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چکیده
مواد غذایی حاوی چربی و به ویژه غذاهای دریایی نسبت به فساد اکسیداتیو آسیبپذیرند ،بنابراین نگهداری و حفظ کیفیت آنها با روشهای
مقرون به صرفه امری حیاتی است .هدف از این مطالعه تولید یک ترکیب آنتیاکسیدانی از ضایعات ماهی بود ،تا هم از دور ریز این ضایعات در
محیط زیست جلوگیری شود و هم بتوان محصولی ارائه کرد که قابلیت استفاده در صنایع غذایی را داشته باشد .برای این منظور امعاء و احشاء
ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioبا آنزیم آلکاالز (غلظت  1درصد ،دما  55درجه سانتیگراد و  )8 pHدر زمانهای مختلف  120 ،60 ،30و
 180دقیقه آبکافت شد و عملکرد آنتیاکسیدانی آن مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد که پروتئین آبکافتی حاصل از زمان  180دقیقه به
طور معنیداری درجه آبکافت باالتر و عملکرد آنتیاکسیدانی بهتری نسبت به زمانهای  60 ،30و  120دقیقه داشت ( .)P<0/05باالترین درجه
آبکافت در زمان  180دقیقه  56/66±0/18درصد بود .با توجه به نتایج حاصل از سنجش عملکرد آنتیاکسیدانی ،مقادیر  IC50در بررسی قدرت مهار
رادیکالهای  DPPHو  ABTSدر زمان  180دقیقه ،به ترتیب  1/34±0/01و  1/92±0/026میلیگرم بر میلیلیتر بدست آمد و قدرت کاهندگی
آهن نیز ( 0/261±0/01میزان جذب ( )ODدر طول موج  700نانومتر) بود .به طور کلی ،نتایج نشان داد که پروتئین آبکافتشده حاصل از امعاء و
احشاء ماهی کپور معمولی دارای ویژگی آنتیاکسیدانی بود و مدت زمان آبکافت (تا  180دقیقه) بر درجه آبکافت و ویژگی آنتیاکسیدانی موثر بود.
کلمات کلیدی :پروتئین آبکافتی ،آلکاالز ،عملکرد آنتیاکسیدانی ،امعاء و احشاء ماهی ،کپور معمولی
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Abstract
Lipid-containing Food and specially seafood products are vulnerable to oxidative deterioration, so it is vital
to maintain its quality with different ways that are cost-effective. The aim of this study was to produce an
antioxidant compound from fish by-product, in order to prevent the disposal of this by-product in the
environment and to provide a product that can be used in the food industry. For this purpose, the viscera of
common carp (Cyprinus carpio) was hydrolyzed with alcalase enzyme (concentration 1%, temperature 55 °
C and pH 8) at different times including 30, 60, 120 and 180 minutes and their antioxidant activity were
compared. The results showed that the protein hydrolysate obtained after 180 minutes of hydrolysis, had
significantly higher degree of hydrolysis and better antioxidant performance than 30, 60 and 120 minutes (P
<0.05) The highest degree of hydrolysis was 56.66± 0.18%. According to the results of antioxidant activity,
IC50 values of DPPH and ABTS radical scavenging power at 180 minutes were 1.34±0.01 and 1.92±0.026
(mg/ml), respectively, and iron reducing power was 0.261±0.01 (OD at 700 nm). Overally, the results
showed the protein hydrolysate derived from common carp viscera had antioxidant properties and the
hydrolysis time (up to 180 min) affected on degree of hydrolysis and antioxidant properties.
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 .1مقدمه
بر اساس آمارها و گزارشهای تحلیل ی  FAOدر س ال
 2016تولید آبزیان از طریق دو منبع صید و آبزیپ روری
به مرز  170/9میلیون تن رسیده است .گزارشها ح اکی از
آن است که رشد آب زیپ روری از س ال  2000ت ا 2016
حدود  5/8درصد بوده است که بیشترین رش د را در ب ین
بخشهای اصلی مربوط به غذا دارا س ت .س رانه مص رف
آبزیان در جهان در سال  2016و  2017بهترتیب  20/3و
 20/5کیلوگرم گزارش شد .از میزان صید ساالنه جه انی،
مقدار  19/7میلی ون ت ن آن ب رای مص ارف غی ر غ ذایی
اس تفاده ش دهان د ( .)FAO, 2018در ای ران ،ب ر اس اس
سالنامه آم اری س ازمان ش یات ای ران در س ال ،1397
میزان سرانه مصرف به می زان  12/1کیل وگرم رس ید ک ه
ماهیان گرمآب ی می زان  187399ت ن تولی د را تش کیل
دادن د ( Statistical Year Book of the Fisheries
.)Organization, 2013-2018.
در روند تولید و فرآوری آبزیان ،مقادیر زیادی ضایعات
(ح دود 60درص د وزن م اهی) تولی د م یش ود
( )Ovissipour et al., 2010که این ضایعات عمدتاً ش امل
سر ،امعاء و احشاء ،پوست ،استخوانها و فلس ها اند و امعاء
و احشاء م اهی درص د ب االیی از آن را ب ه خ ود اختص اص
میدهد .این محصوالت جنب ی غن ی از پ روتئین و چرب ی
هستند که میتوانند ب ه منظ ور تولی د ترکیب ات ب ا ارزش
همانند روغن ماهی ،سوخت زیس تی ،آن زیمه ا ،اس یدهای
چرب امگا ،پروتئین آبکافت شده و پپتیدهای زیس ت فع ال
م ورد اس تفاده ق رار گیرن د (.)Phadke et al., 2016
پروتئینها ترکیبات ضروری بافت موجودات زنده هس تند
که در فرآیندهای فیزیولوژیک متعددی در سلولها نق ش
داشته و به عنوان منبع انرژی و تامین اس یده ای آمین ه
مورد نیاز برای رشد و نگهداری بدن محس وب م ی ش وند
( .)Shahidi and Zhong, 2008بس یاری از خ واص
فیزیولوژیک و کارکردی پروتئینها م رتبط ب ا پپتی دهای
زیست فعال موجود در ساختارشان است که میتوانن د ب ا
استفاده از روشهای مختلف فرآوری ،آزاد شده و فعالی ت
فیزیولوژیک را نشان دهند (.)Ahn et al., 2012

