نشریه میکربیولوژی دامپزشکی /دوره یازدهم ،شماره اول ،4931 ،پیاپی 95-76 :03

صسازی آنزیم الکتوپراکسیداز از شیر شتر و بررسی اثرات آن برعلیه
خال 

باکتری های سودوموناس آئروجينوزا و كلستريديوم سپتيكوم
3

سعید زیبایی ،*1مهرین بلوری مقدم ،2حسین نوروزی مقدم

 -1استاديار بخش تحقيقات دامپزشكي و بيوتكنولوژي ،موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي شعبه شمال شرق ،مشهد،ايران
 -2كارشناس ارشد گروه بیوشیمی ،دانشگاه پيام نور خراسان رضوي ،مشهد ،ایران

 -3استادیار بخش تولید واکسن های بی هوازی ،موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي شعبه شمال شرق ،مشهد  ،ايران
تاریخ دریافت 51 :دی 92 31

تاریخ پذیرش 12 :خرداد 93 31

چکیده
الکتو پراکسیداز آنزیمی است از خانواده اکسیدوردوکتاز که خاصیت ضدم کی روبی قوی دارد .بنابراین بعنوان نگهدارنده طبیعی مواد غذا یی

و آرایشی بهداشتی بکار میرود .در این تحقیق آنزیم الکتوپراکسیدازي شیر شتر با استفاده از کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون با ستون سفادکس

جی  00 1وکروماتوگرافی تعویض یونی با ستون کربوکسی متیل سفادکس  C-50استخراج و خالص سازي شد .فعالیت آنزیم با استفاده از
تترامتیل بنزدین و خلوص آنزیم با استفاده از روش  SD-SPAGمورد بررسی قرار گرفت .از روش کشت سطحی بر روی آگار خوندار برای

بدست آوردن تعداد باکتری در میلی لیتر و از رقت  01-6برای آنجام آزمایش استفاده گردید .بر اساس روش های آماری از  3گروه آزمایش و

یک گروه شاهد با چهار تکرار برای هر نمونه برای هر یک از باکتری ها استفاده شد .گروه های شامل سه گروه مورد آزمایش دو گروه حاوی

تیوسیانات و پراکسید هیدروژن و یک گروه واجد سیستم کامل (تیوسیانات ،پراکسید هیدروژن و الکتوپراکسیداز) و یک گروه شاهد
میباشند .پس از انجام آزمایش ،تعداد باکتری ها در زمان های صفر 60 ،و  063دقیقه با استفاده از ازروش کشت سطحی بر روی آگار خوندار

یداری وجود دارد
شمارش شدند .با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه نشان داده شد که بین گروه های مورد آزمایش اختالف معن 

(  .)P<0/1 000نتایج حا یک از  64درصد کاهش رشد پس از  063دقیقه برای باکتری سودوموناس آئروجينوزا و  00 1درصد کاهش رشد پس

از  063دقیقه برای باکتری كلستريديوم سپتيكوم میباشد .برای اساس نتایج بدست آمده الکتو پراکسیداز استخراج شده از شیر شتر خاصیت
آنتی باکتریا یی موثری بر دو باکتری سودوموناس آئروجينوزا و كلستريديوم سپتيكوم دارد.
کلمات کلیدی :الکتوپراکسیداز ،سودوموناس آئروجينوزا  ،كلستريديوم سپتيكوم
*نویسنده مسئول :سعيد زيبايي
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مقدمه

