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  3زندي مژگان و 2حسینی فخرالدین سید* ،1نحوي زهرا

 ،نور مدرس تربیت گاهدانش شیالتی، محصوالت فرآوري ارشد کارشناسی دانشجوي1
  ،نور مدرس تربیتدانشگاه  شیالتی، محصوالت فرآوري گروه استادیار2

  ایران پتروشیمی و پلیمر پژوهشگاه زیستی، پلیمرهاي گروه دانشیار3
   10/2/1396 پذیرش: تاریخ ؛25/10/1395 دریافت: تاریخ

  1چکیده
 ساالنه طرفی از شوند.می شناخته کارکردي ترکیبات و غذایی مواد از ارزش با منبع یک عنوان به دریایی موجودات  

 محققان ،نتیجه در شوند.می تولید دریایی غذاهاي فرآوري کارخانجات در ارزش، کم زائد مواد از زیادي مقادیر
 چرب، اسیدهاي گوساکاریدها،الی ژالتین، و کالژن فعال،زیست پپتیدهاي جمله از فعالزیست ترکیبات از تعدادي

 شناسایی خام مواد هايمانده باقی و ریختنی دور مواد از را زیستی پلیمرهاي و آب، در محلول مواد کلسیم، ها،آنزیم
 ضدانعقادخون، ،اکسیدانضد ضدفشارخون، عنوان به تواندمی ماهی ضایعات از شده مشتق فعالزیست پپتیدهاي کردند.

 یا درمان در هاآن درمانی پتانسیل به توجه با دارویی و اییغذ مواد یا کارکردي غذاهاي در میکروبیضد ترکیبات و
 صنایع جمله از مختلف هايزمینه در ژالتین و حاضرکالژن حال در راستا، این در شوند. استفاده هابیماري از پیشگیري

 داراي شانقاتمشت و انزکیتو کیتین، همچنین گیرد.می قرار استفاده مورد پزشکیزیست و بهداشتی و آرایشی غذایی،
 محدوده که هستند ارزشمندي طبیعی منابع دریایی، غذاهاي ضایعات رو، این از باشند.می فعالزیست ساکاریدهايپلی

 دارو -غذا و زیستی ،پزشکی صنایع براي ايبالقوه مواد رو این از و دهندمی نشان را کارکردي هايویژگی از وسیعی
   باشند.می
  

   افزوده ارزش با محصوالت غذادارو، فعال،زیست ترکیبات ،خام مواد هايماندهباقی یان،آبز کلیدي: هايواژه
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  مقدمه
 زیستی تنوع داراي دریایی زیست محیط  
 زیست ترکیبات از یفراوان منبع و باشدمی العاده فوق
 غذادارو و غذا زمینه در زیاد پتانسیل با فعال

)Nutraceutical( از درصد 70 اهاقیانوس ؛است 
 از درصد 70 حدود و دهندمی پوشش را زمین سطح

 صید ،عمده طور به کنند.می زندگی آن در موجودات
 آن جنبی کاربردهاي و انسانی مصارف براي ماهی
 کل از درصد 78 ؛باشد می طعمه و غذا تولید مانند
 توسعه و توسعه حال در کشورهاي در ماهی صید
 که آید می حساب به نیانسا غذاي عنوان به یافته

 مواد فرآوري صنایع ضایعات عنوانبه %21 حدود
 فرآوري ).2004 ،وانوسینی( شودمی ریخته دور غذایی
 ضایعات از توده زیست زیادي مقادیر تولید به منجر
 باله) و تخم ،استخوان پوست، مثال عنوان (به ماهی

 میلیون 3/7( شودمی ریخته دور ساله هر که گرددمی
 مطالعات ).2012 همکاران، و جایاتهیالکان( )سال /تن

 هايمانده باقی از فعالزیست ترکیبات از تعدادي اخیر
 روغن ژالتین، و کالژن ماهی، عضله هايپروتئین

 پوسته و بدن داخلی هايارگان ماهی، استخوان ماهی،
 و منون( کردند شناسایی را پوستان سخت و صدف

 طریق از سودآوري لی،ک طور به ).2015 همکاران،
 آمده دست هب بهتر مراتب به انسان مصرفی مواد تولید
 ترکیبات از حاضر حال در سوددهی باالترین و است

 را فعال زیست ترکیبات این رود. می انتظار فعالزیست
 ترکیبات این کرد، سازي خالص و استخراج توانمی

 فعال،زیست هايپپتید جداسازي شامل
 معدنی مواد ها،آنزیم چرب، اسیدهاي ا،الیگوساکاریده

 کاربردهاي براي زیستی پلیمرهاي و آب در محلول
 ،مندیز و کیم( باشدمی داروسازي و بیوتکنولوژیکی

 ترکیبات فعال، زیست هايپپتید بین، این در ).2006
 ارزش بر عالوه که هستند غذایی مواد از آمده  دستبه

 بدن در را مفیدي یفیزیولوژیک اتاثر ،شانيکارکرد

 کوچک هايپپتید این ).2014 ،لی( کنند می  اعمال
 کمتر مولکولی وزن و آمینه اسید دنباله 20 تا 2 معموالً

