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چکیده
حشرات یکی از منابع مهم پپتیدهای ضد میکروبی میباشند .پپتیدهای ضد میکروبی ( )AMPsبه عنوان یک کالس
جدید از عوامل ضد میکروبی مورد توجه قرار گرفتهاند .اگر چه  AMPsبه عنوان جایگزین آنتی بیوتیکها جای امیدوار
دارند ،اما معایب آنها مانع رشد آنها به عنوان داروهای موثر میشود .یکی از مشکل کاربرد آنها به عنوان نمونه ،فعالیت
همولیتیک  AMPsاست .همولیز تخریب نا بهنگام گلبولهای قرمز است .برای تعیین اثر همولیتیک یک ترکیب آزمایشی
از تست همولیز استفاده میشود .در این مطالعه جهت بررسی فعالیت همولیتیک عصاره بدن الرو Ectomyelois
) ،ceratoniae (Zellerاز خون تازه انسان ،گوسفند و مرغ استفاده گردید .از ( ،٪Triton X-100 (0/1که  ٪100همولیز را
تولید میکند ،به عنوان یک کنترل مثبت مورد استفاده قرار گرفت .نتایج با کنترل در سطح یک درصد با آزمون توکی
مقایسه شد .فعالیت همولیتیکی در هر سه گروه خونی در هر دو روش جذب و نشر شعاعی نسبت به تریتون  100-Xبه
عنوان کنترل مثبت خیلی کمتر بود و اختالف معنیداری در سطح یک درصد ثبت گردید .بیشترین فعالیت همولیتیک
بترتیب در خون مرغ با میانگین کل ( 6/39±1/24درصد در روش جذبی و  5/64±1/25درصد در روش نشر شعاعی)،
سلولهای خونی انسان با میانگین کل ( 2/15±0/27درصد در روش جذبی و  1/56±0/23درصد در روش نشر شعاعی) و
گوسفند با میانگین کل ( 0/91±0/04درصد در روش جذبی و  0/28±0/03درصد در روش نشر شعاعی) مشاهده گردید
که در سطح یک درصد اختالف معنیدار داشتند .نتایج نشان داد که فعالیت همولیزی بر اساس نوع خون متفاوت است.
همچنین عصاره بدن الرو کرم گلوگاه انار خاصیت همولیتیکی بسیار کمی بر روی گلبولهای قرمز را داشت .در نتیجه
میتواند کاندیدا خوبی جهت بررسی سایر اثرات آن بعنوان یک آنتی بیوتیک در مطالعات تکمیلی باشد.
کلیدواژهها :انسان ،تست همولیز ،خون ،کرم گلوگاه انار ،گوسفند ،مرغ
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مقدمه

