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بررسی خواص ضد باکتریایی پپتید نوترکیب الکتوفرامپین-الکتوفریسین

شتری بر روی رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مولد ورم پستان در
گاوهای شیری هلشتاین

سیده زهرا موسوی ،1مجتبی طهمورث پور ،*2محمد هادی سخاوتی 3و علی جوادمنش

3

 -1کارشناسی ارشد اصالح نژاد دام ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 -2استاد تمام گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 -3استادیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ دریافت69/2/1:

تاریخ پذیرش97 /1/ 26 :

چکیده
ی پپتیددد نوتر یک ببب الکت یپمارفو ننن-الکتوفریسیننن ش رت ییی بررر روی رشددد ب کولیفاتسا یرتکا وکوس   
هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد باکتری یا ی ی
ت قبلییی در آزمایش اگ ههه بیوتکنول ژو ییی
اورئوس مولد ورم پستان گاو شیری است .پپتید نوتر یک ب الکتوفرامپین-الکتوفریسین شتری هک از مطالعات ت
ی ایننن پپت شور هب دی   
گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ته هی شده بود مورد استفاده ق ار ررر گرف ثا .ت رر ررر ض یایرتکابد ی ی

ش ب ینولک شرام رررررر رر روی باک رت ییی ها ییی اس کولیفات وکو سس س اورئو سس س (  )ATCC 25923و اس کولیفات وکو سس س اورئو سس س م واق مم م ب ههه مت یی یس یلی نن ن

(  )PTCC 1764انجام گرفت .همچنین بررسی اثر حرارت  00 1درجه سانتی گراد و لئوفالیز کردن این پپتید بر فعال ایرتکاب دض تی ی نآ ی

هب   

ی استافیلوکوکوس اورئوس اثر ضد باکتریایی داشت
روش انتشار از دیسک انجام شد .نتایج نشان داد هک پپتید نوتر یک ب تولیدی در برابر باکتر 

یتأثیر بود .همچنین بررسی اثر حرارت نشاننن داد ک ههه اع ام للل
)  (p <0/1 000ولی بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین ب 
حرارت  00 1درجه سانتیگراد تا مدتزمان  04دق هقی تأثیر معنیداری بر میزان فعالیت ایننن پپتیددد نداش یاه نامز رد یلو ت     

 70و  00 1دق هقی

کاهش معنی داری در فعالیت ضد باکتریایی این پپتید مشاهده شد )  .(p <0/1 000فعالیت ضد باکتریایی پپتید مورد مطالعه در اثر لئوفالیز شدن
ت ییغ ر نکرد .نتایج به دست آمده در این مطالعه پتانس لی پپتیدهای طبیعی و خواص ضد باکتریایی آن ها را نشان داد .امید است در آیندههه بت او ننن از
این تر یک بات به عنوان جایگزین یا م لمک درمانی برای آنتی بیوتیکها در بیماری ورم پستان استفاده کرد.
کلمات کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،پپتید نوتر یک ب ،الکتوفرامپین-الکتوفریسین ،ورم پستان
* نویسنده مسئول :مجتبی طهمورث پور

آدرس :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورز ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران.
پست الکترونیکThmoores@um.ac.ir:
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مقدمه

ورم پس یاش زا نات عععع عت و نیر

هس ؛دنت

نیزهرپ ههههه ت رامیب نیر ییییی هیا   

سفالوسپورین و تر یک بات مرتبط است (  ) 19هک مقاومت

صنعت گاوهای ش ایز هک تسا یری نننن نننننه یداصتقا یا   
مگ مهس و تسا ری
ناش شچ نآ زا ی مممم 

باق للللللللللت زا یهجو   

هزینهه دواگ ینامرد یا ار یییییییه صاصتخا دوخ هب ار ا     
ایران بین  0/5تا  25درصد در هر ماه است ( .)5بیش از
پستان شناساییشده است

هههههههعن مرو لماع ناو   

( .)7ای عم یرامیب ن مو ًالًال رد    

ته  یا ب ایرتکا ی ییی یی در داخ خر ناتسپ ل
پاس نوفع هب خ تتتتتت 

  

میدهد (  .) 37استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل

عمده و رای کوخ ،زب ،واگ رد ناتسپ مرو ج شیم و

    

است ( .)11 ،2این ب معم یرتکا و اب نامرد رد ال یتنآ      
یشدو  ...از دالی رثا فعض ل
بیوتیکم لکشم راچد  یییییییی 

