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چکیده

قابلیت را ینو اشود از یکدیگر میشانموجب تمایزهاآنخصوصیت بخش قندي کههاي غنی از سیستین هستندها گلیکوپروتئینلکتین
جانوران در تنظیم چسبندگی سلول،لکتین در. دنبه مونوساکارید یا الیگوساکارید متصل گردیو اختصاصپذیربرگشتدارند که به بطور 

طراحی . سلولی به سطح سلول نقش داردو خارجاتصال گلیکوپروتئین داخل سلولی میزان پروتئین در خون وکنترلها،پروتئینسنتز
برمبناي تشخیص اختصاصی تغییرات سطح سلول توسط لکتین با وجود هابیماريبهبودیافته براي تشخیص زودهنگام هايتکنیک

بر استفادهمبتنی هايتکنیکنسبت به صرفهبهمقرونهايتکنیکانجام است تا در حالهاي نمونه، زمینه بسیاري از پژوهشکمیرمقاد
.داشته باشدالزم را نیزیتو حساساختصاصیت حالدرعینطراحی گردد که باديآنتیاز 

مقدمه

یو معرفریسین را در دانه کرچک کشف ،ارلیشيآقا1890سال دراواز پس.اولین بار کشف کرديرا برالکتین ،پیتر هرمان1888در سال 
در فرایندکننده طویلبر فاکتورتأثیرسلول شود و با واردسمی قوي است که قادر است به گاالکتوزیل سطح سلول بچسبد،ریسین(.نمود

از گیاه یمیآنز1926در سال ).استیک سالح بیولوژیک مطرح عنوانبهامروزه کهگرددیمسازي سلول ع از پروتئینسازي، مانپروتئین
هايگلبولگلوتیناسیون توانند باعث آهاي گیاهی میبرخی لکتین. گرفتنامAکاناوالینآمد کهبدست Dcanavaliesiformisي لگومینه

Lectinواژه 1954براي این پروتئین ناشناخته در سال . دنشومییدهنام) Hemaglotinin(قرمز شوند که به همین علت هماگلوتینین 
هاي غنی از سیستین ها گلیکوپروتئینینلکت.شودشونده مشتق میمعناي متصلبهlegerینالتمطرح گردید که از کلمه Boydتوسط آقاي 

قابلیت را دارد حداقل یک دومین کاتالیتیک دارند که این هاآن. شودز یکدیگر میاشانموجب تمایزهاآنخصوصیت بخش قندي که؛هستند
الباً ها غپیوند. پذیر استبرگشتهایدراتکربوهلکتین به اتصال.به مونوساکارید یا الیگوساکارید متصل گرددیو اختصاصپذیر طور برگشتهبکه 

در . گیردباندشونده متعدد اتصال مناسب صورت میيو واحدهااویدیتی باال به علتدارد اماافینیتی پایینی ونی یا واندروالس استهیدروژ
بار منفی ینو همچنگردد ر ساختمان سوم یا چهارم لکتین میباعث فولدینگ صحیح دیمکلس.کلسیم نقش دارد،اتصال لکتین به کربوهیدرات

.کندرا براي اتصال به لکتین خنثی میکربوهیدرات

انواع لکتین

لکتین گیاهی•
لکتین حیوانی•
لکتین قارچی•
لکتین باکتریایی•



اي براي اتصال به هرکدام از این زیرواحدها منطقهکهواحد داردزیر4تا2و معموالًکیلودالتون دارد 30لکتین در گیاهان وزنی حدود 
Galanthusnivalisمثالً لکتین ؛بکار رودم ضدحشره سعنوانبهتواندمیدر گیاهان نقش دفاعی دارد وینلکت.کربوهیدرات دارد (GNA)

فسفاتازها در الرو حشرات کالنآلفعالیت فسفاتازها وو کاهشموجب افزایش فعالیت استرازها ینلکت.گیردقرار میمورداستفادهضدشته عنوانبه
هاي نیتریفیکان ر گیاهان لگومینه در جذب باکتريدینلکت.ها نیز نقش دارده همزیستی برخی گیاهان با باکتريدر رابطینهمچنگردد،می

.مؤثر استدر تغذیه گیاهان نیزترتیباینو بهدارد نقش) تولیدکننده نیترات(

در بدننقش لکتین 

نقش سلولیو خارجمیزان پروتئین در خون، اتصال گلیکوپروتئین داخل سلولی کنترلها،پروتئینسنتزلکتین در تنظیم چسبندگی سلول،
ویروس زاییعفونتو بهشود صال ویروس به سطح سلول میزبان میباعث اتجانداراندر بدنیا ذرات موجود هاسلولاتصال لکتین با. دارد

