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 های دریایی رسوبات ساحل دیلمقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوی پلی فنلی در اکتینومیستم
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 چکیده

اکسیدانهای طبیعی با آنتیاکسیدانو جایگزینی آنتی های مزمنها در درمان بیماریاکسیدانبا توجه به اهمیت آنتی

های دریایی اکسیدانی طبیعی با منشا میکروبی، از اکتینومیستهای مصنوعی و به منظور دستیابی به ترکیبات آنتی

 دریایی که از ایزوله باکتری اکتینومیست 11 ،تحقیق این درکه منبع غنی از ترکیبات زیستی هستند، استفاده شد. 

بررسی روابط فیلوژنی ایزوله های آنالیز مولکولی و برای  اند،شده شدهناحیه بین جزرومدی ساحل دیلم جدا رسوبات

 یمحتو حاضر، مطالعه در این، بر عالوه، رسم گردید. 16S rDNAهای مورد مطالعه، درخت فیلوژنی بر اساس توالی

 و استاندارد تعیین شد یك مرجع عنوان به اسیدگالیك از دهاستفا با و سیوکالتو فولین معرف توسط (TPC) تام فنلی

کاهندگی آهن  قدرت با روش هااکسیدانی عصارهآنتی سپس پتانسیل. شد بیان موالرگالیك اسیدمیلی بر حسب نتایج

Fe
+3 (FRAP )های هقدرت کاهندگی با محتوای فنلی تام مرتبط بود. دربین ایزولکه داد شان نتایج ن .شد گیریاندازه

و AMJ1 (0/680 )کمترین مقدار و میکروموالر( 1113محتوی فنلی تام )بیشترین  AHA1ایزوله  مورد بررسی،

 میکروموالر( 11/11میکروموالر( و کمترین ) 66/298) بیشترینبه ترتیب  AMJ5و   AHA3دو ایزولههمچنین 

-سویه  که داد نشان مطالعه این از حاصل تایجنفعالیت آنتی اکسیدانی با روش قدرت کاهندگی آهن  را نشان دادند. 

توان از انها برای جداسازی و شناسایی اکسیدانی خوبی ازخود نشان دادند، که میآنتی فعالیت ی مورد مطالعهها

 جهت مطالعات بیشتر استفاده کرد. ترکیبات مهم آنتی اکسیدانی

 

 ، محتوای فنلی تام ferric reducing antioxidant power ، ساحل دیلم های دریایی،اکتینومیست کلیدی: واژگان
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 مقدمه. 1

 زیست فعالهای  کشف اولین متابولیتبه دنبال 

ها  بر میکروبیولوژیست، 1318سال میکروبی در

 یسازی و شناسایی مولکول هاجداسازی، خالص

 تولید شده توسط میکروارگانیسم ها یفارماکولوژیک

اولین  ، استرپتومایسین،1316 سالدر  .تمرکز کردند

از  سلبیماری  آنتی بیوتیك تولید شده در برابر

 گزارش شد.، Streptomyces griseus باکتری

ید های گرم مثبت تولها بعنوان باکتریاکتینومیست

. گروهی از اندشدهکننده آنتی بیوتیك شناخته 

 کنندها، آنهایی که در دریاها زندگی میاکتینومیست

(Ramesh, 2009; Bull et al., 2007; Singh et 

al.,2008 ). ها طبیعی بعنوان منبعی از متابولیت

که  باشندمیت ارزشمند با کاربردهای متنوع ترکیبا

 ,.Bull et alهای آبی کمتر شناخته شده )در محیط

2007 ; Heidari et al., 2015های کمی از ( و گزارش

محیط دارد. های دریایی ایران وجود اکتینومیست

های متنوع است. دریایی در ایران غنی از میکروب

تاکنون میکروفلور دریایی به خوبی در ایران شناخته 

 شده نیست.

