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ABSTRACT
In this Study, the egg white fish (Rutilus frisii kutum) hydrolyzed
protein was produced. Hydrolysis was performed by alcalase enzyme in
60, 120, 180, and 240 minutes and their effects on degree of hydrolysation
were evaluated. The results showed that the highest degree of hydrolysis
was obtained in 240 minutes. Then, in order to separate peptides, based on
their molecular weights, Millipore ultra filters (3, 10 and 30 KDa) were
used. The antioxidant properties of hydrolyzed protein and peptide
fractions 3, 10 and 30 KDa were measured, which can compete well with
synthetic antioxidants such as BHT. Four antioxidant tests including
DPPH, ABTS, Ferric reducing antioxidant power (FRAP) and Ferrous
(Fe2+) ion chelating ability were evaluated. In three antioxidant tests DPPH,
ABTS and chelation of iron ions at a concentration of 5 mg, the highest
percentage of inhibitory was observed in the treatment of hydrolyzed
protein 78, 92 and 69, respectively. In the antioxidant test, fraction
reduction of iron ions less than 3 kDa showed the highest absorption (1.25)
at a concentration of 4 mg.
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اطالعات مقاله

چکیده
در پژوهش حاضر از تخمک ماهي سفید پروتئین هیدرولیز شده تهیه شد .هیدرولیز با آنزیم

نوع مقاله:
مقاله کامل علمي -پژوهشي

آلکاالز و در زمانهاي  180 ،120 ،60و  240دقیقه انجام شد و اثر آن بر درجه هیدرولیز بررسي
گردید .نتایج نشان داد که باالترین درجه هیدرولیز در  240دقیقه بهدست آمد .در ادامه جهت
جداسازي پپتیدها بر اساس وزن مولکولي ،از الترافیلترهاي  10 ،3و  30کیلودالتون استفاده گردید.

تاریخ دریافت1400/10/07 :

سپس خواص آنتي اکسیدان پروتئین هیدرولیز شده و فرکشنهاي پپتیدي کم تر از  10- 3 ،3و بیش تر از

تاریخ ویرایش1400/11/18 :

 30کیلودالتون اندازهگیري شد که داراي توان رقابتي خوبي با آنتي اکسیدانهاي صنعتي مثل BHT

تاریخ پذیرش1400/12/01 :

بود .چهار تست آنتي اکسیداني  ، ABTS ،DPPHشالته کردن یون آهن و احیاي آهن مورد بررسي
قرار گرفت .در سه تست آنتي اکسیداني  ABTS ،DPPHو شالته کردن یون آهن در غلظت
 5میليگرم بیش ترین درصد مهارکنندگي در تیمار پروتئین هیدرولیز شده به ترتیب  92 ،78و 69

واژههای کلیدی:
آنتياکسیدان،

مشاهده شد .در تست آنتياکسیدان احیاي یون آهن فرکشن کم تر از  3کیلودالتون بیش ترین جذب
( )1/25را در غلظت  4میليگرم نشان داد.

پپتید،
پروتئین هیدولیز شده،
تخمک،
ماهي سفید
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مقدمه
ترکیبات آنتياکسیداني موجود در مواد غذایي

