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 فعالیت ضد میکروبی از لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ بای یشناسایی و جداسازی پپتیدها
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  خالصه 
از میان خواص  .است خواص متعددی است که دارای یکی از مهمترین پروتئین های سفیده تخم مرغ لیزوزیم

از آن  توان  زیرا می ، فعالیت ضد میکروبی آن جالب توجه است(HEWL)متعدد لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ
تاکنون پپتیدهای ضدمیکروبی گوناگونی از این منبع طبیعی شناسایی  .بهره جست روسازی و علوم تغذیهدا در

با آنزیم های متعددی نظیر آلکاالز، پپسین و کیموتریپسین هیدرولیز شده و   HEWL.و جداسازی شده است
جداسازی پپتید انجام   HPLCو یا  cation-exchange chromatographyگوناگون نظیر  با روشهای
می  و ضدسرطانی ضد میکروبی فعالیتزیستی متعددی نظیر  های اکثر این پپتیدها دارای فعالیت. شده است

ب این دو و ترکیتریپسینی، پاپائینی هیدرولیزات پپتیدهای حاصل از  به بررسی خواص ژوهشدر این پ. باشند
 10جوشانده شد و بعد از اولترافیلتراسیون پپتیدهای زیرفعالیت آنزیم  h2هیدرولیزات بعد از  .پرداختیمآنزیم 

سنجش نشر روش خاصیت ضدمیکروبی پپتیدهای حاصل با . جداسازی شدند HPLC باکیلودالتون 
دهد که پپتیدهای حاصل از  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می. مورد ارزیابی قرار گرفت (RDA)شعاعی
و قادر به  توانند فعالیت ضد میکروبی از خود نشان دهند پاپائین می - کمک آنزیم تریپسین و تریپسینه هضم ب

اما پپتیدهای حاصل . و باکتری گرم منفی کلبسیال هستند استافیلوکوکوس اورئوسمهار رشد باکتری گرم مثبت 
های  میان فرکشن از. ز خود نشان نداده اندالیت ضد میکروبی افع به تنهایی، کمک پاپائینه م بضاز ه

حاصل از هضم  5و4شماره   های کمک تریپسین و فرکشنه حاصل از هضم ب 3 شماره فرکشن ،موردآزمایش
   .ندبیشترین فعالیت ضدمیکروبی را از خود نشان داد ترکیب این دو آنزیمکمک ه ب

، هیدرولیزات  صیت ضدمیکروبی، لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ، پپتیدهای فعال زیستی، خا :واژگان کلیدی
  تریپسین، پاپائین

  
  قدمهم

تاثیرات مفیدی را در سالمتی انسان نشان میدهند که از این تاثیرات غذایی  منابعپپتیدهای مشتق شده از 
و فعالیت  ضدقارچیو  ، ضد التهابییرخون، ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانفعالیت ضد فشا سودمند میتوان به

تحقیق در زمینه ی پپتیدهای فعال زیستی در دو دهه ی اخیر  .]1[ شبه افیونی و کاهش کلسترول  اشاره کرد
زیستی  یتفعال .]3و2[و مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است افزایش چشمگیری داشته است 
 ،]10و9[گندم، ]8و7و6[، تخم مرغ]4و5[نظیر شیرمختلف در منابع طبیعی  بسیاری از پپتیدهای فعال زیستی

، اسید آمینه  129لیزوزیم یک پروتئین اساسی دارای . شده استشناسایی  ]13و14[ و سویا ]11و12[ماهی
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وزن کل پروتئین های سفیده % 5/3 قریبات. است 7/10کیلودالتون و نقطه ی ایزوالکتریک3/14وزن ملکولی 
فعال لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ یک منبع غنی از پپتیدهای  .]15[ ی تخم مرغ را لیزوزیم تشکیل می دهد

] 6و7[خون فشار، ضد]8[تنظیم کننده ی سیستم ایمنی ، ضد سرطانی،]8[نظیر پپتیدهای ضدمیکروبیزیستی 
جلوگیری از رشد باکتری در  برای بعنوان نگهدارنده ی طبیعی درصنعتلیزوزیم سفیده ی تخم مرغ . است

