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 چکیدُ
:ّپسیذیي یک پپتیذ ضذ هیکشٍثی غٌی اص سیستئیي است کِ ضکل پیص سبص آى هقدهِ     

ایي پپتیذ ػلیِ داهٌِ ٍسیؼی اص ثبکتشی ّب، ٍیشٍس ّب ٍ قبسذ ّب ػول اص کجذ تشضح هی ضَد. 
هی کٌذ. ّپسیذیي ّوچٌیي ثِ ػٌَاى اصلی تشیي تٌظین گش َّهئَستبص آّي ثذى ضٌبختِ ضذُ 

ُ ای ثشای تَلیذّپسیذیي صَست گشفتِ است. یکی اص است. اهشٍصُ تالش ّبی گستشد
سیستن ّبی ثیبًی یَکبسیَتی هَسد استفبدُ ثشای تَلیذ ّپسیذیي ، سیستن ثیبًی ثبکلٍَیشٍس 
هی ثبضذ. تَلیذ سبصُ طًی ًَتشکیت یکی اص اصلی تشیي هشاحل دس هسیش تَلیذ ّپسیذیي دس 

 ایي سیستن ثیبًی است.

ثِ ػٌَاى سلَل تَلیذ کٌٌذُ  HepG2تبم اص سلَل ّبی سدُ  RNA: اثتذا رٍػ ثزرعی     
اًسبًی تَسظ  هشثَط ثِ ّپسیذیي کل، قغؼِ cDNA ّپسیذیي استخشاج ضذُ ٍ پس اص سٌتض

دسٍى  تکثیش ضذ. دس هشحلِ ثؼذ ایي قغؼِ PCRپشایوش ّبی اختصبصی ّپسیذیي ثِ سٍش 
ضذ. دس پبیبى قغؼِ هشثَعِ ثِ سٍش ثشش آًضیوی تَسظ آًضین ّبی  کلَى pTZ57R/Tًبقل 

BamHI  ٍECoRI  ثِ دسٍى هحل ٍسٍد طى دس ًبقل pFast BacHT B .هٌتقل ضذ 

 pTZ57R/T  ًبقلاًسبًی ثِ عَس صحیح دسٍى قغؼِ کذ کٌٌذُ ّپسیذیي یبفتِ ّب:      

ثب هَفقیت اًدبم ضذ.  pFast  Bac HT B ًبقلکلَى ضذُ ٍ هشاحل سبة کلًَیٌگ دسٍى 
ٍ ثشش آًضیوی ًطبى دٌّذُ صحت  PCRخفت ثبصی حبصل اص تکثیش  274حضَس ثبًذ 

 هشاحل اًدبم کبس ثَد.

: ثش اسبس خستدَّبی اًدبم ضذُ ایي هغبلؼِ ًخستیي هَسد اص تَلیذ سبصُ ًتیجِ گیزی     
سبصُ ّبی طًی دس کطَس است.   طًی ًَتشکیت ٍاخذ قغؼِ کذ کٌٌذُ ّپسیذیي کبهل اًسبًی

ًَتشکیت حبصل اص ایي هغبلؼِ هی تَاًذ ثِ هٌظَس تَلیذ فشم کبهل ّپسیذیي اًسبًی دس 
 هغبلؼبت آیٌذُ هَسد استفبدُ قشاس گیشد.

