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چکیده
پوست ماهی کپور نقرهای ( )Hypophthalmichthys molitrixبه عنوان پسماند فرآوری در کارخانههای تولید فرآوردههای
گوشت چرخشده ،با بهایی پایین در دسترس میباشد .روغن ماهی کیلکا (جنس  )Clupeonellaنسبت به روغن سایر ماهیان
دریای خزر دارای اُمگا 3-بیشتر و ارزش غذایی باالتر میباشد .در پژوهش حاضر ،پوست کپور نقرهای جمعآوری و پس از
هیدرولیز با آنزیم آلکاالز ،خواص عملکردی آن جهت پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن خالص شده کیلکا در
pHهای  3/4و  6/8بررسی شد .نتایج نشان داد تغییرات میزان اسیدهای آمینه پس از  6ساعت هیدرولیز قابل مالحظه بود
( .)p<0/05مجموع اسیدهای آمینه آبگریز از  32/08درصد در زمان  0/25ساعت به  24/88درصد پس از  6ساعت هیدرولیز
رسید .فعالیت مهارکنندگی رادیکال دیفنیلپیکریلهیدرازیل ( )DPPHو قدرت احیای آهن محلولهای هیدرولیزی ،طی
ساعت اول افزایش قابل توجهی داشت ،در  4ساعت به اوج رسید و پس از آن به آرامی کاهش یافت .پایداری امولسیون در
برابر دو فاز شدن و تشکیل خامه در  6/8 pHنسبت به  3/4 pHبیشتر بود و اختالف معنیداری را در غلظتهای  2تا 5
میلیگرم بر میلیلیتر محلول هیدرولیزی نشان داد ( .)p<0/05به عنوان یک نتیجه کلی ،استفاده از عمل هیدرولیز پوست کپور
نقرهای و نقش آنتیاکسیدانی آن در تولید امولسیونهای پایدار حاوی میکروکپسولهای روغن کیلکا ،پروسهای با ارزش جهت
غنیسازی انواع غذاها میباشد.
لغات کلیدی :پوست ماهی کپور نقرهای ،روغن ماهی کیلکا ،هیدرولیز آنزیمی ،خواص عملکردی ،پایداری امولسیون
*نویسنده مسئول

