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Abstract 

Background:  Ferula assa-foetida is one of the common medicines that was used as antiseptic 
with a view to traditional uses, it can be used as a safe and effective drug to treat diseases particularly 
resistant bacterial infections. This study aims to product gelatin nano- capsules containing Ferula assa-
foetida essential oil and investigate their antioxidant and antibacterial activities. 

Materials and Methods: This experimental study was performed on gelatin nano-capsules 
containing Ferula assa-foetida essential oil (FAO) (2, 4, 6 and 8% w/w), glycerol (25% w/w) as 
plasticizer and glutaraldehyde as cross-linker. The morphology, antioxidant and antibacterial activities 
and operation of the nano-capsules were assessed according to American Standards by Scanning 
Electron Microscopy, ABTS, and microbiological tests. 

Results: Gelatin nano-capsules exhibited low antioxidant and antibacterial activities while 
gelatin nano-capsules incorporated with FAO exhibited excellent antioxidant and antibacterial. The 
highest rates of these effects were seen merged with 8% of FAO.  

Conclusion: Gelatin nano-capsules merged with FAO have excellent physical form, as well as 
they are an appropriate antioxidant and antibacterial that have been considered to produce antoxidant 
and antibacterial drugs.  

Keywords: Antibacterial, Antioxidant, Electron microscopy, Ferula assa-foetida, Gelatin, 
Nano-capsules  
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 ژالتینی هاي نانوکپسول باکتریایی ضد و اکسیدانی آنتی فعالیت بررسی و تولید
  آنغوزه روغنی عصاره حاوي
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  .ایران زاهدان، زاهدان، پزشکی علوم دانشگاه گرمسیري، و عفونی هاي بیماري تحقیقات ژي،مرکزمیکروبیولو ارشد کارشناسی-1
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  چکیده
 است که به عنوان ضد عفونی رایج داروهاي از یکی  Ferula assa-foetidaعلمی نام با تلخ آنغوزه :هدف و زمینه

 علیه موثر و خطر بی داروي یک عنوان به تواند می دارو این سنتی، مصارف اساس بر .گیرد کننده مورد استفاده قرار می
 تولید مطالعه این از هدف .گیرد قرار استفاده مورد مقاوم باکتریایی هاي عفونت به ویژه ها یماريب از وسیعی طیف

  .باشد می آنها باکتریایی ضد و اکسیدانی آنتی فعالیت بررسی و تلخ آنغوزه روغنی عصاره حاوي ژالتینی هاي نانوکپسول
 ،)وزنی درصد 6 و 4 ،2( آنغوزه اسانس حاوي ینیژالت هاي نانوکپسول روي بر تجربی مطالعه این :ها وشر و مواد

 فعالیت مورفولوژي، .صورت گرفت کننده متصل عنوان به گلوتارآلدئید و پالستیالیزر عنوان به ) وزنیدرصد 25( گلیسرول
 به وشدند  بررسی آمریکا کشور استاندارد به توجه با ها کپسول نانو عملکرد چنین هم و باکتریایی ضد و اکسیدانی آنتی

  .گرفتند قرار ارزیابی مورد میکروبیولوژیکی آزمون و ABTS الکترونی، میکروسکوپ با اسکن کمک
 هاي نانوکپسول که حالی در داشتند، ضعیفی باکتریال آنتی و اکسیدانی آنتی فعالیت ژالتینی هاي کپسول نانو :ها یافته

 ها نانوکپسول اثر میزان بیشترین . را نشان دادندباکتریال نتیآ و اکسیدان آنتی اثرات از باالیی سطح آنغوزه حاوي ژالتینی
   .گردید مشاهده آنغوزه )درصد 8( غلظت با ترکیب در

 آنتی یک مناسب، بسیار فیزیکی شکلداشتن  بر عالوه آنغوزه با شده ادغام ژالتینی هاي کپسول نانو :گیري نتیجه
 قرار توجه مورد باکتریال آنتی و اکسیدان آنتی داروهاي تولید در دنتوان می که هستند مناسب باکتریال آنتی و اکسیدان

  .دنگیر
   کپسول نانو ژالتین، ،آنغوزه الکترونی، میکروسکوپ اکسیدان، آنتی باکتریال، آنتی :يکلید واژگان
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  مقدمه
 ازهیدرولیز که است محلول پروتئین یک ژالتین

 اي رشته پروتئین یک کالژن .شود می تهیه کالژن جزئی
 و غضروف استخوان، هاي پروتئین از که است نامحلول

 و کالژن فرد به منحصر ساختار .)1(آید می دست به پوست
 جذب تورم، حاللیت، مانند آن فیزیکی خواص در ژالتین

 بو، رنگ، شفافیت، تبخیرآب، وبت،رط جذب آب،
 بیشترین .)3 ،2(است موثر بسیار حرارتی پایداري و استحکام

 ژل، از که است دارویی و غذایی صنایع در ژالتین کاربرد
 امروزه .دشو می استفاده آن ویسکواالستیک خواص و فیلم

 تثبیت کننده، کف عوامل فایر، امولسی عنوان به ژالتین از
 و زخم پانسمان بندي، بسته مواد هیدروژل، کلوئید، کننده
 از یکی ژالتین .)4-8(گردد می تفادهسا کپسول میکرو تولید
به کار  فعال اجزاي حامل عنوان به که است موادي اولین
 وسیله به ژالتین فیلم سازي غنیامروزه،  .است رفته

 ضد و ضداکسیدانی طبیعی منابع عنوان به گیاهی هاي عصاره
 توجه با .)9-13(است یافته گسترش  مقدار زیادبه میکروبی

هاي گیاهی  اسانس که ضدمیکروبی و ضداکسیدانی اثرات به
 شناخته بهداشتی صنایع در ایمن یعامل یک عنوان به دارند،

   .)15 ،14(شوند می
 خانواده از شده شناخته گیاهان از یکی تلخ آنغوزه

 هاي بیماري معالجه براي سنتی طب در که است چتریان
 خنف معده، درد صرع، ،)آسم( نفس تنگی جمله از مختلف

 استفاده آنفوالنزا  وضعیف هضم روده، انگل شکم،
 منبع که  این گیاهرزین و صمغ ،موارد بیشتر در .)16(شود می

 با .)17(گیرند   مورد استفاده قرار میهستند اسانس تولید اصلی
 در را انساس این ،تلخ آنغوزه اسانس بودن فرار به توجه

 شود می باعث  این کار.کنیم می محصور ژالتین پلیمرهاي
 در و شود آزاد ژالتین فیلم از تدریج به تلخ آنغوزه اسانس

 تولید ،حاضر مطالعه از هدف .دگردن اکسید هوا مجاورت
 و تلخ آنغوزه روغنی عصاره حاوي ژالتینی هاي نانوکپسول

 ها آن اییباکتری ضد و یاکسیدان آنتی فعالیت بررسی
  .باشد می
  

  ها روش و مواد
  ژالتین تهیه

 سفید پودري صورت به استفاده مورد ژالتین
 هر در .شد خریداري آلمان مرك شرکت از که بود رنگ
  .شد  استفاده ژالتین گرم 10 تست

  تلخ آنغوزه
 استان الرستان منطقه از تلخ آنغوزه گیاه صمغ

 ،درجه 54 27' 40"شرقی طول جغرافیایی مختصات با فارس
 دریا سطح از متر1870ارتفاع و درجه 27 25 ' 78 " عرض