     

یبیوتیک نامرد رب         اس کولیفات وکو وئروا س سسسس سس
آنت یی 

میتوان به این موضوع اشاره کرد هک این ب رداق یرتکا   
اس وبلگ ،اهژافورکام لخاد رد ت للل ل لللل لللله و دیفس یا   
س ول لللله سرتسد زا و دنامب هدنز یششوپ یا

اورئوس مقاوم به متی سیلین ( )MRSAاش هک درک هرا   

این سویهی باکتری توانایی مقاومت در برابر بسیا اری از
آنتیبیوتیکه سا اراد ار ا تت تتت ( .)33در وط للل دو ده ههه ی
گذشت ههه گ ور هه ه بزرگ یی ی از تر یک با تت ت طبیع یی ی ب اا ا وزن
ج ش ند ددد و
مولکولی کم ،از گیاهان و حیواناتتت اس ارخت ج ج

تها ییی ض دد دم کی روب یی ی از خو دد د نشا نن ن دادن دد د ک ههه
فعالی تت 
اص حالط

ًاًاًاًا ب ههه برخ آ زا ی نن نه اا ا پپت اهدی ییی ض رکیمد وو وبی

( )AMPsگفت هههه م ییی یشو ددد د .مح اقق ننن ن ای ننن ن پپت اهدی یییی
ک طبیعییی نامیدنددد ک ههه می
ضدم کی روبییی را آنتیییبیوتیک ک
کها ییی
توانند بهعنوان یک ج یزگیا ننن ب ار ییی آنتیییبیوتیک ک
ش یمی ایی باشند (  .) 36 ، 21ازجمله این تر یک بات میت ناو
یک لداعم یلوکلوم نزو اب نیئتورپوکیلگ    

آنتیبیوتیکها در امان باشد .همچنین آنزیم کوآگ زالو
موج  دو د کاب نیا ر تتتتتت تری موج ال کی داجیا ب ی هههههههههه در
اطراف آبسه استافیلوکوکی میشود هک میتواند موجب

ایجاد مقاومت و پایداری این باکتریها بعلت جلوگیری
از فاگوسیتوز و تخریب آنها شود .تزریق درون پستانی
آنتیبیوتیک

افزایش پیدا کرده است .یکی از انواع رایج باکتریهای

به پروتئین الکتوفرین ( )LFاشاره کرد ( .)22الکتوفرین

           

یار  جججججت مرو نامرد یارب دوجوم هار نیر

باکتریها عل هی تنآ نیا ییی ییییبیوتیکککه دایز نازیم هب ا ی     

م کالاتب هب مواق تا مممممم ممه اا ا م یی یت هب ناو     اس کولیفات وکوس   

میدهد .میزان ب یب نیا زور ممممممم اری در ص یرادواگ تعن   
 731نوع م کی روارگانیس ب فلتخم م

(  ) 14روط هب هک نپ لماش هدمع یییییییییییی یییس ،نیلی   

   

پستان در گاو است (  .) 18 ،2 ، 17متأسفانه امروزه تجویز
و استفاده از آنتیبیوتیکها رو به افزایش است هک نیا   
خود عوارضی را در پی دارد .از جمله آنها میت هب ناو
ب قا یی یماند هه هها ییی داروی یی ی در شی رر ر و ایجا دد د مقاوم تت ت
آنتیبیوت کی ی در گونهها ییی مختلففف باکتریاییی و انت لاق
که یا
آنه  ناسنا هب ماد زا ا ا ک هراش ر ددددد دددددد .آنتیییبیوتیک ک
کها
بتاالکتام ی تسد هس زا یک هههههههی ب تنآ گرز یی یییبیوتیک ک

       

kda 80

اس  ت (( (  .)1 ، 20رد وان و ه راکم ا نن ن در سا لل ل  61 20اث رر ر
ی را بررر روی ب رتکا ییی
پروتئین الکتوفرین شتری و انس نا ی ی
استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم ب ههه متیییس یلی ننن بررسییی
کردند .نتایج نشان داد هک الکتوفرین ش رت ییی در غلظتتت
مک تر ییی نسب تت ت ب ههه الکت یرفو نن ن انس نا یی ی م نا عع ع رش دد د ای نن ن
باکتری میشوددد (  .) 26فعالیتتته ایرتکابدض یا ی اهنت ی    
مختص به فرم کامل هکلب ،تسین نیرفوتکال نیئتورپ     
هریک از لوبها بهتنها ایی و همچن پ نی پ یت دد ددده لاعف یا   
الکتوفرین نیز دارای فعالیته ههای ض یایرتکابد ی دنتسه    
(  .) 29مطالعات نشان داده است هک فعالیت ضدباکتریایی
دو پپت  نیپمارفوتکال دی (( ((( )LFPو الکتوفریسیننن ()LFC
هک در دومین  N1الکتوفرین ق  دنراد رار د اب هسیاقم ر    
الکتوفرین طبیعی بسیار قویتر است