595

در گذشته آبکافت پروتئینهای غذایی بیشتر در م ورد
پ روتئینه ای گی اهی و ش یر ب ود و اول ین پ روتئین
آبکافتشدهی تجاری در سال  1940وارد بازار گردید ،ام ا
پژوهشهای مربوط ب ه پ روتئین آبکاف تش ده م اهی در
دههی  1960انجام شد که هدف اصلی آن آبکافت ک ردن
ضایعات ماهی برای کس ب ح داک ر بازیاف ت اج زاء قاب ل
دسترس با حف ظ کیفی ت ب اال (درج ه آبکاف ت و می زان
پروتئین باال) بود (.)Hosseini et al., 2010
آنزیمهای مورد استفاده برای آبکاف ت آنزیم ی از من ابع
مختلف گیاهی م ل آنزیم پاپائین ()Yasemi et al., 2013
یا جانوری مانن د تریپس ین ( )Bakhshan et al., 2014و
پپسین ( )Khafaeizadeh et al., 2016و ی ا میکروب ی ب ا
منش ا باکتری ایی مانن د آلک االز ،پروت امکس ،فاورزای م
( )Ovissipour et al., 2010و پرومود ()Roshan et al., 2015
استخراج میشوند که از این بین آنزیمه ای میکروب ی ب ه
دلیل تنوع فعالیت کاتالیتیکی و پای داری بیش تر در  pHو
دمای باال ،برتریهای خاصی نسبت ب ه آن زیمه ای دیگ ر
دارند (.)Hosseini et al., 2010
پپتی دهای زیس تفع ال دارای عملکرده ای زیس تی
متن وع از جمل ه تقوی ت سیس تم ایمن ی ،خاص یت ض د
میکروب ی ،ض د انعق ادی ،ض د س رطان و ض د دیاب ت و
همچن ین فعالی ت آنت یاکس یدانی هس تند
( .)Esmaeili Kharyeki et al., 2018پ روتئین آبک افتی
که حاوی پپتیدهای زیستفعال اس ت نی ز دارای خ واص
ذکر شده اند .تغییر در اندازه ،مق دار و ترکی ب اس یدهای
آمینه آزاد و پپتیدهای کوچک بر فعالی ت آنت یاکس یدانی
ت اثیر م یگ ذارد .پپتی دهای ب ا ان دازه کوت اهت ر ت اثیر
گستردهتری بر فعالیت آنتیاکس یدانی دارن د و ب ا درج ه
آبکافت بیشتر این امر حاصل م یگ ردد .تغیی ر در درج ه
آبکافت هم متاثر از زمان ،دما و نوع سوبسترا اس ت ،ول ی
در نهایت ،ترکیب و توالی آمینواسیدی پپتی دها ،و درص د
آبگریز بودن آنها خصوصیات آنت یاکس یدانی پپتی دهای
جداشده را مشخص میکند (.)Je et al., 2005
آنتیاکسیدانها موادی هستند که آسیب اکسیداتیو را
به تاخیر انداخت ه و ی ا از آن ممانع ت م یکنن د و ب ه دو
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دس ته آنزیم ی و غی ر آنزیم ی تقس یم م یش وند
( )Khalili and Ebrahimzadeh, 2015و م یتوانن د
طبیع ی و ی ا مص نوعی باش ند (.)Phadke et al., 2016
آنتیاکسیدانهای طبیع ی مانن د ویت امین  ،Cویت امین ،E
گلوتاتیون ،اسید لیپوئیک ،اسید اوریک ،کاروتن ،ماتونین و
 ...آنتیاکسیدانه ای مص نوعی مانن د بوتی ل هیدروکس ی
آنیزول ،بوتیل هیدروکسی تولوئن ،تری بوتیل هیدروکینون
و پروپیل گ االت هس تند ( .)Girgih et al., 2013ام روزه
مطالع ات نش ان داده اس ت اف رادی ک ه از غ ذاهایی ب ا
آنتیاکسیدانهای طبیعی اس تفاده م یکنن د نس بت ب ه
افرادی که آنتیاکسیدانهای مصرفی آنها از نوع مص نوعی
است ،به لحاظ س امتی ،دارای رژی م غ ذایی ایم نت ری
هستند (.)Phadke et al., 2016
ماهی کپ ور معم ولی ( )Cyprinus carpioح دود 20
درصد از گونههای پرورشی در استخرهای گرمآبی ش مال
ای ران را ب ه خ ود اختص اص م یده د
( .)Shabanpour et al., 2012با توجه به حجم تولید ای ن
گونه در ایران ،حجم دورریز این گونه و با توجه به اهمیت
آنتیاکسیدانها و تاثیر روش آبکاف ت ب ر می زان فعالی ت
آنتیاکسیدانی پروتئین آبکافتی ،در این مطالعه به بررسی
خواص آنتیاکسیدانی پروتئین آبکافتی حاص ل از امع اء و
احشاء ماهی کپور معمولی با آنزیم آلکاالز پرداخته خواهد
شد و اثر زمان در فعالیت آنتیاکسیدانی پروتئین آبک افتی
مورد بررسی قرار گرفت.

 .2مواد و روش کار
 .1.2آمادهسازی نمونه ماهی
ماهی کپور معمولی دو ساله ،ب ه تع داد  10قطع ه ب ا
میانگین وزن  0/692±0/057کیلوگرم از مزرعه پرورش ی
فریدونکنار صید شد و در جعبههای یونولیتی به همراه یخ
(با نسبت  3 :1وزنی/وزنی) به سرعت به آزمایش گاه مح ل
انجام تحقیق منتقل شد .جهت برطرف کردن آلودگیها و
موکوس ،ماهی با آب سرد شستشو داده شد و سپس س ر
و دم زنی و تخلیه امعاء و احش اء ص ورت گرف ت .امع اء و
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احشاء خارج شده در دمای فریزر ( -20درجه سانتیگراد)
تا روز آزمایش نگهداری شد.

 .2.2ترکیب شیمیایی پروتئین آبکافتی
اندازهگیری پروتئین ،چربی ،خاکستر و رطوبت نمون ه
اولیه و پروتئین آبکافتی بر اس اس روش )2000( AOAC
انجام شد .مقدار رطوب ت نمون ه ،ب ا ق رار دادن  1گ رم از
نمونه در آون با دمای  105درجه سانتیگراد تا رسیدن به
وزن ثاب ت تعی ین ش د .خاکس تر ب ا اس تفاده از ک وره
الکتریکی در دمای  550درج ه س انتیگ راد ب ه م دت 6
ساعت و پروتئین خام به روش کجلدال (ب ا ض ریب ثاب ت
 )6/25سنجش شدند و اندازهگیری چربی کل ب ه کم ک
دستگاه سوکسله و با استفاده از اتر به عنوان حال صورت
گرفت.