 ، آّي  سبصُ طًی، ّپسیذیي :ٍاصُ ّبی کلیدی      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پضٍّؾی – علوی رتجِ دارای

 پشؽکی ًؾزیبت علَم کویغیَى اس

 کؾَر

 یاًغبً يیدیّپغ کٌٌدُ کد قطعِ یحبًٍَتزکیت عبسُ صًی  دیتَل

 تحقیقی                                                                                                                                             92 تبثغتبى(2هجلِ علَم آسهبیؾگبّی، دٍرُ ّفتن)ؽوبرُ 

 

 هقبلِ:آدرط
، 1392تبثستبىهدلِ ػلَم آصهبیطگبّی، یاًسبً يیذیّپس کٌٌذُ کذ قغؼِ یحبًٍَتشکیت سبصُ طًی  ذیتَل "تجشائی ع، یضداًی ی ى،  کیْبى ٍس

 1-6(: 2دٍسُ ّفتن)ضوبسُ

 



 هقدهِ

یک پپتیذ ضذ هیکشٍثی غٌی اص سیستئیي ثب  ّپسیذیي      

. گضاسش ّبی قجلی (1) پیًَذ ّبی دی سَلفیذی است

گَیبی ایي است کِ ایي پپتیذ دس هیبى گًَِ ّب ی هختلف، 

اص هبّی گشفتِ تب پستبًذاساى هثل اًسبى، حفبظت ضذُ ثبقی 

ّبی کجذی یبفت  دس سلَل غلتا ّپسیذیي .(2) هبًذُ است

 ٍ کوتش دس هؼذُ، سٍدُ،قلت ٍ تیوَس ثیبى هی ضَدضذُ 

هغبلِ ّبی حبکی اص ایي است کِ ایي پپتیذ حبٍی پیًَذ  .(3)

دی سَلفیذی غیش هؼوَل است ٍ دس ًتیدِ ایي پپتیذ یک 

 تلقی هی ضَدکالس خذیذی اص پپتیذ ّبی ضذ هیکشٍثی 

ػلیِ داهٌِ ٍسیؼی اص ثبکتشی ّب ، هبًٌذ اضشضیب ایي پپتیذ . (4)

کَلی، استبفیلَکَکَس اٍسئَس، استبفیلَکَکَس 

اپیذسهیس ٍ گشٍُ ة استشپتَکَکَس ٍ ًیض ػلیِ ٍیشٍس ّب 

ٍ قبسذ ّبیی ًظیش کبًذیذا آلجیکبًس، آسپشطیلَس 

هغبلِ  .(2) فَهیگبتَس ٍ آسپشطیلَس ًیدش ػول هی کٌذ

ّبی هختلف ًطبى دادُ است کِ ّپسیذیي هبًغ خزة آّي 

اص سٍدُ کَچک ضذُ ٍ ثبػث هْبس آصاد ضذى آّي رخیشُ 

ای اص هبکشٍفبط ٍ سبیش سلَل ّبی ستیکٍَاًذٍتلیبل هی ضَد 

فشٍپَستیي یک کبًبل اًتقبل دٌّذُ آّي سلَلی است . (5)

. (7،6)کِ ثِ ػٌَاى سسپتَس ّپسیذیي ایفبی ًقص هی کٌذ 

تشیي تٌظین ثٌبثش ایي هی تَاى اص ّپسیذیي ثِ ػٌَاى اصلی 

سٍش ّبی هختلفی خْت تَلیذ کٌٌذُ آّي دس ثذى یبد کشد.

ّپسیذیي سا هی تَاى اص ّپسیذیي ٍخَد داسد. ثِ ػٌَاى هثبل، 

پالسوب یب ادساس خذا کشد. ٍلی هیضاى ّپسیذیي تخلیص ضذُ 

سٌتض  ُ دٍمسا .(2،4) حبصل اص ایي ساُ ثسیبس کن است

ّپسیذیي است. هشاحل تَلیذ ّپسیذیي سٌتتیک ػولکشدی 

 ثبضذ ثسیبس دضَاس ثَدُ ٍ ًیبصهٌذ فشایٌذ فَلذیٌگ دٍثبسُ هی

اص  ثیبًی ّبی ّپسیذیي هی تَاًذ دس سیستن. ّوچٌیي (8)