(  .)6 ، 35بولس رچ

بررسی خواص ضد باکتریایی پپتید نوترکیب39 ...

و ه راکم ا لاس رد ن     
الکت و نیپمارفو

 2009ب راب نیلوا یار دیتپپ ود        

سیرفوتکال ی ناونع تحت ار یواگ ن   

الکت رمیاک نیرفو     

       

قیرط زا هک     اسسسیدآمینه الی هب نیز    

یکدیگر متصل هستند بهصورت تجاری تول ندرک دی دد ددد.
نتایج نش رمیاک هک داد نا     س تخا هههشدههه الکت یپمارفو ننن-
الکتوفریسین فعالیت ضدباکتریایی بیشتری را نس هب تب
پپتید الکتوفرامپین یا الکتوفریسین یا مخلوط این دو (به
نسبت  )1:1نشان میدهد ( .)6تانگ و ه کم اران در سال
 2102گزارش کردند هک پپتید نوتر یک ب الکتوفرامپین-
الکتوفریسین گاوی فعالیت ضد م کی روب رد ار یدایز ی   
براب گ یرتکاب ر رم یفنم

انتریت سیدی   

       اشرش النوملاس ،یالکای     

و باک تبثم مرگ یرت        اس کولیفات وکوس   

یدهد .عالوه بر
اورئوس و قارچ کاندیدا آلب کی نز نشان م 
این اثر دما نیز بر روی این پپتید بررس و دش ی

شرازگ    

یگ ار ددد تا
گردید ای پ ن پ  دیت د یامد ر      00 1درجه س نا تت 
مدتزمان  80 1دق هقی از خود مقاومت نش تسا هداد نا .....
فلورس و ه کم اران در س لا

 01 20آزمایش ار ی باهدف ف
ف

بررسی اثر الکتوفرین گاوی ،پپت یپمارفوتکال یاهدی نن ننن و
الکتوفریس ح رمیاک و نی ا یور رب ود نیا زا لص   
باکتریه قم یا ا تنآ هب مو یییی یییییبیوتیک

            

اس سوکوکولیفات

اورئوس و اشرشیاکالی انجام دادند .نتایج نشان میدهد
هک کایمر و پپتیدهای الکت ود ره دشر نیرفو گون هههههههههی

تح هم ار یسررب ت ا م ر یییییییی یییکنند    (  .) 15در رابط ههه با   
الکتوفرین شتر ت رازگ یمک تاعلاطم نونکا شششش ششششش ش هد
است   

(  .) 13در رابط بیکرتون دیتپپ رثا یسررب  اب ه             

الکتوفرامپین-الکتوفریسین شتری بر روی ب رتکا یییه یا
مولد ورم پستان تاکنون مطالعهای صورت نگرفته اس .ت
ش بررسییی اثررر ض ایرتکابد ییی پپتیددد
هدف از این پ هوژ ش ش
نوتر یک ببب الکت یپمارفو ننن-الکتوفریسیننن ش رت ییی بررر روی
رشد برخی از باکتریهای مولد ورم پس ات ننن گاووو ش ری ییی
هلشتاین است.

مواد و روشها

تهی ههه ه پپتی ددد د نوترکی ببب ب الکت یپمارفو ننن ن-

الکتوفریسین شتری

از پپتید نوتر یک ب الکتوفرامپین-الکتوفریسین شتری هک

ق اگشیامزآ رد الب هههه ه بیوتکنول ژو ییی گ ور هه ه علو مم م دام یی ی
دانشگاه فردوسی مشهد تولید شده استفاده گردیددد .ایننن
پپتید بهصورت نوتر یک ب در سلولهای  HEK- 293بیان
ت پپتیددد ترشحییی از
شده بود ک ههه پ سسس از ب ب نای ههههه ص رو ت ت
سلولها به داخل محیط کشت  DMEMترشح میشود.
به علت عدم وجود توالی  His-Tagجهت خالصسازی
پپتی دد د نوتر یک بب ب الکت یپمارفو نن ن-الکتوفریسی نن ن ش ،یرت