ارزشمند ترین اکتینومیست های دریایی با  

پروکاریوت ها به لحاظ اقتصادی و بیوتکنولوژی 

متابولیت ثانویه ی  92188 هستند. تاکنون  حدود

 که استشده کشف کروارگانیسم هامی فعال زیستی از

 ازباکتری های آنها مورد از 18888 شودمی برآورد

 ; Thenmozhi et al., 2010) است شده جدا دریایی

Thenmozhi et al., 2012 ) . اکتینومیست های

دریایی بهترین منبع برای تولید متابولیت های ثانویه 

ت از جنس هستند که اکثریت این ترکیبا

 . آنتی(Berdy, 2005) اندشدهیسس مشتتق استرپتوما

که فرایند  شودمیای اطالق  ماده به اکسیدان

تخریب  مانع یا و اندازدمی تاخیر به  اکسیداسیونی را

 شودمیاکسیداسیون  طریق فرایند از و آسیب

(Arabsorkhi et al., 2015; Dekkers et al. 1996.)  

دوگانه بعنوان  ها نقشهای آزاد و اکسیدکنندهرادیکال

آن اینست که   مواد سمی و مفیدهردو را دارند. علت

و هم مفید هستند و  رسانندمیهم به بدن آسیب 

میها در انسان استفاده برای درمان بسیاری از بیماری

های های آزاد یا از متابولیسم سلول. رادیکالشوند

نرمال یا از منابع خارجی )مانند آلودگی، کشیدن 

 شوندمیتشعشعات و مواد دارویی( حاصل سیگار، 

(Lakhtakia et al., 2011زمانیکه تراکم رادیکا .) لهای

و براثر  شوندنمیبه تدریج تجزیه  شودمیآزاد زیاد 

 .شودمیتجمع آنها پدیده استرس اکسیداتیو ایجاد 

حلیل برنده حاد این پروسه در توسعه بیماریهای ت

(. Pham-Huy et al., 2008) کندمینقش مهمی ایفا 

ترکیبات آنتی اکسیدانی اکسیداسیون لیپیدها را از 

ای زنجیره ای هطریق مهار آغاز تکثیر واکنش

و در حذف رادیکالهای آزاد  کنندمیاکسیداسیون مهار 

ها  نقش دارند. اخیرا روشهای کلینیکی آنتی اکسیدان

برای مدیریت و کاربرد دارو نواقص تحلیل سیستم 

ی تحلیل برنده حاد، افزایش ری، و بیماریهاعصبی، پی

 . استیافته

در این مطالعه پتانسیل آنتی اکسیدانی و محتوی 

های جدا شده از ساحل دیلم، فنلی اکتینومیست

تحقیقات  .(Irshad et al., 2012) گردیدارزیابی 

یی و آنتی های داروبه بررسی فعالیت مختلفی

جدا شده اکتریهای اکسیدانی متابولیت ثانویه اکتینوب

 صورت گرفته است، مختلف در جهاناز رسوبات 

(., 2016et alSanjivkumar  ., 2013;et alKekuda ) 

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی  .

 dihydroherbimycin Aو   herbimycin Aدوترکیب

 et Sanjivkumar، تولید شده توسط استرپتومایسس )

., 2016al ،)ت آنتی اکسیدانی همچنین مطالعه فعالی

و فعالیت زیستی مانند فعالیت ضدمیکروبی ترکیبات 

توسط  A2تولید شده بوسیله ایزوله اکتینومیست 

Kekuda ( از جمله این تحقیقات 2819ن )و همکارا

محتوی پلی  بررسیمطالعه هدف از این  .باشندمی

های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی اکتینومیست
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و  فولین سیوکالتواز روش های  با استفادهساحل دیلم 

 باشد.میقدرت احیاکنندگی آهن 

 

 هامواد و روش. 2

ایزوله باکتری اکتینومیست که از  11در این بررسی 

 ) بودندشدهشناسایی  16S rRNA قبل بر اساس توالی

Jabari et al., 2016; Alijani et al., 2017) و توالی

ده بود، ثبت ش NCBIها در سایت نوکلئوتیدی آن

 انتخاب شدند.

های یابی و ترسیم درختهای توالیآنالیز داده

 های فیلوژنی از نرم افزاربرای رسم درخت: فیلوژنی

MEGA6استفاده شد (Tamura et al., 2004) .