شیر شتر داراي بيواكتيوهايي است كه هركدام با

که یک باسیل گرم منفی ،هوازی و متحرک است .این

باکتری فرصت طلب بوده و قادر است در برخی از

ارزش بوده و عملكرد بيولوژيكي خاصي دارند (.)9

شرایط بیماری مقاوم به درمان در انسان ایجاد نماید

م کی روبی که بعنوان نگهدارنده طبیعی کاربرد زیادی

استفاده گردید که از باکتری های گرم مثبت هاگدار و

الكتوپراكسيداز بيواكتيوي است با كارايي ضد

( .)01همچنین از باکتری كلستريديوم سپتيكوم نیز

دارد .الکتوپراکسیداز پلی پپتیدی با  216اسید آمینه و

بی هوازی بوده و این باکتری عالوه بر روده حیوانات،

یباشد .الکتوپراکسیداز از
ایزوالکتریک آن برابر  9/6م 

میگردد .كلستريديوم سپتيكوم از عوامل گاز گانگرن

وزن ملکولی حدودا  87یک لو دالتون بوده كه نقطه

در روده انسان و لوله تناسلی جنس ماده نیز یافت

آنزیم های مقاوم به حرارت است که به عنوان شاخص

آتروماتیک و انتروکولیت نکروتیک است .در اکثر

یباشد (.)51
(آهن) و حدود  01درصد کربوهیدرات م 

بویژه سرطان کولون همراه است ( 11و .)81

هیدروژن اکسید نموده و هیپوتیوسیانات باخاصیت

مواد و روش کار

یگردد دارای یک گروه هم
پاستوریزاسیون محسوب م 

الکتوپراکسیداز ،تیوسیانات را در حضور پراکسید

ینماید ،این تر یک ب با گروه
ضدم کی روبی قوی تولید م 

سولفیدریل ) (SHپروتئینهای م کی روبی پیوند برقرار
چها و
کرده و اثر بازدارندگی خود را بر ویروس ها ،قار 

ینماید ( .)51مقایسه توالی اسیدهای
باکتری ها اعمال م 
آمینه آنزیم الکتوپراکسیداز انسان با الکتوپراکسیداز
گاو ،گاومیش ،گوسفند ،بز و شتر نشان داد که تشابهی

حدود  85درصد وجود دارد .این در حالی است که این
یدهد که
مقایسه در بین حیوانات به استثنای شتر نشان م 

بین

 95تا

98

درصد تشابه وجود دارد بنابراین

الکتوپراکسیداز شتر با سایر حیوانات تفاوت دارد ( .) 21

در خصوص شير شتر بررسي غيرفعال شدن
الكتوپراكسيداز شاخص بهتري براي ارزيابي فرآيند
پاستوريزاسيون در مقايسه با فسفاتاز قليايي است .اين

آنزيم در برخي كشورها جهت كنترل رسمي
پاستوريزاسيون مورد استفاده قرار مي گيرد ( .)4در

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات ضدباکتریا یی

الکتوپراکسیداز خالص شده از شیر شتر ایرانی برعلیه

باکتری ها ،از سودوموناس آئروجينوزا استفاده گردید

موارد عفونت های کلستریدیوم سپت کی وم با بدخیمی،

مواد مورد استفاده

شير شتر از شتر تك كوهانه بوم شناخت تركمن

(استان گلستان) ،مواد تترامتیل بنزیدین (از شرکت
 ،)AppliChemمحیط های کشت باکتری ،سولفات
آمونیوم ،پراکسید هیدروژن  ،%3گلیسرین ،دی متیل

سولفوکساید ،اسید کلریدریک ،توئين  ، 80تریس،
گلیسین ،آمونیوم پرسولفات ،سدیم دودسیل سولفات،

نیترات نقره ،کربنات سدیم ،متانول از شرکت مرک

آلمان تهیه شدند .آلبومین سرم گاو  ،سفادكس -سي

 ، (CM sephadex C-50) 50سفادکس جی ، 00 1

آکریل آمید ،بیس آکریل آمید از شركت سيگما

آلدريچ تهیه شدند .باکتری های مورد استفاده نیز از

بخش تحقیق و تشخیص بیماری های دام و طیور
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه

شمال شرق تهیه گردید.
استخراج و خالص سازی آنزیم الكتو پراكسيداز

در اين تحقيق الكتوپراكسيدازي بر اساس روش

تغ یی ر یافته (  ) 23از شير شتر بومشناخت تركمن استخراج

صسازی آنزیم الکتو پراکسیداز از...
خال 

صسازي گرديد .بطورخالصه پس از چربيزدايي
و خال 

و جدا سازي كازئين از آب پنير و صاف كردن بمنظور
كروماتوگرافي تعويض يوني از رزین سفادكس سی 50

و ستوني به ابعاد ( )01× 3 cmو برای ژل فیلتراسیون از

سفادکس جی  00 1استفاده گردید .عمل متعادل سازی
با بافر فسفات سدیم 01ميلي موالر با (  )pH=6/8انجام