دفاعهای مختلفی از جمله سنتز و القای پپتیدهای ضد

در دهههای اخیر با استفادهی گسترده از

میكروبی دارند به گونهای كه زمانی كه میكروب وارد

آنتیبیوتیکها در كشاورزی و مراكز بهداشتی و

بدن آنها میشود ،داخل الرو حشرات یک سری

درمانی گسترش مقاومت دارویی سرعت گرفته است

شناساگرهایی وجود دارد كه قادر به شناسایی

] .[مقاومت میكروبی به آنتیبیوتیکها یک نگرانی

باكتریها و قارچها هستند .این شناساگرها قادر به

در حال افزایش در میان متخصصین مراقبت از سالمت

شناسایی نوع عامل میكروبی و اینكه آیا باكتری گرم

میباشد كه آنها را به سمت جستجو برای داروهای

منفی و یا گرم مثبت است ،خواهد بود و الروها برای

جایگزین پیش میبرد ] .[بنابراین ،صنایع داروسازی

تولید پپتیدهای ضد میكروب با توجه به نوع میكروب،

تالشهای خود را برای یافتن تركیبهای جدید

مسیر سنتز متفاوتی را در پیش میگیرند ]. [یكی از

غیرسمی ،قوی و مؤثر برای درمان عفونتهای

اولین و مهمترین راستههای حشرات كه پپتیدهای ضد

میكروبی متمركز كردهاند ].[

میكروبی آن بررسی گردیده است راسته بالپولكدارن

در سالهای اخیر پپتیدهای ضد میكروبی به عنوان

 Lepidopteraمی باشد ]. [2,6,24كرم گلوگاه انار یا

جایگزینی برای آنتیبیوتیکهای مرسوم مورد توجه

شب پره خرنوب با نام علمی Ectomyelois

زیادی قرار گرفتهاند .پپتیدهای ضد میكروبی به

) ،ceratoniae (Zellerاز خانواده پیرالیده Pyralidae

صورت طبیعی در همة ارگانیسمها وجود دارند و در

راسته بالپولكدارن  ،Lepidopteraآفتی با گسترش

سیستم ایمنی ذاتی آنها نقشی حیاتی ایفا میكنند

جهانی است كه در قارههای آسیا ،اروپا ،آفریقا ،آمریكا

] .[در دهههای اخیر تعداد زیادی از آنها از

و اقیانوسیه انتشار دارد .این آفت از فرانسه ،قبرس،

حشرات ،دوزیستان و پستانداران جدا شده است كه از

هند ،عراق ،لبنان ،الجزیره ،یونان و لیبی گزارش شده

میان آنها میتوان به جداسازی ملیتین از نیش

است ] .[اگر چه  AMPsبا استفاده از تعامالت

زنبورعسل ،سكروپین از حشرات ،دیفنسین از

الكترواستاتیک خاص باكتریها به غشاء آنها متصل

نوتروفیلهای پستانداران و مگنیناز پوست قورباغه

می شوند ،اما برخی از  AMPsمی توانند به طور

اشاره نمود ] . [بخش بزرگی از پپتیدهای ضد

مستقیم به سلولهای میزبان از جمله سلولهای خونی

میكروبی شناخته شده ،متعلق به حشرات میباشد.

متصل و باعث لیز شدن آنها می گردد ] .[نسبت

تعداد و تنوع این مولكولها در گونههای مختلف

فعالیتهای ضدمیكروبی به فعالیت همولیتیک به عنوان

حشرات به طور قابل توجهی متفاوت است .در

شاخص درمانی تعریف شده است و برای جلوگیری

حشرات پپتیدهای ضدمیكروبی از سلولها و

از همولیز سلولهای میزبان ،شاخص درمان باال الزم

بافتهایی مرتبط با ایمنی ذاتی مانند سلولهای خونی

است ] .[پپتیدهای ضد میكروبی كاتیونی ترجیحا با

یا اجسام چربی ترشح میشوند و میتوانند جایگزین

غشاهای باكتریایی با بار منفی ارتباط برقرار میكنند؛ با

مناسب برای آنتی بیوتیکهای معمولی كه پاتوژنها

این حال ،در غلظتهای باال ،آنها به سلولهای

نسبت به آنها مقاوم شدهاند ،باشند .زمانی كه میكروب

پستاندار آسیب میرسانند ] .[تجزیه و تحلیل

وارد بدن بیمهرگان از جمله حشرات میشود ،آنها

ساختار و عملكرد AMPsها نشان داده است كه
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هیدروفوبیت باال 1و لحظهای هیدروفوبیک 2با افزایش

است ،مشاهده میشود .برخی از همولیسینها به

فعالیت همولیتیک ارتباط دارد ] .[مدلهای مختلفی

فسفولیپید غشای سیتوپالسمی میزبان حمله میكنند و

برای بررسی سمیت غشائی مواد وجود دارند ،از جمله

برخی از همولیسینها بر استرولهای غشای

مدلهای حیوانی كه می توان آسیبهای وارده بر غشا

سیتوپالسمی میزبان تاثیر میگذارند ( .)11بسیاری از

مخاطی را به كمک میكروسكوپ الكترونی مشاهده

تركیبات مستعد دارویی به دلیل داشتن فعالیت

نمود .یكی از مدلهای بسیار ساده برای مطالعه اثرات

همولیتیک نمیتوانند به عنوان دارو مورد استفاده قرار

سمی مواد بر غشا سلولی ،مدل گلبول قرمز می باشد

گیرند ،این تركیبات موجب لیز شدن گلبولهای قرمز

] [كه در مطالعات چندی مورد استفاده واقع شده

خون شده و خونریزی شدید و آنمی را سبب

است ] .[,,این مدل به طور مستقیم اثرات سمی

میگردند .علیرغم توان پپتیدهای ضد میكروبی ،داشتن

باقوه مواد را در استفاده تزریقی نشان میدهد ضمن

یک سری نواقص از جمله فعالیت همولیتیكی باعث

اینكه میتواند نشانهای از سمیت كلی غشائی نیز باشد.

