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بررسی خواص ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده پوست
ماهی قزل آالی رنگین کمان ()Oncorhynchus mykiss
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چکیده
مطالعه حاضر به بررسی خواص ضدباکتریایی و آنتیاکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده پوست ماهی قزل آالی رنگین کمان
( )Oncorhynchus mykissتولید شده با آنزیمهای آلکاالز و فالورزایم میپردازد .فعالیت ضد باکتریایی پروتئین هیدرولیز
شده ( )FPHبه روش های انتشار دیسك ،انتشار چاهك و رقیق سازی انجام شد .فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده
با استفاده از آزمون های قدرت مهار رادیکال آزاد  DPPHو قدرت احیاءکنندگی آهن در سه غلظت  500 ،200و 800ppm
بررسی شد .نتایج نشان داد که پروتئین هیدرولیز شده توسط آلکاالز و فالورزایم قادر به مهار رشد (حداقل غلظت بازدارندگی
 (MICباکتریهای Pseudomonas aeruginosaو ( Staphylococcus aureusسویه های استاندارد) نبودند ،ولی دارای
فعالیت آنتی اکسیدانی بوده و آنزیم فالورزایم نسبت به آنزیم آلکاالز قادر به تولید پودر پروتئینی با درجه هیدرولیز باالتری
( )43/83±1/75بود .قدرت مهار رادیکال  DPPHپروتئین هیدرولیز شده با آلکاالز به طور معنیداری بیشتر از پروتئین
هیدرولیز شده با فالورزایم بود ( .)p<0/05اما در مورد قدرت احیاءکنندگی آهن عکس این نتیجه بود و پروتئین هیدرولیز شده
با فالورزایم قدرت احیاءکنندگی باالتری نسبت به هیدرولیز حاصل از آلکاالز داشت ( .)p<0/05با افزایش غلظت خاصیت آنتی
اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده افرایش یافت .در صورتیکه آنتی اکسیدانهای سنتزی  BHAو  BHTقدرت مهار رادیکال
 DPPHو قدرت احیاءکنندگی آهن باالتری نسبت به پروتئینهای هیدرولیز شده آلکاالز و فالورزایم داشتند .نتایج نشان داد
که پروتئینهای هیدرولیز شده کمتر از  3کیلودالتون پوست ماهی قزل آالی رنگین کمان قادر به مهار رشد باکتریها
نمیباشند ،اما میتوانند به عنوان آنتیاکسیدان طبیعی مواد تشکیل دهنده در تهیه غذاها و محصوالت بهداشتی پیشنهاد شوند.
لغات کلیدی :هیدرولیز آنزیمی ،ماهی قزل آالی رنگین کمان ،پروتئین هیدرولیز شده ،خواص ضدباکتریایی  ،خواص آنتی اکسیدانی
*نویسنده مسئول
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مقدمه
ساالنه حجم عظیمی از ضایعات ماهیان شامل سر ،امعا و
احشا ،پوست ،باله و اسکلت در کارخانههاي فرآوري آبزیان
استحصال
میشوند که تا  75درصد از کل وزن صید را شامل میشود
( .)Rustad et al., 2011تبدیل ضایعات شیالتی به
ترکیباتی با ارزش افزوده ،راه حلی مناسب جهت کاهش
آلودگی زیست محیطی و استفاده بهینه از ضایعات آبزیان
می باشد ( . )Guerard et al., 2002پپتیدهاي ضد
میکروبی جزء مهمی از سیستم ایمنی ذاتی هستند ،آنها
در منابع مختلفی وجود دارند و میتوانند پاسخ هاي
التهابی را تعدیل کنند (.)Devin & Hancock, 2002
ماهیان داراي انواع پپتیدهاي ضد میکروبی میباشند که
میتوانند به عنوان داروهاي ضد باکتري ،ضد قارچی ،ضد
ویروسی و ضد تومور استفاده شوند ( & Rajanbabu
 .)Chen, 2011از پروتئین هیدرولیز شده ماهی پپتیدهاي
ضد میکروبی مختلفی جدا کردند .فعالیت ضد میکروبی
پوست هموژن شده ماهی Zhang ( Epinephelus fario
 ،)et al., 2004ژالتین پوست ماهی تون ( Thunnus
 )tonggolو اسکوئید (Gómez-( )Dosidicus gigas
 ،)Guillén et al., 2011فیله آنچوي نیمه برفی هیدرولیز
شده با آنزیم پپسین ( )4و پروتئین هیدرولیز شده ماهیچه
ماهی باربل ( )Sila et al., 2014بر ضد باکتريهاي
بیماریزاي مختلف انسان اثبات شده است.
پپتیدهاي ضد میکروبی معموالً کمتر از  50اسید آمینه
دارند و تقریبا نیمی از پپتیدهاي ضد میکروبی در طبیعت
آبگریز هستند ( Shahidi & Zhong, 2008; Najafian
 .)& Babji, 2012در چند دهه اخیر ،استفاده بیش از حد
از آنتی بیوتیکها در داروهاي انسانی و دامپزشکی به
منظور کاهش پاتوژن ها منجر به بروز باکتري هاي مقاوم
به چند دارو شده است ( .)Tohidpour et al., 2010یکی
از روشهاي حل این مشکل استفاده از پپتیدهاي ضد
میکروبی می باشد (.)Najafian & Babji, 2012
اکسیداسیون لیپیدها با بیماري هاي قلبی-عروقی ،سرطان
و اختالالت عصبی و همچنین فرآیند پیري مرتبط است
( .)Ovissipour et al., 2013از آنتیاکسیدانهاي
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سنتزي مانند )Butylated hydroxyl ltoluene( BHTو
 ) Butylated hydroxy anisole( BHAبراي جلوگیري
از پراکسیداسیون لیپیدها در غذا استفاده میشود
( .)Gómez-Ruiz et al., 2008امروزه توجه زیادي به
آنتی اکسیدانهاي طبیعی در گیاهان و آبزیان شده است.
بررسیهاي خفاییزاده و همکاران ( )1395نشان داد که
هیدرولیزهاي روتیفرها ( )Brachionus plicatilisداراي
فعالیت آنتی اکسیدانی چشمگیري است و امکان استفاده
از آن به عنوان مکمل در مواد غذایی قابل بررسی می
باشد .دیبا و همکاران ( )1395گزارش کردندکه خیار
دریایی  Holothuria arvaداراي فعالیت آنتی اکسیدانی
بوده است .آنتی اکسیدانهاي سنتزي  BHAو  BHTبا
غظت  200ppmداراي قدرت مهار رادیکال DPPH
بترتیب  92/39و  87/38و قدرت احیاءکنندگی آهن
بترتیب  0/093و  0/089را داشتند ( Elavarasan et al.,
 .)2014آنزیمهاي مختلف مانند آلکاالز (یک آندوپروتئیناز
سرین که تحت شرایط قلیایی فعال است) ،فالورزیم
(داراي فعالیت اندو و اکسی پپتیدازي) ،براي تولید
پروتئین هیدرولیز شده با خواص آنتیاکسیدانی و
عملکردي مورد استفاده قرار گرفته است ( Elavarasan et
 .)al., 2014با توجه به عوارض جانبی آنتی اکسیدانهاي
سنتزي ،تحقیق بر آنتی اکسیدانهاي طبیعی ضروري
است ( .)Chalamaiah et al., 2012پروتئین هیدرولیز
شده ماهی ،ترکیبات زیست فعالی هستند که به عنوان
مکمل غذایی براحتی جذب شده و براي فعالیتهاي
مختلف متابولیک استفاده میشوند (Chalamaiah et
) .al., 2012تولید پپتیدهاي زیست فعال از آبزیان طی
دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است
( .)Raghavan & Kristinsson, 2008, 2009در حال
حاضر 26 ،درصد از تولید تجاري آزاد ماهیان را قزلآالي
رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissبخود اختصاص
داده است .ماهی قزلآالي رنگین کمان یکی از گونههاي
مهم پرورشی آب شیرین در ایران می باشدکه فرآوري آن
مقادیر فراوانی پوست خام بر جاي میگذارد
(.)Tabarestani et al., 2010
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به دلیل عرضه ماهی به صورت فیله توسط برخی از
کارخانههاي شیالتی ،امروزه پوست ماهی به یکی از
مشکالت صنعت فرآوري محصوالت شیالتی تبدیل شده
است .جهت کاهش آلودگی زیست محیطی می توان از
پوست ماهی در صنایع تبدیلی و استخراج ترکیبات زیست
فعال استفاده کرد .بنابراین ،در تحقیق حاضر هیدرولیز
آنزیمی براي تولید ترکیبات زیست فعال از پوست ماهی
قزل آالي رنگینکمان بکار گرفته شده است .لذا ،فعالیت
ضدباکتریایی با روشهاي انتشار دیسک ،انتشار چاهک و
رقیقسازي و فعالیت آنتیاکسیدانی پروتئین هیدرولیز
شده ،با استفاده از آزمونهاي DPPHو آزمون قدرت
احیاءکنندگی یون آهن بررسی شد.

