
 شناسی جانوری تجربیمجله علمی ـ پژوهشی زیست
 (11-22) 1400تابستان ، سی و هفتم، پیاپی اول، شماره دهمسال 

Experimental Animal Biology. 
Vol. ??? No. ???, ?????? (??? - ???) 

 

 مقاله پژوهشی:

 مهاری و اکسیدانیآنتی اثرات بررسی
 استیل بر( Glycine max) سویا دانه عصاره

 هاینانوبیوفیبریل تولید و استراز کولین
 آمیلوئیدی

 
  *2ه، امیر آراست1فرشته فالح دیگسرا

شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی،  گروه زیست، ارشد . کارشناس1
 رشت، ایران

 شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران گروه زیست. استادیار، 2
 

 (28/4/1400تاریخ پذیرش:  - 8/6/1398 )تاریخ دریافت:

 
 چکیده

ترین گیاهان  ( گیاهی از خانواده بقوالت و از مهمGlycine maxسویا )
روغنی است. دانه سویا سرشار از پروتئین و ترکیبات فیتوشیمیایی 

باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی ها می ایزوفالون ویژه بهمختلف، 
اکسیدانی و مهاری عصاره هیدروالکلی دانه سویا بر اثرات آنتی

های آمیلوئیدی در پروتئین  د نانوبیوفیبریلاستراز و تولی کولین استیل
زردرنگ  هابتدا داناست.  عنوان یک پروتئین مدلآلبومین سرم گاوی به

هیدروالکلی آن تهیه گردید. با روش گاز  هسویا پودر شده، سپس عصار
دست آمد. اثرات ضدآلزایمری کروماتوگرافی جرمی، ترکیبات عصاره به 

، بررسی مهار آنزیم DPPHروش  آکسیدانی به آنتیبا سنجش فعالیت 
های  استراز به روش المن و بررسی مهار تولید نانوبیوفیبریل کولین استیل

برداری سنجی کنگورد انجام شد. از تصویرآمیلوئیدی به روش جذب 
های آمیلوئیدی  حضور رشته تأییدمیکروسکوپ الکترونی گذاره برای 

درصد و  97/2به مقدار  جنیستئین، هرمؤث هاستفاده شد. حضور ماد
 69/10و  11/3به ترتیب  اسید لینولئیک اسیدهای چرب پالمیتیک و

اکسیدانی  شد. بررسی فعالیت آنتی تأییدزرد سویا  هدان هدرصد در عصار
،  سویا با دوزهای مختلف نشان داد که با افزایش غلظت عصاره هعصار

بررسی مهار آنزیم  یابد.می اکسیدانی نیز افزایش درصد فعالیت آنتی
استراز با استفاده از آنالوگ سوبسترا به نام استیل تیوکولین کولیناستیل
میزان مهار آنزیم   نشان داد که با افزایش غلظت عصاره (ATCI)  یدید

های باال موجب کاهش تولید میزان عصاره در غلظت. یابدافزایش می
های آمیلوئیدی شد. این مطلب با تصاویر میکروسکوپ رشتهنانو

های زرد سویا، با اثرات  قرار گرفت. دانه تأییدالکترونی مورد 
استراز دارند، کولیناکسیدانی و مهاری خوبی که بر آنزیم استیل آنتی
 توانند کاندیدای مناسبی برای کاهش عوارض جانبی آلزایمر باشند.  می
 

استراز، کولیناکسیدان، استیل یمر، آنتیآلزا کلیدی: های واژه
 .جنیستئین، دانه سویا
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Abstract 
Soybean (Glycine max) is a plant of the legume 
family and one of the most important oil plants. 
Soybean is rich in various proteins and 
phytochemicals, especially isoflavones. The aim of 
this study was to investigate the antioxidant and 
inhibitory effects of hydro-alcoholic extract of 
soybean seed on acetyl cholinesterase and production 
of amyloid nanobiofibrils in bovine serum albumin 
protein as a model protein. First, the yellow soybean 
seeds was powdered, then its hydro-alcoholic extract 
was prepared.  The extracts composition were 
obtained by GC-MS spectroscopy. Anti-Alzheimer's 
effects were performed by measuring antioxidant 
activity by DPPH method, Inhibition of 
acetylcholinesterase by ellman method and inhibition 
of the production of amyloid nanobiofibrils by 
congored absorption method. Transmission electron 
microscopy was used to confirm the presence of 
amyloid fibrils. The presence of genistein active 
component in yellow soybean seed extract was 
confirmed by 2.97% and palmitic and linoleic acids 
by 3.11 and 10.69%, respectively. Investigation of 
antioxidant activity of soybean extract in different 
doses showed that with increasing the concentration 
of the extract, the percentage of antioxidant activity 
also increases. Investigation of acetylcholinesterase 
inhibition using a substrate analogue called 
acetylthiocholine iodide (ATCI) showed that with 
increasing the concentration of the extract, the 
amount of enzyme inhibition increases. The amounts 
of extract at high concentrations reduced the 
production of amyloid nanofibrils. This was 
confirmed by electron microscope images. Yellow 
soybeans, with their good antioxidant and inhibitory 
effects on the acetylcholinesterase enzyme, can be a 
good candidate for reducing the side effects of 
Alzheimer's.  