ثیبًی   ّبی ثبکتشیبیی ًیض تَلیذ ضَد. هضیت ایي سیستن خولِ

تغییشات پس تشخوِ ای  لیّضیٌِ کن ٍ هحصَل صیبد است ٍ

کبسآهذ ًوی ثبضذ دس هقبیسِ ثب ثیبى دس سلَل ّبی پستبًذاساى 

ًی .سیستن ثیبًی قبسچی ًیض ًَع دیگشی اص سیستن ّبی ثیب(9)

است کِ ػلی سغن هضایبی هختلف )ثیبى ثبال، ّضیٌِ کن، ػذم 

 ٍخَد اًذٍتَکسیي ٍ فَلذیٌگ کبسآهذ پشٍتئیي ّب(، ثِ دلیل 

 

قٌذی هبًَص کِ هٌدش ثِ حزف سشیغ افضٍدى ٍاحذ ّبی 

پشٍتئیي تَلیذ ضذُ اص گشدش خَى هی ضَد، ثشای ثیبى 

غبلِ هپشٍتئیي یَکبسیَتی گضیٌِ ثسیبس هٌبسجی ًوی ثبضذ. 

گًَبگًَی دس صهیٌِ کلًَیٌگ ّپسیذیي گًَِ ّبی  ّبی

سیستن ّبی ثیبًی اصخولِ سیستن ثیبًی هختلف دس اًَاع 

ثبکتشیبیی، سیستن ثیبًی قبسچی ٍ ... صَست گشفتِ است 

ثبکَلٍَیشٍس سٍضی دیگش دس تَلیذ سیستن ثیبًی (.15،10)

تغییشات پس  پشٍتئیي ّبی ًَتشکیت یَکبسیَتی هی ثبضذ.

صیبدی هطبثِ ثب  تشخوِ ای دس ایي سیستن ثیبًی تب حذٍد ثسیبس

هضیت دیگش ایي سیستن . (16)سلَل ّبی پستبًذاساى است 

 لیپَپلی سبکبسیذًجَد آلَدگی ثب اخضای ثبکتشیبیی اص قجیل 

هی ثبضذ ، دس ًتیدِ ثِ کبسگیشی ایي پشٍتئیي پبسخ ایوٌی سا 

 .(17) ثشاًگیختِ ًخَاّذ کشد

 رٍػ ثزرعی

دس ایي pTZ57R/T  ًبقلهپسیدین درون  cDNAکلونینگ     

ثِ ػٌَاى یک هٌجغ سلَلی تَلیذ  HepG2هشحلِ، سلَل ّبی 

، RNAکٌٌذُ ّپسیذیي،کطت دادُ ضذًذ. پس اص استخشاج 

تَتبل ٍ تکثیش قغؼِ هشثَط ثِ پشی پشٍپپتیذ  cDNAسٌتض 

)کیبطى،  OneStep RT-PCRّپسیذیي اًسبًی تَسظ کیت 

. تَالی ًَکلئَتیذی پشایوش ّبی هَسد  اًدبم ضذ آلوبى(

استفبدُ دس ریل آٍسدُ ضذُ است. تَالی ّبی ثشش 

خْت سبة کلًَیٌگ دسٍى  BamHI  ٍ ECoRIآًضیوی

 ثیبًی، دس دٍ اًتْبی پشایوش ّبی اختصبصی ٍاسد ضذ. ًبقل

قغؼِ تکثیش ضذُ خْت هطبّذُ ٍ خذاسبصی سٍی آگبسص 

 QIAquick Gel"الکتشٍفَسص ضذ ٍ تَسظ کیت  دسصذ5/1

Extraction"  کیبطى ،آلوبى( استخشاج ضذ. قغؼِ استخشاج(

 ًبقلدسٍى  )فشهٌتبص، آلوبى( TA Cloningضذُ تَسظ کیت 

pTZ57R/T  .ًَتشکیت تَلیذ ضذُ دسٍى  ًبقلکلَى ضذ

هٌتقل ضذ ضذُ ٍ سٍی هحیظ  XL1Blueثبکتشی هستؼذ 

هیکشٍگشم دس  100آگبس حبٍی آًتی ثیَتیک آهپی سیلیي )