  

محیط کشت -Gibco( DMEMآلمان) حاوی این پپتید
جهت بررسی اث دافتسادروم یبورکیم دض تار هههه ههههه ق ار ررر
گرف تتت ت .غلظ یتپپ ت دددددد د نوتر یک ببب ب الکت یپمارفو ننن ن-
الکتوفریسین شتری به روش دانسیتومتری مقایسه اب یا   
استفاده از نرم افزار  GelQuantNetتخ یم ن زده شد.
ی مورداستفاده در این مطالعه
باکتریها 

در این مطالعه از باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس

یسیلین (  )PTCC 1764از مركززز كلكس وی ننن
مقاوم به مت 
قارچها و باكتریهای صنعتی ای ار ننن و اس وکوکولیفات سسس
اورئوس (  )ATCC 25923از مجموعه کشت باکتری یا ی ی
ی
آمریکا استفاده شد.
شمارش باکتری
ش ب یرتکاب شرام ههههههههه منظو رر ر بررس یی ی مک یی ی تع اد ددد
باکتریهای زنده مانده تحت تأثیر ت می ار پپتید نوتر یک ببب
الکتوفرامپین-الکتوفریسین شتری بر روی ب رتکا یییها ییی
استافیلوکوکوس اورئوسسس م واق ممم ب ههه متیییس یلی ننن 1764
PTCCو اس وکوکولیفات سسس اورئوسسس ATCC 25923

انجام شد 01 .فالکون  15میلی لیتری در نظر گرفته ش .د
به      5ف لا کازیم نو نننننننن ن  0 50م کی رولیت رررر ر از باک یرت     
استافیلوکوکوس اورئوس و در پنج فالکن دیگر نیز 0 50
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م کی رولیت زا ر ا تس ا وکوکولیف سسسسسس س اورئو سسس س م واق ممم م ب هههه

همچنین اثر لئوفالیز کردن بر فعالیت این پپتید نیز م رو ددد

متیسیلین با غلظت مشابه ریخت ههه شددد .از محیططط کشتتت

آزم یا شش ش ق ار ررر گرف تت ت .در ای نن ن مرحل ههه محی طط ط کش تت ت

حاوی پپتید نوتر یک ب الکتوفرامپین-الکتوفریسین شتری

 DMEMحاوی پپتید نوتر یک ببب ش رت ییی توسططط دس اگت ههه

یلیتر ب ههه  3ف کلا ننن اف دوز ههه شددد.
با حجمهای  ۲ ،۱و  ۳میل 

لئوفالیزر (-Vacuubrandآلمان) پ دو ررر شددد .سپ سسس ب ههه

یک فالکن فاقد محیططط کشتتت ح وا ییی پپتیددد نوتر یک ببب

میزان ده برابر وزن آن با آب دوباررر تقطیرشدهه مخلوط ط
ط

ک ف وکلا ننن
بهعنوان شاهد مثبت در نظر گرفته شد .ب ههه یک ک

گردید و به دیسکها تزریق شد.

یلیت رر ر از محی طط ط کش تت ت فاق دد د پپتی دد د
دیگ رر ر م ازی نن ن  3میل یی 

این آزمایش در قالب طرح کام ًالًال تصادفی با س ههه ت رارک

نوتر یک ب بهعنوان ش ها ددد منفییی اض فا ههه گردیددد .در انتها

انجام شد و نت  اب جیا ا زا هدافتس هیور      GLMو آزم نو

ت  16س عا تت ت در  37درج ههه
هم ههه ف وکلا نن نه اا ا ب دم ه تتتت ت

مقایسه میانگین دانکن (نرم افزززار  SASنس هخ

سانتیگراد کشت داده شدند.

ش دن د.

