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  :چکیده

امروزه با وجود اینکه بشر در علوم مختلف از جمله پزشکی و داروسازي پیشرفت هاي زیادي نموده است معهذا 

ي بهداشتی و درمانی نمی باشد. به عالوه  مقاومت بیماران به داروهاي این پیشرفت پاسخگوي بسیاري از نیازها

موجود به ویژه در بیماري هاي خاص مانند سرطان، و مقاومت باکتریایی و قارچی به آنتی بیوتیک هاي موجود هر 

نتی بیوتیک هاي کند. این امر محققان را بر آن داشت تا به دنبال داروها و آساله جان بیماران زیادي را تهدید می

جایگزین و کارآمد تري باشند. به این سبب ترکیبات گیاهی به دلیل داشتن موادي با فعالیت بیولوژیکی متنوع از 

باشند. لذا در این پایان نامه اثر عصاره دانه نخود بر رده جمله خاصیت ضدمیکروبی و ضدسرطانی حائز اهمیت می

هاي گرم منفی و مثبت و همچنین قارچ ریزوکتانیا سوالنی مورد توجه  و باکتري Hela  ،Mcf7  ،Saosسلولی هاي 

 Saltingهاي موجود در آن طی روند آبی، عصاره گیري شد و پروتئین محلولدانه نخود با استفاده از قرار گرفته است. 

out لکولی هاي موجود در آن به روش برادفورد اندازه گیري شد. سپس وزن موجداسازي و مقدار پروتئین

هاي آن توسط الکتروفورز دوبعدي تعیین گردید و بارالکتریکی پروتئین SDS PAGE با استفاده ازهاي آن پروتئین

جهت بررسی اثر برروي  MFCجهت تعیین اثر برروي رشد باکتري ها و از روش  MBCو MICمشخص شد. از روش 

نتایج بدست آمده نشان داده است که  اده شد.جهت بررسی رشد سلول هاي سرطانی استف MTTرشد قارچ و از روش 

عصاره پروتئینی نخود داراي اثر مهاري بر باکتري ها می باشد که این اثر در باکتري گرم مثبت بیشتر از باکتري هاي 

گرم منفی است. و همچنین داراي اثر بازدارندگی بر قارچ ریزوکتانیا سوالنی و  بر تمامی رده سلولی بکار گرفته شده 

کمترین اثر بازدارندگی را نشان داده Saos بیشترین اثر بازدارندگی و برروي Hela باشد، برروي ر این پایان نامه مید

کند که داراي عامل ضد است. لذا نتایج بدست آمده، عصاره دانه نخود را به عنوان یک منبع طبیعی معرفی می

صنایع غذایی سالم و همچنین در صنایع دارویی کاربرد سرطانی ، ضدباکتریایی و ضدقارچی بوده و می تواند در 

  .داشته باشند

  ، عصاره نخود قارچ ریزوکتانیا سوالنی ،الکتروفورز دوبعدي :هاواژه کلید
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) –( عالمت)  MIC( یمنف و مثبت گرم يها يباکتر يبرو نخود در موجود يهانیپروتئ يمهار اثر):  2-  3(جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...  شودینم مشاهده يمهار اثر ها غلظت نیا در که است نیا دهنده نشان

 عالمت ،)  MBC( یمنف و مثبت گرم يها يباکتر ي برو نخود در موجود يهانیپروتئ یکشندگ اثر):  3-  3(جدول

 Error! Bookmark not  .............  شودینم مشاهده یکشندگ اثر ها غلظت نیا در که است نیا دهنده نشان) –(

defined.  

 Error! Bookmark not  ....  قارچ يبررو دوم ینیپروتئ رسوب مختلف غلظت یکنندگ مهار درصد): 4- 3( جدول

defined.  