67

جلیلی و همکاران

مقدمه
پروتئینها ،منبع مهمی از پپتیدهایی با فعالیت زیستی
هستند که درون توالی پروتئین مادری ،غیرفعال میباشند.
اما هنگامی که پپتیدهای زیستفعال آزاد میگردند قادرند
عملکردهای مختلفی مانند خواص آنتیاکسیدانی ،ضد
میکروبی و شبه هورمونی از خود بروز دهند
( .)Tahergorabi et al., 2012بر اساس مطالعات
سالهای اخیر ،پپتیدهای حاصل از ژالتین ماهی در
مقایسه با پپتیدهای به دست آمده از پروتئین گوشت ،به
دلیل داشتن درصد باالتری از اسیدهای آمینهای چون
گالیسین و پرولین ،فعالیت آنتیاکسیدانی بیشتری را
نشان میدهند .در واقع ،ترکیب و توالی اسیدهای آمینه،
تعیینکننده خواص عملکردی پپتیدها میباشد که به
منشاء پروتئین ،شرایط آمادهسازی و توزیع وزن مولکولی
محصوالت هیدرولیز شده بستگی دارد ( Gómez-
 .)Guillén et al., 2011همچنین ،نوع آنزیم و شرایط
هیدرولیز آنزیمی شامل نسبت آنزیم به سوبسترا ،دما،
زمان و  pHمیتوانند بر طول زنجیره پپتیدها ( 2-20اسید
آمینه) و خواص عملکردی هیدرولیزهای پروتئینی موثر
باشند ( .)Chi et al., 2014عالوه بر فعالیتهای زیستی
پپتیدها ،پروتئینها با کاهش کشش سطحی باعث ایجاد
الیه ویسکواالستیکی شده و از به هم پیوستن قطرات
روغن جلوگیری میکنند ( .)Dickinson, 2006بنابراین
نقش آنها در تشکیل و پایداری امولسیون متفاوت است و
به ساختمان ،آرایش فضایی ،و حالت تجمعی بستگی دارد.
آنزیم آلکاالز به دلیل اندوپپتیداز بودن و پایداری در برابر
تغییرات  ،pHآزادسازی پپتیدها با قابلیت بازدارندگی
اکسایش روغنها و قیمت نسبتاً پایین ،گزینه مناسبی
برای تولید صنعتی هیدرولیزهای پروتئینی معرفی شده
است ( Alemán et al., 2011 ،Dong et al., 2008و
 .)Yi et al., 2017از سوی دیگر ،انتخاب ترکیبات مواد
دیوارهای میکروامولسیونها بر خواص امولسیون و
ویژگی های ذرات طی زمان نگهداری بسیار موثر است
( .)Jafari et al., 2008زیرا ریزپوشانی صحیح ،منجر به
حداقل رسیدن روغن سطحی و حداکثر بازماندگی ماده
فعال میگردد ( .)Carneiro et al., 2012همچنین
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مطالعات نشان داده است که با مصرف انواع مختلف
غذاهای غنی شده با روغن ماهی ،غلظت اسیدهای چرب
چند غیر اشباع ( )PUFAجمع شده در لیپیدهای پالسما،
 10برابر باالتر از کپسولهای رایج روغن ماهی است ( Mu,
 .)2008بنابراین توسعه روشهایی برای بهبود قابلیت
دسترسی  PUFAها در صنعت غذا ،امری حیاتی است
(.)Carneiro et al., 2012
ماهی کیلکا از جمله ذخایر ارزشمند و از گونههای مهم
شیالتی دریای خزر به شمار میرود که متاسفانه به دلیل
ریزپیکر و استخوانی بودن از بازارپسندی مناسبی برخوردار
نیست و در زمره ماهیان صنعتی قرار میگیرد .روغن ماهی
کیلکا نیز نسبت به روغن سایر ماهیان ،دارای نسبت اُمگا
 3به اُمگا  6بیشتری است و مصرف مستمر آنها به
سالمت انسان کمك میکند (.)Pirestani et al., 2010
به همین دلیل امروزه روغن ماهی وارداتی به اشکال
مختلف با بستهبندی و نامهای تجاری متنوع در
داروخانهها به عنوان دارو و یا مکملهای رژیمی در
دسترس عموم است و به رغم گرانی از استقبال خوبی نیز
برخوردار میباشد .در حال حاضر بیش از  200هزار تن
ماهیان گرمابی در استانهای مختلف ایران پرورش داده
میشود که بیش از  50درصد آن را ماهی کپور نقرهای
) (Hypophthalmichthys molitrixتشکیل میدهد
(سامانه سازمان شیالت ایران .)1397 ،طی دو دهه گذشته
با احداث کارخانجات جدید و استفاده از ماشین آالت
مدرن ،بخشی از این ماهیان به گوشت چرخشده و
فرآوردههای فرموله آماده طبخ نظیر ناگت تبدیل میشوند
و بخش قابل مالحظهای از فرآوردههای جانبی این آبزی
تولید میگردد .مجموع پوست و استخوان باقیمانده پس از
گوشتگیری با دستگاه استخوانگیر برای ماهی کپور نقرهای
با میانگین وزن یك کیلوگرم ،حدود  20درصد است.
پوست شستشو و تمیز شده حدود  3/5درصد از وزن کل
الشه را شامل میشود (جلیلی .)1390 ،عدم استفاده و یا
استفاده ناکارآمد از این مواد ،عالوه بر هدررفت سرمایهها و
منابع غنی تغذیهای ،مشکالت زیستمحیطی و بهداشتی را
در پی دارد.
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با توجه به مطالب فوق ،در پژوهش حاضر سعی گردید پس
از هیدرولیز پوست ماهی کپور نقرهای با آنزیم آلکاالز،
تغییر ترکیب اسیدهای آمینه و خواص ضداکسایشی
پپتیدهای حاصل در آنها ،سنجش گردد و سپس از
بهترین تیمار ،در پایداری امولسیون روغن ماهی کیلکای
ریزپوشانی شده ،استفاده و مورد ارزیابی قرار گیرد.
مواد و روش کار
آنزیم آلکاالز حاصل از 2.4 ( Bacillus licheniformis