 .3.2روش آبکافت
بهمنظور آمادهسازی نمونهها ،ابتدا امعاء و احشاء ماهی
کپور معمولی در دمای  4درجه سانتیگراد انجمادزدایی و
با آب مقطر با نسبت  )v/w( 2 :1مخلوط و ب ا هموژن ایزر
(,)IKA T-18 Basic, Germanyبهمدت  2دقیقه هم وژن
شدند .س پس جه ت غی ر فع الکردن آنزیمه ای درون ی
ظروف حاوی نمونه به مدت 10دقیقه در حم ام آب گ رم
( )Memmert wub 29, Germanyب ا دم ای  90درج ه
سانتیگراد قرار داده شدند .غلظت آنزیم آلک االز  1درص د
(بر مبنای وزن ماده اولیه) ،دما  55درج ه س انتیگ راد و
 8 pHدر نظر گرفته ش د .زم ان آبکاف ت  120 ،60 ،30و
 180دقیق ه ب ود و در نهای ت نمون هها ب همنظور غی ر
فعالسازی آنزیم آلکاالز ،پس از هر زم ان م ورد مطالع ه،
بهم دت  10دقیق ه در حم ام آب ی ب ا دم ای  90درج ه
سانتیگراد قرار گرفتند .نمونهها بهمنظور جداس ازی م واد
غیرمحلول از پروتئینهای محلول ،تحت عم ل س انتریفوژ
( 20دقیق ه ب ا دور  )8000gدر دس تگاه س انتریفوژ
یخچ الدار (دم ای  4درج ه س انتیگ راد)
( )Sigma, 3-30KS, United Statesقرار گرفت و قسمت
س وپرناتانت ب ه وس یله س مپلر ج دا ش د و ب رای
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اندازهگیریهای مربوطه در فریزر  -20درجه س انتیگ راد
نگهداری شد ( .)Esmaeili Kharyeki et al., 2018بخشی
از محلول پروتئین آبکافت شده با اس تفاده از فری ز درای ر
خشک شد و جهت سنجش ترکیب ش یمیایی (پ روتئین،
چربی و خاکستر) مورد استفاده قرار گرفت.
برای سنجش اث ر آبکاف ت در زم انه ای مختل ف ،دو
آزمایش درجه آبکافت و میزان پ روتئین محل ول اس تفاده
ش د .همچن ین ب رای س نجش عملک رد آنت یاکس یدانی
پ روتئین آبک افتی بدس تآم ده از زم انه ای مختل ف،
شاخصهای قدرت مهار رادیکال آزاد  2و  2دیفینیل -1-
پیکری ل هی درازیل ) (DPPHو و رادیک ال -2،2آزین و-
بیس-3-اتیل بنزوتیازولین-6-سولفونیک اس ید ()ABTS
و همچنین ق درت کاهن دگی آه ن س ه ظرفیت ی (ی ون
فریک) مورد بررسی قرار گرفتند.

 .4.2تعیین درجه آبکافت ()DH
درجه آبکافت براساس روش  Hoyleو)1994( Merrit
با استفاده از تریکلرواستیک اسید اندازهگیری ش د500 .
میکرولیتر از پ روتئین آبکاف ت ش ده ب ا  500میکرولیت ر
تریکلرواستیک اسید 20درصد مخلوط ش د و س پس ب ا
دور  8000 gبه مدت  15دقیقه سانتریفوژ ش دند .مق دار
پروتئین در ف از محل ول ب ه روش ل وری تعی ین و درج ه
آبکافت با رابطه زیر محاسبه شد:
×100

میزان نیتروژن در محلول  %10تری کلرواستیک اسید
میزان نیتروژن در نمونه

= DH

 .5.2پروتئین محلول
مقدار پ روتئین محل ول ب ه روش  Lowryو همک اران
( )1951و با اس تفاده از آلب ومین س رم گ اوی (0/1-1/2
میلیگرم/میلیلیتر) به عن وان پ روتئین اس تاندارد م ورد
سنجش قرار گرفت.

 .6.2قدرت مهاار رادیکاال آزاد 2و 2دیفینیال -
-1پیکریل هیدرازیل )(DPPH

ابتدا غلظتهای مختلفی از نمونه پروتئین آبکافتی ب ر

اس اس غلظ ت پ روتئین محل ول ( 2 ،1/5 ،1 ،0/5و 2/5
میلیگرم/میلیلیتر) تهیه شد و جهت تعیین ق درت مه ار
رادیکال  ،DPPHبه حجم معینی از محلول نمون ه ،هم ان
میزان از محلول  0/1میلیموالر  DPPHدر متانول اض افه
شد .مخلوط حاصل به خوبی تکان داده شد و به مدت 15
الی  30دقیقه در تاریکی ق رار داده ش د و س پس ج ذب
مخل وط ب ه وس یله دس تگاه اس پکتوفتومتر UV
( )Spectrophotometer UV-M51 UV/Vis, Italyدر
طول موج  517نانومتر قرائت شد .درص د مه ار رادیک ال
طبق رابطه زیر محاسبه گردید (:)Mishra et al., 2010
 = (Ab-As/Ab)×100درصد مهار DPPH

 Abجذب شاهد؛  Asجذب نمونه
جهت مقایسه فعالیت آنتیاکسیدانی از ویت امین  Cدر
غلظتهای مختلف استفاده شد.

 .7.2قاادرت کاهناادوی یااوس آهاان ساه ظرفیتاای
(یوس فریک)
ابتدا غلظتهای مختلفی از نمونه پروتئین آبکافتی ب ر
اس اس غلظ ت پ روتئین محل ول ( 2 ،1/5 ،1 ،0/5و 2/5
میلیگرم/میلیلیتر) تهیه شد و برای بررسی ای ن ویژگ ی،
 1میلیلیتر نمونه پروتئین آبکافتی با غلظتهای مختل ف
با  2/5میلیلیتر ب افر فس فات  0/2م والر (ب ا  )pH=6/6و
 2/5میل یلیت ر محل ول پتاس یم ف ریس یناید  1درص د
مخلوط شد .س پس ترکی ب بدس ت آم ده  20دقیق ه در
دم ای  50درج ه س انتیگ راد انکوب ه و متعاق ب آن 2/5
میلیلیتر محلول تریکلرواستیکاس ید  10درص د ب ه آن
اضافه گردید .س پس ای ن محل ول  10دقیق ه ب ا گ ردش
 3000دور در دقیق ه س انتریفوژ و ف از روی ی ب ا 2/5
میلیلیتر آب مقطر و  2/5میلیلیتر محلول فری ک کلری د
 0/1درصد ترکیب شد .جذب محلول حاصل در طول موج
 700نانومتر قرائت گردید .ه ر چ ه ج ذب بیش تر باش د
ق درت کاهن دگی پ روتئین آبک افتی نی ز بیش تر اس ت
(.)Ovissipour et al., 2012
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 .8.2ساان ش فعالیاات مهارکنناادوی رادیکااال -2،2
آزینو-بیس-3-اتیل بنزوتیازولین-6-ساولفونیک اساید
()ABTS
ابتدا غلظتهای مختلفی از نمونه پ روتئین آبک افتی ب ر
اس اس غلظ ت پ روتئین محل ول ( 2 ،1/5 ،1 ،0/5و 2/5
میلیگرم/میلیلیت ر) تهی ه ش د و ب رای س نجش فعالی ت
مهارکنندگی از روش  Alemánو همکاران ( )2011استفاده
شد .محلول  7میل یم والر  ABTSدر پتاس یم پرس ولفات
 2/45میلیموالر تهیه و به مدت  16ساعت در دمای محیط
و در مکان تاریک نگهداری شد .پس از طی زمان مورد نظر،
رقی قس ازی ب ا آب مقط ر ت ا رس یدن ب ه می زان ج ذب
 0/7±0/02در طول موج  734نانومتر انجام شد .سپس 20
میکرولیتر نمونه با  980میکرولیتر محلول رقیق سازی شده
 ABTSمخلوط و ب ه م دت  10دقیق ه در مک ان تاری ک و
دمای  30 ˚Cانکوبه شد .پس از طی زمان مورد نظر ج ذب
نمونهها در  734نانومتر خوانده شد .به منظور مقایسه نیز از
غلظ ته ای مختل ف آس کوربیکاس ید اس تفاده و درص د
مهارکنندگی رادیکال  ABTSبا رابطه زیر محاسبه گردید:
×100