 !Error  .....  چهارم رسوب و سوم رسوب يهانیپروتئ از متاثر  Hela يها سلول رشد از ممانعت درصد ):5- 3(جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  .....  چهارم رسوب و سوم رسوب يهانیپروتئ از متاثر mcf7 يها سلول رشد از ممانعت درصد ):6- 3(جدول

Bookmark not defined.  

 !Error  ......   چهارم رسوب و سوم رسوب يهانیپروتئ از متاثر Saos يها سلول رشد از ممانعت درصد): 7- 3(جدول

Bookmark not defined.  
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 وارد عمود صورت به ها مولکول.  يا بشکه مدل)  A( دهد یم نشان را غشا در منافذ جادیا سمیمکان:12-1شکل

 غشا دیپیفسفو یقطب سر با یکیدروفوبیه سمت با یکروبیم ضد يها دیپپت.  یفرش مدل)   B( شوندیم غشا

 ها دیپیفسفول یقطب سر با تماس در شهیهم یکروبیم ضد يها دیپپت.  یکرم حفره مدل)  C( شوندیم متصل

 ضد دیپپت دوست آب بخش دهنده نشان قرمز رنگ و زیگر آب بخش دهنده نشان یآب رنگ.  مانند یم یباق

  26  ........................................... ................................ ................................ ................................ ................................   است یکروبیم

یم یسلول وارهید بیتخر عمل دهنده نشان)  A( سلول درون در یکروبیم ضد دیپپت عمل سمیمکان:13-1شکل

 وارد غشا به زشانیگر آب قسمت توسط تراز هم طور به ها دیپپت - 2 غشا درون به دیپپت یتصادف ورود - 1 باشد،

  28  ....................................................... ................................   .دهد یم نشان را سوراخ لیوتشک غشا قطعات حذف - 3 شده

 میضخ کانیدوگلیپپت هیال يدارا مثبت گرم يباکتر:  یومنف مثبت گرم يباکتر یسلول وارهیازد یینما: 14-1شکل

 یمنف گرم يها يباکتر يغشا و است ییپالسما يغشا و کانیدوگلیپپت نیب لنگر آن در موجود دیاس کیپوتئیول

 اجازه یرونیب غشا در موجود يها نیپور و است نیروتئپوپیل و دیساکار یپوپلیل و میضخ کانیدوگلیپپت هیال يدارا

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................   دهد یم را یرونیب غشا عرض از مواد عبور

 شان عمل که یکروبیم ضد يها دیپپت.  سیدرمادیاپ لوکوکوسیاستاف موجود یمقاومت سمیمکان: 15-1شکل

 یونیآن لوپ با که شده، داده نشان راست سمت در دهند یم انجام یتوپالسمیس يغشا در سوراخ لیتشک لهیبوس

ApsS )چپ (ستمیس شدن فعال آغاز به منجر و خورده وندیپ aps شد)1) يخاکستر.D ونیاسیاالن 

). زرد( mprF لهیبوس دیپیفسفول ونیآس نیزیل. 2) .یارغوان( دهد یم نشان را dlt ستمیس لهیوس به کیکوئیدتیاس

3 .Amp دهنده انتقال انیم از ABC 32  ................................ ................................ ................................   ) یآب( شودیردم  

 با باشدیم LPS مولکول در رییتغ شامل که یمنف گرم يباکتر در موجود یمقاومت سمیمکان  :16- 1 شکل

  .LPS  (  .........................  Error! Bookmark not defined مولکول واحد ریز(  A دیپیل ونیالسیاس از استفاده

  33  .................................................. ................................   یکابل:  چپ سمت یدس نخود: راست سمت شکل: 17- 1 شکل

  48  ....................................   جذب مقابل در)  mg/ml 1/0  - 1 ( نیآلبوم غلظت استاندارد یمنحن نمودار: 1- 3 شکل
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  مقدمھ - 1- 1
در طی چند دھھ گذشتھ گروه بزرگی از ترکیبات طبیعی 

