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 درمان، استفاده ي بااليها نهین هزی از آنها و همچنیها و عوارض ناشیماریل گسترش بیامروزه به دل
نه توجه به ین زمیدر ا.  بخش مورد توجه دانشمندان قرار گرفته استی عملگر و سالمتياز غذاها

 از یکی. شتر استی آزاد بيها کالیها در اثر گسترش راد يماری مانند عفونت و توسعه بیعوارض
 فعال يدهای مورد توجه است پپتيماری، درمان و کاهش عوارض بيریشگی که امروزه در پییها نهیگز

 حاصل يدهایق حاضر پپتیدر تحق. شود ی استخراج مي و جانوریاهیابع گ است که از منیکیولوژیب
ن در یلیدهنده وان ن همراه با طعمیر و الکتوفریپن آمده از آب  بدستيدهایر شامل پپتیز شیدرولیاز ه

پس از .  شدندیشگاه بررسی در آزمایدانیاکس یستم آنتیش قدرت سیجهت کاهش عفونت و افزا
ن یلیدهنده وان  از آن همراه با طعمییه مکمل غذایر و تهیشده از ش زیدرولی هينهای پروتئيآماده ساز

ن یهمچن.  انجام شدیا کلیلوکوکس اورئوس و اشرشی استافيها يه باکتری علیکروبیم  ضديآزمونها
. ش قرار گرفتیه شده از آن مورد آزمایدها همراه با مخلوط مکمل تهین پپتی ایدانیاکس یاثرات آنت

صورت   و بهییر به تنهایپن ن آبین و کنستانتره پروتئی حاصل از الکتوفريدهایج نشان داد که پپتینتا
تر یلیلیکروگرم بر می م1000 و 4000، 2000يب در غلظت های به ترتیکروبی اثرات ضدميمخلوط دارا

، یاکنندگی و قدرت احDPPH ،ABTSستم ی در سیدانیاکس ی آنتيج آزمونهاین نتایهمچن. هستند
ن یتر نشان داد و در بی لیلیکروگرم بر می م400ن اجزا را در غلظت ی ایدانیاکس ی مناسب آنتییتوانا

ر یپن زشده آبیدرولی هينهای به پروتئیدانیاکس یت آنتین فعالیکننده در مکمل باالتر اجزا شرکت
ن یلیر و وانی حاصل از شيدهایشود که پپتیآمده مشخص م ج بدستیبا توجه به نتا. اختصاص داشت

ها و قابل استفاده در محصوالت  يماریک مکمل موثر در جهت کاهش عوارض بیبه عنوان 
 .ق خواهد بودین تحقیل کننده ای تکمینی و بالیوانیفراسودمند است که مطالعات ح
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  مقدمه- 1
ش یماران و افزای بیت سالمتیمنظور بهبود وضع امروزه به

 در جهت کاهش ی کمکي آنان استفاده از درمانهایت زندگیفیک
 مطرح يهانهی از گزیکی. ش استیها رو به افزايماریعوارض ب

گرا در  عملي و غذاهایعیبات طبینه  استفاده از ترکین زمیدر ا
مطالعات . ]1[هاست يماری از بیجهت کاهش عوارض ناش

 ها يماری از بياریدو عارضه مهم در بس نشان داده است که
استرس اکسیداتیو به .  هستند1ویاتدیها و استرس اکسعفونت

وضعیتی اشاره دارد کـه توانایی سیستم بیولوژیک براي 
 آزاد يهاکالی و یا ترمیم آثار مخـرب انـواع رادییزداسم

 اکسـیداتیو بـه يهابیقدر کـافی نباشد، لذا آس اکسـیژن به
 از انواع ياریبس .سـلول و بافـت را به دنبال خواهد داشت

ژن ی اکسيهاد گونهیتوانند تولی می سرطانيهاسلول
تواند یز میها ند آنیش تولیکه افزا ش دهندیرا افزا2ریپذواکنش

ش یرا افزایدیپیون لیداسیوو پراکسیداتیسطوح استرس اکس
له یوس بهی و بافتیو در سطوح سلولیداتیب اکسیآس.دهد
ژن در زمان ابتالء ی فعال اکسيهاتی آزاد و متابوليهاکالیراد

جاد ی روند درمان آن ایز در طی و نی التهابي هايماریبه ب
  .]3و2[شودیم

ن مشکل درمان یها بزرگترد عفونتی جديهابر اساس پژوهش
ها کیوتیبیها  هستند و به طور معمول آنتيماری از بياریبس
ک یش از یبا  بیتقر. شوندیز میدرمان تجو و يریشگی پيبرا

جاد ی اییهاکروبی توسط ميماریها پس از بچهارم عفونت
ج و استاندارد مورد ی رايهاکیوتی بیشوند که نسبت به آنتیم

ش مقاومت یها مقاوم هستند و افزامارستانیاستفاده در ب
 ينده برای را در آی و مخربیرات منفی تواند تاثی میکروبیم
 ]4[ نه چندان دور به وجود آوردياندهیماران در آیب

ومیر بسیار هاي باکتریایی و قارچی ساالنه باعث مرگبیماري.
هاي مقاوم به انواع آنتی ها و قارچ ظهور باکتري. گرددزیادي می

ها، ضرورت تحقیق و معرفی انواع جدیدي از ترکیبات بیوتیک
انواع ترکیبات معرفی در بین . ضدمیکروبی را افزایش داده است

هاي بسیار جایگزین شده در این زمینه پپتیدهاي ضدمیکروبی
این پپتیدها . مناسبی براي داروهاي آنتی بیوتیکی سنتی هستند

ساختاري کوچک و طیف گسترده و وسیعی از فعالیت 
امروزه تحقیق در زمینه پپتیدهاي . میکروبی را دارا هستندضد

                                                             
1. (OS) Oxidative stress 
2 (. ROS) Reactive oxygen species  

ال بدل شده است و این مواد میکروبی به یک عرصه فعضد
 .زا دارندهاي بیمارينقش مؤثري در مقابله با میکروارگانیسم