سیالژ ماهي مورد استفاده قرار ميگیرند .این

نقش مهمي در ارتقاء سالمت افراد داشته و بدن را در

محصوالت فرعي ممکن است  50درصد از کل ماهي

مقابل استرسهاي اکسیداتیو محافظت مينمایند

را تشکیل دهند ،اما بسته به گونه ماهي و استفاده

(کاالمایه و همکاران .)2012 ،ترکیبات آنتياکسیداني

موردنظر ميتوانند از  10تا  90درصد متغیر باشند

با منشأ دریایي خواص آنتياکسیداني مطلوبي را در

(وانگ و همکاران .)2020 ،تخمک ماهي 1محصولي

شرایط آزمایشگاه از خود نشان دادهاند (هماالتا و

بسیار با ارزش ميباشد و در بسیاري از نقاط دنیا

همکاران .)2012 ،در سالهاي اخیر پپتیدهاي

مصرف ميگردد .خاویار استحصالي از ماهیان

زیستفعالي که از ماهي بهدست آمده است توجه

خاویاري شناختهشدهترین شکل از محصوالت تولیدي

فزایندهاي را به خود اختصاص دادهاند .به طورکلي

از تخمک ماهیان است .بخش بزرگي از تخمک در

پپتیدهاي زیستفعال در توالي اصلي خود غیرفعال

کشورهاي آسیایي مورد مصرف قرار نميگیرد

هستند و هنگاميکه توسط فعالیت آنزیمي شکسته

و بهعنوان دورریز ميباشند .تخم ماهي با داشتن 11

ميشوند ،فعالیتهاي زیستي متنوعي از جمله خواص

درصد آلبومین 75 ،درصد اووگلوبولین و  13درصد

ضد فشار خون ،آنتياکسیدان ،ضد التهاب و

کالژن منبع خوبي براي تولید پپتیدهاي زیستفعال از

ضد سرطان را از خود نشان ميدهند (هالیم و

طریق هیدرولیز آنزیمي ميباشد (کومار و همکاران،

همکاران .)2016 ،اولین پژوهش علمي از فعالیت

 .)2015تاکنون مطالعات محدودي بر روي هیدرولیز

آنتياکسیداني پروتئین هیدرولیز شده ماهي ،توسط

تخمک ماهیان انجام شده است (بنجاکول و همکاران،

شهیدي و همکاران ( )1995گزارش شده است.

 .)2012از این مطالعات ميتوان به پژوهش

پپتیدهاي آنتياکسیداني جداسازي شده از پروتئین

پورعاشوري و همکاران (( ،)2018ارزیابي خواص

هیدرولیز شده گونههاي مختلف ماهي ،عموماً بین  2تا

آنتياکسیدان و کاربردي تخمک ماهي قزلآال

 16آمینواسید دارند (بوگاتف و همکاران .)2010 ،در

رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissهیدرولیز

واقع ،فعالیت آنتياکسیداني پپتیدها با طول آنها

شده با استفاده از آنزیمهاي آلکاالز و پپسین) اشاره

ارتباط مستقیم دارند .بهطوريکه ،پپتیدهاي کوچک با

کرد .در همین راستا ،تخمک ماهي سفید بهعنوان

حدود  2تا  10آمینو اسید ،فعالیت آنتياکسیداني

نمونه تحقیقاتي ،در این پژوهش ،مورد بررسي قرار

باالتري نسبت به پروتئین مادرشان و یا پليپپتیدهاي

گرفت .بیشترین صید این گونه زماني که براي

بلند زنجیره نشان ميدهند (نیکو و همکاران.)2015 ،

تخمریزي به رودخانه مهاجرت ميکند ،انجام ميشود.

تولید ماهي صنعت رو به رشدي را دنبال ميکند و

مهاجرت این ماهي به صورت آنادروموس 2است.

پیشبیني ميشود که مقدار فرآوردههاي حاصل

دوره تخم ریزي این ماهي از نیمه دوم اسفند تا اواسط

از آن به بیش از  196میلیون تن درسال  2025برسد

اردیبهشتماه ادامه دارد ،در چنین شرایطي مقدار

(سونیا و همکاران .)2019 ،این صنعت مقادیر زیادي

زیادي تخمک نارس در داخل کیسه تخمدان این

محصوالت جنبي مانند سر ،پوست ،ضایعات برش

ماهي قرار دارد که منبع مناسبي براي تولید پپتیدهاي با

ماهي ،بالهها ،امعا و احشا ،استخوانها ،بعضي اوقات

خواص زیستفعال ميباشد .در شمال کشور،

محصوالتي با ارزش افزوده کم مثل پودر ماهي و یا

عضالت ماهي و ماهيهایي که استفاده نميشوند یا
1- Fish Roe
2- Anadromous

کمتر مورد استفاده قرار ميگیرند و یا به عنوان
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بهخصوص استانهاي گیالن و مازندران این فراورده

با روش کجلدال ()Foss Kjeltec 2300, Sweden

را به صورت سنگین ،نمک سود کرده و تحت عنوان

بهدست آمد .چربي کل نیز با سوکسله ( Foss Soxtec

اشبل در رستورانها و ...مورد مصرف مردم قرار ميگیرد،

 )2050, Swedenاستخراج شد.