گرفت .در کروماتو گرافی تعویض یونی جمع آوري

فراكسيون هاي حاوي پروتئين هاي با شستشو توسط
بافرفسفات سدیم محتوی مقادیر مختلف كلريد سديم

( 0/2تا  1موالر) انجام شد .میزان خلوص پروتئين در

فراكسيون هاي جمع آوري شده به روش

SDS-

 PAGEبررسي گردید .از رنگ آمیزی نیترات نقره
برای ديدن باند حاوي پروتئين در ژل آکریل آمید

 12 /5درصد استفاده گرديد .به منظور تاييد وجود
الكتوپراکسیداز از در فراكسيون ها ،از آزمايش واكنش

رنگي الكتوپراکسیداز باتترا متیل بنزیدین ((TMB

استفاده شد.
سنجش

فعالیت

الكتوپراكسيداز

61

به کمک رسم نمودار لینویور-برک و با استفاده از

شیب و عرض از مبدا این نمودار بدست آمد.

بررسي فعاليت ضدباكتري آنزيم الكتوپراكسيداز
آماده سازی باکتری ها

يهاي سودوموناس آئروجينوزا
بدین منظور ابتدا باكتر 

و كلستريديوم سپتيكوم 24 ،ساعت قبل از رقت سازی و

در محیط کشت Brain heart infusion broth (Difco

) Laboratoriesو در دمای  37درجه سانتیگراد در

شرایط هوازی برای سودوموناس آئروجينوزا و در

شرایط بی هوازی برای كلستريديوم سپتيكوم نگهداری

شدند .سپس به دنبال تهیه رقت از کشت باکتریا یی  ،به
منظور تع یی ن تعداد باکتری تعداد كلني هاي تشكيل شده

) (colon-forming unitsبر روی آگار خوندار
) (Sheep Blood Agarکشت داده شد.
بررسی فعالیت ضدباکتریایی

جهت بررسی از رقت  01-6باکتری ها استفاده

و

بررسی

سنتیک

آنزیم

سنجش فعالیت آنزیم بر اساس روش تغ یی ر یافته ()5

انجام گرفت .الكتوپراكسيداز در حضور پراکسید

ینماید.
هیدروژن با  TMBواكنش رنگي نشان ایجاد م 
یک واحد ) (1.0 Uفعالیت آنزیم الکتوپراکسیداز،

مقدار آنزیمی است که اکسیداسیون  1 µmol/minاز

سوبسترای تترامتیل بنزیدین را در دمای C

o

 25وpH 6

در محصول رنگی ( ) =59000 M-1 cm-1εکاتالیز
مینماید .بمنظور محاسبه ثابت های سنت یکی

آنزیم،

فعالیت آنزیم الکتوپراکسیداز در غلظت های 0/10-2

میلی موالر  TMBاندازه گیری شد و سرعت واکنش

در هر مورد محاسبه گردید .ثابت های سینت یکی آنزیم

گردید .برای آزمایش لوله های حاوی باکتری به4
گروه مورد بررسی و یک گروه شاهد تقسیم شدند که

در هرگروه چهار تکرار وجود داشت .اثر باکتری کشی

هر یک از واکنش گرها بطور جداگانه و اثر پراکسید
هیدروژن و تیوسیانات باهم و نیز اثر سیستم کامل شامل

(  0/ 03میلی موالر پراکسید هیدروژن 1 ،میلی موالر

تيوسيانات و  0/ 02م کی رو گرم بر میلی لیترآنزيم) با
شرایط برابر بررسی گردید .پس از نگهداری در دمای
 25درجه سانتی گراد در دقایق  60 ،0و  063از گروه ها

نمونه گرفته و جهت شمارش تعداد کلنی برروی
تهای حاوی آگار خوندار کشت داده شد.
پلی 
بررسی آماری

از آزمون آناليز واريانس دو طرفه برای بررسی نتایج

بدست آمده استفاده گردید.
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نتایج

نتایج حاصل از استخراج و خالص سازی آنزیم
الكتوپراكسيداز

نتایج حاصل از  SD_SPAGEو نیز واکنش رنگی

با  ،TMBخالص بودن الکتوپراکسیداز را در
فراکسیونهای جمع آوری شده با غلظت نم یک  0/8و

