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فصلنامه علمی ـ پژوهشی

خواص کارکردی و آنتیاکسیدانی پروتئین آبکافتی تولیدشده از اندرونه ماهی
قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissبا استفاده از روش آنزیمی
سهیل ریحانی پول ،1سید علی جعفرپور ،*2رضا صفری
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چکیده:
هدف از پژوهش حاضر ،آبکافت اندرونه ماهی قزلآالی رنگینکمان با استفاده از سه آنزیم فالورزایم،
پاپایین ،پپسین و بررسی و مقایسه خواص کارکردی و آنتیاکسیدانی سه نوع پروتئین حاصل است .در
زمان ها ی یکسان ،بیشترین درجه آبکافت و بازیافت نیترو ژ نی ،برای پرروتئین آبکرافتی برا فالورزایرم
(بهترتیب  23/12 ± 1/05درصد و  55/64 ± 0/68درصد ) ثبت شد .در تمام  pHهای بررسی شده (به
غیر از دو  pH=8و ) pH=10پروتئین آبکافتی با فالورزایم به طور معناداری ( )p >0/05نسربت بره دو
پروتئین دیگر حاللیت بیشتری داشت .همچنین شاخص فعالیرت امولسریفایری (بره غیرر از  ) pH=4و
پایداری امولسیونی (به غیر از  ) pH=8نیز در پروتئین آبکافتی با فالورزایم در  pHهای بررسی شرده
به طور معناداری ( )p >0/05باالتر از دو پروتئین دیگرر برود .بررای مقایسره خرواص آنتریاکسریدانی
پروتئین ها ی آبکافتی از شاخص ها ی قدرت مهار رادیکال آزاد 2و 2دیفینیل  - 1-پیکریرل هیردرازیل
( ) DPPHو کاهندگی یون آهن سه ظرفیتی (فریک) استفاده شد و نتیجه اینکه ،پرروتئین آبکرافتی برا
پپسین بیشترین قدرت مهار رادیکال  DPPHو کاهندگی یون فریک را نشان داد (برهترتیرب ± 2/27
 83/59درصد و جذب  0/886 ± 0/013در طرول مرو  700نرانومتر ) .پرژوهش حاضرر نشران داد،
پروتئین های تولیدشد ه از این سوبسترا ،خواص مطلوبی دارند و عوامل مختلفی از جمله نروع آنرزیم
مصرفی تا حد زیادی این خواص را تحت تأثیر قرار میدهند.
کلید واژگان :آبکافت آنزیمی ،قزلآالی رنگینکمان ،اندرونه ،درجه آبکافت
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میزان تولید آبزیان در سال  158 ، 2012میلیون تن بررآورد

توالیهای کوتاه آمینواسید هستند که وقتی از سوی انسران

شده است ( .)FAO, 2014بدیهی است که این مقدار تولید،

مصرف میشوند  ،اثرهرای فیزیولروژیکی مفیردی برر بردن

دارای حجررم برراالیی از ضررایعات شررامل فلررت ،پوسررت،

اعمال میکنند ( .)Darjani, 2013این پپتیدها دارای خواص

Benjakul

بیولوژیکی از جمله تعدیلکننده فشار خون ،تقویرتکننرده

 .)and Morrissey,1997یکی از ماهیرانی کره تولیرد آن در

سیستم ایمنری ،ضرد انعقراد خرون ،ضرد سررطان و ضرد

کشور و به تبرع آن ،میرزان ضرایعات ایجادشرده ناشری از

میکررروب مرری باشررند(Wijesekara, 2010

مصرف آن باال است ،ماهی قزلآالی رنگینکمان میباشد.