 ).2004 همکاران، و سان( دارند دالتون 6000 از
 ممکن ماهی از شده استخراج فعال زیست پپتیدهاي

 بازدارندگی جمله از متنوع زیستی هاي فعالیت است
 و رقاون( )I1 )ACE آنژیوتنسین مبدل مآنزی

 و شهیدي( ایمنی سیستم  تنظیم )،2009 ،کریستینسون
 همکاران، و جو( انعقادي ضد اثرات )،1995 همکاران،

 همکاران، و تیانسیالکول( اکسیدانی  ضد اثرات )،2008
 همکاران، و ساالمپس( میکروبی   ضد اثرات و )2007
 هايپپتید ).1 (جدول دهند نشان را )2010

 سمیت و باال میکروبیضد فعالیت 2میکروبی ضد
 به پایین پتانسیل با هامیکروارگانیسم برابر در انتخابی
 که دهند،می نشان بیوتیکآنتی به مقاومت ایجاد جهت
 و هنکوك( است سنتی هايمیکروبضد بزرگ مشکل

 هايمیکروبضد به نسبت همچنین ).2000 ،اسکات
 فنولیک، ترکیبات و 3اساسی هايروغن همانند دیگر

 حسی خواص روي بر کمتري منفی تأثیرات
   ).1996 ،گولد( دهندمی ارائه غذایی هاي سیستم

 فعالزیست ترکیبات این از برخی این بر عالوه  
 در هک دارویی -غذا بالقوه امکانات داشتن دلیل به

 اندشده شناسایی باشند،می مفید انسان سالمت ارتقاء
 ن،بنابرای ).2010 همکاران، و کاربالو-مادریگال(

 ترکیبات جستجوي در جدید هايفناوري توسعه
 ارزشی دریایی غذاهاي ضایعات از جدید فعالزیست
 به شود می گرفته نظر در امروزه که چیزي آن از بیشتر
 منحصر هايچالش دهنده نشان و آورد خواهد انارمغ
 دریایی هايغذا صنعت براي هایی فرصت و بفرد
  باشد. می

                                                             
1- Angiotensin Converting Enzyme 
2- Antimicrobial peptides (AMPs) 
3- Essential oils 
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  .هاآن زیستی فعالیت و آبزیان از شده استخراج فعال زیست ترکیبات -1 جدول

  آبزیان منابع
 فعالزیست ترکیب

  شده استخراج
  منابع  زیستی فعالیت

  )2009( همکاران و باتیستا  اکسیدانیضد  شده هیدرولیز پروتئین  )Aphanopus carbo( سیاه ماهیاسبییال
  )2012( همکاران و نزیر  ضداکسیدانی  پپتید  )Otolithes ruber( شوریده ماهی ماهیچه
  )2013( همکاران و کو  ضداکسیدانی  پپیتد  )Paralichthys olivaceus( ماهی سفره

 )2014( همکاران و اوت - ساي  ضداکسیدانی  شده هیدرولیز ژالتین  )Aluterus monoceros( چرمی  پوست ماهی شاخ تک

 )2014( همکاران و نیکو  ضداکسیدانی  پپتید  )Acipenser schrenckii( آمور يخاویار ماهی

  )2011( همکاران و لی  ACE بازدارنده  پپتید  (Raja Kenojei) اسکات ماهی
 )2010( همکاران و لی  ACE بازدارنده  پپتید  ) Thunnus obesus( درشت چشم تون ماهی

 )2004( همکاران و فهمی  ACE ارندهبازد  پپتید  )Abramis brama( دریایی سیم ماهی

 )2014( همکاران و موسکوئرا  میکروبی ضد  پپتید  )Dosidicus gigas( مرکب ماهی

  میکروبی ضد پپتید  )Larimichthys crocea( زرد غاربزرگ ماهی
NK-lysin  

 )2016( همکاران و ژو  ضدمیکروبی

  
 و ماهی مختلف ضایعات از پپتیدها و ها پروتئین
  شانستیزی فعالیت
 ضایعات و هااستخوان :ماهی عضله پروتئین

 قابل مقدار شامل است ممکن ماهی دورریختنی
 عضله هايپروتئین باشد. عضله پروتئین از توجهی

 که هستند کامل آمینه اسید و ايتغذیه ارزش داراي
 ماهی هايپروتئین بنابراین، .دارند یراحت هضم قابلیت
 شده فرآوري دریایی غذاهاي ضایعات از شده مشتق

 ،پروتئین بازیابی جهت آنزیمی روش به تواندمی
 طور همان ).2014 وهمکاران، جیانگ( شوند هیدرولیز

 ضایعات هیدرولیز شود،می مشاهده 1 جدول در که
 تعیین منظوربه دریایی گونه چندین از دریایی غذاهاي
 هعمد ؛شدند آنالیز شانکاربردي و ايتغذیه خواص
 هايپپتید آوردن دست هب امکان بررسی به تتحقیقا
 در موجود هايپپتید زیرا ،پردازندمی فعالزیست

 و فیزیکوشیمیایی خواص آنزیمی، هیدرولیز
 .گذارندمی نمایش به را مختلف زیستی هاي فعالیت