 0/9موالر نشان داد .همچنین غلظتی معادل 0/ 28

م کی روگرم برمیلی لیتر برای هر یک از فراکسیون ها

بدست آمد (شکل .)1

همچنین مقدار  Vmaxو  Kmبرای آنزیم محلول به

شكل - 1نتايج حاصل از تاييد وجود التك پو را سک ی رد زاد فرا نويسك
با استفاده از SDS-PAGE

ترتیب  0/ 045 µmol ml-1 min-1و 0/ 57 mM -1

250

برای آنزیم بدست آمد .نتایج حاصل از تع یی ن pH

فعالیت آن در حضور بافر فسفات سدیم  00 1میلی
یباشد.
موالر  6 pHم 

نتایج حاصل از فعاليت ضدباكتري آنزيم

الكتوپراكسيداز روی باکتری سودوموناس
آئروجينوزا
نتایج نشان داد که اگرچه هر یک از واکنش گرها

بمیزان کمی از تعداد باکتری در زمان های متفاوت کم

200
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CFU ml%

اپتیمم فعالیت الکتوپراکسیداز نشان داد که بیشترین

ها

50
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120 180 240 300 360 420

60
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)time(min

نمودار  .1نتایج حاصل از فعاليت ضدباكتري آنزيم الكتو رپ ا سك يداز
روی باکت یر سودوموناس آئروجينوزا در طي زمان هاي  06و 0 36
دقيقه در  52درجه سانتيگراد

كردند ،اما اثر سیستم کامل در کاهش باکتری پس از

یباشد .براساس آزمون آنالیز
یدار م 
 063دقیقه معن 
واریانس دو طرفه اختالف معنیداری (  )P<0/1 000بین

اثر سیستم کامل (با  63درصد کاهش در دقیقه  )063با
اثر سایر مواد شرکت کننده در واکنش جهت کاهش

تعداد باکتری ها دیده شد .بنابر آنزیم الکتوپراکسیداز
یداری
استخراج شده از شیر شتر اثر ضدباکتریا یی معن 

روی سودوموناس آئروجينوزا نشان داده است (نمودار
.)1

نمودار  .2نتایج حاصل از فعاليت ضدباكتري آنزيم الكتو رپ ا سك يداز

روی باکت یر كلستريديوم سپتيكوم در طي زمان هاي  06و  0 36دقيقه
در  52درجه سانتيگراد

صسازی آنزیم الکتو پراکسیداز از...
خال 

نتایج حاصل از فعاليت ضدباكتري آنزيم

الكتوپراكسيداز روی باکتری كلستريديوم
سپتيكوم

63

الكتوپراکسیداز داراي بار مثبت است ،به اين رزين

متصل شده و در غلظت هاي مختلف نمكي مي توان

اين اتصال را جدا نمود ( .)6از روش تبادل يوني با

یدهد که اگر چه هریک از
بررسی نتایج نشان م 

استفاده از كربوكسي متيل سلولز جهت خالص سازي

متفاوت کم كردند ،اما اثر سیستم کامل در کاهش

است .آنها نيز ازگرايان هاي  0-1موالر كلريد سديم

واکنش گرها بمیزان کمی از تعداد باکتری در زمانهای

الكتوفرين و الكتوپراكسيداز از شير شتر استفاده شده

یدار میباشد .براساس
باکتری پس از  063دقیقه معن 

براي جداسازي الكتوفرين از اتصال بين الكتوفرين با

(  )P<0/1 000بین اثر سیستم کامل (با  00 1درصد

سفادكس براي خالص سازي الكتوپراکسیداز استفاده

یداری
آزمون آنالیز واریانس دو طرفه اختالف معن 

کاهش در دقیقه  )063با اثر سایر مواد شرکت کننده در

بيدها استفاده کردند (  .) 16همچنین از كربوكسي متيل

نموده و نتايج مناسبي بدست آوردند .نتايج تحقيق

واکنش جهت کاهش تعداد باکتری ها دیده شد.