 
Keywords: Acetylcholinesterase, Alzheimer, 
Antioxidant, Genistein, Soybean. 
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 مقدمه
یکی از علل زوال عقلی است که  1(ADبیماری آلزایمر )

کند. این بیماری  در حافظه و سایر توابع شناختی بروز می
فرساینده با یک نقص در فعالیت کولینرژیک که نتیجه 
آن اختالل در حافظه،  قضاوت  فضایی و غیره است، 

بیماری . (Sharififar et al., 2012)گردد  مشخص می
طور کلی به به ی است کهترین بیماری عصب شایع رآلزایم

تقسیم  3(SADو پراکنده ) 2(FADدو نوع خانوادگی )
. این بیماری دارای (Bertram et al., 2010)د شو می

 ,.Cipriani et al)دو خصوصیت نوروپاتولوژیکی است 

2011; Amani, 2017) یکی تجمع پالک در قسمت .
( Aβها بوده و پپتیدهای بتا آمیلوئید ) خارج سلولی نورون

دهند و دیگری  ها را تشکیل می لی این پالکاص جزو
ها  های نوروفیبریالری در داخل نورون تشکیل کالفه

در فرایند تجمع  .(Cooper & Ma, 2017)است 
هایی که در حالت طبیعی به شکل  مولکول، 4پروتئین

منومری یا الیگومرهای کوچک در محلول وجود دارند، 
تری را  به یکدیگر متصل شده و ذرات پروتئینی درشت

در محلول  5صورت پراکنده دهند که یا به تشکیل می
تدریج رسوب یافته و از محلول جدا  مانند و یا به می
 ;Arasteh & Salehzadeh, 2016)د شون می

Schramm et al., 2020) .های آمیلوئیدی  رشته
که در آن  ،های پروتئینی هستند ای از نانو رشته دسته

 اند. اخیراً های متراکم تبدیل شده پروتئین طبیعی به رشته
ساختار منحصر به فردی که دارند، ها با توجه به  این رشته

 اند گرفتهر برای تولید نانومواد زیستی مورد توجه قرا
(Lotfi et al., 2017) . 

ثره سویا به تنهایی ؤاند که مواد م مطالعات نشان داده
توانند یادگیری و حافظه را بهبود بخشیده و آغاز  می

های نورولوژیکی از جمله آلزایمر را به  برخی از بیماری

                                                                      
1. Alzheimer's  disease 

2. Familial Alzheimer’s disease 

3. Sporadic Alzheimer’s disease 

4. Protein aggregation 

5. Dispersed 

سویا . (Nasirzadeh et al., 2013) دتعویق اندازن
 8و خانواده باقالسانان 7از تیره نخودیان 6()گلیسین مکس

 60ها و پروتئین  است. روغن بومی در شرق آسیا ای گونه
دهند. همچنین  درصد وزن خشک سویا را تشکیل می

های جنیستین و  ها و ایزوفالون حاوی کربوهیدرات
آیند. حساب میدایدزیین است که نوعی فیتواستروژن به

اکسیدانی داشته و محافظت از  ها خواص آنتی استروژن
های آزاد که به  اثرات مضر رادیکالها در برابر  سلول

و درمان  گیریافزایش پیری معروف هستند، در جلو
ها مانند آترواسکلروز، التهاب مفاصل و  تعدادی از بیماری

اختالل دیابتی و عروق قلبی را بر عهده دارند 
(Sharififar et al., 2012).  در این مطالعه، اثرات ضد

زرد رنگ سویا در عصاره هیدروالکلی آن  هآلزایمری دان
اکسیدانی  آنتی  موردبررسی قرار گرفت. برای بررسی اثرات

استراز و تولید  کولین سویا بر استیل    و مهاری عصاره دانه
های آمیلوئیدی از آلبومین سرم گاوی به  نانوبیوفیبریل

 استفاده شد.  عنوان یک پروتئین مدل
 

 ها  مواد و روش
 مواد

کنگورد،  زرد رنگ سویا، آلبومین سرم گاوی، هدان
(، DPPHهیدرازیل )-پیکریل-2-دی فنیل -1و1

  (، دیATCIیدید ) تیوکولین  استراز، استیل کولین استیل
( و دیگر مواد شیمیایی DTNBتیونیتروبنزوئیک اسید )

شده ذکراز شرکت مرک آلمان خریداری شدند. مواد 
 اده قرار گرفتند. با باالترین درجه خلوص مورداستف

 
 شناسایی و تهیه نمونه

در  1397ماه  اردیبهشت در (Glycine max)گیاه سویا 
منطقه دیگه سرای تالش واقع در استان گیالن کشت 

های زرد رنگ سویا به خوبی  گردید. پس از برداشت، دانه

                                                                      
6. Glycine max 

7. Leguminoceae 

8. Fabaceae 



 13 ... استراز و نیکول  لی( بر است Glycine max ) ایعصاره دانه سو  یو مهار یداناکسی یاثرات آنت یبررسفالح دیگسرا و آراسته:  

های شسته و در محلی مناسب کامالً خشک شد. دانه
حاصله با هاون دستی و بعد از آن با آسیاب برقی چندین 

 مرتبه آسیاب شده و از صافی عبور داده شد. 
 