سال بیست و هشت  /شماره 2
تعیین خاکستر ،نمونه خشک در بوته چینی ریخته شده و
در کوره با دماي  550درجه سانتیگراد به مدت  5ساعت
سوزانده شد .میزان پروتئین با روش کجلدال بدست آمد.
چربی کل نیز با سوکسله استخراج شد (.)AOAC, 2000

مواد و روشها
ماهی قزلآالي رنگینکمان با وزن متوسط 800 -1000
گرم از استخر پرورش ماهی قزلآال در ساري تهیه و در
کنار یخ به آزمایشگاه پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر
منتقل شد .سپس پوست ماهی جدا گردیده به قطعات
و
شد
داده
برش
کوچک
به عنوان ماده خام اولیه تا زمان مصرف در دماي-20
درجه سانتی گراد نگهداري گردید .آنزیم آلکاالز (استخراج
شده از  )Bacillus licheniformisو فالورزایم (استخراج
شده از ) Aspergillus oryzaeاز نمایندگی شرکت
نووزایم (دانمارك) در ایران تهیه و تا زمان آزمایش در
دماي  4درجه سانتیگراد نگهداري شدند .باکترىهاى
مورد مطالعه  Pseudomonas aeruginosaبا شماره
 ATCC 27853و  Staphylococcus aureusبا شماره
 ATCC25923بود که به صورت لیوفیلیزه از سازمان
پژوهشهاى علمى صنعتى ایران تهیه گردید.
آنتیاکسیدانهاي سنتزي  BHAو  BHTاز شرکت مرك
تهیه و استفاده شدند.