کالستریدیوم جلوگیری از رشد  نیز ]15[وگوشت خوکوسیس،گوشت گاو نظیر س محصوالت گوشتی
استفاده می  ]15[و آبجو شراب باکتری اسید الکتیک در رشد حصوالت لبنی و کنترلم رد تیروبوتریکوم

را از خود  خوبی که لیزوزیم دناتوره شده بوسیله گرما فعالیت ضدمیکروبی بعالوه مشخص شده است .شود
آنزیم پپسین در صنعت برای  زلیزوزیم با استفاده ا هیه ی پپتید از هیدرولیزات آنزیمیت. ]16[نشان می دهد

لیزوزیم سفیده که  ییاز آنجا بطورکلی ].17[تولید افزودنی های  طبیعی در فرآوری غذایی استفاده می شود
در یا نگهدارنده زودنی فابعنوان می تواند ، دهد ی تخم مرغ فعالیت های زیستی متعدد از خود نشان می

تنظیم  داروهای نیز و ، ضدمیکروبیییز در فرموالسیون داروهای ضد سرطانن و فرآوری محصوالت غذایی
 .نده ی سیستم ایمنی مورد استفاده قرار گیردنک

تریپسینی و  لیزاتجدید از هیدرو هدف از این پژوهش شناسایی و جداسازی پپتیدهای ضدمیکروبی 
فعالیت ضدمیکروبی پپتیدهای  همچنین. است  HPLCبا کمک وزیم سفیده تخم مرغ لیز پاپائینی-تریپسینی
 )RDA(به روش تشکیل هاله عدم رشد را پاپائین -از هضم این پروتئین با آنزیم تریپسین و تریپسین حاصل

   .ارزیابی  شد آنتی بیوتیک کانامایسیندر مقایسه با  ترکیب 
از  ، %1، پاپائین، تریپسین، استونیتریل، تری فلورواستیک اسید (HEWL)لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ :مواد

،   R-250، آگارز، کوماسی بلو(TSB)براث محیط کشت سویا :سایر مواد از جمله. شرکت مرک تهیه شد
  .از نوع آزمایشگاهی استفاده شد %37متانول، فرمالدئید

   ها روش
ساعت در دمای  2پاپائین  بمدت  -اپائین و تریپسینلیزوزیم سفیده ی تخم مرغ بوسیله ی آنزیم تریپسین، پ

گردید و  دقیقه متوقف 15جوشاندن به مدت  ی باهیدرولیز آنزیم. اد هیدرولیز شددرجه ی سانتی گر 37
 کیلودالتون به وسیله  10پپتیدهای زیر  بعد از سانتریفیوژ محلول رویی با غشای اولترافیلتراسیون فیلتر شد و

HPLC دقیقه  30بمدت %  0.1استونیتریل در تری فلورواستیک اسید% 25-0گرادیان خطی  .جداسازی شد
بعد از جمع . اندازه گیری شد UVنانومتر به کمک طیف سنجی  240استفاده شد و جذب در طول موج 

منظور بررسی فعالیت ضدمیکروبی ، از روش سنجش ه آوری فرکشن ها و سپس فریز کردن آنها ب
درجه ی سانتی گراد  37ساعت در  18در این روش باکتری مورد نظر به مدت . شدنشرشعاعی استفاده 

 TBSمحیط  ml50میکرولیتر از محیط را به  50. کشت شد (TSB)ثسویا برا زدرمحیط تریپتیکا ml50در
 4در min  10بمدت  g 900باکتری در. درجه ی سانتی گراد انکوبه شد 37در  h 5/2جدید منتقل و بمدت 
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رسوب را . شسته شد )pH= )NaPB 4/7سدیم فسفات با mM 10 سانتی گراد و یکبار با بافردرجه ی 
براساس . خوانده شد nm 620بخشی از سوسپانسیون میکروبی در OD. حل گردید NaPBبافر ml 10در

   mlمقدار ا باباکتری است ر CFU 106×4 -1، حجمی که دارای  CFU/ml 107 ×5=2./ OD620رابطه 
. مخلوط و به محیط کشت منتقل شد )درجه ی سانتی گراد42(گرم هحاوی محیط کشت نیم NaPB بافر 10