استخراج شده  با وزن مولکولی کم از گیاھان و جانوران

است کھ برخی از این ترکیبات از جنس پروتئین و پیتید 

بوده و فعالیت زیستی دارند. این ترکیبات پروتئینی بھ 

ر عنوان سیستم دفاعی عمل نموده وگیاھان و جانوران را د

 .)2010 ,ھانگ و ھمکاران( کنندمقابل پاتوژنھا حفاظت می

 1939در سال )  Amps( 1اولین بار پیتیدھای ضد میکروبی

مشاھده  او .)1939 ,دابوس(در باسیلوس کشف شد  Dubosتوسط 

نمود کھ عصاره استخراج شده از باکتری، موجب مقاومت موش 

 Hotchkissشود. در سالھای بعد ھا بھ عفونتھای پنوموکوکی می

 معرفی کردند 2عامل این مقاومت را گرامیسیدین Dubouو 

امروزه گرامیسیدین برای درمان  .)1940ھاتچکیس و ھمکاران، (

ن آ. بھ دنبال )1939 ,وان اپس(شود زخمھای موضعی استفاده می

کشف شد کھ بر  3پیتید ضد میکروبی تیروسیدین 1919سال در 

ھای گرم مثبت و گرم منفی اثر مھاری و بر  رشد باکتری

سلولھای خونی انسان اثر سمی داشت. در ھمان سال پیتید 

نامیده  5جدا شد کھ پوروتیونین4ضد میکروبی از گیاه گندم 

 ,و ھمکاران پرامل کم( شد و بر روی قارچ اثر مھاری داشت

1942(. 

 1956پس از آن اولین پیتید ضد میکروبی جانوری در سال 

نام گرفت. و در  6از لوکوسیت خرگوش جدا شد کھ دیفنسین

از  8از سلول اپی تلیال و الکتوفرین 7سالھای بعد بومبینین

 .)1965 ,گروس و ھمکاران( شیر گاو جدا شد

در سالھای اخیر مطالعات زیادی بر روی این نوع 

پیتیدھا در جانوران مختلف انجام شده است. این مطالعات 

                                                
1. Antimicrobial Peptides  
2 . Gramicidin 
3 .Tyrocidin 
4 .Triticum sativum 
5. Purothionin 
6. Defensin 
7 .Bombinin 
8 .Lactoferrin 
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نشان داده است کھ این پیتیدھا از تنوع بسیار زیادی 

رخوردار بوده و در گونھ ھای مختلف جانوری (از بی ب

شوند مھرگان تا مھره داران) و ھمچنین گیاھان یافت می

      .)2002,زاسلوف(

نکتھ جالب توجھ در مورد این پیتیدھا آن است کھ با 

یرت انگیزی کھ در ساختمان و ترکیب شیمیایی وجود تنوع ح

شود، ھمھ این پیتیدھا دارای یک این پپتید ھا مشاھده می

 .ویژگی مشترک بوده کھ ھمانا خاصیت ضد میکروبی شان است

اثر سمی داشتھ  سلولھای پروکاریوتیاین پپتیدھا بر روی 

در صورتی کھ اثر سمی یشان بر روی سلول ھای یوکاریوتی 

ھا شود تا آنت کھ این نکتھ ای است کھ موجب میاندک اس

بعنوان آنتی بیوتیکھای طبیعی در نظر گرفتھ شوند و 

ھمراه با آنتی بیوتیکھای سنتزی ابزار مفیدی در 

 .)2006 ,مادر و ھمکارانبیوتکنولوژی آینده محسوب شوند 

ھمچنین این پپتیدھا بھ دلیل داشتن بار الکتریکی مثبت 

قادرند بھ غشا سلول ھای سرطانی کھ حاوی بار الکتریکی 

منفی است متصل شده و بر روی سلول ھای سرطانی اثر 

  .)2008 ,ھوسکین و ھمکاران( مھارکنندگی داشتھ باشند

بنابراین با توجھ بھ مقاوم شدن باکتریھا نسبت بھ 

ھای موجود کشف گروه جدیدی از ترکیبات ضد  آنتی بیوتیک

میکروبی ضروری بھ نظر می رسد، بعالوه طیف وسیع 

فعالیتھای گزارش شده برای این پپتید، پتانسیل آنھا را 

یا قارچی نشان می در درمان سرطان، آلودگیھای ویروسی و 

 دھد. 