جذب نمونه-جذب نمونه شاهد
جذب نمونه شاهد

= درصد مهارکنندگی

 .9.2ت زیه و تحلیل آماری
تحقیق حاضر در قالب طرح کاما تصادفی انجام شد و
تمام شاخصها حداقل با سه تکرار تعی ین ش د و پ س از
بررسی نرمال بودن دادهها با آزمون شاپیرو-ویلک ،مقایسه
میانگینها برای تعی ین ت اثیر زم ان آبکاف ت ب ر فعالی ت
آنتیاکسیدانی پروتئین آبکافتی ب ا روش تجزی ه واری انس
یک طرفه صورت گرفت .برای بررسی تفاوت معنیدار بین
میانگینها از آزمون دانکن در سطح  5درصد استفاده شد.
تمامی تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرماف زار SPSS 20
انجام شد.

 .3نتایج
 .1.3ترکیب شیمیایی پروتئین آبکافتی
آنالیز تقریبی امعاء و احشاء ماهی کپور معمولی و پودر
پروتئین آبکافتی حاصل از آن ب ا ه م تف اوت معن یداری
داشت (جدول  ،)1به طوری که درصد پروتئین و خاکستر
به طور معنیداری افزایش و چرب ی ب ه ط ور معن یداری
کاهش یافت (.)p<0/05

جدول  . 1آنالیز تقریبی امعاء و احشاء ماهی کپور معمولی و پودر پروتئین آبکافتی حاصل از امعاء و احشاء (بر حسب درصد وزن ماده خشک).
شاخص ()%

رطوبت

پروتئین

چربی

خاکستر

امعاء و احشاء

79/21 ± 0/19

68/8 ± 2/01 b

21/9 ± 2/22 a

7/44 ± 0/34 b

پودر پروتئین آبکافتی حاصل از امعاء و احشاء

3/68 ± 0/22

82/43 ± 2/15 a

1/71 ± 0/08 b

12/26 ± 1/91 a

* میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار ،حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار میباشد (.)p<0/05

 .2.3پروتئین محلول و درجه آبکافت
نت ایج حاص ل از س نجش پ روتئین محل ول و درج ه
آبکافت امعاء و احشاء ماهی کپور معم ولی در زم انه ای
 120 ،60 ،30و  180دقیق ه آبکاف ت نش ان داد ک ه ب ا
افزایش مدت زمان آبکافت تا  180دقیقه ،میزان پ روتئین

محلول و درجه آبکافت به صورت معنیداری افزایش پی دا
کرد (جدول 2؛  .)p<0/05البته مقدار پروتئین محل ول در
زمان  60و  120دقیق ه اخ تاف معن یداری نش ان ن داد
(.)p>0/05
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جدول  . 2میانگین پروتئین محلول و درجه آبکافت امعاء و احشاء کپور معمولی در زمانهای مختلف
زمان ()min

شاخص

30

60

120

180

پروتئین محلول ()mg/ml

30/22 ± 0/07 c

30/61 ± 0/07 b

30/78 ± 0/12 b

31/46 ± 0/2 a

درجه آبکافت ()%

36/93 ± 1/21 d

48/27 ± 1/23 c

52/05 ± 0/72 b

56/66 ± 0/18 a

* میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار ،حروف متفاوت در هر سطر نشاندهنده تفاوت معنیدار میباشد (.)p<0/05

مدت زمان آبکافت ،توان آنتیاکسیدانی نمون ه نی ز ب االتر
رفت و  IC50مهار کنن دگی  DPPHدر زم ان  180دقیق ه
مقدار  1/34 ± 0/01میلیگرم بر میلیلیت ر بدس ت آم د
که کمترین مقدار در بین زم انه ا را داش ت (ج دول 4؛
 .)p<0/05همچنین قدرت ویتامین  Cدر مهار  DPPHدر
غلظتهای مختلف نیز به منظور مقایسه مورد بررسی قرار
گرفت و نت ایج نش ان داد ک ه ب ا ک اهش غلظ ت ،می زان
فعالیت آنتیاکسیدانی ویتامین  Cنیز کاهش پیدا می کند
(جدول 5؛ .)p<0/05

 .4.3فعالیت مهار کنندوی رادیکال آزاد DPPH

نتایج مرب وط ب ه س نجش ق درت مه ار رادیک ال آزاد
 DPPHدر زم انه ای  120 ،60 ،30و  180دقیق ه و ب ا
غلظتهای  2 ،1/5 ،1 ،0/5و  2/5میلیگرم بر میل یلیت ر
پروتئین آبکافتی نشان داد که با افزایش غلظت پ روتئین،
درص د مه ار رادیک ال آزاد اف زایش یاف ت (ج دول 3؛
 ،)p<0/05همچن ین پ روتئینه ای آبک افتی حاص ل از
زم انه ای مختل ف اث ر مهارکنن دگی  DPPHمتف اوتی
داشتهاند (جدول 3؛  .)p<0/05با توجه به نتایج ،با افزایش