میکرولیتر پپتید مورد نظر به آن پلیت ها  5در ژل ایجاد وپس از افزودن  mm 3با کمک پانجر چاهکهای
سپس محیط . شود درجه ی سانتی گراد ضخامت هاله شفاف اطراف ول ها مشاهده می 37در  h 3بمدت 

 mlآب و  ml  63متانول،ml 27و -R 250کوماسی بلوmg 2ر محلول رنگی حاوید h24ای کشت بمدت ه
   .]18[رنگ آمیزی شدو تثبیت % 37فرمالدهید 15

   نتایج
نیز ترکیب و ترپسین، پاپائین های با آنزیم  HEWLیصل از هضم آنزیمفعالیت ضدمیکروبی پپتیدهای حا

از مطالعات  لنتایج حاص. مورد مطالعه قرارگرفت روش نشر شعاعی با )پاپائین -تریپسین(این دو آنزیم
فعالیت ضد میکروبی  پاپائین می توانند  -نشان داد که پپتیدهای حاصل ازهضم با کمک تریپسین و تریپسین

و ) باکتری گرم منفی(سییال بکل باکتری های رشداین پپتیدهای قادر به مهار . از خود نشان دهند
بعد از ارزیابی خاصیت ضد میکروبی فرکشن های . می باشند) باکتری گرم مثبت( ئوساوراستافیلوکوکوس 

و همچنین ) پاپائین -حاصل از هضم با کمک تریپسین(F5 و F4فرکشن های مختلف آشکار شد که 
در  می دهند،بیشترین فعالیت ضد میکروبی را نشان ) حاصل از هضم بکمک آنزیم تریپسین(  F3فرکشن
  .  ندن چنین خاصیتی را نشان ندادپتیدهای حاصل از هضم با کمک آنزیم پاپائیکه پ حالی

  

  
 ١ - a شکل  

٣فرکشن شماره ی 

  5فرکشن شماره   4فرکشن شماره 
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مربوط به هیدرولیزات حاصل  HPLCکروماتوگرام   (a-1)شکل .گرادیان فاز معکوس HPLCروماتوگرام های ک. )1(کلش

 .کمک ترکیبی از این دو آنزیمه ب هیدرولیزات حاصل از هضم  HPLCکروماتوگرام  (b-1)کمک تریپسین، ه از هضم ب
با  TFA 0.1%استونیتریل در % 25تا  5 از گرادیان خطی. انجام شده است 18Cجداسازی در درجه حرارت اتاق روی ستون

. اندازه گیری شد nm 220در طول موج  UVآشکارساز  دقیقه استفاده شد و جذب بوسیله 30بمدت  ml/min2 جریان 
پاپائینی را نشان می  -هیدرولیزات ترپسینی 5و  4هیدورلیزات تریپسینی و فرکشن های شماره  3فرکشن شماره ی  ،فلش ها

   .فعالیت ضد میکروبی خوبی را از خود نشان داده اند) میکروگرم پپتید 30(این فرکشن ها در غلظت مورد استفاده . دهند
  

  
  
  

تصاویر مربوط به سنجش فعالیت  .برای تعیین فعالیت ضدمیکروبی (RAD)وش سنجش نشر شعاعی ر). 2(شکل 
را  تریپسین  (b)و تریپسین و پاپائینآنزیم  (a) :حاصل از هضم بوسیله HPLCضدمیکروبی پپتیدهای جداسازی شده با 