سپس رقتهای  1/ 0000 1از هر فالکون ایجاد شددد و ب ههه

نتایج و بحث

میزان  05م کی رولیتر از آن بر روی محیططط کشتتت جامددد
نوترینت آگار تل یق ح گردید .پلیتها در دمای  37درجه
یگ ار دد د ب ههه مد تت ت  24س عا تت ت ق ار ررر گرفتن دد د .ای نن ن
س تنا یی 
آزمایش برای هر ت می ار با سه تکرار انجام شد (.)9
بررسی اثر اعمال حرارت و لئوفالیز کردن این

پپتید بر فعالیت ضدباکتریایی به روش انتشار از
دیسک

 )9آن زیلا

وج یتپپ دو دددددد د نوترکی ببب ب الکت یپمارفو ننن ن-

الکتوفریسین شتری در محیط کشت DMEM

پپتید نوتر یک ب تولیدی پس از رنگ آمیزی با کوماسی
بل  رب و ر تروص هب دیمآ لیرکآ لژ یو

      4 Kd

دناب

مشاهده شد هک نشان از این داشت هک پپتید مورد نظر به
درستی بیان شده ا ست .باندهای باالیی آن نیز مربوط به
 DMEMاز

پروتئینهای دیگر موجود در محیط کشت

برای انجام این آزمایش از مح وتنیه رلوم تشک طی ن     

جمله  FBSمی باشند ،هک دیتپپ صولخ مدع زا ناشن      

آگ  را (( (-QUELABکان دا ا ش هدافتسا ) د  .زا د هاگتس         

م علاطم درو ههههه  دارد (شک للل  .)1ب  ا ا  هدافتس ا مرن ز رازفا        

اسپکتوفتومتر ( ،Bimetraآل نازیم شجنس یارب )نام     

 0/3م کی روگ یلیم رد مر   

کدورت باکتری استفاده گردید .ب زا تبثم لرتنک یار

 GelQuantNetمیزان غلظت
  

دیسک آمادهی آنتیبیوتیک جنتامایسین (پ ط نتدا بب ببب-
ایران) و برای کنترل منفی نیز از محیط کشت

لیتر تخ یم ن زده شد.
01- 200 Kd

DMEM

ت بررر
فاقد این پپتید استفاده شد .برای بررسی اثررر ح رار ت ت
میزان فعالیت ایننن پپتیددد م ازی ننن  04م کی رولیتررر از مح طی
کش یواح ت

یتپپ ددددددددددددددد دد نوتر یک ببببب ب ش تتتتت تری در

تزما نن نها ییی  00 1، 70 ،04،01دق قی ههه در دما ییی 00 1
مد تت 
درج ههه س تنا یی یگ ار دد د ح ار ر تت ت داده ش دد د و فعالی تت ت ض دد د
باکتریایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

c

b

a

شکل SDS-PAGE .1پپتید نوترکیب الکتوفرامپین-الکتوفریسین شتری
 :Aشاهد منفی  :Bپپتید نوترکیب الکتوفرامپین-الکتوفریسین شتری :C
مارکر

بررسی خواص ضد باکتریایی پپتید نوترکیب41 ...

شمارش باکتری

بررسی کردند و اثر ضد باکتریایی مشاهده کردند ( ، 12

نتایج ش یرتکاب یاه ینولک شرام      اس سوکوکولیفات

اورئو سسس س پ ا س ز ا مع ا زا فلتخم ریداقم ل پپ ت دی    

           

الکتوفرامپین-الکتوفریسین و ت می ار شاهد مثبت و منفی
اخ اد ناشن ار یراد ینعم فالت ددددددد) ( (p <0/1 000شکل

 ،)2ولی در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس م هب مواق

متیسیلین پس از اع یکرتون دیتپپ نیا لام بببب ببببب در ش رام
کلونی ها اختالف معنی داری مش لکش( دشن هدها   

.) 3

مقایس ههه ی م فتسا اب نیگنای ا یور رب نکناد هیور زا هد             

یه اب یا ک یرت    اس وئروا سوکوکولیفات سس سسس
تعداد کل نو ی ی
نشان داد با افزایش میزان حج دیتپپ یواح طیحم زا م     

تعداد کلونیهای باکتری کاهش ،درنتیجه قدرت آنتی
باکتریایی افزایش مییابد .همچنین نت اد ناشن جیا د هک    
این م پ زا ریداق پ ب یرتش بیکرتون دیت ر یرتکاب یور        

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین بیییت ریثا

که جیار یا   
یبیوتی 
است .این باکتری اغلب به اکثر آنت 

مثل اکس نپ ،نیلیس ی ییی ییییس ..و نیلیس یسکومآ و نیلی .......
مقاومت نشان میدهد ( .)3مح قق ان در مطالعات مختلف