   .شد آوري جمع 1393 بهار در
   تلخ آنغوزه صمغ گیري اسانس

و  آب با تقطیر روش به تلخ آنغوزه صمغ اسانس
 استخراج کلونجر تیپ گیري اسانس دستگاه کمک به

 بدون سدیم سولفات از طریق گیري آب از پس و گردید
 یخچال دماي در تیره اي شیشه ظرف در آنالیز انزم تا آب

   .شد نگهداري
  تلخ آنغوزه اسانس آنالیز

 گاز دستگاه از ها ترکیب جداسازي براي
 به( HP-5 ستون با Agilent 7890 A مدل کروماتوگرافی

 25/0 الیه ضخامت و متر میلی 25/0 داخلی قطر متر، 30 طول
 .دیگرد تفادهاس FID کننده آشکار به مجهز )میکرومتر

 گرادیان با گراد سانتی درجه 230 تا 60 از اجاق حرارت
 چرخش زمان با دقیقه هر در گراد سانتی درجه 3 حرارتی

 بود عبارت آنالیز شرایط سایر .شد ریزي برنامه دقیقه 667/61
 لیتر میلی 344/81 )فلو( جریان سرعت با هلیوم حامل گاز:از

 دماي گراد، سانتی درجه 240 تزریق اتاق دماي دقیقه، در
 و 40 به 1 اسپیلت نسبت گراد، سانتی درجه 250 ساز آشکار

به منظور آنالیز، از دستگاه  .لیتر میکرو 1/0 تزریق حجم
 به متصل Agilent 5975C مدل کروماتوگرافی گازي

 ستون به مجهز Agilent 5975C مدل جرمی سنج طیف
 25/0 داخلی قطر متر، 30 طول به( MS5-PH موئین
 شرایط .شد استفاده )میکرومتر 25/0 الیه ضخامت و متر میلی
 دماي در کروماتوگراف گازي و آنالیز شرایط مشابه ،آنالیز
 هر نسبی درصد .بود گراد سانتی درجه 280 یونیزاسیون منبع
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 در ترکیب هر منحنی زیر سطح به توجه با ترکیبات از یک
 با اجزا ساییشنا .گردید محاسبه گازي کروماتوگراف طیف
 مقایسه و جرمی هاي طیف و بازداري اندیس پارامتر یک

  .گیرد می صورت استاندارد ترکیبات با ها آن
  ژالتین فیلم محلول تهیه

 پـودر  گـرم  10 ابتدا ،ژالتین فیلم محلول تهیه براي
 محـیط  دماي در مقطر آب لیتر میلی 100 در را گاوي ژالتین

گــراد  ســانتی درجــه 60 بــه را محلــول دمــاي .کنــیم مــی حــل
 درجـه  37 دمـاي  تـا  شـدن  خنـک  از پـس  .دهـیم  می افزایش

 مختلـف  هاي غلظت در که  را  تلخ انغوزه اسانس گراد، سانتی
 دسـتگاه  از .کنـیم  مـی  اضافه گلیسرول همراه به ایم کرده تهیه

 اسـتفاده  محلـول  کـردن  دست یک منظور به کننده هموژنیزه
ــیم مــی ــه مــدت  را محلــول و کن  خــالء پمــپ دره  دقیقــ30ب

  .)13(شود خارج کامالً آن هواي تا گذاشته
  ژالتین فیلم تهیه

ــی 10 ــر میل ــول از لیت ــین محل ــاوي ژالت ــانس ح  اس
 24 مـدت  به و کرده منتقل دیش پتري روي بر را تلخ آنغوزه

 12 مـدت  به را آن سپس .دهیم می قرار اتاق دماي در ساعت
ــايدر ســاعت ــت و گــراد ســانتی درجــه 37  دم ــ رطوب  سبین

 فـیلم  ضخامت .شود خشک فیلم تا کرده نگهداري درصد45
 متوسـط  طـور  بـه  و شـود  می گیري هزاندا دیجیتال میکرومتر با
  .شود می گرفته نظر در میکرومتر 5±125

   ژالتینی ژل از آب تبخیر میزان بررسی
 مرطــوب  هــاي ژل از آب تبخیــر ارزیــابی بــراي

 مختلف هاي تغلظ حاوي ژالتینی مرطوب ژل ابتدا ،ژالتینی
 عـرض  و متر میلی 20 طول به ابعادي به را تلخ آنغوزه اسانس

 ).اولیه وزن( کنیم می وزن را آن و دهیم می برش متر میلی 20
 درجـه  37 حـرارت  درجـه  در را خـورده  برش هاي ژل سپس
 بـه  ژل تا دهیم می قرار درصد 35 نسبی رطوبت و گراد سانتی
 .کـشد  می طول ساعت 120  این مرحله  که برسد تعادل حالت

 را ژل ثابـت  وزن ،رسـید  تعـادل  حالـت  بـه  ژل که این از بعد
 و بررســیبــه منظــور  ).نهــایی وزن( کنــیم مــی گیــري انــدازه

   .)18 ،13(شد انجام مرتبه سه آزمون، این دقیق ارزیابی
  مانده باقی وزن درصد )= نهایی وزن / اولیه وزن ( ×100

  
  رفته دست از وزن درصد)]=اولیه نوز - نهایی وزن/(اولیه وزن×[100

  
  آب در ژالتینی فیلم شدن حل خاصیت بررسی

 حاوي ژالتینی فیلم حاللیت کردن مشخص براي
 به را فیلم ابتدا ،تلخ آنغوزه اسانس مختلف هاي غلظت
 ضخامت و متر میلی 20عرض ،متر میلی 20 طول با ابعادي

 به را خورده برش هاي فیلم .دهیم می برش متر میلی 11/0
 درجه 104 حرارت درجه با فر در ساعت 24 مدت
 دست به را آن اولیه خشک وزن و داده قرار گراد سانتی

 ارلن یک در را شده خشک ژالتینی هاي فیلم .آوریم می

 است مقطر آب لیتر میلی 50 حاوي که لیتري میلی 100
 درجه 25 دماي در ساعت 24 مدت به  وکنیم می ور غوطه
 ارلن از را ها فیلم سپس .دهیم می قرار شیکر روند گراد سانتی
 حرارت درجه با  فردر ساعت 24 مدت به و کرده خارج

 خشک وزن در نهایت، .دهیم می قرار گراد سانتی درجه 104
  .)18 ،3(آوریم می دست به را ها آن نهایی

  
  رفته دست از زنو یا حاللیت درصد = )]اولیه خشک وزن –نهایی خشک وزن( /اولیه خشک وزن[×100

  
   ژالتینی هاي فیلم  تورمبررسی
 اسانس مختلف هاي غلظت حاوي ژالتینی هاي فیلم

 حرارت درجه بادرون فر  ساعت 24 مدت به را تلخ آنغوزه

 تست انجام از قبل وزن .دهیم می قرار گراد سانتی درجه 104
 را ژالتینی هاي فیلم .آوریم می دست به را )اولیه وزن( تورم

 ضخامت و متر میلی 20 عرض ،متر میلی 20 طول با بعاديا به
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 درون را خورده برش هاي فیلم .دهیم می برش متر میلی 11/0
 است مقطر آب لیتر میلی 50 حاوي که لیتري میلی 100 ارلن