حاضر با نتايج اين محققين هم خواني دارد .دراين

شتر اثر ضدباکتریا یی معنیداری بر روی كلستريديوم

ساعت انکوباسیون میزان تش یک ل کلنی بر میلی لیتر

بنابراین آنزیم الکتوپراکسیداز استخراج شده از شیر

تحقيق با استفاده از سیستم الكتوپراكسيداز طی 6

سپتيكوم نشان داده است (نمودار .)2

) (CFU/mlباکتری سودوموناس آئروجینوزا به 37

بحث و نتیجه گیری

) )CFU/mlکلستریدیوم سپت کی وم به صفر رسید ( .) 20

درصد میزان اولیه و تش یک ل کلنی بر میلی لیتر باکتری

الکتوپراکسیداز آنزیمی از خانواده اکسیدوردوکتاز

است که بعنوان نگهدارنده مواد غذا یی

خاصیت ضدباکتریا یی سیستم الكتوپراکسیداز )(LPOS

و آرایشی-

 Lactoperoxidase systemروی باکتری های گرم

یگردد که خاصیت
های مهم شیر محسوب م 

شیگال نشان داد که عالوه بر اثرات متوقف کننده رشد

بهداشتی کاربرد دارد .این آنزیم بعنوان یکی از بیواکتیو

منفی نظیر سودوموناس ها ،کلی فرم ها ،سالمونال و

ضدباکتریا یی (بخصوص برای پاتوژن ها یی که از راه

روی این باکتری ها با در نظر گرفتن درجه حرارت،

خورا یک

سبب عفونت دستگاه گوارش میشوند)

ضدویروسی ،ضد قارچی ،ضد انگلی و نیز اثرات آنتی-

 ،pHتعداد باکتری اولیه و نیز مدت زمان تاثیر به

درجاتی سبب مرگ باکتری ها نیز شده است .اما برای

اکسیدانی و خاصیت ترمیمی برای دستگاه گوارش دارد

باکتری های گرم مثبت بدلیل تفاوت در دیواره سلولی

شناخت ترکمن با روش كروماتوگرافي تبادل يوني با

حاضر و نیز مطالعه انجام شده ( )1نشان داد که اثر

( 81و  .) 21در اين بررسي الكتوپراکسیداز شیر شتر بوم

تنها توقف رشد را ایجاد میکند (3 ،2و  .) 13در تحقیق

استفاده از رزین كربوكسي متيل سفادكس -سي و  50و

توقف رشد و مرگ باکتری ها هم برای باکتری های

جی  00 1خا لص گردید .گروه های کربوکسی متيل

کلستریدیوم سپت کی وم و هم برای باکتری گرم منفی مثل

نیز کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون با ستون سفادکس

یباشند که
) Carboxy Methyl (CMدارای بار منفی م 
یشوند .از آنجا كه
به پروتئین با بار مثبت متصل م 

گرم مثبت نظیر استافیلوکوکوس اورئوس و

سودوموناس آئروجینوزا پس از  6ساعت اثر گذاری

شده است که این اثر در مورد باکتری گرم مثبت
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بیهوازی کلستریدیوم سپت کی وم بسیار شدید بوده است.