 گیری نمونه عصاره

سازی پودر دانه سویا،  کردن و آماده پس از آسیاب
گیری  توان از روش عصاره عصاره سویا را می

هیدروالکلی با  هعصار 1هیدروالکلی و روش خیساندن
 استفاده از دستگاه تقطیر  با حالل مناسب تهیه نمود. 

 
 هیدروالکلی  هتهیه عصار

گرم  10در یک بشر تمیز )ترجیحاً اتوکالو شده( مقدار 
درصد اتانول  80محلول  لیتر میلی 200پودر سویا، در 

آب مقطر(  لیتر میلی 40اتانول و  لیتر میلی 160و آب )
کمک پارافیلم، به مدت  ریخته شد. پس از بستن آن به

ساعت در دمای آزمایشگاه بر روی شیکر یا  72الی 48
آمده را  دست بههیتر استایرر قرار داده و سپس محلول 

تکان داده تا عصاره مناسب و یک دستی  شدت به
آید. سپس ترکیب گیاه و حالل را از گاز  دست به

ه و عصاره حاصله را درون یک بشر استریل عبور داد
تمیز ریخته و برای حالل پرانی و حذف باقیمانده 
اتانول، محلول صاف شده را تا رسیدن به حجم یک 
چهارم میزان اولیه دوباره در دمای آزمایشگاه بر روی 
هیتر استایرر قرار داده و سپس تمام عصاره را زیر نور 

UV ی دودی ا قرارداده شد. عصاره در ظرف شیشه
درجه  8تا  4ریخته شده و تا زمان استفاده در دمای 

 . (Yusnawan, 2018)داری گردید  گراد نگه سانتی
 

 هیدروالکلی به روش خیساندن هتهیه عصار

گرم از پودر خشک شده دانه گیاه سویا داخل  10مقدار 
 100رپیچ دار ریخته شده و با حالل به حجم بطری د

 48مدت  رسانده شد. سپس روی شیکر به لیتر میلی
ساعت حرکت داده و با کاغذ صافی، صاف شد. به منظور 

                                                                      
1. Maceration 

آمده در دستگاه تقطیر قرار  دست بهتبخیر حالل، محلول 
درجه  4عصاره حاصله تا زمان استفاده در دمای گرفت. 
 .(Ponnusha et al., 2011)داری شد  گراد نگه سانتی

 
بررسی عصاره به روش گاز کروماتوگرافی جرمی 

(GC–Mass) 

مورد نظر را آبگیری کرده تا  ه، عصارسازی آمادهپس از 
د و میزان آب در عصاره به حداقل تر شو کمی غلیظ

عنوان گاز حامل و فاز متحرک با برسد. از گاز هلیم به
حدود . متر بر ثانیه استفاده شدسانتی 8/36نرخ جریان 

روش آماده شده سویا به هیک میکرولیتر از نمونه عصار
قرار گرفت و با نرخ  GC-MSماسیراسیون در سرنگ 

لیتر بر دقیقه به ستون تزریق شد. برنامه میلی 1تزریق 
گراد درجه سانتی 50روی دمای اولیه  Ovenدمایی 

درجه بر دقیقه به دمای  8تنظیم شد و با نرخ افزایشی 
درجه بر  7گراد رسید. سپس با نرخ درجه سانتی 200

گراد رسانیده شد. درجه سانتی 290دقیقه به دمای 
 70 جرمی-نتخابیا پتانسیل یونیزاسیون آشکارساز

 200سنج جرمی در دمای و طیف( eVالکترون ولت )
  .( et alAlghamdi., 2018)فعال شد  گراددرجه سانتی

 
روش مهار تولید  بررسی اثر ضدآلزایمری به

 های آمیلوئیدی نانوبیوفیبریل

گرم  میلی 20ی لیتر میلی 2ته گرد  تیوبدر یک میکرو
سرم گاوی ریخته )با دقت وزن شود( و یک پودر آلبومین 

به آن اضافه  3برابر  pHفسفات با -لیتر بافر سیتراتمیلی
دیگر هر  تیوبو با هم ترکیب شدند. در شش میکرو

 300میکرولیتر از این محلول ریخته و  100کدام 
فسفات اضافه گردید. بدین -میکرولیتر بافر سیترات

برای تمام  لیترمیلی گرم برمیلی 5ترتیب غلظت نهایی 
تهیه  1ها مطابق جدول ها تهیه شد. محلول میکروتیوب

یک مگنت کوچک  تیوبشده و سپس در هر میکرو
ها  تیوببرنجی قرار داده و با پارا فیلم بسته شد. میکرو

های آمیلوئیدی روی هیتر ساعت تا تولید رشته 48برای 
)دور در  100درجه سانتگراد با دور  60استایرر با دمای 

 . (Arasteh et al., 2012)دقیقه( قرار داده شد 
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 های مختف از عصارهتهیه رقت .1 جدول
 شماره 

 تیوبمیکرو
 محلول آلبومین سرم گاوی

 )میکرولیتر( mg/ml5با غلظت 
 با غلظت عصارهاستوک 

mg/ml10  )میکرولیتر( 
  فسفات-بافر سیترات

3 pH= (میکرولیتر) 
 غلظت عصاره 

 (mg/ml) در محلول
1 400  - 100  0 
2 400  20  80  4/0 
3 400  40  60  8/0 
4 400  60  40  2/1 
5 400  80  20  6/1 
6 400  100  - 2 