 فعال،زیست پپتیدهاي به دستیابی منظور به بنابراین،
 شدبامی متدوال روش یک آنزیمی درولیزیه
 چندین رابطه، این در .)2011 همکاران، و ویجسکارا(

 حیوانات و گیاهان ،هامیکروب از هیدرولیتیک آنزیم
 بکار دریایی هايفرآورده ضایعات هیدرولیز براي

 ).1998 همکاران، و سیمپسون( است شده گرفته
 که است شده شناخته واقعیت یک این این، بر عالوه
 هايفعالیت براي پپتید قطعات مولکولی وزن

 از توانمی بنابراین هستند. مهم بسیار شان زیستی
 جداسازي منظور  به اولترافیلتراسیون غشایی سیستم

 نمود استفاده موردنظر مولکولی وزن داراي پپتیدهاي
   ).2000 ،کیم و جئون(

 و شده هیدرولیز پروتئین زیستی هايفعالیت
 پپتیدهاي و شده هیدرولیز پروتئین :ماهی پپتیدهاي

 متعدد هاي گونه خام ماده هاي مانده باقی از حاصل
 نشان خود از را نظیري بی کارکردي خواص ماهی،

 زیادي توجه اخیر هاي سال در علت همین به اند. داده
 به آبزیان ضایعات از فعال زیست ترکیبات استخراج به

 اخیرا است. آمده وجود به نظیرش بی هاي پتانسیل دلیل
 و ترکیبات این استخراج زمینه در متعددي مطالعات

 که است شده انجام شان  کارکردي خواص بررسی
 و دانگ توسط اي مطالعه در از: عبارتند ها آن از برخی

 اي نقره کپور ماهی مینس پروتئین )،2008( همکاران
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)Hypophthalmichthys molitrix( هاي آنزیم با 
 واصخ و شده هیدرولیز فالورزایم و آلکاالز

 پروتئین شد. بررسی آن ضداکسیدانی و بیوشیمیایی
 مهار در را توجهی قابل توانایی شده هیدرولیز
 لینولئیک اسید پراکسیداسیون و هیدروکسیل رادیکال

 فعالیت که داد نشان نتایج داد. نشان خود از
 کپور ماهی شده هیدرولیز پروتئین ضداکسیدانی

 وزن و هیدرولیز مانز هیرولیز، درجه به وابسته اي نقره
 توسط ايمطالعه در همچنین، باشد. می مولکولی

 پروتئین هايویژگی )،2009( همکاران و باتیستا
 ضایعات از آمده دست به يلیپیدها و شده هیدرولیز

 و )Aphanopus carbo( سیاه ماهیاسبییال ماهی
 مورد آمده دست به هیدرولیز اکسیدانیضد فعالیت نیز

 از شده هیدرولیزپروتئین ،ابتدا در گرفت. قرار بررسی
 جایگزینی عنوان به و آماده موردنظر ماهی ضایعات

 چنین هم شد؛ هگرفت نظر در خام مواد براي
 در ويق اکسیدانیضد فعالیت ،شده زهیدرولی پروتئین

   داد. نشان مختلف هايمدل برابر
 فعالیت )،2016( همکاران و زمانی رابطه، همین در

 کیلکا ماهی عضله شده هیدرولیز پروتئین نیکسیداضد
 )Clupeonella cultriventris caspia( معمولی

 کیلکا ماهی روده از شده تخلیص تریپسین با شده تهیه
 آمده دست به نتایج طبق دادند. قرار بررسی مورد را

 قدرت ،DPPH، ABTS رادیکال مهار فعالیت
 П آهن کنندگیشالته فعالیت و آهن کاهندگی
 40 تا هیدرولیز درجه افزایش با شده هیدرولیزپروتئین
 ماهی روده تریپسین بنابراین، یافت. افزایش درصد

 پروتئین تولید یندآفر در تواندمی معمولی کیلکاي
 شود. واقع مفید ضداکسیدانی خواص با شده هیدرولیز
 ماهیان پروتئین هیدرولیز از که پپتیدهایی همچنین،
 مانند مختلفی زیستی ايهالیتفع شدند جدا مختلف

 و ضدانعقادي ضداکسیدانی، خون، فشارضد
 همین در دادند. نشان را ایمنی دستگاه کنندگی تنظیم

 آنزیمی روشبه که ماهی ماهیچه پپتیدهاي ارتباط،
 در پالکتیضد و ضدانعقادي خواص شدند، تهیه

 پپتیدهاي همچنین، ،دادند نشان آزمایشگاهی شرایط
-فعالیت اعمال توانایی ماهی، پروتئین از شده مشتق

 اکسیداتیو هاي سیستم در را قوي اکسیدانیضد هاي
   ).2005 همکاران، و راجاپاکس( دادند نشان مختلف

 مواد کشف براي فراوانی توجه حاضر حال در  
 دارد وجود جانبی عوارض بدون طبیعی اکسیدانیضد

 لیپتانسی شده شناخته اکسیدانیضد هايفعالیت این و
 و ایمن طبیعی هاياکسیدانضد توسعه براي