جدول  .3نتایج حاصل از سنجش قدرت مهار رادیکال آزاد ( DPPHبر حسب درصد)
زمان ()min

غلظت پروتئین ()mg/ml

30

60

120

180

0/5

4/37 ± 2/91De

9/33 ± 5/59Ce

10/54 ± 2/91Be

15/14 ± 3/98Ae

1

22/82 ± 1/61

Cd

24/31 ± 1/17

34/95 ± 2/26

38/68 ± 1/08

40/98 ± 3/47

Bc

40/84 ± 2/36

52/04 ± 3/26

2

48/02 ± 0/53Db

52/83 ± 1/55Cb

56/63 ± 0/65Bb

62/95 ± 1/30Ab

2/5

53/48 ± 1/13Ca

64/53 ± 1/38Ba

65/25 ± 1/18Ba

76/95 ± 2/24Aa

Cd

1/5

Bc

Bd
Ac

Ad
Ac

51/03 ± 0/32

دادههای جدول نشاندهنده میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار میباشند .حروف بزرگ متفاوت ) (A,B,C,Dدر هر سطر نشاندهنده تفاوت معنیدار بین تیمارهای
مختلف میباشد .حروف کوچک متفاوت ) (a,b,c,dدر هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار بین تیمارهای مختلف میباشد (.)p<0/05
جدول  .4نتایج حاصل از سنجش قدرت مهارکنندگی  50درصد رادیکال آزاد )IC50( DPPH
زمان ()min

30

60

120

180

)mg/ml( IC 50

2/23 ± 0/08a

1/8 ± 0/01b

1/57 ± 0/04c

1/34 ± 0/01d

* میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار ،حروف متفاوت در هر سطر نشاندهنده تفاوت معنیدار میباشد (.)p<0/05
جدول  .5نتایج حاصل از قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد  DPPHتوسط ویتامین  Cدر غلظتهای مختلف
غلظت ()μg/ml
درصد مهار رادیکال آزاد

DPPH

1

10

50

100

3/27 ± 4/645d

40/33 ± 2/267c

62/77 ± 0/024b

100 ± 0/00a

* میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار ،حروف متفاوت در هر سطر نشاندهنده تفاوت معنیدار میباشد (.)p<0/05
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( .)p<0/05در غلظ ت  1و  1/5درص د ،در زم ان  30و 60
دقیقه تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)p>0/05بیش ترین
ق درت مهارکنن دگی ب رای زم ان آبکاف ت  180دقیق ه در
غلظت  2/5میلیگرم بر میلیلیتر بود (جدول 6؛ .)p<0/05

 .5.3قدرت کاهندوی یوس آهن
ب ا اف زایش غلظ ت پ روتئین آبکاف ت ش ده ،ق درت
کاهندگی آهن اف زایش معن یداری پی دا ک رد (ج دول 6؛
 .)p<0/05ب ا اف زایش زم ان ت ا  180دقیق ه نی ز ق درت
کاهندگی آهن سه ظرفیتی اف زایش معن یداری نش ان داد

جدول  .6نتایج حاصل از قدرت کاهندگی یون آهن سه ظرفیتی در زمانهای مختلف آبکافت و در غلظتهای مختلف
زمان ()min

غلظت پروتئین ()mg/ml
0/5
1

30

60

120

180

0/027 ± 0/004De

0/039 ± 0/003Ce

0/058 ± 0/002Be

0/078 ± 0/005Ae

0/061 ± 0/001

0/055 ± 0/004

0/079 ± 0/003

0/113 ± 0/002

Cd

Cd

Bd

Ad

1/5

0/0745 ± 0/003Cc

0/089 ± 0/004Cc

0/127 ± 0/007Bc

0/192 ± 0/002Ac

2

0/089 ± 0/006Db

0/132 ± 0/003Cb

0/166 ± 0/002Bb

0/229 ± 0/002Ab

0/142 ± 0/002

0/174 ± 0/002

0/238 ± 0/007

0/261 ± 0/004

2/5

Da

Ca

Ba

Aa

دادههای جدول نشاندهنده میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار میباشد .حروف بزرگ متفاوت ) (A,B,C,Dدر هر سطر نشاندهنده تفاوت معنیدار بین تیمارهای
مختلف میباشد .حروف کوچک متفاوت ) (a,b,c,dدر هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار بین تیمارهای مختلف میباشد (.)p<0/05

(میلیگرم  /میلیلیتر) در مهار رادیکال  ABTSنشان داد ک ه

 .6.3فعالیت مهارکنندوی رادیکال ABTS

ق درت مهارکنن دگی رادیک ال ( )ABTSب ا گذش ت زم ان

سنجش توانایی پروتئین آبکافتی حاصل از زمانهای ،30
 120 ،60و  180دقیقه ،با غلظتهای  2 ،1/5 ،1 ،0/5و 2/5

آبکافت تا  180دقیقه افزایش یافت (جدول 7؛ .)p<0/05

جدول  .7نتایج حاصل از توانایی پروتئین آبکافتی امعاء و احشا ماهی کپور معمولی در مهار رادیکال ABTS

زمان()min

غلظت پروتئین ()mg/ml

30

60

120

180

0/5

0/00 0±/00Ce

7/86 ± 2/5Be

9/00 ± 2/4Be

11/96 ± 1/09Ae

1

5/10 ± 0/70Dd

35/96 ± 2/49Ad

26/13 ± 1/85Cd

30/03 ± 1/07Bd

1/5

23/73 ± 0/89Cc

44/20 ± 3/65Cc

48/00 ± 1/31Bc

59/16 ± 0/92Ac

2

31/16 ± 0/75

56/43 ± 2/23

57/26 ± 0/72

Ab

66/33 ± 0/89

77/3 ± 1/04

Aa

2/5

Cb
Ca

43/13 ± 1/49

Bb
Ba

65/23 ± 0/81

Bb

Aa

76/76 ± 1/35

دادههای جدول نشاندهنده میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار میباشند .حروف بزرگ متفاوت ) (A,B,C,Dدر هر سطر نشاندهنده تفاوت معنیدار بین تیمارهای
مختلف میباشد .حروف کوچک متفاوت ) (a,b,c,dدر هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار بین تیمارهای مختلف میباشد (.)p<0/05

همچن ین در ه ر زم ان ب ا اف زایش غلظ ت ،ق درت
مهارکنندگی به صورت معنیداری اف زایش یاف ت (.)p<0/05
 IC50مهار کنندگی  ABTSدر زم ان  180دقیق ه در غلظ ت

 1/92میلیگرم بر میلیلیتر بود که کمترین مقدار غلظ ت در
بین زمانها را داشت و با گذشت زمان مقدار مه ار کنن دگی
 ABTSافزایش یافت (جدول 8؛ .)p<0/05
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جدول  .8مقادیر  IC 50پروتئین آبکافتی حاصل از زمانهای مختلف در مهار رادیکال . ABTS
زمان
)mg/ml( IC 50

