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ٌچکید  

ّبی  گذؽتِ گزٍُ بشرگی اس تزکیببت عبیعی بب ٍسى هَلکَلی کن، اس گیبّبى ٍ حیَاًبت اعتخزاج ؽذًذ ٍ فعبلیتی در عَل دٍ دِّ

عٌَاى  تَاًٌذ بِ ّب هی . هحققبى اظْبر داؽتٌذ کِ آىؽَد گفتِ هیپپتیذّبی ضذهیکزٍبی  ّب آىبِ  اصغالحبًهیکزٍبی اس خَد ًؾبى دادًذ کِ  ضذ

 ببؽٌذ هی ؽذُ ؽٌبختِعَر گغتزدُ  در هیبى پپتیذّبی ضذ هیکزٍبی، پپتیذّبی کبتیًَی بِ ببؽٌذ. ّبی ؽیویبیی بیَتیک یک خبیگشیي بزای آًتی

 پپتیذّبی ّیذرٍلیش ؽذُ اس الکتَفزیي هحققبى هؾبّذُ کزدًذ کِ فعبلیت ضذ ببکتزیبییتَاى بِ پزٍتئیي الکتَفزیي اؽبرُ کزد.  هیکِ اس آى ّب 

ًَتزکیب  پپتیذبز هیشاى کؾٌذگی  ی عبًتی گزاد درخِ  111 آسهبیؼ اثز حزارت. در ایي اعتتز  یقَالکتَفزیي بَهی بغیبر  ًِغبت ب

آًبلیش بزرعی ؽذ.  ATCC25923بز رٍی ببکتزی اعتبفیلَکَکَط اٍرئَط  الکتَفزیي ؽتزی در قبلب عزح کبهال تصبدفی بب عِ تکزار

 ّبی عذم رؽذ ببکتزی داری را بیي هیبًگیي قغز ّبلِعذم اختالف هعٌی SASافشار  آهذُ اس رٍػ اًتؾبر اس دیغک بب ًزم دعت آهبری ًتبیح بِ

ّب بزای اهز پبیذاری ٍ ًگْذاری را ًؾبى  آهذُ در ایي هغبلعِ پتبًغیل پپتیذّبی عبیعی در بزابز حزارت ٍ اّویت آى دعت اد. ًتبیح بًِؾبى د

 ّب اعتفبدُ کزد. بیَتیک عٌَاى خبیگشیي یب هکولی بزای آًتی داد. اهیذ اعت در آیٌذُ بتَاى اس ایي تزکیببت بِ

 اوتشبر از دیسک -فریهالکتً -حرارت -کلمبت کلیدی: شتر

 مقدمٍ

عبل  15. اگز چِ در عی ساعت یوبریب ًغبتبًٍخَد دارد ٍ  ّب لَسُاعتبفیلَکَکَط اٍرئَط ببکتزی گزم هثبتی اعت کِ بز رٍی پَعت ٍ 

در عَل دٍ دِّ(. 2)ُ اعتگغتزػ پیذا کزددر اثز اعتفبدُ ی ًبدرعت اس دارٍّب اخیز ؽوبر عَیِ ّبی هقبٍم بِ آًتی بیَتیک ایي ببکتزی 

هیکزٍبی اس خَد  ّبی ضذ گذؽتِ گزٍُ بشرگی اس تزکیببت عبیعی بب ٍسى هَلکَلی کن، اس گیبّبى ٍ حیَاًبت اعتخزاج ؽذًذ ٍ فعبلیتی 

بیَتیک عبیعی  هیکزٍبی را آًتی    هحققبى ایي پپتیذّبی ضذؽَد.  گفتِ هی (AMPs)پپتیذّبی ضذهیکزٍبی  ّب آىبِ  اصغالحبًًؾبى دادًذ کِ 

(. در هیبى پپتیذّبی ضذ 4،8)ّبی ؽیویبیی ببؽٌذ.  بیَتیک عٌَاى یک خبیگشیي بزای آًتی تَاًٌذ بِ ّب هی ًبهیذًذ ٍ اظْبر داؽتٌذ کِ آى

ؽًَذ: پپتیذّبی خغی  بٌذی هی ِ عِ دعتِ تقغینعبختبر ب اسًظزببؽٌذ ٍ  هی ؽذُ ؽٌبختِعَر گغتزدُ  هیکزٍبی، پپتیذّبی کبتیًَی بِ
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ّبی خبؿ ّوچَى پزٍلیي، گالیغیي،  ؽذُ اس عبختبرّبی حلقَی، پپتیذّبی غٌی اس عیغتئیي ٍ پپتیذّبی غٌی اس اعیذّبی آهیٌِ تؾکیل