 اکسیداسیون از ناشی عوارض براي غیرخطرناك
 همکاران، و راموس( دارند زیستی هايمولکول

 )،2013( همکاران و کو رابطه، همین در ).2014
 از جدید ضداکسیدانی پییتد دو جداسازي و تخلیص

 با را )Paralichthys olivaceus( ماهی سفره
 داد. قرار بررسی مورد گوارشی پروتئازهاي از هاستفاد

 پروتئاز 8 از استفاده با را شده هیدرولیز پروتئین هاآن
 نئوتراز، تریپسین، پپسین، پاپایین، همانند تجاري
 کیموتریپسین -α و Kojizyme پروتامکس، آلکاالز،

 -α با شده هیدرولیز پروتئین ،نتایج طبق کردند. تهیه
 میان از را ضداکسیدانی فعالیت ترینباال کیموتریپسین

 سپس گذاشت. نمایش به استفاده مورد آنزیم 8
 وسیلهبه کیموتریپسین -α هیدروالیز پپتیدهاي

 مایع کروماتوگرافی و فیلتراسیون ژل اولترافیلتراسیون،
 در شدند. جداسازي معکوس فاز با باال کارایی با

 باال ضداکسیدانی فعالیت با جدید پپتید دو نهایت
 در شد. تعیین آن آمینواسیدهاي توالی و تخلیص

 ماهی )،2014( همکاران و موسکوئرا ،رابطه همین
 روش با شده خشک )Dosidicus gigas( مرکب
 را آزاد هواي در کردن خشک و انجمادي کردن خشک

 کردند. هیدرولیز اسپراز و آلکاالز پپسین، آنزیم 3 با
 و پروتئین شکستن در را پایینی کارایی پپسین آنزیم
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 خاصیت و بود دارا شده هیدرولیز پروتئین تولید
 که حالی در گذاشت نمایش به را پایینی ضداکسیدانی

  فعالیت اسپراز و آلکاالز هاي آنزیم از حاصل پپتیدهاي
 ACE مهارکنندگی ،ABTS آزاد رادیکال مهارکنندگی

 نمایش به خود از را خوبی ضدمیکروبی فعالیت و
   گذاشتند.

 پپتید )،2011( همکاران و لی مطالعه طبق بر عالوه  هب  
Gly- Asp- Leu- Gly- Lys- Thr- Thr- Thr-
Val- Ser- Asn- Trp- Ser- Pro- Pro- Lys- Try-

Lys- Asp- Thr- Pro پروتئین ساختمان از که 
 اثر آمده، دست به درشت چشم تون شده هیدرولیز 

 SHRs از باال خون فشار روي بر قوي سرکوبگرانه
 کاپتوپریل با باال خون فشار ضد فعالیت این ؛داد نشان
 بوده مشابه )خون فشار ضد تجاري داروي (یک
 از بعد جانبی عوارض هیچ هاآن ،عالوه هب .است

 گزارش موش به ضدفشارخون پپتید این تجویز
 دریایی ضدفشارخون پپتید این همچنین، نکردند.
 به نسبت بدن داخل در قوي ضدفشارخونی فعالیت
 بنیادي مکانیسم بود. داده نشان آزمایشگاهی محیط
 اگرچه ؛است نشده مشخص هنوز پدیده این دقیق

 بافتی تمایل فعالزیست پپتیدهاي که بود شده پیشنهاد
 حذف کاپتوپریل از بیشتر آرامی به و دارند باالتري

  شوند.می
 گزارش )2005( همکاران و جانگ همچنین  

 بودن دارا سبب به ماهی دهايپپتی که کردند
 سرعت کلسیم جذب به توانندمی رشد فاکتورهاي

 به غذا کلسیم جذب شرایط، از بسیاري در بخشند.
 غذایی مجاري درون نامحلول اتترکیب تشکیل علت
 در کلسیم بودن ناکافی وشود می دسترس قابلغیر

 مزمن و متداول هايبیماري از بعضی با غذایی رژیم
 قلبی هايبیماري ،آرتروز ،استخوان وکیپ جمله از

 چاقی دیابت، مغزي) سکته و باال خون فشار( عروقی
  باشد.می مرتبط سرطان و

 پشت استخوان و پوست پپتیدهاي زیستی فعالیت
درصد  30 دهنده نشان ماهی استخوان آلی جزء :ماهی

 طوربه آن معدنی جزء کهحالی در است، کالژن از
 آپاتیت هیدروکسی و سیمکل اتفسف شامل عمده

 باشدمیدرصد  60-70 حدود هاآن مقدار و باشد می
 )2011( همکاران، و لی ).2008 همکاران، و (باراکات

 را ACE بازدارنده هايپپتید skate پوست از
 ترتیببه شده تخلیص پپتیدهاي کردند. جداسازي

 دو هر براي را میکرومول 148 و IC50، 95 مقادیر
 در دادند. نشان skate پوست از دهش جدا پپتید

 از استفاده با تن ماهی فقرات ستون اي،مطالعه
 کیموتریپسین، آلفا آلکاالز، مانند مختلف پروتئازهاي

 دست هب جهت تریپسین و پپسین پاپایین، نئوتراز،
 و جی( شد هیدرولیز اکسیدانیضد پپتید آوردن

