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بررسی اثر ملیتین استخراج شده از زهر زنبور عسل ایرانی روی سویههای

کلینیکی سودوموناس آئروژینوزا

مرضیه رضایی ،1منصور بیات ،2دالور شهباززاده ،3محسن مومن زاده ،3رضا اکبری ،3کامران پوشنگ باقری*3
 -1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران

 -2دانشیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
 -3آزمایشگاه ونوم و بیومولکولهای درمانی ،گروه بیوتکنولوژی ،مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی ،انستیتو پاستور ایران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت 11 :مرداد 2931

تاریخ پذیرش 1 :مهر 2931

چکیده
تهای ناشی از سودوموناس آئروژینوزا از بیمارستانهای زیادی گزارش شده و با توجه به طبیعت فرصت طلب بودن آن افراد دارای
عفون 
کها به همراه مکانیسمهای جهش پیچیده در جنس سودوموناس سبب
ضعف سیستم ایمنی درمعرض خطر هستند .استفاده نابجا از آنتی بیوتی 

کهای پپتیدی طبیعی بیشتر مورد
بوجود آمدن گونههای مقاوم به آنتی بیوتیک شده است .در خالل دهه گذشته جستجو جهت یافتن آنتی بیوتی 
توجه قرار گرفته است .هدف از این مطالعه بررسی اثر مهاری و کشندگی پپتید ملیتین بر سویههای بالینی سودوموناس آئروژینوزا بود .بدین

منظور  84سویه مورد بررسی از یک مطالعه قبلی در دسترس بودند .پس از تهیه زهر زنبور و آماده سازی آن ،کیفیت زهر با تست SDS-PAGE

بررسی شد .سپس با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی باال در فاز معکوس ( )RP-HPLCپپتید ملیتین جداسازی گردید .سپس کیفیت
ملیتین استخراج شده با استفاده از

SDS-PAGE

بررسی گردید .حداقل غلظت مهاری و کشندگی ملیتین با روش میکرودایلوشن براث و

شمارش کلنی تعیین گردید .حدود بیست فراکشن از زهر زنبور عسل تخلیص گردید که پپتید ملیتین اصلی ترین فراکشن زهر بود MIC50 .کل
سویههای حساس ،سویههای موکوئیدی و غیرموکوئیدی حساس به ملیتین به ترتیب  ، 6/ 25 ، 12 /5و  12 /5میکروگرم بدست آمد49/37 .

درصد سویههای موکوئیدی و  86 /2درصد سویههای غیر موکوئیدی نسبت به ملیتین حساس بودند.

MBC50

در کل نمونههای حساس،

سویههای موکوئیدی و غیرموکوئیدی حساس به ملیتین به ترتیب  73/5 ،05و  05میکروگرم بدست آمد 89 / 58 .درصد از سویهها حساس به

ملیتین بوده و رشد  10 / 41درصد از آنها در حضور ملیتین مهار نگردید.با استفاده از نتایج تست  MICو  MBCمشخص شد که ملیتین اثر قابل
توجه مهاری و کشندگی بر رشد سودوموناس آئروژینوزاهای جداشده از بیماران مختلف داشته است .آنالیز نتایج نشان داد که رشد سویههای

موکوئیدی با مقدار کمتری از ملیتین مهار میگردد .این سویهها بدلیل وجود الیههای پلی ساکاریدی در اطراف خود ،نفوذپذیری کمتری به
تهای
کها داشته و مقاومت بیشتری از خود نشان میدهند .نتایج این پژوهش از این لحاظ با ارزش است که امید جهت درمان عفون 
آنتی بیوتی 
سودوموناسی در مبتالیان به بیماری سیستیک فایبروزیس را افزایش میدهد.

کلمات کلیدی :زهر زنبور ،ملیتین ،سودوموناس آئروژینوزا ،کروماتوگرافی مایع با کارایی باال در فاز معکوس ،تست  MICو MBC

٭ نویسنده مسئول :کامران پوشنگ باقری

آدرس :انستیتو پاستور ایران  -مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی-گروه بیوتکنولوژی -آزمایشگاه ونوم و بیومولکولهای درمانی ،تهران ،ایران  :تلفن66480780 :
پست الکترونیکk_bagheri@pasteur.ac.ir :
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مقدمه

سودومو زونیژورئآ سان اااا ا ش تنوفع تلع نیرتعیا       

سوختگی و گوش خارجی بوده و همچنین می توان رد د

گیاهان ،جانوران ،سخت پوستان ،بندپایان ،نرم تن .و نا ..