 ،)Lمالتودکسترین ( ،)DE= 4.0-7.0و  -2،2دیفنیل-1-
پیکریل هیدرازیل ( )DPPHاز شرکت سیگما ( Sigma
 )Chemical Co.; St. Louis, MO, USAخریداری
گردید .سایر مواد شیمایی الزم در این مطالعه ،از شرکت
مرک ( )Merck, Darmstadt, Germanyو با درجه
آزمایشگاهی تهیه گردید .روغن خام ماهی کیلکا به صورت
کامالً تازه از شرکت آرد ماهی تدبیر در شهرستان بندر
انزلی تهیه شد.
تهیه ماهی و آماده سازی
ماهیان کپور نقرهای ( )H. molitrixدر یك نوبت ،به
صورت تازه با وزن  930-1300گرم از مزرعه پرورش
ماهیان گرمابی اطراف شهرستان رشت ،استان گیالن
خریداری گردید .درون جعبههای عایق با نسبت  1به 2
ماهی به یخ ،به بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده
آبزیپروری آبهای داخلی  -بندر انزلی منتقل شد .ابتدا
فلس و سپس پوست ماهیها به صورت دستی جدا گردید.
پوستها با آب شرب خنك و با استفاده از بُرس تا
جداسازی کامل گوشتهای باقیمانده ،تمیز شدند .سپس
به قطعات  5سانتیمتری برش خورده و تا زمان آزمایش
درون فریزر (  -18درجه سلسیوس) نگهداری شدند.
پاالیش روغن خام ماهی کیلکا
پاالیش و حذف ناخالصیهای روغن خام ماهی کیلکا با
استفاده از کروماتوگرافی ستونی چندالیه (آلومینا-
سیلیکاژل فعال شده) ،طبق روش گزارش شده توسط
پژوهانمهر ( ،)1395با اصالحات جزئی ،انجام شد .انتهای
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ستون شیشهای کروماتوگرافی با قطر داخلی  3سانتیمتر و
طول  60سانتیمتر به ارلن بوخنر متصل به پمپ خال وصل
گردید .پس از پر کردن یکنواخت ستون به ترتیب با 60
گرم آلومینا و  80گرم سیلیکاژل ،صد گرم روغن خام
ماهی کیلکا از ستون عبور داده شد .باالی ستون ،بادکنکی
حاوی گاز ازت متصل گردید .اطراف آن و همچنین ارلن
بوخنر با ورقه آلومینیومی پوشانیده شد .با قرار دادن ارلن
در ظرف حاوی یخ خرد شده ،خنك گردید .روغن خروجی
از ستون ،بالفاصله درون لولههای درپوشدار ،با تزریق گاز
ازت ،بستهبندی و در تاریکی و دمای  -18درجه
سلسیوس نگهداری گردید.
هیدرولیز آنزیمی پوست ماهی کپور نقرهای
پوست کپور نقرهای قبل از هیدرولیز به روش  Ketnawaو
همکاران )2017( ،با اندکی اصالح ،پیشتیمار گردید.
خیساندن اولیه با استفاده از  0/1( NaOHموالر) و نسبت
پوست به قلیای  1به  8در دمای  4 ±1درجه سلسیوس،
به مدت  3ساعت انجام شد .مخلوط بهصورت دورهای و
مالیم همزده شد .پوست قلیایی شده با آب شرب ،چندین
مرتبه آبکشی شد تا  pHآب شستشو به کمتر از 7/5
برسد .سپس خیساندن در اسید استیك ( 0/1موالر) با
همان نسبت پوست به اسید در دمای محیط به مدت 2
ساعت انجام شد .پوست تیمار شده با اسید تا خنثی شدن
آب خروجی ،همانند مرحله قبل کامالً شستشو گردید.
پوست شفاف و متورم شده در این مرحله در خشكکن
انجمادی ( )OPERON, OPR-FDB-5503, Koreaتا
رطوبت کمتر از  10درصد ،خشك شد .هنگام هیدرولیز،
در آب مقطر با نسبت  1به ( 20وزنی /حجمی) در طول
شب در دمای یخچال خیسانده شد .پس از این زمان،
آنها توسط همزن دستی تیغهای (گوشتکوب برقی
شرکت فیلیپس) کامالً همگن شدند pH .آن به کمك
محلول هیدروکسید سدیم ( 0/1نرمال) باالتر از 7/0
تنظیم و قبل از افزودن آنزیم ،دمای آن به  50درجه
سلسیوس رسانده شد .پروتئولیز با آنزیم آلکاالز (یك
درصد) به مدت  6ساعت با همزدن مستمر مالیم انجام
شد .پس از  3ساعت ،مجدد آنزیم به محلول اضافه گردید.
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نمونهبرداری در زمانهای  4 ،2 ،1 ،0/75 ،0/5 ،0/25و 6
ساعت صورت گرفت .بالفاصله پس از هر نمونهبرداری ،با
قرار دادن نمونه در حمام آب جوش به مدت  15دقیقه،
آنزیم غیرفعال گردید .پس از سانتریفوژ نمودن در  4500و
 13000گرم (تا شفاف شدن کامل) به مدت  20دقیقه،
مایع سطح (حاوی پپتیدها) جمعآوری و برای آزمونهای
پیشبینی شده مورد استفاده قرار گرفت .هر یك از
نمونههای هیدرولیز در سه تکرار جداگانه تهیه گردید.
تعیین پروفایل اسیدهای آمینه نمونه هیدرولیز شده
برای تعیین پروفایل اسیدهای آمینه نمونههای هیدرولیز
شده پوست کپور نقرهای ،از اسید کلریدریك  6نرمال در
دمای 110درجه سلسیوس به مدت  24ساعت استفاده
شد .قبل از تزریق نمونه به دستگاه کروماتوگرافی مایع با
کارآیی باال (،)Knauer, Germany( )HPLC
مشتقسازی اسیدها ی آمینه طبق روش گزارش شده
توسط  Ovissipourو همکاران ( )2010با ارتو -فتالدئید
صورت گرفت .از ستون نوع  C18با سرعت جریانی 1
میلیلیتر بر دقیقه و آشکارگر فلوئورسانس ( RF-530,
 )Knauer, Germanyاستفاده شد .این آزمون در سه
تکرار بر روی هریك از نمونههای هیدرولیز انجام گرفت.
رادیکال

