی اورئوس

 عفونت اندوکاردیت، جمله از مختلفی های عفونت عامل

 استخوان نرم، بافت سمی، سپتی پوست، عفونت زخم، های

 از یکی عنوان به . همچنینباشد می باکتری و پنومونی و

 باکتریایی عفونت های ایجاد عوامل مهمترین و ترین برجسته

می  شمار به جهان سطح در جامعه و بیمارستان از اکتسابی

ضد  اثرات و مطالب ذکر شده به توجهبا  .(03-02) آید

 مطالعات انجام کرچک گیاه و آنتی اکسیدانی باکتریایی

هدفمند  و تر گسترده استفاده تواند می زمینه این در تکمیلی

 اثر مطالعه به تحقیق این در لذا باشد، داشته پی در را آنتر 

 باکتری روی بر نانوامولسیون روغن کرچکآنتی اکسیدانی و 

 .شد پرداخته و اشریشیاکلی اورئوس استافیلوکوکوس
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 روش بررسی

 نانوامولسیون روغن کرچک تهیۀ

 امولسیفایر و کرچک روغن مخلوط از نانوامولسیون

،  ml3،ml 6مقطر در سه غلظت مختلف  آب در ۰۸توئین 

ml7 روغن کرچک به صورت تجاری از شرکت . گردید تهیه

تهیه   DNAbiotechاز شرکت ۰۸توئین کیمیاگر توس و 

 دارمق و شدند سمپلر اندازه گیری توسط مواد، مقدارگردید. 

 آزمایش شد. گیری اندازه مدرج استوانه کمک به مقطر آب

 10۸کیلوهرتز و با توان  2۸ التراسونیک مخصوص سلول در

 آب دما جریان با که دقیقه هموژنایز گردید 3۸وات برای 

 ولیدت و فراصوت امواج اعمال برای. شد می داشته نگه ثابت

 .دش فراصوت استفاده امواج مولد دستگاه از نانوامولسیون

 ندازها کرونومتر از استفاده با که است، متغیر دهی صوت زمان

 جریان با دهی صوت مدت طول در مخلوط دمای. شد گیری

  .گردید استوانه، حفظ جداره دو بین در سرد آب مداوم

 , ABTSبا آزمون  یدانتیاکس یسنجش اثرات آنت

DPPH 
 DPPH یکالمهار راد یتفعال

 سنتز ونینانوامولسجهت ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی 

 DPPH 0/۸، در مرحله اول محلول کرچک روغن از شده

در مرحله بعد محلول  حل شد. %76اتانول  موالر در میلی

 مختلف یهاغلظتآماده شده با نسبت یک به یک با 

 3۸مخلوط شد. در مرحله بعد محلول مذکور  ونینانوامولس

قرار گرفت  سانتی گراد درجه ی 31دمای  و تاریکی در دقیقه

ه نانومتر خواند 001موج  در طول نمونه ها و در آخر جذب

یک آنتی اکسیدان  به عنوان ونیگلوتاتشد. در این تست از 

 IC  ) 50 IC 50مقدار تعیین جهت استفاده گردید. استاندارد

 فعالیت آنتی اکسیدانتی درصد 0۸ مهار جهت دوز مورد نیاز

 و ونینانوامولس از مختلف ، تست را در غلظت) می باشد

 تکرار انجام شدبا سه بار  آزمایش هر استاندارد انجام دادیم.

 .استفاده شد میانگین مقادیر به منظور انجام محاسبات از و

رابطه زیر ارزیابی  آنتی اکسیدانی به کمک فعالیت درصد

 گردید:

) × 100ControlASample/A – Control= (A  درصد

 DPPHمهار رادیکال 

 Control:Aشامل محلول  محلول شاهد جذب(DPPH 

 (%76و اتانول  موالر میلی 0/۸

 SampleA : ونینانوامولسنمونه  محلول حاوی جذب 

 ABTS یکالمهار راد یتفعال

، ABTSواکنش دادن  یقاز طر ABTS یها رادیکال

غلظت  دهد.یرخ م یدازو پراکس یژنهآب اکس

ز امیکروگرم بر میلی لیتر   3۸۸،20۸،2۸۸،00۸،0۸۸،0۸های

در آب  یدازو پراکس یژنه، آب اکسABTSبا  یوننانوامولس

انکوبه شدند. پس از گذشت مدت  یقهدق 0۸به مدت  یونیزهد

و از  خوانده شد nm 134ها در  نمونهجذب  یقهدق 0۸زمان 

 ید.به عنوان کنترل مثبت استفاده گرد یونگلوتات

 با استفاده از روشضد باکتریایی بررسی خاصیت 

 دیسک دیفیوژن

باکتریایی استاندارد استافیلوکوکوس  هایسویه

 ATCCکلی) اشریشیا ( وATCC 12228اورئوس)

با غلظت معادل لوله نیم مک فارلند روی محیط (   1330

به وسیله سوآب استریل ( Mercکشت مولر هینتون آگار )

سپس نانوامولسیون کرچک ) با  کشت یکنواخت داده شد.