محدودیت در كاربردهای بالینی آنها میگردد ].[

مزیت دیگر استفاده از مدل گلبول قرمز در دسترس

بنابراین پپتید های ضد میكروبی كه به عنوان جایگزین

بودن آسان خون و نیز روش ساده جداسازی

آنتی بیوتیکها مورد تحقیق قرار می گیرند ،باید از

گلبولهای قرمز از خون میباشد ] .[18اثرات ضد

لحاظ داشتن فعالیت همولیتیک مورد ارزیابی قرار

میكروبی یک تركیب توسط روشهای مختلف مورد

گیرند ] .[,,تاكنون سیستم ایمنی كرم گلوگاه انار

مطالعه قرار میگیرد یكی از آنها بررسی اثرات یک

در دنیا بررسی نگردیده است این حشره به فروانی در

تركیب بر همولیز گلبول قرمز میباشد .واژه همولیز

اكثر جاها یافت میگردد به عنوان یكی از آفات مهم

اشاره به تخریب گلبول های قرمز ( 3)RBCدارد و

انار ،انجیر ،پسته میباشد و قابلیت پرورش انبوه بر

برای طیف گستردهای از شرایط آزمایشگاهی و بالینی،

روی غذای مصنوعی را نیز دارد و داری چندین نسل

هر دو فیزیولوژیكی و پاتولوژیک است .همولیز ،كه

در سال میباشد و قادر است در محیطهای به شدت

به چندین نام دیگر نیز شناخته میشود ،باعث تجزیه

آلوده به عوامل میكروبی مانند قارچ و باكتری زندگی

گلبولهای قرمز (اریتروسیتها) و انتشار محتویات

كند] .[25در این تحقیق نیز برای القائ مسیرهای

آنها (سیتوپالسم) به مایع اطراف (به عنوان مثال

متفاوت سنتز پپتیدها از سه عامل قارچ ،B. bassiana

پالسمای خون) میشود .همولیز ممكن است در

یک باكتری گرم مثبت  B. thuringiensisو یک

 in vivoیا ( in vitroداخل یا خارج از بدن) رخ دهد

باكتری گرم منفی  E. coliبه همولنف الروهای كرم

] .[20همولیسینها باعث آسیب رساندن به غشای

گلوگاه انار تزریق گردید .بنابرین در این تحقیق در

سیتوپالسمی میزبان می شود و باعث مرگ و میر

جهت شناسایی پپتیدهای ضدمیكروبی كرم گلوگاه انار

سلولی میشود .فعالیت این سموم به راحتی با

خواص همولیزی آن مورد بررسی قرار گرفت.

آزمایشهایی كه حاوی لیز كردن گلبولهای قرمز
1

High hydrophobic
Amphipathicity
3
Red blood cells
2

مواد و روشها
در این مطالعه مواد طبیعی سبوس گندم ،مخمر،
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عسل ،آرد گندم و شكر از محصوالتی ایرانی موجود

( )Nutrient Agarو  E. coliروی محیط آگار مولر

در بازار استفاده گردید ومواد شیمیایی مورد استفاده

هینتون ( )Muller-Hinton Agarكشت داده شد .برای

اعم از متانول ،اتانول ،تری فلورو استیک اسید،

به دست آوردن اسپور قارچها و باكتریها ،ورقها به

استونیتریل استیک اسید ،سدیم كلرید ،فرمالدهید،

مدت  15روز در دمای  25 ±1درجه سانتیگراد و به

سدیم هیدركسید ،تری كلرو استیک اسید ،استون،

مدت  4روز در دمای  30 ±1درجه سانتیگراد انكوبه

كلریدریک اسید ،Tween (80) ،گلیسرول ،تریتیون

شدند .جهت تهیه سوسپانسیون برای تزریق با اسپورها

 X-100و محیط كشتها همگی از شركت مرک

توسط سوزن سر نیزهای استریل از سطح محیطكشت

(آلمان) تهیه شد.

هر كدام از عوامل میكروبی خراشیده و سوسپانسیونی
غلظت  105اسپور در میلیلیتر در محلول آب مقطر
استریل و ) Tween (80تهیه شد].[

پرورش حشرات:
میوههای آلوده به كرم گلوگاه انار از باغات انار
شهرستان كاشمر استان خراسان رضوی در سال 1392

تزریق عوامل میکروبی به همولنف حشره

جمعآوری شده و به آزمایشگاه منتقل میشوند .الروها

از سویههای استاندارد جدایه قارچ B. bassiana

بر اساس یک رژیم غذایی مصنوعی شامل سبوس

 ،Fashandیک باكتری گرم مثبت B. thuringiensis

گندم  300گرم ،شكر  80گرم ،مخمر  9گرم،

 var. kurstakiو یک باكتری گرم منفی Escherichia

گلیسیرین  130میلیلیتر و آب مقطر  120میلیلیتر

 coliجهت تزریق به همولنف الروها ،استفاده گردید.