هیکشٍگشم دس هیلی لیتش( ٍ  100سَثستشای گبل )هیلی لیتش( ٍ 

 کشٍگشم دس هیلی لیتش( ـهی 40) IPTGذُ ــٌـٌـب کــقــال

 شایذ ـلـن کـسیـلـذ. دس ایي هشحلِ اص سٍش کــکطت دادُ ض

 . . .عبسُ صًی ًَتزکیت دیتَل/2

 92تبثغتبى ( 2هجلِ علَم آسهبیؾگبّی،دٍرُ ّفتن)ؽوبرُ 



 

خْت تْیِ ثبکتشی ّبی ثبصالحیت استفبدُ ضذ ٍ ایي 

ثبکتشی ّب تَسظ سٍش ضَک حشاستی تشاًسفَسم ضذًذ. 

ضت دس  1پلیت ّبی حبٍی ثبکتشی ًَتشکیت ثِ هذت 

ضذًذ. سپس  گشهخبًِ گزاسیدسخِ سبًتی گشاد  37دهبی 

صحیح اًتخبة ضذُ ٍ خْت  ًبقلکلٌی ّبی داسای 

َس قغؼِ هَسد ًظش استخشاج پالصهیذ ٍ ثشسسی صحت حض

 100دس هحیظ هبیغ حبٍی آًتی ثیَتیک آهپی سیلیي )

دسخِ سبًتی گشاد ثِ  37هیکشٍگشم دس هیلی لیتش( ٍ دهبی 

اص آى پالصهیذ  هذت یک ضت کطت دادُ ضذًذ. پس

ثبکتش ّبی ًَتشکیت کطت دادُ ضذُ ،ثِ سٍش قلیبیی 

ثب پشایوش ّبی  PCRاستخشاج ضذ ٍ ثِ دٍ سٍش 

ذیي ٍ سٍش ثشش آًضیوی تَسظ آًضین اختصبصی ّپسی

 Fast( ٍ ، آلوبى)فشهٌتبص Fast digest BamHI ّبی

digest ECoRI ًحَُ کبس ( ثشسسی ضذًذ. ، آلوبى)فشهٌتبص

-pTZ57هیکشٍگشم پالصهیذ  1ثِ ایي صَست ثَد کِ 

Hepc ،1  هیکشٍلیتش آًضینBamHI ،1  هیکشٍلیتش آًضین

 x10هیکشٍلیتش ثبفش  2)فشهٌتبص(،  Fast APآلکبلیي فسفبتبص

سا دسٍى لَلِ ٍاکٌص سیختِ ٍ تَسظ آة دیًَیضُ ػبسی اص 

RNase  ٍDNase  هیکشٍلیتش سسبًذُ  20ثِ حدن ًْبیی

دسخِ  37دقیقِ دس دهبی  15ضذ. سپس ًوًَِ ثِ هذت 

ضذ. لَلِ خْت غیش فؼبل  گشهخبًِ گزاسیسبًتی گشاد 

 75دقیقِ دس دهبی  20سبصی آًضین آلکباللیي فسفبتبص 

 1ضذ. سپس  گشهخبًِ گزاسیدسخِ سبًتی گشاد 

 ،(، آلوبى)فشهٌتبص Fast digest ECoRIهیکشٍلیتش آًضین 

دسخِ  37ثِ لَلِ ٍاکٌص اضبفِ ضذ ٍ دٍثبسُ دس دهبی 

لؼول ضذ )هغبثق ثب دستَسا گشهخبًِ گزاسیسبًتی گشاد 

هحصَل ًْبیی ضشکت سبصًذُ(. هحصَل ثشش آًضیوی ٍ 

PCR ػالٍُ ثش ایي  الکتشٍفَسص ضذ. دسصذ1/ 5سٍی طل

ًَتشکیت  ًبقلخْت اعویٌبى ًْبیی اص صحت تَالی، 

pTZ57-Hepc  ثشای تَالی یبثی اسسبل ضذ. پس اص

اعویٌبى اص صحت اًدبم کلًَیٌگ، قغؼِ هَسد ًظش خْت 

هَسد   pFastBac HT B ًبقلسبة کلًَیٌگ دسٍى 

 استفبدُ قشاس گشفت.