استخراج گردیدهاند (  13و  .) 19آنه نآ تیلاعف اب ا تتت ت تتتتتی-
بیو کیت ی و 

دض قققق قارچی و ضدویروس نا هیلع رب ی و عا       

مو نپ ثعاب یصاخ درا ومو وش ین دددددددددد دددد ( .)11همچن نی   

مختلف سیناگراورکیم زا ی مممم مه اا ا مش صخ   

بس  یرای ا گ تاعلاطم ز زززززززززززز زارش ش سا هد تتتتتتتت ت (.)9

تنظ یس می س یا مت م دنراد شقن مه یباستکا ین (((((((((((((( ( .) 34

پنومونی مرتبط با تهویهها توسط این میکروارگانیس رد م

سودومو زونیژورئآ سان اااا ا از نمون هه هه اا ای کلینیک ادج ی     
یشود و تقریبا ه ندب زا یا هطقن ای تفاب ر هلمج زا
م 

     

بافتهای نرم بدن و سیستم ادراری و ریهها میییتوان اب د   

عالوه التهاب و کیتپس تا

م یی یشو هب .دن     

و مخز میمرت ،کیتپس ریغ     

پپتی دد ده اا ای ض راد یبورکیمد ا ،تبثم ژراش ی هزادنا         

کوچک ،و دارای  12 -05اس ینژرآ .دنتسه هنیمآدی ن و 

لیزین مسئول بار مثبت بوده و ساختار آمفی پاتیکی ،آنها

این باکتری آلوده شوند و حتی در اثر ضایعات موضعی،

را برای ارتباط با غشاهای میکروبی توانا مییی س زا ددد (.)8

سپتی سمی گردد که در این صورت درصد مرگ و میر

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی موثر هستند ( .) 27

یتواند وارد گردش خون شده و موجب ب زور
باکتری م 

بسیار باالست .در بیماران سیستیک فیب ینومونپ سیزور   

سودوموناس پ بیرخت ثعاب ی ی هیر تفاب هدنور ش

      

     

یگردد (  .) 18امروزه به علت مقاومت دارویی که این
م 

باکتری از خود نشان میییده زا یشان تنوفع ،د نآ هب    

یگردد ( .)5اغلب
عنوان یک مسئله مهم و جدی تلقی م 

پپتی دد ده اا ای ض بورکیمد یی ی ب فیط هیلع ر یعیسو

زا         

ل ( Apis
پپتیدهای ضد میکروبی در زه سع روبنز ر للل للل

 )meliferaنیز وجو  د ددداش مهم عبنم کی دناوتیم و هت     

طبیع نوفع هیلعرب ی تتتتتت تته اا ای مختل رهز .دنشاب ف زا       

فرآوردههای ب رید زا و تسا لسع روبنز شزرا ا زاب     

برای درمان بیماری های مختلف از جمل ،لصافم مرو ه   

که اا ای رای نوفع نامرد رد ج تتتتتت تتته اا ای
آنت یتویب ی کککک ک

ی ه  ینمیا متسیس یا و
نقرس ،روماتیسم و سایر بیم را ی ی

به افزایش است (  .) 15 ، 31ب نآ تمواقم هب هجوت ا ت ییییی یییییی-

کوچکترین پپتید موجود در زهر بوده و  05تا  60درصد

سودوموناس آئروژینوزا مؤثر نیستند و میزان مقاومت رو
بیوتیکی این باکتری و جهشهای ایجاد شده هنوز ه چی

آنت هدننک نیمضت یکیتویب ی

الته  یبا به سا هتفریم راک تتتت ت تتتتتتتتتت تتت (  16و  .) 28ملیت نی    
وزن خش لماش ار رهز ک        م یی یشو دد د ( 2و  .)3در س لا   

نوفع نامرد تتتتتتتتتتتت تتتتته اا ای

 1999س راتی ا و م یلاعف زا ناراکمه تتتتتت ته اا ای بیولو کیژ ی   

بیوتیکهای جدی  یعیبط عبنم اب د (((( ((((()Natural Source

اس و دندرک هدافت

تیلاعف     

عفونتها پدید آورد.

الزارف و همکاران در محیط  In vivoاثر ض یبورکیمد

س وودوموناس آئروژینوز اا ا نیس یتنآ یوجتسج اذل .ت

      

ممکن اس ج قفا دناوتب ت د د ار یدی ر هنوگنیا نامرد        
در این میان پپتیدهای ضدمیکروبی مورد توجه مراکز

مختلف تحقیقاتی و دارویی قرار گرفت هد رد و ه ه ریخا     

مطالعات زیادی در این زمین سانش تهج رد ،ه ا اهنآ یی     
کهااا،
صو تنآ نیا هلمج زا .تسا هتفرگ تر ی یتویب  کککککککککک کککک

پپتیدهای آنتی باکتریال هستند که از منابع مختلف شامل

قس تم     -Cترمین دنامیقاب لا هههه ههی  15قطع ی ه
 زا آآ آآآن ب لانآ ناونع ه و رد یگ