 .کند نفوذ فیلم درون آب و دنشو متورم تا کنیم می منتقل
 بیرون ارلن از را فیلم هاي نمونه ،ساعت 24 گذشت از بعد
 اضافی آب تا دهیم می قرار صافی کاغذ روي برو  آوریم می

محاسبه  را ژالتینی فیلم نهایی وزن و شود گرفته کامل آن
 درصد یا اند کرده دریافت ها فیلم که اضافی وزن .کنیم می

 به تورم درصد معادله از استفاده با را ژالتینی هاي فیلم تورم
  .)18 ،3(آوریم می دست

  
  تورم درصد = )]نهایی وزن - اولیه وزن( / اولیه نوز[×100

  
  ژالتینی فیلم آب جذب بررسی
 اسانس مختلف هاي تغلظ حاوي ژالتینی هاي فیلم

 20 عرض ،متر میلی 20 طول با يابعاد به را تلخ آنغوزه
ها را به   و آنداده برش متر میلی 11/0 ضخامت و متر میلی

 کنیم می نگهداري درصد صفر نسبی رطوبت در  روز3مدت 
این  سپس ).اولیه وزن( برسد تعادل حالت به  وزنشانتا

 نسبی رطوبت با ها را به مدت یک هفته به دیسکاتور فیلم
 منتقل گراد سانتی درجه 37 حرارت درجه و درصد 100

 به فیلم وزن و شود ژالتینی فیلم جذب کامال آب تا کنیم می
 ژالتینی فیلم )نهایی وزن ( مرحله این در .برسد تعادل حالت
 گیري اندازه را تلخ آنغوزه اسانس مختلف هاي غلظت حاوي

 طریق از را آب جذب درصد یا وزن افزایش .)18 ،3(کنیم می
  :نماییم می محاسبه ذیل معادله

  

  
  آب جذب درصد = )]نهایی وزن - اولیه وزن( / اولیه وزن[×100

  
  (WVP) ژالتینی فیلم آب بخار نفوذپذیري بررسی
 درجه در ساعت 24 مدت به را ژالتینی هاي فیلم ابتدا
 درصد 75 نسبی رطوبت با گراد سانتی درجه 25 حرارت

 فیلم .برسند تعادل حالت به ها فیلم تا کنیم می نگهداري
 بر را تلخ آنغوزه اسانس مختلف هاي غلظت حاوي ژالتینی

اند  ه گرم سیکاژل پر شد20 که با آلومینیومی هاي جام روي
باشند  می متر میلی 1/2 ارتفاع و متر میلی 6/5 قطر و داراي
 با خشک مکان یک در را ها جام از یک هر .دهیم قرار می
 درجه 25 حرارت درجه و درصد 75 نسبی رطوبت

 هر را ها جام از یک هر وزن .کنیم می نگهداري گراد سانتی
 محاسبه با .نماییم می گیري اندازه روز در بار یک ساعت سه

 ،ساعت حسب بر زمان گذشت به گرم برحسب وزن افزایش
 عبوري رطوبت مقدار .آوریم می دست به را اردنمو شیب

 تعیین ساعت بر گرم حسب بر  می توانرا (m2) فیلم ازسطح
 فرمول از زمان گذشت با ژل سلیکا جرم تغییر .)18 ،3(کرد
   :شود می محاسبه زیر

 

  
WVP (g. mm/m2. kPa. h) = [(WVTR × T)] / ΔP  

WVTR = افزایش وزن بر حسب گرم بر ساعت)(slope(g/m2. h)  
  

 متـر  میلی حسب بر فیلم ضخامت T ،فرمول این در
 فــیلم طــرف دو بــین آب بخــار فــشار جزئــی اخــتالف ΔP و

 30 کیلوپاسـکال در دمـاي       244/2 بـا  اسـت  برابر که باشد می

  :گراد درجه سانتی
KPa2449/4= ΔP  
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  ژالتینی هاي مفیل نور جذب بررسی
 مختلف هاي غلظت حاوي ژالتینی هاي فیلم ابتدا

 عرض و متر سانتی 6 طول با ابعادي به را تلخ آنغوزه اسانس
 به را خورده برش هاي فیلم .دهیم می برش متر سانتی 1

 قرار اسپکتوفتومتر خالی هاي کوت روي بر مستقیم صورت
 پسس .دنده پوشش  کامالًرا کوت طرف دو تا دهیم می

 در اسپکتوفتومتر دستگاه کمک به هاي ژالتینی را جذب فیلم
  .)18، 3(کنیم میبررسی  نانومتر 900 تا 200 موج طول

  ژالتینی هاي فیلم از نور عبور بررسی
 مختلف هاي غلظت حاوي ژالتینی هاي فیلم ابتدا

 عرض و متر سانتی 6 طول با ابعادي به را تلخ آنغوزه اسانس
 به را خورده برش هاي فیلم .دهیم یم برش متر سانتی 1

 قرار اسپکتوفتومتر خالی هاي کوت روي بر مستقیم صورت
میزان  سپس .دنده پوشش را کوت طرف دو تا دهیم می

 دستگاه کمک به هاي ژالتینی را عبور نور از فیلم
 بررسی نانومتر 900 تا 200 موج طول در اسپکتوفتومتر

  .)18، 3(کنیم می
  )SEM( کترونیال میکروسکوپ تست

  .شد انجام کرمان دانشگاه در تست این
  ژالتینی فیلم مکانیکی خواص بررسی

 تست به توجه با ژالتینی فیلم مکانیکی خواص

ASTM D 638-02a آنالیز و TA.XT Stable Micro 

System UK گیرد می قرار بررسی مورد آمریکا انجمن. 
 هاي فیلم نمونه مکانیکی خواص مطالعه ،آزمون این از هدف

 هاي غلظت محتوي ژالتینی هاي فیلم ابتدا .باشد می ژالتین
 مدت به مکانیکی تست از قبل را تلخ آنغوزه اسانس مختلف

 درصد 65 نسبی رطوبت با بسته در ظرف یک در ساعت 48
   .برسند تعادل حالت به تا کنیم می نگهداري

 به را ژالتینی هاي فیلم مرحله این انجام از بعد
 ضخامت و متر میلی 10 عرض ،متر میلی 60 طول با ابعادي

 داشتن نگه ثابتبه منظور  .دهیم می برش متر میلی 11/0
متر   میلی20ي تقریبی  با اندازه گیره از ژالتینی هاي فیلم

 اساس بر ژالتینی فیلم تحلیلو  تجزیه. کنیم استفاده می
 ونیر این که گیرد می قرار ارزیابی مورد وارده وزن نیروي
 استحکام تست .باشد می ) نیوتون 049/0( گرم 5 معادل

 .دهیم می انجام مکانیکی تست انجام از قبل را فیلم کششی
 ثانیه بر متر میلی 10 و 1 ترتیب به آزمون انجام سرعت

 ،کرنش .کنیم می رسم را کرنش و تنش نمودار .باشد می
 يازا به نیرو ،تنش و اولیه طول ازاي به نمونه طول تغییر

  .)18، 3(است نمونه مقطع سطح

  

  TS(N/m2) = )شکستن نیروي / نمونه از مقطعی سطح(
  )درصد( EAB = )]نقطه در طول افزایش / شکستن اولیه طول[(×100

 
 متـر  سـانتی  6×1ي تقریبـی     به اندازه  فیلم از قسمتی

 بـه  توجـه  بـا  .شود می استفاده مکانیکی تست انجام براي مربع
 حـدود  ،ژالتینی فیلم داشتن نگه ثابت براي اه گیره از استفاده