 
سنجی کنگورد، در شش برای انجام طیف

های  میکرولیتر از نمونه 100تمیز هر کدام  تیوبمیکرو
لیتر( از  میلی 9/1میکرولیتر ) 1900آمیلوئیدی ریخته و 

 10ها برای  تیوببافر کنگورد به آن اضافه شد. میکرو
دقیقه در دمای آزمایشگاه قرار گرفته، سپس میزان جذب 

نانومتر با اسپکتروفوتومتر و در  600تا  400در محدوده 
گیری  عنوان بالنک اندازه فسفات به-یتراتمقابل بافر س

 .(Arasteh et al., 2012)و ثبت شد 
 

 (TEMمیکروسکوپ الکترونی گذاره )

های آمیلوئیدی از میکروسکوپ  برای مشاهده رشته
 از میکرولیتر 5 الکترونی گذاره استفاده شد. میزان

 با گاوی سرم آمیلوئیدی حاصل از آلبومین های نمونه
با  لیتر میلی بر گرم میلی یک نهایی غلظت

 گریدهای روی ثانیه، 45 فسفات برای-بافرسیترات
 پس و شد فرموار قرار داده هالی با شده پوشیده مسی

 نمونه. شد صافی برداشته کاغذ با اضافه مقادیر آن از
 ها نمونه دارد. سپس استات اورانیل 1آمیزی رنگ به نیاز

 یک مدت به استات اورانیل وزنی درصد 3 محلول با
 صافی کاغذ با اضافه مقادیر باز آمیزی و رنگدقیقه 
 در ساعت دو مدت به شدن خشک از پس. شد برداشته

میکروسکوپ  با آماده آزمایشگاه، گریدهای دمای
 75 ولتاژ در Philips EM 208(S) گذاره الکترونی
 هزار 60نمایی بزرگ از. گردید تصویربرداری کیلوولت

 . (Holm et al., 2007)گردید  استفاده برابر

                                                                      
1. Staining 

بررسی اثر ضد آلزایمری به روش سنجش فعالیت 

 اکسیدانی آنتی

 10دوزهای مختلف از یک استوک  ،2مطابق جدول 
لیتر از عصاره هیدروالکلی سویا تهیه گرم بر میلیمیلی

اکسیدانی با روش المن و با استفاده شده و فعالیت آنتی
شده  ، برای هر یک از دوزهای تهیهDPPHاز ترکیب 

 صورت مجزا انجام گردید. به
 

 تهیه دوزهای مختلف نمونه  .2جدول 
 (لیتربر میلی گرمبر حسب میلی)

 شماره 
 لوله

 نمونه استوک
 )میکرولیتر(

 اتانول
 )میکرولیتر(

 دوز نمونه
 لیتر( گرم بر میلی )میلی

1 100 900 1 

2 200 800 2 

3 300 700 3 

4 400 600 4 

5 500 500 5 

6 600 400 6 

7 700 300 7 

8 800 200 8 

9 900 100 9 

10 1000 - 10 

 
صورت مایع درون ظرفی از در این روش نمونه به

جنس کوارتز یا شیشه ریخته شده و در معرض تابش 
الکترومغناطیسی حاصل از منبع تابش المپ دوتریم و 

ترتیب تابشی در نواحی  هالوژن، که به-یا تنگستن
نمایند، قرار داده شد. سپس  فرابنفش و مرئی تولید می

د. گیری و ثبت ش های کنترل و نمونه اندازه جذب لوله
اکسیدانی  با استفاده از فرمول درصد فعالیت آنتی

 . (Arasteh et al., 2012)( محاسبه شد 1رابطه )



 15 ... استراز و نیکول  لی( بر است Glycine max ) ایعصاره دانه سو  یو مهار یداناکسی یاثرات آنت یبررسفالح دیگسرا و آراسته:  

(1    )100× 
(AControl – ASample)  درصد فعالیت = 

 AControl اکسیدانی آنتی

 
ررسی اثر مهارکنندگی عصاره بر آنزیم استیل ب

 کولین استراز 

استفاده از آنالوگ استراز با  کولین مهار آنزیم استیل
درجه  25دقیقه در دمای  5ها را برای  سوبسترا محلول

گراد قرار داده شد. سپس از محلول سوبسترا سانتی
بافر فسفات(  لیتر میلی 5در  ATCI گرم میلی 85/10)

درجه  25دقیقه دیگر در دمای  5به آن افزوده و برای 
( که ATCIداری شد. استیل تیوکولین یدید )نگه

تیوکولین با  توسط آنزیم به تیوکولین تبدیل گردید که
( DTNBبنزوئیک اسید )تیو نیترو ترکیب کروموژن دی

واکنش داده که آنیون زرد رنگ نیترو بنزوئیک اسید 
نانومتر جذب دارد.  412تولید شده که در طول موج 

ها در طول موج  پس از انجام آزمایش، جذب نمونه
گیری و ثبت شد و نانومتر و در برابر بالنک اندازه 412

( درصد مهار آنزیم محاسبه شد 2) رابطهده از با استفا
(Vinutha et al., 2007) . 