تیلم ین     

ض ددد دباکتریایی اس درک هدافت ننن ن ننن د (  .) 29در س لا    

2005

ملیت رب نی رو نوفع ی تتتتتتتتت تته ااا ای ناش زا ی    کالمی اید    

تراکوماتیس و مایکوپالسما هومینیس را بررسی کردند
(  .) 20در سال  2011یون و همکارانش با به کار گ نتفر
ی ه یا
ملیتین از پانکراتیت حاد به عنوان یک رامیب زا ی یی یی

عفونی جلوگیری کردند (.)33

بررسی اثر ملیتین استخراج شده از زهر زنبور عسل331 ...

آماده سازی زهر

ه نیا یلصا فد قیقحت راهم رثا یسررب ی و             

 05میلی گرم از ونوم را در یک میل  بآ رتیل ی د هزینوی    

کش تیلم یگدن ی زا هدش ادج ینیلاب یا هیوس رب ن               

ح اگتسد اب هقيقد ود تدم هب و هدرک ل ه               Vortex

بیماریهای مختل تسا هدوب ف  .... ...تابح رد یا هعلاطم لا   

مورد اثر ملیتین بر سویههای بالینی انجام نگرفته و تحقیق

در ای نیا زا ،دروم ن  زئاح ظاحل ا  تیمه ا تس که      

    

     

دار ب يياشغ رتليف ا         0/2ميكرومت عیام .دیدرگ رتلیف ر

قادر به نابود کردن اکثر سویههای بالینی میییگ در د ای و    
میتواند سودوموناسهای جدا شده از یک بیماری خاص

را نابود کند.

      

شفاف به دست آمده جهت آزمايشات بع رزيرف رد يد   
 - 20درجه سانتيگراد نگهداری شد .جهت تعیین غلظت

ملیت ر زا ،هدش صیلخت نیوش          

مواد و روش کار

 UVدر طو جوم ل       

 280 nmب اگتسد زا هدافتسا ا ه تیلپورکیم                     

تهیه زهر

در این مطالع ناریا لسع یاهروبنز رهز ه ی       ( Apis

 )Melifera medaواق رد ع    منطق شور هب درکرهش ه       

شوک الکتریکی تهیه شد .زهر زنبوره هاگتسد طسوت ا    
اس تارییغت یمک اب نوتنب لکتورپ سا   

        جم عع عآوری

گردی ددد د ( .)1ی آ ک ک راد هک یا هشیش مویراو ای            

الکتریکی احساس خطر کرده و س حط

یزدند .س کیرتکلا نایرج سپ ی و دیدرگ عطق     
نیش م 

ش میس هکب ییییی از دس هاگت    جمعععآوری کنن ادج رهز هد

گردید و در معرض هوا ق رهز تیاهن رد .دش هداد رار     

خش لپلاکسا کی اب شارخ شور طسوت هدش ک     

         

جم ععع عآوری گردی  د و پ  و رد        جم ععع عآوری ش ب هد ه      
آزمایشگاه ونو وکلومویب و م لل لللها ای درم یتسنا رد ینا تو   
یامد رد شیامزآ روظنم هب      

 - 20درجه نگهداری گردید.

صورت گرفته و رنگ ب اب لژ یر     % 30اس و دیسا کیت

  
     

از زهر در  05میکرولیتر آب مقطر تزریق و هدش لح ی

آمیزی با کوماسی برلیانت بلو  R250به مدت یک شب

          

ار یمیس هکبش

جهت بررسی کیفیت زهر جمعآوری شده ،مق یراد

ساعت با جریان  20میلی آمپر الکتروفورز گردید .رنگ

کندو قرار داده شد .زنبورها بر روی این شبکه شروع به
تحری حت رثا رد لسع یاهروبنز .دندش ک ر کی             

 )Epoch-Biotek Instruments, USAاستفاده گردید.

سپس در ژل پلی آکریل آمید  % 15 /5در مدت زم نا 3

صفحات سیم کش رب دوب هدش ی روی ییالاب تمسق       
 هدرک نتفر هار و یکیرتکلا نایرج رثا رد 

اس  رتموتفورتکپ (( (Spectrophotometer, Microplate

الکتروفورز زهر به روش SDS-PAGE

جمعآوری کننده زهر از طری کیرتکلا کیرحت ق ی رب     

پاستور انتق و دش هداد لا

دور  13000در دقيقه در دمای اتاق سانتريفیوژ شد .مایع
روئی به آرامی برداشته شده و در میکروتیوپهای فیلتر

محققین را به این اطمینان خاطر میرساند که پپتید ملیت نی

فعالی و ت

مخلوط گرديد .مخلوط حاصل ب يقد هد تدم ه ق  ه و اب     

 % 10متانل انجام گردید .نتایج با سیستم مستندس ژ یزا للل

( )Gel Documentation System, BioRadثبت   
گردید.

