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 چکیذُ

داسای فعالیت ضذ هیکشٍتی  تَلیذ هی ؿًَذ ٍتَػط تاکتشی ّای اػیذ الکتیک  هی تاؿٌذ کِغیش ػوی سیثَصٍهی ػٌتض کٌٌذُ ٍ تاکتشیَػیي ّا پپتیذ ّای 

 سا ای طثیعی تَجِ ٍیظُّای  تعٌَاى ًگْذاسًذُ اػیذ الکتیک تاکتشیْای تَلیذ ؿذُ تَػط تاکتشیَػیي ّا .تَدُ ٍ تِ اػیذ ٍ گشها هقاٍم ٍ آػاى ّضن ّؼتٌذ

، تاکتشیَػیي ّای تَلیذ ؿذُ تَػیلِ اػیذ الکتیک تاکتشی ّا  صٌایع غزایی دس یافتِ اًذ  هَادغزایی دس صٌعت خَد کاستشد تالقَُ تِ دلیل دس ػال ّای اخیش

 دس ایي هیاى ًایؼیي حاصل اص گًَِ ّای الکتَکَکَع الکتیغ تِ دلیل .هَسد تَجِ قشاس داسًذ GRASٍضعیت خَد ٍ پَؿؾ دادى اػتاًذاسدّای  دلیل تِ

 اًذ(ؿذیذاً گشدیذُ تیشًٍی غـاء دیذگی دچاسآػیة هٌفی)کِ گشم ّای اصتاکتشی ٍتشخی گشم هثثت ّای اصتاکتشی تؼیاسی سؿذ اص کٌٌذگی هواًعت خاصیت

 -دها -pH-تشکیثات هغزی هحیط کـت-تَلیذ ًایؼیي تحت تاثیش عَاهل هتعذدی هثل ػَؽ تَلیذ کٌٌذُ. دس ایي هطالعِ  هـخص ؿذ تاؿذ هَسدتَجِ هی

هْوتشیي هـکل دس تَلیذ ًایؼیي هواًعت اص  .هحلَل اػت pHحاللیت ٍ پایذاسی ٍ فعالیت تیَلَطیکی ًایؼیي ٍاتؼتِ تِ  .ٍ.. اػت -ّوضى-ػیؼتن َّادّی

سٍؽ  دس ػیؼتن تخویشی pHتشای جلَگیشی اص تجوع الکتات ٍ جلَگیشی اص کاّؾ ، اػت pHسؿذ ًاؿی اص افضایؾ غلظت  الکتات ٍ دس ًتیجِ  کاّؾ 

سٍؽ اػتخشاج تا حالل الی دس تَلیذ  ٍلی چَى تَػیلِ افضٍدى تشکیثات قلیایی یا اػتخشاج الکتات تَػط حالل ّای آلی پیـٌْاد ؿذ  pHّای کٌتشل 

هثل کـت ّای هذاٍم هجْض تِ ػیؼتن ّای جذاکٌٌذُ  ،جذاکشدى الکتات  PHتِ هٌظَس کٌتشل  تِ ّویي دلیل ًگْذاسًذُ ّای غزایی هٌاػة ًیؼت

ًایؼیي تَػیلِ  دس ًْایت  ایي ػیؼتن تشای تَلیذ ػایش تاکتشیَػیي ّا ًیض قاتل اصالح ٍ اػتفادُ اػت ٍ سٍؿْای جذاػاصی غـایی یا الکتشٍدیالیض  هطشح ؿذ

immuno affinity chromatography ذیخالص ػاصی گشد 
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 هقذهِ

ببکتزیَعیي  تاکتشیَػیي ّا ، پپتیذ ّای سیثَصٍهی ػٌتضکٌٌذُ هیثاؿٌذ کِ داسای فعالیت ضذ هیکشٍتی تَدُ ٍ تَػط هیکشٍب ّای هختلفی تَلیذ هیـًَذ .

هقبٍم ٍ  ّب پپتیذ ّبی غیز عوی تَلیذ شذُ تَعط ببکتزی ّبی اعیذ الکتیک ّغتٌذ کِ دارای فعبلیت ضذ هیکزٍبی بَدُ ٍ بِ اعیذ ٍ گزهب

. هبّیت پزٍتئیٌی داشتِ 1:هطزح کزدًذ کِ ببکتزیَعیي ّب ببیذ دارای دٍ ٍیضگی شبخض ببشٌذ Kaiser  ٍMontville.آعبى ّضن ّغتٌذ

بِ آخز ًبم جٌظ یب گًَِ تَلیذ  cinبز اعبط افشٍدى   ًبهگذاری ببکتزیَعیي ّب هعوَال . عذم کشٌذگی بز علَل تَلیذ کٌٌذُ آًْب. 2ببشٌذ 

 .کٌٌذُ آى اًجبم هی گیزد

  طبقِ بٌذی ببکتزیَعیي ّب  

 :گزٍُ اطلی تقغین بٌذی هی شَد 3بز اعبط خَاص بیَشیویبیی ٍ ٍیضگی ّبی صًتیکی بِ 

  گشٍُ اٍل: 

ًتی داسًذ. ال  lanthionin  ٍmethyllanthionineًتی تیَتیک ّا : پپتیذ ّای کَچک ٍ هقاٍم تِ گشها ّؼتٌذ ٍ دس ػاختواى خَد اػیذ ّای آهیٌِ ال

هٌفز دس ػاختواى تیَتیک تِ دٍ صیش گشٍُ تقؼین هی ؿًَذ.صیش گشٍُ اٍل کِ داسای ػاختواى کـیذُ ٍ اًعطاف پزیش تَدُ ٍ داسای تاس هثثت اػت کِ تِ عٌَاى 

تاکتشیَػیي ًایؼیي عضَی اص ایي گشٍُ اػت ًایؼیي تَػط الکتَکَکَع الکتیغ صیش گًَِ الکتیغ تَلیذ هی  ّذف ًفَر پزیش اػت  گًَِ ّای  غـاء تِ

 ؿَد.