( NJ)1جواری های فیلوژنی به روش پیوند همدرخت

بار  1888سترپ نیز با ترسیم گردید و آنالیز بوت ا

 .رفتگصورتتکرار 

 ابتدا: هاهای پلی فنلی اکتینومیستاستخراج متابولیت

از  پس و شدندداده کشت LBدرمحیط کشت هاایزوله

 القایی منتقل کشت محیط به هفته یك گذشت

 1گرم مالتوز،  18محیط کشت القایی شامل. شدند

گرم  2/9گرم سدیم فسفات، 3/2گرم عصاره مخمر، 

گرم  1/8د، گرم آمونیوم کلری1پتاسیم فسفات، 

 28گرم کلسیم کربنات،  1/8منیزیم سولفات، 

گرم سولفات روی، میلی 188میکرولیتر سولفات آهن، 

گرم میلی 288گرم اسیدبوریك، میلی 988

میلی  98میلی گرم کلرید منگنز،  98کلریدکبالت، 

گرم نیترات نیکل، میلی 28گرم سدیم مولیبدن، 

-لیتر آب میمیلی1888گرم نیترات مس، در میلی18

برای این منظور، هر یك  (Nonomura, 1974).باشد

-میلی 218های های اکتینومیست در ارلنازسویه

لیتر محیط کشت القایی تلقیح میلی 18لیتری حاوی 

درجه سانتی گراد به مدت  20ها در دمای شدند. ارلن

دور در دقیقه  188روز در انکوباتور شیکردار با دور 18

ها از فاز ند. برای جداسازی میسلیومقرار داده شد

                                                           
1
Neibor-joining 

 

به مدت  12888مایع، محیط کشت فیلتر و در دور 

دقیقه سانترفیوژ شد. رسوب دور ریخته شد و از  11

اکسیدانی سوپرناتانت برای بررسی فعالیت آنتی

 شد.استفادهفنلی ترکیبات پلی

در این روش، : گیری مقدار ترکیبات فنولی کلاندازه

محلول سوپرناتانت هر یك از کرولیتر از می 188میزان 

لیتر لیمی 1/2با ها در لوله های آزمایش مجزا باکتری

گردید.پس از مخلوط %  99 معرف فولین سیوکالتو

دقیقه انکوباسیون در دمای محیط به آنها  1گذشت 

% اضافه 11لیتر محلول سدیم کربنات میلی 2حدود 

 168ا درجذب محلول هساعت  2شد.در نهایت پس از 

گیری نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه

به از آسکوربیك اسید  .(Singleton et al., 1999شـد)

و نتایج بر  شداستفادهظور رسم منحنی استاندارد من

گرم در هر گرم عصاره بیان شد. بدین حسب میلی

صورت که محلول پایهای از این ماده با غلظت 

سپس از این محلول پایه .دیدتهیه گر موالریکمیلی

 1888،088،688،188،288،188های مختلف )غلظت

د و پس از انجام مراحل مختلف شآماده میکروموالر( 

ها خوانده مطابق روش ذکر شده مقدار جذب نمونه

آسکوریك شد. پس از رسم منحنی کالیبراسیون 

، با قرار دادن مقدار جذب عصاره در معادله خطی اسید

تام  ترکیبات فنولیمنحنی استاندارد، مقدارمربوط به 

با  تامی فنولیك امحتو. موجود در عصاره محاسبه شد

 .بار تکرار آزمایش گزارش گردیده استدو میانگین 

FRAPبررسی قدرت احیاکنندگی آهن)
در این : (2

 pHها در اکسیداندهندگی آنتیروش ویژگی الکترون

Feپایین موجب احیاء کاتیون 
Feبه  +3

شود. می +2

-پیریدیلتری-رنگ فریكبنابراین قادرند کمپلکس بی

-تری-را به کمپلکس آبی رنگ فروس 9تریازین

تبدیل نمایند که در طول موج  1تریازین-پیریدیل

                                                           
2Ferric Reducing Antioxidant Power  

3
ferric-tripyridyltriazine 

4ferrous-tripyridyltriazine 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjWs6q78-nRAhVB6RQKHd6pD48QFggyMAc&url=http%3A%2F%2Fgenet.univ-tours.fr%2Fphylogenie%2FJ2Ani.ppt&usg=AFQjCNHRi58mlQ2ADZ6PR36-k2hSMGfkdg&bvm=bv.145822982,d.d24
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نانومتر جذب دارد. به منظور سنجش این  139