 30دقیقه
a

3/65 ± 0/19

 60دقیقه
b

2/64 ± 0/04

 120دقیقه
c

2/17 ± 0/1

 180دقیقه
d

1/92 ± 0/02

* میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار ،حروف متفاوت در هر سطر نشاندهنده تفاوت معنیدار میباشند (.)p<0/05

 .4بحث و نتی ه ویری
این پژوهش با هدف بررسی عملک رد آنت یاکس یدانی
پروتئین آبکافتشده امعاء و احشاء م اهی کپ ور معم ولی
انج ام ش د .یک ی از م وارد مه م در فراین د آبکاف ت ک ه
میتوان د ب ه ط ور قاب ل ت وجهی خصوص یات ک ارکردی
پروتئین آبکافتی حاصل را تغییر دهد انتخاب آنزیم اس ت
( .)Esmaeili Kharyeki et al., 2018در تحقیق حاضر از
آنزیم آلکاالز برای آبکافت پروتئینی استفاده شد چرا که با
توجه به تحقیق  Ovissipourو همک اران ( )2010ک ه در
آن به بررسی اثر سه آنزیم آلکاالز ،پروتامکس و فاورزای م
روی می زان پ روتئین بدس ت آم ده از طری ق آبکاف ت
پرداختند ،آنزیم آلکاالز کارایی بهتری نسبت به دو آن زیم
دیگر داشت .همچنین در تحقی ق  Esmaeili Kharyekiو
همک اران ( Alemán ،)2018و همک اران ( )2011و
 Bhaskarو همکاران ( )2008نیز نتایج مناسبی از آبکافت
پروتئین آبزیان با آنزیم آلکاالز گزارش کردند.
مقدار پروتئین در پودر پ روتئین آبک افتی در مطالع ه
حاضر از  68/8درصد در امع اء و احش اء خ ام ب ه 82/43
درصد افزایش یافت که دلی ل آن م یتوان د مت اثر از اث ر
آنزیم در شکستن پیوندهای پروتئینی طی فرایند آبکاف ت
و حذف ترکیبات غیر محلول جامد طی مرحله س انتریفوژ
باشد .همچنین مقدار چربی امعاء و احش اء ک اهش یاف ت
که ممکن است به دلیل اتص ال چرب ی ب ه پ روتئینه ای
نامحلول پس از شکس ته ش دن پیون دهای پپتی دی ط ی
فرایند آبکافت و رسوب آنها طی مرحله س انتریفوژ باش د
( .)Esmaeili Kharyeki et al., 2018مقدار خاکس تر نی ز
در پروتئین آبکافتی به مقدار کمی افزیش یافت که تفاوت
نتیجهی حاصل از مطالعه حاض ر ب ا س ایر پ ژوهشه ا را
میتوان مت اثر از تف اوت در ن وع م اده اولی ه دانس ت .در
مطالعه  Ovissipourو همکاران ( ،)2010روی ماهی ت ن

زرد باله ( )Thunnus albacaresمقدار پروتئین ماده خ ام
 21/5 0±/5درصد بود و مقدار پ روتئین آبکاف تش ده ب ا
آن زیم پروتئ از  72/34 ± 3/2درص د ب ود .در مطالع ه
 Bakhshanو همکاران ( ،)2014روی ضایعات م اهی آزاد
( )Salmo salarمق دار پ روتئین م اده خ ام 75 ± 1/5
درصد ،و بعد از آبکافت ب ا آن زیم آلک االز مق دار پ روتئین
نمونه آبکاف ت ش ده  83/63 ± 0/3درص د گ زارش ش ده
است.
در مطالعه Reyhani Poulو همکاران ( ،)2018مق دار
پ روتئین اولی ه امع اء و احش اء م اهی کپ ور معم ولی
( 11/49 ± 1/81 )Cyprinus carpioدرص د ب ر حس ب
وزن خشک به دست آمد که برای نمونهی آبکافت شده ب ا
آنزیم نئوتراز مقدار آن  76/3 ± 2/64درصد بدس ت آم د.
در مطالعه  Roshanو همکاران ( ،)2015مق دار پ روتئین
پودر حاصل از آبکافت با آنزیم پروم ود در م اهی کیلک ای
معم ولی ( 75/36 )Clupeonella cultiventrisدرص د
گزارش شده است .نتایج مربوط به سنجش مقدار پروتئین
نشان از باال بودن مقدار پروتئین در نمونه آبکافتی نس بت
به ماده اولیه دارد و س ایر محقق ین نی ز می زان پ روتئین
نمون ه آبکاف تش ده را ب ین  63/4ت ا  90/8درص د
گ زارش ک ردهان د ( ;Kristinsson and Rasco, 2000
;Souissi et al., 2007; Bhaskar et al., 2008
.)Ovissipour et al., 2009

پروتئینهای آبک افتی حاص ل از من ابع متن وع دری ایی
شامل ماهیان و آبزیان پوستهدار و محصوالت جنبی حاصل
از ف راوری آنه ا دارای خ واص ک ارکردی و زیس تفع ال
متن وعیان د ( .)Esmaeili Kharyeki et al., 2020تغیی ر
شرایط آبکافت شامل زمان ،دما و نسبت آنزیم به سوبسترا
ب ر خ واص ک ارکردی محص ول نه ایی م وثر اس ت
( .)Taheri et al., 2013در مطالع ه حاض ر آبکاف ت در
زمانهای مختلف انجام شد و مش خص ش د ک ه ب ا اف زایش
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زمان تا  180دقیقه ،درجه آبکافت روندی افزایشی داشت .در
مطالعه  Bougatefو همکاران ( )2010روی آبکافت ضایعات
حاصل از ساردین ( )Sardinella auritaمشخص شد که ب ا
افزایش زمان تا  150دقیقه روند درجه آبکافت افزایشی است
و مطالعه  Hosseiniو همک اران ( )2010روی آبکاف ت س ر
ماهی فیتوفاگ ( )Hypophthalmichthys molitrixنش ان
داد که با افزایش زمان تا  4ساعت میزان پروتئین محل ول
و درجه آبکافت افزایش پیدا کرد ،ولی ب ا اف زایش بیش تر
زمان آبکافت از شدت درجه آبکافت کاس ته ش د و دلی ل
این امر به فعالیت آنزیم ی بیش تر در ای ن م دت زم ان و
بیشتر بودن باندهای پپتیدی در زم انه ای اولی ه نس بت
داده شد (.)Bougatef et al., 2010
مطالع ه  Yasemiو همک اران ( )2013روی امع ا و
احشاء ماهی کپور سرگنده با آن زیمه ای مختل ف (آلک االز،
پروتامکس و پاپائین) نشان داد که میزان درجه آبکاف ت ت ا
 60دقیق ه رون دی افزایش ی دارد .ای ن نتیج ه ب ا نت ایج
تحقیق ات  Denizو همک اران ( ،)1997روی بهین هس ازی
بازیاف ت نیت روژن از طری ق آبکاف ت م اهی Dogfish
(Bahaskar ،)Squalus acanthiasو همک اران (،)2008
روی بهینهسازی پروتئین آبک افتی م اهی Catla ( Catla
 )catlaبا آنزیم پروتئاز و  Ovissipourو همکاران ()2009
در مورد اثر زم ان ب ر پ روتئین آبک افتی ض ایعات م اهی
 )Acipenser persicus( Persian sturgeonهمسو است.
به طور کلی با اف زایش م دت زم ان ،ابت دا ش دت آبکاف ت
افزایش و سپس ب ه دلی ل ک اهش تع داد پیون دهای قاب ل
دسترس برای آنزیم ،مهار آنزیم و غیر فعال شدن آن زیم ،از
ش دت آن کاس ته م یش ود ( ;Ovissipour et al., 2009
Taheri et al., 2013; Esmaeili Kharyeki et al.,
 .)2018البته در مطالعهی حاض ر در ب ازهی زم انی م ورد