با توجھ بھ اھمیت این پیتیدھا در تولید داروھای  

جدید و از آنجا کھ گیاھان منابع فراوانی در طبیعت بوده 

و دسترسی بھ آنھا آسان است، در این پایان نامھ جدا 

سازی و شناسایی این نوع پیتیدھا در دانھ گیاه نخود 

 مورد توجھ قرار گرفتھ است.

  عمومی پیتیدھای ضد میکروبی یویژگ - 2- 1
ھمھ پپتیدھای ضد میکروبی دارای وزن مولکولی کمتر  

باشند و تعداد اسیدآمینھ موجود در کیلو دالتون می 10از 

مینھ ای آاسیدآمینھ است و توالی اسید  100آن کمتر از 

ھا حفاظت شده است. بعضی پپتیدھای ضدمیکروبی دارای آن

ھا دارای بارالکتریکی از آنبعضی  بارالکتریکی مثبت و
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باشند. این پیتیدھا عالوه بر نقش در پاسخ منفی       می

ایمنی ذاتی، موجب از بین بردن باکتریھای گرم مثبت، گرم 

منفی، مایکوباکتریا، ویروس ھای پوشش دار، قارچھا 

  .)2008 ,سانگ و ھمکاران(شوند وسلولھای سرطانی می

  تقسیم بندی پپتید ھای ضد میکروبی - 3- 1

 تقسیم بندی از نظر محل ساخت  -1-3-1

این پپتید ھا از نظر محل ساخت و سنتزشان بھ دو  

گروه پیتیدھای سنتز شده ریبوزومی و پیتیدھای سنتز شده 

 شوند.غیر ریبوزومی تقسیم می

ر جانوران و پیتیدھای سنتز شده ریبوزومی بیشتر د

ساختھ  1شود و بصورت پری پرو پپتیدگیاھان دیده می

ھا بھ این صورت است کھ رشتھ شوند. مکانیسم سنتز آنمی

mRNA  مربوط بھ این پیتیدھا توسط ریبوزوم آزاد در

سیتوپالسم ترجمھ شده و در حین ترجمھ و تولید پپتید، 

دی بھ ریبوزوم بھ شبکھ آندوپالسمی متصل و زنجیره ی پیتی

درون فضای شبکھ آندوپالسمی انتقال می یابد و پس از 

تکمیل رونویسی، زنجیره ی پیتیدی کامال� درون فضای شبکھ 

آندوپالسمی رفتھ و بوسیلھ توالی شناسایی ( سیگنال ) بھ 

شود. در شبکھ آندوپالسمی توالی غشاء آندوپالسمی متصل می

 2پروپپتید سیگنال توسط سیگنال پپتیداز برش داده شده و

حاصل بطور مستقیم بھ دستگاه گلژی ھدایت و در آنجا بخش 

شود و سپس پپتید حاصل پرو بوسیلھ پیتیدازھا برداشتھ می

شود. پپتید ھای آنیونی و بھ وزیکول انتقال داده می

 .)1989 ,کوف وھمکارانکلین(باشندکاتیونی از این دستھ می

پیتیدھای سنتز شده غیرریبوزومی، معموال در باکتری ھا 

شوند این پپتیدھا طی واکنش فشرده سازی مرحلھ مشاھده می

بھ مرحلھ پیچیده ای توسط پیتیداز سنتناز غیرریبوزومی 

شوند. این پپتیدھا از دو یا بیشتر ساختھ می (NRPS)بزرگ 

ھای موجود اند و اسیدآمینھ از دو اسیدآمینھ تشکیل شده

و اسیدآمینھ  Dدر این پیتیدھا شامل اسیدآمینھ نوع 

باشند. از این پیتیدھا می توان ھیدروکسی می

                                                
1. Pre-Pro-Peptid 
2. Pro-Peptid 
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را نام برد 3و گرامیسیدین 2، پلی مگسین1باسیتراسین