 

 pFast Bac1 ًبقلعبة کلًَیٌگ صى ّپغیدیي درٍى 

 Fastتَسظ آًضین ّبی  pTZ57-Hepcًَتشکیت  ًبقل :

digest BamHI   ٍFast digest ECoRI  ٍ ُثشش خَسد

% الکتشٍفَسص 5/1هحصَل ثشش آًضیوی سٍی طل آگبسص 

خفت ثبصی هشثَط ثِ تَالی ّپسیذیي اًسبًی  274ضذ. ثبًذ 

 "QIAquick Gel Extraction"تَسظ کیت استخشاج طل 

 pFastBac ًبقل)کیبطى، آلوبى( تخلیص ضذ. ّوضهبى، 

HT B  ًیض تَسظ سٍشDouble Digestion  .خغی ضذ

هشاحل ایي کبس هغبثق سٍش قجل اًدبم ضذ، ثب ایي تفبٍت 

 BamHI  ٍECoRIکِ دس ّوبى هشحلِ اٍل ّش دٍ آًضین 

اص خغی  ّوضهبى ثِ لَلِ ٍاکٌص اضبفِ ضذ. ثشای اعویٌبى

% الکتشٍفَسص اًدبم ضذ. پالصهیذ خغی 0.8ضذى سٍی طل 

 "QIAquick Gel Extraction"تَسظ کیت استخشاج طل

)کیبطى، آلوبى( استخشاج ضذ. لیگبسیَى قغؼِ حبصل اص 

استخشاج طل کِ حبٍی اًتْبی چسجٌذُ هشثَط ثِ ثشش 

تَسظ دٍ آًضین ثبال است ثِ دٍ اًتْبی چسجٌذُ حبصل اص 

اًدبم ضذ. دس ایي خغی  pFast Bac HT B ًبقلثشش 

ٍ قغؼِ  pFastBac HT Bخغی   ًبقلاص  1:3هشحلِ ًسجت 

دسخِ سبًتی گشاد  16ّپسیذیي استفبدُ ضذ. لیگبسیَى دس 

 pFastBacًَتشکیت  ًبقلثِ هذت یک ضت اًدبم ضذ ٍ 

HT B-Hepc   ِحبٍی ّپسیذیي ثب سٍش ضَک حشاستی ث

اًتقبل یبفت .  XL1Blueدسٍى ثبکتشی ثب صالحیت 

ثبکتشی ّبی حبٍی پالصهیذ ًَتشکیت تَاًبیی سضذ دس 

هحیظ حبٍی آهپی سیلیي سا داضتِ ٍ تطکیل کلٌی هی 

دٌّذ. سپس پالصهیذ کلٌی ّبی ًَتشکیت هشحلِ قجل ثِ 

سٍش لیض قلیبیی استخشاج ضذُ ٍ صحت اًدبم  سبة 

ثشسسی ضذ ٍ هحصَل  PCRکلًَیٌگ ثب استفبدُ اص سٍش 

PCR  الکتشٍفَسص گشدیذ. ّوچٌیي دسصذ 5/1سٍی طل

 pFast Bac HT B-Hepcًَتشکیت  ًبقلثشش آًضیوی 

  ًبقلهَسد ثشسسی قشاس گشفت. ثِ ایي تشتیت کِ ایي 

 Fast digest EcoRIًَتشکیت تَسظ ّوبى دٍ آًضین 

ٍFast digest BamHI  ثشش دادُ ضذ ٍ ًتیدِ سٍی طل

 هطبّذُ گشدیذ.  دسصذ5/1آگبسص 

 