 روی دیسکدرصد وزنی وزنی(  10و  00، 3های  غلظت

 ادامه، در های بالنک )شرکت پادتن طب( استریل ریخته شد.

 فواصل با لاستری پنس از استفاده با بیوتیکی آنتی دیسکهای

سانتی متر از لبه پلیت( بر روی سطح محیط  0/0اندارد )است

ساعت در  24کشت مولر هینتون آگار قرار داده و به مدت 

، د. بعد از انکوباسیوندرجه سانتی گراد انکوبه شدن 31دمای 

قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی متر با استفاده از خط کش 

اندازه گیری شد. جهت تایید آزمایش های حساسیت آنتی 
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به عنوان شاهد  (PRONADISA)بیوتیکی از آموکسی سیلین

 استفاده شد.

 

 یافته ها
توسط   DPPHرادیکال  دهنده مهارنشان  0شکل 

مهار رادیکال آزاد به  است.ک چنانوامولسیون روغن کر

توجه به شکل با با  .شدمشاهده صورت وابسته به غلظت 

افزایش غلظت مهار رادیکال توسط نانوامولسیون افزایش 

 بر میکروگرم 66/011 با برابرآن  50ICمقدار  همچنین ،یافت

نشان دهنده مهار رادیکال  2شکل  .اندازه گیری شدلیتر  میلی

ABTS این شکل استک توسط نانوامولسیون روغن کرچ .

لظت مهار رادیکال توسط نانو با افزایش غ بیان می کند که

 با برابرآن  50IC، همچنین مقدار افزایش یافت امولسیون 

 3 شکل .اندازه گیری شدلیتر  میلی بر میکروگرم 17/230

که به روش دیسک  است باکتریایی نشان دهنده آزمون ضد

ی باکتر انجام شد. مطابق شکل قطر هاله عدم رشد دیفیوژن

و قطر هاله  متر میلی 7 تحت تاثیر نانوامولسیون روغن کرچک

اندازه  میلیمتر 06عدم رشد آنتی بیوتیک آموکسی سیلین 

 گیری شد.

 

 

 
 نانوامولسیون توسط DPPH رادیکال : مهار 9 شکل
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 نانوامولسیون توسط ABTS رادیکال : مهار 0 شکل

 

 
مهار رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با نانوامولسیون روغن کرچک و استفاده از آنتی بیوتیک آموکسی سیلین به عنوان : 3شکل 

 کنترل مثبت
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  بحث

در این پژوهش خصوصیات آنتی اکسیدانی نانو 

و  DPPHامولسیون روغن کرچک روی رادیکال های 

ABTS کوس تافیلوکوو همچنین میزان حساسیت باکتری اس

رار ق امولسیون تهیه شده مورد بررسیاورئوس نسبت به نانو

به عنوان  ۰۸امولسیون از توئین . برای ساخت این نانوگرفت

 ml7و  ml 3  ،ml6در سه غلظت مختلف سورفکتات

غلظت بررسی ها نشان می دهد با افزایش  استفاده شد.