.)Ngo et al., 2011 ; Harneday and Fitzherald, 2012

اندرونه  ،استخوانها و ستون فقرات مریباشرد (

; Kim and

طی مصرف این ماهی ،حجم بسیار زیادی از ضرایعات

پروتئین های آبکافتی یک منبع نیتروژنری ارزشرمند بررای

در خانههای مردم ،رستورانها و درصد بسیار کمی هم در

تولید محیط کشرت براکتری هسرتند (.)Safari et al., 2012

کارخانههای فراوری آبزیان تولیرد خواهرد شرد .ضرایعات

این پروت ئینها در اثر فعالیت آنزیمی به زنجیرههای پپتیدی

تولیدشررده دارای ارزش غررذایی برراال ،پررروتئین و مررواد

کوتاه شکسته شدهاند که این ویژگی موجب افزایش قابلیت

مغذی انرد ( )Bhaskar,2008و در صرورت بهرره بررداری و

هضمپذیری و کاربرد آنهرا برهعنروان مکمرل پروتئینری در

مدیریت درست ،می توان ند برای تولید محصوالتی با ارزش

غرذای انسران ،دام و آبزیران مریشرود (

افزوده باال ماننرد آرد مراهی ،روغرن مراهی ،سرت مراهی،

 .)Ghomi, 2008برای تولید پروتئین آبکافتی از آنرزیمهرای

رنگدانهها ،کیتین ،کیتوزان ،کالژن ،ژالتین ،کلسیم ،کنسانتره

پروتئازی مختلفی استفاده شده است .از جمله این آنزیمها

طعم و آنزیمهای مختلف استفاده شوند (

Ovissipour and

Ovissipour and

میتوان به آلکاالز ،پروتامکت ،نئروتراز ،تریپسرین (

Diniz

 .)Ghomi, 2008یکی دیگر از راههای استفاده بهینه از ایرن

 ،)Ovissipour et al., 2009 ; and Martin., 1997پاپرایین،

ضایعات ،آبکافت آنها برا اسرتفاده از آنرزیمهرای خرانواده

پررانکراتین (،)Shahidi et al., 1995; Ren et al., 2010

;

پپسین ( ، )Nalinanon et al., 2011بررومالین و فالورزایرم

پروتئرراز و در نتیجرره تولیررد پررودر پروتئینرری اسررت (

Elavarasan et al., 2014 Krisstinsson and Rasco, 2000
; Ovissipour et al., 2009 ; Klompong et al., 2007
.)Safari et al., 2012

پودرهای پروتئینی حاصل از آبکافرت آنزیمری ،بررای

( )Elavarasan et al., 2014اشاره کرد.
فالورزایم یک پروتئاز میکروبری اسرت کره از تخمیرر
غرقابی قارچ نژاد  Aspergillus oryzaeبهدست میآیرد (

اهداف مختلف در صنایع غذایی کاربرد دارند ،برای مثرال

 .)Slizvte et al., 2005پاپای ین یک پروتئاز گیاهی اسرت کره

به عنوان جایگزین مناسب بررای پرروتئینهرای شریر و یرا

از میوه نارس گیاه خربزه درختی با نرام علمری

پایدارکننده و طعم دهنرده در نوشریدنیهرا مطرره هسرتند

 papayaاستخرا مریشرود ( .)Buttle et al., 1989آنرزیم

( .)Skanderby, 1994همچنررین ایررن پودرهررا ،خاصرریت

پپسرین ) (E.C.3.4.23.1نروعی آسرپارتیک پروتئینراز شریره

آنتی اکسیدان ی دارند و از این ویژگی مریتروان در صرنایع

معده است که در شررایط بسریار اسریدی ،پرروتئین را بره

غذایی بهره گرفت (

; Nalinanon et al., 2011 Klompong

Taheri and Bita, et al., 2007 ; Elavarasan et al., 2014
; .)2010پودرهررای پروتئینرری حاصررل از آبکافررت ،دارای

پپتیردهای زیسررتفعالنررد .پپتیرردهای زیسررتفعررال شررامل

پروتئوزها  ،پپتونها و پپتیدها تبدیل میکند (
.)Haass, 2009

Carica

Fluhrer and
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هدف از پرژوهش حاضرر بررسری و مقایسره خرواص

ساری منتقل شد .این ضایعات به کمک مولینکت همروژن

کارکردی و آنتی اکسیدانی پروتئینهای آبکافتی تولیدشد ه از

و ترا شررروع آزمرایش در دمررای  - 18درجره سررانتیگررراد

اندرونه ماهی قزلآالی رنگینکمان با استفاده از سه آنرزیم

نگهداری شدند.

فالورزایم ،پاپای ین ،پپسین و معرفری بهتررین

آنرزیم و pH

آنزیمها

برای هر کدام از خواص پروتئین میباشد.

آنزیم های استفاده شده  ،آنزیمهای میکروبری (فالورزایرم)،
گ یراهی (پاپررای ین) و حیرروانی (پپسررین) مرری باشررند کرره از

مواد و روشها

نمایندگی شرکت  Novozymesدانمرار و  Merckآلمران

اندرونه ماهی قزلآالی رنگینکمان

تهیه شده و ترا زمران شرروع آزمرایش در دمرای  4درجره

اندرونه ماهی از بازار ماهیفروشان شهرستان سراری تهیره

سانتی گراد نگهداری شدند .مشخصات آنزیمهای مصررفی

و در مجاورت یخ (برای جلوگیری از فساد) به آزمایشرگاه

در جدول  1آورده شده است.