مطالعه کاهش شدت آبکافت مشاهده نشد و به نظر م ی-
رسد غیر فعال شدن آنزیم نیاز به زمان بیشتری دارد.
 DPPHیک رادیکال آزاد پایدار است که میتوان د ب ه
عنوان آغازکننده واکنشه ای زنجی رهای پراکسیداس یون
لیپید و اتواکسیداسیون عم ل کن د .در مطالع هی حاض ر
فعالیت مهارکنندگی  DPPHدر پ روتئین آبک افتی م ورد
بررسی قرار گرفت و باالترین میزان مهارکنندگی در نمونه
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پروتئین آبکافتی با غلظت  2/5میلیگرم بر میلیلیتر و در
زم ان  180دقیق ه ب ه مق دار  76/95 ± 2/24درص د ب ه
دس ت آم د .نت ایج  Nalinanonو همک اران ( )2011نی ز
نشان داد که با افزایش درجه آبکافت تفاوت معنیداری در
تست  DPPHمش اهده ش د ( .)p<0/05مطالع ه  Yangو
همکاران ( )2011نشان داد که قدرت مه ار رادیک ال آزاد
در غلظت  2میلیگرم بر میلیلیتر برابر با 57/80 ± 0/74
درص د اس ت .در مطالع هی  Fohو همک اران ( )2010در
غلظت  5میلیگرم بر میلیلیتر از پ ودر پ روتئین آبکاف ت
ش ده خاص یت مهارکنن دگی  86/67 ± 1/26درص د
مشاهده شد .در مطالعهی حاضر با افزایش غلظت پروتئین
محلول ،قدرت مهار رادیک ال آزاد  DPPHاف زایش یاف ت.
تاثیر افزایش غلظت بر توانایی مهار رادیکال آزاد در س ایر
مطالعات انجام شده در ارتباط ب ا ویژگ ی آنت یاکس یدانی
پ روتئین آبک افتی نی ز گ زارش ش ده اس ت
(.)Cai et al., 2015; Esmaeili Kharyeki et al., 2020
 Yangو همک اران ( )2011مق دار  IC 50ب رای پ روتئین
آبکافتی ماهی تن ( )Thunnus obesusرا  1/20میل یگ رم
ب ر میل یلیت ر بی ان کردن د و در غلظ ت  2میل یگ رم ب ر
میل یلیت ر ق درت مهارکنن دگی رادیک ال آزاد را ± 0/74
 57/80درصد گزارش نمودند .در مطالعه حاض ر  IC50مه ار
رادیکال آزاد  DPPHبرای پروتئین آبک افتی در زم ان 180
دقیقه 1/34 ،میلیگرم بر میلیلیتر بود .در س ایر مطالع ات
میزان  IC50برای پروتئین آبکافتی حاصل از سر ماهی ه وور
مسقطی ( 0/297 )Katsuwonus pelamisمیل یگ رم ب ر
میلیلیتر ( ،)Esmaeili Kharyeki et al., 2020باله ماهی
سالمون  1/63میلیگرم بر میلیلیتر (،)Ahn et al., 2014
امعاء و احشاء ماهی کاتا ( 3/47 )Catla catlaمیلیگ رم
بر میل یلیت ر ( ،)Hathwar et al., 2011م اهی س اردین
 0/91میلیگرم ب ر میل یلیت ر ( GarcíaMoreno et al.,
 )2014به دست آمد .به طور کلی ،فعالیت آنتیاکس یدانی
پپتیدهای زیست فعال مت اثر از عوام ل مختلف ی همانن د
درجه آبکافت ،مدت زمان آبکافت ،ترکی ب آمینواس یدی،
اندازه و وزن ملکولی پپتیدها و ت والی آمینواس یدها اس ت
( .)Bougatef et al., 2008نوع س ازوکار آنت یاکس یدانی
پپتیدهای زیستفعال هنوز ب ه خ وبی مش خص نیس ت و

بررسی خواص آنتیاکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصل از...