میکروبی اکثر ترین مدل، مکانیسم فعالیت ضدبراساس متداول
کنش بار مثبت پپتید با میکروبی بر اساس میانپپتیدهاي ضد

باشد که سبب ها میفسفولیپیدهاي غشائی میکروب
خوردن تمامیت غشاي میکروب و تخریب و درنهایت همبر

  .]5[شود رفتن آن میازبین
 یمی رژيهانیر مشخص شده است که پروتئی اخيهادر سال

ا ی یکیولوژی فعال بيدهای از پپتیکننده منبع غننیعنوان تأمبه
دها ین پپتیا.  هستند یستی فعال زيدهایا پپتیدها یوپپتیب
هورمون داشته باشند و برعملکرد بدن ه ی شبیتیتوانند فعالیم

 و اعصاب یمنی، ایعروق، گوارش- قلبيهاستمیمانند س
 از یدانیاکسی و آنتیکروبیم ضديدهایانواع پپت. رگذار باشندیتاث

ن ی از ایکی استخراج شده است که یوانی و حیاهیمنابع گ
  .]6[ باشد ی آن ميهار و فراوردهیمنابع ش

 یکیولوژیزیبات فعال فی از ترکیمنبع غنر ینکه شیتوجه به ابا
 یبرخ. ر استیپن بدست آمده از آبيدهاین و پپتیمانند الکتوفر

 از يریشگیفعال شامل پستیبات زیک ترکیولوژیزیاثرات ف
ط ی بدن، کنترل شرایمنیستم ایک سی مزمن، تحريهايماریب

خون، بهبود  م سطح قندیزا، کنترل وزن بدن، تنظاسترس
 در]. 7[ استيریر انداختن روند پیتاخ  و بهیناختعملکرد ش

 مانند یکیولوژیزیبات فعال فی از ترکیمنبع غن ریش نهین زمیا
ک ی 3نیالکتوفر .ر استیپن آبيهانین و پروتئیالکتوفر

 يهانیآهن و از خانواده پروتئ ن باند شونده بهیپروتئکویگل
بر انتقال ن عالوهیکوپروتئین گلین ایهمچن. ن استیترانسفر

، ییایباکترت ضدی خاصي قرمز دارايهاچهی به گویر آهنیذخا
، يا و رودهيا معدهيهاه عفونتی، دفاع علیت ضدسرطانیخاص

 یمنی و ایت ضدالتهابی بدن، خاصيهامحرك رشد سلول
 يهانیها و پروتئنیمنوگلوبولی از ای با بعضيله همکاریوسبه
فراگمنت . باشدی میروسیوت ضدی و خاصیعستم دفایس

ک باند ین ین با پپسیهضم الکتوفر ن  ازیسیالکتوفر
 یکروبیب خواص ضدمین ترکیکند که ایجاد می ايدیسولفيد

ک یپاتیک و آمفیونیساختار کات. ها دارديه باکتری عليبهتر
 يریپذبی و آسيزه شدن غشاء باکترید، منجر به دپالریوپپتیب

  .]8[ود شیآن م

                                                             
3. Lactoferrin 
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         ه یعل شده بر زیدرولین هی الکتوفریکروبیم اثرات ضد
لوس یا، باسیستری گرم مثبت مانند استرپتوکوکوس، ليهايباکتر

 مانند سالمونال، سودوموناس، ی گرم منفي هاين باکتریو همچن
ن گسترش و یالکتوفر.ال مشاهده شده استی و کلبسیا کلیاشرش

وم و یدوباکتریفید مانند بیاسکی الکتيهايرشد باکتر
 مهمان يهايدهد و از رشد باکتریش میلوس را افزایالکتوباس

 ي حاويداروها  غذایاثرات مختلف درمان. کندی ميریجلوگ
 با. ]10و9[ ن در مطالعات مختلف اثبات شده استیالکتوفر

 باتیترک که شده است ثابت ،يفرآور يهايتکنولوژ شرفتیپ
 فعال يهادیپپت و ریپنآب نیپروتئ همانند ریپن آب ژهیو ینیپروتئ
 کامل ینی پروتئياهیتغذ يهاجنبه نظر نقطه ر ازیپنآب شده جدا

اسـیدهاي آمینه سولفوري فراوانـی کـه  و باال بوده تیفیباک و
درآن وجـود دارند قادر به کـاهش التهـاب  و اسـترس 

  .]11[باشنداکسیداتیو می
 از یکی دیبنزآلدهیمتوکسیدروکسیه-4 با نام متداول 1نیلیوان

باشد که بسته ی مییع غذایدهنده در صنابات طعمین ترکیمهمتر
ک ی مختلف و به عنوان يهاتواند در غلظتیبه نوع غذا م

 و نگهدارنده یکروبی و ضدمیدانیاکسیب با خواص آنتیترک
  ].12[استفاده شود

 در یکروبیبات ضدمیها  و ترکدانیاکسینتبا توجه به حضور آ
، برخورداري از یک رژیم غذایی مناسب و ییمنابع غذا

هاي دارویی منجر به تقویت هزینه در کنار سایر درمانکم
 یت زندگیفیش کیسیستم ایمنی و بهبود وضعیت بیماران وافزا

د یق حاضر در جهت تولیتحق.  شودی می کمکيهاآنان با درمان
ت یتواند خصوصی عملگرا است که مییل غذاک محصوی

در . و را داشته باشدیداتیاکسکاهش عوارض عفونت و استرس
ر یپنن آبیه شده از کنستانتره پروتئی تهییق مکمل غذاین تحقیا

ن از نظر یلیدهنده وانشده همراه با طعمزیدرولین هیو الکتوفر
شگاه  و یج در آزمای رايهاه پاتوژنی بر علیکروبیمخواص ضد

ستم مدل یبات در سین ترکی  ایدانیاکسین اثرات آنتیهمچن
  .ردیگی قرار میمورد بررس

  

  هامواد و روش- 2
 ییایمیه و مواد شیمواد اول- 2-1

                                                             
1. Vanillin 

 نازیآلکاالز اندوپروتئ میآنز از یمیآنز زیدرولیه ندیفرا براي
 از شرکت س ویفورم یکنیلوس لیباکتریباس از شده گرفته
 80ریپن آب نیپروتئ کنسانتره. شد هیته) دانمارك (مینووز