که با توجه به مقدار باالي نمک آن ،خطرناک ميباشد.

هیدرولیز آنزیمی تخمک :تخمک ماهي سفید با

منجر به بروز بیماريهاي فشارخون ،قلبي و عروقي

دستگاه چرخ گوشت به صورت کامل چرخ شد و با

ميشود (شالیني و همکاران2021 ،؛ آلپر و همکاران،

نسبت  1به ( 1وزني/حجمي) در آب مقطر حل گردید

 .)1999پژوهش حاضر به دنبال راهکاري مناسب جهت

و بهمنظور غیرفعالسازي آنزیمهاي داخلي تخمک

تولید محصولي با ارزش افزوده از این فرآورده را مورد

بهمدت  10دقیقه در حمام آب با دماي  90درجه قرار

هدف قرار داد .بنابراین در این پژوهش ،خواص

داده شد .سپس با آنزیم آلکاالز در دماي  55درجه

آنتياکسیداني غلظتهاي مختلف پروتئین هیدرولیز

سانتيگراد بهمدت  4ساعت با نسبت آنزیم به

شده و فرکشنهاي کمتر از  10- 3 ،3و بیشتر از 30

سوبستراي  1به  100در انکوباتور شیکردار

کیلودالتون مورد بررسي قرار گرفته است.

( )Comecta, Spainبا دور  200 rpmهیدرولیز شد.
در مرحله بعد  pHنمونه با اضافه کردن محلول سود

مواد و روشها

 1نرمال به محیط واکنش براي دستیابي به میزان

تهیه نمونه :تعداد  12عدد تخمدان ماهي سفید با

بهینه فعالیت آنزیم آلکاالز ( )pH 8/5ثابت نگه داشته

میانگین وزني  300گرم از بازار ماهي شهرستان نور

شد .پس از آن ،آنزیم با حرارت دادن مخلوط در 90

خریداري شد و به آزمایشگاه دانشکده علوم دریایي

درجه سانتيگراد بهمدت  30دقیقه با دور 8000 rpm

دانشگاه تربیت مدرس منتقل گردید .سپس تخمدانها

سانتریفیوژ ( )Universal 320 R, Germanyشد.

با آب شستشو داده شد و در کیسه پلياتیلني قرار داده

مایع روماند جمعآوري و در  - 20درجه سانتيگراد تا

و در دماي  -20درجه سانتيگراد تا زمان استفاده

زمان استفاده نگهداري شد (خیمنز و همکاران.)2009 ،

نگهداري شد .آنزیم آلکاالز استخراج شده از باکتري

سنجش درجه هیدرولیز :درجه هیدرولیز براساس

 Bacillus licheniformisاز شرکت سیگما-آلدریچ

روش مریت و همکاران ( )1994با استفاده از

آمریکا با میزان فعالیت آنزیمي  2/4واحد آنسون بهازاي

تريکلرواستیک اسید اندازهگیري شد 500 .میکرولیتر

 1میليلیتر آنزیم خریداري و مورد استفاده قرار گرفت.

از پروتئین هیدرولیزشده با  500میکرولیتر تريکلرو

سایر مواد شیمیایي مورد استفاده در این پژوهش نیز از

استیک اسید  20درصد مخلوط شده و سپس با دور

شرکتهاي سیگما-آلدریچ و مرک تهیه شدند.

 6700در دماي  4درجه بهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ

آنالیز تقریبی تخمک ماهی سفید :براي سنجش

مي شود .مقدار پروتئین در فاز محلول به روش لوري
و همکاران ( )1951و با استفاده از آلبومین سرم گاوي

ترکیب تقریبي نمونهها از روش (آواس و همکاران،

به عنوان پروتئین استاندارد ،تعیین شد .درجه هیدرولیز

 )2000استفاده شد .براي اندازهگیري رطوبت از آون

با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید:

( 105( )Memmert, Germanyدرجه سانتيگراد)
جهت ثابت شدن وزن نمونه استفاده شد .براي تعیین