احتم اال آمینواس یدهایی م ل هیس تیدین ،سیس تئین،
والین ،پرولین ،فنیلآالن ین ،تی روزین و تریپتوف ان نق ش
مهمی در عملکرد آنتیاکسیدانی پپتیدها و پ روتئینه ای
آبکاف ت ش ده م اهی دارن د ( ;Bougatef et al., 2008
.)Chalamaiah et al., 2012
یک ی از ش اخصه ای مه م در تعی ین ویژگ ی
آنتیاکسیدانی ،ارزیابی قدرت کاهندگی آهن است ک ه ب ر
اساس ارزیابی توانایی یک ترکیب آنت یاکس یدان در دادن
الکترون یا هیدروژن استفاده میشود .در روش کاهن دگی
یون آهن ب ه بررس ی می زان تب دیل ی ون  Fe+2ب ه Fe+3
پرداخته میشود ( .)Bougatef et al., 2010نتایج مطالع ه
حاضر نشان داد که با افزایش مدت زمان آبکاف ت و غلظ ت
پروتئین آبکافتی قدرت کاهندگی پروتئین آبکافتی اف زایش
معن یداری داش ته اس ت و از  0/027در غلظ ت 0/5
میلیگرم بر میلیلیتر در زمان آبکافت  30دقیقه ت ا 0/261
در غلظت  2/5میلیگرم بر میلیلیتر در زمان آبکاف ت 180
دقیقه متغیر است .قدرت کاهندگی آهن پ روتئین آبک افتی
حاصل از م اهی ک اد ( )Gadus morhuaدر غلظ ت ی ک
میلیگرم بر میلیلیتر  )Farvin et al., 2014(0/141و در
پ روتئین آبک افتی حاص ل از س ر م اهی ه وور مس قطی
( )K. pelamisدر غلظ ت  2/5میل یگ رم ب ر میل یلیت ر
 )Esmaeili Kharyeki et al., 2020( 0/176گزارش شده
اس ت .نت ایج مطالع ه  Alemánو همک اران ( )2011در
بررسی اثر آنتیاکسیدانی ژالتین آبکافتی ماهی مرک ب ب ا
آنزیم آلکاالز نشان داد که با افزایش غلظت از  0/5ت ا 1/5
میلیگرم در میلیلیتر قدرت کاهندگی آهن اف زایش م ی
یابد و با افزایش تا  2/5میل یگ رم در میل یلیت ر تف اوت
معنیداری نشان نمی دهد .در مطالع ه  Yangو همک اران
( )2011توانایی کاهندگی یون آهن پروتئین آبکافت شده
ماهی تن ( )Thunnus obesusدر غلظ ت  5 ،2/5و 12/5
بهترتیب  0/534 ،0/214و  0/948گزارش شده است و ب ا
افزایش غلظت ،قدرت کاهندگی یون آهن فری ک اف زایش
پیدا کرد .توانایی کاهندگی ی ون آه ن پ روتئین آبک افتی
ماهی کاد ( ،)Farvin et al., 2014( )G. morhuaپروتئین
سپر م اهی ( )Lassoued et al., 2015( )Raja clavataو
س ر م اهی ه وور مس قطی ()K. pelamis
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( )Esmaeili Kharyeki et al., 2020نی ز ب ا اف زایش
غلظت ،افزایش نشان داد .تغییر در اندازه ،ساختار ،ترکیب
و ت والی آمینواس یدی پپتی دها در اث ر گذش ت زم ان و
افزایش درجه آبکافت ،روی کاهندگی یون آهن تاثیرگ ذار
اس ت ( .)Bougatef et al., 2010پپتی دهای ح اوی
آمینواسید هیستیدین و پپتیدهای با وزن مولکولی کم ،به
عنوان شاته کنندههای پرواکسیدانها (یون آهن و م س)
ش ناخته ش دهان د ( )Chalamaiah et al., 2015و ش اید
بتوان تاثیر خ وب پ روتئین آبک افتی ب ه دس ت آم ده در
مطالعه حاضر را به وجود پپتیدهای محتوی هیس تیدین و
پپتیدهای با وزن مولکولی کم نسبت داد.
از دیگر شاخصهای آنتیاکسیدانی ،بررسی قدرت مه ار
رادیکال  ABTSاست .این ارزیابی روش خوبی برای تعی ین
توان آنتیاکسیدانی پپتیدهای بدست آمده است و رادیک ال
 ،ABTSیک رادیکال ناپایدار است که به آسانی توسط ی ک
آنتیاکس یدان مه ار م یگ ردد (.)Jeevitha et al., 2014
نتایج این تحقیق نشان داد ک ه پپتی دهای بدس ت آم ده
دارای توانایی مهار رادیکال  ABTSنیز هستند و بیشترین
مقدار آن مربوط به غلظت  2/5میلیگرم در میلیلیت ر در
زمان  180دقیقه ( 76/76 ± 1/35درصد) بود.
مطالعهی  Jeevithaو همکاران ( )2014روی عملک رد
آنت یاکس یدانی پ روتئین آبک افتی م اهی س اردین
( )Sardinella longicepsنی ز نش ان داد ک ه ب ا اف زایش
غلظت تا  5میلیگرم بر میلیلیت ر توان ایی مه ار رادیک ال
 ABTSافزایش مییابد .در بررسی ت اثیر ش رایط آبکاف ت
ماهی مرک ب ( )Uroteuthis duvauceliiب ا روش س طح
پاسخ مشخص شد که با افزایش غلظت از  5تا  25میل ی-
گرم در میلیلیتر می زان ای ن ش اخص اف زایش م ییاب د
( .)Sivaraman et al., 2016همچنین مطالعه  Cheungو
همکاران ( )2012نشان داد که پپتیدهایی با وزن زیر س ه
کیل و دالت ون بهت رین عملک رد مهارکنن دگی  ABTSرا
داشتهاند.
در مورد  IC50بهترین زمان مربوط به  180دقیقه بوده
است و مقادیر  IC50در زمانهای مختلف ،تف اوت معن ی-
داری نسبت به هم داشتهاند ،به طوری که با افزایش زمان
مق دار  IC50ک اهش پی دا ک رده اس ت .نت ایج مطالع ه
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نتی هویری کلی
مطالعه حاضر نشان داد که پروتئین آبکافتی حاص ل از
امعاء و احشاء ماهی کپور معمولی توانایی خ وبی در مه ار
 همچن ین. داردDPPH رادیکال آزاد به خصوص در تست
با افزایش زمان آبکافت درجه آبکافت افزایش پی دا ک رد و
 دقیقه توان آنتیاکسیدانی180 با افزایش درجه آبکافت تا
 در مجم وع ب ا توج ه ب ه نت ایج ای ن.پپتیدها بیشتر شد
پژوهش میتوان گفت امعاء و احشاء ماهی کپ ور معم ولی
دارای خاصیت آنتیاکسیدانی مطلوبی است و میتوان د در
فراوردههای غذایی ب ه منظ ور اف زایش مان دگاری جه ت
.جلوگیری از فساد اکسیداسیونی مورد استفاده قرار گیرد
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) در مورد پپتی دهای2008(  و همکارانSamaranayaka
North Pacific hake بدس ت آم ده از م اهی
( نش ان داد ک ه ق درت مه ارMerluccius productus(
. با افزایش غلظت افزایش پیدا کرده استABTS رادیکال
 میلیگرم ب ر5 ) مقدار2010(  و همکارانFoh در مطالعه
میلیلیتر از پروتئین آبکافت فریز درایر شده مینس م اهی
 درصد97/21 ± 0/25 )Oreochromis niloticus( تیاپیا
. از خود نشان دادABTS خاصیت مهار کنندگی
به طور کلی عملکرد آنتیکسیدانی پ روتئین آبک افتی
 نس بت، مدت زم ان آبکاف ت،به شرایط آبکافت شامل دما
 ن وع آن زیم و ماهی ت م اده اولی ه،pH ،آنزیم به سوبسترا
.)Sivaraman et al., 2016( وابسته است
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