(2    )100× [( Abs.S  ) ]– 100درصد مهار آنزیم = 
Abs.C 

  نتایج
بررسی عصاره به روش گاز کروماتوگرافی جرمی 

(GC–Mass) 

شود به ترتیب  مشاهده می 1هایی که در شکل  پیک
تواند نوع ماده  زمان تشخیص آورده شده است. می

مربوط به هر پیک را با بیان درصد اطمینان ارائه 
 سنجی طیفآمده از روش  دستنماید. نمودار کلی به

ارائه شده است. بر این اساس  1جرمی در شکل 
درصد و اسیدهای  97/2به مقدار  جنیستئین،ترکیب 

و  11/3به میزان  اسید لینولئیک چرب پالمیتیک و
زرد سویا یافت شدند.  هدان هدرصد در عصار 69/10

آمده  5در جدول   نام ترکیبات موجود در عصاره
 است.

 
های آمیلوئیدی به روش  هبررسی رشتنتایج حاصل از 

 کنگورد  سنجی طیف

داد، با افزایش غلظت عصاره آمده نشان  دست نتایج به
 های آمیلوئیدی کاسته شده است. سویا از تولید رشته

توان گفت که عصاره سویا  پس در این صورت می
 خاصیت ضد آلزایمری داشته است.

 

 سویا هترکیبات موجود در عصار .3جدول 
 میزان 
 حضور 
 )درصد(

 احتمال 
 حضور
 )درصد(

    زمان 
 ییشناسا

  (قهی)دق
 ردیف ماده اصلی نام دیگر

 1 (یلا -1 -پروپن -1 -نیترو -2) -5وکسول،  بنزودی -1،3 یزواسفرولا نیترو 27/3 9 53/1
 2 4،1هیدروکسی فنیل( کروم  4) 3دی هیدروکسی  5،7 تری هیدروکسی ایزوفالون )جنیستئین( 33/3 10 97/2
 3 متیل -3  فلوئور -8کلروفنیل(  21کینولینون،  32/13 56 91/0

 4 دیفنیل پیریدین-2،6-کلروفنیل(-4)-4 دی فنیل- 2،6 -کلروفنیل( - 4) - 4پیریدین،  76/16 47 12/1

 5 مانیتول_دی  81/18 12 39/1

 n 6- سرین -سریل  53/22 38 47/8
12/6 43 86/22 β - 7 بنزن استیک اسید نیل استیک اسیدف 

 8 سیستین  89/22 64 42/7

21/0 59 77/24 3GA 9 جیبرلین 
 10 کلروآنیلین-3-برومو-4  88/24 5 49/0
 n  11اسید هگزادکانوئیک اسید  پالمیتیک 17/27 96 11/3

 12 وئیکان اسید دی 9،12اکتادکا  اسید لینولئیک 49/29 99 69/10
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 لیتربر میلی گرممیلی 10کروماتوگرام عصاره هیدروالکلی سویا با غلظت . 1 شکل

 

بر فرایند  عصاره سویا غلظت در این تحقیق اثر
فیبریل زایی بررسی شد و نتایج حاصله با روش 

کنگورد به صورت تغییرات طول موج  سنجی طیف
مشخص قرار گرفت.  تأییدمورد  (λ max) ماکزیمم

آمیلوئیدی های  شد که بهترین شرایط تشکیل رشته
، BSAلیتر از پروتئین گرم بر میلیمیلی 5در غلظت 

و  3بافر برابر  pHدر در عدم حضور عصاره سویا، 
 70 الی 60 ساعت انکوباسیون در دمای 72پس از 

قرار گرفته شد. با افزایش غلظت گراد درجه سانتی
های  عصاره هیدروالکلی سویا، از تولید رشته

صاره مانع آمیلوئیدی ئیدی کاسته شد که عآمیلو

عصاره سویا اثرات مهاری  بر تولید  شده است که 
از روش های پروتئینی آمیلوئیدی داشته است.  رشته

 سنجی کنگورد به عنوان آزمایش اولیه ساده جذب
آمیلوئید  های پروتئینی رشتهنانو حضور  تأییدبرای 

در شد. استفاده  سویا هدر حضور و عدم حضور عصار
راستا، میزان جذب در طول موج ماکزیمم این 

موج که  .شد عنوان یک شاخص موثق معرفی به
هم به سمت نور قرمز حرکت  (λ max) ماکزیمم

نمودار باال رفته است.  میزان جذبکرده و هم 
هیدروالکلی گیاه  همرئی برای عصار سنجی طیف

 نشان داده شد. 2سویا در شکل 
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ی مختلف از ها غلظتهیدروالکلی گیاه سویا. )الف( نمودار جذب در برابر طول موج در  همرئی برای عصار سنجی طیفنمودار  .2شکل 

 ی مختف از عصاره.ها غلظتعصاره، )ب( نمودار درصد تولید رشته های آمیلوئیدی در 

 
 ( TEM)میکروسکوپ الکترونی گذاره  نتایج حاصل از

ها  در این مطالعه در سه حالت مختلف از فیبریل
تصاویر میکروسکوپ الکترونی تهیه شده است. 
دسته اول، آلبومین سرم گاوی قبل از تشکیل 