 تَالی ًَکلئَتیدی پزایوز

Forward Hepcidin 5` GGATCCGACGGCACGATGGCACTGAGC 3   

Reverse Hepcidin 5` GAATTCGGTTCTACGTCTTGCAGCACATCC 3` 

 

  3/کیْبى ٍر ٍ ّوکبراى
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 یبفتِ ّب

قغؼِ طًی کذد کٌٌذُ پشی پشٍ ّپسیذیي کِ ثب دس ًظش گشفتي 

خفت ثبصی ثَد  274سبیت ّبی ثشش آًضیوی دس حذٍد 

تکثیش یبفت)  PCRتَسظ پشایوش ّبی اختصبصی ثشٍش 

  ًبقلپس اص کلًَیٌگ ٍ تَلیذ  ًتبیح ًطبى دادُ ًطذُ است(.

، ثبکتشی ّبی صالحیت داس pTZ57-Hepcًَتشکیت 

XL1blue   ًَتشکیت سٍی   ًبقلتشاًسفَسم ضذُ تَسظ ایي

هحیظ آگبس حبٍی آهپی سیلیي کطت دادُ ضذ. کلٌی ّبی 

سفیذ حبصل اص ثبکتشی ّبی تشاًسفَسم ضذُ ٍ هقبٍم ثِ 

آهپی سیلیي احتوبال ًبقل ًَتشکیت سا ثِ ػٌَاى یک طى 

پالصهیذ  تِ اًذ) ًتبیح ًطبى دادُ ًطذُ است(.خبسخی پزیشف

استخشاج ضذُ اص کلٌی ّبی اًتخبثی خْت تبئیذ حضَس طى 

 PCRّپسیذیي ثب پشایوش ّبی اختصبصی طى ّپسیذیي ثشٍش

 خفت ثبصی  274حضَس ثبًذ ـذ. ٌـتـشاس گشفـی قـشسسـَسد ثـه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثیبًگش حضَس قغؼِ پشی پشٍ ّپسیذیي ٍ ًیض صحت 

است ) ًتبیح ًطبى دادُ  pTZ57R/T  ًبقل کلًَیٌگ دسٍى

ًطذُ است(. پس اص ثشش آًضیوی ٍ استخشاج سکبًس 

 ّپسیذیي اص طل، سبة کلًَیٌگ قغؼِ پشی پشٍ ّپسیذیي

صَست گشفت.  pFastBac HT Bخغی ضذُ   ًبقلدسٍى 

  ًبقلهٌتقل ضذُ ثب  XL1blueسپس ثبکتشی ّبی ثبصالحیت 

سٍی پلیت آگبس حبٍی ، pFastBac HT B-Hepًَتشکیت 

آهپی سیلیي کطت دادُ ضذ. پالصهیذ حبصل اص کلٌی ّبی 

صحت دسج سکبًس ّپسیذیي استخشاج ضذُ ثب سضذ یبفتِ 

ثب استفبدُ اص پشایوش ّبی اختصبصی  PCR سٍش ّبی 

 Fast digestّپسیذیي ٍ الگَی ثشش آًضیوی ثب آًضین ّبی 

ECoRI  ٍFast digest BamHI  274ثشسسی ضذ. ثبًذ ّبی 

خفت ثبصی ًطبى دٌّذُ صحت حضَس قغؼِ ّپسیذیي کلَى 

 

جفت ثبسی ًؾبى دٌّدُ حضَر قطعِ کد کٌٌدُ  274. ثبًد PCRثزرعی صحت درج عکبًظ ّپغیدیي تَعط پزایوز ّبی اختصبصی ّپغیدیي ثِ رٍػ  -1ؽکل 

 ؽبخص ٍسى هلکَلی( =Mّپغیدیي اًغبًی اعت.)عتَى ّبی اتبل ًوًَِ 

 