فعالیت مهارکنندگی
هیدرولیز شده
فعالیت مهارکنندگی رادیکال  DPPHطبق روش
 Ghanbariو همکاران ( )2015با تغییرات جزئی
اندازهگیری شد .به طور خالصه ،مقدار  1/5میلیلیتر از
محلول  0/1( DPPHمیلیموالر در اتانول  95درصد) با
 1/5میلیلیتر از نمونه ( 5میلیگرم بر میلیمول) مخلوط
گردید .مخلوط برای مدت  30دقیقه در دمای اتاق و در
شرایط تاریکی قرار داده شد .بالفاصله پس از این مدت،
جذب نمونهها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (Perkin-
 )Elmer Lambda 1, USAدر طول موج  517نانومتر
قرائت گردید .برای شاهد ،از اتانول  95درصد به جای
نمونه استفاده شد .معادله ذیل برای محاسبه فعالیت
مهارکنندگی رادیکال ( DPPHدرصد) استفاده شد:
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DPPH

نمونه

( = Acontrolمقدار جذب شاهد بدون نمونه و = Asample
مقدار جذب نمونهها میباشد).
) = [(Acontrol - Asample)/درصد( فعالیت مهارکنندگی DPPH
Acontrol] ×100

این آزمون با سه تکرار بر هر یك از نمونههای هیدرولیز
انجام شد و نتایج برحسب درصد رادیکال  DPPHمهار
شده آمده است.
قدرت احیاء آهن نمونه هیدرولیز شده
قدرت احیای آهن با استفاده از روش  Sunو همکاران
( )2016محاسبه گردید .مقدار  300میلیمول محلول بافر
اسید استیك ( )pH=3/6با  10میلیمول  4 ،2و  - 6تری
پریدیل -اس -تریازین و  20میلیمول  FeCl3.6H2Oبه
نسبتهای  1:1:10مخلوط گردید .مخلوط حاصل در حمام
آبگرم با دمای  37درجه سلسیوس قرار داده شد (تولید
معرف) .مخلوط  150میکرولیتر نمونه و  4/5میلیلیتر
معرف برای مدت  10دقیقه در حمام آبگرم با دمای 37
درجه سلسیوس واکنش داده شد .پس از آن میزان جذب
نمونهها در طول موج  593نانومتر قرائت گردید150 .
میکرولیتر آب مقطر به جای نمونه ،در شاهد مورد استفاده
قرار گرفت .برای رسم منحنی استاندارد ،از غلظتهای
مختلف محلول  0-500( FeSO4میکرومول بر میلیلیتر)
و خواندن در طول موج  593نانومتر استفاده شد .این
آزمون با سه تکرار بر هر یك از نمونههای هیدرولیز انجام
شد و نتایج برحسب میکرومول  FeSO4بر میلیلیتر نمونه
بیان شده است.
ریزپوشانی روغن ماهی کیلکا
براساس آزمون و خطاهای اولیه و روش گزارش شده
توسط  Carneiroو همکاران ( ،)2012امولسیونی با
 31/25درصد ماده خشك تهیه گردید 25 .درصد مواد
دیواره (با نسبتهای مساوی) ،روغن ماهی  25درصد و
نمونه هیدرولیز شده در زمان  4ساعت (نمونه هیدرولیز 4
ساعته به دلیل داشتن باالترین فعالیت آنتیاکسیدانی در
این مطالعه ،انتخاب شده است) برای تهیه تیمارهای ،1 ،0
 4 ،3 ،2و  5میلیگرم بر میلیلیتر روغن ماهی مورد
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استفاده قرار گرفت .بافرهایی با دو  6/8 pHو  3/4به
عنوان فاز آبی ،با استفاده از اسید سیتریك ( 0/1موالر) و
دیسدیمفسفات ( 0/2موالر) طبق روش  Taherianو
همکاران ( )2011تهیه شد .تنظیم  pHنهایی توسط اسید
کلریدریك و هیدروکسید سدیم  0/1نرمال صورت گرفت.
مواد دیواره و هیدرولیز پروتئینی ،به همراه سدیم آزید به
میزان  0/02درصد ،توزین و به آهستگی به حجم معین
بافر (در دمای  25درجه سلسیوس) در حال همزدن،
اضافه و به مدت  20دقیقه توسط مگنت ،همگن گردید.
پس از آن به بطریهای درپوشدار منتقل و به منظور
جذب کامل آب در طول شب ،در یخچال قرار داده شد
( .)Taherian et al., 2011روز بعد ،پس از همدمایی با
محیط و همگنسازی مجدد فاز آبی ،نسبت تعیین شده
روغن خالص شده کیلکا به آرامی و حین همزدن به آنها
افزوده گردید .امولسیون اولیه ابتدا با استفاده از
اولتراتوراکس  IKAمدل ( T25 digitalساخت کشور
آمریکا) با  15000دور در دقیقه به مدت  3دقیقه و سپس
توسط هموژنایزر پیستونی مدار بسته  HSTOمدل
( KL1,2ساخت کشور آلمان) ،تحت فشار  350بار و 5
مرتبه عبور ،به میکروامولسیون تبدیل گردید .در نهایت
نمونهها درون بطریهای تیره درپوشدار استریل
بستهبندی شدند .تهیه هریك از نمونههای روغن کیلکای
ریزپوشانی شده در سه تکرار صورت گرفته است.
پایداری امولسیون
پایداری امولسیون با اندکی اصالحات ،طبق روش گزارش
شده توسط  Carneiroو همکاران ( )2012با آزمایش
تشکیل خامه محاسبه گردید .بالفاصله پس از تهیه
امولسیون ،مقدار  25میلیلیتر از هر نمونه درون لولههای
مدرج درپوشدار ریخته شد .پس از دربندی به مدت یك
هفته در دمای آزمایشگاه قرار داده شد .حجم فاز فوقانی
جدا شده محاسبه و درصد جدا شدن امولسیون با استفاده
از فرمول زیر محاسبه گردید( :در آن  = H0بیانگر حجم
اولیه امولسیون و  = H1نشاندهنده فاز فوقانی جدا شده
میباشد).
 = )H1/H0( × 100جدا شدن امولسیون (درصد)
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این آزمون نیز با سه تکرار بر روی هریك از نمونههای
میکروامولسیون انجام شد و نتایج برحسب درصد جدا
شدن امولسیون آورده شده است.
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از برنامه
کامپیوتری SPSS Statistical ( SPSS 17.0
 )Software, Inc., Chicago, IL, USAانجام شد.
آزمون چند دامنهای دانکن ( Duncan’s multiple
 )range testدر سطح معنیدار بودن  p<0.05مورد
استفاده قرار گرفت .دادهها به صورت میانگین  ±انحراف
معیار (حاصل از  3تکرار) گزارش شده است.
نتایج و بحث
تغییرات پروفایل اسیدهای آمینه در محلول پوست
هیدرولیز شده
هیدرولیز پوست ماهی کپور نقرهای با استفاده از آنزیم
آلکاالز طی  6ساعت ،آثار متفاوتی بر میزان برخی
اسیدهای آمینه و همچنین مجموع اسیدهای آمینه آبگریز
و آبدوست داشت (جدول  .)1نتایج نشان داد هیدرولیز به
مدت  2ساعت و کمتر از آن ،تغییر قابل مالحظهای را در
نسبت وزنی اسیدهای آمینه مختلف ایجاد نمیکند .اما با
طوالنیتر شدن زمان هیدرولیز ،مقدار مجموع اسیدهای
آمینه آبگریز کاهش و مجموع اسیدهای آمینه آبدوست
افزایش یافت .مجموع اسیدهای آمینه آبگریز از
 32/08±1/97درصد در زمان  0/25ساعت به
 24/88±1/08درصد پس از  6ساعت هیدرولیز رسید .از
بین اسیدهای آمینه آبگریز Leu ،Ile ،و  ،Valبیشترین
میزان کاهش نسبی را طی  6ساعت هیدرولیز نشان دادند.
اسیدهای آمینه  Glyو  Hypنیز کاهش جزئی پس از 6
ساعت هیدرولیز داشتند .در مقابل مجموع اسیدهای آمینه
آبدوست عمده پس از  6ساعت هیدرولیز ،از
 31/41±1/43درصد در زمان  0/25ساعت به
 40/46±1/90درصد رسید که بیش از  17درصد افزایش
داشت و اختالف مشاهده شده از حیث آماری معنیدار بود
(.)p<0/05
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جدول  :1میزان اسیدهای آمینه (گرم بر  100گرم پروتئین) در نمونه هیدرولیز شده پوست ماهی کپور نقرهای با آلکاالز در زمانهای
مختلف.1
Table 1: Amino acid profiles of hydrolysates of silver carp skin hydrolyzed by Alcalase at different hydrolysis time
(g/100 g protein).