تهیه پروتئین هیدرولیز شده از پوست ماهی قزل
آالی رنگین کمان
براي انجام عملیات هیدرولیز ،ابتدا پوست منجمد شده،
جهت یخ زدایی در دماي اتاق قرار گرفت سپس  100گرم
از آن توزین و به دو ارلن مایر  250میلی لیتري (هر کدام
 50گرم) انتقال داده شد .سپس میزان  100میلی لیتر آب
مقطر (نسبت وزنی -حجمی  1به  )2به هر ارلن مایر
حاوي نمونه اضافه شد .سپس ارلن ها به مدت  20دقیقه
درون حمام آبی با دماي  85درجه سانتیگراد قرار داده
شدند تا آنزیمهاي داخلی پوست غیرفعال شوند
( .)Guerard et al., 2012بعد از خنک شدن ارلنها،
آنزیم آلکاالز به میزان  1درصد (محتوي پروتئین) به ارلن
اول اضافه شد و هیدرولیز به مدت  90دقیقه در 8/5 pH
و دماي  58درجه انجام شد .پس از آن آنزیم فلورزایم به
مقدار 1درصد (محتوي پروتئین) به ارلن دوم اضافه شد و
هیدرولیز به مدت  90دقیقه در 7 pHو دماي  50درجه
انجام گردید .سپس از فرآیند حرارتی در دماي  90درجه
به مدت  10دقیقه جهت غیرفعال کردن آنزیمها استفاده -
گردید .بعد از این زمان ،ارلن ها در دماي محیط خنک و
سپس محتویات آنها 10،دقیقه با دور  10000 ×gدر دماي
 4درجه سانتی گراد ،سانتریفیوژ شدند .سوپرناتانتها
(مایعات رویی) با استفاده از خشککن انجمادي ،خشک
گردیدند ( .)Ojagh et al., 2012پودرهاي تولیدي در
کیسههاي زیپ دار در فریزر در دماي  -18درجه سانتی
گراد نگهداري شدند .تولید پروتئین هیدرولیز شده در سه
تکرارانجام گردید.

سنجش ترکیبات پوست ماهی
براي سنجش ترکیب تقریبی نمونه ها از روش AOAC
استفاده شد .براي اندازه گیري رطوبت از آون  105درجه
سانتیگراد ،جهت ثابت شدن وزن نمونه استفاده شد .براي

اندازه گیری درجه هیدرولیز
میزان هیدرولیز ( )DHبه کمک تري کلرواستیک اسید
( 20)TCAدرصد (حجمی /حجمی) اندازه گیري شد.
مبناي این روش اندازهگیري ،درصد نسبت پروتئینهاي
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محلول در تري کلرو استیک اسید به کل پروتئین هاي
موجود در نمونه حاصل از سانتریفیوژ پس از هیدرولیز
است .بدین منظور حجم مساوي از محلول پروتئینی جدا
شده با محلول  TCAمخلوط شده و پس از هم زدن در
دماي  20درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه ()6700×g
سانتریفیوژ شدند .سپس مقدار پروتئین در فاز محلول با
روش  Lowryاندازه گیري گردید .در این روش ایجاد
کمپلکس رنگی و شدت رنگ ایجاد شده بستگی به غلظت
پروتئینی موجود در نمونه دارد (.)Lowry et al., 1951
میزان درجه هیدرولیز از طریق معادله ذیل محاسبه شد
).(Raghavan and Kristinsson, 2008