 شـود  مـی  پوشـانده  گیره به کمک  ژالتینی فیلم از متر سانتی 2
ــر ســانتی 4 حــدود فقــط کــه ــیلم از مت ــرار آزمــون مــورد ف  ق
  .)19(شود می انجام تست 3  باحداقل آزمون .گیرد می

  ژالتینی فیلم از اسانس آزادسازي سرعت
 ژالتینی فیلم زا آنغوزه اسانس آزادسازي سرعت

 رنگ روش از استفاده با اسانس مختلف هاي غلظت حاوي
- اتیل بنز تیازولین-3(دي- آزینو-2 َ و2یا  ،ABTS زدایی

 آزاد بررسی براي روش این .)20(شد سنجیده)  سولفونات-6
 هاي فیلم .است شده طراحی ها فیلم از اسانسمداوم  شدن

 اسانس درصد 8 و 6 ،4 ،2 ،صفر هاي غلظت حاوي ژالتینی
 10 عرض متر، میلی 10 طول با ابعادي به را تلخ آنغوزه

 گرم میلی 20 تقریبی وزن با متر میلی 11/0 قطر و متر میلی
 2 محلول به را خورده برش ژالتینی هاي فیلم .دهیم می برش
 اضافه ABTS هاي رادیکال حاوي شده رقیق لیتري میلی

 شود می خوانده نیهثا 30 هر ،صفحات جذب مقادیر .کنیم می
   .برسد صفر به جذب تا
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  ژالتینی فیلم اکسیدانی آنتی خاصیت بررسی
 اسانس حاوي ژالتینی فیلم اکسیدانی آنتی فعالیت

 و 2 یا ،ABTS زدایی رنگ روش از استفاده با تلخ آنغوزه
 سنجیده)  سولفونات-6-اتیل بنزیتازولین -3(دي - آزینو-2َ

 آنتی  مداومشدن آزاد بررسی براي روش این .)20(شد
 حاوي ژالتینی هاي فیلم .است شده طراحی فیلم از اکسیدان

 را تلخ آنغوزه اسانس درصد 8 و 6 ،4 ،2 ،صفر هاي غلظت
 11/0 قطر و متر میلی 10 عرض متر، میلی 10 طول با ابعادي به

 هاي فیلم .دهیم می برش گرم میلی 20 تقریبی وزن با متر میلی
 شده رقیق لیتري میلی 2 محلول به را خورده برش ژالتینی
 ژالتینی فیلم از .کنیم می اضافه ABTS هاي رادیکال حاوي
 .شود می استفاده استاندارد عنوان به تلخ آنغوزه اسانس بدون

 .خوانیم می دقیقه 3 گذشت از بعد را صفحات جذب مقادیر
 اسیدگرم  بر اساس میلی اکسیدانی آنتی فعالیتمیزان 

  .شود بررسی می فیلم از گرم هر در دلمعا آسکوربیک
 روش از استفاده با میکروبی ضد فعالیت بررسی

  دیسک انتشار
 ایران پاستور انستیتو از بررسی مورد هاي باکتري

 دو معرض در جداگانه صورت به را ها فیلم .شدند تهیه
 1330PTCCاشرشیاکلی  منفی گرم باکتري

)8739ATCC ( 1074و سودوموناس آئروژینوزاPTCC 
)9027ATCC( استافیلوکوکوس  مثبت گرم باکتري دو و

و باسیلوس سابتیلس ) 1112PTCC) 6538ATCCاورئوس 
1023PTCC) 6623ATCC( بررسی براي .دهیم می قرار 

 هاي غلظت حاوي ژالتینی هاي فیلم باکتریایی آنتی فعالیت
 .کنیم می استفاده انتشار روش از تلخ آنغوزه اسانس مختلف

 30 قطر به دیسک یک ژالتینی هاي فیلم از کی هر از
 هاي فیلم .کنیم می تهیه متر میلی 11/0 ضخامت و متر میلی

 درجه تحت دقیقه 30 مدت به را خورده برش ژالتینی
 استریل کامال تا دهیم می قرار گراد سانتی درجه 120 حرارت

   .)21(دنشو
 مک 5/0 مطابق را باکتریایی سوسپانسیون غلظت

 و کرده تهیه کلونی دهنده تشکیل واحد 108 رد فارلند
 بهسوریا برتانی  کشت محیط افزودن با ها را غلظت باکتري

 شده تهیه محلول .رسانیم می کلونی دهنده تشکیل واحد 105
 .کنیم می پخش آگار مغزي کشت محیط روي بر را

 پلیت روي بر مستقیم صورت به را شده تهیه هاي دیسک
 به وارونه صورت به را ها دیش پتري و دهیم می قرار آگار
 از .دهیم می قرار درجه 37 انکوباتور در ساعت 24 مدت

 استفاده کنترل عنوان به تلخ آنغوزه اسانس بدون دیسک
 گیري اندازه کش خط با را دیسک اطراف هاله قطر .کنیم می
 استفاده باکتریایی ضد فعالیت ارزیابی براياز آن  و کنیم می
  .میینما می

   آماري حلیلت
  بارسه با مطالعه این در شده انجام آزمایشات کلیه

 طرح پایه بر  کهحاصل هاي داده و گرفت انجام تکرار
 نرم افزار نسخه از استفاده با  بودندتصادفی کامال آزمایشی

 واریانس آنالیز با میانگین مقایسه .شدند تحلیل و تجزیه 16
 سطح در دانکن نآزمو با تیمارها بندي گروه و شد انجام
  .گردید سیربر >05/0p دار معنی

  
  ها یافته

   گیاه آنالیز
 داد نــشان  گـازي کرومــاتوگرافی تحلیـل   وتجزیـه 

 1به شـرح جـدول     تلخ آنغوزه اسانس ترکیبات ترین مهم که
  .باشد می

  
  مهمترین ترکیبات اسانس آنغوزه تلخ. 1جدول 

(Z)-1-propenyl sec-butyl 
disulfide 

   درصد771/27

(E)-1-propenyl sec-butyl 
disulfide 

   درصد289/20

a-Pinene 775/10درصد   
b-Pinene 238/10درصد   
(Z)-b-ocimene 866/7درصد   
(E)-b-ocimene 986/2درصد   

  
   ژل از آب ریتبخ

 در ژالتین هاي ژل آب تبخیر از حاصل نتایج
 وزن ساعت 8 هر را ژالتین ژل .است شده خالصه 1 شکل
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 گذشت از بعد ژالتین هاي ژل که شود می مشاهده .مکنی می
 ساعت 120 طول در و رسند می ثابت وزن یک به ساعت 80

 80 ژالتین هاي ژل .گردد می ثابت کامال ژالتین هاي ژل وزن
 تبخیر ژل آب و دهند می دست از را خود وزن درصد

 از پس .ماند می باقی ژل وزن از درصد 20 تنها و شود می
 تعادل حالت به ژالتین هاي ژل وزن ،ساعت 120 گذشت

  .شوند می تبدیلبه فیلم  ژالتین هاي ژل و رسیده
  

  
 هاي غلظت حاوي ژالتینی هاي فیلم از آب تبخیر میزان .1 شکل

  تلخ آنغوزه اسانس مختلف
  

  ژالتینی فیلم حاللیت
 هاي فیلم )وزن دادن دست از( حاللیت درصد

 حاللیت درصد .است شده خالصه 2 شکل در ژالتین
 آنغوزه اسانس افزودن .باشد می  درصد29 ژالتین هاي فیلم
 توجه قابل افزایش باعث ژالتینی فیلم محلول به تلخ