اسید آمینه
گالیسین

 6ساعت

 4ساعت

 2ساعت

 1ساعت

 0/25ساعت

22/73±0/97a2

23/56±1/41a

24/03±1/20a

24/60±1/23a

24/79±1/49a

8/99±0/36

9/54±0/39

10/83±0/54

11/45±0/57

11/55±0/69

b

پرولین

ab

a

8/52±0/34

a

والین

c

1/31±0/05

bc

آالنین

a

9/61±0/58

a

1/37±0/07

ab

a

9/64±0/48

a

9/91±0/50

1/66±0/08

a

1/93±0/10

a

a

9/49±0/57

a

1/95±0/12

متیونین

1/83±0/07b

1/95±0/12ab

2/19±0/11ab

2/32±0/12a

2/40±0/14a

ایزولوسین

0/65±0/03c

0/89±0/05b

1/43±0/07a

1/47±0/07a

1/36±0/08a

لوسین

1/76±0/07

1/92±0/12

2/88±0/15

2/89±0/14

3/07±0/18

c

b

a

a

a

فنیلآالنین
هیدروکسیپرولین
اسیدآسپارتیك

1/82±0/09
6/74±0/27a
16/41±0/61b

2/11±0/12
6/83±0/41a
15/52±0/93ab

2/69±0/13
7/11±0/36a
13/18±0/66a

2/81±0/14
7/09±0/35a
12/07±0/60a

2/26±0/12
7/38±0/44a
12/54±0/75a

اسیدگلوتامیك

6/63±0/27b

5/76±0/35b

3/73±0/19a

3/52±0/18a

3/59±0/22a

3/10±0/12

2/91±0/17

2/79±0/14

2/75±0/14

2/43±0/18

c

سرین

b

bc

ab

a

ab

a

ab

ab

a

سیستئین

0/72±0/03c

0/61±0/04bc

0/58±0/03ab

0/49±0/02ab

0/35±0/04a

لیزین+هیدروکسیلیزین
تیروزین

4/97±0/20a
0/65±0/06a

4/52±0/28a
0/61±0/07a

4/38±0/25a
0/58±0/04a

4/18±0/22a
0/59±0/04a

4/33±0/26a
0/49±0/03a

آرژنین

9/35±0/39a

8/59±0/52a

8/65±0/43a

8/58±0/47a

8/52±0/51a

3/17±0/14

3/07±0/20

3/10±0/18

2/81±0/16

2/93±0/19

ترهاونین

a

هیستیدین
مجموع اسیدهای آمینه آبگریز

3
4

مجموع اسیدهای آمینه آبدوست عمده

a

a

a

a

0/65 ±0/05a

0/63±0/04a

0/55±0/03a

0/54±0/04a

0/57±0/03a

24/88±1/08b

27/39±1/75ab

31/32±1/57a

32/78±1/65a

32/08±1/97a

40/46±1/90

37/30±1/73

32/73±1/65

31/10±1/38

31/41±1/43

c

bc

ab

ab

a

 .1میانگین  ±انحراف معیار حاصل از سه تکرار
1.Determinations were performed in triplicate and data correspond to mean values ± Standard deviations.
 .2حروف متفاوت التین باالی اعداد نشاندهنده اختالف معنیدار آماری در هر ردیف میباشد (.)p<0.05
2.Mean values within each row with different superscript letters are significantly different (p<0.05).
 .3مجموع اسیدهای آمینه آبگریزAla + Val + Met + Leu + Ile + Phe + Pro :
3.Total Hydrophobic amino acids: Ala + Val + Met + Leu + Ile + Phe + Pro.
 .4مجموع اسیدهای آمینه آبدوست عمدهAsp + Glu + Arg + Lys + Hly + Ser + Tyr :
4.Total major Hydrophilic amino acids: Asp + Glu + Arg + Lys + Hyl + Ser.