میزان نیتروژن در محلول  10درصد

خاکستر ،نمونه خشک در بوتهچیني ریخته شده و در

درجه هیدرولیز =

کوره ( )Nabertherm, Germanyبا دماي  600درجه
سانتيگراد بهمدت  6ساعت سوزانده شد .میزان پروتئین
72
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الترافیلتراسیون :بهمنظور جداسازي محدودههاي مختلف

قرار گرفت) .ظرفیت حذف رادیکال  DPPHبا رابطه

وزن ملکولي پروتئین هیدرولیز شده ،از الترافیلترهاي

زیر محاسبه گردید:

 10 ،3و  30کیلودالتون استفاده شد .بدینمنظور ابتدا

= )Free radical scavenging (%

الترافیلترها با  5میليلیتر آب مقطر ،به مدت  5دقیقه و

(A blank – A sample) × 100/ Ablank

سپس محلول پروتئین هیدرولیز شده را ابتدا با

سنجش توانایی مهار رادیکال آزاد  :ABTSبهمنظور

الترافیلتر  30کیلودالتون و سپس با الترافیلتر 10

سنجش توانایي مهارکنندگي رادیکال  ABTSاز روش

کیلودالتون و در آخر با الترافیلتر  3کیلودالتون با

آلیمان و همکاران ( )2011استفاده شد .محلول 7

استفاده از سانتریفیوژ یخچالدار ( ،)5000 gدماي

میليموالر  ABTSدر پتاسیم پرسولفات 2/45

 4درجه سانتيگراد و به مدت  40دقیقه) فیلتر شد و

میليموالر در ظرف شیشهاي تیره رنگ تهیه شده و

فرکشنهاي پپتیدي حاصل شد .الزم به ذکر است که

بهمدت  16ساعت در دماي محیط و در جاي تاریک

براي هر الترافیلتر  50میليلیتري  12میليلیتر نمونه

نگهداري شد .پس از طي زمان مورد نظر ،رقیقسازي

مورد استفاده قرار گرفت .غلظت پروتئین محلول در

با آب مقطر تا رسیدن به میزان جذب  0/7 ± 0/02در

نمونههاي الترافیلتر شده نیز به روش لوري تعیین گردید.

طول موج  734نانومتر انجام شد .سپس  20میکرولیتر

نمونهها تا زمان استفاده براي آزمایشهاي بعدي در

نمونه با  980میکرولیتر از محلول رقیقسازي شده

فریزر  -20درجه سانتيگراد نگهداري شدند.

 ABTSمخلوط شده و بهمدت  10دقیقه در مکان

با استفاده از سانتریفیوژ ( )5000 gشستشو شدند.

تاریک و دماي  30درجه سانتيگراد انکوبه شد .پس
سنجش فعالیت آنتیاکسیدانی

از طي زمان مورد نظر ،میزان جذب نمونهها در 734

سنجش توانایی حذف رادیکال آزاد :DPPH

نانومتر خوانده شد .بهمنظور مقایسه ،فعالیت BHT

فعالیت حذف رادیکال آزاد دیفنیل پیکریل هیدرازیل

به روش مشابه سنجش شد .درصد مهارکنندگي

به روش شیمادا و همکاران ( )1992با تغییرات اندک

رادیکال  ABTSبا رابطه زیر محاسبه گردید:

سنجش شد .بدینمنظور  500میکرولیتر از محلول

= )Free radical scavenging (%

 0/16( DPPHمیليموالر در اتانول  96درصد) با

(A blank – A sample) × 100/ Ablank

 500میکرولیتر نمونه ،در میکروتیوپ  2میليلیتري
مخلوط گردید .نمونه شاهد نیز با جایگزیني نمونه با