ش  HPLCف زا
استخراج ملیتین از زهر ور هب  شش شش

م عکوس

جه سادج ت ا لم یز ی  رهز زا نیت ز ا لسع روبن زززززززززززز ززززز

تکنی  ک ک تامور و ام یفارگ ی اب ییاراک اب ع الالالالالالالالالالالال الالال در ف زا   
معکو  ،س س تسی مممممم م
م

Knauer GmbH, ( HPLC

 )Germanyو ستون  C18استفاده گردید .ف كرحتم زا   
ش  لما ا یواح صلاخ ليرتينوتس        

          %0/50ت یر     
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فلوئورواستیک اسید به عنوان ماده اصلی (محلول  )Aو

ی ه یا
تعداد نمونههای مورد بررسی  84مورددد از بیم را ی ی

فلوئورواستیک اسید(محلول  ،)Bبه عنوان ح یعرف لال   

فیبرویز سسس س و غیر ههه ه بودن .د     سوهی    

آب با درجه خلوص کروماتوگرافی حاوی  %0/50تری
بود .متد بکار رفته یک گرادینت خطی افزایش یابنده با
محلول استونیتریل بود .قبل از تزری ،متسیس هب هنومن ق     

ابتدا متع اب نوتس یزاس لدا لولحم        Bانج .دیدرگ ما   

سپس نمونه در حجم  05میکرولیتر به ستون تزریق ش هد

شامل شستشوی ستون با محلول  Bبه مدت  5دقیق ،ه 55
سپس اعمال محلول  Aت تظلغ بیش ا    

 60درصدد د و

 90درصددد به

مدت  5دقیقه بود .در انتها ،ستون دوباره با محلول  Bبه

مدت  5دقیقه متعادل گردید .در طی آزمایش پیکهای
مشاهده شده جمعآوری گردیدند.

فراکشنننهااای جمعععآوری ش یامد رد هد       - 56 °Cو
 0/ 04اتمس هاگتسد طسوت رف        Freeze Dryer

( )Christ, 2 alpha - Germanyدر م تد

لیوفیلیزه شدند.

 24س تعا

بررسی اثر ضدباکتریایی ملیتین

جهت تعیین خاصیت آنتی باکتریال ملیت لکتورپ ،نی   

بین المللی استاندارد  CLSIمو گ رارق هدافتسا در ر تف     
ک رب ه همین لکتورپ نیا ساسا دنلراف کم              

         

معادل  1/5 × 10 8 CFU/mlاست .باکتریهای مورد نظر
   

در محیط کشت مولر هینتون براث ب بش کی تدم ه

در دمای  73کشت داده شدند .سوسپانس ییایرتکاب نوی   
بدست آم زیف مرس رد هد ی لو و دش هنویسناپسوس یژ ه و    

مجددا با شرایط قبلی س زیمت بوسر .دیدرگ ژویفیرتنا     

در س زیف مر ی لو و ناپسوس یژ س وی ن و هدش ه

ناونع هب             

قرار گرفت .جهت دقت بیشتر در تهیه نیم م ،دنلراف ک   
دانس س کیتپا هتی و

پل یمآ لیرکا ی دددددد د -س ود مید د وس لیس ل  تاف (((((( (SDS-

 )PAGEمورد بررسی قرار گرف تیلم نشکارف .ت ی رد ن
 05میکرولیتر آب مقطر تزریق اب سپس و هدش لح ی

  

   

وفورتکلا یلبق تمسق رد هدش هداد رز      

عآوری نمونههای بالینی
جم 

سویهها ای سو سانومود

ناپس س وی ن م  و ر اب شیامزآ در وش    

        

اسپکتروفوتومتری با دستگاه اسپکتروفتومتر (CT-5000,

خلوص ملیت  نی ااس زروفورتکلا شور اب هدش جارخت     

گردید.

به همراه سویههای بالینی مورد آزمایش قرار گرفت.