. دیه گردیته) German Prot (یآلمان) WPC 80(درصد 
 ،نین، پپسیالکتوفر. ن از شرکت مرك آلمان آماده شدیلیوان

DPPH  و ABTSدیه گردیکا تهیگما آمری از شرکت س .
 درجه از شیآزما در مورد استفاده ییایمیش مواد یتمام
 مورد استفاده در يهايباکتر. خوردار بودندبر یشگاهیآزما
 يداریران خری ایستی و زیکیر ژنتی ذخایق از مرکز ملیتحق

 Escherichia coli (یاکلی اشرشيشدند که شامل باکتر

O157:H7 ATCC 25922 (لوکوکوس اورئوس یو استاف
)Staphylococcus aureus ATCC 29213 (بودند.  
  زاتیها و تجهدستگاه- 2-2

 متر pH مانند يزات به کار رفته شامل مواردیها و تجهدستگاه
زا یدستگاه اال ،UV Visibleمتروم، دستگاه اسپکتروفوتومتر

  .وژ با دور باال بودیفیدر و سانتریر
ن و ی فعال از الکتوفريدهایوپپتید بیتول- 2-3

  ریپنآبنیکنستانتره پروتئ
  نیزات الکتوفریدرولید هیتول-2-3-1

 زریدار در فرن در ظرف مخصوص دربیزه الکتوفریلیوفیپودر ل

C°  20-ها ه غلظتی تهيبرا. شديها نگهدارشیه آزمای کلي برا
ن در یابتدا الکتوفر. ل استفاده شدیخالص استراز آب مقطر فوق

 محلول با pH.  درصد حل شد5ل با غلظت یمقطر استر آب
م ی تنظ3 يک بر رویدرید کلری نرمال اس1استفاده از محلول 

 3دن به غلظت ین به محلول سوبسترا تا رسیم پپسیآنز. شد
مخلوط به . م اضافه شدی سوبسترا به آنزیوزن-یدرصد وزن

.  همراه باهم زدن انکوبه شدC° 37 ي ساعت در دما4مدت 
 يدن به دمایز، مخلوط تا رسیدرولیان دادن به واکنش هی پايبرا
C° 80 ا داده شد و سپس در قه دمی دق15 در حمام آب به مدت

. وس سرد شدی درجه سلس25 تا 15 اتاق يخ و دمایحمام آب 
د یدروکسی نرمال ه1 مخلوط با استفاده از محلول pHسپس 

 به g15000وژ یفیبه کمک سانتر .م شدی تنظ7 يم بر رویسد
 يبرا.  مواد جامد جدا شدC ° 5يقه در دمای دق10مدت 

 از ییخلوط محلول رو در میم احتمالینان از حذف آنزیاطم
کن دست آمده با خشکلتر عبور داده شد و محلول بهیف
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 ي برا- C° 20 زریزه درآمد و در فریلیوفیصورت ل بهيانجماد
  ].13[  شديها نگهدارآزمون

  ریپنزات کنستانتره آبیدرولید هیتول-2-3-2
با .  استفاده  شدیمیدها از روش آنزیوپپتید بیبه منظور تول
 ابتدا. د شدی فعال توليدهای پپتيم آلکاالز تجاریاستفاده از آنز

حالت  به 20 به 1 نسبت به آب با ریپنکنسانتره آب نمونه
 به 1م ینسبت سوبسترا به آنز در آمد، کنواختیون یسوسپانس

م یسددیدروکسیه  و به کمک محلول بافر هی تهی وزنی وزن100
  يس بر روی ساخت سو701ر متروم مدل  متpH موالر  و 2
8pH=100 هايدر فالسک هاواکنش یتمام .شد می تنظ 
 C° 50یرانیک ایکردار فاطر الکترونیش انکوباتور در تريیلیلیم
 انجام قهی دق180قه به مدت یدر دق دور 200 ثابت دور با و

 با میآنز شدن رفعالیغ به منظور ماریت هر انتهاي در. شدند
 قهیدق 10مدت به C° 90 يدما در ونیدادن سوسپانس حرارت

 در حمام شده زیدرولیب هیترک و دیرس اتمام به یمیواکنش آنز
 آوريجمع ون برايیسوسپانس سپس. شد سرد سرعت به خی

 قرار قهیدق 20مدت  بهیگما آلمانیس وژیفیدر سانتر سوپرناتانت
 در ي بعديها آزمونيزه برایلیوفیتا بصورت لیگرفت و نها

  ].14[آمد
 يدهای پپتیکروبی اثرات ضدمیبررس- 2-4

  یشگاهیستم آزمایجداشده در س
   حداقل غلظـت مهـار کننـده رشـد    ی بررس-2-4-1

(MIC)1 لوشن یکروبراث دایبه روش م  
 با استفاده از روش ی حداقل غلظت مهارکنندگی بررسيبرا

زا ی الییا خانه96ت یلوشن از پلیبراث داکروی ميسازرقت
تمام .  نانومتر استفاده شد630 يته نوری و دانسییکایوتک آمریب

زا ی اليا خانه96رن یاستایل پلی استريهاتیها در پلیبررس
. حل شد2محلول بافرفسفات پپتید وزن شد و در. انجام گرفت

 100زان یشده مرك به ملینتون براث استریهط کشت مولریمح
ن چاهک در یخته شد و غلظت اولیها رتر در چاهکیکرولیم
 µg/mL10ط کشت و برابر یتر محیکرولی م200ت بر اساس یپل
  .ن شدییتع

ن چاهک تا انتها با یال رقت از اولیپت سریکروپیبا استفاده از م
ها ه چاهکیبه کل. ه شدیتر از هر چاهک  تهیکرولی م100انتقال 
نتون براث یح شده  در مولرهی تلقيتر باکتریکرولی م10مقدار 

                                                             
1. Minimum Inhibitory concentration 
2. PBS(Phosphate Buffer Solution ) 

تر باشد ی لیلی در هر می کلن106 ي که غلظت باکترياگونهبه
ها بر اساس  کنترل در چاهکيها نمونهیبررس. اضافه شد
 بدون افزودن نمونه انجام شد و يط کشت و باکتریافزودن مح