  گشٍُ دٍم:

صیش گشٍُ تقؼین هی  3ّای هٌظن ّؼتٌذ . ایي گشٍُ تِ  تاکتشیَػیي ّای تا ٍصى ّای هَلکَلی هتغیش ، اها هعوَال کَچک ، هقاٍم تِ گشها ٍ داسای اػیذ آهیٌِ 

  سا ًام تشد. صیش گشٍُ دٍم pediocin PA-1  ٍsakacin Pؿَد.صیش گشٍُ اٍل ؿاهل پپتیذ ّای فعال دس هقاتل لیؼتشیا اػت کِ اص هْوتشیي آًْا هی تَاى 

اػت. ٍ صیش گشٍ ػَم ؿاهل پپتیذ ّای کَچک ٍ  lactococcin G  ، plantaricins JK  ٍplantaricins EF  ؿاهل دٍ پپتیذ هکول هی تاؿذ کِ ؿاهل

 دس ایي گشٍُ قشاس داسًذ.  divergicin A  ٍacidocin Bهقاٍم تِ حشاست اػت کِ تَػیلِ پپتیذ سّثش اًتقال پیذا هی کٌٌذ.تاکتشیَػیي ّای 

 گشٍُ ػَم:

،   helveticins J  ،helveticins V  ،acidofilicin A  ایي گشٍُ تاکتشیَػیي ّایکیلَدالتَى ّؼتٌذ. دس  33پپتیذ ّای تضسگ تا ٍصى هَلکَلی تاالی  

lactacins A  ٍlactacins B .جای هی گیشًذ 
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تبریخچِ ٍ خظَطیبت ببکتزیَعیي ًبیغیي

 

 هکبًیغن عول ًبیغیي:

جلَگیشی اصػٌتض  تاعث  ٍ دس ًتیجِ، ؿًَذ دیَاسُ ػلَلی(هتصل تِ اصػیتَپالػن پپتیذٍگلیکاى صیشٍاحذّای اصلی اًتقال دٌّذُ) IIچشتی آًْا هی تَاًٌذتِ.  1

 .ؿًَذ هشگ ػلَل گشدًذ ٍ دس ًْایت هٌجش تِ دیَاسُ ػلَلی

 .هیـَد ػشیع هشگ ػلَلی هٌجش تِ دس غـا ػلَل دٌّذ کِ هٌافز تخؾ اػاػی اص ػاختاسغـا خاسج کشدُ ٍتـکیل یک عٌَاى ساتIIِ. آًْا هیتَاًٌذچشتی 2
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 تَلیذ ًبیغیي

حاللیت ٍ  .ٍ.. اػت -ّوضى-ػیؼتن َّادّی -دها -pH-تشکیثات هغزی هحیط کـت-تَلیذ ًایؼیي تحت تاثیش عَاهل هتعذدی هثل ػَؽ تَلیذ کٌٌذُ

هْوتشیي هـکل دس تَلیذ ًایؼیي . ًایؼیي دس ؿشایط خٌثی ٍ قلیایی تقشیثا ًاهحلَل اػت .هحلَل اػت pHپایذاسی ٍ فعالیت تیَلَطیکی ًایؼیي ٍاتؼتِ تِ 

دس ػیؼتن  pHتشای جلَگیشی اص تجوع الکتات ٍ جلَگیشی اص کاّؾ ، اػت pHهواًعت اص سؿذ ًاؿی اص افضایؾ غلظت  الکتات ٍ دس ًتیجِ  کاّؾ 

سٍؽ اػتخشاج تا حالل  ٍلی چَى تَػیلِ افضٍدى تشکیثات قلیایی یا اػتخشاج الکتات تَػط حالل ّای آلی پیـٌْاد ؿذ  pHسٍؽ ّای کٌتشل –تخویشی 

کـت ّای هذاٍم هجْض تِ ػیؼتن ّای  ،جذاکشدى الکتات  PHتِ هٌظَس کٌتشل  تِ ّویي دلیل الی دس تَلیذ ًگْذاسًذُ ّای غزایی هٌاػة ًیؼت

دس ایي   تاتل اصالح ٍ اػتفادُ اػایي ػیؼتن تشای تَلیذ ػایش تاکتشیَػیي ّا ًیض ق جذاکٌٌذُ هثل سٍؿْای جذاػاصی غـایی یا الکتشٍدیالیض  هطشح ؿذ

 ٍ هیضاى هصشف الکتات سا هی تَاى تَػط تغییشدس غلظت هحیط کـت اص طشیق هصشف الکتات تَػط کلَیَسٍهایؼغ اًجام هی ؿَد pHکٌتشل سٍؽ 

 هحیط کـت دس تاالتشیي دس ػطَح پاییي ٍ تجوع ًایؼیي دس pHدس ایي صَست هیضاى الکتات ٍ  (dissolvesd oxygen)اکؼیظى هحلَل کٌتشل کشد

 .ػطح قشاس هی گیشد
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 ببسیبفت ٍخبلض عبسی

 :سٍؽ ّای هختلفی تشای ایي هشحلِ پیـٌْاد ؿذُ اػت

1کشٍهاتَگشافی تثادل یًَی 
 

 2اػتخشاج تا حالل

 3اػتخشاج تا اػیذ

 4کشیؼتالیضاػیَى تا اتاًَل

                                                           
1
    ion-exchange chromatography  

2  solvent-extraction 
3 acid-extraction   
4 Ethanol-crystallization 
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