 وابسته که شود می  درصد37 بهدرصد  30 از پذیري انحالل
  ).p>50/0(است نغوزهآ غلظت به

  

  
 هـاي  غلظـت  حـاوي  ژالتـین  هاي فیلم حاللیت درصد .2 شکل

  تلخ آنغوزه اسانس مختلف
  

   ژالتینی فیلم تورم
 در ژالتـین  هـاي  فـیلم  تورم ظرفیت از حاصل نتایج

 یژالتینـ  هـاي  فـیلم  تـورم  درصـد  .است شده خالصه 3 شکل
 باعث تلخ آنغوزه اسانس افزودن .باشد می درصد   396 با برابر

 344 بـه  381 از ژالتـین  فـیلم  تـورم  درصد توجه قابل کاهش
   ).>05/0p(شود می درصد

  
 مختلف هاي غلظت حاوي ژالتینی هاي فیلم تورم .3 کلش

  تلخ آنغوزه اسانس
  

   فیلم آب جذب
 به طور ژالتین هاي فیلم آب جذب از حاصل نتایج

 هاي فیلم آب جذب درصد . آمده است4خالصه در شکل 
 آنغوزه اسانس افزودن .باشد می  درصد130 با برابر یژالتین

 130 از فیلم آب جذب درصد توجه قابل کاهش باعث تلخ
   ).>05/0p(شود می   درصد111 بهدرصد 
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 هاي غلظت حاوي ژالتینی هاي فیلم از طریق آب جذب .4 شکل

  تلخ آنغوزه اسانس مختلف
  

   آب بخار به ژالتینی فیلم نفوذپذیري
 در ژالتین هاي فیلم آب بخار نفوذپذیري نتایج

 فیلم براي آب بخار نفوذپذیري .است شده خالصه 5 شکل
 گرم میلی متر بر g.mm/KPa.m2h 23/0  برابر باژالتین

 اسانس افزودن .باشد می کیلو پاسکال مجذور متر ساعت
 توجه قابل افزایش باعث ژالتین فیلم به تلخ آنغوزه

 به تغییر این که شود می ژالتین فیلم در آب بخار نفوذپذیري
   .است وابسته ژالتین فیلم به تلخ آنغوزه شده افزوده غلظت
  

  
ــیلم  بخــارآب نفوذپــذیري. 5 شــکل  حــاوي ژالتینــی هــاي ف
  تلخ آنغوزه اسانس مختلف هاي غلظت

  
 

  ژالتینی فیلم مکانیکی خواص
 6 هاي شکل در ژالتینی هاي فیلم مکانیکی خواص

 و کشــشی اســتحکام پارامترهــاي .اســت شــده داده نـشان  7 و
 اختارسـ  بـه  مـستقیماً  ژالتینی فیلم پارگی نقطه در طول ازدیاد

 طـول  ازدیـاد  و کششی استحکام .است مربوط ها آن شیمیایی
 عرضـی  اتصاالت داراي که ژالتینی هاي فیلم پارگی نقطه در

 .باشـد  مـی  درصـد    128 و پاسـکال  مگـا  2/4 ترتیـب  به هستند
 بـه  مختلـف  هـاي  غلظـت  بـا  تلـخ  آنغوزه اسانس کردن اضافه

 اسـتحکام  در تـوجهی  قابـل  کـاهش  باعـث  ژالتـین  هـاي  فیلم
 طـول  ازدیاد افزایش و پاسکال مگا 6/2 به 7/3 از فیلم کشش

   .)6(شود می  درصد165 بهدرصد  139 از پارگی نقطه در
 

  
 هـاي  غلظـت  حـاوي  ژالتـین  فـیلم  کششی استحکام .6 شکل

 تلخ آنغوزه اسانس مختلف
 

  
 حـاوي  ژالتـین  فـیلم  پـارگی  نقطـه  در طـول  ازدیـاد  .7 شکل

 تلخ آنغوزه اسانس مختلف هاي غلظت
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  ژالتینی هاي فیلم نور جذب
 حــاوي  ژالتینــی  هــاي فــیلم  نــور جــذب  نتــایج

 جـذب  .اسـت  شـده  خالصـه  8 شکل در مختلف هاي غلظت
اتفـاق   نانومتر 480 تا 280 موج طول در ژالتینی هاي فیلم نور
 420 مـوج  طـول  در نـور  جـذب  مقـدار  بیـشترین  کـه افتد   می

 هـاي  فـیلم  ،آمـده  دسـت  بـه  نتـایج  بـه  توجـه  بـا  .سـت ا نانومتر
 جـذب از   دارنـد  بیـشتري  آنغـوزه  اسـانس  درصد که ژالتینی

   .دارندبرخور يبیشتر موج طول

  
 مختلف هاي غلظت حاوي ژالتینی هاي فیلم نور جذب .8 شکل

  تلخ آنغوزه اسانس
 

   ژالتینی هاي فیلم از نور عبور
 حاوي ژالتینی هاي فیلم نور جذب نتایج

 .است  آمده9 شکل دربه طور خالصه  مختلف هاي غلظت
 مختلف هاي غلظت حاوي ژالتینی هاي فیلم عبور نور از

 100  نانومتر برابر با280 تا 200 در طول موج آنغوزه اسانس
 درصد 80 ،نانومتر 900 ات 480 موج طول در و است درصد

 .داردوجود  نور جذب درصد 20  در این حالتکه باشد می
 نوري هیچ و داشته کامل جذب نانومتر 420 موج طول دراما 
 این در عبوري نور و کند نمی عبور فیلم از موج طول این در

 .درس می درصد صفربه  موج طول

  
 اسانس حاوي ژالتینی هاي فیلم از عبوري نور درصد .9 شکل

 نغوزهآ
 

  ها فیلم رفولوژيوم
 10 شکل در الکترونی میکروسکوپ آنالیز نتایج

 میکروسکوپ هاي عکس بررسی در .است شده داده نشان
 داراي ژالتینی هاي فیلم از ،X100 نمایی بزرگ با الکترونی

 استفاده تلخ نغوزهآ اسانس درصد 8 و 6 ،4 ، صفرهاي غلظت
 .شده است

 

 
 از x100 بزرگنمایی در الکترونی میکروسکوپ عکس .10 شکل
  تلخ نغوزهآ اسانس ژالتین فیلم

  
  ژالتینی فیلم از اسانس آزادسازي سرعت

 حاوي ژالتینی هاي فیلم آزادسازي سرعت
 روش از استفاده باتلخ  آنغوزه اسانس مختلف هاي غلظت
 از استفاده با و گرفت قرار بررسی مورد ABTS زدایی رنگ

 سنجی رنگ نانومتر 734 موج طول در اسپکتوفتومتر دستگاه
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 شکل در  آمده دست به نتـایج که گرفـت قرار ارزیابی مورد
   .است شده گزارش 11

 