 پپتید یک دیگر، مطالعه در ).2007 همکاران،
  horki ماهی استخوان پروتئین از اکسیدانی ضد

 و کیم( شد استخراج گوارشی هضم وسیله به
 آنزیم تعدادي از همچنین هاآن ).2007 همکاران،

 هايپپتید و دکردن استفاده هیدرولیز یندآفر ايبر
 هايمدل در قوي اکسیدانیضد فعالیت شده استخراج
  داد. نشان مختلف
 ترکیب که ژالتین :ماهی پوست ژالتین و کالژن
 پیوندي بافت و استخوان، حیوانات، پوست اصلی
 مولکولی وزن با ها پروتئین از ناهمگنی مخلوط ،است
 1ماهیت تغییر توسط که است آب در محلول باالي

 اي گسترده طور به و شود می استخراج کالژن حرارتی
 بکار غذاها پایداري و قوام کشسانی، بهبود جهت در
 یک ترکیب این .)2010 همکاران، و یو( رود می

 صنایع در اي گسترده طور به که است ژلی پروتئین
 استفاده مورد مقدار و شود می استفاده دارویی و غذایی

 و چو( است افزایش حال در جهان سراسر در آن

                                                             
1- Denaturation 
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 ماهی ژالتین تولید حاضر حال در ).2005 همکاران،
 نهساال تولید کل ازدرصد  5/1 حدود در و است کم

 و گویلن - گومز( باشد می دارا را جهان ژالتین
 ژالتین کل ازدرصد  5/6 حدود .)2009 همکاران،

 استفاده داروسازي صنعت در دنیا در شده تولید
   ).2012 همکاران، و جایاتهیالکان( شود می

 یا اسید با حیوانی خام ماده ژالتین، ساخت طی  
 از بخشی نشکست به منجر که شده، تیمار رقیق قلیاي

 کالژن به ساختار این که شودمی عرضی اتصاالت
 شکل ژالتین و شودمی شکسته گرم آب در محلول

 رو، این از ).2007 ،گارایی و اسچریبر( گیردمی
 به فرآوري از حاصل ماهی پوست ضایعات از توان می

 ژالتین و کالژن استخراج براي بالقوه منبع یک عنوان
 هايزمینه در هاآن اضرح حال در شود. استفاده
 و بهداشت و آرایشی غذایی، مواد مانند مختلف
 همکاران، و انگو( شوندمی استفاده بیوپزشکی صنایع
 ژالتین و کالژن ماهی، پوست بر عالوه ).2014

 ضایعات از حاصل هايباله و استخوان از توانستند
 همکاران، و واساوا( شوند جداسازي ماهی فرآوري

 در فردي همنحصرب پروتئین ،ژالتین و نکالژ ).2007
 این و هستند ماهی عضله هايپروتئین با مقایسه

 شانآمینواسید محتواي در ماهی بودن فرد همنحصرب
 آمینه هاياسید از سرشار که طوري هب است نهفته
 آالنین، گلیسین، مانند )درصد 80 (باالي قطبی غیر

 صنعتی اصلی منابع چه اگر باشند.می پرولین و والین،
 باشد،می خوك و گاو پوست ژالتین، و کالژن

 از ژالتین و کالژن استخراج جهت زیادي مطالعات
 صنعتی کاربردهاي و گرفته صورت ماهی پوست
 است گرفته قرار بررسی مورد نیز شانبالقوه

 مزایاي از یکی ).2008 همکاران، و سوپاویتیتپاتانا(
 با ها آن که است آن دریایی ژالتین منابع این عمده
 همراه گاوي شکل اسفنجی انسفالوپاتی شیوع خطر

  ).2014 همکاران، و انگو( نیستند

 ژالتین: کالژن و ژالتین پپتیدهاي زیستی فعالیت
 فعالیت شده هیدرولیز آنزیمی طور هب که ماهی پوست
 از شده مشتق پپتیدهاي به نسبت را بهتري زیستی

 عوامل عنوان به که ددهمی نشان ماهی ماهیچه پروتئین
 و لین( کندمی عمل خون فشارضد و اکسیدانیضد

 تکرار توالی داراي ژالتین ايپپتیده ).2012 همکاران،
 در آالنین -پرولین -نگلیسی فرد همنحصرب شده

 خواص که شده تصور و باشند،می ساختارشان
 ژالتین پپتیدهاي خون فشار ضد و دانییاکسضد
 در فردشان هب منحصر آمینواسیدي ترکیبات با تواند می

 سریع جذب پپتیدها این این، بر عالوه باشد. ارتباط
 که دادند نشان حیوانی هايمدل در را جیره کلسیم
 افزایش را کلسیم )Bioavailibility( یفراهمزیست

 و خیاري همچنین، ).1998 همکاران و کیم( دهدمی
 از شده استخراج پپتیدهاي )،2014( همکاران

 بررسی مورد را ماکرل ماهی پوست ژالتین یدرولیزه
 هیدرولیز، ساعت 24 از بعد پپتیدها دادند.  قرار

 حدود DPPH کاهش با ضداکسیدانی فعالیت باالترین
 گی کنند مهار فعالیت همچنین ؛دادند  نشان رادرصد  80