جداسازی پپتیدها
جداسازي پپتیدها توسط اولترا فیلتراسیون با دو فیلتر
آمیکون با وزن مولکولی مختلف ( 3 ،)MWCOو30
کیلودالتون انجام شد .سه فرکشن (،)MW<3kDa
( )MW>30kDa( ،)3kDa<MW<30kDaجدا گردید.
ابتدا پروتئین هیدرولیز شده خام با استفاده از فیلتر
آمیکون  30کیلودالتون ،در دماي  25درجه سانتیگراد،
مدت زمان  10دقیقه و با سرعت  7500×gسانتریفیوژ
( ،Sigma 2-16klاسپانیا) شد .سپس پروتئین هیدرولیز
شده کمتر از  30کیلودالتون مجددا با استفاده از فیلتر
آمیکون  3کیلودالتون  ،در دماي  25درجه سانتیگراد،
مدت زمان  20دقیقه و با سرعت  7500×gسانتریفیوژ شد.
بدین ترتیب ،پپتیدهاي کمتر از  3کیلودالتون  ،بین  3و
 30کیلودالتون و بیشتر از  30کیلودالتون جدا شدند.
بررسی اثرات ضد میكروبی
فعالیت ضد میکروبی با استفاده از غلظت هاي متفاوت در
برابر دو نوع باکتري Pseudomonas aeruginosaو
 Staphylococcus aureusمورد بررسی قرار گرفتند.
محلول پروتئین هیدرولیز شده از فیلتر سر سرنگی 0/22
میکرون عبور داده شد تا از نظر آلودگی باکتریایی استریل
گردد.
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ارزیایی خاصیت ضدباکتریایی پپتیدها
روش انتشار دیسك ()Disk Diffusion
در این روش دیسک هاي بالنک استریل ،به مدت  5دقیقه
در محلول پپتیدهاي زیست فعال زیر  3کیلودالتون قرار
داده شدند تا پروتئین ها کامال جذب دیسک ها شدند.
سپس این دیسک ها در دماي  35درجه سانتیگراد قرار
داده شده تا خشک شوند .از کشت  24ساعته باکتري
سودوموناس آئروجینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس
سوسپانسیون باکتریایی معادل نیم مکفارلند تهیه و به
وسیله سوآپ بر سطح محیط کشت  TSAکشت یکنواخت
داده شد .دیسک هاي حاوي پروتئین هیدرولیز شده بر
سطح آگار قرار گرفتند و پلیتها به مدت  24ساعت در
 35درجه سانتیگراد گرمخانهگذاري شدند .با اندازهگیري
قطر هاله عدم رشد در اطراف دیسکها ،حساسیت یا
مقاومت باکتريها به پپتیدهاي زیست فعال مشخص شد
(.)Ojagh et al., 2012
روش انتشار چاهك ()Well Diffusion
دراین روش همانند روش انتشار دیسک سوسپانسیون
باکتریایی سودوموناس آئروجینوزا و استافیلوکوکوس
اورئوس را در سطح پلیت آگار طوري پخش گردید،
بطوریکه به طوریکنواخت تمام سطح پلیت را بپوشاند.
سپس ،یک چاهک به قطر  6-8میلی متر در شرایط
استریل با پانچ استریل از آگارتعبیه شده و حجم مشخص
( 20-100میلی لیتر) از پپتیدهاي زیست فعال زیر 3
کیلودالتون تهیه شده با غلظت معین به چاهک اضافه
شدند .پلیتها ابتدا در  4درجه سانتیگراد نگهداري شدند
و سپس به مدت  24ساعت در  37درجه سانتیگراد انکوبه
شدند .فعالیت ضد میکروبی با اندازه گیري قطر هاله عدم
رشد بر حسب میلی متر مورد بررسی قرار گرفت ( Jemil
.)et al., 2014
روش رقیق سازی ()Micro dilution
در این روش سريهاي  10تایی رقت پروتئین هیدرولیز
شده زیر  3کیلودالتون به مقدار  0/5میلی لیتر در  10لوله
آزمایش ریخته شد .به تمام لولهها  2میلی لیتر محیط
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کشت  TSBو  100 µlسوسپانسیون باکتري اضافه شد
(غلظت نهایی باکتري در هر لوله در حد نیم مک فارلند
تنظیم شد) .یک لوله حاوي محیط کشت و باکتري براي
شاهد مثبت و یک لوله حاوي محیط کشت براي شاهد
منفی تهیه شد  .تمامی لولهها به مدت  24ساعت
گرمخانهگذاري شدند .سپس کمترین غلظت از پروتئین
هیدرولیز شده که در آن هیچگونه کدورت ناشی از رشد
مشاهده نشد ،به عنوان حداقل غلظت ممانعت کنندگی در
نظر گرفته شد (.)Ojagh et al., 2012
بررسی خواص آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز
شده ماهی
 2شاخص ضد اکسیدانی مهم یعنی قدرت مهار رادیکال
آزاد 2و 2دي فنیل  -1پیکریل هیدرازیل ( )DPPHو
احیاء یون آهن سه ظرفیتی در سه غلظت  500 ،200و
 800 ppmمحاسبه شد.
قدرت مهار رادیكال آزاد 2و 2دی فنیل  -1پیكریل
هیدرازیل DPPH
ابتدا پروتئین هیدرولیز شده تا غلظت  2میلی گرم در
میلی لیتر در آب حل شد .سپس  1/5میلی لیتر محلول
 0/1میلی موالر رادیکال  DPPHدر اتانول  99/5درصد
اضافه گردید .محلول حاصل با سرعت باال هموژن و به
مدت  30دقیقه در مکان تاریک قرار داده شد و متعاقب
جذب آن در طول موج  517نانومتر با استفاده از دستگاه
اسپکتروفوتومتر قرائت گردید .نمونه شاهد نیز به همین
طریق تهیه گردید با این تفاوت که به جاي نمونه از آب
مقطر استفاده شد .به منظور مقایسه قدرت آنتی اکسیدانی
پروتئینهاي هیدرولیز شده از آنتی اکسیدانهاي سنتزي
 BHAو  BHTدر غلظت  200 ppmاستفاده گردید.
قدرت پروتئین هاي هیدرولیز شده براي مهار رادیکال
 DPPHبا استفاده از فرمول ذیل محاسبه گردید ( Yen
.)and Wu,1999
قدرت مهار رادیکال آزاد DPPH