  
 از تلخ آنغوزه اسانس مختلف هاي غلظت شدن آزاد .11 شکل
  ژالتینی هاي فیلم

 
  ژالتینی فیلم اکسیدانی ضد فعالیت

 حاوي ژالتین هاي فیلم اکسیدانی ضد فعالیت
 روش از استفاده با تلخ آنغوزه اسانس مختلف هاي غلظت
 رنگ میزان .گرفت قرار بررسی مورد ABTS زدایی رنگ
 هر در معادل آسکوربیک اسید گرم میلی رتصو به زدایی

 هاي فیلم .است شده گزارش 12 شکل در فیلم از گرم
 برابر در کمی بسیار فعالیت تلخ آنغوزه اسانس بدون ژالتینی

  .دادند نشان خود از ABTS زدایی رنگ
 

  
ـ  هـاي  فـیلم  اکـسیدانی  ضـد  فعالیت .12شکل  حـاوي  یژالتین

 ختل آنغوزه اسانس مختلف هاي غلظت
 

   ژالتینی فیلم میکروبی ضد فعالیت
 حاوي یژالتین فیلم میکروبی ضد اثرات سنجش

 مورد دیسک انتشار روشاز طریق  تلخ آنغوزه اسانس
 شکل در دیسک انتشار از حاصل نتایج .قرارگرفت بررسی

 تلخ آنغوزه اسانس بدون هاي فیلم .است شده خالصه 13
 در ،دهند نمی شانن خود از باکتریایی ضد فعالیت گونه هیچ

 مختلف هاي غلظت حاوي ژالتینی هاي فیلم که صورتی
بیشترین فعالیت  .دارند توجهی قابل باکتریایی ضد فعالیت

هاي باسیلوس  ضد باکتریایی به ترتیب متعلق به باکتري
سباتیلیس، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و 

 دض عامل یک عنوان به که سودوموناس آئروژینوزا است
 هاي فیلم از این رو، .اند شده گرفته نظر در خوب میکروبی

 فعالیت آنغوزه اسانس مختلف هاي غلظت حاوي ژالتینی
هاي گرم مثبت و گرم   در برابر باکتريخوبی باکتریایی ضد

 مثبت گرم هاي باکتري مورد در ویژگی این و دارند منفی
   .است منفی گرم هاي باکتري از بیشتر

 

  
 مختلـف  هاي غلظت حاوي ژالتینی هاي دیسک شارانت .13شکل

  تلخ آنغوزه اسانس
 

  
   بحث

 اسـانس  دهنـده  تـشکیل  اجزاي پیشین مطالعات در
-1-propenyl sec-(E) درصـد  40 :از بودند عبارت آنغوزه

butyl disulfide، 7/8 درصــد (Z)-1-propenyl sec-

butyl disulfide، 8/7 ــد  germacrene B، 9/5 درصـ
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 تجزیـه  از این رو،    .b-Pinene درصد 5 و a-Pinene درصد
 ایــن در تلــخ آنغــوزه اســانس کرومــاتوگرافی گــاز تحلیــل و

ــق ــا تحقی ــشابه تقریب ــا م ــه ب ــل و تجزی ــات تحلی ــشین مطالع  پی
 دلیـل  بـه   کـه  دارد وجـود  هـایی  تفـاوت  حـال  این با ،باشد  می

  .است تلخ آنغوزه اسانس کمیت و کیفیت
 با تماس هنگام  واست آب در محلول ژالتین

 زمانی چنین هم .شود حل حدودي تا تواند می آبدار سطوح
 قرار باال رطوبت با محیطی در طوالنی زمان مدت براي که
 .بدهد دست از را خود فیبري ساختار است ممکن گیرد می

 تواند می ژالتین فیلم درون عرضی اتصاالت حال، این با
 در آن تحاللی کاهش باعث و کند تثبیت را ژالتین ساختار
 افزودنی مواد اثرات ،کلی طور به .)6(شود آبی محیط

 نوع به ژالتینی فیلم حاللیت در )گیاهی هاي اسانس(
 ترکیبات گریزي آب و دوستی آب خاصیت و ترکیبات

 ترکیبات از تلخ آنغوزه اسانس .)22(است وابسته شده افزوده
 نژالتی گریز آب هاي دمین با تعامل در که باشد می گریز آب
 باعث که شود ژالتین هاي شبکه گیري شکلاز  مانع تواند می

   .)23(دنگرد می ژالتین فیلم حاللیت افزایش
 همراه  بهکیتوزان ژالتینی هاي فیلم ، مطالعه  یکدر

 فیلم حاللیت توجه قابل افزایش  موجبروغنی اسانس
 این .)24(ي ما یکسان است  این نتیجه با نتایج مطالعه. شدند
 هاي غلظت حاوي ژالتین هاي فیلم که دنده می شانن نتایج

 بندي بسته براي مناسبی گزینه تلخ آنغوزه اسانس مختلف
 در بندي بسته این که هستند کم رطوبت داراي غذایی مواد

   .باشد می مقاوم آب و کم رطوبت مقابل
 و موجب است دوست آب ماده یک ژالتین

 ژالتین یلمف .شود  میهاي آب به سمت خود جذب مولکول
 در تخلخل وجود زیرا ،دارد باالتري تورم درصد متخلخل
 به بیشتري آب که گردد آن موجب می اي شبکه ساختار

 به تلخ آنغوزه اسانس افزودن .)25(شود کشیده فیلم داخل
 اسانس گریز آب ساختار داشتن دلیل به ژالتین محلول
 هاي دمین .شود می تورم درصد کاهش باعث تلخ آنغوزه

 اسانس گریز آب هاي قسمت با ندنتوا می ژالتین گریز آب
 تعامل افزایش باعث ، این امردنکن برقرار ارتباط تلخ آنغوزه

 تلخ آنغوزه اسانس و )ژالتین( ماتریس بین سطحی
موجب  تلخ آنغوزه اسانس با ژالتین شبکه اشباع .)6(شود می
 گریز آب علت به نتوانند آب هاي گردد که مولکول می
 کاهش تورم درصد و شوند منتشر تلخ آنغوزه اسانس دنبو

 حاوي یژالتین هاي فیلم که دنده می نشان نتایج این .یابد 
 غذایی مواد بندي بسته براي مناسبی گزینه تلخ آنغوزه اسانس
  . هستندآب برابر در مقاوم

 در اثـر   شـده  ایجـاد  عرضـی  اتـصاالت  بـه  توجـه  با
ــد ــانس ،گلوتارآلدئی ــوزه اس ــیلم درون آنغ ــاي ف  یژالتینــ ه

 بــا و دارد گریــزي  آب خاصــیت آنغــوزه .شــود مــی محــصور
 افـزایش  بـا  نتیجـه  در .کنـد  مـی  برقرار پیوند ژالتین هاي دمین

 ژالتینـی  هـاي  فیلم جذب کمتري آب ،آنغوزه اسانس درصد
 گریزتـر  آب بیـشتر  نغـوزه آ اسـانس  درصـد  بـا  فیلم و شود می
  .گردد می

 کاهش باعث تینژال با آب هاي مولکول پیوند
 ادغام .)27 ،25(شود می ژالتین فیلم طریق از آب بخار انتقال
 باعث ژالتین فیلم به گیاهی هاي اسانس مانند افزودنی مواد
 ژالتین فیلم طریق از آب بخار انتقال در توجهی قابل تغییر

 خاصیت به آب بخار نفوذپذیري نهایی ظرفیت .دگرد می
 به شده افزوده رکیباتت تمامی گریزي آب و دوستی آب
 ژالتین گریز آب هاي دمین .است وابسته ژالتین فیلم
 ارتباط آن  اسانس باگریز آب هاي قسمت طریق از توانند می