ACE تجمع بازدارندگی ودرصد  70 از باالتر 
 فعالیت با رابطه رد رادرصد  30 حدود در ها پالکت

 و نیکو همچنین، گذاشتند. نمایش  به  انعقادي ضد
–Pro–Ala–Gly توالی با پپتیدي )،2014( همکاران

Tyr )PAGT( خاویاري ماهی پوست ژالتین از را 
 خواص و کرده جدا )Acipenser schrenckii( آمور

 مینس روي بر را آن سرمایی حفاظت و ضداکسیدانی
 Lateolabrax( پنیژا دریایی باس ماهی

japonicas( پپتید این .دادند قرار بررسی مورد 
 هیدروکسیل و DPPH، ABTS رادیکال مهار فعالیت

 پراکسیداسیون از امپیپی 25 سطح در و داده نشان را
 سطوح در اما هکرد جلوگیري ماهی مینس در لیپیدي
  بود. اثر بی باالتر
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 در والًمعم کالژن: دارو -غذا و پزشکی کاربردهاي
 مدت طوالنی ابقاء سبب به دارویی و پزشکی صنایع

 در شده کنترل رهایش و دارو مختلف هايغلظت با
 براي حامل هايمولکول عنوان به هدف هايمحل
 به گیرد،می قرار استفاده مورد ژن و پروتئین دارو،

 عنوان به الیاف ریز کالژن يهاورقه خصوص
 سرطان درمان براي وهادار امیدبخش هاي حامل

 برعالوه ).2001 همکاران، و لی( دنشومی استفاده
 ژن انتقال عامل عنوان به کالژن فیلم/ماتریکس این،

 استفاده غضروف و استخوان شکیلت بهبود جهت
 تحقیقات همچنین، ).2000 ،تاگاوا و ناکاگاوا( شود می

 کالژن/ هیدرولیز مصرف که دهدمی نشان بالینی
 کاهش آستئوآرتریت به مبتال انبیمار در را درد ژالتین

 ماتریکس سنتز در شده هیدرولیز کالژن و دهدمی
 حاضر حال در این، بر عالوه .دارد نقش غضروف

 انسجام دارينگه براي مکمل عنوان به ژالتین کالژن/
 و شکننده هايناخن درمان طبیعی، هاياستخوان

 ،یتزموسکوو( شوندمی عرضه بازار به سر موي تقویت
2000(.  
 سخت پوست از ها آن مشتقات و کیتوزان کیتین،
 بیشترین کیتین سلولز، از بعد: صدف و پوستان

 سخت در که است زمین در طبیعی ساکارید پلی
 مانند حشرات ،دریازي هايدیاتومه ،تنان  نرم پوستان،

 ها،جلبک سلولی دیواره ،هاكدوز کفش و هاپروانه
 هايگونه خارجی اسکلت عالوه هب مخمرها و هاچقار

 هايماهی و هانمرجا شامل دریایی، هاينوپالنکتوئز
 طی آمده دست هب ضایعات .شودمی یافت ايهژل

 75 شامل هاصدف و میگو خرچنگ، آوري عمل
 حال در .است پوستان سخت کل وزن ازدرصد 

 غذاي براي پوسته ضایعات از کمی مقدار حاضر
 و تاجیک( شودمی استفاده یتینک استخراج یا حیوانات
 که است خطی پلیمر یک کیتین ).2008 همکاران،

 ؛شود تبدیل کیتوزان مانند دیگر مشتقات به تواندمی
 کیتین به نسبت کمتر استیل هايگروه حاوي کیتوزان

 و شیمیایی تیمارهاي با تواندمی و باشدمی
 تمشتقا و کیتوزان کیتین، .گردد تهیه میکروبیولوژیکی

 سازگاري،زیست سمیت، عدم دلیل هب ها آن
 زیستی هايتفعالی انواع و پذیري،تخریب زیست
   ).2013 همکاران، و حسینی( اندتوجه مورد بسیار
-Amino-2-deoxy-2 از کوپلیمر یک کیتوزان  

glucose (glucosamine) 2 و-Acetamido-2-

deoxy-D-glucose (N-acetyl glucosamine( 
 از کیتین استیالسیوندي - N سیلهو هب که است

 در امر این .شودمی تهیه میگو و خرچنگ ضایعات
 و گراد)سانتی درجه 140 تا 80( دما مختلف شرایط

 هايمحلول از استفاده با ساعت) 10 (تا زمان
 درصد 60 تا 30( غلیظ پتاسیم و سدیم هیدروکسید

w/v( یندآفر دماي و زمان ،قلیا غلظت گیرد.می انجام 
 وزن شدن، استیلهدي درجه بر آن تأثیرات علت به

 واحدهاي توزیع عالوه هب آن توزیع و مولکولی
 دقیقاً باید ساکاریدپلی زنجیره طول در استیله دي

  ). 2011 همکاران، و جایاکومار( ودش کنترل
: هاآن مشتقات و کیتوزان کیتین، زیستی فعالیت
 بالقوه هاياکسیدانضد عنوان به مشتقاتش و کیتوزان