سوسپانسیون غلیظ در تهیه نیم مک فارلند مورد اس هدافت

الکتروفورز ملیتین به روش SDS-PAGE

شرایط توض حی

 aeruginosa ATCC27853به عنوان سو هی اس رادنات ددد

در دور  7000به مدت  5دقیقه سانتریفیوژ شده و رسوب

لیوفیلیزه کردن فراکشنها
فش را   

Pseudomonas

تهیه سوسپانسیون استاندارد به روش کمی

و متد در نظر گرفته شده اعمال گردید .متد اعمال ش هد

دقیق حم لامعا ه ل لو         Aت تظلغ بیش ا       

مختل زا ف

فع هلمج ون تتتتتتتتت ته ااا ای ادراری ،سیس کیت    

آئروژینوزاا از ی هعلاطم ک   

قبلی جمعآوری ش جوم هاگشیامزآ رد و هد و .دندوب د     

 )Chrom TECH, Thailandدر طول موج  526نانومتر
خوان کیتپا هتیسناد .دش هد نیب     

       0/ 08 -0/1مع دا لل ل

 1/5 × 10 8 CFU/mlاست .جهت ّکّکمی تر شدن تع داد

باکتریهای تهیه شده ،دانسیته اپتیک

 0/ 09جه هیهت ت   

نیم مک فارلند انتخاب گردید.
ح لغ لقاد ظت هم ا  یر (((((( ( )MICو کش یگدن
( )MBCملیتین

جه ندروآ تسدب ت     MICروش Microdilution

 brothدر چاهکهای  96خانه بکار گرفت تهج .دش ه    

بررسی اثر ملیتین استخراج شده از زهر زنبور عسل531 ...

انج ست ما ت       MICاز سوسپانسیو تسد هب ن ی هدمآ       

بیشترین اجزای تشکیل دهنده زهر را تش لیک

میییدهند

باکتری در مرحله قبلی  10میکرولیتر برداشت گردی و د

(شکل  .)1فراكشن مليتين بعد از تخلیص تقریب صلاخ ا   

با محیط کشت مولر هینتون ب کی مجح هب ثار یلیم      

و تك باند درمحدوده  2/8يك لو دالتون قرار گرفت دوب ه   

لیت  ر ر ش هدناس د .رتکاب دادعت تلاح نیا رد یییییییییییییی یییییه اا ا
CFU/ml

6

کها ا
یباشد .ابتدا در تم هاچ ما کک کک
 1/5 × 10م 

 100میکرولیتر محیط کشت مولر هینتو هتخیر ثارب ن    

شد .سپس  100میکروگرم ملیتین با مولر هینتون براث به
حجم   

 100میکرولیت رر ر رس  هدش هدنا و ووو و ب ا کهاچ ه ول    

اضافه گردید .بعد از مخلو رلپمس کمک هب ندرک ط      
 100میکرولیت ا کهاچ زا ر ودش تشادرب ل هههههههههه ههه و به    

چاهک دوم اضافه گردید .این عمل تا چاهک آخ هب ر   

هم .دیدرگ رارکت تروص نی           100میکرولیت زا زین ر   
چاهک آخر برداشت شده و دور ریخته شد .سپس 100
کها ا اض هفا
میکرولیتر باکتری ( )1/5× 10 5به تمام چاهک ک

شد .میکروپلی تدم هب ت    

 16تا  20س لخاد رد تعا   

انکوب یامد رد روتا       73انکوب یدرگ ه د سپس  .هجیتن
آزم شیا   

 MICمش دها ه و  .دش تبث

نیرخآ کهاچ    

       

      

شفاف به عنوان حداقل غلظت مهاری در نظر گرفته شد.

جهت بدست آوردن حداقل غلظت کش مامت زا ،یگدن   
چاهکهای شفاف  05میکرولیتر نمونه برداشت ش و هد

در محیط کشت مولر هینتون آگار در دمای  73به مدت
 24س د تشک تعا اااا اده شندد نلک دادعت  .یییییی یهااای رشد  

یافت قم و دش شرامش ه د را          MBCمحاس یدرگ هب د     .
حداقل غلظت کشندگی غلظتی است ک نآ رد ه
درصد باکتریها از بین رفته باشند.

99 / 99

نتایج

الکتروفورز زهر و ملیتین به روش SDS-PAGE

نها ای زه دح ر ود نیب ا    
طیف وزن مولکولی پ یئتور ن ن

 2/8الی  180کیلودالتون بود .نتیجه الکتروفورز نشان داد
ک پ ه پ  اب یاهدیت و کلوم نز ول صخاش رتمک ی بو و هد       

(شکل .)1

استخراج ملیتین از زهر ب  هه ههه روش  HPLCف زا

م عکوس

در طول موج  412نانومتر 20 ،فراکشن قابل تشخیص

بوده و فراکشن اصلی مربوط به ملیتین بود .این فراکشن

تقریبا"  % 53 /8از مساحت کل فراکشنها را تشکیل داده
و در حدود دقیقه  47 /5تا ( 52 /5مع اب لدا     4دقیق زا )،ه

ستون  C18خارج شد .ای  لداعم نامز تدم ن دد دد دددددرصد
استونیتریل از میزان  42 /5تا  47 /5درصد میباشد (شکل
.) 2

بررسی اثر ضدباکتریایی

 % 27 / 08از ادرار و % 25

 %22/ 91نمونهههها ا از تراش  ،ه

از سیستیک فیبروزیس و  % 25هم سایر مو  درا (( % 10 / 41

از زخم % 6/ 25 ،از خون %4/ 14 ،از مایع مغزی نخ ،یعا

 %2/ 08از مدفوع و  2/ 08از مایع مفصلی) بودندMIC50 .