اسید آمینه  Cysبیشترین میزان افزایش نسبی را نشان
داد که پس از  6ساعت هیدرولیز ،مقدار آن بیش از دو
برابر گردید .پس از آن اسیدهای آمینه  Gluو Asp ،Tyr
و  Serبه ترتیب با  30/7 ،32/6 ،84/7و  27/6درصد
افزایش نسبی داشتند .میزان تغییرات هریك از اسیدهای
آمینه طی فواصل زمانی مختلف نمونهبرداری نیز متفاوت
72

بود .این تغییرات طی  4ساعت اولیه با شیب مالیمتر و
سپس  4-6ساعت با سرعت قابل مالحظهای همراه بود
(جدول  .)1اسیدهای آمینه ،Leu ،Ile ،Val ،Met ،Pro
 Glu ،Aspو  Hisبیشترین میزان تغییرات را پس از 4
ساعت ،نسبت به  2ساعت هیدرولیز داشتند .اسیدهای
آمینه  Arg ،Tyr ،Cys ،Ser ،Phe ،Ala ،Glyو  Thrنیز
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بیشترین میزان تغییرات را طی دو ساعت پایانی هیدرولیز
داشتند .اما مطالعه  Dongو همکاران ( )2008نشان داد
که هیدرولیز گوشت ماهی کپور نقرهای با آنزیمهای آلکاالز
و فالورزایم در زمانهای  1/5 ،0/5 ،0/25و  4ساعت،
تغییرات قابل مالحظهای بر روی نسبت اغلب اسیدهای
آمینه ایجاد نمینماید .در عین حال میزان اسیدهای آمینه
سولفوردار ( Metو  )Cysدر محلولهای هیدرولیزی
حاصل 1 ،تا  3برابر افزایش داشت .در نتایج آنها افزایش
جزئی در میزان اسیدآمینه  Proنیز گزارش شده است که
با نتایج حاصل از این مطالعه تا حدودی متفاوت است
(جدول  .)1تفاوت مشاهده شده ممکن است ناشی از
تفاوت در ترکیب اسیدهای آمینه منابع پروتئینی مورد
استفاده و همچنین شرایط هیدرولیز باشد.
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی
مهارکنندگی رادیکالهای آزاد مکانیسم اصلی است که
توسط آن آنتیاکسیدانها مانع پیشرفت فرایند اکسایش
میگردند ( .)Zhong et al., 2011قدرت مهارکنندگی
رادیکالهای آزاد هیدرولیزهای حاصل از پوست ماهی
کپور نقرهای نشان داد هنگامیکه رادیکالهای آزاد
 DPPHدر مواجهه با یك ترکیبدهنده پروتون نظیر
آنتیاکسیدان قرار میگیرند ،مهار میشوند و میزان جذب
با تغییر رنگ محلول کاهش مییابد ( Chalamaiah et
 .)al., 2015در واقع با هیدرولیز پوست ماهی کپور نقرهای
توسط آنزیم آلکاالز ،ترکیبات الکترون دهندهای تولید
میشود که قادرند رادیکالهای آزاد  DPPHرا به شکل
پایدار تبدیل نمایند و از توسعه واکنشهای زنجیرهای
اکسایش ممانعت کنند (شکل  .)1قدرت مهارکنندگی
محلولهای هیدرولیزی حاصل از زمانهای ،0/5 ،0/25
 4 ،2 ،1 ،0/75و  6ساعت برای رادیکال  DPPHبه ترتیب
،56/3±1/37 ،49/8±1/86 ،41/4±1/5 ،31/8±1/28
 78/4±2/24 ،61/6±2/63و  74/3±1/75درصد به دست
آمد .همانگونه که مالحظه میگردد محلولهای
هیدرولیزی ،میزان فعالیت مهارکنندگی متفاوتی را برای
رادیکالهای آزاد در غلظت  5میلیگرم بر میلیلیتر در
زمانهای مختلف هیدرولیز از خود نشان دادند که از حیث
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آماری نیز معنیدار بود ( .)p<0/05همچنین شتاب
افزایش قدرت ضدرادیکالی آنها در زمانهای مختلف نیز
متفاوت بود .فعالیت ضدرادیکالی هیدرولیزهای آنزیمی
طی یك ساعت اول ،افزایش قابل مالحظهای داشت ،به
طوری که در  4ساعت به اوج رسید و پس از آن کاهش
مختصری نشان داد.

شکل  :1ظرفیت مهارکنندگی رادیکال  DPPHدر پوست
هیدرولیز شده ماهی کپور نقرهای طی زمانهای مختلف
هیدرولیز با آنزیم آلکاالز (میانگین  ±انحراف معیار)
Figure 1: DPPH radical scavengering capacity of
silver carp skin hydrolysates at different hydrolysis
time by Alcalase (Mean ± SD).