 .) 26همچنین مح یقق ن در سال  01 20اثر کایمر گاوی را
ب  ر ر  یو ب یرتکا       MRSAبررس ندرک ی د تیلاعف و        
ضدباکتریایی مشاهده کردند .این مح اد ناشن نیقق دند    
هک کایمر گاوی موجب ایجاد اختالل در غشا باکتری و
لیز شدن آن شده است

(  .) 15از جمله توافتم لیالد    

بودن نتایج آزمایش در این مطالعه با مح یقق ن دیگ یم ر   
توان به موارد زیر اشاره کرد -1 :ای اب ن ک  یرت ب تلع ه     
مقاوم  یارب الاب ت ک امتحا یگدنش ًالًال احت جای              به
غلظتهای باالتری از این پپتید نوتر یک ب دارد -2 .ع مد
خالص بودن پپتید نوتر یک ب تولیدی و وجود مواد مغذی
 DMEMای پ ن پ .دیت     -3ب رثا هب هجوت ا     

محیط کشت

الکتوفرین و پپتیدهای آن بر بهبود سیستم ایمنی ،م کم ن
است این پپتید در شرایط تجربی موجب کش نیا یگدن   
باکتری شود.

تتتتتت تری اس کولیفات وکو وئروا س سسسس س در

نت  جیا ش کاب شرام

یباشد (جدول :)1
رقت  1/ 0000 1بهصورت زیر م 

اثر الکتوفرین را بر روی گونهی مقاوم به آنتیییبیوتیک
جدول .1تعداد کلونیهای حاصل از کشت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس  ATCC 23 9 25تحت تیمارهای پپتید نوترکیب شتری
SEM

P

تعداد کلونی (میانگین سه پلیت)

b

1

54

2

01

3

0

شاهد مثبت
شاهد منفی

ت می ار

c

d

a

< 000 1

0/ 84

a

< 000 1

ی استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 23 9 25
شکل .2شمارش کلونی از باکتر 

<0/1 000
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ت می اره یا       3 ،2 ،1ب یرتکاب تشک بیترت ه      

          

آگار اس لماش یفنم دهاش .ت    

 3میل طیحم زا رتیل ی    

استافیلوکوکوس اورئوس تحت ت می ار  3 ،2 ،1میلی لیتر

کشت فاقد پپتید نوتر طیحم دقاف تبثم دهاش و بیک      

از محیط کشت ح پ یوا پ یپمارفوتکال بیکرتون دیت نننن ننننن-

کشت حاوی پپتید نوتر یک ب است.

الکتوفریسین ش  یرت

 رب ر ون تشک طیحم یو ت تنئیر      

ی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین PTCC 1764
شکل .3شمارش کلونی از باکتر 

ت می اره یا       3 ،2 ،1ب یرتکاب تشک بیترت ه      

اثر حرارت و لئوفالیز کردن پپتید ب تیلاعف ر   

          

استافیلوکوکوس اورئوس م س یتم هب مواق ی تحت نیل

ضد باکتریایی

    

آنالیز قطر هالهی عدم رشد باکتری با ن رازفا مر    SAS

ت می ار  3 ،2 ،1میل دیتپپ یواح تشک طیحم زا رتیل ی       

نشان از عدم تفاوت معنیدار اثر حرارت بر فعال نیا تی   

نوتر یک ب الکت یپمارفو ننن-الکتوفریس یور رب  یرتش نی    
محیط کشت نوتریئنت آگار است .شاهد منفی ش لما
میلی لیتر از محیط کشت فاقد پپت و بیکرتون دی

3

دهاش    

مثبت فاقد محیط کشت حاوی پپتید نوتر یک ب است.

B

پپتید تا مدتزمان  04دق هقی نسبت به ت می ار بدون حرارت
داشت .اما در مدتزمانننه یا

 70و  00 1دق هقی شهاک   

معنیداری در فعالیت ضد باکتریایی ای پ ن پ هدهاشم دیت    
شد ) ( (p <0/1 000ش لک .)4
A

قطر هاله ی
عدم رشد
باکتری (میلی
متر)

مدت زمان انکوباسیون در  001درجه سانتی گراد

بررسی خواص ضد باکتریایی پپتید نوترکیب43 ...