گزارش مشتر یک

که بین کارشناسان  FAOو WHO

 Bjorckو همکاران ( ) 975 1با اثردادن سیستم

که در  28نوامبر  2005در رم ایتالیا ارائه شد ،استفاده از

Pseudomonas

سیستم  LPOSبعنوان نگهدارنده شیر خام توصیه شده

الکتوپراکسیداز روی باکتری

 ، fluorescensنشان داد که طی  4ساعت انکوباسیون،

است ( .)7همچنین استفاده از سیستم  LPOSبعنوان

درصد

غذا یی در استاندارد استرالیا و نیوزلند مورد پذیرش قرار

سیستم  LPOSقرار گرفت ،از بین رفتند ( Ihalin .) 14

اجراء و اقتصادی برای افزایش ماندگاری شیر در نقاطی

بیش از  90درصد باکتری ها از بین میروند (Jacob .)2

و همکاران (  ) 1972نشان دادند که00 1

ما کی وپالسما پنومونیه که به مدت  30دقیقه در معرض

( ) 998 1اثر سیستم  LPOSرا روی

Acintobacillus

ممانعت کننده از رشد و کاهنده پاتوژن های مواد

گرفته است ( .)8از این سیستم بعنوان یک روش قابل

که استفاده از سرما بالفاصله پس از شیر دوشی برای

 actinomycetemcomitansبه مدت یک ساعت در

یتوان نام برد .همچنین
نگهداری شیر میسر نمیباشد م 

داد .نتایج نشان داد که بیشترین درصد تش یک ل کلنی بر

ضدم کی روبی غیرحرارتی نظیر استفاده از فشار

درجه حرارت  37درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار

یتوان از این سیستم در تر یک ب با سایر روش های
م 

میلی لیترآن  70و کمترین آن  40درصد بوده است

هیدرواستات یکی باال و یا میدان الکتر یکی پالسی و نیز

اثر ضدباكتريايي سیستم پراكسيداز را بر دو باكتری

باکتریوسین و یا الکتوفرین استفاده نمود ( .) 17

(  . ) 13نوروزي مقدم و همكاران ( )1 38 1در تحقيقی

 Bacillus subtilisو  Aeromonas hydrophilaدر

تر یک ب با سایر مواد طبیعی ضدم کی روبی نظیر
یگردد که از الکتو پراکسیداز شیر شتر
لذا پیشنهاد م 

مدت زمان انکوباسیون (51دقیقه) بررسی نمودند و

برای سایر کارهای تحقیقاتی بعنوان نگهدارنده طبیعی

) (CFU/mlباكتري گرم منفی تحت اثر این سیستم 27

کاربرد های صنعتی دیگر (خمیر دندان ها) استفاده

نشان دادند که میزان تش یک ل کلنی بر میلی لیتر

در مواد غذا یی نظیر گوشت و مواد لبنی و نیز برای

درصد و این میزان برای باکتری گرم مثبت 11 ،درصد

گردد.

دادند که سیستم  LPOSروی Helicobacter pylori

منابع

بوده است ( Haukioja .)1و همکاران (  ) 2004نشان

اثر دارد .بلوری مقدم و همکاران ( ) 90 31نشان دادند

اثر سیستم الکتوپراکسیداز بر روی استافیلوکوکوس
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Purification of Lactoperoxidase Enzyme from Camel’s Milk and Survey Its
Antibacterial Effects against Pseudomonas aeruginosa and Clostridium
septicom
Zibaee, S.1*, Bolori Moghaddam, M.2, Nurozi Moghaddam, H.3
1- Assistant Professor, Department of Veterinary Research and Biothecnology, Razi Vaccine and
Serum Research Institute, North East Branch, Mashhad, Iran
2- M.Sc., Department of Biochemistry, Payam-e-Noor University of Mashhad, Mashhad, Iran
3- Assistant Professor, Department of Anaerobic Vaccine Production, Razi Vaccine and Serum
Research Institute, North East Branch, Mashhad, Iran
Received date: 5 January 2014

Acceptance date: 2 June 2014

Abstract: Lactoperoxidase is an enzyme of the oxidoreductase family. Lactoperoxidase is an
important antimicrobial agent. Applications of lactoperoxidase are being found as a
preservative in food and cosmetics. Immobilized LPO provides several significant benefits
such as, easily separated from the reaction products, reducing production costs by efficient
recycling and control of the process. Camel lactoperoxidase (LPO) was purified using CM
sephadex C-50 ion-exchange chromatography, and sephadex G-100 gel filtration from camel
milk. The activity of LPO was measured by using TMB (3, 3, 5, 5-tetramethylbenzidine) as a
choromogenic substrate at pH6.0. Purification degree was controlled with SDS-PAGE. The
number of bacteria were found by spread plate technique and used 10 -6 dilution per ml for
accomplishment of tests. According to statistical manner 3 test groups and one control group
by four replications with equal conditions were formed for each bacterium. Test groups
include 2 reagent groups (H2O2, tiocyanate) and one group containing H2O2 and tiocyanate
together and one complete system {H2O2 (0.03Mm), tiocyanate (1Mm), LPO (0.02µg/ml)}.
The numbers of bacteria were counted at 0, 60 and 360 mints by using spread plate
technique. According to two-way variance analysis, significant results were shown between
the effects of complete system and other for antibacterial activity (P<0.0001). The results
shown 46% reduced of colony form unit for Pseudomonas aeruginosa and 100% reduced of
colony form unit for Clostridium septicum after 360 Minutes. As a result, Lactoperoxidas
enzyme was extracted from Camel Milk shown significantly anti-bacterial activity on
Pseudomonas aeruginosa and Clostridium septicum.
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