 C°37 ي ساعت در دما24در قرار گرفت و یر تیها در پلتیپل
 در طول يته نوری دانسی ساعت بررس24پس از . نکوبه شدیا

 يته نوریزان دانسیسه میزا با مقای نانومتر در دستگاه ال630موج 
کننده رشد ن غلظت مهارین کمترییها و کنترل جهت تعنمونه

)MIC  (و نتایج با نمونه کنترل مقایسه گردید . انجام شد
         مشاهده نشدیگونه کدورتچی که در آن هین غلظتیترنییپا

از دو باکتري گرم منفی . دین گردییتع  (MIC)به عنوان 
لوکوکوس اورئوس استفاده ی و گرم مثبت  استافیاکلیاشرش

  ].15[شد
 زیدرولیه  يهانی پروتئی اثر مهارکنندگیبررس-2-4-2

  سک یشده  با روش انتشار د
       ه شده به ی تهيدهایتر پپتی لیلی م5/0  ي حاويهاسکید

تر اشباع یلیلیگرم بر میلی م250/0 و5/0، 1 ، 2 يغلظت ها
 5/0ن، یلی گرم وانیلی م2 مخلوط مکمل غلظت يبرا. دندیگرد

ر ی گرم کنستانتره آب پنیلی م5/0ن و ی گرم الکتوفریلیم
 کشت طیسپس مح. تر استفاده شدی لیلیز شده بر میدرولیه

 يل کردن در ظرف پتری و استريسازنت آگار پس از آمادهینوتر
د، بعد یشده و فرصت داده شده تا به صورت جامد درآ ختهیر

، اضافه یکروبیون میل در سوسپانسیاز فرو بردن سوآپ استر
محلول با فشار دادن سواپ به جدار لوله گرفته شد و در تمام 

عد با استفاده از پنس در مرحله ب. ت کشت داده شدیسطح پل
 مختلف در سطح يهاشده در غلظتسی خيهاسکیل دیاستر
ط کشت ی محي فشار بر رویط کشت قرار گرفتند و با کمیمح

 24 به مدت C° 37ها را در حرارت يپتر. دندیثابت گرد
ساعت قرار داده، پس از آن قطر هاله عدم رشد بر حسب 

 یکروبیمقدرت ضدسه یجهت مقا.  شديریگمتر اندازهیلیم
ن استفاده یسی کنترل مثبت جنتامايهاسکیبات، از دیترک
  ].16[شد
 يهانی پروتئیدانیاکسیت آنتی فعالیبررس- 2-5
  ه شده از آنیز شده و مکمل تهیدرولیه

شده هیدها و مکمل تهی پپتیدانیاکسی اثرات آنتیبه منظور بررس
ن ی ایاز آن به صورت مخلوط با توجه به حداکثر مجاز خوراک

 200 از غلظت یین طعم آنها در مواد غذایبات و همچنیترک
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با . لوگرم وزن بدن استفاده شده استی گرم براساس هر کیلیم
 هر ماده و ي  براppm200ن موضوع از غلظت یتوجه به ا
  100 و 200، 400بات در سه غلظت مجموع ین ترکیمخلوط ا

 در سه یدانیاکسیات آنتی خصوصيریگاندازه. استفاده شد
  . شدیستم مدل بررسیس
کال یراد یمهارکنندگ تیفعال ريیاندازه گ-2-5-1

DPPH 
 زیدرولیه نیپروتئ ينمونه از تریکرولیم 1000 منظور نیا براي

 موالر دریلی مDPPH 1/0محلول  تریکرولیم 1000شده با
 دماي در قهیدق 60 مدت به مخلوط مخلوط شد، 96% اتانول

 در محلول جذب تینها در. شد نگاه داشته یکیتار و در اتاق
 جاي به کنترل نمونه در. شد ريیگاندازه  نانومتر517 موج طول

 اتانول تریکرولی م1000 از شده زیدرولیه نیپروتئ محلول
 ریز رابطه از کالیراد یمهارکنندگ تیدرصد فعال. شد استفاده
  ].17[د یگرد محاسبه

  )کالیت رادی فعالیمهارکنندگ درصد (=
   100×)شاهد جذب-نمونه جذب (/جذب شاهد

  
  ABTSکالیت حذف رادی قابلیبررس-2-5-2
 ین آزمون با استفاده از روش روبرتا و همکاران با اندکیا

 یلیمABTS) 7ه، شامل ی پايابتدا محلولها. رات انجام شدییتغ
در . ه شدیته) موالریلی م45/2(  پرسولفاتمیو پتاس )موالر

له مخلوط کردن دو محلول یوس بهABTS یادامه، محلول اصل
 ين مخلوط در دمایا. ه شدیگر تهیکدی با يه به مقدار مساویپا

ل یمنظور تکمبه  ساعت 16ک به مدت یط تاریاتاق و مح
دن یه شده با اتانول تا رسیسپس محلول ته. شديواکنش نگهدار

 2/0. ق شدی نانومتر رق734 در طول موج 7/0±)2/0(جذب به 
تر از ی لیلی م2 مختلف مکمل ها به يهاتر از غلظتی لیلیم

قه ی دق6اضافه شد و بعد از ABTS يه شدهیمحلول تازه ته
          نانومتر734ها در ، جذب نمونهیکی در تارينگهدار
ر یق رابطه زیز طر نمونه ایدرصد بازدارندگ.  شديریگاندازه

 گزارش یدانیاکسیت آنتیصورت ظرف ت بهینها محاسبه و در
  ].18[ دیگرد

= کالیدرصد جذب راد  

  100×) جذب شاهد-جذب نمونه/ (جذب شاهد 
  

 یاءکنندگیاح قدرت آزمون-2-5-3

 آهن  ايیاح در شده زیدرولیه هاينیپروتئ قدرت ريیگاندازه

IIIروش  به Bougatef  رفتیپذ صورت )2009(و همکاران. 
 نمونه ها از کدام هر محلول نمونه تر ازیلیلیم 1منظور نیا براي