الکتَفزیي  1994ّوکبراى در عبل  عبیتَ ٍ(. 5تَاى بِ پزٍتئیي الکتَفزیي اؽبرُ کزد ) ّیغتیذیي ٍ تزیپتَفبى. اسخولِ تزکیببت کبتیًَی هی

ّیذرٍلیش کزدًذ ٍ هؾبّذُ کزدًذ کِ ایي پزٍتئیي ظزفیت اتصبل بِ آّي خَد را اس دعت دادُ اعت   PH=2,3درخِ در  111را در دهبی 

ًؾبى دادًذ کِ  1999کبپلزٍ ّوکبراى در عبل  (.7تز بَد ) یقَفعبلیت ضذ ببکتزیبیی آى ًغبت بب الکتَفزیي بَهی بغیبر  ٍلی اس عزفی

  (.3افشٍدًی بزای ًگْذاری هَاد غذایی اعتفبدُ ؽًَذ ) عٌَاى بِتَاًٌذ  یهیدبدؽذُ اس آًشین ّبی هعذُ ًیش اپپتیذّبی ضذ هیکزٍبی 
 اٍرئَط اعتبفیلَکَکَط ّذف اس ایي هغبلعِ بزرعی اثز حزارت بز هیشاى کؾٌذگی پپتیذ ًَتزکیب الکتَفزیي ؽتزی بز رٍی ببکتزی

ATCC25923  .هی ببؽذ 

 

 مًاد ي ريش َب

 تست بٍ ريش اوتشبر از دیسک
پپتیذ ًَتزکیب الکتَفزیي ؽتزی اس آسهبیؾگبُ بیَتکٌَلَصی گزٍُ علَم داهی داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ تْیِ گزدیذ.  :کیبی پريتئیه وًتر تُیٍ

ّبی تزاریختِ بِ صَرت یک  ؽَد ٍ بِ ًحَی کِ پظ اس بیبى در علَل بیبى هی HEK-293ّبی  ایي پپتیذ بِ صَرت ًَتزکیب در علَل

( حبٍی ایي پپتیذ بِ عٌَاى گزٍُ ّبی Gibo-)آلوبى DMEM ّب بِ داخل هحیظ کؾت تزؽح هی ؽَد. هحیظ کؾت پپتیذ تزؽحی اس علَل

 تیوبر در ایي هغبلعِ هَرد بزرعی قزار گزفت.

هیکزٍلیتز اس هحیظ کؾت  11،21،41هیشاى کؾٌذگی پپتیذ ًَتزکیب الکتَفزیي ؽتزی هیشاى ّبی بزای بزرعی در ابتذا : تُیٍ ی دیسک َب

هیکزٍلیتز اس هبیع عغحی  41بزای بزرعی اثز حزارت بز هیشاى فعبلیت ایي پزٍتئیي، هیشاى حبٍی ایي پزٍتئیي بز رٍی دیغک ّب تلقیح ؽذ. 

ّبی هزبَعِ اضبفِ گزدیذ.  یغکدگزاد حزارت دادُ ؽذ ٍ بِ  یعبًتدرخِ  111دقیقِ در دهبی  31،21،11،41ی ّب سهبى هذتایي پزٍتئیي در 

بیَتیک خٌتبهبیغیي خزیذاری ؽذُ اس ؽزکت پبدتي عب اعتفبدُ ؽذ. بزای کٌتزل هٌفی ًیش اس  ی آًتی بزای کٌتزل هثبت اس دیغک آهبدُ

 هحیظ کؾت فبقذ پزٍتئیي اعتفبدُ گزدیذ.

ی را داخل هحیظ هبیع ا پٌبِکٌتزل گزدیذ، عَاپ بز اعبط اعتبًذارد ًین هک فبرلٌذ پظ اس ایٌکِ کذٍرت هحیظ هبیع  :طرح آزمبیشبت

ّب بز رٍی هحیظ کؾت تلقیح ؽذُ بب فَاصل  یغکد ببکتزیبیی کزدُ ٍ آى را بز رٍی هحیظ کؾت هَلز ّیٌتَى آگبر تلقیح ؽذ. عپظ

درخِ عبًتیگزاد قزار دادُ ؽذ. در اًتْب  37عبعت در اًکَببتَر بب دهبی  16را بزگزداًذُ ٍ بِ هذت ّب  هٌبعب در ّز پلیت قزار گزفتٌذ. پلیت

ایي  .ی عذم رؽذ اًذاسُ گیزی ؽذّب ّبلِکٌذ قزار دادُ ؽذ ٍ در حضَر ًَر هٌبعب قغز  یًوپلیت ّب بز رٍی عغحی تیزُ کِ ًَر هٌعکظ 