قدرت احیاءکنندگی یون آهن )(III

در این روش ،ابتدا  1میلی لیتر پروتئین هیدرولیز شده با
غلظت  40میلی گرم بر میلی لیتر با  2/5میلی لیتر بافر
فسفات  0/2موالر با  6/6 pHو  2/5میلی لیتر محلول %1
وزنی حجمی پتاسیم فري سیانید مخلوط شد .این محلول
به مدت  30دقیقه در دماي  50درجه سانتی گراد انکوبه
گردید و بعد از این مدت با اضافه کردن  2/5میلی لیتر آب
مقطر و  0/5میلی لیتر کلرید آهن ( 0/1 )IIIدرصد ترکیب
و  10دقیقه در دماي محیط انکوبه و سپس جذب آن با
دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  700نانومتر قرائت
شد .جهت مقایسه قدرت احیاءکنندگی پروتئین هیدرولیز
شده ،از آنتی اکسیدان هاي سنتزي  BHTو  BHAدر
غلظت  200ppmبه عنوان یک عامل احیاءکننده استفاده
شد.
تجزیه و تحلیل آماری
تمام آزمایشها در سه تکرار انجام و نتایج ثبت گردید.
براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش آنالیز واریانس یک
طرفه ( )ANOVAو براي مقایسه میانگین ها از آزمون
آماري دانکن در سطح  5درصد استفاده شد  .میانگین
مقادیر و انحراف معیار در نرم افزار  Excelمحاسبه شد .از
نرم افزار آماري  SPSSنسخه  18براي آنالیز داده ها و از
نرم افزار Excelبراي رسم نمودارها استفاده گردید .
نتایج
تعیین ترکیبات تقریبی
نتایج مربوط به تعیین ترکیبات تقریبی پوست خشک شده
ماهی قزل آالي رنگین کمان و پروتئین هیدرولیز شده آن
توسط دو آنزیم الکاالز و فالورزایم در جدول  1ارائه شده
است .همانطوریکه مشاهده میشود ،میزان پروتئین ،در
پروتئین هیدرولیز شده پوست ماهی قزل آال به میزان قابل
توجهی نسبت به ماده اولیه پوست و سایر ترکیبات
شیمیایی باالتر بود .میزان رطوبت در پروتئین
هیدرولیزشده نسبت به ماده خام پوست افزایش داشت .اما
میزان چربی در پروتئین هیدرولیزشده نسبت به مادهی
خام پوست کاهش داشت .در حالیکه خاکستر پروتئین
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فالورزایم به روشهاي انتشار دیسک ،انتشار چاهک و
رقیق سازي پروتئین هیدرولیز شده کمتر از  3کیلودالتون
قادر به مهار رشد باکتريهاي Pseudomonas
 aeruginosaو  Staphylococcus aureusنبود
(جدول  .)3هاله مهاري در سطح پلیتها مشاهده نشد و
در روش رقیق سازي تمامی لوله ها داراي کدورت بودند.

هیدرولیزشده با فالورزایم نسبت به ماده خام پوست
افزایش و خاکستر پروتئین هیدرولیز شده با آلکاالز نسبت
به ماده خام پوست کاهش داشته است .درجه هیدرولیز،
پروتئین هیدرولیز شده با فالورزایم بیشتر از پروتئین
هیدرولیز شده با آلکاالز بود (( )p<0/05جدول.)2
فعالیت ضدباکتریایی
دربررسی فعالیت ضد باکتریایی توسط دو آنزیم آلکاالز و

جدول  :1آنالیز شیمیایی ماده خام )بر اساس وزن خشك( و پروتئینهای هیدرولیز شده حاصل از آن
Table 1: Chemical analysis of raw material (based on dry weight) and its hydrolyzed proteins.
پروتئین )(%
خاکستر)(%
چربی)(%
رطوبت)(%
ماده

پوست قزل آال
پروتئین هیدرولیز شده با آلکاالز
پروتئین هیدرولیز شده با فالورزایم

5/37±0/33a
8/52 ±0/49b
7/53 ±0/46c

47/37±0/36a
20/60 ±1/65b
24/35 ±0/65c

6/35±0/39a
5/44 ±0/53b
6/85 ±0/28a

41/56 ±0/41a
73/45 ±0/65b
69/45 ±0/76c

حروف متفاوت اختالف معنی دار را نشان می دهد .داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار است.
جدول  : 2درجه هیدرولیز ،پروتئین هیدرولیز شده پوست ماهی قزل آال
Table 2: Hydrolytic degree, Hydrolyzed protein of salmon skin.
pH
درجه هیدرولیز %
زمان(دقیقه)
دما (درجه سانتیگراد)
آنزیم

آلکاالز
فالورزایم

8/5
7

90
90

58
50

28/38±1/64 a
43/83±1/75 b

حروف متفاوت اختالف معنی دار را نشان می دهد .داده ها بصورت میانگین  ±انحراف معیار است.
جدول  : 3بررسی فعالیت ضد باکتریایی با روش انتشار دیسك
Table 3: Antibacterial activity with disk diffusion method.
Staphylococcus
Pseudomonas
نمونه
aureus
aeruginosa
R
R
پروتئین خام محلول

پروتئین هیدرولیز شده با آلکاالز
پروتئین هیدرولیز شده با فلورزایم

R

R

R

R

= Rرشد سلول هاي میکروبی مشاهده شد (هیچ منطقه مهاري وجود نداشت) =S ،منطقه مهار مشاهده شد.