میکرولیتر از 118ویژگی، درلوله آزمایش مقدار 

کوربیك اسید با سوپرناتانت یا محلول استاندارد آس

مخلوط گردید.   FRAPلیتر معرف میکرو 2018

 988میلی لیتر بافر استات  21شامل    FRAPمعرف 

-) فریكTPTZمیلی لیتر pH= ،1/2 6/9موالر با میلی

موالر محلول در میلی 18تریازین(  -اس -پرییدیلتری

HCl18  میلی موالر وFeCl3∙6H2O 28 میلی-

صل قبل از استفاده ورتکس . مخلوط حاباشدمیموالر

دقیقه جذب  98گرم شد . بعد از  C 91°و در دمای 

نانومتر نسبت به شاهد )شامل  139نمونه ها در 

لیتر میکرو 1018میکرولیتر آب مقطر به همراه 118

  ,Benzie and Strain(، خوانده شدFRAPمعرف

از آسکوربیك اسید به عنوان مرجع (.  (1996

و  شداستفادهمنحنی استاندارد  رسماستاندارد برای 

عصاره بیان شد. میکرومول بر لیتر نتایج بر حسب 

بدین صورت که محلول پایهای از این ماده با غلظت 

سپس از این محلول پایه  .تهیه گردید موالرمیلییك

 188،08،68،18،28،18های مختلف )غلظت

د و پس از انجام مراحل مختلف ش( آماده موالرمیکرو

خوانده  هاعصارهروش ذکر شده مقدار جذب مطابق 

آسکوریك شد. پس از رسم منحنی کالیبراسیون 

در معادله ها عصاره ، با قرار دادن مقدار جذباسید

قدرت احیاکنندگی خطی مربوط به منحنی استاندارد، 

 .عصاره محاسبه شد)ظرفیت آنتی اکسیدانی(هر

آنالیز آماری: برای بررسی رابطه همبستگی بین 

حتوای فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی به روش م

FRAP  از نرم افزارSPSS 16.0  و از ضریب همبستگی

 .شداستفادهپیرسن 

 

  نتایج. 3

-نتایج حاصل از بررسی درخت فیلوژنی نشان می

 .Nocardiopsis SPاز گونه  AHA2دهدکه ایزوله 

 بیشترین فاصله ژنتیکی را با سایر ایزوله ها از گونه .

Streptomyces SP های دارد و از بین گونه

بیشترین فاصله ژنتیکی AMJ8استرپتومایسس، ایزوله 

 AMJ1ها دارد. همچنین ایزوله را با سایر ایزوله

از نظر توالی  AHA4بیشترین نزدیکی را به ایزوله 

گیرند. ژنتیکی دارد و در یك گروه خواهری قرار می

از  AMJ6وله بیشترین نزدیکی را به ایز AMJ2ایزوله 

نظر توالی ژنتیکی دارد و در یك گروه خواهری قرار 

بیشترین نزدیکی را  AHA3گیرند. همچنین ایزولهمی

از نظر توالی ژنتیکی دارد و در یك  AMJ3به ایزوله 

 . (1شکل) گیرندگروه خواهری قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 16S rDNAگونه های مورد مطالعه براساس توالی  NJدرختچه  . 1شکل
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باتوجه به منحنی : نتایج بررسی محتوای تام فنلی

اسید ، نتایج مربوط استاندارد رسم شده برای گالیك

به محتوای تام فنلی عصاره هر ایزوله بر حسب 

اسید بر لیتر، در واالن گالیكاکی میکرومول

محاسبه شده است. مقادیر به دست آمده برای 1جدول

تا  0/680 ±6/3طیف محتوای ترکیبات فنلی تام، 

1113 ±60/230(µM GAE)شود. که را شامل می

و AHA1 بیشترین محتوای فنلی کل مربوط به سویه 

می AMJ1ی کمترین محتوای فنلی مربوط به سویه

 .  باشد

باتوجه : (FRAPنتایج بررسی قدرت احیاکنندگی آهن)

اسید ، به منحنی استاندارد رسم شده برای آسکوربیك

ط به قدرت احیاکنندگی  عصاره هر ایزوله نتایج مربو

اسید بر واالن آسکوربیكبر حسب  میکرومول اکی

محاسبه شده است. مقادیر به دست  1لیتر، در جدول

تا  11/11±31/0آمده برای قدرت احیاکنندگی طیف 

21/11±66/298 (µM ASC)  بیشترین شدرا شامل .