شالته کردن یون فروس کلراید  :FeCL2بهمنظور

آب مقطر تهیه شد .سپس مخلوط به خوبي ورتکس

بررسي فعالیت شالتهکنندگي یون آهن ،از روش

شده و به مدت  30دقیقه در دماي اتاق و در تاریکي

کالمپانگ و همکاران ( )2007با کمي تغییرات استفاده

انکوبه گردید .پس از گذشت مدت انکوباسیون ،میزان

شد 250 .میکرولیتر از نمونه پروتئین هیدرولیز شده با

جذب نوري نمونهها در میکروپلیت  96خانه و طول

 925میکرولیتر آب مقطر مخلوط شد .سپس 25

موج  517نانومتر ،توسط دستگاه خوانش جذب

میکرولیتر فروس کلراید ( )FeCL2با غلظت 2

( )Biotek, USAقرائت شد .بهمنظور مقایسه ،توانایي

میليموالر و 50میکرولیتر فروزین ( )Ferrozineبا

 BHTدر حذف رادیکال آزاد  DPPHسنجش شد

غلظت  5میليموالر به نمونهها اضافه شد و به مدت

(الزم به ذکر است که غلظتهاي  4 ،3 ،2 ،1و 5

 20دقیقه در محیط تاریک و دماي محیط انکوبه

میليگرم در هر  4تست آنتياکسیداني مورد آزمون
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شدند .سپس جذب نمونهها در  562نانومتر با استفاده از

بهمدت  10دقیقه در دماي محیط و فضاي تاریک و

دستگاه خوانش جذب قرائت شد .در نمونه کنترل به

سپس جذب نمونهها در  700نانومتر قرائت شد.

جاي نمونه از آب مقطر اضافه شد EDTA .در غلظت

روش تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه و تحلیل آماري

 2میليموالر نیز به عنوان کنترل مثبت انتخاب شد.

نتایج با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  17و رسم

ارزیابی قدرت کاهندگی :بر اساس روش اویایزو و

نمودارها با برنامه  Excel 2013انجام شد .تمامي دادهها

همکاران ( )1986مقدار  200میکرولیتر از نمونه رقیق

بهصورت میانگین  SD1 ±گزارش شدهاند و ارزیابيها

شده با  500میکرولیتر محلول بافر فسفات (0/2

در سه تکرار صورت گرفت .نرمال بودن دادهها با

موالر )pH 6/6 ،و  500میکرولیتر میليلیتر فريسیانید

استفاده از آزمون شاپیروویلک مورد بررسي قرار گرفت.

پتاسیم  1درصد در میکروتیوپ  2میليلیتري مخلوط

نتایج با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه

شد .سپس محلول تهیه شده بهمدت  30دقیقه در تاریکي

و تحلیل شدند و براي مقایسه میانگینها از آزمون آماري

و در دماي  50درجه انکوبه گردید .در مرحله بعد 500

 Duncanدر سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.

میکرولیتر تريکلرواستیک اسید  10درصد به نمونهها
اضافه شده و در دماي اتاق  10دقیقه با دور 4000 g

نتایج و بحث

سانتریفیوژ شدند .پس از آن  500میکرولیتر از فاز باالیي

تعیین ترکیبات تقریبی :نتایج مربوط به تعیین ترکیبات

مخلوط با  500میکرولیتر آب مقطر و  100میکرولیتر

تقریبي تخمک ماهي سفید در جدول  ،1نشان داده شده

کلرید فریک آبدار  0/1درصد به خوبي مخلوط شده و

است .دادهها بر اساس وزن خشک نمونه تعیین شد.

جدول  -1ترکیبات تقریبی تخمک ماهی سفید.
ماده

رطوبت (درصد)

پروتئین (درصد)

چربي (درصد)

خاکستر (درصد)

تخمک

63/58

27/06

6/08

0/04

1آنالیز تقریبي تخمک ماهي سفید (جدول  )1نشان

زمانهاي مختلف هیدرولیز ( 180 ،120 ،60و 240

داد که این ماده اولیه داراي درصد باالیي پروتئین

دقیقه) مورد سنجش قرار گرفت و نتایج حاصل از آن

است ( 27درصد) و ميتواند به عنوان یک منبع

در شکل  ،1نشان داده شده است .درجه هیدرولیز با

پروتئیني ارزشمند بهمنظور تولید پروتئین هیدرولیز

افزایش مدت زمان افزایش یافت .در پایان فرآیند

شده مورد استفاده قرار گیرد .بر اساس نتایج

درجه هیدرولیز  62/34درصد حاصل شد .جهت

پورعاشوري و همکاران ( ،)2015نتایج حاصل از

فرکشنگیري و انجام تستهاي آنتياکسیداني از

تعیین ترکیب تقریبي تخمک ماهي سفید داراي میزان

پروتئین هیدرولیز شده با باالترین درجه هیدرولیز

رطوبت  61/07درصد ،پروتئین  28/81درصد ،چربي

مورد استفاده قرار گرفت .در پژوهش انجام شده

 6/84و خاکستر  1/3گزارش شد .که به نتایجي که در

توسط جیوتیرمایي و همکاران ( )2010از هیدرولیز

این پژوهش بهدست آمد ،تقریباً مشابه است.