قدرت مهار رادیكال آزاد DPPHپروتئینهای
هیدرولیز شده
در شکل  1پروتئین هیدرولیز شده با آلکاالز در سه غلظت
 500 ،200و  800 ppmقدرت مهار رادیکال DPPH
( )56/38±0/25 ،39/4±0/29 ،28/1±0/13بیشتري
نسبت پروتئین هیدرولیز شده با فالورزایم (،25/26±0/15
 )48/24±0/05 ،34/22±0/06داشت ( .)p<0/05آنتی
اکسیدانهاي سنتزي  BHAو  BHTبا غظت 200ppm
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داراي قدرت مهار رادیکال  DPPHبترتیب 89/44±0/71
و  86/07±0/06بودند (.)p>0/05
قدرت احیاءکنندگی یون آهن توسط پروتئینهای
هیدرولیز شده
مطابق شکل  2پروتئین هیدرولیز شده با فالورزایم در سه
غلظت  500 ،200و 800 ppmقدرت احیاءکنندگی
بیشتري ( )0/65±0/02 ،0/44±0/01 ،0/34±0/01از
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پروتئین هیدرولیز شده با آلکاالز (،0/32±0/01
 )0/57±0/04 ،0/43±0/01داشت و از نظر آماري اختالف
معنیداري نشان نداد ( .)p>0/05همانطوریکه در شکل 2
مشاهده میشود ،قدرت احیاءکنندگی پروتئین هیدرولیز

سال بیست و هشت  /شماره 2
شده با آنزیم فالورزایم با افزایش غلظت بیشتر گردید
( BHA .)p<0/05و  BHTبا غظت  200ppmداراي
قدرت کاهندگی آهن سه ظرفیتی بترتیب  0/84±0/02و
 0/8±0/03بودند (.)p>0/05

شكل  :1فعالیت مهار کنندگی رادیكال آزاد DPPHپوست هیدرولیز شده ماهی قزل آالی رنگین کمان .داده ها بصورت میانگین ±

انحراف معیار و حروف مختلف نشان دهنده وجود اختالف معنی دار می باشد( : AH ( .)p<0/05پروتئین هیدرولیز شده آلكاالز : FH
پروتین هیدرولیز شده فالورزایم)
Figure 1: Free radical inhibitory DPPH activity of rainbow trout, hydrolyzed. Data showed a significant difference
between mean ± standard deviation and different letters (p <0.05). (AH: Hydrolyzed Protein of Alkaline FH:
(Hydrolyzed Protein of Fluoramide

شكل  :2درصد مهار کنندگی رادیكال آزاد FRAPپوست هیدرولیز شده ماهی قزل آالی رنگین کمان .داده ها بصورت میانگین  ±انحراف
معیار و حروف مختلف نشان دهنده وجود اختالف معنی دار می باشد( : AH ( .)p<0/05پروتئین هیدرولیز شده آلكاالز  : FHپروتین
هیدرولیز شده فالورزایم)
Figure 2: Free radical inhibitory FRAP concentration of rainbow trout hydrolized. Data showed a significant
difference between mean ± standard deviation and different letters (p <0.05). (AH: Hydrolyzed Protein of Alkaline
FH: Hydrolyzed Protein of Fluoramide).
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بحث
پروتئینهاي محلول ماهی ،منابع غنی از پپتید هاي زیست
فعال با پتانسیل هاي ارزشمند مواد غذایی و دارویی
میباشند .پپتیدهاي زیست فعال که به صورت غیرفعال در
پروتئین اولیه وجود دارند ،تحت تاثیر هیدرولیز آنزیمی
فعال میشوند ( .)Elavarasan et al., 2014مطالعات
مختلفی در خصوص خواص عملکردي پروتئین هیدرولیز
شده آبزیان توسط آنزیمهاي مختلف انجام گرفته است .در
این تحقیق مهار رشد باکتري هاي Pseudomonas
 aeruginosaو  Staphylococcus aureusتوسط
پروتئینهاي هیدرولیز شده کمتر از  3کیلودالتون ،پوست
ماهی قزل آالي رنگین کمان مشاهده نشدکه احتماالً به
دلیل مقاوم بودن در شرایط سخت محیطی و دارا بودن
ژنهاي قوي و مقاومت در برابر آنتی بیوتیکها باشد.
اعتقاد بر این است که شیوه عمل این پروتئینها بواسطه
تشکیل منافذ غشائی و به دنبال آن نفوذ در غشاء است که
منجر به تخریب سلول می شود ( .)Amissah, 2012در
مطالعه فعالیت ضد باکتریایی )2012( Rajendran
پروتئینهاي هیدرولیز شده با آنزیم کموتریپسین،
تریپسین و پپسین از پوست سگ ماهی دریایی قادر به
مهار رشد باکتري هاي اشرشیاکلی سویه ،DH5α
 Lactococcus lactisو  Bacillus subtilisنبودند .این
عدم فعالیت آنتی باکتریایی میتواند به علت عدم
حساسیت باکتريها به پروتئین هیدرولیز شده ،فقدان
پپتیدهایی با فعالیت ضد میکروبی و نیز ممکن است به
علت ارائه نامناسب هیدرولیزات براي واکنش با باکتريها
باشد ( .)Rajendran, 2012ولی  Silaو همکاران
( )2014گزارش داد که پپتیدهاي هیدرولیز شده از
پروتئین عضله  Barbus callensisداراي فعالیت ضد
میکروبی علیه باکتريهاي گرم مثبت ( Staphylococcus
Micrococcus ،listeria monocytogenes ،aureus