پرورش داده شد .شرایط رشد دما  28 ± 2درجه

الرو كرم گلوگاه انار دقایقی روی یخ گذاشته و

سانتیگراد ،رطوبت نسبی  65 ± 5درجه سلسیوس و

بیحس شدند .سطح شكمی بدن حشرات با الكل%70

دوره نورانی  16روشنایی 8 :تاریكی بود ].[

ضدعفونی شدند و سپس با استفاده از سرنگ
هامیلتون ،یک میكرولیتر سوسپانسیون عوامل میكروبی
به سطح شكمی تزریق شد .به الروهای شاهد آب

کشت قارچ و باکتریها:
سیستم ایمنی حشرات به گونه است كه ورود

مقطر استریل در ) Tween (80تزریق شد ].[

عوامل میكروبی باعث القا و تولید عوامل دفاعی از
جمله پپتیدهای ضد میكروبی میگردند .جهت تحریک

استخراج عصاره بدن حشره

و القایی پپتید های ضد میكروبی دستگاه ایمنی حشره،

جهت بهدست آرودن عصاره خام همولنف

سویههای استاندارد از جدایه قارچ B. bassiana

الروهای كرم گلوگاه انار ابتدا با الكل  %70استریل

 ،Fashandیک باكتری گرم مثبت B. thuringiensis

شدند ،سپس با استفاده از سرنگ هامیلتون همولنف

 var. kurstakiو یک باكتری گرم منفی Escherichia

جمع آوری و با نیتروژن مایع منجمد و با هاون پودر

 coliاستفاده گردید .قارچ  B. bassianaروی محیط

شدند ،پودر حاصل با آب مقطر حاوی %1 TFA

باكتری

اسیدی شد 30 .دقیقه در یک حمام آبی سرد یخ زده

 B. thuringiensisروی محیط نوترینت آگار

با دستگاه شیكر تكان مالیم دادشد .بعد از سانتریفوژ

دكستروز

آگار

)Agar

،(Dextrose
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در دور 15000به مدت  30دقیقه محلول رونشین از

خون هریک به محیط آگار خونی  45درجه سانتیگراد

غشای  10كیلو دالتون مربوط به اولترافیلتراسیون عبور

اضافه و در پلیت كشت میكروبی ریخته شد .آگار

داده شد .سپس عصاره فیلتر شده توسط غشای 3

خونی با حل كردن  40گرم از پودر آگار خونی در 1

كیلودالتون تغلیظ گردید و در نهایت توسط فریز درایر

لیتر آب و  15دقیقه اتوكالو در دمای  121درجه

و نیتروژن مایع هم عصاره روی فیلتر و هم عصاره زیر

سانتی گراد بدست آمد .بعد از آنكه محیط كشت آگار

فیلتر به صورت پودر درآمد .پودر حاصله جهت

خونی به حالت جامد درآمد ،با پانچر سوراخ هایی به

فعالیتهای همولیتیكی مورد استفاده قرار گرفت ].[

تعداد غلظت های استفاده شده عصاره و همچنین
كنترل مثبت و منفی همولیز (تریتون  )%1( X-100و
بافر ) (PBSدر آن ایجاد شد .بعد از آن در داخل

تهیه غلظت:
عصارههای رو و زیر فیلتر الروهای تزریق شده با

چاهکهای ایجاد شده 5 ،میكرولیتر از غلظتهای

قارچ ،باكتریها و الروهای تزریق نشده وزن شد و

مختلف عصاره و همچنین در دو چاهک ،كنترلهای

غلظتهای  1 ،0/5و  2میلیگرم بر میلیلیتر در

مثبت و منفی تزریق شد .پلیتها در داخل انكوباتور

بافر  1PBSتهیه شد (جدول .[,] )1

در دمای  37درجه بمدت  18ساعت قرار داد شد .بعد
از گذشت زمان مورد نظر ،شعاع هاله ی ایجاد شده