ک یوس ل هههه ههه اا ای حس یوس ،سا هههه ههه اا ای موکوئی و ید
غیرموکوئیدی حساس به ملیتین به ترتیب

، 6/ 25 ، 12 /5

و  12 /5میکروگرم بدست آمد 86 /2 .درصد سویهههها ای

غیرموکوئیدی و  49/37درص یوس د هه هههها ای موکوئی ید
نس  تب به .دندوب ساسح نیتیلم      

           MBC50در کل    

نمون ههه هه ااا ای حس  ،سا س یو هههههه ههه ااا ای موکوئی و ید

ن ب یترت ه بب ببب  73/5 ،05و
غیرموکوئیدی حساس به ملیتین ن

 05میکروگرم بدس .دمآ ت     89 / 58درص یوس زا د هه هههها ا

حساس به ملیتین بوده و رشد

 10 / 41درص رد اهنآ زا د   

حضور ملیتین مهار نگردید .نسبت  MIC50/MBC50کل
سوی هه هه اا ا ،سوی هه هه اا ای موکوئی و ید

کومریغ و دیئ ی هب 

ترتیب برابر ی ییک دوم ،ی ش ک ش و م

تسدب مود کی     
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آم.د    نموجیاتن یا هسیاقم راد         MIC50و  MBC50کل  

غیرموکوئیدی ،مشابه هم ،برابر ی دمآ تسدب مود ک .... ...

نمونهها ،نمونههای موکوئید و غیرموکوئیدی حساس به

مقایسه نتایج  MIC90و  MBC90کل نمونهها ،نمونهها ای

ملیتین در نمودار یک نشان داده شده است MIC90 .کل

موکوئید و غیرموکوئیدی حساس به ملیتین در نم ممودار 2

غیرموکوئیدی حساس به ملیتین ،مش بارب ،رگیدمه هبا ررر رررر

 Pseudomonas aeruginosa ATCC27853در 12 /5

 25میکروگر مم م و  MBC90آنه ،رگیدمه هباشم زین ا         

میکروگرم ملیتین مهار گردید MBC .این سویه باالتر از

سوی ههه هه ااا ای حس  ،سا س یو هههههه ههه ااا ای موکوئی و ید

مع دا للللل ل 05میکروگ تسدب مر .دمآ      

          نس تب      

نش تسا هدش هداد نا  ... .........رش دناتسا هیوس د ا در          

مقدار  05میکروگرم ملیتین گزارش گردید.

 MIC90/MBC90کل سویهها و گروههای موکوئی و ید

شکل SDS-PAGE .1ونوم زنبور و ملیتین.

(از چپ به راست) چاهک اول :ملیتین خالص شده
چاهک دوم :زهر زنبور عسل
چاهک سوم :مارکر پروتئین

شکل .2کروماتوگرام زهر زنبور عسل .فراکشن ملیتین  % 53 /7از کل فراکشنها را به خود اختصاص داده بود.

بررسی اثر ملیتین استخراج شده از زهر زنبور عسل731 ...

نمودار .1مقایسه نتایج  MIC50و  MBC50کل نمونهها ،نمونههای موکوئید و غیرموکوئیدی حساس به ملیتین

نمودار .2مقایسه نتایج  MIC90و  MBC90کل نمونهها ،نمونههای موکوئید و غیرموکوئیدی حساس به ملیتین

بحث

عفونتهاي بيمارس ينات سو زونیژورئآ سانومود اا ااا به

کها قابل کنت هدوب لر    و ب شيازفا ا   
سختی با آنتی بیوتی 
مدت زمان اقامت بيمار در بيمارس بجوم نات   

عو ضرا

بالینی و مرگ و مير از ا نوفع ني تت تتته و هدش ا ینچمه ن    

آنها در بخشهای سوختگی ،دیالیز ،مراقبتها ای وی ،هژ
پیون و ،د سب یحارج ی ب زاین و هدوب کانرطخ را ه            

مراقبتهای بیشتر دارد ( 10 ،4و  .) 24بنابراین جستجوی
آنتی بیوتیکهای جدید ،به طوری که مقاومت ژنتیکی