شکل .4آزمایش سنجش مقاومت حرارتی  :Aفعال ییی ت
ض ایرتکاب د ی یرتکاب هیلع رب ی سوکوکولیفاتسا             
اورئو سسسس س  .ATCC 25923دیسک لماش اه             

04

م کی رولیتر از محیط کشت ح پ یوا پ یپمارفوتکال دیت ننن نننن-
الکتوفریسین ش ترارح تحت یرت      00 1درجه یتناس   
گ  دار د یاه نامز تدم ر   

     

 00 1 0،40،70، 1 0،دق هقی

هستند .همچنین دیسک آماده ی جنتامایس ناونع هب نی    
کنترل مثبت ( )+و میزان  04م کی رولیتر از مح تشک طی   
فاقد پپتید نوتر یک ب ش ک ناونع هب یرت ن  یفنم لرت ((((( (((((()-
مورد استفاده ق .تفرگ رار

    :Bقط لاه ر هههههی ع دشر مد   

یمتر می باش هجیتن و د
باکتر .ی قطر هاله ها بر اساس میل 

پاستوریزاسیون و  ...استفاده میشوند هک مقاومتتت ب الا ییی
الکتوفرین ازجمله مزایای آن محسوب میگ در ددد (.)82
پای ارح یراد ر ال یت ک نوگ رد نیرفوت ههههههههههه فلتخم یا     

یگ  دری ((  .) 34 ، 30برخ زا ی
گل کی انهای موجود قرار م 
مح ک شرازگ نیقق ر امتحا دند ًالًال رح تمواقم  ا یتر    

        

الکتوفرین ناش ب ندش مکارتم زا ی هههههههههوس لی هههی باند دی
سولفیدی بینمولکولی است (.)8

تانگ و ه لاس رد ناراکم     2102پپت یپمارفوتکال دی نن ننن-
الکتوفریس یامد رد ار یواگ  نی              00 1درج ههههه ی

است (  ) 32هک با نتیجهی حاصل علاطم نیا زا ههههههه تف توا
داشت هک این امر را میتوان به این دالیل نس :داد تب .1
متفاوت بودن توالی  DNAپپت  هدافتسا دروم دی در نیا     
      

 .3 DMEMع جو مد و یدیفلوس ید دناب د          .4

عدم وجود جایگاههای گل کی ولیزاسیون .همچن جیاتن نی   

الکتوفرین گاو و بز را مقایسه کردند و نشان دادن هک د
   

الکتوفرین گاو دارد .پیوند غیرکوواالنسی بیننن لو ببب N

و  Cبستگی به موقعیتتت آمینواس اهدی ییی مختلففف داخ للل
ت لاو یی ی الکت یرفو نن ن دارد؛ ک ههه ای نن ن فاک وت رر ر ب رر ر مقاوم تت ت
حرارت یی ی و س اتخا رر ر الکت یرفو نن ن م ثؤ رر ر اس تت ت (  .) 31در
ب ب ترارح ه ر یور        

الکتوفرین گوسفند ،بز ،انسان ،شتر و ف لی انج و دش ما
مشاهده شد هک اشک ابشا لا عععععش نیرفوتکال نهآ زا هد    
نسبت به ش لک بومی مقاومت حرارت ناشن ار یرتشیب ی    

ظریف میان ساختمان الکتوفرینهای گونههای مختلف

مختلف متف  یترارح یرادیاپ .تسا توا ت تح ت ریثأ       

کشت  

اس راهدر ا و   ناراکمه (((( (  )01 20اث ب ترارح ر ر یور        

ب  هک داد ناشن ترارح ه ا اشن نی ننننن ننن نننن ندهندهه هی اخ فالت   

جایگاههای ب لوکیلگ هوقلا ییی زاس نوگ نایم نآ نوی هههههههه یا

مطالعه  .2حض یئتورپ رو نننن نه و ا طیحم رد رگید داوم

گزارش شده است (.) 25 ، 24 ، 23 ،01 ،4

میدهد و الکتوفرین انسانی بیشترین مقاوم تبسن ار ت   

پ دادعت و تیعقوم هک تسا هزیلوکیلگ نیئتور        

        

پپتید تا مدتزمان  80 1دق هقی از خود مقاومت نشان داده

فرآیندهای حرارت تتی مع وم ًالًالًالًال ب ار ییی اس یرت للل ،ندرک

مطالع ههه ی دیگ واقم رثا یر مت       

در مقاومت پروتئین مؤثر هستند (  .) 16الکت کی نیرفو   

یگراد مورد بررسی قرار دادند .نتیجه نشان داد این
سانت 

به صورت میانگین ±خطای میانگین گزارش شد.