ٍ آًبلیش بِ ٍعیلِ ی  اًدبم ؽذ ATCC 25922 اعتبفیلَکَکَط اٍرئَطرٍی ببکتزی  آسهبیؼ در یک عزح کبهال تصبدفی بب عِ تکزار بز

 .اًدبم ؽذ SASًزم افشار 
 

 وتبیج 

یعٌی بب  ؛ًؾبى اس اختالف هعٌی دار داؽت اٍرئَط بز رٍی ببکتزی اعتبفیلَکَکَطی عذم رؽذ  قغز ّبلِ هیبًگیيآًبلیش آهبری بزرعی 

 یهزبَط بِ تیوبرّبهیبًگیي قغز ّبلِ عذم رؽذ  بزرعی ًتبیح ّوچٌیي(. 1 خذٍلًیش افشایؼ هیببذ )افشایؼ هیشاى ایي پزٍتئیي کؾٌذگی 

ًؾبى اس عذم تفبٍت هعٌی دار اثز آًتی ببکتزیبل آى ّب ًغبت بِ تیوبر بذٍى حزارت داؽت، یعٌی حزارت بز کبّؼ فعبلیت حزارت  تحت



 

در دهبی گبٍی را  الکتَفزیيًَتزکیب  پپتیذ 2112تبًگ ٍ ّوکبراى در عبل  .(1 لؽک) دقیقِ بی تبثیز بَد 41تب هذت سهبى  ایي پزٍتئیي

. (7اعت )دقیقِ اس خَد هقبٍهت ًؾبى دادُ  181 سهبى هذتتب  هَرد بزرعی قزار دادًذ. ًتیدِ ًؾبى داد ایي پزٍتئیي گزاد یعبًتدرخِ  111

درخِ عبًتی گزاد بزرعی  95گبٍی را بز رٍی ببکتزی اؽزؽیبکالی در ًَتزکیب  الکتَفزیي اثز حزارت 2115 عبل در ّوکبراى ٍ چْبردلی

عبیتَ ٍ ّوکبراى در  (.1) دقیقِ اس خَد هقبٍهت ًؾبى هی دّذ 81کزدًذ ٍ ًتبیح ًؾبى داد کِ ایي پزٍتئیي در دٍرُ ّبی سهبًی هتفبٍت تب 

یي هقبٍهت پزٍتئبزرعی کزدًذ. ایي  PHبزابز حزارت ٍ آسهبیؾی را عزاحی کزدًذ کِ در آى هیشاى هقبٍهت الکتَفزیي را در  1994عبل 

اس خَد ًؾبى داد کِ ایي ٍیضگی هَخب ؽذ تب در بزابز پبعتَریلیشُ ٍ اعتزیل ؽذى  PH=4ٍ  گزاد یعبًتدرخِ  111ببالیی را در دهبی 

 (.6ببؽذ )هقبٍم ٍ بذٍى کبّؼ فعبلیت 

 هتزقغز ّبلِ ی عذم رؽذ ببکتزی بز هبٌبی هیلی  .1جديل 
Bacteria 01µl  01µl 01µl G   -   - 

S. aureus ATCC 52952 11.1±1.1a 12.8±1.1b 51.1±1.1c 52.1±1.1d   -  

*حزٍف غیز هؾببِ هعٌی دار اعت دادُ ّبی حبضز در خذٍل ؽبهل ارسػ هیبًگیي ٍ خغبی اعتبًذارد هی ببؽٌذ.  

 

 

 ATCC 25923اثز حزارت بز هیشاى کؾٌذگی پپتیذ ًَتزکیب الکتَفزیي ؽتزی بز رٍی ببکتزی اعتبفیلَکَکَط اٍرئَط  .1 شکل
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The effect of temperature on camel’s recombinant lactoferrin peptide fatality rate on Staphylococcus 

aureus bacteria 
abstract 

 
Over the past two decades a large group of natural compounds with low molecular weight was extracted from 

plants and animals that called antimicrobial peptides and showed antimicrobial activities.  Scientists state these 

compounds could be classified as an alternative to chemical antibiotics. Cationic peptides are widely known 

among the antimicrobial peptides, in which lactoferrin protein can be noted. Researchers observed that 

antibacterial activity of hydrolyzed lactoferrin peptides is much stronger than native lactoferrin. The effects of 

temperature as 011˚c on fatality rate of camel’s recombinant lactoferrin peptide was evaluated in the current 

study, which performed as a completely randomized design with three replications of Staphylococcus aureus 

ATCC52952. Results of disk diffusion method were analyzed by SAS software and demonstrated no significant 

differences between mean inhibition zone diameter indicated. In addition, results of this study illustrated the 

potential of natural peptides against heat and their importance for the stability and maintenance. Thus, 

considerable potential of these compounds should be considered in future as an alternative or supplement to 

antibiotics. 
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