تخمک ماهي مریگا )Cirrhinus mrigala( 2درجه

درجه هیدرولیز :روند تغییرات درجه هیدرولیز

هیدرولیز  62درصد دست یافتند که مشابه با نتایج این

پروتئین هیدرولیز شده تخمک ماهي سفید در

پژوهش ميباشد.
2- Meriga

1- Standard Deviation

74

مقایسه خواص آنتیاکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده  / ...یونس روشنی و همکاران
۷۰

a

۶۰

b

4۰

c

3۰

d

درجه هیدرولیز

۵۰

2۰
۰

1۰
۰

3۰۰

2۵۰

1۰۰
1۵۰
2۰۰
مدت زمان هیدرولیز(دقیقه)

۵۰

۰

شکل  -1روند تغییرات درجه هیدرولیز پروتئین هیدرولیز شده در زمانهای مختلف هیدرولیز.
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار میباشند.

توانایی حذفکنندگی رادیکال آزاد :DPPH

ميباشد که فعالیت مهارکنندگي رادیکال آزاد DPPH

رادیکال  DPPHیک ترکیب ناپایدار است که با

در پروتئین هیدرولیز شده ستون فقرات ماهي تون را

پذیرفتن الکترون یا هیدروژن به یک مولکول پایدار

در غلظتهاي مختلف مورد بررسي قرار دادند و

تبدیل ميشود (فروین و همکاران .)2014 ،نتایج

بیشترین توانایي حذف رادیکال  65( DPPHدرصد)

(شکل  )2نشان ميدهد که همه نمونهها عملکرد

را در غلظت  1/6میليگرم بر میليلیتر مشاهده

وابسته به غلظت داشته و با افزایش غلظت ،توانایي

نمودند .همچنین از هیدرولیز تخمک ماهي مریگا با

حذف رادیکال آزاد  DPPHبه شکل معنيداري

استفاده از دو آنزیم پپسین و ترپسین در غلظت

افزایش پیدا ميکند ( .)P≤0/05در غلظت  1میليگرم

 2/5میليگرم به ترتیب درصد مهارکنندگي  87و 70

فرکشن بیشتر از  30کیلودالتون و در غلظتهاي

بهدست آمد (کاالمایه و همکاران ،)2013 ،که به نتایج

 4 ،3 ،2و  5میليگرم تیمار پروتئین هیدرولیز شده

پژوهش حاضر نزدیک ميباشد .به منظور مقایسه نیز

توانایي بیشتري در حذف رادیکال آزاد  DPPHاز

از آنتيآکسیدان صنعتي  BHTدر غلظت  0/2میليگرم

خود نشان دادند و این اختالف معنيدار بود .همچنین

به عنوان نمونه کنترل مثبت انتخاب شد که درصد

در غلظت  1میليگرم همه تیمارها با یکدیگر اختالف

مهارکنندگي  0/75را از خود نشان داد .براساس نتایج

معنيدار از خود نشان دادند ،بیشترین و کمترین

شکل  2پروتئین هیدرولیز شده در غلظت  2میليگرم

درصد حذف رادیکال آزاد  DPPHبه ترتیب ،مربوط

بر میليلیتر تقریباً به هم نزدیک هستند و در

به فرکشن  10و فرکشن  3کیلودالتون بود .این نتیجه

غلظتهاي بیشتر توانایي رقابت با این آنتيکسیدان

مشابه با نتایج پژوهش جي و همکاران ()2007

صنعتي را دارد.
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شکل  -2اثر تغییر غلظت بر توانایی پروتئین هیدرولیز شده و فرکشنهای حاصل از الترافیلترها در حذف رادیکال ( DPPHمیانگین .)SD ±
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار میباشند.