الکت واقم زب نیرفو م رارح ت ت یییییییی ی مک ت هب تبسن ار یر

است ( .)01همچنین واکنشهای ه ینوی و کیبوفوردی   

نشان داد هک لئوفالیز کردن ای پ ن پ و دیت

ولحم ل ندرک      

ی آن را از
مجدد آن با آب مقطر ،فعالیت ضدددباکتری یا ی ی
بین نبرده است و این پپتید به واقم زین طیارش نیا مت      
دارد (ش لک  .)5روش لئوفالیز کردن برای اولین ب رد را
سال  19 06توسط دی آرس سادروب شراکمه و لاونو    
در آزمایشگاه بیوفیزیک در فرانسه انجام شد .این روش
در طول جنگ جهانی دوم گس یارب و درک ادیپ شرت     
یط ف گس درت هههای از محص براک تالو ر  د د هلمجزا .درا   
این محصوالت میتوان به م ییوراد داوم ،ییاذغ داو     
و  ...اشاره کرد .این روش بهعنوان یک روش تج و یرا
ش مان راگد ییی و پای راد ییی
کم هزینه است هک برای اف یاز ش ش
پپتیدهای داروها حائز اه یم ت است (.)72
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الکتوفریسین شتری بر فعالیت ضدباکتریایی آن بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس- اثر لئوفالیز کردن پپتید نوترکیب الکتوفرامپین.5شکل
ATCC 23 9 25
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با توجه به اثرات مخرب ب می اری ورم پستان بر س تمال

   انسان از طریق امکان انتقال سویهها ای باکتری یا ی قم  ا مو
   ج ندرک نیزگیا

یبیوتیک از دام به انس ؛نا
 شده به آنت

یبیوتیکها با تر یک باتی هک اثرات جانبی ندارند حائز
 آنت
ت اا ااا توج ههه ب ههه پتانسی للل پپت اهدی ییی طبیعییی و. اه یم ت اس ب
خواص ضد باکتریایی آنها عل هی باکتریها میییت او ننن در
آیند هه ه آنه اا ا را ب ههه عن او نن ن کاندی اد ییی مناس بب ب ب ار ییی
 این.جایگزینی یا م لمک با آنتیبیوتیکها ا پیش اهن ددد داد
        

      پ هطبار رد هعلاطم نیلوا شهوژ با عف یسررب  ا تیل

-نننننننننننننننن نننن

ض ابد ک رتون دیتپپ ییایرت ک بی کال ت یپمارفو

الکتوفریسین شتری بر روی برخی از باکتریهای مولد
دوب نیاتشله یریش واگ رد نات ججججججججججججججج ای نن ن. ورم پس یاتن
 همچنین مقاوم بودن ب ههه،آزمایش فعالیت ضد باکتریایی
 ک ههه در آین هد،دما و لئوفالیز شدن این پپتید را نشان داد
م کم ن است در درمان گاو مبتال به ورم پستان به صورت
.جایگزین یا م لمک آنتی بیوتیک ها استفاده شود
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Abstract
The aim of this study was to investigate the antibacterial effect of the recombinant camel
Lactoferrampin-Lactoferricin on the growth rate of Staphylococcus aureus bacteria, one of
the causes of mastitis in dairy cows. This peptide, which was prepared through a previous
study in Biotechnology Laboratory of Animal Science Department, Faculty of Agriculture,
Ferdowsi University of Mashhad .Antibacterial effects of this peptide was assessed by Count
Colonies on Methicillin-resistant Staphylococcus aureus )PTCC 1764 (and Staphylococcus
aureus )ATCC 25923(. Heat resistance properties and freeze drying process of the peptide
were evaluated by disk diffusion method in triplicate. The results showed that this
recombinant peptide had an antibacterial effect on Staphylococcus aureus (p<0/0001), but
had no effect on methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Heat resistant of the
recombinant peptide also showed that 100 °C temperature for 40 minutes had no significant
effect on the anti-bacterial properties of this protein (p<0/0001). This protein showed no loss
of activity after freeze drying process. The results obtained from this study proved the stable
activity of natural peptides as well as antibacterial properties. This recombinant peptide can
be used as an alternative to antibiotics or a therapeutic supplement to cure mastitis in dairy
cows.
Keywords: Camel, Lactoferrampin-Lactoferricin, Lyophilizing, Mastitis, Recombinant
peptide, Staphylococcus aureus
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