 5/2و )  pH=6/6 (  موالر2/0فسفات  تراز  بافریلیلی م5/2با 
در  مخلوط. شد مخلوط درصد 1 میپتاس دیانیس تر فريیلیلیم
C° 50 تر ازی لیلی  م5/2و سپس  شده انکوبه قهیدق 30به مدت 

 به )یحجم – یوزن(درصد 10د  یاس کیاست کلرو تري محلول
 قهیدق 10 برايg1650×در    مخلوط.دیاضافه گرد آن

 سوپرناتانت محلول تر ازی لیلی م5/2ت ینها در شد و فوژیسانتر
 درصد 1/0تر از محلول یلیلی  م5/0تر آب مقطر و یلیلیم 5/2 با
قه ی دق10بعد از . دآهن  مخلوط شدیکلر) یحجم-یوزن(

. متر خوانده شد نانو700واکنش جذب محلول حاصل در 
ش قدرت یانگر افزایش جذب مخلوط واکنش بیافزا
    ].19[باشد ی آن میاکنندگیاح
  

  ج و بحثینتا- 3
 حداقل غلظت مهارکننده رشد یبررس- 3-1

(MIC)لوشنیکروبراث دای به روش م  
 اجزا ین غلظت مهارکنندگیتر کميریگبه منظور اندازه

ه یدهنده مکمل به صورت جداگانه و مخلوط بر عللیتشک
 لوکوکوس اورئوس از دستگاه ی و استافیاکلی اشرشيباکتر

 96 يهاتیکروپلیدر و خواندن مقدار جذب در میرزایاال
 بود استفاده شد و ي که فاقد باکتری با کنترل منفياخانه

 ی کدورت در محدوده کنترل منفزانی که در آن مییهاغلظت
در نظر ) MIC (ین غلظت مهار کنندگیبود به عنوان کم تر

 ي مشخص است برا1گونه که از جدولهمان. گرفته شد
کروگرم بر ی م2000ن در غلظت ی الکتوفریا کلی اشرشيباکتر

ز شده در غلظت باالتر و یدرولیر هیپنکنسانتره آب تر ویلیلیم
تر اثرات ی لیلیکروگرم بر می م2000ن غلظت یلی وانيبرا

 بودند که مهار رشد ین غلظتیتر داشت و کمیکروبیمضد
ب ین سه ترکی را از خود نشان داد و مخلوط ايباکتر

ر که به یپنز شده آبیدرولین و کنسانتره هیلی وان،نیالکتوفر
تر و در  کميهاعنوان مکمل مورد استفاده قرارگرفته در غلظت

تر اثرات ضد ی لیلیکروگرم بر می م2000 و 1000 يهاغلظت
بات بر ین ترکی ایستینرژیدهنده اثر س  داشت که نشانیکروبیم
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 يه باکتری علیکروبی ضدمير باالیتاً تاثیگر و نهایکدی يرو
لوکوکوس ی استافيدر مورد باکتر . داشته استیاکلیاشرش

شده  زیدرولیر هیپن آب ن و کنسانترهیاورئوس الکتوفر
ن با غلظت یلی وانيتر و برایلیلیکروگرم بر می م4000غلظت

 و 1000 يها مخلوط هر سه ماده غلظتي و برا4000 يباال
 مهارکننده يهان غلظتیترتر کمیلیلیکروگرم بر می م2000
  ) .2جدول(بودند

  
Table 1 Optical density of different samples in the presence of E. coli in the ELISA reader 

4000 2000 1000 500 -Contol  
0.126±0.003b 0.166±0.07b 0.293±0.09a 0.310±0.04a 0.112±0.03b Lactoferrin Hydrolysate 
0.427±0.022d 0.531±0.04c 0.748±0.05b 0.886±0.04a 0.311±0.02e Whey Protein Hydrolysate 
0.193±0.003c 0.235±0.07c 0.393±0.08b 0.647±0.09a 0.201±0.03c Vanilin 
0.189±0.005b 0.190±0.06ab 0.194±0.02ab 0.202±0.06a 0.183±0.07b Mixture 

  

)0.05<P(values with different letter indicate significant difference*  
  

Table 2 Optical density of different samples in the presence of Staphylococcus aureus in Eliza Reader 
4000 2000 1000 500 -Contol  

0.134±0.02b 0.231±0.04a 0.248±0.04a 0.286±0.04a 0.12±0.02b Lactoferrin Hydrolysate 
0.317±0.07c 0.579±0.08b 0.638±0.03b 0.721±0.02a 0.295±0.06c Whey Protein Hydrolysate 
0.225±0.05b 0.293±0.03ab 0.302±0.05ab 0.364±0.03a 0.199±0.01c Vanilin 
0.184±0.03b 0.188±0.02ab 0.195±0.02ab 0.198±0.02a 0.188±0.06b Mixture 

  

)0.05<P(values with different letter indicate significant difference*  
  
  

 مواد براساس ییای اثرات ضد باکتریبررس- 3-2
  قطر هاله عدم رشد

 اجزا استفاده شده در یکروبی اثرات ضدمیبه منظور بررس
ن یمکمل به صورت مجزا و مخلوط از غلظت مناسب ا

 و یوانیستم حی مصرف در سي برایت خوراکیبات که سمیترک
 2/0ن منظور از غلظت یبه هم. تفاده شد نداشتند اسیانسان

ن یچنتر از اجزا به صورت جداگانه و همیلیلیگرم بر میلیم
ج ینتا.  استفاده شديبات به نسبت مساوین ترکیمخلوط ا

ت ی خاصی مورد استفاده در بررسيها اثر مکمليسهیمقا
هاله عدم رشد بر   قطريریگسک و اندازهی با آزمون دیکروبیم

دهد که یج نشان مینتا. متر در جدول آمده استیلیحسب م
بات مکمل ی ترکیکروبیمن اثرات ضدی بي داریاختالف معن