های  های آمیلوئیدی، دسته دوم که فیبریل رشته
های آمیلوئیدی است  آمده پس از تولید رشته دست به

نانومتر را  20های واضح با قطر تقریبی   که رشته
های پروتئین  دهد، دسته سوم تشکیل رشته نشان می

در حضور عصاره سویا است. این روش یکی از 
ترین ابزارهای مورد استفاده در جهت اثبات  مطمئن

د. تصاویر باش میوجود تجمعات آمیلوئیدی 
آمده در مقایسه با نمونه کنترل که در شرایط  دست به

ته است، ساختارهای فیبریلی فیبریل زایی قرار نگرف
نشان داده است که  3طور واضح که در شکل  را به

های آمیلوئیدی به  نتایج حاصل از بررسی رشته
 تأییدمیکروسکوپ الکترونی گذاره نیز مورد  روش

  قرار گرفت.
 

 اکسیدانی فعالیت آنتیش نتایج حاصل از سنج

سویا، درصد بازدارندگی رادیکال  هبا افزایش غلظت عصار
DPPH فعالیت  دهنده نشانیابد که  شدت می

زرد سویا است. دستگاه  هاکسیدانی دان آنتی
نانومتر تنظیم  518اسپکتروفوتومتر را روی طول موج 

شده را با محتویات لوله بالنک صفر نموده شد. جذب 
های کنترل و نمونه قرائت شد. درصد مهار  نوری لوله

استفاده از فرمول محاسبه  باDPPH های آزاد  رادیکال
ها  نمونه اکسیدانی نمودار درصد فعالیت آنتی 4شد. شکل 

 با دوزهای مختلف را نشان داده است.
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 کولین فعالیت آنزیم استیل نتایج حاصل از بررسی

 استراز

( ATCIدر این آزمایش، آنزیم بر آنالوگ سوبسترا )
اثر گذاشته و آن را تجزیه کرده است. محصول 

( واکنش داده و DTNBایجاد شده با کروموژن )
 412ایجاد رنگ نموده که حداکثر جذب را در 

میکرو لیتر بافر  500( با S1نمونه اول )نانومتر دارد. 

میکرو لیتر از عصاره آماده شد، که غلظت آن  500و 
( با S2نمونه دوم )لیتر و  گرم بر میلی میلی 10

میکرو لیتر از عصاره آماده شد، که غلظت آن  1000
نمودار  5لیتر بوده است. شکل  بر میلی گرم میلی 20

درصد مهار آنزیم استیل کولین استرازی در 
های مختلف از عصاره سویا را نشان داده   غلظت
   است.

 

 
 های آمیلوئیدی،  تشکیل رشته دست آمده همراه با نمونه کنترل، الف( قبل از های به تصاویر میکروسکوپ الکترونی از فیبریل .3شکل 

 های آمیلوئیدی، ج( در حضور عصاره سویا ب( پس از تشکیل رشته
 

 
 اکسیدانی در دوزهای مختلف از عصاره نمودار درصد فعالیت آنتی .4شکل 

 

 
 های مختلف از عصاره سویا نمودار درصد مهار آنزیم استیل کولین استراز در غلظت .5شکل 
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 گیری  و نتیجه   بحث
گاز ا تحلیل نتایج حاصل از بررسی عصاره ب

  (GC–Massکروماتوگرافی جرمی )

توان  شده مشخص گردید، می های انجام طبق بررسی
مربوط به هر پیک را با بیان درصد اطمینان  هنوع ماد

 هسنجی جرمی ارائه نمود. حضور ماداز روش طیف
درصد و اسیدهای  97/2به مقدار  جنیستئین، همؤثر

و  11/3به میزان  اسید لینولئیک چرب پالمیتیک و
شد.  تأییدزرد سویا  هدان هدرصد در عصار 69/10

طورکلی، کار در توان عنوان نمود که به  بنابراین می
گاز کروماتوگرافی جرمی با دیگر محققین یکسان بوده 

های ما بهتر از  ، نتایج بررسیاما با توجه به مستندات
 Correa et al., 2010; Fisk)نتایج دیگر محققین 

& Gray, 2011; Zhang et al., 2011, Kim et. 
al., 2014) تواند بستگی  بوده است که دلیل آن می
های زرد  خشک کرده دانه هاه سویا، نحوبه نوع گی

چنین  رنگ سویا، اندازه پودر آسیاب شده و هم
 گیری داشته باشد.  عصاره
 

 اکسیدانی  حاصل از بررسی فعالیت آنتی حلیل نتایجت

اسید  موفق شدند عالوه برگران در پژوهشی  پژوهش
نیز در  را فرولیک ، اسیدوانیلینک و وانیلی

اسید فرولیک، اسید کنند.  سوسپانسیون سویا شناسایی
وانیلیک و وانیلین نیز برای سالمت انسان مفید است. 

 خاص، اسید فرولیک به عنوان یک عامل ضد طور  به
 آپوپتوتیک و ضد پیری، ضد دیابتی، ضد التهابی، ضد
ی اکسیدان آنتیطور عمده از طریق خواص   سرطان، به

باشد مطرح مینوان پتانسیل درمانی ع قوی آن به
(2014 ,.et alSansanelli ) ..et alPonnusha  
اکسیدانی و ضد  در بررسی خواص آنتی( 2011 )

 استفاده DPPHاز مدل رادیکال پایدار میکروبی سویا 
 ارغوانیبنفش رنگ  DPPHها با  اکسیدان آنتی کردند.