توانایی حذفکنندگی رادیکال آزاد :ABTS

پوست ماهي مرکب ميباشد ،در این مطالعه فرکشن

رادیکال آزاد  ABTSرادیکالي نسبتا پایدار است و

پپتیدي کمتر از  3کیلو دالتون نسبت به فرکشن پپتیدي

بهآساني توسط آنتياکسیدانها مهار ميشود (نالینانون

 10کیلو دالتون توانایي مهارکنندگي مهارکنندگي

و همکاران .)2011 ،آزمون مهار رادیکال آزاد ABTS

مؤثرتري را در برابر رادیکال آزاد  ABTSاز خود

روشي مناسب براي اندازهگیري فعالیت آنتياکسیداني

نشان داد (هو و همکاران .)2015 ،همچنین در مطالعه

ترکیبات اهداکننده هیدروژن ،مهارکننده رادیکالهاي

اسماعیلي و همکاران ( )2016با کاهش وزن مولکولي

فاز آبي و آنتياکسیدانهاي شکننده زنجیره هستند

فرکشن کمتر از  3کیلو دالتون بیشترین درصد

(نالینانون و همکاران .)2011 ،باتوجه به نتایج شکل

مهارکنندگي را به خود اختصاص داد ،که با نتایج

 ،3پروتئین هیدرولیز شده و همچنین فرکشنهاي

پژوهش حاضر ،مشابه ميباشد .به منظور مقایسه ،از

پپتیدي توانایي بسیارخوبي در مهار این رادیکال دارند

آنتياکسیدان صنعتي  BHTدر غلظت  0/2میليگرم

و افزایش غلظت منجر به افزایش درصد بازدارندگي

به عنوان نمونه کنترل مثبت انتخاب شد که درصد

گردید به گونهاي که ،باالترین میزان فعالیت در غلظت

مهارکنندگي  0/65را از خود نشان داد با توجه به

 5میليگرم در میليلیتر ( 92درصد) مشاهده شد .در

نتایج پروتئین هیدرولیز شده در غلظت  2میليگرم و

بین  3فرکشن پپتیدي ،فرکشن  3کیلودالتون بیشترین

فرکشنهاي پپتیدي در غلظت  3میليگرم توان رقابت

قابلیت مهارکنندگي در مقابل رادیکال آزاد را از خود

تقریباً برابري نسبت به آنتياکسیدان صنعتي BHT

نشان داد .که مشابه نتایج حاصل از ،هیدرولیز آنزیمي

دارند.
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شکل  -3اثر تغییر غلظت بر توانایی پروتئین هیدرولیزشده و فرکشنهای پپتیدی حاصل از الترافیلترها در حذف رادیکال آزاد ( ABTSمیانگین .)SD ±
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار میباشند.

بهترتیب مربوط به پروتئین هیدرولیز شده> فرکشن

شالته کردن یون فروس کلراید  :Fe CL2با توجه

بیشتر از  30کیلودالتون > فرکشن 10-3کیلودالتون>

به شکل  ،4در تمامي تیمارها با افزایش غلظت توانایي
شالته کردن یون آهن نیز بیشتر شد .بیشترین

و فرکشن کمتر  3کیلودالتون بود .به منظور مقایسه نیز

توانایي شالته کردن در بین تیمارها مربوط به تیمار

از  EDTAاز غلظت  1میليمول بر میليلیتر استفاده

پروتئین هیدرولیز شده در غلظت  5میليگرم (69

شد که مهارکنندگي  47درصد را از خود نشان داد.

درصد) مشاهده شد .در بین فرکشنهاي پپتیدي،

پروتئین هیدرولیز شده در غلظت  3میليگرم

فرکشن  10کیلودالتون بیشترین توانایي شالتهکنندگي

شالتهکنندگي باالتري از  EDTAنشان داد و

( 59درصد) را از خود نشان داد .در غلظت  4و 5

فرکشنهاي پپتیدي در غلظت  3میليگرم توانایي

میليگرم همه تیمارها با هم اختالف معنيدار نشان

شالتهکنندگي تقریباً برابري نسبت به  EDTAداشتند.