luteus, Enterococcus faecaliو )Bacillus subtilis
و گرم منفی (،Pseudomonas aeruginosa

، Klebsiella pneumoniae ، Escherichia coli
 Salmonella entericaو  )Enterobacter spبودند.
عواملی مانند آبگریزي ،pH ،قدرت یونی ،درجه حرارت،
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سورفکتانت ها ،منشاء پپتید ،ترکیبات اسید آمینه ،بار
پپتید ،اندازه و ساختار ثانویه پپتید میتوانند فعالیت ضد
میکروبی را تحت تاثیر قرار دهند ( Ramos-Villarroel,
.)2010; Shahidi & Zhong, 2008
درجه هیدرولیز به معناي درصدي از پیوندهاي پپتدي
است که توسط آنزیم تجاري طی فرایند هیدرولیز شکسته
می شوند  .در تحقیق حاضر درجه هیدرولیز ،پروتئین
هیدرولیز شده با فالورزایم بیشتر از پروتئین هیدرولیز شده
با آلکاالز می باشد .این امر را میتوان با توجه به قدرت
آنزیمهاي تحت شرایط این آزمایش توجیه کرد .بدین
معنی که آنزیم فالورزایم تحت شرایط این آزمایش قویتر از
آنزیم آلکاالز عمل کرد و توانست طی  90دقیقه ،درصد
بیشتري از پیوندهاي پپتیدي مولکول پروتئین را تجزیه
کند .عالوه بر این ،فالورزایم یک آنزیم اندو و اگزو پپتیداز
است.
یکی از شاخصهاي مهم جهت سنجش فعالیت آنتی
اکسیدانی پروتئینها ،قدرت آنها براي مهار  DPPHاست.
 DPPHیک رادیکال آزاد پایدار و محلول در اتانول است
که بیشترین جذب را در طول موج  517نانومتر دارد .این
رادیکال با مواد الکترون دهنده مانند آنتیاکسیدانها مهار
میشود و جذبش کاهش مییابد (ریحانی پول و جعفرپور،
 .)1396درصد مهار رادیکالهاي آزاد  DPPHبرايBHA
و  BHTبترتیب  89/44و  86/70محاسبه گردید که در
مقایسه با باالترین فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین
هیدرولیز شده با آلکاالز که  56/38درصد بود ،اختالف
معنیداري نشان داد ( )p<0/05و فعالیت مهار رادیکال
آزاد با افزایش غلظت ،افزایش یافت .بنابراین ،پروتئینهاي
محلول پوست ماهی قزل آال داراي قابلیت خنثی سازي
رادیکال آزاد و همچنین پتانسیل عمومی براي کاهش
عوامل اکسید کننده با اهداي الکترون هستند .نتایج
مشابهی در مطالعات انجام گرفته توسط سایر محققان
گزارش شد Dong .و همکاران ( )2008در مطالعات
پروتئین هیدرولیز شده ماهی کپور نقرهاي با آلکاالز در
مدت  1/5ساعت (زمان هیدرولیز) نشان داد که
فرکشنهاي کمتر از  1000دالتون بیش از  60درصد
است .همچنین طبق این بررسی ،فعالیت آنتی اکسیدانی