نانوامولسیون تهیه شده کاهش می یابد ،  اندازه سورفکتانت

امولسیون با غلظت سورفکتانت رابطه اندازه نانودر واقع 

 روی بر شده انجام تحقیقات اساس بر .(01) عکس دارند

 دلیل به گیاهی عصاره های که شده مشخص دارویی گیاهان

 گلیکوزیدها، کاردیاک مثل ثانویه متابولیتهای دارا بودن

 دارای ..... و ها کومارین ها، فنولیک ترپنوئیدها، آلکالوئیدها،

 آنتی باکتریایی، اثرات ضد شامل مختلف بیولوژیکی اثرات

 در .(07 -0۰) باشند می زیستی دیگر اثرات و اکسیدانی

 گیاه اکسیدانی آنتی فعالیت رتو و همکاران کهبرو تحقیقات

در این تحقیق همانند  .است گرفته قرار بررسی مورد کرچک

تحقیقات گذشته بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی از 

نتایج نشان  صورت گرفته است. DPPH   ،ABTSطریق

می دهد که ترکیبات استخراج شده دارای فعالیت آنتی 

اکسیدانی قوی در مقایسه با آنتی اکسیدان های سنتزی می 

  .(2۸) باشند

Jambo  و همکاران در مطالعاتی که روی عصاره الکلی

تند مشاهده کردند دانه های تخمیر شده گیاه کرچک داش

ارگانیسم های کلبسیال پنومونیه ، استافیلوکوکوس اورئوس ، 

ه این ماده به میزان قابل توجهی نسبت باشریشیاکلی 

در  انجام شده بررسی های .(20)حساسیت نشان داده اند 

ه نشان داده است کفعالیت آنتی اکسیدانی گیاه کرچک  مورد

گیاه  دارای اثر آنتی اکسیدانی  فالونوئیدی اینرکیبات ت

تحقیقات همجنین  .(22)می باشد  به تانن ها تنسب یبیشتر

اده این گیاه نشان د ضد باکتریاییدر راستای بررسی اثرات 

، دانه و ریشه برگاست که عصاره های اتانولی و متانولی 

اثر  .روی باکتری مورد نظر بودند ضد باکتریاییدارای قعالیت 

 ترکیب ک به علت حضورچگیاه کرمهاری عصاره روغنی 

می  لی آسیبسدیم رسینولئیک می باشد که به دیواره سلو

 از دست دادن اجزای سیتوپالسمی و در نهایت رساند و باعث

طبق مطالعاتی که سهرابی و . (23) مرگ سلول می شود

اسانس آویشن –همکاران روی نانوامولسیون صمغ زدو 

شیرازی انجام دادند مشاهده کردند این نانو امولسیون با 

توانسته رادیکال  گرم میلی گرم در ۰۰محتوای فنول 

قره نقده و  و پر اکسید هیدروژن را مهار کند.  ABTSآزاد

ون امولسینانو ضد باکتریاییبا بررسی خاصیت  همکاران

اسانس مریم گلی سهندی در یافتند خاصیت آنتی اکسیدانی 

اسانس با نانو حامل ها تفاوت معنی داری  باکتریاییضد و 

ین ن حاوی اسانس بیشتروداشته است به طوری که نانوامولسی

و اسانس در حالت آزاد دارای کمترین خاصیت آنتی 

حسن . (24) شان داده استرا نضد باکتریایی اکسیدانی و 

 ضد باکتریاییزاده و همکاران با بررسی خاصیت 

د ضنانوامولسیون عصاره سیر دریافتند ماده دارای خاصیت 

 درصد( 20) نسبتا ضعیفی بوده و تنها در حجمی باالباکتریایی 

ن آکه دلیل  دارای قدرت مهار کنندگی رشد باکتری بود

میتواند شدت بیشتر مواد فرار در اسانس سیر نسبت به عصاره 

 نیدانتایج بررسی ظرفیت آنتی اکسینین چآن باشد هم

به طور  دادنشان  DPPHبه روش  نانوامولسیون عصاره سیر

در روغن دارای قدرت باالیی در مهار کلی نانوامولسیون آب 

زمایشات انجام شده توسط آ .(20) رادیکال های آزاد بودند

 ریاییضد باکتکه فعالیت  بیانگر این استرابینا و همکاران 

 روی اثردارای باالترین  کرچکعصاره آبی گیاه 

سیال نسبت به کلب ئوس و کمترین اثراستافیلوکوکوس اور

طبق مطالعات راشل و همکاران  .(26) باشد پنومونیه می
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وی رضد باکتریایی اثر  عصاره متانولی گیاه کرچک دارای

مهاری  قطر هاله می باشد وباکتری استافیلوکوکوس اورئوس 

در  .(21) میلی متر گزارش شده است 10/7برای این باکتری 

 از طریق روش ضد باکتریاییبررسی خاصیت  وهشپژاین 

و نتایج با ناحیه مهاری  انجام گرفته استدیسک دیفیوژن 

 -2)بیوتیک استاندارد مقایسه شدند  نتیآایجاد شده توسط 

2۰).  

 نتیجه گیری
 توان نتیجه گرفتهای انجام شده میبا توجه به بررسی

 ایبر منبعینانوامولسیون روغن کرچک می تواند به عنوان 

 وعلیه پاتوژن های مختلف  گیاهی ضد باکتریاییداروهای 

تواند  زاد میلت توانایی در مهار رادیکال های آهمچنین به ع

ی پیشنهاد م .ایفای نقش کندداروهای ضد سرطانی عنوان به 

 از شده تهیه عصاره های روی زمینه این در تحقیقشود 

 .شود انجام کرچک گیاه مختلف های قسمت

 

 قدردانی
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Investigation of Antioxidant and Antibacterial Potential of Ricinus 

communis L. Nano-emulsion 
 

Asma Javanshir1, Ehsan Karimi1*, Masoud Homayouni Tabrizi 2 

 

 
Abstract 

Background and Objective: The aim of this study was to examine 

the antioxidant potential and antibacterial efficacy of Ricinus 

communis L. nano- emulsion.  

Subjects and Methods: In this order, the antioxidant activity was 

evaluated using DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate) and 

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

test. Meanwhile the antibacterial properties of Ricinus communis L. 

nano-emulsion were tested using disc diffusion method against the 

Gram positive bacteria Staphylococcus aureus. 

Results: The obtained results revealed that the R. communis L. nano- 

emulsion has a high capacity to inhibit the free radicals of ABTS and 

DPPH. The IC50 concentration related the both assays were 177.66 

and 235.79 µg/ml respectively. The antibacterial results 

demonstrated that R. communis L. nano-emulsion strongly inhibited 

the growth rate of Staphylococcus aureus with values of 9 mm. 

Conclusion: The overall results of this study indicate that R. 

communis L. nano- emulsion has a strong antioxidant potential and 

antibacterial property and it can be used in the food and medicinal 

industries. 

 

Key words: Ricinus communis L, nano-emulsions, Antioxidant, 

Anti-bacterial. 
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