 -1-دی فنیل -2،2ه و آن را به واکنش نشان داد

تبدیل نمود. میزان تغییر 1پیکریل هیدرازین زرد رنگ
کنندگی  دلیل خاصیت پتانسیل در پاک نگ بهر

اکسیدانی عصاره سویا بود که به خاطر توانایی  آنتی
یت فعالاهدای هیدروژن است، دریافتند که 

رادیکال آزاد از عصاره سویا، با استفاده از  کنندگی پاک
پیکریل هیدرازین پایدار تعیین  -1-دی فنیل-2،2یک 

یک رادیکال آزاد رنگ بنفش  DPPHنمودند که 
فعالیت Soussi et al. (2017  )در بررسی  است.

آمده از سویا  دست به هی عصاراکسیدان آنتیبیولوژیکی و 
مواد پروتئینی سویا با استفاده از  هاربا دانه زرد، که عص

هگزان مورد استخراج قرار گرفت. -nآب و 
های جدا شده را برای ضد میکروبی و  پروتئین

ی، اکسیدان خاصیت آنتیاکسیدانی آزمایش کردند.  آنتی
 دار سویا از طریق فعالیت ضد رادیکالی، عصاره پروتئین

 et al Banerjee (2008). توسطی که به روش
دریافتند که توصیف شده بود ارزیابی کردند. آنها 

دار گیاه سویا  پروتئین هاکسیدانی عصار فعالیت آنتی
عنوان غلظت مهاری مورداستفاده قرار گرفتند.  به

که همان غلظتی از عصاره  (IC50) مهاریغلظت 
 DPPH درصد از غلظت 50کردن  است که برای پاک

  (IC50) هرچه. تخمین زده شداولیه مورد نیاز است، 
تر است. آنها  ی آن بیشاکسیدان آنتیترباشد، فعالیت  کم

اکسیدانی و فعالیت زیستی  بیان کردند، فعالیت آنتی
 هگزان-nعصاره پروتئین گیاه سویا که توسط 

تر نسبت به عصاره استخراج شده  استخراج شده بیش
در بررسی . (Soussi et al., 2017) سویا با آب است

Yusnawan ( 2018،)  مشخص شد که هرچه قدر
تر باشد میزان فعالیت   میزان فالونوئید بیش

ی نیز باالتر خواهد بود. در سویا زرد، اکسیدان آنتی
اکسیدانی به خاطر وجود  آنتیهای  تر فعالیت بیش

ها و اسید فرولیک موجود در دانه و جوانه  ایزوفالون
در  های موجود باشد. با وجود این، ایزوفالون می

                                                                      
1. 2, 2-diphenyl-1-picryl hydrazine (yellow)  
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تری  اکسیدانی ضعیف سویای زرد رنگ فعالیت آنتی
های موجود در  ها و آنتوسیانین نسبت به پروسیانیدین

 .پوسته سویای سیاه رنگ دارند
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد، با افزایش 

اکسیدانی غلظت عصاره سویا، درصد فعالیت آنتی
مهار در ترین میزان که بیشافزایش یافته، به طوری

لیتر از عصاره و به میزان گرم بر میلیمیلی 7غلظت 
در واقع با افزایش غلظت دست آمد. درصد به  7/85

 DPPHهای سویا، درصد بازدارندگی رادیکال هعصار
اکسیدانی  فعالیت آنتی دهنده نشانیابد که  شدت می

 زرد سویا است.  هدان
 

بر  نتایج حاصل از بررسی اثر مهارکنندگیتحلیل 

 آنزیم استیل کولین استراز

نتایج حاصل از این تحقیق، بیشترین خاصیت مهاری 
استراز را در غلظت کولینعصاره بر فعالیت آنزیم استیل

درصد  5/20لیتر و به میزان گرم بر میلیمیلی 20
در یک تحقیق Sharififar et al. (2012  )نشان داد. 

استرازی، کولینبه بررسی اثرات مهار آنزیم استیل
اکسیدانی و فعالیت سیتوتوکسیک روی سه گیاه  آنتی

دارویی از جمله گیاه سویا پرداختند. آنها نشان دادند 
 استراز را بهکولینها، آنزیم استیل  که همه عصاره

اتانولی  هصورت وابسته به دوز مهار کرده و عصار
ین تر ترین اثر مهاری را بر آنزیم دارد. بیش سویا، بیش

گرم بر  میلی 40اثر مهاری این عصاره در غلظت 
درصد گزارش شد. در  4/68لیتر و به میزان  میلی

ی برخی گیاهان مهارتحقیق دیگر که به بررسی اثر 
 پرداخته است نیززیم استیل کولین استراز هندی بر آن

ترکیب  و( ATCIآنالوگ استیل تیوکولین یدید )از 
( DTNBک اسید )تیو نیترو بنزوئی کروموژن دی

. در این (Vinutha et al., 2007)شده است  استفاده
تیوکولین با ترکیب کروموژن واکنش داده و روش 