سک ی قطر هاله عدم رشد ديسهیاز مقا.  وجود داردییغذا
شود که یها مشخص من با مکملیسی جنتامایکیوتیبیآنت
ن و یسیمتر مربوط به جنتامایلین هاله عدم رشد از نظر میشتریب
 يدهنده اثر باالها است که نشانس از آن مخلوط مکملپ

 یاکلی اشرشي مخلوط مکمل در مهار رشد باکتریکروبیضدم
بات اثر ین ترکیشده در بزیدرولین هیالکتوفر. باشدیم

ر یپن داشت و پس از آن کنستانتره آبي باالتریکروبیضدم

 یعنن دو اختالف مین قرار داشتند که ایلیز شده و وانیدرولیه
  ). 1شکل( درصد نداشتند05/0نان ی در سطح  اطميدار
  

  
Fig 1  Diameter of Inhibition zone of E- coli in 

presence of different compounds(mm) 
)0.05<P(values with different letter indicate 

significant difference*  
 مورد استفاده در یی غذايها مکملیکروبیمسه اثرات ضدیمقا

لوکوکوس اورئوس در ی استافيق در مهار رشد باکتریتحق
 شده نشان يریگقطر هاله عدم رشد اندازه.  آمده است 2شکل

 21ن با یسیمتر به جنتامایلین قطر بر اساس میدهد که باالتریم
ن ی باالترهاپس از آن مخلوط مکمل. استمتر بوده یلیم
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ها و ن مکملی بيداریاختالف معن.  را داشتیکروبیاثرضدم
 ده ی دیکروبیمات ضدی از نظر خصوصیکیوتیبیسک آنتید
ن اختالف یلیر و وانیپنن، کنسانتره آبین الکتوفریشود، اما بیم

ن یکسان ای اثرات ي وجود نداشت که نشان دهندهيداریمعن
لوکوکوس اورئوس از نظر آزمون ی استافيه باکتریبات بر علیترک

  . باشدیسک میانتشار د

  
Fig 2 Diameter of Inhibition zone of 

Staphylococcus aureus in presence of different 
compounds(mm)  

)0.05<P(values with different letter indicate 
significant difference*  

ن اثرات ی الکتوفرییغذابات مورد استفاده در مکملین ترکی در ب
 يدیپپتین پلیالکتوفر.   از خود نشان دادي باالتریکروبیمضد

ل اثرات ین دلیون آهن است و به همی ياست که دارا
 يهاي از باکتریعیه گروه وسی بر علیک و کشندگیواستاتیباکتر

 یروسین اثرات ضدویچنهم.  را داراستیگرم مثبت و گرم منف
  ].13[ب گزارش شده استین ترکی اي برایو ضدقارچ

سم ی اختالل در متابولییق مهار آهن تواناین از طریالکتوفر
 يوارهی ديهادراتی کربوهيها را با عمل بر روکروبیم

ن ی جدا شده از الکتوفريدهای پپت ازياریبس]. 21[ داردیسلول
 نسبت به يتري قویالیباکتری خواص آنتيز که داراین

ن یدها الکتوفرسین پپتی از ایکی. اندن هستند جدا شدهیالکتوفر
ن اثرات یگاه اتصال آهن ندارد و بنابرای جاياست که دارا

ن یدر ب]. 22[ نداردی آن به جذب آهن بستگیالیباکتریآنت
، ید شده توسط منابع مختلف مانند انسانی توليهانیسیالکتوفر

ن یسیاست که الکتوفروانات مشخص شدهیر حیر گاو و سایش
  را داردیکروبیمن اثرات ضدیشتریر گاو بیآمده از شبه دست

 يگرانهک به عمل مداخلهیونی کاتيدهایسم عمل پپتیمکان]. 23[
است که منجر ها مرتبط ي باکتری بار منفي دارایرونی بيهیال

گزارش شده است که . شودی میواره سلولیب دیبه تخر
 گرم مثبت ي هاي سطح باکترید مسئول بار منفیک اسیکوئیتا
  ].24[ باشد یم

ر مورد مطالعه ی اخيهان در سالیلی وانیستیت زیفعال
کردن  به محل شالتهیت بستگین فعالیاست که اقرارگرفته

 یدروژنی هيها شامل باندهایژگین ویا.  داردي فلزيهاونی
تواند به طور بالقوه ین میلین وانیباشد، بنابرای میدرون مولکول

ون یها با گاندیل کمپلکس، مانند لی در تشکیکیولوژینقش ب
تا و همکاران ی سوميبر اساس مطالعه.  را داشته باشدي فلزيها

ه ی علیشگاهیط آزماین در محیلی وانیکروبی اثرات ضدميبر رو
سک یس با روش انتشار دیلوس سابتلی و باسیاکلی اشرشيکتربا

ن به صورت کمپلکس با یلیسه با وانیمشخص شد که در مقا
 ين دو باکتریه ای علي قویالیباکتریم اثرات آنتینمک سد

 نشان يادیمطالعات ز ].25[ باال را دارد يهاخصوصاً در غلظت
 از يادیز يه تعدادین علیلی وانیکروبی ضدميت قویاز فعال

. دهدی نشان میشگاهیط آزمایها را در محها و قارچيباکتر
 و یاکلی اشرشيهايه باکترین علیلی وانیالیباکتریاثرات آنت

تس جرارلد و همکاران  در یوم توسط فیلوس پالنتاریباسالکتو
تر شیک بیواستاتیب اثر باکترین ترکی نشان داد که ا2008سال 

  ].26[ داردینسبت به اثر کشندگ

 يها مکملیدانیاکسی اثرات آنتیبررس- 3-3
  DPPHستمی مورد استفاده در سییغذا

 با واکنش در هاآن تیقابل هادانیاکسیآنت هايیژگیو از یکی
 عملکرد نیا که است داریپا گونه جادیا و آزاد هايکالیراد

 به DPPH ن رو یا از. شودیم ونیداسیاکس کاهش موجب
 یابیارز براي آزاد کالیراد مختلف مطالعات در طورگسترده

کار  کننده به ایاح مختلف باتیترک یدانیاکسیآنت تیفعال
دها و مخلوط ی پپتیدانیاکسی اثرات آنتیج بررسینتا .رودیم