 

جفت ثبسی  ًؾبى دٌّدُ ّپغیدیي)عتَى  274ثِ رٍػ ثزػ آًشیوی. ثبًد  ECoRI  ٍBamHIثزرعی صحت درج عکبًظ ّپغیدیي تَعط آًشین ّبی -2ؽکل ؽوبرُ 

 ؽبخص ٍسى هلکَلی( اعت. =Mّبی اتبل ًوًَِ 
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 pFastBac HT B-Hepًَتشکیت  ًبقلضذُ دسٍى 

(. ایي دادُ ثب سٍش ثشش آًضیوی ًیض تبئیذ 1است)ضکل

دس ایي ضکل ًیض ًطبى دٌّذُ هبسکش   M(. ستَى 2ضذ)ضکل

 هلکَلی هی ثبضذ.

 ثحث

ٍ ّوکبساًص ثشای اٍلیي ثبس  Krauseآقبی  2000دس سبل      

ّپسیذیي سا اصپالسوبی اًسبى تخلیص کشدًذ ٍ آًشا پپتیذ 

 . سیستن ّبی ثیبًی (4) ضذ هیکشٍثی ثیبى ضذُ اص کجذ ًبهیذًذ

هختلفی خْت تَلیذ پشٍتئیي ّبی ًَتشکیت ٍخَد داسًذ 

ٍلی ّشکذام دس کٌبس هضایبی هَخَد، داسای هؼبیجی ًیض 

اًتظبس ٍ ًَع پشٍتئیي ّذف هی تَاى اص ّستٌذ کِ ثستِ ثِ 

آًْب استفبدُ کشد. دس عی هغبلؼبت قجلی صَست گشفتِ ثش 

سٍی ّپسیذیي هَضی تَلیذ ضذُ دس سیستن ثیبًی 

ثبکَلٍَیشٍس هطخص ضذ کِ ایي پپتیذ اص فَلذیٌگ ٍ 

ػولکشد قبثل قجَلی ثشخَسداس است. هغبلؼبت ًطبى هی داد 

ّص سغح ثیبى فشٍپَستیي دس کِ ّپسیذیي ًِ تٌْب قبدس ثِ کب

هی ثبضذ،  (In vivo) ضشایظ آصهبیطگبّی ٍ ضشایظ صیستی

(. ثش ایي 19ثلکِ قبدس ثِ کبّص سغح سشهی آّي ًیض است )

اسبس ثِ هٌظَس ثْشُ گیشی اص ّپسیذیي ثِ ػٌَاى یک داسٍ 

ثش آى ضذین کِ فشم اًسبًی آى سا ًیض تَلیذ ًوبیین. اص آًدب 

کِ تَلیذ ٍ سبخت سبصُ ّبی طًی هٌبست ٍ کبسآهذ ًخستیي 

هی ثبضذ، سبصُ ّبی  گبم دس تَلیذ ّپسیذیي ًَتشکیت اًسبًی

طًی هَسد ًظش تَلیذ گشدیذ. هغبلؼبت هختلفی دس صهیٌِ 

کلًَیٌگ ّپسیذیي گًَِ ّبی هختلف دس اًَاع سیستن ّبی 

 2005ثیبًی صَست گشفتِ است. ثِ ػٌَاى هثبل دس سبل 

( E.Coli)اًسبًی دس سیستن ثیبًی ثبکتشیبیی  25-ّپسیذیي

. ّوچٌیي (12)دتَلیذ ضذُ ٍ داسای خبصیت ضذ هیکشٍثی ثَ

اًسبًی دس سیستن ثیبًی ثبکتشیبیی  20-یذیيدس ّوبى سبل ّپس

(E.Coli ) تَلیذ ضذ. اهب پپتیذ تَلیذ ضذُ فبقذ ػولکشد

، ّپسیذیي اًسبًی دس  2008. ػالٍُ ثش ایي دس سبل (10)ثَد

 دس سیستن ثیبًی قبسچی 25-ٍ ّپسیذیي 20-دٍ فشم ّپسیذیي

(Pichia Pastoris)  تَلیذ ضذ ٍ ًتبیح ًطبًگش داسا ثَدى 

 