گروه شیالت دانشرگاه علروم کشراورزی و منرابع طبیعری
جدول  1مشخصات آنزیمهای مصرفی




آنزیم

دامنه دمایی ()ºC

دامنه pH

فعالیت آنزیمی

فالورزایم

50- 70

5- 7

1000 L

پاپایین

40- 80

5- 9

100 TU/mg

آلمان

پپسین

25- 40

1- 4

100 TU/mg

آلمان

کشور سازنده
دانمار

 : TUواحد تیروزین
 : AUواحد آنسون

تولید پروتئین آبکافتی

( )TM 65, Iranبا دمرای بهینره بررای فعالیرت هرر آنرزیم

بهمنظور تولید پروتئین آبکرافتی100 ،گررم از نمونرههرای

(جدول  ))2قرار داده و آنزیمها به میزان  1/5درصد میزان

اندرونه (که در دمای  4درجه سانتیگراد انجمرادزدایری و

پروتئین سوبسترا به محلولها اضافه شدند .پرت از اتمرام

سپت هموژن شدند) در ارلن مایرهرای  500میلری لیترری

فرایند آبکافت ( 3ساعت)  ،بررای قطرع واکرنش آنزیمری،

ریخته شد ،سپت میزان  200میلیلیترر برافر فسرفات ( برا

نمونه ها بهمدت  15دقیقه در دمای  95درجه سرانتیگرراد

 ، pH=7مناسررب برررای فعالیررت آنررزیمهررای پاپررای ین و

قرار گرفتند .نمونهها پت از خنک شدن در دمای اتاق 20 ،

فالورزایم) و بافر سدیم استات (برا  ، pH=3مناسرب بررای

دقیقره بررا دور  ، 8000gدر دمررای  10درجره سررانتیگررراد

فعالیت آنزیم پپسین) به ارلن مایرها اضافه شرد .برهمنظرور

سررررررررانتریفوژ

 )D-78532و

غیرفعالسازی آنزیمهای داخلی ،نمونهها  ،بهمدت  20دقیقه

سوپرناتانت با اسرتفاده از دسرتگاه فریرز درایرر (

درون حمام آبی (  )Memert WNB 29, Germanyبا دمرای

 )Zirbus, Germanyخشک و پودر پروتئینری حاصرل شرد

 85درجه سانتیگراد قرار داده شدند .سپت ظروف حاوی

(Safari Ovissipour et al., 2009 ; Guerard et al., 2002

نمونهها در انکوباتور شیکر دار (

Cold shaker incubator,

( Tuttlingen,Germany

; .)Ovissipour et al.,2010 ; et al., 2012
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جدول  2شرایط بهینه برای آنزیمها در طول واکنش



آنزیم

دمای بهینه ()°C

 pHبهینه

زمان (ساعت)

فالورزایم

50

7

3

پاپایین

50

7

3

پپسین

35

3

3

اعداد بهینه براساس پیش آزمون و مرور منابع انتخاب شدهاند.

برای رسم منحنی اسرتاندارد دسرتگاه اسرپکتروفتومتر

ترکیب شیمیایی
آنالیز پروتئین ،چربی ،خاکستر و رطوبت هم برای سوبسترا

(  )UV-M51 UV/ Vis Spectrophotometr, Italyاز سررم

و هم برای پودرهای پروتئینی حاصل از آبکافت انجام شد.

آلبومین گاوی بهعنوان پروتئین استاندارد استفاده شد.