ک با یدآسکوربی اسیدانیاکسیسه با اثر آنتیها در مقامکمل
 ن دویا.  نشان نداديداری مکمل اختالف معنيغلظت باال

د ین دو پپتی را دارد از بیدانیاکسین اثرات آنتیب باالتریترک
ر یپن حاصل از آبيد هاین مورد استفاده، پپتیلیحاصل و وان

ج ی را داشت و نتایدانیاکسین اثرات آنتیترشیشده ب زیدولیه
 با یدانیاکسیدها نشان داد که اثرات آنتین پپتیکردن ا مخلوط

است و اثرات دا کردهیش پین مواد افزایمخلوط شدن ا
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ن یلیر، وانیپن زات آبیدولیپس از ه. کندیجاد می ایستینرژیس
  .ن نشان دادی نسبت به الکتوفري باالتریدانیاکسیاثرات آنت

  

  
Fig 3 Antioxidant activity of different samples in 

DPPHmodel(%) 
)0.05<P(values with different letter indicate 

significant difference*  
 عمل به عنوان به دان قادریاکسیآنت يدهایپپت کل، به طور
. هستند ونی يشالته کننده و پروتون يدهنده ،یکالیراد جاذب

 تیدر فعال ن کنندهییتع فاکتور ،یستیز يدهایپپت یتوال
به  مشخص، يانهید آمیاس يشه هایر حضور .دانهاستیاکسیآنت

 ن،یتونیم پتوفان،ین، تریروزیت ن،یدیستیه خصوص
 یخاموش کنندگ تیبا فعال يمعنادار به طور ن،ینوپرولیستئیس
 با هايگروه شین  افزایهمچن. دارند یهمبستگ دهایپپت

 موجب دروفوبیه دهايینواسیآم حاوي یجانب هايرهیزنج
 کالهايیراد با واکنش دها دریپپت نیا شتریب یدسترس سهولت

  ]. 26[شوندیم DPPH آزاد
ش ی افزاییدان با توانایاکسیب آنتیک ترکین به عنوان یالکتوفر

و شناخته شده یداتی و کاهش استرس اکسیدانیاکسیت آنتیظرف
 به دست يهازاتیدرولید هیی در تایاست که مطالعات مختلف

شده است گزارش  ].27[د شده است ییها تاآمده از آن در موش
ش و کاهش در غشا ی اکسايهان در واکنشیکه الکتوفر

ب مهارکننده یک ترکین یالکتوفر. کند یها مشارکت مسلول
 آن در یی آن مرتبط با توانایدانیاکسیت آنتیآهن است و فعال

ز ین کاتالین الکتوفری است، بنابرایتی ظرف3 و 2باندکردن آهن 
 ROSل که منبع مهم یدروکسی هيکالهای آهن و راديریگشکل

مطالعات نشان داده است که ]. 29[ کندیاست را مهار م
دان اثر یاکسیبات آنتیر ترکیر گاو با ساین شیالکتوفر

اد یها و مهار ازدمیسم آنزی، متابولیدانیاکسی آنتیستینرژیس

مشاهدات  ].30[ها را دارد  از مرگ سلوليریها و جلوگسلول
ش سطح یبسته به گلوکز با افزانشان داده است که تنفس وا

ن یلیدهد که وانین مطالعات نشان میا. شود ین مهار میلیوان
 را ی تنفسيهامیدهد و آنزیر قرار میتاثت غشا را تحتیتمام

  ]. 31[کندیمهار م
 يهـا  مکمـل  یدانیاکسی اثرات آنت  یبررس-3-4

  ABTSستمی مورد استفاده در سییغذا
ستم مدل ی مختلف در سيها و مکملیدانیاکسیج اثر آنتینتا

ABTSدهد که در یج نشان میاست، نتا آمده4 در شکل
بات، یر ترکیک به عنوان کنترل و ساید اسکوربیسه با اسیمقا

ک و سپس یآسکوربدی مربوط به اسیدانیاکسین اثر آنتیباالتر
 دین غلظت و اسین ایب. باشد یها ممخلوط غلظت مکمل

ستم ی در سیدانیاکسی قدرت آنتییواناک از نظر تیآسکورب
ABTSن از نظر یچنهم.  وجود نداردي داری اختالف معن
 حاصل از يدهاین و پپتیلی، وانیدانیاکسیات آنتیخصوص

 را یدانیاکسین اثر آنتی باالترDPPHستم یر همانند سیپنآب
  .داشتند

  اثريدهنده نشان مختلف قاتیتحقABTS  از حاصل جینتا
 از ممانعت و یدانیاکسیآنت هايتیفعال بر متعدد هايواکنش

 ای دارسازيیپا دروژن،یه اتم دادن جمله از دهایپیل ونیداسیاکس
 فلزي ونهايی کردن شالته ای و آزاد هايکالیراد نمودن محدود
 به هانمونه یدانیاکسیقدرت آنت در تفاوت. بود دانیپروکس
 ].32[است  مرتبط دهایپپت و دهاینواسیآم بیترک در تفاوت

  
Fig 4 Antioxidant activity of different samples in 

ABTS model(%) 
)0.05<P(values with different letter indicate 

significant difference*  
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  یکنندگءای قدرت احیبررس- 3-5
ت ی فعاليریگ اندازهيها از مدلیکیا که ی قدرت احییتوانا

زان یاست، که بر اساس م آمده5 است در شکلیدانیاکسیآنت
ک ید آسکوربیسه کنترل اسیاز مقا.  شده استيریگجذب اندازه
ها با ر مکملیدان و سایاکسیب آنتیک ترکیبه عنوان 

ستم مدل یشود که همانند دو سی متفاوت مشخص ميهاغلظت
ک ید آسکوربیها و کنترل اس مکملين غلظت باالی بیقبل

دهنده  لیه تشکین مواد اولیدر ب.  وجود ندارديداریاختالف معن
ن از نظر ین نسبت به الکتوفریلیر و وانی آب پنيدهایمکمل، پپت
  .تر هستنديا قویقدرت اح

 توانیم را هانمونه یکنندگ ایاح قدرت در تفاوت ،یکل طور به
 .دانست مرتبط دهایپپت و دهاینواسیآم بیترک در تفاوت به