اندازهگیری قدرت احیای آهن نیز عموماً برای ارزیابی
توانایی یك آنتیاکسیدان به عنوان دهنده الکترون یا
هیدروژن مورد استفاده قرار میگیرد ( Chalamaiah et
 .)al., 2015پپتیدهای آنتیاکسیدانی موجود در هیدرولیز
پروتئینی پوست ماهی کپور نقرهای قادر بودند تا Fe3+
موجود در ترکیب سیانید فریك را به  Fe2+احیا نمایند
(شکل  .)2روند تغییرات در قدرت احیای آهن محلولهای
هیدرولیز شده حاصل از زمانهای مختلف هیدرولیز پوست
ماهی کپور نقرهای با آنزیم آلکاالز نیز مشابه روندهای
مشاهده شده برای قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد
 DPPHبود .بطوریکه قدرت احیای آهن نمونهها طی
زمانهای  4 ،2 ،1 ،0/75 ،0/5 ،0/25و  6ساعت با اختالف
قابل مالحظه ( ،)p<0/05بترتیب ،77/5±5/1 ،51/3±5/2
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 153/3±7/5 ،144/7±7/3 ،119/6±5/6 ،98/1±5/8و
 126/8±6/4میکرومول  FeSO4بر میلیلیتر بدست آمد.
نتایج گویای آن بود که توان احیاء آهن محلولهای
هیدرولیزی طی یك ساعت اول افزایش قابل مالحظهای
داشت ،اما با گذشت زمان در  4ساعت به حداکثر رسید و
پس از آن کاهش یافت .برخی تحقیقات نیز نشان دادهاند
که با پیشرفت هیدرولیز و افزایش درجه هیدرولیز ،فعالیت
آنتیاکسیدانی هیدرولیزهای پروتئینی با منشاء دریایی
افزایش مییابد (.)Kittiphattanabawon et al., 2012
در عین حال Yi ،و همکاران ( )2017و  Giménezو
همکاران ( )2009نتایجی مشابه تحقیق حاضرگزارش
نمودهاند Klompong .و همکاران ( )2007نیز گوشت
چرخشده ماهی تروالی نوار زرد ( Yellow stripe
 )trevallyرا توسط آنزیم آلکاالز ،هیدرولیز و باالترین
فعالیت مهارکنندگی رادیکال  DPPHرا گزارش نمودند و
ن تیجه گرفتند که این فعالیت با افزایش زمان هیدرولیز،
کاهش مییابد .از سوی دیگر Cheung ،و همکاران
( )2012گزارش نمودند که هیدرولیز یك ساعته گوشت
ماهی هیك اقیانوس آرام توسط آنزیمهای متعددی چون
آلکاالز و فالورزایم ،نسبت به هیدرولیزهای تهیه شده با
زمان هیدرولیز طوالنیتر ،فعالیت آنتیاکسیدانی بیشتری
از خود نشان داده است .همچنین Dong ،و همکاران
( )2008نتیجه گرفتهاند فعالیت آنتیاکسیدانی پروتئین
هیدرولیز شده ماهی کپور نقرهای به درجه هیدرولیز ،زمان
هیدرولیز و وزن مولکولی پپتیدها بستگی دارد .از طرف
دیگر ،نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با شکسته
شدن بیشتر پیوندها و تولید پپتیدهای ریزتر ،فعالیت آنتی
اکسیدانی هیدرولیزهای حاصل کاهش یافت که پدیده
اخیر را میتوان به کاهش نسبت مجموع اسیدهای آمینه
آبگریز نسبت داد .محقیقین بسیاری نیز بر این عقیدهاند
که فعالیت آنتیاکسیدانی پپتیدها را نمیتوان به یك
مکانیسم نسبت داد؛ احتماالً به این خاطر که در
ساختارهای متنوع پپتیدهای آنتیاکسیدان ،اسیدهای
آمینه مختلف و با ویژگیهای متنوع حضور دارند
( Alemán .)Gómez- Guillén et al., 2011و
همکاران ( )2011نیز ادعا نمودند که همبستگی بین
74
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مجموع اسیدهای آمینه آبگریز و خواص آنتیاکسیدانی
یافت نکردهاند.

شکل  :2قدرت احیاء آهن ) (FRAPدر پوست هیدرولیز شده
ماهی کپور نقرهای طی زمانهای مختلف هیدرولیز با آنزیم
آلکاالز (میانگین  ±انحراف معیار)
Figure 2: Fe reducing antioxidant power (FRAP) of
silver carp skin hydrolysates at different hydrolysis
)time by Alcalase (Mean ± SD

ارزیابی پایداری میکروامولسیون
پایداری امولسیون در برابر دو فاز شدن و تشکیل خامه در
 6/8 pHنسبت به  3/4 pHبیشتر بود (جدول  )2و
اختالف معنیداری را در غلظتهای  2تا  5میلیگرم بر
میلیلیتر نشان داد ( .)p<0/05در  6/8 pHاستفاده از
غلظت  5میلیگرم بر میلیلیتر موجب افزایش قابل
مالحظه پایداری امولسیون نسبت به تمامی تیمارهای
مورد بررسی گردید و در نتیجه کمترین میزان جدا شدن
امولسیون مشاهده شد .در  3/4 pHنیز اختالف معنیداری
بین غلظتهای  4و  5میلیگرم بر میلیلیتر از حیث
پایداری امولسیون مشاهده نگردید ( .)p>0/05در عین
حال تنها این تیمارها ،اختالف معنیدار آماری با تیمار
شاهد نشان دادند .ادعا شده است اندازه کوچكتر ذرات
امولسیون در شرایط یکسان همگنسازی ممکن است
موجب بهبود پایداری در برابر به هم پیوستن ،به دلیل
افزایش نیروهای دافعه و کاهش نیروهای جاذبه بین
قطرات ،و همچنین کاهش گرایش به جداشدن ثقلی و
تشکیل خامه ،گردد (.)Zhu et al., 2018
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جدول  :2ارزیابی پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن ماهی کیلکا با استفاده از خواص عملکردی هیدرولیز پوست ماهی کپور
نقرهای در pHهای  6/8و .3/4
Table 2: Evaluation of the stability of microemulsion prepared by Kilka fish oil using silver carp skin hydrolysate at
pH 6.8 and 3.4.