مجله علمی شیالت ایران

پروتئین هیدرولیز شده کپور نقرهاي با درجه هیدرولیز،
زمان هیدرولیز و وزن مولکولی ارتباط دارد ( Dong et
 .)al., 2008رمضان زاده و همکاران ( )1395بیان کردند
باالترین میزان مهار رادیکال هاي آزاد DPPHو ارزیابی
قدرت کاهندگی پروتئین هیدرولیز شده ماهی قزل آال (با
آنزیم آلکاالز) در غلظت  10میلی گرم بر میلی لیتر بترتیب
 %39/8و 0/123بوده است .فعالیت آنتیاکسیدانی پروتئین
هیدرولیز شده به چندین عامل از جمله نوع آنزیم ،درجه
هیدرولیز ،حاللیت پروتئین ها ،طبقه پپتیدها و حضور
اسید آمینه هاي آزاد بستگی دارد (.)Galla et al., 2012
یکی دیگر از شاخصهاي آنتی اکسیدانی پروتئینهاي
هیدرولیز شده که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت،
قدرت احیاء آهن است .باالترین فعالیت احیاءکنندگی یون
آهن توسط پروتئین هیدرولیز شده با فالورزایم در غلظت
 800 ppmبه میزان  0/65درصد بدست آمد که در
مقایسه با سایر غلظتهاي هیدرولیز اختالف معنیداري از
خود نشان داد ( .)p<0/05نتایج فعالیت احیاءکنندگی یون
آهن همانند فعالیت مهار رادیکالهاي آزاد  DPPHبه
صورت صعودي بوده است (شکلهاي  1و .)2جهت مقایسه
قدرت احیاءکنندگی پروتئین هیدرولیز شده ،از  BHAو
 BHTبا غلظت  200ppmبه عنوان یک عامل احیاءکننده
استفاده شد که جذب نمونه مربوط به آن در طول موج
 700نانومتر  0/84و 0/80بدست آمد .بین میانگین جذب
نمونه با غلظتهاي مختلف و جذب نمونه با تیمار  BHAو
 BHTتفاوت معنیداري وجود داشت ( .)p<0/05مشابه
با نتایج این تحقیق ،در مطالعه  Klompongو همکاران
( )2008در بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین
هیدرولیز شده توسط دو آنزیم آلکاالز و فالورزایم بیان
کردند که هر دو پروتئین هیدرولیز شده فعالیت
احیاءکنندگی را نشان دادند و پروتئین هیدرولیز شده
توسط فالورزایم فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتري را نسبت
به پروتئین هیدرولیز شده توسط آلکاالز نشان داد و نیز
فعالیتهاي آنتی اکسیدانی با افزایش غلظت پروتئین
هیدرولیزات افزایش مییابد .در این مطالعه آنزیم آلکاالز
فعالتر از فالورزایم در مهار رادیکال آزاد  DPPHبوده است
و در قدرت کاهندگی آنزیم فالورزایم قویتر از آنزیم آلکاالز

سال بیست و هشت  /شماره 2
عمل کرد که شاید به علت تفاوت در اندازه پروتئین یا
پپتیدهاي مختلف باشد Slizyte .و همکاران ()2016
گزارش دادند که براي بدست آوردن فعالیتهاي بیولوژیک
باال ،ارتباطی بین فعالیت بیولوژیک ،زمان هیدرولیز  ،درجه
هیدرولیز و وزن مولکولی وجود دارد .در مطالعه
 Elavarasanو همکاران ( )2014نیز فعالیت کاهندگی
پروتئین حاصل از آنزیم فالورزایم بیشتر از آنزیم آلکاالز
بوده است .
نتایج نشان داد که پروتئینهاي هیدرولیز شده آنزیمهاي
آلکاالز و فالورزایم فعالیت آنتی اکسیدانی پایینتري نسبت
به آنتی اکسیدانهاي سنتزي  BHAو  BHTداشت .باید
توجه داشت که آنتی اکسیدانهاي طبیعی به دلیل قدرت
پایینتر همیشه در مقادیر باالتري نسبت به آنتی
اکسیدانهاي سنتزي استفاده می شوند .بنابراین،
پروتئینهاي هیدرولیز شده با آلکاالز و فالورزایم در
غلظتهاي مناسب قادر به رقابت با آنتی اکسیدانهاي
سنتزي میباشند.
منابع
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Abstract
The present study aimed to investigate antibacterial and antioxidant properties of proteins produced by
the enzyme hydrolysis of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) skin produced by alcalase and
flavourzyme enzymes. Antibacterial activity of skin protein hydrolysate were done by disc diffusion,
agar pit diffusion and microdilution methods. Antioxidant activity of skin protein hydrolysate were
investigated by DPPH free radical inhibitory and ferric reducing antioxidant power (FRAP) at three
concentrations of 200, 500 and 800 ppm. The results showed that skin protein hydrolysate by alcalase
and flavourzyme were not able to inhibit growth of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus
aureus strains (standard strains) but they had antioxidant activity. Degree of hydrolysis in SPH
produced by flavourzyme was more than the alcalase (43.83 ± 1.75 ). The radical DPPH inhibitory
power of SPH produced by alcalase was significantly higher than the flavourzyme (p<0.05). However,
FRAP results in SPH produced by flavourzyme was significantly higher than the alcalase (p<0.05). By
increasing protein concentrations, the antioxidant properties of the SPH increased. In the event that,
the synthetic anti-oxidants BHA and BHT had radical DPPH inhibitory power and ferric reducing
power higher than alcalase and flavourzyme hydrolyzed proteins.The results showed that the
hydrolyzed proteins less than 3 kD of Rainbow trout skin could not inhibit the growth of bacteria but
they can be offered as a natural antioxidant in the preparation of foods and health products.
Keywords: Enzymatic Hydrolysis, Rainbow Trout, Antibacterial Properties, Antioxidant Properties
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