 AHA3 (66/298قدرت احیاکنندگی مربوط به سویه 

و کمترین قدرت احیاکنندگی مربوط به ( میکروموالر

 . بودمیکروموالرAMJ5 (11/11  )ی سویه

 
 های اکتینومیست دریایی مورد مطالعهبررسی محتوای فنلی و ظرفیت احیاکندگی آهن در ایزوله . 1جدول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج حاصل از بررسی همبستگی بین فعالیت آنتی 

و محتوای فنلی نشان داد  FRAPاکسیدانی به روش 

که همبستگی بین آنها و جود ندارد )ضریب 

 صفر(.   <( Rهمبستگی )

 

 

 و نتیجه گیری بحث. 4

برای بررسی قدرت  FRAP حاضر از روش درمطالعه 

ه از های دریایی جدا شد اکسیدانی اکتینومیستآنتی

. همچنین برای شداستفادهرسوبات ساحل دیلم، 

 روش فولین سیوکالتو بررسی محتوای تام فنلی، از

اکسیدانی ترکیبات فنولی پتانسیل آنتی. شداستفاده

FRAP(µMASC) FOLIN(µMGAE) سویه 

21/111 ± 13/19  1113± 60/230  AHA1 

11/192 ± 62/1  2/626 ± 11/11  AHA2 

66/298 ± 21/11  2/013 ± 11/61  AHA3 
09/189 ± 68/1  623±61.11 AHA4 
11/121 ± 11/1  3/109 ± 969/9  AHA5 
62/110 ± 1/8  032± 01/11  AHA6 

31/112 ± 31/11  9/391 ± 1/186  AHA7 

03/131 ± 61/9  0/680 ± 61/3  AMJ1 
11/191 ± 11/2  1/011 ± 130/1  AMJ2 

26/31 ± 11/98  1/300 ± 1/96  AMJ3 
03/131 ± 61/9  3/313 ± 12/16  AMJ4 

11/11 ± 31/0  6/131 ± 01/11  AMJ5 
11/111 ± 06/12  9/011 ± 1/11  AMJ6 
12/39 ± 60/0  1/1122 ± 132/3  AMJ7 

01/116 ± 82/1  166± 23/31  AMJ8 
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ناشی از نوع و غلظت این ترکیبات و ، موجود در عصاره

هیدروکسیل موجود در  هاینیز تعداد و موقعیت گروه

کیبات است. در کل، افزایش حلقه آروماتیك این تر

غلظت ترکیبات فنولی به طور مستقیم میزان توانایی 

 مختلف را در مهار رایکال آزاد افزایش هایعصاره

 Ross and Kasum 2002; Mladenka  et) دهد می

al.,2010; Nemzer et al.,2011; Sandoval-Acuna 

., 2015et alNaine ; 2014.,et al ).  