 جمله از مختلف هايرادیکال کردن مهار وسیله هب
 گزارش همچنین و شدند گزارش اکسیژن رادیکال

 مولکولی وزن به وابسته شانتییسز هايفعالیت شده
 فعالیت تازگی، به باشد.می شدن داستیله درجه و

 را بسیاري توجه مشتقاتش و کیتوزان اکسیدانیضد
 و کیتوزان کسیدانیادض فعالیت ؛است کرده جلب

 گزارش محققان از بسیاري توسط آن مختلف مشتقات
 وسیله هب کیتوزان اکسیدانیضد فعالیت ،است شده

 است یافته افزایش فنلی مختلف ترکیبات با آن اتصال
  ).2010 همکاران، و آیتکین(
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 هیدروکسیل، ،DPPH هايرادیکال مهار  
 یداسیونپراکس و فلز شدن شالته وآلکیل، سوپراکسید

 قرار مطالعه مورد مشتقاتشان و کیتوزان با چربی
 دادند. نشان را توجهی قابل هايفعالیت که گرفتند

 ضدمیکروبی عوامل عنوان به مشتقاتش و کیتوزان
 بدنه با مختلف هايگروه اند.شده گزارش خوب
 و آب حاللیت افزایش جهت کیتوزان اصلی

 اینبر اعتقاد ،همچنین ؛شوندمی کنژوکه شان فعالیت
 مثبت بار جذب علت به ضدباکتریایی عمل که است
 در منفی بارالکتریکی هب چهارم نوع آمونیوم گروه
 در اختالل نهایت در و باکتریایی هايسلول غشا سطح

  ).2010 همکاران، و یانگ( باشد می ءغشا یکپارچگی
 ACE کنندگی مهار فعالیت محققان از بسیاري  

 و دادند قرار بررسی مورد ار مشتقاتش و کیتوزان
 درجه به بستگی هافعالیت این که دادند گزارش
 بر عالوه ).2003 همکاران، و پارك( دارد شدن داستیله

 کیتواولیگوساکاریدها که دادند گزارش هاآن این،
)COS( فعالیت شدن داستیله پایین درجه با 

 اتم جایگزینی دادند. نشان باالتري ACE مهارکنندگی
 پیرانوز مانده باقی 6 شماره کربن موقعیت در وژنهیدر

 فعالیت توجهی قابل طور به آمینواتیل گروه با
 و انگو( است داده ارتقاء را ACE مهارکنندگی

 چانلی و اونگچه همچنین، ).2014 همکاران،
 به شده تولید هیدروالیز که کردند گزارش )،2010(

 ACE ويق بازدارندگی فعالیت میگو از آنزیمی روش
 و هوآنگ همچنین است. گذاشته نمایش به را

 COS مشتقات سرطانیضد فعالیت )،2006( همکاران
 سرطانی هايسلول مختلف هاي رده از استفاده با را

 قرار مطالعه مورد ،SW480 و HeLa، Hep3B مانند
- N کیتوزان با c میتومایسین شدن جفت دادند.

 توجهی قابل سرطانیضد هايفعالیت سوکسینیل
 و تومور بافت درون به شانعمده توزیع دلیل هب

 آب در نامحلول فرموالسیون دو هر با آهسته شایره
  .داد نشان آب در محلول و

 ارتقا عامل عنوان به ماهی روغن کاربرد و جداسازي
 مصرف که دهندمی نشان هاپژوهش: سالمت دهنده
 چرب هاي اسید حاوي که ماهی روغن یا ماهی

 کاهش سبب باشد، می )PUFAs( 3-امگا اعاشب غیر
 فشار کاهش قلب، کرونر عروق بیماري به ابتال خطر

 ناگهانی، مرگ و نامنظم قلب تپش از ممانعت خون،
 رماتیسمی آرتروز کاهش و دیابت، بروز کاهش

 مواد از زیادي مقدار بنابراین، .)2013 ،خورا( شوند می
 ماهیان ایعاتض از ویژه هب فرآوري از شده تولید زائد

 روغن تولید براي ايبالقوه منبع ،شده فرآوري چرب
 خواهد انسانی مصارف براي خوب کیفیت با ماهی
 چرب، اسید نوع دو از ماهی روغن عمده، طور  به بود.

 اسید دکوزاپنتانوییک و )EPA( اسید ایکوزاپنتانوییک
)DHA( هااین ؛است شده تشکیل PUFAs هستند 

 بندي طبقه 3-امگا چرب هاياسید عنوانبه که
 جمله از دریایی حیوانات از بسیاري در و شوند می

 نشده اشباع چربی محتوي با سرد آب ماهیان هايگونه
 به 3- امگا ،البته .)2013 (خورا، شوندمی یافت باال

 سبب به کارکردي اهايغذ اکثر درون تواندنمی راحتی
 و شیمیایی ثباتیبی آب، در ضعیف حاللیت

 و آیوگوستین( شود استفاده پایین فراهمی ستزی
 توسعه به مبرم نیاز بنابراین، ).2015 ،سانگوآنسري

 هاچالش این بر غلبه منظور به مؤثر تحویل هايسیستم
 را زیستی فعال هايچربی کهطوري به ،دارد وجود