- نیفرکشن تریپسیمیکروگرم 30تریپسینی و غلظت  3فرکشن  میکروگرم 30و20تدر این سنجش از غلظ. نشان می دهد
در ) گرم منفی(و باکتری  کلبسیال ) گرم مثبت(استافیلوکوکوس اورئوسباکتری : باکتری های مورد نظر. استفاده شد پاپائینی

در نهایت محیط های . ساعت کشت داده شد 18درجه ی سانتی گراد بمدت  37در دمای   (TSB)محیط کشت سویا براث
 3درمیان فرکشن های مورد آزمایش، فرکشن شماره . گ آمیزی شدندساعت در محلول رنگی تثبیت و رن 24کشت به مدت 

پاپائین بیشترین فعالیت  - کمک تریپسینبه حاصل از هضم  5و 4کمک تریپسین و فرکشن های شماره ه حاصل از هضم ب

 ١-b شکل

a  

F3 هيدروليزات
)ميکروگرم٢٠(

مي ٣٠(کانامايسين

F4  پاپائين+ هيدروليزات تريپسين- 
  باکتری کلبسيال

F5 باکتری کلبسيال -پاپائين + هيدروليزات تريپسين  
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کشن رشد باکتری در حضور فر نشان دهنده ی عدم تشکیل هاله شفاف -a 2شکل .ضدمیکروبی را از خود نشان داده اند
تشکیل  -b2کلش .است  HPLCبا کمک پاپائین - از هیدرولیزات تریپسینپپتیدهای خالص شده  5و فرکشن شماره  4شماره 

ه هیدرولیزات تریپسینی بعد از خالص سازی بپتید پ 3در حضور فرکشن شماره  موید عدم رشد باکتری این هاله ی شفاف
   .است  HPLCکمک

  حث و نتیجه گیریب
با  لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ حاصل از هضم یپپتیدها مطالعه ی فعالیت ضد میکروبی نتایج حاصل از

دهد که پپتیدهای حاصل از  نشان می ا استفاده از روش سنجش نشر شعاعیآنزیم های مذکور ب
 گرچه درغلظت مورد. دارای فعالیت ضدمیکروبی قابل توجهی می باشند در غلظت های کم ،HEWLهضم

تاثیرات  فعالیت ضدمیکروبی این پپتیدها نسبت به کانامایسین کمتر است، اما  )میکروگرم 20و30(استفاده 
 .مفید متعدد این پپتیدها در سالمتی انسان زمینه ی تالش هرچه بیشتر در این زمینه را فراهم ساخته است

اصل از آن کاتیونی است بنابراین قطعات پپتیدی ح) 7/10حدودا(لیزوزیم دارای نقطه ی ایزوالکتریک باالیی
بنابراین پیش بینی می شود که  پپتیدهای جداشده دارای بار مثبت زیادی باشند و  .هستند و بار مثبت دارند

باتوجه به اینکه محل هضم آنزیم تریپسین و پاپائین نیز . داشته باشند 50تا 40هیدروفوبیسیته ای حدود 
مورد پاپائین اسیدهای آمینه ی قبل از لیزین و آرژنین باید گروه های لیزین و آرژنین است و بعالوه اینکه در

به نظر می رسد این پپتیدها با تشکیل ساختارهای . هیدروفوب باشند تائیدی بیشتر براین فرضیه خواهد بود
مارپیچ آمفی پاتیک در سطح غشای میکروب ها سبب نفوذ در غشا و اختالل در عملکرد غشای میکروب 

تالش برای دست یابی به پپتیدهایی که  .ی دهندمریق فعالیت ضدمیکروبی خود را نشان ها شده و از این ط
توان با  اینکه آیا می .ادامه داردسنتزی از خود نشان دهند،  های فعالیت قابل توجهی نسبت به آنتی بیوتیک

ضدمیکروبی بیشتر کمک سایر آنزیم ها و نیز ترکیبی از چند آنزیم به پپتیدهای جدیدتر با فعالیت ه هضم ب
  .به تحقیقات بیشتری نیاز دارد  ،از این منبع پروتئینی دست یافت یا خیر
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