و هاي آلرژیک باعث ایجاد واکنشزیاد لکتینبا مقدارغذاهاي ؛دستگاه گوارش استيبر رونامساعد لکتین بیشتر اثر.کندکمک می
دیواره هايسلولبا موکوس دیواره روده موجب صدمه زدن به یو چسبندگهمینطور به علت ترکیب د ونگردسیستم ایمنی میيهاواکنش

ها با اتصال به ینلکت.اسید معده و پروتئینازها مقاوم هستندها در مقابل لکتینینا.دارديمواد مغذجذب اثر سوء بریجهو درنتدنگردمیروده 
ها لکتینیبرخ.جنبه منفی عملکرد لکتین در بدن محسوب شودتواندیمکهشوندیها مآنروده موجب رشد غیرطبیعی اپیتلیالهايسلول

شناسایی هایی که بالکتینسیستم کمپلمان وکنندهالفعشونده به مانوز، لکتین هاي متصل؛ مثالً لکتینایمنی دارندیستمدر سنقش مهمی 
یمنیاکنترل سیکل سلول،درو دارند نقشهایدراتکربوهو انتقالها در ذخیره ینلکت.یرگذارندتأثعامل عفونی در ایمنی هايکربوهیدرات

از فعالیت ممانعتپاتولوژیک کاهش سطح انسولین خون،از اثرات.ندیرگذارتأثو تخمکاسپرم و لقاحایمنیهايسلولبازگردشذاتی،
.باشدمیدر جذب آهن غیر هم و تداخلیهو کلتخریبی در کبد ییراتتغپروتئینازها در روده،و ساکاریدازها دي

لکتینيسازو خالصيجداسازتولید،

است،غالباً میزان لکتین حاصل از منابع حیوانی در مقایسه با لکتین گیاهی بسیار کمتر . بدست آوردشانیعیطبتوان از منابع ها را میلکتین
هاي بیانی براي لکتین سیستمترینمعروفیکی از Ecoli. را تولید کردهاتوان لکتینریکامبیننت نیز میياز تکنولوژهمچنین با استفاده 

که این یزمان.قرارگیرندمورداستفادهمیزبان مناسب براي تولید لکتین عنوانبهین توانایی را دارند که هاي مختلف این باکتري ایهسو.باشدمی
و شود کشت داده می) luria bertani(یبرتانشده مانند لوریا نسفورم گردید در محیط کشت استریلباکتري توسط یک وکتور بیانی ترا

... وزمانودما،PHنظر میزان فرمانتور ازیطشرا.کاهش آلودگی احتمالی ممکن است اضافه شودسیلین براي مانند آمپیهاییبیوتیکیآنت
ینلکتاز بیان ژن لکتین توسط میزبان باکتري،پس.شوداستفاده میInducerعنوانبهتیوگاالکتوز D-Bایزوپروپیل نیز ازگردد وتنظیم می

.باشدمیسازي لکتین ضروري مراحل کروماتوگرافی براي خالصیتو درنهاگردداصی رها میخهايمحلولامواج فراصوت یا به کمک توسط
هايتکنیکترکیبی از وسیلهبهتواندمیها لکتینيجداساز.استکم بازده وبرهزینهلکتین با روش تکنولوژي ریکامیننت بسیار یدتول

مانند هانمکاز 2010در سال.از اسیدها مانند اسیداستیک استفاده گردید2007براي جداسازي اولیه در سال ؛سازي صورت بگیردخالص
:مختلف کروماتوگرافی مانندهايروشو امروزهها استفاده گردید آمونیوم براي پرسیپیتاسیون لکتینسولفات 

• Affinity chromatography
• Ion exchang choromotegraphy
• Hydrophobic inter action choromotegraphy



واسطهبهکروماتوگرافی وسیلهبهها از هماگلوتینینیاريبس.یردقرار گمورداستفادههاآنسازي براي خالصتواندمی،Gel filterationو نیز 
.تر باشدکروماتوگرافی عملیهايروشها از منابع گیاهی توسط نرسد تولید لکتینظر میبه.اندشدهسفاروزها جداسازي 

و درمانلکتین در تشخیص کاربرد

سیستم ایمنی،کنندگییکتحر،شانيتوموریآنتهايیژگیومانندها،براساس ویژگی لکتینییکاربردها.باشدمیها بسیار متنوع کاربرد لکتین
به اثبات هادر آنماتد که نباکتریال یا آنتیهمینطور ویژگی آنتیضدحشره ویتفعال،HIV-1رونویسی در مهارکننده،ضدقارچییتخاص