 کارکردي غذاهاي از وسیعی طیف درون توانمی
  ).2015 ،لیم و مومند( گنجانید

 هايروش از استفاده با توانمی منظور، این رايب  
 جمله از )Encapsulation( کردنکپسوله مختلف
 اکستروژن، ،2پاششی کردن  سرد ،1پاششی کردن  خشک

 غیره و 4الکتروریسندگی ،3سازيانباشته نانوامولسیون،
 این در ).2010 ،بهانداري و فانگ( نمود استفاده

                                                             
1- Spray drying 
2- Spray cooling 
3- Coacervation 
4- Electrospinning 
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 کردنانکپسوله )،2016( همکاران و کومایکو راستا،
 سیستم از استفاده با 3-امگا چرب اسیدهاي

 (فسفولیپیدهاي طبیعی امولسیفایر یک و نانوامولسیون
 هاآن دادند. قرار بررسی مورد را آفتابگردن) گل

 یک آفتابگردان فسفولیپیدهاي که کردند گزارش
 چرب اسیدهاي تحویل براي مناسب طبیعی امولسیفایر

 آشامیدنی و غذایی محصوالت درون به 3-امگا
 هر کردن کپسوله ظرفیت و کارایی طرفی از باشد. می

 براي ؛باشدمی متفاوت دیگریک با هاروش این از کدام
 روغن اکسیداتیو توانایی )،2015( لیم و مومند مثال،
 دادند. قرار بررسی مورد را زئین الیاف درون ماهی

 الیاف دنکر کپسوله کارایی که کردند گزارش هاآن
 الیاف از )درصد 96( ماهی روغن درصد 15 حاوي
 .بود بیشتر )درصد 91( ماهی روغن درصد 30 حاوي
 کیفیت براي ماهی روغن استخراج شرایط و هاروش
 روش .)2013 (خورا، باشدمی حیاتی ماهی روغن

 بخار زدودن یا دادن حرارت شامل سنتی استخراج
 حال در ؛باشدمی چربی انتشار منظور به اولیه مواد

 باال، سرعت با سانتریفیوژ مانند روش چندین حاضر
 سیال با استخراج و پایین دماي در حالل با استخراج

 ماهی روغن استخراج براي تفادهاس مورد بحرانی فوق
 هايروش ).1993 همکاران، و هیراتا( باشندمی

 باالتر خلوص در جداسازي جهت زیادي جداسازي
 و بحرانی فوق سیال تقطیر، تبلور، با استخراج جمله از

 خصوص به است. یافته توسعه کروماتوگرافی
 جدا و آنالیز براي غالباً مایع ستونی کروماتوگرافی

 و ساهنا شود.می استفاده چرب اسیدهاي کردن
 بحرانی فوق سیاالت با ازاستخراج )2010( همکاران،

 Indianطالل ماهی پوست از روغن کردن جدا براي

mackerel کردند. استفاده  
 بالقوه منبع یک عنوان به ماهی استخوان کاربرد
 از دیگر مهم منبع یک عنوان به ماهی استخوان: کلسیم

 که است شده شناخته دریایی هايغذا ضایعات
 که آنجا از شود. استفاده کلسیم تولید در تواند می

 از استخوانی ضایعات از زیادي بسیار مقدار ساالنه
 هاآن شوند،می فحذ دریایی غذاهاي رآوريف صنایع

 کلسیم تولید براي مهم منبع یک عنوانبه توانندمی
 مختلف صنایع در تواندمی که شوند استفاده معدنی

 آلی بخش روند. کار هب غذایی و پزشکی صنایع مانند
 در است کالژن 30 دهنده نشان ماهی استخوان

 و کلسیم فسفات شامل عمدتاً معدنی جزء که حالی
 درصد 70-60 حدود که باشدمی آپاتیت هیدروکسی

 معدنی کلسیم ).2008 همکاران، و باراکات( باشد می
 استفاده غذایی مواد سایر یا رشی پودر سازي غنی براي
  ).2007 همکاران، و (آرونوو شودمی
  

  گیريتیجهن
 داشتن دلیلبه دریایی غذاهاي زائد مواد تازگی به  

 توجه شانطبیعی فراوانی و بالقوه یزیست هايفعالیت
 هاآن همچنین، اند.کرده جلب خود به را زیادي

 دارند. مختلف صنایع در استفاده براي زیادي پتانسیل
 کارخانجات از زائد مواد از زیادي مقدار ساالنه،

 داراي که شوندمی ریخته دور دریایی غذاهاي فرآوري
 مواد بحالات .باشندمی مختلف فعالزیست ترکیبات

 کیتین، ،کیتوزان ها،پپتید مانند مختلفی زیستیفعال
 ضایعات از ماهی روغن و کالژن، ژالتین، کلسیم،

 از وسیعی محدوده که شده استخراج ماهی
 فشار ضد اکسیدانی،ضد مانند زیستی هاي فعالیت
 باکتري، ضد تومور، ضد سرطان، ضد خون،

 از است. شده گزارش غیره و ایدز ،ویروسضد
 ايبالقوه طبیعی منابع دریایی غذاهاي زائد مواد رو، این

    باشند. می صنایع از وسیعی طیف براي
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