 سطحی ارتباط رفتن باال باعث نتیجه در و باشند داشته
 و فعل بروز از مانع پدیده این .دنشو  اسانس و ماتریکس
 در و شود می آب لکولوم و ژالتین هاي زنجیره بین انفعاالت

 و دنیاب انتقال می فیلم طریق از آزادانه آب هاي لکولوم نتیجه
 .)27(کند پیدا می افزایش آب بخار نفوذپذیري درصد

 آویشن اسانس حاوي کیتوزان فیلم آب بخار نفوذپذیري
 اسانس بدون کیتوزان فیلم به نسبت توجهی قابل افزایش
  .)22( با نتایج ما تطابق داردداشته است که این نتیجه آویشن

 از ضعیف پیوندهاي ي به واسطه ژالتین هاي فیلم
 )گریز آب( هیدروفوب پیوندهاي و هیدروژنی پیوند جمله
 مختلف هاي غلظت افزودن ،وجود این با .هستند پایدار
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 قابل کاهش باعث بیشتر هاي غلظت ویژه به تلخ آنغوزه
 تلخ آنغوزه اسانس ،چنین هم .شود می فیلم کشش در توجهی
 دارد،  نقشژالتین نومرهايوم بین تعامل کاهش در احتماال

 به زنجیره انفعاالت و فعل براي مانعی است ممکن چنین هم
 و کششی مقاومت کاهش باعث کهباشد  ژالتین اي زنجیره
 فیلم پارگی نقطه در طول ازدیاد زمان هم افزایش

 هاي اسانس با شده ادغام ژالتینی هاي فیلم .)28(شود می
 کشیدگی اما ،دارند تري پایین کششی مقاومت ،مرکبات

 به نسبت باالتر و ازدیاد طول بیشتري در نقطه پارگی
 ما نتایج با که دارند مرکبات اسانس بدون ژالتینی هاي فیلم

 کاهش باعث آنغوزه اسانس نتیجه در .)19(باشد مییکسان 
 .شود می پارگی نقطه در طول افزایش و کششی استحکام
 افزایش موجب آلدئید گلوتار ناشی از عرضی اتصاالت
 دنده می نشان نتایج این .گردد می ها فیلم مکانیکی مقاومت

 هاي غلظت در تلخ آنغوزه اسانس با شده ادغام ژالتین که
 نظر از غذایی مواد بندي بستهبراي  مناسبی گزینه ،مختلف
   .است فیزیکی

 آمینـو  سـاختار  لبـه دلیـ    ژالتینـی  هـاي  فـیلم جذب  
 تلـخ  آنغـوزه  اسـانس  درصـد  افـزودن  با شان است که   اسیدي
 برقـرار  پیونـد  ژالتـین  گریز آب هاي قسمت با شوند می باعث

ــرده، ــصاالت ک ــی ات ــیلم درون عرض ــا ف ــسته ه ــده شک  و ش
 آنغـوزه  اسـانس  افزودن نتیجه در .کنند پیدا بیشتري فشردگی

 با ژالتینی هاي لمفی که شود می باعث ژالتینی هاي فیلم به تلخ
 قابـل  نـور  جـذب  افزایش شده افزوده اسانس درصد به توجه

 کـه   ند مطالعات نشان داد   .باشند کدرتر و باشند داشته توجهی
 ترنج اسانس با شده ادغام یژالتین هاي فیلمدرصد جذب نور    

 بـا  مقایـسه  در شـده،  ادغـام  اسـانس  درصد به توجه با لیمو، و
 با .)17(است بیشتر لیمو و ترنج نساسا بدون ژالتینی هاي فیلم

 بـا  شـده  ادغام ژالتینی هاي فیلم ،آمده دست به نتایج به توجه
 مـضر  هاي اشعه عبور ازموجب جلوگیري   تلخ آنغوزه اسانس

 مـواد  و نـور  به حساس غذایی مواد بندي بسته براي و شوند می
   .هستند مناسب ییدارو

 طول در عبورنور ،نغوزهآ اسانس غلظت افزایش با
 ،ندارد منفی یا مثبت تاثیر گونه هیچ نانومتر 280 تا 200 موج

 900 تا 280 در طول موج فیلم از عبوري نور درصد اما
 یک مطالعه مشخص شد که در .یابد می کاهش نانومتر

 در مقایسه لیمو و ترنج اسانس با شده ادغام ژالتینی هاي فیلم
 درصد به مو بستههاي ژالتینی بدون اسانس ترنج و لی با فیلم
 کاهش ها موج طول از اي محدوده در نور عبور اسانس

 شده تهیه ژالتینی هاي فیلم ،نتایج این به توجه با .)3(دنیاب می
 سحسا ییودار و غذایی مواد بندي بسته براي مناسبی گزینه

  . هستندنور به
 تلخ نغوزهآ اسانس درصد 8ژالتینی حاوي  فیلم

 نغوزهآ اسانس درصد 6 و 4 ی حاويژالتین هاي فیلم به نسبت
 فشردگی نغوزهآ اسانس بدون یژالتین هاي فیلم و تلخ

 آب دلیل به نغوزهآ اسانس که ییاجاز آن  .دارند بیشتري
 برقرار پیوند ژالتین گریز آب هاي دمین با بودن گریز

 شکسته فیلم درون عرضی اتصاالت شود می باعث ،کند می
 و بیشتر ژالتین هاي دمین و نغوزهآ بین پیوندهاي و شود

 درصد حاوي ژالتین هاي فیلم از این رو،. گردد شدیدتر
به دلیل پیوندهاي بیشتري که با  تلخ آنغوزه اسانس بیشتر
 فشردگی ،دهند هاي آب گزیر ژالتین تشکیل می دمین

پیدا  تلخ آنغوزه اسانس بدون هاي فیلم به نسبت بیشتري
 هاي فیلم نغوزهآ اسانس ظتغل شیافزا با نتیجه در. کنند می

 .شوند می گریزتر آب و تر فشرده ژالتینی

 ژالتینی هاي فیلم ،آمده دست به نتایج به توجه با
 تر کوتاه زمان مدت در تلخ آنغوزه اسانس درصد 8 حاوي

 دلیل به( کنند می رنگ بی را ABTS ثانیه 360 حدود در
 هک صورتی در ).تلخ آنغوزه اسانس تر سریع شدن آزاد
 ،آنغوزه اسانس کمتر درصدهاي داراي ژالتینی هاي فیلم

ABTS و کنند می رنگ بی بیشتري زمان مدت در را 
 زدایی رنگ را ABTS ،نغوزهآ اسانس بدون هاي فیلم
   .کنند نمی

 اکسیدانی ضد خواص مورد در یمختلف مطالعات
 است، گرفته قرار بررسی مورد ژالتین از شده مشتق پپتیدهاي

 از شده مشتق پپتیدهاي که است داده نشان عاتمطال این
 لیپیدي، پراکسیداسیون کننده مهار ژالتین، آنزیمی هیدرولیز
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 آهن هاي یون دهنده انتقال و آزاد هاي رادیکال جاذب
 اسید ترکیب اب پپتیدها اکسیدانی ضد خواص .باشند می

 بودن گریز آب و پیدهایل ساختار لکولی،وم وزن آمینه،
 حاوي ژالتین هاي فیلم .)7(دارد مستقیم بطهرا پیدهایل