 

خبصیت ثبکتشیَاستبتیک ٍ ّوچٌیي تَاًبیی تٌظین 

. ػالٍُ (13)َستبص آّي سلَلی پپتیذ ّبی تَلیذ ضذُ ثَدَّهئ

ثش فشم اًسبًی ّپسیذیي ، هغبلؼبت هختلف دیگشی ثش سٍی 

تَلیذ ّپسیذیي سبیش گًَِ ّب دس سیستن ّبی ثیبًی هختلف 

 هَخَد هقبالت ثِ استٌبد ثب.(11،15-14) صَست گشفتِ است

 دس هغبلؼِ يیاٍل ي هغبلؼِیا ي،یذیّپس ٌگیکلًَ هَسد دس

 ـیبًـیـث ستنـیدس س یسبًـاً يیـذیـپسـّ گـٌیًَـلـک َسدـه

 پشٍ یپش ثخص یسبص کلَى یثشا ستنیس يیا اص هب. ثبضذ

 تیًَتشکسبصُ ّبی طًی  سبخت ٍ یاًسبً يیذیّپس ذیپپت

 ثش. نیکشد استفبدُ یاًسبً يیذیّپس کٌٌذُ کذ قغؼِ یحبٍ

ی بًیث ستنیس ، ییبیثبکتش یبًیث یّب ستنیس خالف

 اص کِ کٌذ یه بىیث سا ییّب يیپشٍتئ ٍ ّب ذیپپت ثبکلٍَیشٍس

 یسلَلْب یّب يیپشٍتئ ِیضج یا تشخوِ پس شاتییتغ ًظش

 یا تشخوِ پس شاتییتغ کِ ییآًدب اص ٍ ّستٌذ پستبًذاساى

 ػولکشد هغبلؼبت ٍ یکیَلَطیث تیفؼبل یثشا یهْو ػبهل

 يیپشٍتئ یآت هغبلؼبت دس ثتَاى تب است ذیاه ّستٌذ، يیپشٍتئ

 .کشد ذیتَل یبًیث ستنیس يیا دس سا يیذیّپس تیًَتشک

 ًتیجِ گیزی 

تَلیذ سبصُ طًی ًَتشکیت یکی اص اصلی تشیي هشاحل دس       

ثش  ثبکلٍَیشٍس است.  تَلیذ ّپسیذیي دس سیستن ثیبًیهسیش 

اسبس خستدَّبی اًدبم ضذُ ایي هغبلؼِ ًخستیي هَسد اص 

تَلیذ سبصُ طًی ًَتشکیت ٍاخذ قغؼِ کذ کٌٌذُ ّپسیذیي 

دس کطَس است. سبصُ ّبی طًی ًَتشکیت   کبهل اًسبًی

حبصل اص ایي هغبلؼِ هی تَاًذ ثِ هٌظَس تَلیذ فشم کبهل 

 اًسبًی دس هغبلؼبت آیٌذُ هَسد استفبدُ قشاس گیشد.ّپسیذیي 

 تقدیز ٍ تؾکز

ایي هقبلِ اص هحل حوبیت هبلی صَست گشفتِ تَسظ       

داًطگبُ ػلَم پضضکی گلستبى صَست پزیشفتِ است. 

ّوچٌیي اص صحوبت ّوکبساى ػضیض سشکبس خبًن 

هیطبسکلیطبدی ٍ آقبیبى هصغفی هیش ٍ ایَة خسشٍی کِ دس 

، کوک ضبیبًی ًوَدًذ تطکش ٍ قذسداًی هی اًدبم کبس 

 ًوبیین.
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