 ن،یزیل ن،یونیمت پتوفان،یتر مانند ییدهاینواسیآم شیرها شیافزا
 یخوب یدانیاکسیآنت تیفعال عموماً از که نیروزیت و نیدیستیه

 نهايیپروتئ یاءکنندگیاح قدرت بهبود موجب برخوردارند،
  ].33[شودیم شده زیدرولیه

  
Fig 5 Reducing power of different samples based 

on absorbance 
  

 مشخص شد 2011 و همکاران در سال يبر اساس مطالعت تا
 و ORAC در روش یدانیاکسی آنتيت قوین فعالیلیکه وان

Trolox ستم یاز خود نشان داده است اما در سDPPH اثرات 
 يدهایپپت ،یبه طورکل]. 34[  نشان داديتریفی ضعیدانیاکسیآنت
 يدهنده ،یکالیراد جاذب به عنوان عمل به قادر یدانیاکسیآنت

 ،یستیز يدهایپپت یتوال  .هستند ونی يکننده شالته و پروتون
 حضور. دانهاستیاکسیآنت تیدر فعال کننده نییفاکتورتع

 ن،یدیستیه خصوص به مشخص، يانهیآم دیاس يهاشهیر
 يمعنادار طور به ن،ینوپرولیستئیس ن،یتونیم پتوفان،یتر ن،یروزیت

  .دارند یهمبستگ دهایپپت یکنندگ خاموش تیبا فعال

 ه،یاول نیپروتئ بیترک و نوع به بسته شده زیدرولیه هاينیپروتئ
. متفاوتند ندیفرآ طیشرا و زیدرولیه درجه استفاده، مورد میآنز
 یستیز يتهایفعال ماً بایمستق زات،یدرولیه نهیآم دیاس باتیترک
 ن،یدیستیه يحاو يدهایا پپتی نیدیستیه. است ارتباط در آنها
 يحلقه لیدل به دیپیل کالیدام انداختن راد به ییتوانا يدارا

 پتوفانیتر مانند کیآرومات ينهیآم يدهایاس. باشندیم دازولیمیا
 به یآسان به توانندیم رایدهند، زی بروز میدانیاکسیآنت تیفعال
 دیاس نی چند.ندیاهدا نما پروتون الکترون  فاقديهاکالیراد
 یکل به طور نیدیستینوهیوال ن،ین، پرولیآرژن ن،یمانند لوس نهیآم

 .Dمطالعه  اساس بر. شوندیم لحاظ دانیاکسیآنت به صورت

Elia آب پروتئین با یاري مکمل ها،و همکاران روي موش 
 ریپن مکمل آب منظم فمصر و داشته اکسیدانیاثرات آنتی ریپن

 آب که پروتئین آنجا از. کندمی جلوگیري اکسیداتیو از استرس
 اثرات آن و اسیدهاي آمینه باشدمی سریع پروتئینی با جذب ریپن

 غلظت رسیدن به اوج زمان دارند، زیادي فیزیولوژیک
 بسیار ریپنآب پروتئین بعد ازدریافت آمینه اسیدهاي پالسمایی

  ].35[ دارد اهمیت
  

   يریجه گینت- 4
 از درمان یگرا بخشبخش و عملی سالمتییاستفاده از موادغذا

 ی که عوارض درمانییهايماری مختلف خصوصاً بيهايماریب
بات فعال ی از ترکيریگن رو بهرهیاز ا. باشدی دارند ميادیز
 ی و درمانیی نقش داروياهی که عالوه بر نقش تغذیکیولوژیب

ش ی و افزاي در روند بهبودینه مناسبی دارند به عنوان گزياژهیو
ن پژوهش اثرات یدر ا. ماران مطرح استی بیت زندگیفیک

ر یشده شزیدرولی هيهانی پروتئیدانیاکسی و آنتیکروبیمضد
ن همراه با یر و الکتوفریپنن آبیشامل کنستانتره پروتئ

 و یکروبیم ضدي شد که  اثر باالین بررسیلیدهنده وانطعم
 بصورت مخلوط آنها یستینرژین مواد و اثر سی ایدانیاکسیآنت

ون و مهار یداسی مولد عفونت و کنترل اکسيهايدر کنترل باکتر
 ی مییغذان مکملیجه ایدرنت. داد آزاد را نشان يهاکالیراد

ر یماران درگیدارو مورد استفاده ب ک غذایتواند به عنوان 
قات، مطالعات ی تحقيگام بعد. ردیعفونت و التهاب  قرار گ

ن مکمل ی ای انسان  است که اثر بخشي بر روینی و بالیوانیح
  .د کندییدر انسان را تا
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Nowadays, due to the spread of diseases and their complications as well as the 
high cost of treatment, the use of functional and healthy foods has been considered 
by scientists. In this context, more attention is paid to complications such as 
infection and disease development due to the spread of free radicals. One of the 
options currently considered in the prevention, treatment and reduction of disease 
complications is biologically active peptides extracted from plant and animal 
sources. In the present study, peptides derived from milk hydrolysis, including 
peptides derived from whey and lactoferrin combined with vanillin flavors, were 
investigated in the laboratory to reduce infection and increase the potency of the 
antioxidant system. Antimicrobial tests against Staphylococcus aureus and 
Escherichia coli were performed after preparing milk hydrolyzed proteins and food 
supplementation with vanillin flavoring. The antioxidant effects of these peptides 
individually and along with a mixture of supplements were also tested. The results 
showed that the peptides derived from lactoferrin and whey protein concentrate 
alone and in combination had antimicrobial effects at concentrations of 2000, 4000 
and 1000 μg / ml, respectively. Also, the results of antioxidant tests in DPPH, 
ABTS and reducing power system showed the appropriate ability of these 
components at 400 mg/ml concentration. The highest antioxidant activity was 
related to the hydrolyzed whey protein among the components participating in the 
supplement. Based on the results, it can be concluded that milk-derived peptides 
with vanillin can be used as an effective supplement to reduce the therapeutic 
effects in diseases, which will be complemented by animal and clinical studie. 
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