در باکتریها ایجاد نکنند ،مورد توجه قرار گرفت تسا ه   

هزينههاي بيمارستاني را به شدت اف م شياز يييييده  د ((.)6

( .)22سالهاست که سویههای موکوئیدی سو انومود س س
س

نفوذپذیری کم غش ءا  اهنآ یجراخ و  نینچمه  و دوج      

زیادی به درمان نشان داده و سبب ایجاد مشکالت بالینی

این امر به دلیل مقاومت ذات جوم نیا ی و هب تاد
ژنهااای مقاو یب یتنآ هب م وتیک         

لیلد      

یباش د (( (  23و .) 32
میی 

همچن دوجو نی        سودو نیژورئآ سانوم ووو و ووزاه ب یا اااااا ا

مقاومتتتها ای آنت  ی ببی ییوتیکی چندگانههه ( Multi-Drug

 )Resistanceمشکالت بالینی زی و هدرک داجیا ار یدا
ای ضوم ن و رگن رایسب ع ان هدننک   

        م یی یباش  د (( ( 7و .) 25

یبیمارستانی توسط این سویهها
گزارشاتی از ایجاد اپیدم 

در کشورهای مختلف ثبت شده و عفونتها ای ناش زا ی

بدلیل نفوذپذیری بسیار کم به آنتی بیوتیکها ا مقاومت

در بیماران و در مواردی م ریم و گر    میییگ در د ((  17و
 .) 21این پدیده به دلیل وجود الیههای پل کاس ی ا دیر ی   

متع  رد تانیژلآ سنج زا دد ا فارط تکاب ری

         و س ریا   

مکانیسمها از جمله پمپ  ،effluxوجود ژنهای مقاوم و

غیره است .

با توجه به تحقیق هدش ماجنا ریخا ههد رد هک یتا ،،،،،،، ،،،،،،

جستجوی بسیاری برای پیدا کردن آنتی بیوتیکهایی با
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منب عیبط ع ی خ زا  ا داون هههههه هه اا ای گون  نوگا (( (ب رتکا یی یه اا ا،

محققین قرار گرفت رد یرتشیب تاقیقحت و ه

و  .) 19این مولکولها متعلق به سیستم ایمنی ذاتی بوده و

بیمارس ینات    سودومو زونیژورئآ سان اااا ااا در س لا    

یباشند (  14و .) 30
مهای زنده م 
ارگانیس 

سویهها مقاوم به دوریپنم % 16 ،مق میا هب موا ی و منپ

گیاهان ،بی مهرگان و مهره داران) انجام شده اس سست ( 13

ج یعافد متسیس یلصا ءز د زا یدایز دادعت ربارب ر               
مقایسه نتایج  MIC50سویههای حساس موکوئی و ید

غیرموکوئی ناشن ید      م یی یده ک د هههه ه رش یوس د هههه هه اا ای

هنیمز نیا      

صو اقم یسررب .دریگ تر و د تم ا یوس ییور هههههههههههه هههه اا ای

توسط      Pillarو همک ارا ننن ن (  ) 26نش هک داد نا
مقاوم به م هدمآ تسدب جیاتن هسیاقم .دندوب منپور

2008

      % 12
% 10

زا       

مطالعه اخیر با تحقیق  Pillarو همک اد ناشن نارا د هک     

موکوئیدی در مقادیر کمتری از ملیت راهم نی    ش هب و هد   

مقاوم یوس ت هههه ههااا نس هباشم نیتیلم هب تب م اقو هب تم        

موکوئی لداعم یتظلغ رد ید         4براب تظلغ زا رتمک ر       

مقایسه نتایج امیدوارکننده است اما تایی مزلتسم جیاتن د    

طور کلی رشد تمام سویههای حساس موکوئیدی و غیر

کشندگی ،مهار گردیدند .نتایج بدست آم هسیاقم زا هد   

 MBC50سویهها ای موکوئی تباث یدیئوکومریغ و ید    
میکند که سویههای موکوئی زا یرتمک ریداقم رد ید
یروند .بررسییی نت جیا
ملیتین از بین م 
نش اد نا د دشر هک       
موکوئی و ید

  

 MIC90و MBC90

 90درص یوس د هههه ههه اا ای حس سا   

کومریغ و دیئ ی ییی ی در مق راد     25میکروگ مر   

ملیتین مهار گردی رادقم رد و هد     05میکروگ نیب زا مر   

رفتن تبسن .د     

 MIC90/MBC90براب د کی ر و

ناشن ،م       

دهنده برایند تاثیر بسیار مناسب داروی پپتیدی ملیتین بر

سویههای موکوئیدی و غیرموکوئیدی است.
در تحقیق لاس رد هک ی

     

 2005توسط     Fritcheو

    

مروپنم بوده و کمتر از دوریپنم و ایمیپ .تسا هدوب من    
مطالعه بر روی تعداد سویههای بیشتری میباشد.