دادند به طوري که بیشترین فعالیت شالتهکنندگي

شکل  -4اثر تغییر غلظت بر توانایی پروتئین هیدرولیزشده و فرکشنهای پپتیدی حاصل از الترافیلترها در شالته کردن یون آهن (میانگین .)SD ±
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار میباشند.
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ارزیابی قدرت کاهندگی :روش سنجش قدرت

میليگرم فرکشن  10-3کیلودالتون نسبت به بقیه

احیاي آهن اغلب براي ارزیابي توانایي یک ترکیب

تیمارها جذب باالتري از خود نشان دادند .اما در

آنتياکسیداني در دادن الکترون یا هیدروژن مورد

غلظتهاي  4 ،3و  5میليگرم بر میليلیتر فرکشن

استفاده قرار ميگیرد .در این روش توانایي پروتئین

کمتر از  3کیلودالتون باالترین جذب را به صورت

هیدرولیز شده و فرکشنهاي پپتیدي در احیاي یون

اختالف معنيدار نشان داد .بقیه تیمارها عليرغم

 Fe+3به یون  Fe+2مورد ارزیابي قرار ميگیرد

جذب باال از الگوي منظمي پیروي نکردند و در

(بوگاتف و همکاران .)2010 ،در صورتي که پروتئین

بیشتر غلظتها اختالف معنيدار نشان ندادند .با

هیدرولیز شده داراي قدرت کاهندگي یون آهن باشد

افزایش غلظت تأثیر قابلتوجهي در تیمارها مشاهده

رنگ سبز در محیط واکنش ایجاد ميگردد ،هرچه

نشد ،احتماالً نهایت اثرگذاري را در غلظت 1

رنگ سبز قويتر و میزان جذب نوري در طول موج

میليگرم دارد و هر چقدر غلظت افزایش ميیابد

 700نانومتر باالتر باشد ،نشاندهنده فعالیت کاهندگي

تأثیري در افزایش جذب نمونه ندارد .در مطالعه انجام

باالتر است (طاهري و همکاران .)2014 ،با توجه به

شده بر روي پروتئین هیدرولیز شده ماهي ساردین

شکل  ،5همه نمونهها جذب بسیار باالیي از خود

( ،)Sardina pilchardusفعالیت کاهندگي در

نشان دادند که احتماالً بهدلیل توانایي باالي آنزیم

غلظت پروتئین  20میليگرم بر میليلیتر بیش از 0/8

آلکاالز و درجه هیدرولیز عالي  62درصد نمونه

گزارش شده است (گارسیا و همکاران .)2014 ،که در

ميباشد .درجه هیدرولیز و آنزیم ،نقش حیاتي در

غلظت بسیار بیشتر جذب کمتري را نسبت به این

تعیین قدرت احیاي آهن پروتئین هیدرولیز شده را

پژوهش نشان ميدهد.

دارند (کالمپانگ و همکاران .)2007 ،در غلظت  1و 2

شکل  -۵اثر تغییر غلظت بر توانایی پروتئین هیدرولیزشده و فرکشنهای پپتیدی حاصل از الترافیلترها در احیای یون آهن (میانگین .)SD ±
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار میباشند.
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هیدرولیز شده تخمک ماهي سفید منبع بالقوهاي از

نتیجهگیري کلی
نتایج آنالیز تخمک ماهي سفید نشان داد که این

ترکیباتي با خواص آنتياکسیداني بوده و در صورت

. درصد) ميباشد27( محصول منبع غني از پروتئین

انجام پژوهشهاي تکمیلي و بررسي عملکرد

پروتئین هیدرولیز شده در تستهاي آنتياکسیداني

، حیواني و انساني،زیستفعال آن در مدلهاي غذایي

 و شالته کردن یون آهن در غلظتABTS ،DPPH

ميتواند بهعنوان افزودني غذایي بهمنظور افزایش

69  و92 ،78  میليگرم به ترتیب درصد مهارکنندگي5

سطح سالمت از طریق بروز عملکرد آنتياکسیداني

 در تست آنتياکسیدان احیاي یون آهن.مشاهده شد

.مورد استفاده قرار گیرد

)1/25(  کیلودالتون بیشترین جذب3 فرکشن کمتر از

به نتایج پژوهش حاضر ميتوان بیان نمود که پروتئین

 در مجموع با توجه. میليگرم نشان داد4 را در غلظت
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