بررسی فعالیت همولیزی

(بر حسب میلیمتر) بر روی محیط كشت بیانگر میزان

بر اساس روش نشر شعاعی ):(RDA

همولیز سلولهای خونی است .از یک كنترل مثبت

در این روش از محیط كشت بالد آگار ( (Blood

(تریتون) و یک كنترل منفی )(PBSاستفاده شد و مابقی

 agarاستفاده گردید ،برای هركدام از خون های انسان،

نمونهها با توجه به كنترلهای مثبت و منفی سنجیده

گوسفند و مرغ بصورت جداگانه ،سوسپانسیون  %7از

شدند (شكل .[,] )1

جدول  :1سریال غلظت های متفاوت در تیمارهای مختلف

1

عالمت

غلظتmg/ml

غلظت

غلظتmg/ml

اختصاری

0/5

1 mg/ml

2

قارچB. bassiana

Buu

✓

✓

✓

B. bassiana

Bud

✓

✓

✓

عصاره روی فیلتر الروهای تزریق شده با باكتری

E. coli

Ecu

✓

✓

✓

عصاره زیری فیلتر الروهای تزریق شده با باكتری

E. coli

Ecd

✓

✓

✓

عصاره روی فیلتر الروهای تزریق شده با

باكتریB. thuringiensis

Btu

✓

✓

✓

عصاره زیری فیلتر الروهای تزریق شده با

باكتریB. thuringiensis

Btd

✓

✓

✓

عصاره روی فیلتر الروهای تزریق نشده

CLu

✓

✓

✓

عصاره زیری فیلتر الروهای تزریق نشده

Cld

✓

✓

✓

بافر فسفات سالین

PBS

×

×

×

T

×

×

×

تیمار

عصاره روی فیلتر الروهای تزریق شده با

عصاره زیر الروهای تزریق شده با قارچ

ترتیون

x100

Phosphate buffered saline

1
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بر اساس جذب:

نتایج

برای سنجش فعالیت همولیتیک 5 ،میلی لیتراز

نتایج حاصل از انجام آزمایشات بررسی میزان

خون تازه انسان ،گوسفند و مرغ به درون یک لوله

همولیز به صورت میانگین درصد همولیز در برابر

هپارینه ریخته شد .سپس این نمونهها خونی به مدت

غلظت نشان داده شده است .همانگونه كه در نمودار

 5دقیقه در دور  4500سانتریفیوژ گردید تا سلولهای

 1و  2نشان داده است ،با مقایسه فعالیت لیزكنندگی

خون جدا شوند .سپس رسوب حاصل ،پنج بار با

بین سه گروه خونی انسان ،گوسفند و مرغ به طور

استفاده از  4میلیلیتر بافر فسفات سالین( )PBSشسته

كلی نتایج مشاهده شده چنین بود؛ فعالیت همولیتیكی

شد و بار دیگر در دور  4500سانتریفیوژ گردید تا

در هر سه گروه خونی در هر دو روش جذب و نشر

محلول رویی كامال شفاف شود .در آخرین مرحله از

شعاعی (شكل  )1نسبت به تریتون  100-Xبه عنوان

خالصسازی ،سلولهای قرمز خون توسط 20

كنترل مثبت خیلی كمتر بود و اختالف معنیداری در

میلیلیتر بافر ( )PBSرقیق گردید .برای سنجش

سطح یک درصد ثبت گردید .بیشترین فعالیت

همولیز 10 ،میكرولیتر از سریال غلظتی پپتیدها كه در

همولیتیک بترتیب در خون مرغ با میانگین كل

بخش قبل آماده شد به لولههای میكرو فیوژ كه شامل

( 6/39±1/24درصد در روش جذبی و 5/64±1/25

 190میكرولیتر سلولهای خونی رقیق شده بود ،اضافه

درصد در روش نشر شعاعی) ،سلولهای خونی انسان

گردید .میكروفیوژها به مدت  30دقیقه در دمای 37

با میانگین كل ( 2/15±0/27درصد در روش جذبی و

درجه سانتیگراد انكوبه گردید .سپس لولهها به مدت

 1/56±0/23درصد در روش نشر شعاعی) و گوسفند

 5دقیقه در دور  4000سانتریفیوژ شدند100 .