پروتئین و چربی کل نمونه ها بهترتیب برا دسرتگاه کلردال

طول زنجیره پپتیدی ()PCL1

(  )Behr S4, Germanyو سوکسرله (

Behr – EZ 100 H,

میانگین طول زنجیره پپتیدی از طریق فرمول زیر بهدسرت

 )Germanyاندازهگیرری گردیرد ( .)AOAC,2005درصرد
رطوبت با خشک کردن نمونه در آون (

آمد (: )Adler-Nissen and Olsen, 1986

Fan azma gostar,

= PCL

 )BM 55, Iranبا دمای  105درجه سانتیگراد تا رسیدن به

بازیابی پروتئین

وزن ثابت محاسبه شد .میزان خاکستر با قرار دادن نمونه در

بازیررابی پرررروتئین بررهصرررورت درصرردی از پرررروتئین

کوره (  )FM.2.8, Iranبا دمای  600درجه سانتیگراد تعیین

آبکافررتشررده نسرربت برره مقرردار اولیرره آن محاسرربه شررد

شد (.)AOAC,2005

(.)Ovissipour et al., 2009

درجة آبکافت فرایند
برای محاسبه درجه آبکافت ،پت از پایان فرایند آبکافرت،

ارزیابی رنگ

تریکلرواستیک اسید (  20)TCAدرصد با نسبت برابرر بره

آنالیز رنگ پروتئی ن آبکافتی با استفاده از دستگاه رنگسنج

مایع رویی (سوپرناتانت) افزوده شد و محلرول حاصرل برا

(  )IMG- Pardazesh Cam- System XI, Iranدر سیسرتم

دور  6700gدر دمای  4درجه سانتیگراد بهمدت  20دقیقه

 CIEانجام شد .شاخصهای استفاده شرده * b * ، a* ، Lو

سانتریفوژ گردید .سپت نیتروژن موجرود در سروپرناتانت

* ( Wبهترتیب شاخص رو شنی ،قرمزی ،زردی و سرفیدی)

جدید (محلول  10درصد تریکلرو استیک اسرید) بره روش

بودند .دامنره شراخص * Lاز تراریکی (صرفر) ترا روشرنی

بیورت ( )Layne, 1957سنجیده شد .درجه آبکافت فرایند

( ،)100دامنه شاخص * aاز سبز ( )- 60تا قرمرز ( )+60و

از رابطه زیر محاسبه گردید (: )Hoyle and Merritt, 1994

دامنه شاخص *  bاز آبی ( )- 60تا زرد ( )+60است

(Kunte

 .)et al., 1997شاخص *  Wهم با اسرتفاده از فرمرول زیرر
محاسبه شد.
W= 100 - [ (100 - L* )2 + a*2 + b *2 ]0.5
1. Peptide Chain Length

16

خواص کارکردی و آنتیاکسیدانی  _____________________________________________ ...ریحانی پول و همکاران

که در این رابطه

حاللیت

و

میزان جذب امولسیون در

دو زمان صفر و ده دقیقه از شروع هموژنیزاسیون است.

برای تعیرین حاللیرت پرروتئین آبکرافتی  200 ،میلریگررم

و

Dt

میباشد.

پروتئین آبکافتی با  20میلیلیتر آب دیونیزه مخلوط شد .با

برابر  10دقیقه و  DAبیانگر اختالف

اسررتفاده از اسررید و سررود  0/2طبیعرری  pH ،محلررول برره

قدرت مهار رادیکـال آزاد 2و 2دیفینیـل  - 1-پیکریـل

 2،4،6،8،10،12رسانده شد .این مخلوط  30دقیقه در دمای

هیدرازیل ()DPPH

اتاق همزده و سپت  15دقیقه برا دور  7500 gسرانتریفوژ

برای اندازهگیری این قدرت ،ابتدا پروتئین آبکافتی ترا

شد .پرروتئین محلرول در سروپرناتانت از روش بیرورت و

غلظت  2میلیگرم در میلیلیتر در آب حل شد .سپت 1/5

پروتئین موجود در نمونه پت از حل شدن آن در سود 0/5

میلیلیتر از پروتئینهای محلول به  1/5میلیلیتر محلول 0/1

طبیعرری تعیررین شررد (.)Robinson and Hodgen ,1940

میلیموالر رادیکرال  DPPHدر اترانول  99/50اضرافه و برا

حاللیت پروتئین از رابطه زیر بهدست آمد:

سرعت باال هموژن شد .محلول حاضر بهمدت  30دقیقه در
مکان تاریک انکوبه و به دنبال جذب آن در طول مو 517
= حاللیت ()%

100

نانومتر با اسرتفاده از دسرتگاه اسرپکتروفتومتر (

UV-M51

 )UV/Vis Spectrophotometr, Italyقرائت شد .سررانجام

شاخص فعالیت امولسیفایری و پایداری امولسیونی

قدرت پروتئینهای آبکافتی برای مهار رادیکرال  DPPHبرا

برای محاسبه این شاخصهرا  ،ابتردا  10میلریلیترر روغرن

اسرتفاده از فرمرول زیرر محاسربه گردیرد (

گیاهی به  30میلیلیتر محلول یک درصد پروتئین آبکرافتی

Yen and Wu,

: )1999

اضافه و مخلوط حاصرل برا هموژنرایزر ( )IKA, Germany

× 100

برهمرردت یرک دقیقرره برا چرررخش  20500دور در دقیقرره
بهصورت کامل هموژن شد و یک امولسیون به دسرت آمرد.