تغییرات نئوپالزي،یردر مسازآنجاکه.هاي سلولی را دارندال به قندهاي انتهایی گلیکونژوگهها قابلیت اتصلکتین. داردوجودرسیده است،
وکندتغییر میشدتبهها به لکتینهاسلولالگوي واکنش ،کنندپیدا مین فراوایفیو کهاي سلولی تغییرات کمی انتهایی گلیکونژوگهيقندها

.با پتانسیل باال براي حرکت به سمت نئوپالزي باشدهايسلولمبنایی براي شناسایی تواندمیها ناسایی این تغییرات به کمک لکتینش
متفاوت کولونو،يمر،تخمدان،معدهها در کارسینوماي پستان،نئوپالستیک به لکتینهايسلولنشان داده است که قابلیت واکنش مطالعات

هاي لکتینوشیمیاییهیستوهايروشاستفاده از با.مخاطی دیده شده استهايسلولها در واکنش به لکتینیشترینب.از سلول طبیعی است
ن استیل گاالکتوز آمین سطوح اگاالکتوز انتهایی گاالکتوز وو ماقبلدادن قندهاي انتهایی یصتشخیژهوکهMPAو PNAمختلف مثل

.گرددمارکر استفاده میعنوانبهها امروزه از لکتینینبنابرا،شودمشخص میهاسلولتوزیع این قندها در یوهو شمحل ،خارج سلولی هستند

براساس لکتینهاییتکنیک

:براساس لکتین طراحی شده استهاییتکنیک

افینیتی کروماتوگرافیلکتین .1

این روش براساسکه،شوندمیو جداها توسط لکتین جذب شده گلیکوپروتئینکه در آن لکتین به بیدهاي ژل ایموبلیز یا تثبیت شده است و
هاي کروماتوگرافی حاوي لکتین براي ستون. شودبکار گرفته میهاآنيسازو خالصها، براي جداسازي طرح اختصاصی اتصال گلیکوپروتئین
يساختارها،Aوبلیز کردن کاناوالین ممثال با ایعنوانبه،باشدمیکارایاربس) گلیکوپروتئین(نمونه جداسازي دقیق مقادیر بسیار کم 

.هاي جنینی قابل جداسازي استسلکوپروتئینی موجود در سطح استمگلی

لکتین میکرواري.2

براساس یتو درنهاشود ته هیبرید مینمونه تارگت فلورسنسپس،شودمییموبلیزا،Arrayهاي چیپيبر رواز لکتینهایی در این روش پنل
اگر گلیکوزیالسیون نمونه ما یحتآید،تی از ساختار کربوهیدرات بدست میاطالعاترتیباینو بههایی خواهیم داشتالگوي اتصالشان اسپات

بکار گرفته ،اندسلولی آلوده شدههاي داخلپستانداران که با پارازیتهايسلولروش در بسیاري از تحقیقات در مورد ینا.بسیار کم باشد
با ترکیب این روش با . آلوده خواهیم داشتهايسلوليبر رودر واقع یک سیگنال کامالً متفاوت از بیان بیش از حد گلیکوپروتئین کهشودمی

.سازي را افزایش دادتوان سرعت خالصازي میجداسهايتکنیکسایر 

لکتین بالت.3



هاي بیوتینه شده جداسازي توانند توسط لکتینآگلوتینه شده میهايسلول.گیردبالتینگ صورت میهاي متصل به یک نشانگربه کمک لکتین
.شوند

:بحث

هاآنعملکرد و نحوهها فعالیت بیولوژیک لکتین◌ٔ ینهدرزماما همچنان مجهوالت زیادي ،گذردها میم اینکه زمان زیادي از کشف لکتینعلیرغ
بردهاي جدید براي لکتین است که به دنبال آن معرفی کاریاندر جرها ر جهت کامل نمودن شناخت لکتیندیقاتاز تحقیاريبس.وجود دارد
.استبینی قابل پیش

داروهایی یبهبود طراحجهت بسیاري از تحقیقات به سمت ،هاآنتوکسیسته یتو خاصهاسلولآپپتوز برهالکتینشدهاثباتبه اثرات با توجه
.باشدمیسرطان بویژههابیماريبراساس خواص لکتین براي درمان 

برمبناي تشخیص اختصاصی تغییرات سطح سلول توسط لکتین با هابیماريبهبودیافته براي تشخیص زودهنگام هايتکنیکهمچنین طراحی 
از بر استفادهمبتنی هايتکنیکنسبت به صرفهبهمقرونهايتکنیکانجام است تا در حالهاي وجود مقادیرکم نمونه، زمینه بسیاري از پژوهش

.الزم را نیز داشته باشدیتو حساساختصاصیت حالدرعینطراحی گردد که باديآنتی
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