با میانگین كل ( 0/91±0/04درصد در روش جذبی و

میكرولیتر از محلول رویی حاصل از سانتریفوژ برداشته

 0/28±0/03درصد در روش نشر شعاعی) مشاهده

شد و با بافر ( )PBSرقیق گردید تا حجم نهایی به 1

گردید .در بین تیمارهای مختلف در گروه خونی مرغ

میلیلیتر برسد .جذب لولهها در طول موج 567

بیشترین فعالیت همولیتیک بترتیب در باالترین غلظت

نانومتر اندازهگیری شد .از تریتیون  )%1( X-100كه

( 2میلی گرم بر میلی لیتر) عصاره روی فیلتر الروهای

باعث لیز شدن كامل سلولهای قرمز خون میشود و

تزریق شده با باكتری  )Btu( B. thuringiensisبا

بافر ( ،)PBSبه عنوان كنترل استفاده شد .در نهایت

میانگین ( 31/17±2/20درصد در روش جذبی و

نتایج با نمونه كنترل مقایسه گردید ].[,

30/47±0/28درصد در روش نشر شعاعی)  ،عصاره
روی فیلتر الروهای تزریق شده با قارچ B. bassiana

تجزیه تحلیل آماری:

( )Buuبا میانگین ( 18/83±4/36درصد در روش

این آزمایش  10تیمار ،سه غلظت و در سه تكرار

جذبی و  18/05±0/91درصد در روش نشر شعاعی) و

با دو روش جذبی و نشر شعاعی انجام شد .نتایج با

عصاره روی فیلتر الروهای تزریق شده با E. coli

استفاده نرمافزار  SAS 9.1.3و مقایسه میانگین با

( )Ecuبا میانگین ( 11/98±0/88درصد در روش

آزمون توكی با احتمال یک درصد تجزیه و تحلیل

جذبی و 11/19±0/85درصد در روش نشر شعاعی)

گردید). (P<0.01

فعالیت همولیزی از خود نشان دادند این سه تیمار
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نسبت به هم و همچنین نسبت به سایر تیمارهای هر
سه گروه خونی مرغ ،انسان و گوسفند در هر دو روش
جذب و نشر شعاعی در سطح یک درصد اختالف
معنیداری داشتند .به جز این سه تیمار مابقی تیمارها
همه در یک گروه آماری قرار گرفتند .ولی در كل
نسبت به تیمار تریتون  ،100-Xدر سطح یک درصد
( (P < 0/01اختالف معنیداری داشتند (جدول شماره

شکل  :1بررسی تست همولیز به روش نشر شعاعی بر روی محیط

 .)3 ،2به گونهای كه در باالترین غلظت ( 2میلی گرم

کشت بالد آگار )1 :ترتیون 100x؛  )2با غلظت  .0/5 mg/mlعصاره

بر میلی لیتر) در مقایسه با تریتون  ،100-Xفعالیت
همولیزی بسیار ناچیز بر روی سلولهای خونی نشان
میدهد ).(P<0/01

زیر الروهای تزریق شده با قارچ  B. bassianaبا غلظت

mg/ml

0/5؛  )3عصاره زیری فیلتر الروهای تزریق شده با باکتری

E. coli

با غلظت 0/5 mg/ml؛  )4عصاره زیری فیلتر الروهای تزریق شده با
باکتری  B. thuringiensisبا غلظت 0/5 mg/ml؛  )5عصاره زیری
فیلتر الروهای تزریق نشده با غلظت  .0/5 mg/mlحروف غیر مشابه
در سطح یک درصد اختالف معنی داری دارند.

a

7
6

4

b

3

c

2

درصد همولز

5

1
0
Hen

Human

Sheep

تیمار
نمودار  :1بررسی درصد اثرات همولیتیک کل به روش جذب بر روی گلبولهای قرمز گوسفند ( ،)Sheepانسان ( )Humanو مرغ ( .)Henحروف
غیر مشابه در سطح یک درصد اختالف معنی داری دارند.
a

6.00
5.00

درصد همولز

4.00
3.00

b

2.00

c

1.00
0.00

Hen

Human

Sheep

تیمار
نمودار  :2بررسی درصد اثرات همولیتیک کل به روش نشر شعاعی بر روی گلبولهای قرمز گوسفند ( ،)Sheepانسان ( )Humanو مرغ (.)Hen
حروف غیر مشابه در سطح یک درصد اختالف معنی داری دارند.
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جدول  :2بررسی درصد اثرات همولیتیک غلظتهای مختلف تیمارهای متفاوت به روش جذب بر روی گلبولهای قرمز گوسفند ( ،)Sheepانسان
( )Humanو مرغ (.)Hen
Btu