 .)1997 ,ھانکوک(

 تقسیم بندی از نظر بارالکتریکی:  -1-3-2

این پپتید ھا از نظر بار الکتریکی در دو گروه 

پپتیدھای ضدمیکروبی پپتیدھای ضدمیکروبی آنیونی و 

 کاتیونی قرار می گیرند.

  پیتیدھای ضد میکروبی آنیونی-1-3-3

با وجود اینکھ اکثر پیتیدھای ضد میکروبی موجود در 

ھا نیز طبیعت کاتیونی ھستند تعداد قابل توجھی از آن

 )4AAmps(باشند. پیتیدھای ضد میکروبی آنیونیآنیونی می

شدند. این پپتیدھا جزء  کشف 1980برای اولین بار در سال 

مھمی از ایمنی ذاتی در بی مھرگان و مھره داران، گیاھان 

بوده و در برابر باکتریھا، قارچھا، ویروس ھا و حشرات 

  .)2009 ,ھاریس و ھمکاران(اثر مھاری دارند 

AAMPs  اسیدآمینھ بوده کھ از این  70-5در طبیعت دارای

ھا می توان اسید آسپارتیک واسیدگلوتامیک را اسیدآمینھ

،  -7تا  -1نام برد. از ویژگی این پپتید ھا بار خالص 

ساختار دوگانھ دوست و ساختار رشتھ ای بتا و مارپیچی 

تیدھای آنیونی این است کھ باشد. یکی از خصوصیات پپمی

ھا برای فعالیت میکروب کشی نیاز بھ کاتیون یا بار آن

مثبت برای اتصال بھ بار منفی موجود در غشا میکروبی 

دارند. یکی از این کاتیون ھایی کھ پپتیدھای آنیونی 

باشد. چند می Zn+2شوند برای اتصال بھ غشا بھ آن متصل می

این یون ھا استفاده  نمونھ از این پپتید ھا کھ از

 5کنند شامل پپتید جدا شده از عرق انسان درمیسیدین می

جدا شده از دوزیستان را می توان  56وپپتید ماکزیمینیم

  .)2011 ,نالورتی و ھمکارا(نام برد 

                                                
1. Bacitracin 
2.Polymexin  
3.Gramicidin  
6. Anionic Antimicrobial Peptides 
5. Dermicidin 
6.Maximinin5 
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 پیتیدھای ضد میکروبی کاتیونی-1-3-4

پپتید ھای ضد میکروبی کاتیونی بزرگترین گروه 

پیتیدھا ھستند کھ بطور گسترده در یوکاریوتھا (گیاھان و 

حیوانات) و در پروکاریوتھا (باکتری و قارچھا) وجود 

اسیدآمینھ بوده و  100تا 6دارند. این پپتیدھا دارای 

باشند، در این + می9+ تا 2بار خالص  بطور معمول دارای

پپتیدھا اسیدھای آمینھ ای مانند اسیدگلوتامیک و اسید 

آسپارتیک بھ مقدار کم وجود دارد و در مواردی ھم 

ھای نام برده را در ساختارشان نمی توان یافت. اسیدآمینھ

ھای کاتیونی ھیدروفوبیک مانند در حالی کھ اسیدآمینھ

ھای شاخھ دار مانند والین بھ نھتریپتوفان و اسیدآمی

میزان باالیی در ساختارشان وجود دارد. این پپتیدھا بھ 

منظور اتصال بھ غشا میکروبی ساختار دوگانھ دوست بھ خود 

شوند می گیرند و از این طریق بھ غشاء میکروبی متصل می

 .)2002 ,توسی و ھمکاران(

 4پیتیدھای کاتیونی براساس ویژگیھای ساختاری بھ 

 دستھ تقسیم شدند:

