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  چکیده 

پاتوژنیک مقاوم به آنتی بیوتیک ها باعث گسترش تحقیقات در زمینه امروزه افزایش تعداد میکروارگانیسم های 
پپتیدهای ضد میکروبی نقش بسیار مهمی . ضدمیکروبی شده استاستخراج و شناسایی  پپتیدهای دارای فعالیت 

بر اساس مطالعات انجام شده پپتیدهای زیادی از منابع .در سیستم ایمنی به منظور دفاع از بدن ایفا می کنند
در این تحقیق از پروتئین های . استخراج و فعالیت ضدمیکروبی آن ها سنجیده شده استگیاهی و جانوری 

ابتدا سفیده تخم . لدرچسین به عنوان منبع غنی از پپتیدهای ضدمیکروبی استفاده شده استسفیده تخم ب
پاپائین هضم آنزیمی شده و هیدرولیزات هایی - بلدرچین تحت تأثیر پروتئازهای تریپسین، پاپائین و تریپسین

اسیون آمیکون عبور داده کیلودالتونی سیستم اولترافیلتر 10و  1ایجاد نمود که این هیدرولیزات ها از غشاهای 
به   (HPLC)کیلودالتون با کمک سیستم کروماتوگرافی مایع با کارایی باال1پپتیدهای زیر و باالی . شدند 

پس از آماده سازی محیط . صورت فرکشن هایی جمع آوری  و سپس به کمک دستگاه فریزدرایر لیوفیلیزه شدند
 RDA(Radial ک روش سنجش نشر شعاعی کشت، فعالیت ضد میکروبی پپتیدهای حاصل  با کم

diffusion assay)   و در حضور دو نوع باکتری گرم مثبت و گرم منفی به ترتیب استافیلوکوکوس اورئوس و
کیلودالتون حاصل از هضم  1و پپتیدهای روی  5- 1بر اساس نتایج بدست آمده فرکشن .  کلبسیال سنجیده شد
  . الیت ضد میکروبی را از خود نشان دادندپاپائین بیشترین فع- پروتئازی تریپسین

  
 مقدمه

 گیاهان و حشرات تا مهره داران پست و پستانداران  پپتیدهای ضدمیکروبی متنوعی از منابع مختلف،
بیشتر پپتیدهای شناسایی شده  پپتیدهای کاتیونی با وزن مولکولی پایین هستند .]6و4و3و1[شناسایی شده اند

پپتیدهای ضدمیکروبی آنیونی و غیرکاتیونی  "اخیرا. ]2[خود نشان می دهندو خصوصیات هیدروفوبیک از 
به عنوان بخشی از  این است که یکی از نقش های کلیدی پپتیدهای ضدمیکروبی.]7و1[نیز شناسایی شده اند
گرم  های در مقابل طیف وسیعی از عوامل بیماری زا، شامل هر دو نوع باکتریبدن  از سیستم ایمنی ذاتی

موضوع مهمی در کاربردهای دارویی  حاصلپپتیدهای  اهمیت.]3[دندفاع می کن ت و گرم منفی و قارچهامثب
 ی مختلفز هضم پروتئازی پروتئین های  فعال زیستی را ااز سوی دیگر، میتوان برخی از پپتید ها  .است

  . ]5[بدست آورد
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ز های پاپائین و تریپسین انجام شده و پروتئین های سفیده تخم بلدرچین توسط پروتئا هضم ،این تحقیقدر 
جداسازی و پپتید های خالص شده از ) HPLC(قطعات پپتیدی با روش کروماتوگرافی مایع با کارائی باال

 .ارزیابی شدندضدمیکروبی  حیث فعالیت

  . ،  هیدرولیزاتRDAفعالیت ضدمیکروبی، ، HPLC :واژگان کلیدی 
  

  روش ها مواد و 
الل  حو نمک های تریس  و فسفات  پاپائین، تریپسینآنزیم های . محلی تهیه شد از بازار تخم بلدرچین

از شرکت  TSBمحیط کشت .قرار گرفتاستفاده و مورد  تهیه) Merck(از شرکت مرک HPLCهای 
Highmediaو  1، غشاهای ، سیستم اولترافیلتراسیون آمیکونkD 10 از شرکت میلی پور)Milipore (

به همراه ستون های با قطر   Knauerساخت شرکت  HPLC سیستم UV-visاه دستگاز یک  .تهیه شد
   .برای خالص سازی استفاده شد ١٨Cسانتی متری  1

 هضم آنزیمی

 20نسبت  اب تریپسین -،تریپسین و پاپائینپاپائینآنزیم های  پروتئین های سفیده تخم بلدرچین به وسیله  
ا انجام و ب ساعت 24 وساعت  12تا  1 و به مدت ºC37 ایدر دمهیدرولیز  واکنش. ندهیدرولیز شد1به 

 درجه هضم به کمک. هضم متوقف شدواکنش ه، دقیق 15، بمدت ºC95 در  کمک حرارت
  .سنجیده شد استاندارد تیروزینغلظت در مقایسه با  نانومتر 280 در طول موج UVاسپکتروفتومتر

  خالص سازی پپتیدها
لیزه یو سپس لیفوف عبور داده شدکیلو دالتون  1و  10به ترتیب از غشاهای  محلول روئیبعد از سانتریفیوژ،  

% 1از شیب . ندشد خالص سازی C18ستون  کمکبا  HPLCدستگاه  بوسیله kDa 1پپتید های زیر. شد
میلی لیتری  5/0از یک لوپ ،برای جداسازی پپتید ها استفاده شد% TFA98/0 حاوی محلول استونیتریل