Btd

Ecu

Ecd

Buu

Bud

Clu

Cld

غلظت
mg/ml

0/76±0/04d

1/01±0/35d

1/03±0/12d

0/81±0/42d

0/76±0/07d

d

0/98±0/14

d

0/74±0/10

d

1/2±0/07d
d

0/66±0/17d

0/98±0/19d

1/25±0/09d

d

d

d

0.54±0/07

0/74±0/11

0/93±0/21

0/91±0/05

1/08±0/33

1/03±0/14d

0/78±0/17d

0/78±0/13d

0/91±0/16d

1±0/23d0/5

0/69±0/22d

1/01±0/21d

1/23±0/49d

0/03±0/026

1/81±0/21d

4/68±3/59d

2/30±1/23d

3/28±1/33d

1/64±1/12d

4/98±2/66d

3/95±0/33d

d

d

d

d

d

d

0/91±0/45d

1/86±0/24d

3/65±2/10

1/81±0/89

1/72±0/18

3/77±1/16

0/74±0/12

1/20±0/16

0/96±0/61d

1/76±0/26d

3/77±2/28d

0/39±0/06d

2/18±0/35d

1/99±0/44d

0/74±0/11d

2/33±0/19d

4/20±0/38d

31/17±2/20a

4/26±0/12d

11/98±0/88c

3/89±0/32d

18/83±4/36b

4/44±0/16d

4/57±0/39d

3/77±0/21d

4/26±0/16d

4/88±0/43d

4/88±0/41d

3/89±0/44d

4/51±5/05d

4/26±5/00d

4/01±0/28d

4/14±0/40d

d

d

d

d

d

d

cd

4/07±5/05

5/31±0/21

4/32±0/06

5/00±0/92

4/07±0/37

4/14±0/26

5/62±0/60

2
1
0/5
2
1
0/5
2
1
0/5

گوسفند

انسان

مرغ

( )Buuعصاره روی فیلتر الروهای تزریق شده با قارچ B. bassiana؛ ( )Budعصاره زیر الروهای تزریق شده با قارچ B. bassiana؛ ( )Ecuعصاره روی فیلتر
الروهای تزریق شده با باکتری E. coli؛ ( )Ecdعصاره زیری فیلتر الروهای تزریق شده با باکتری E. coli؛ ( )Btuعصاره روی فیلتر الروهای تزریق شده با
باکتری B. thuringiensis؛ ( (Btdعصاره زیری فیلتر الروهای تزریق شده با باکتری B. thuringiensis؛ ( )Cldعصاره روی فیلتر الروهای تزریق نشده ؛ ()Clu
عصاره زیری فیلتر الروهای تزریق نشده .تمام تیمارها در مقایسه با تیمار تریتیون  )%1( X-100در سطح پنج درصد اختالف معنی داری دارند.
جدول  :3بررسی درصد اثرات همولیتیک غلظتهای مختلف تیمار های متفاوت به روش نشر شعاعی بر روی گلبولهای قرمز
گوسفند ( ،)Sheepانسان ( )Humanو مرغ (.)Hen
غلظت