باالتر ترکیبات فنلی، به دلیل افزایش  هایدر غلظت

هیدروکسیل موجود در محیط  هایتعداد گروه

آزاد و  هایرادیکالواکنش، احتمال اهداء هیدروژن به 

به دنبال آن قدرت مهارکنندگی عصاره افزایش 

در مطالعات  (.  2009et alZhang ,.)  یابد می

Kekuda  بررسی فعالیت آنتی 2819، در سال ،

 Streptomycesایزوله اکتینومیست  11اکسیدانی 

SRDPH03های کارناتاکا ، جدا شده از ریزوسفر خاک

در هند، نشان داد که با افزایش غلظت عصاره، قدرت 

یابد. همچنین بیشترین اثر مهارکنندگی افزایش می

، با  μg/ml188ها در غلظت مهارکنندگی عصاره

در مطالعه حاضر  % گزارش شد.18درصد مهار 

با  AMJ3بیشترین قدرت کاهندگی مربوط به سویه 

در مطالعات انجام شده توسط  بود.mM11/18مقدار 

Sanjivkumarفعالیت 2816و همکاران در سال ،

اکسیدانی عصاره اتیل استاتی متابولیت ثانویه آنتی

کردند.  را بررسی olivaceus Streptomycesسویه 

 µg/ml 188  نشان داد که در غلظت آنها نتایج 

و قدرت  DPPHهای آزاد فعالیت مهارکنندگی رادیکال

. بود%  11/92% و 86/62کاهندگی آهن به ترتیب 

قدرت کاهندگی یك ترکیب به عنوان یك شاخص 

در نظر گرفته اکسیدانی مهم در پتانسیل فعالیت آنتی

یی که در واکنش . به طوری که عصاره هاشودمی

FRAP اکسیدانی پایینی ، قدرت آنتیکنندنمی شرکت

  Kannabiranای که توسطدر مطالعه دارند.

صورت گرفته بود،  2812در سال Thenmozhiو

های دریایی اکسیدانی اکتینومیستفعالیت آنتی

 ،با دو روش Streptomyces sp. VITSTK7گونه

DPPH وFRAP گیری شد، که در غلظت اندازه

قدرت مهاری عصاره  لیتر،هر میلی در گرممیلی18

Fe و قدرت کاهش درصد 2/19اتیل استاتی، 
عصاره 3+

اکسیدانی آنتی فعالیت .گزارش شد 91/8اتیل استاتی، 

-اسید و عصاره اتیلهای مختلفی از آسکوربیكغلظت

-اندازه Streptomyces parvulus VITJS11استاتی 

دند و مشاهده کردند که با افزایش غلظت، گیری کر

یابد. همچنین قدرت کاهندگی افزایش می

، با µg/ml1اکسیدانیدرغلظت حداکثرفعالیت آنتی

عالوه براین در  قدرت کاهندگی گزارش شد.01٪

 و (2819) و همکاران  Kekudaمطالعات 

Thenmozhi  شبیه به این  2812و همکاران در سال

روش فولین سیوکالتو از  ه است.ها مشاهده شدیافته

ترکیبات فنولی  گیریاندازه هایترین روشمتداول

. اساس کار در این روش، احیاء معرف فولین باشد می

توسط ترکیبات فنولی درمحیط قلیایی و ایجاد 

کمپلکس آبی رنگ است که حداکثر جذب را در طول 

بین محتوای فنلی . دهند مینانومتر نشان  168موج 

د در عصاره و فعالیت آنتی اکسیدانی آن رابطه موجو

. به ( 2006et alKatalinic ,.) متقابلی وجود دارد

طوری که محتوای فنلی به عنوان یك عامل کلیدی بر 

-اکسیدانی متابولیت ثانویه اثر میفعالیت آنتی

در واقع  .)(Marković and Manojlović, 2010گذارد

عنوان دهنده ترکیبات فنلی به صورت موثری به 

اکسیدان هیدروژن عمل نموده، لذا به عنوان یك آنتی

 .( 2007et alGulluce ,.) کنندموثر عمل می

همچنین نقش کلیدی ترکیبات فنلی به عنوان حذف 

های آزاد درچندین مقاله گزارش شده کننده رادیکال

 ,.Katalinic et al., 2006; Theriault et al)است

ی، مقایسه بین دو شاخص قدرت در این بررس.  (2006

و محتوای تام فنلی  FRAPاکسیدانی، روش آنتی

رابطه مستقیمی بین این دو شاخص دیده داد نشان 

ها که محتوای شود. به طوری که در برخی از سویهمی

اکسیدانی باالیی فنلی باالیی داشتند، ظرفیت آنتی

 AHA1هایمشاهده شد. به طور مثال سویه

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1541-4337.12201/full#crf312201-bib-0224
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1541-4337.12201/full#crf312201-bib-0183
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1541-4337.12201/full#crf312201-bib-0197
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1541-4337.12201/full#crf312201-bib-0234
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،AHA3،AHA6،AHA7،AMJ2 ،AMJ3 ،AMJ4 

،AMJ5،AMJ7  ،که محتوای فنلی باالیی داشتند

اکسیدانی خوبی هم از خود نشان دادند. ظرفیت آنتی

که محتوای فنلی پایینی AHA4از طرفی سویه 

اکسیدانی پایینی از خود نشان داشت، ظرفیت آنتی

ها که محتوای فنلی داد. البته در مورد برخی از سویه

، توانایی باالیی در ظرفیت آنتی پایینی داشتند

دهد که اکسیدانی مشاهده شد. این موضوع نشان می

اکسیدانی که محتوای فنلی برخی از ترکیبات آنتی

 FRAPپایینی دارند، قادرند در واکنش مربوط به 

بررسی همبستگی بین محتوای فنلی و  شرکت کنند.