 1پیتید خطی با ساختار مارپیچی -1-3-4-1

شود این پیتیدھا مشاھده می 1-1ھمان گونھ کھ در شکل 

مارپیچی، آمفی پاتیک و فاقد اسیدآمینھ سیستئین بوده، 

ی سولفیدی درساختارخود بنابراین قادر بھ تشکیل پیوند د

باشند. بعالوه یکی از ویژگی ھای این پپتیدھا نمی

پیتیدھای خطی در حاللھای  باشد.سیتوتوکسیک بودنشان می

آبی نا مرتب بوده اما در اتصال با غشای سلولی و در 

دوگانھ دوست را   محیط ھیدرفوبیک تشکیل ساختار مارپیچ

در این پپتیدھا  . ساختار مارپیچ)2002,زازلف(می دھند 

باشد، یک وجھ شامل اسیدآمینھ ھیدرفوب و دارای دو وجھ می

وجھ دیگر شامل اسیدآمینھ عمدتا� قطبی بوده کھ موجب 

شود تا پپتید بطور کارآمد در غشاء میکروبی نفوذ می

ھا بھ است کھ آن ھا بھ این صورتکنند. مکانیسم انتقال آن

سطح غشاء میکروب ھا جذب شده و بصورت خوشھ ای وارد غشاء 

مک پی و (  1در وزغ آفریقایی 2شوند. ھمانند ماگانینمی

 .)2005 ,ھمکاران

                                                
1. Linear cationic α-helical peptides 
2 . Maganin 
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 ,پیترز و ھمکاران( ماگانین – ): پیتید خطی با ساختار مارپیچی1- 1شکل(

2010(  

  

 2پپتیدھای از نظر ساختار محدود شده -1-3-4-2

برخالف گروه قبلی، توالی اولیھ این پیتیدھا غنی از 

کوتاه و  باشد. اغلب دارای یک قطعھ مارپیچسیستئین می

بوسیلھ پلھای دی  βباشند کھ صفحھ ھای می βصفحھ 4تا  2

سولفیدی درون مولکولی بھ ھم متصل شده اند و در 

سولفیدی وجود دارد پیوند دی  2یا بیشتر از  2ساختارشان 

. وجود سیستئین در این )2010 ,پیترز و ھمکاران()  2-1(شکل

پیتیدھا اھمیت زیادی دارد. تحقیقات نشان داده است 

 جایگزینی اسیدآمینھ سیستئین با اسیدآمینھ ای مانند

لوسین منجر بھ غیر فعال شدن  آ�النین، آسپارتیک اسید یا

این پپتیدھا می گردد. از این دستھ پپتید ھا می توان 

 .)1999, ماتسوزاکی(را نام برد  3دیفنسین

 

 

پیترز و ( دیفنسین – ): پپتیدھای از نظر ساختار محدود شده2- 1شکل(

 )2010,ھمکاران
 

                                                                                                                                              
1. The African clawed frog Xenopus laevis  
2.Conformationally Mor Restrained Peptides  
3.B - Defensin 
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 1پیتیدھای غنی از اسیدآمینھ خاص -1-3-4-3