که کند می آنیون رنگ زرد نیتروبنزوئیک اسید ایجاد
ا دارد. با ر جذببیشترین نانومتر  412در طول موج 

ای  که در محلول کنترل هیچ مهارکنندهتوجه به این

تر باشد،  وجود ندارد، هرچه میزان مهار آنزیم بیش
تری تولید شده و میزان جذب محلول  محصول کم

نمونه کاهش بیشتری داشته و بر اساس فرمول میزان 
 . تر خواهد بود مهار آنزیم بیش

 
تولید  مهار میزاناز بررسی  تحلیل نتایج حاصل

 های آمیلوئیدی رشته

های مختلف مورد عالقه  تجمعات پروتئینی از جنبه
محققان قرار گرفته است. نانو رشته های آمیلوئیدی 

عنوان یکی از حاصل از آلبومین سرم گاوی، به
ها  های داروئی در درمان انواع بیماری ترین حامل مهم

. (Lotfi et al., 2017)مورد استفاده قرار گرفته است 
تصال که بر اورد کنگ سنجیبا استفاده از روش طیف

استوار  به ساختارهای بتا آمیلوئیدیرنگ کنگورد 
 آمیلوئیدها در نمونه، امکان تشخیص حضور است

ن یب قرارگیریکنگورد با گردد. رنگ  می ممکن
جذب و طول موج صفحات بتا باعث افزایش 

های بلندتر  جایی نمودار به سمت طول موج هجاب
 . (Waterhouse & Gerrard 2004)گردد  می

شده در این تحقیق،  های انجام با توجه به بررسی
دارای اثرات مهارکنندگی  هیدروالکلی سویا هعصار

های آمیلوئیدی است. مشخص شد که با  تولید رشته
سویا، میزان جذب در  هافزایش درصد غلظت عصار

عنوان شاخص حضور طول موج ماکزیمم که به
که  طوریهای آمیلوئیدی است، کاهش یافته، به رشته
های آمیلوئیدی در  ترین کاهش در تولید نانورشتهبیش

 30لیتر از عصاره سویا تا گرم بر میلیمیلی 2غلظت 
اثر چهار  درصد میزان اولیه مشاهده شد. در بررسی

، زمان و غلظت پروتئین بر فرایند pHما، متغیر د
انجام  Arasteh et al. (2012)که توسط  زایی فیبریل

های  که بهترین شرایط تشکیل رشتهشد، مشخص شد 
لیتر از  ر میلیب گرم میلی 5آمیلوئیدی در غلظت 

 72پس از  و 3 بافر برابر pH و در BSA پروتئین
 گراد درجه سانتی 70 ساعت انکوباسیون در دمای

دمای چنین مشخص شد که در هم. باشد می
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های زیادی که ساختار  فیزیولوژیک نیز با توجه به پیوند
های  امکان تشکیل ساختارسازند  پروتئین را پایدار می

از روش ساده جذب شده است. آنها تر  آمیلوئیدی کم
 تأییدعنوان آزمایش اولیه برای  ورد بهگسنجی کن

و در  ندتئینی استفاده نمودو رشته های پرونانحضور 
این راستا، میزان جذب در طول موج ماکزیمم به 

 Holm et) دکردن عنوان یک شاخص موثق معرفی

al., 2007; Arasteh et al., 2012).  

 
های آمیلوئیدی  حاصل از بررسی رشته تحلیل نتایج

 (TEMبه روش میکروسکوپ الکترونی گذاره )

ساختار پیچ  دهنده نشانیکروسکوپ الکترونی تصاویر م
ها  خورده فیبری و بدون انشعاب است که قطر آن

باشد.  نانومتر می 12تا  7 طور معمول در حدود به
 .Holm et al تر در این زمینه توسط دقیقتحقیقات 

روی شش نوع فیبریل متفاوت انجام شد و (  2007)
هایی متشکل  ها از پروتوفیالمنت مشخص شد همه آن

 Holm et) اند از صفحات بتای متقاطع تشکیل شده

al., 2007; Arasteh et al., 2012)دست . نتایج به
آمده با میکروسکوپ الکترونی گذاره در این تحقیق 

کارگیری عصاره در مراحل تولید دهد که بهنشان می
های آمیلوئیدی  های آمیلوئیدی، میزان تولید رشتهرشته

 را به شدت کاهش داده است. 
دهد، طورکلی بررسی نتایج این تحقیق نشان میبه

کارگیری  های آمیلوئیدی با به رشتهحداکثر مهار تولید نانو
د. با افزایش شو میی باالتر از عصاره مشاهده ها غلظت

استراز نیز  کولین غلظت عصاره، درصد مهار آنزیم استیل
سویا با  هیابد. با توجه به نتایج حاصل، عصارافزایش می

ی و مهاری خوبی که بر آنزیم اکسیدان آنتیاثرات 
استراز دارد، میتواند کاندیدای مناسبی برای کولین استیل

 کاهش عوارض جانبی بیماری آلزایمری باشد. 
 

 یسپاسگزار
اسالمی واحد رشت از آزمایشگاه استاندارد دانشگاه آزاد 

و همچنین از کلیه دانشجویان و دوستان همکالسی، 
 گردد. میکمال تشکر و قدردانی 
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