  .لیزه شدندینانومتر جمع آوری و بالفاصله لیوف 220پیک ها بر اساس میزان جذب  .فاده شدبرای تزریق است
  سنجش فعالیت ضد میکروبی

  RDA(Radial diffusion assay)از روش  فرکشن های حاصل، سنجش فعالیت ضدمیکروبی برای 
در  C° 37در دمای ساعت18ها به مدت  باکتری در این روش ،استفاده شدبصورت دوالیه از محیط کشت 

ml50  از محیط کشتTSB (Trypticase Soy Broth) برای بدست آوردن . ندداده شد رشد
 TSB جدید محیط ml 50بهاز این محیط را  Lµ50مقدار ،midlogarithmicمیکروارگانیسم های فاز 

از یک سوسپانسیون یک میلیون  .شد درجه سانتیگراد انکوبه 37ساعت در دمای  5/2به مدت منتقل شده و
CFU  و  استافیلوکوکوس اورئوسز دو نوع باکتری گرم مثبت و منفی به ترتیب ابر میلی لیتر و با استفاده
یا کمک دستگاه پانچ یک حفره در محیط کشت ایجاده و در . استفاده شد در الیه اول محیط کشت  ،کلبسیال
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ساعت، الیه دوم محیط  3های مختلف ریخته و پس از گذشت  میکرولیتر از پپتید ها با غلظت 5آن مقدار 
  .ساعت ارزیابی شد 18کشت برای روی الیه اول ریخته و فعالیت ضد میکروبی پس از 

  نتایج
منبع مفیدی  ،تریپسین-، تریپسین و پاپائینبا پاپائین سفیده تخم بلدرچین هیدرولیزات نتایج نشان دادند که

بیشترین درصد هضم پروتئازهای پاپائین،تریپسین  .هستند ا خاصیت ضدمیکروبیب از پپتیدهای فعال زیستی
 های کشنفر و) 1شکل ( از تریپسین 5فرکشن  .ساعت مشاهده شد 2و1، 3تریپسین به ترتیب در- و پاپائین
از  Kd 1و پپتیدهای باالی   8و 7،  5-1و فرکشن های  )2شکل (پاپائین از  11-8 و  7و  6مجموعه
  .شدند و جداسازی خالص سازی HPLCکمک  با )3شکل (پاپائین-تریپسین زیمیمخلوط آن

.  

  
  

  تريپسين های هيدروليزات از حاصل باال کارايی با مايع کروماتوگرافی  کروماتوگرام .١ شکل
  
  

  
  

  
  پاپائين های هيدروليزات از حاصل باال کارايی با مايع کروماتوگرافی  کروماتوگرام .٢ شکل

  
  
  

  

  پاپائين و تريپسين های هيدروليزات از حاصل باال کارايی با مايع کروماتوگرافی  کروماتوگرام گرام کروماتو .٣ شکل

  
  

و پپتیدهای  5-1، به ترتیب، فرکشن )Cآنتی بیوتیک کانومایسین (فرکشن های حاصل در مقایسه با کنترل
پاپائین در حضور هر دو نوع باکتری  8-11ن و فرکشنتریپسی 5پاپائین، فرکشن - در تریپسینKd  1باالی

خاصیت ضدمیکروبی هستند که مقدار شعاع عدم رشد در آن ها  کلبسیال و استافیلوکوکوس دارای بیشترین
  .در پاپائین  بدست آمد mm 7 در تریپسین و mm 5 برای تریپسین پاپائین،  mm 23 وmm 13به ترتیب 

  
  

٧فرکشن
٨فرکشن  

۵-١فرکشن

۶فرکشن  ٧فرکشن 
٨-١١فرکشن   

۵فرکشن 
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- 1پیک  فراکشن های اثرات ضد میکروبی - RDA(Radial diffusion assay) . aش نشر شعاعی  روش سنج .4شکل 

پاپائین سمت راست  8-11 اثرات ضد میکروبی فراکشن -bپاپائین، -مخلوط آنزیمی تریپسین Kd1 و پپتیدهای روی  5
  .)ن توجه کنیدبه هاله عدم رشد در اطراف هر فرکش( سمت چپ  تریپسین 5و اثرات ضدمیکروبی فرکشن 

  بحث و نتیجه گیری 
فعالیت بیشترین  تریپسین - پاپائین حاصل از هضم هایکشن ، فرهضم آنزیمی ی مختلفاز میان فرکشن ها

پروتئین های سفیده تخم هیدرولیزات حاصل از هضم  نشان دادند که نتایج ،بنابراین .دنرا دار ضدمیکروبی
با فعالیت  فعال زیستی منبع مفیدی از پپتیدهای عنوان  به دنمی توان تریپسین-با پاپایین بلدرچین

در ضمن به دلیل اینکه تریپسین و پاپائین از ناحواحی دارای آرژنین پروتئین سفیده  .دنعمل کن ضدمیکروبی
با توجه به . تخم بلدرچین را برش می دهند به همین دلیل بیشتر قطعات ایجاد شده دارای بار مثبت هستند

هیدروفوبیسیته دارند، بنابراین پیش بینی می % 50- %40ای ضد میکروبی هم دارای بار مثبت و پپتیدهاینکه 
  .شود که قطعات حاصل از هضم پروتئازی دارای خواص ضدمیکروبی مشابهی باشند
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