ن بیش از یک یا دو نوع پیتیدھای کھ در ساختارشا

 اسیدآمینھ مانند پرولین، والین، ھیستیدین و تریپتوفان

). این 3-1(شکل  در این گروه قرار می گیرند بکار رفتھ

ھا می پیتیدھای کاتیونی، ساختار مشخصی ندارند از آن

پپتید غنی از  2ایندولیسیدین توان بھ چند مورد

د یدین اشاره کرتریپتوفان، ھیستامین پپتید غنی از ھیست

  .)1998 ,بری ور و ھمکاران(

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

غنی از ): پیتیدھای 3- 1شکل(
 –اسیدآمینھ خاص 

 )2010,رانپیترز و ھمکا( ایندولیسیدین

 3پپتید ھای حلقوی -1-3-4-4

پپتیدھای حلقوی غنی از اسیدآمینھ پرولین و آرژنین 

باشند و بدلیل غلظت باالی پرولین ساختار آمفی پاتیک می

کھ  4گرامیسیدین :). مانند 4-1شود (شکلدر آن مشاھده نمی

 .)201 ,.پیترز و ھمکاران(باشد ای کوچک میدارای ساختار حلقھ

 

                                                
1.Catioinic peptide enriched for specific amino acid 
2. Indolicidin 
3. Lopped Peotides 
4 .Gramicidin 
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 )2010 ,پیترز و ھمکاران( گرامیسیدین - ): پپتید ھای حلقوی4- 1شکل(
  