Btd

Btu

Ecd

Ecu

Bud

Buu

Cld

Clu

0/09±0/05d

5/01±0/01d

0/2±0/13d

0/63±0/14d

0/35±0/05d

0/27±0/11

0/29±0/04d

0/41±0/08d

2

0/18±0/04d

0/19±0/06d

0/11±0/04d

0/31±0/12d

0/11±0/09d

0/29±0d

0/07±0/04d

0/41±0/29d

1

0/19±0/09d

0/31±0/04d

0/13±0/08d

0/17±0/03d

0/33±0/17d

0/4±0/04d

0/27±0/09d

5/09±0/42d

0/5

0/84±0/36d

0/94±2/23d

3/63±0/09d

1/9±0/9d

2/42±0/29d

1/13±4/36d

4/2±0/19d

3/1±0/37d

2

0/62±0/18d

0/98±0/14d

2/89±0/4d

1/21±0/41d

0/86±0/41d

2/9±5/02d

0/27±0/48d

0/33±0/25d

1

0/84±0/38d

0/91±5/04d

2/98±0/23d

0/47±0/04d

1/32±0/89d

1/13±0/34d

0/13±0/23d

1/47±5/07d

0/5

3/4±0/04d

30/47±0/28a

3/46±3/55d

11/19±0/85c

3/09±1/27d

18/05±0/91b

3/64±2/59d

3/78±0/35d

2

2/97±0/18d

3/46±0/25d

4/08±1/91d

4/07±0/79d

3/1±0/12d

3/72±1/1d

3/46±0/06d

3/22±0/1d

1

3/34±0/29d

3/27±0/3d

4/51±2/33d

3/52±0/08d

4/21±0/28d

3/28±0/37d

3/34±0/05d

4/83±0/12d

0/5

mg/ml

گوسفند

انسان

مرغ

( )Buuعصاره روی فیلتر الروهای تزریق شده با قارچ B. bassiana؛ ( )Budعصاره زیر الروهای تزریق شده با قارچ B. bassiana؛ ( )Ecuعصاره روی فیلتر
الروهای تزریق شده با باکتری E. coli؛ ( )Ecdعصاره زیری فیلتر الروهای تزریق شده با باکتری E. coli؛ ( )Btuعصاره روی فیلتر الروهای تزریق شده با
باکتری B. thuringiensis؛ ( (Btdعصاره زیری فیلتر الروهای تزریق شده با باکتری B. thuringiensis؛ ( )Cldعصاره روی فیلتر الروهای تزریق نشده ؛ ()Clu
عصاره زیری فیلتر الروهای تزریق نشده .حروف غیر مشابه در سطح یک درصد اختالف معنی داری دارند.

بحث و نتیجهگیری

این مطالعه نشان داد كه عصاره بدست آمده از كرم

در این مطالعه اثر عصاره بدن كرم گلوگاه انار بر

گلوگاه انار بر روی خون انسان و گوسفند (پستاندارن)

همولیز گلبول های قرمز پستانداران (انسان و گوسفند)

در هر سه عامل میكروبی فعالیت همولیزی نسبتا كمی

و پرندگان (مرغ) به دو روش اسپكتروفتومتری جذبی

داشت .در بررسی سایر محقیقن بر روی عصاره بدن و

و نشر شعاعی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج

پپتیدهای ضد میكروبی استخراج شده از حشرات و
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سایر جانوران داشتند عدم فعالیت ضد همولیزی این

مورد بررسی قرار داد .اگر بتوان شرایط را برای انجام

تركیبات بر روی سلولهای خونی پستانداران به اثبات

مراحل مختلفی نظیر بررسی مكانیسم عمل پپتید در

رسیده است ] .[-ولی پپتیدهای حاصل از كرم

میزبان زنده ،عوارض و پاسخهای بدن میزبان ،دوز

گلوگاه انار بر روی خون مرغ (پرندگان) فقط در

مناسب برای مصرف فراهم كرد ،رسیدن به هدف

باالترین غلظت در هرسه عامل میكروبی دارای مقدار

كاربردی كه ایجاد داروهای موثر جدید در مقابل

كمی فعالیت همولیزی بود .فعالیت همولیزی روی

عوامل بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیکهای معمولی

سلولهای خونی مرغ ممكن است به خاطر ساختار

است ،خیلی دور از ذهن نخواهد بود.

متفات گلبولهای قرمز پرندگان با پستانداران باشد.
چون كه گلبولهای قرمز پرندگان دارای هسته ،بیضی
شكل و ولی گلبول قرمز پستانداران فاقد هسته و به
شكل دیسكی كه در وسط از دو طرف فرو رفتگی
دارد .همچنین گلبولهای قرمز پرندگان عمر كوتاه تر
از پستانداران نباشد كه به دلیل بیشتر بودن درجه
حرارت و باال بودن سوخت و ساز بدن آنها است
] .[,همچنین نتایج نشان داد كه بیشترین فعالیت
همولیزی در تیمارهای عصارههای روی غشاء مشاهده
گردید و تیمارهای عصاره زیر غشاء دارای كمترین
فعالیت همولیزی بودند] .[كه در اكثر تحقیقات
صورت گرفته در زمینه شناسایی و استخراج پپتید از
عصاره زیر فیلتر استفاده گردیده است ] .[,,در
این تحقیق برای اولین بار سیستم ایمنی و فعالیت
همولیزی عصاره استخراج شده حاوی پپتیدهای ضد
میكروبی الروهای كرم گلوگاه انار برای اولین بار در
دنیا بررسی گردید .نتایج نشان داد كه این عصاره
دارای فعالیت همولیتیكی خیلی پایین میباشد و
میتوان پیشنهاد داد كه پپتیدهای ضدمیكروبی آن
خالصسازی ،توالییابی و اثر سمیت این پپتید یا
پپتیدها بر روی مدل حیوانی مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج بدست آمده امیدوار كننده بوده و انگیزه را برای
ادامه تحقیقات در این زمینه ایجاد كرده است ،زیرا
میتوان پپتیدهای خالص شده را در نمونههای حیوانی
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