شاخص
تیمار
جدا شدن امولسیون
(درصد)

شاهد

pH

3/8±0/27

6/8

*Aa

3/4

4/5±0/34Aa

1 mg/mL
Aab

2/9±0/31

3/7±0/28Aa

2 mg/mL

3 mg/mL

2/2±0/19

2/1±0/26

3/5±0/33Bab

3/4±0/31Bab

Abc

Abc

4 mg/mL

5 mg/mL

1/6±0/17

0/8±0/12

Ac

2/5±0/21Bbc

Ad

2/0±0/18Bc

*حروف بزرگ در هر ستون و حروف کوچك در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار آماری میباشند (.)p<0.05
*Different letters on the same column (A, B) and row (a, b …) indicate significant differences (p< 0.05).

بدین ترتیب بنظر میرسد که عامل تغییرات بار الکتریکی
ناشی از تفاوت  pHبر پایداری امولسیون در برابر دوفاز
شدن موثر واقع گردیده است .زیرا  pHایزوالکتریك اغلب
پپتیدها بین  4/5تا  5/5بوده و بدین ترتیب افزایش  pHاز
 3/4به  ،6/8موجب تغییر بار الکتریکی خالص پپتیدها از
مثبت به منفی خواهد گردید .و از آنجا که در حوالی pH
ایزوالکتریك ،تعداد گروههای با بار مثبت و منفی برابر
گردیده و برآیند بار الکتریکی مولکول صفر یا خنثی می
شود؛ افزایش  pHپس از این نقطه موجب القای بار
الکتریکی منفی و افزایش تعداد گروههای آنیونی و کاهش
گروههای کاتیونی خواهد شد (.)Taherian et al., 2011
از سوی دیگر ،بار منفی پپتیدهای قرار گرفته در سطح
بینابینی در  6/8 pHدر این تحقیق ،ممکن است موجب
تشدید برهمکنشهای بین پپتید -روغن ماهی -مواد
دیوارهای گردد و در نتیجه منجر به پایداری بیشتر
امولسیون شود.
نتیجهگیری کلی
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از روشهای
موثر و ترکیبی ،از جمله ریزپوشانی روغن ماهی کیلکا با
افزودن ترکیبات آنتیاکسیدانی طبیعی حاصل از هیدرولیز
آنزیمی پوست ماهی کپور نقرهای ،میتواند القاءکننده
خواص ضداکسایشی و ضدرادیکالی مناسب در آن شود .از
سویی دیگر ،نتایج حاصل از این مطالعه اثبات نمود که با
طوالنی شدن زمان هیدرولیز و تغییر پروفایل اسیدهای
آم ینه ،کاهش نسبی مجموع اسیدهای آمینه آبگریز و

کاهش فعالیت آنتیاکسیدانی محلولهای هیدرولیزی
حاصل خواهد گردید .همچنین ،فعالیت آنتیاکسیدانی
هیدرولیز حاصل در سامانه میکروامولسیون ،وابسته به
غلظت میباشد و پایداری امولسیون در برابر دو فاز شدن و
تشکیل خامه در pHهای  6/8و  3/4اختالف معنیداری را
در غلظتهای  2تا  5میلیگرم بر میلیلیتر نشان داد.
بنابراین ،از آنجا که طبق مطالعات پیشین ،استفاده از
تکنولوژی ریزپوشانی و محافظت فیزیکی با استفاده از مواد
دیواره چون مالتودکسترین و های-کپ  100به تنهایی
برای نگهداری طوالنیمدت روغن تخلیص شده کیلکا کافی
نیست؛ لذا استفاده از ترکیبات آنتیاکسیدانی حاصل از
هیدرولیز تهیه شده از ضایعات آبزیان چون پوست،
میتواند نقش موثری در افزایش پایداری میکروکپسول
تولید شده از آنها برای غنیسازی انواع مواد غذایی داشته
باشد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند که از دانشگاه فردوسی
مشهد ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و موسسه
پژوهشی علوم و صنایع غذایی  -مشهد در زمینه
حمایتهای مالی و در اختیار قرار دادن امکانات
آزمایشگاهی تشکر کنند.
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Abstract
Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) skin (SCS) is available as low cost by-product in
minced products manufacturing plants. Kilka fish (Clupeonella spp.) oil has a higher omega-3
fatty acids content compared to other Caspian Sea fish oils and higher nutritional value. In the
present study, SCS was collected, hydrolyzed with alcalase, and its functional properties was
investigated for the microcapsule stability of purified Kilka oil (PKO) at pH 6.8 and 3.4.
Results showed significant changes of amino acids profiles during 6 h hydrolysis (p<0.05).
Total hydrophobic amino acids decreased from 32.8% at 0.25 h to 24.9% after 6 h.
Hydrolysates showed different radical scavengering activity during different hydrolysis
periods. The 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavengering activity and Ferric
reducing antioxidant power (FRAP) increased significantly during first hour, peaked at 4 h
and then decreased slowly. Microemulsion was more stable at pH 6.8 compared with pH 3.4
and showed significant differences at 2-5 mg/mL of hydrolysate (p<0.05). As a general result,
the use of hydrolysis of SCS and its antioxidant role in the production of stable emulsions
containing PKO microcapsules is a valuable process for the enrichment of various kinds of
foods.
Keywords: Silver carp skin, Kilka fish oil, Enzymatic hydrolysis, Functional properties,
Emulsion stability
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