فعالیت آنتی اکسیدانی نشان داد که رابطه مستقیمی 

در مطالعه حاضر، از محیط ین آنها وجود ندارد. ب

کشت القایی در شرایط دمایی و زمانی یکسان، برای 

. سپس شداستفادهها ی تمامی ایزولهجداسازی عصاره

از عصاره خام به دست آمده، برای سنجش خاصیت 

. در شداستفاده FRAPاکسیدانی به روش آنتی

نظور ، به م2816در سال  Nagaseshuمطالعات 

های اکتینومیست اکسیدانی ایزولهبررسی فعالیت آنتی

، از عصاره متانولی FRAPو  DPPHدریایی به روش 

 ها فعالیت مهارکنندگی و قدرتو عصاره شداستفاده

 Benzieنتایج با کاهندگی خوبی از خود نشان دادند. 

مشابه است انها نیز رابطه باالیی بین   همکارانو 

 Rice-Evansیافتند.  FRAPایش محتوی فنلی و آزم

( گزارش کردند که 98) 1331در سال و همکاران 

ردوکس هستند که به آنها های ترکیبات حاوی ویژگی

مانند عناصر کاهشی )دهنده هیدروژن(  دهدمیاجازه 

عمل کنند. پتانسیل ردوکس ترکیبات فنلی، نقش 

. کندمیکسیدان عمل مهمی در تعیین پتانسیل انتی ا

پتانسیل آنتی توان نتیجه گرفت که ایان میدر پ

اکسیدان عصاره های اکتینومیست ساحل دیلم، قدرت 

. همچنین دهندمیآنتی اکسیدانی باالیی را نشان 

فعالیت آنتی اکسیدانی این عصاره ها متناسب با 

 محتوی فنلی است.

بوضوح اکتینومیستها منبعی غنی از  :نتیجه گیری

دارویی هستند بررسی ترکیبات مهم اقتصادی و 

ی اکسیدانی در آنتویژگیها و پتانسیل آنها برای اهداف 

ایزوله های مورد مطالعه  دهدمیاین تحقیق نشان 

کاندیدهای خوبی برای استخراج و شناسایی دقیق 

از  توانمیترکیبات آنتی اکسیدانی طبیعی هستند و 

 آنها برای سالمت انسان استفاده کرد.
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Abstract  

Antioxidant used for chronic disease as treatment and for repalcing artificial antioxidant with 

natural antioxidant; To investigate antioxidant activity, we used marine actinomycetes as an 

important resources of bioactive compounds.. In this study, for phylogenetic analysis of 15 

marine actinomycetes isolated from Deylam intertidal sediments, 16S rDNA sequences were 

used. In addition, the total phenolic content (TPC) was determined with the Folin-Ciocalteu’s 

reagent using gallic acid as a standard and the results were expressed as mM of gallic acid. 

Then, the antioxidant potential of the extracts was determined by analytical methods, ferric 

reducing antioxidants power (FRAP). The antioxidant potential of the crude extracts exhibited 

strong ferric reducing power activity at 517nm and the reducing power activity was strongly 

correlated with the total phenolics content of the isolates. Among the tested isolates, AHA1 

(1419 µM) and AMJ1  (608.8 ) showed the hieghest and lowest total phenolic content, 

respectivly. Moreover AHA3 and AMJ5  (230.66 and 75.57µM) showed the highest and 

lowest reducing power, respectivly. These strains showed acceptable antioxidant activity and 

could be good candidates for more studies as nature resources of pharmaceutical antioxidant 

compound.  
 
Keywords: Marine actinomycetes, Antioxidant activity, FRAP, Total phenolic Content (TPC) 
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