خصوصیات فیزیکو شیمیایی پیتیدھای ضد  - 4- 1
  میکروبی

 طول:  -1-4-1

ی ضد میکروبی در فعالیتشان اھمیت بسیار طول پیتیدھا

اسیدآمینھ الزم است تا  8تا  7زیادی دارد و حداقل حدود 

ساختار آمفی پاتیک با وجھ ھیدرفوبیک و ھیدروفیلیک 

 .)1989 ,وسترھاف و ھمکاران(تشکیل دھند 

 بار خالص:  -1-4-2

یونی موجود در پیتید است کھ حاصل جمع ھمھ بارھای 

ممکن است پپتیدھا یا دارای بار خالص مثبت و یا دارای 

بار خالص منفی باشند. این مسئلھ عامل مھمی در برھمکنش 

اولیھ شان با بارھای منفی موجود درغشای سلولی محسوب 

شود. وقتی بار خالص موجود در پییتدھای ضد میکروبی می

تیک و آنتی میکروبی این کند فعالیت ھمولیتغییر می

  .)2008 ,جیانگ و ھمکاران(شود پیتیدھا ھم دستخوش تغییر می

 خاصیت مارپیچی : -1-4-3

شکل  Dاین خاصیت در پپتیدھا توسط اسید آمینھ ھای 

ردن حالت چرخشی یا ایجاد شده، کھ موجب بھ وجود آو

شود. خاصیت مارپیچی موجب کاھش اثرات اسپینی در پپتید می

ھمولتیک پپتید شده در حالیکھ در فعالیت ضد میکروبی آن 

اثری ندارد. فاکتورھای مھم دیگری از جملھ توالی اسید 

مینھ ای این پپتیدھا نیز در مارپیچی بودن پیتیدھای ضد آ

 .)1998 ,پاک و ھمکاران(باشد میکروبی موثر می

  1خاصیت آبگریزی:-1-4-4

این خاصیت در فعالیت پیتید ضد میکروبی بسیار موثر 

الی اولیھ موجود در ھمھ درصد از تو %50است تقریبا� 

مادانی و (باشد پیتیدھای ضدمیکروبی اسیدآمینھ آبگریز می

در بیشتر موارد افزایش آب گریزی در این  .)2011 ,ھمکاران

شود. در پپتیدھا موجب افزایش فعالیت ضد میکروبی می

                                                
1. Hydrophobicity 
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حالیکھ کاھش خاصیت آب گریزی، موجب کاھش فعالیت ضد 

میکروبی می گردد. از طرفی افزایش در آب دوستی پیتیدھای 

دھا را ضد میکروبی می تواند بعضی از اھداف این پیتی

. برای مثال پیتیدی )2005 ,زلزتسکی و ھمکاران(دھد تغییر 

مانند ماگانین کھ فقط بر روی باکتریھای گرم منفی اثر 

مھاری دارد با جایگزینی برخی اسیدھای آمینھ آب گریز در 

 ساختار پپتید موجب ایجاد اثر مھاری بر باکتریھای گرم

 .)1997 ,داس و ھمکاران(مثبت و سلولھای یوکاریوت می گردد 

  : 1دو گانھ دوستی- 5- 4- 1
از ویژگیھای مھم دیگر در پیتیدھای ضد میکروبی کھ در 

روبی موثر است دوگانھ دوستی شان برھمکنش با غشای میک

است کھ در اتصالشان بھ غشا میکروبی اثر مھمتری از 

خاصیت آب گریزیشان دارد. زیرا دوگانھ دوستی برای درج 

موثر در فضای داخلی غشاء نقش بسزایی دارد و اھمیت این 

نکتھ بھ قدری است کھ در طراحی پیتیدھای ضد میکروبی 

اولویت بھ دوگانھ دوستی این مصنوعی برای سلول ھدف خاص 

 .)2007 ,فرناندس ویدال و ھمکاران(شود پپتیدھا داده می

 حاللیت:  -1-4-6

برای اینکھ پیتیدھای ضد میکروبی بر روی لیپیدھای 

غشایی بھ طور موثر عمل کنند باید در محیط ھای آبی 

قابلیت حل شدن داشتھ باشند اگر پیتیدھای ضد میکروبی 

جمع یا متراکم شوند توانایی برھمکنش با غشای سلولی را 

 .)2008,ھاورانی و ھمکاران(ھند داد از دست خوا

  تقسیم بندی پپتیدھا بر اساس عملکردشان- 5- 1
این پپتیدھا بر اساس عملکردشان بھ چھار گروه 

ضد  ھایپیتیدھای ضد ویروسی، پیتیدھای ضد قارچی، پیتید

 شوند.باکتریایی و پیتیدھای ضد انگلی تقسیم می

 پپتیدھای ضدویروسی -1-5-1

پیتیدھای ضد ویروسی بھ چند طریق موجب خنثی کردن 

شوند در روش اول این پپتیدھا بھ فعالیت ویروسھا می

 متصل شده و موجب بی ثباتی غشای آن  2پاکتھای ویروسی

                                                
1. Amphipathicity  
2. Viral envelope 
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Abstract: 

   Nowdays, despite the human has progressed in the medical and pharmaceutical 
sciences very much but, this progress has not been responsive to the needs of many 
health. In addition resistant diseases to existing drugs, especially.In proper diseases 
such as cancer and bacterial and fungal resistance to antibiotics each year threatends 
many patients lives. This has researchers to look for a more efficient alternative to 
drugs and antibiotics. The reason for this, this plant compound is important because 
these have substances with diverse biological activities such as properties of 
antimicrobial and anticancer. So at the thesis was taken in to consideration effect 
extract seed chickpea on cell line Hela, Mcf , Saos, positive and negative bacteria fungi 

Rhizoctonia solani. Seed chickpea was extracted by the aqueous extract and its 
proteins in the process of salting out was separated and its protein content was 
measured by the Bradford method.Then the molecular of the protein was determined 
by gel SDS-PAGE and electrical charge of the protein was determined by two-
dimensional electrophoresis MIC and MBC method to bacteria and MFC method to 
the fungus and MTT assay to cell lines was used to determine the effect on the growth. 
The results obtained, showed that the pea extract has an inhibitory effect on bacteria, 
this effect on gram-positive bacteria is greater than gram-negative bacteria and also pea 
extract has an inhibitory effect on the Rhizoctonia solani fungi and on the cell lines 
was used in the thesis, that is shown the maximum inhibitory on the Hela and Mcf, the 
minimum effect on the saos. Therefore, the result obtained, chick pea extract as natural 
resource introduces wich has anti-cancer agents, antibacterial, and antifungal activity 
and healthy food can also was used in the pharmaceutical industry. 
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