نتایج این تحقیق نشان داد که اثر مهاری و کش یگدن

ملیت س رب نی وی هههههه هه اا ای موکوئی یوس زا رتشیب ید هههههه هه اا ای

غیرموکوئیدی بوده است .این مسئله از لح رکیم ظا وب   
شناس سب ینیلاب ی ی دوب تیمها زئاح را ه و     
تحقیق اا ات متع نیا فوطعم ار یدد

      

م یی یتواند   

ضوم وع دیامن .... ..........

یتوان حدس زد که دلیل این پدیده شارژ مثبت ملیتین
م 
و همچنین ساختار سه بعدی مارپیچ آلفای آن و یا بدلیل

یباشد.
عملکرد اصلی آن به صورت تترامر م 

بر اساس نتایج تست ها ،ملیتین می توان عاونا یور د

سویههای باکتری سودوموناس آئروژینوزا اثر مه و یرا

همکاران (  ) 12بر روی مقاومتهای دارویی سویهههها ای

تخریب  هتشاد ی وت ایز دادع د ا ی ز هنآ  ا اصوصخم                 

ش دودح هک د         %11- 27سوی هه هه اا ا مقاو نپیمیا هب م م       ،

بدست آم ت لباق رثا نیتیلم ،هد و  رب یراهم هج ر دش         

بالینی سودوموناس آئروژینوزا انج صخشم ،دیدرگ ما    

مرو ،میدیزاتفس ،میپفس ،منپ        پیپراس لی ی ،مانورتزآ ،ن     
لئوفلوکساس و نی

ماربوت ا سی ی قیقحت هسیاقم .دندوب ن           

حاضر با مطالعه  Fritcheو همکاران نشان میییده هک د   

سویههای موکوئی .دنک دوبان ار ید     ب جیاتن هب هجوت ا     

سودوموناس آئروژینوزاهای جداشده از بیماران مختلف

داشته و می تواند در آینده با مطالعات بیشتر ب تروص ه   

صنعتی وارد بازار دارویی شده و کمکی در حل معضل

 % 10 / 41از سویهها در مقابل ملیتین مقاوم اد ناشن ت ده   

مقاومتهای دارویی و سمیت داروه میش یا یای جیار ی    

و ای واقم رادقم ن م یلم هب تبسن ت ت زا نی تنآ ییی ی یییییییییی ییییییی-

باشد .اهمیت اصلی این تحقیق ،گزارش اث هجوت لباق ر    

میدهد که آنتی بیوتیک پپتیدی ملیتین باید مورد توجه

ضدسویههای موکوئیدی سودوموناس است.

بیوتیکهای رایج کمت اشن بلطم نیا .تسا هدوب ر

نن ن ننن ننننننن

ی یتپپ ک دددد دد طبیع یی ی ب نآ تیصاخ ا ت یب ی وتی رب یک           
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Abstract: Infections caused by Pseudomonas aeruginosa have been reported from many hospitals, and
according to its opportunistic nature, Pseudomonas aeruginosa invades to immunocompromised
patients and controlling the following infection is so hard. Antibiotics misusage beside complex
mutation mechanisms in pseudomonas genus led to resistance against many antibiotics. During the
past decade, tracing for natural antimicrobial peptide is more considered. Among them, melittin has
been extracted from honey bee venom and its antibacterial activity is being examined. The main goal
of this study was to evaluate antibacterial activity of melittin against clinical isolates of Pseudomonas
aeruginosa. 48 Clinical strains were present from previous study. Honey bee venom was prepared
using electrical stimulation and the quality of venom was confirmed by SDS-PAGE. Melittin was
isolated from the venom using a linear gradient of acetonitrile and C18 column by Reverse PhaseHigh Performance Chromatography (RP-HPLC) Technique. Minimal Inhibition and Bactericidal
concentration of melittin were examined on clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Honey bee
venom consisted of twenty distinct fractions in which melittin was the major one. MIC50 for melittin
against all; mucoid, and non-mucoid sensitive isolates, were 12.5, 6.25, and 12.5 μg respectively.
Among mucoid and non-mucoid strains, 94.73 and 86.2 % were sensitive to melittin respectively.
MBC50 for melittin against total, mucoid and non-mucoid isolates were 50, 37.5, and 50 μg
respectively. Totally, 89.58 % were sensitive to melittin and 10.41 % were not inhibited. The results
obtained from MIC and MBC tests showed that melittin had significant inhibitory and bactericidal
effect on clinical isolates of pseudomonas aeruginosa. According to the results, the less amount of
melittin can suppress the growth of mucoid strain of pseudomonas. These strains due to existence of
polysaccharide layers around bacteria have less permeability to antibiotics and expose more
resistance. This study would be of great
value to the treatment of cystic fibrosis patients with
pseudomonas infections.
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