 رنگ بی را ABTS ،آنغوزه اسانس مختلف هاي غلظت
 بیشتري بري رنگ شده استفاده غلظت به بسته که کنند می

 اسانس حاوي ماهی پوست ژالتین .)19(وجود خواهد داشت
 فعالیت ،آویشن اسانس حاوي کیتوزان هاي فیلم و مرکبات

 ما نتایج مشابه که دارند يقو بسیار اکسیدانی ضد
 را تلخ آنغوزه اسانس اکسیدانی ضد فعالیت این .)22(باشد می
 فالنوئیدها، ها، فنول مانند اسانس از یهای قسمت به توان می

 به توجه با که )29(داد نسبت گوگردي ترکیبات و ها ترپن
 آنغوزه اسانس حاوي ژالتین هاي فیلم ،آمده دست به نتایج

 کهباشند  می غذایی مواد ایمن بندي بسته جهت مناسبی گزینه
 . یابدکاهش غذایی مواد اکسیداتیو فعالیت گردند موجب می

 ،مختلف هاي غلظت حاوي ژالتینی هاي فیلم
 فعالیت بیشترین که دارند توجهی قابل باکتریایی ضد فعالیت

 باسیلوس هاي باکتري براي ترتیب به باکتریایی ضد
وس اورئوس، اشرشیاکلی و سابتیلیس، استافیلوکوک

 ضد عامل یک عنوان به که باشد می سودوموناس آئروژینوزا
 هاي فیلم بنابراین .ندا شده گرفته نظر در خوب میکروبی

فعالیت  آنغوزه اسانس مختلف هاي غلظت حاوي ژالتینی
 گرم و مثبت گرم هاي باکتري برابر درضد باکتریایی خوبی 

 هاي باکتري مورد دریایی باکتر ضد فعالیت و دارند منفی
 منفی گرم هاي باکتري در برابر فعالیت از بهتر مثبت گرم
   .است

 حاوي یونیکام پوست از شده تهیه هاي فیلم
 اسانس حاوي کیتوزان هاي فیلم ،)17(ضروري هاي اسانس

 پونه و آویشن اسانس حاوي سویا خوراکی هاي فیلم آویشن،
 نشان خود از را بیخو بسیار باکتریایی ضد فعالیت کوهی

 میکروبی ضد فعالیت .تطابق دارد ما نتایج با که اند داده
 هاي اسانس .است رسیده اثبات به گیاهی اسانس چندین
 غشاي در موجود فسفولیپیدهاي به کردن حمله با گیاهی

نیز  و شوند می سیتوپالسم نفوذپذیري افزایش باعث سلولی
 دیواره در موجود هاي آنزیم با انفعاالت و فعل ایجاد موجب
 به منفی گرم هاي باکتري مقاومت بنابراین، .دنگرد می سلولی

 دیواره در موجود ساکاریدهاي لیپوپلی محافظتی نقش دلیل
 گریز آب محدوده با که خارجی ءغشا هاي پروتئین یا سلولی

 بیشتر شوند، می ترکیب لیپوپلیساکارید هاي الیه وسیله به
 اختالل ایجاد توانایی گیاهی هاي نساسا ،چنین هم .)22(است

 به منجر که باکتریایی سلول دیواره چربی ساختارهاي در
 نهایت در و سلول سیتوپالسمی، نشت سلولی، ءغشا تخریب

 در PH کاهش .باشند می دارا را شود می باکتري سلول مرگ
 سلولی ءغشا در شده ایجاد اختالالت دلیل به باکتري

 سلولی فرایندهاي کنترل دادن دست از به منجر که باشد می
 DNA رونویسی در اختالل ،ATP انتشار ،ATP سنتز مانند

 ضروري هاي اسانس .)17(شود می پروتئین سنتز در اختالل و
 به منجر نند وک نفوذ میتوکندري ءغشا به توانند می گیاهی

 را پتاسیم یون نشت روند و دونش اندامک بیشتر نفوذپذیري
 نشانه یک سلول از خارج به پتاسیم یون شتن .دهند افزایش
 .باشد می سلول مرگ و ءغشا آسیب از روشن و واضح
 وشده  سلول ءغشا نفوذپدیري باعث تلخ آنغوزه اسانس
 سلول مرگ باعث نهایت در و کند می مختل را ءغشا ساختار
 آنغوزه اسانس  کهدهد می نشان نتایج این .شود می باکتري

 بندي بسته براي مناسبی گزینه ژالتین لمفی با شده ترکیب تلخ
 رشد چنین هم و است میکروبی ضد غذایی مواد ایمن

   .دهد می کاهش را غذایی مواد زاي بیماري هاي باکتري
  
  جه گیريینت

 ماننـد  ژالتـین  فـیلم  هـاي  خاصیت تمامی به توجه با
 در حاللیـت  شکـست،  نقطـه  در طـول  ازدیـاد  کشش، قدرت

 هــا فــیلم ســفید رنــگ و آب بخــار نفوذپــذیري و تــورم آب،
 فـیلم  بـه  تلـخ  نغوزهآ اسانس افزودن که توان نتیجه گرفت   می

 قابـل  کـاهش  باعـث  اسـت،  عرضـی  پیونـد  داراي کـه  ژالتین
 کـاهش  آب، حاللیـت  افـزایش  کشـشی،  اسـتحکام  در توجه
 رنـگ  سفیدي افزایش و آب بخار نفوذپذیري افزایش تورم،
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 ،تلـخ  آنغـوزه  اسـانس  نبـدو  ژالتینـی  هـاي  فیلم .شود می فیلم
 فــیلم کــه صــورتی در ؛دارنـد  کمــی اکــسیدانی ضــد فعالیـت 
 بسیار اکسیدانی ضد فعالیت تلخ آنغوزه اسانس حاوي ژالتین
 آنغـوزه  اسانس حاوي ژالتینی هاي فیلم چنین هم .دارد باالیی

 گـرم  هـاي  باکتري مقابل در  فعالیت ضد باکتریایی خوبی تلخ
   .دارند منفی گرم هاي باکتري ابلمق در کمتر میزان به و مثبت

 آنغـوزه  اسـانس  حاوي ژالتینی هیدروفیل هاي فیلم
ــسیار خــواص تلــخ ــه  ب ــد از جمل ــشان دادن  :خــوبی از خــود ن

 آب، بخـار  نفوذپـذیري  برابـر  در مقاومـت  کشـشی،  مقاومت
 اکـسیدانی  ضد  و خاصیت  فیلم رنگ سفیدي پذیري، انعطاف

 تلخ آنغوزه اسانس با شده تهیه هاي فیلم این .میکروبی ضد و
  .دنباش می غذایی مواد بندي بسته در مطلوب ماده یک

  
  قدردانی و تشکر

 مــصوب تحقیقــاتی طــرح برگرفتــه از مطالعــه ایــن
 .باشــد مـی  6487 شـماره  بـه  زاهــدان پزشـکی  علـوم  دانـشگاه 

 علــوم دانــشگاه فنــاوري و تحقیقـات  معاونــت از وســیله بـدین 
 هــاي بیمـاري  قــاتتحقی مرکـز  چنــین هـم  و زاهــدان پزشـکی 
 یــاري تحقیــق ایــن انجــام در را مــا کــه گرمــسیري و عفــونی
 .نماییم می تشکر نمودند
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