 = 1-قدرت مهار

رادیکال DPPH

برای کنترل بهترر ،قردرت مهرار رادیکرال

آزاد DPPH

سپت به کمک سمپلر حجرم  50میکرولیترر از تره ظررف

پروتئینهای آبکافتی ،با آنتی اکسیدانهای سنتتیک از جمله

حراوی امولسریون در دو زمران صرفر و  10دقیقره پرت از

بوتیلهیدروکسیتولوئن ( )BHTو بوتیلهیدروکسیآنیرزول

هموژن کردن برداشته و با  5میلیلیتر محلول سدیم دوسیل

(  )BHAدر غلطت  200ppmمقایسه شد.

سولفات  0/1درصد مخلوط شد .جذب این محلرولهرا برا

قدرت کاهندگی آهن سه ظرفیتی (یون فریک)

دسررررتگاه اسررررپکتروفتومتر (

UV-M51

برای بررسی قدرت کاهندگی ،ابتدا یک میلیلیتر پرروتئین

 )Spectrophotometr, Italyدر طررول مررو  500نررانومتر

آبکافتی با غلظت  40میلیگرم بر میلیلیتر با  2/5میلیلیتر

قرائت گردید .شراخص فعالیرت امولسریفایری و پایرداری

بافر فسفات  0/2موالر با  pH=6/6و  2/5میلیلیتر محلرول

امولسیونی با استفاده از فرمولهای زیر محاسبه شد :

 1درصد وزنی – حجمی پتاسیم فریسریانید مخلروط شرد.

شرراخص فعالیررت امولسرریفایری (متررر مربررع بررر گرررم)

این محلول بهمدت  30دقیقه در دمای  50درجه سانتیگراد

وزن پروتئین (گرم)

Vis

/ 0/25

UV/

2 2/303

انکوبه شد و پت از ایرن مردت برا اضرافه کرردن محلرول

شررررراخص پایرررررداری امولسررررریونی (دقیقررررره)

تریکلرواستیک اسید  10درصد ،واکرنش پایران یافرت .در
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نهایت  2/5میلیلی تر از این مخلروط برا  2/5میلریلیترر آب

نتایج

مقطر و  0/5میلیلیتر فریک کلرید  0/1درصد ترکیب و 10

ترکیب شیمیایی اندرونه قرزلآال و پرروتئینهرای آبکرافتی

دقیقه در دمای محیط انکوبه و سپت جذب آن با دسرتگاه

مشررتقشررده از آن در جرردول  3نشرران داده شررده اسررت.

UV-M51 UV/ Vis Spectrophotometr,

همانطورکه مشاهده می شود ،پروتئین موجرود در اندرونره

 )Italyدر طول مو  700نانومتر قرائت شد .جذب براالتر

قزلآال  16/01 ± 0/31 ،درصد است ،اما پروتئین موجود در

نشاندهندة قدرت کاهندگی باالتر پرروتئینهرای آبکرافتی

پودر پروتئین های آبکافتی تهیهشرده از آن ،برهطرور قابرل

است ( .)Oyaiza, 1986در اینجا هم برای مقایسره بهترر ،از

مالحظه ای افزایش یافته که این امر نشان دهندة موفق بودن

آنترری اکسرریدانهررای بوتیررلهیدروکسرریتولرروئن ( )BHTو

فرایند آبکافت میباشد .بیشترین مقردار پرروتئین (±0/17

بوتیررلهیدروکسرریآنیررزول (  )BHAدر غلطررت 200ppm

 82/42درصد) در پودر پروتئینی آبکافتی با فالورزایم وجود

استفاده شد.

داشت ( .)p >0/05مطابق جدول میزان چربی و رطوبت در

آنالیز آماری

پروتئین های آبکافتی نسبت به اندرونه قرزلآال برهصرورت

آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  19انجام و

چشمگیری کاهش یافت .در این مطالعه میزان خاکسرتر در

دادهها از طریق آنالیز واریرانت یکطرفره و آزمرون دانکرن

پروتئین آبکافتی نسبت به اندرونه قزلآال بیشتر بود.

اسرپکتروفتومتر (

آنالیز شدند .برای رسم نمودارهرا و جرداول از نررم افرزار
 )2014( Excelاستفاده شد.
جدول  3ترکیب شیمیایی اندرونه قزلآال و پروتئینها ی آبکافتی مشتقشده از آن با آنزیمهای مختلف
ماده

پروتئین (درصد)

چربی (درصد)

رطوبت (درصد)

خاکستر(درصد)

اندرونه قزلآال

16 /01 ± 0 /31

12 /98 ± 0 /72

67 /12 ± 0 /62

3 /85 ± 0 /42

0/21 a

3/35 ±

13/5 ±

0/57 a

پروتئین آبکافتی با فالورزایم

82 /42

0/08 a

±0 /17 a

0/92 ±

78 /80 ±

0/18 b

1/08 ±

پروتئین آبکافتی با پاپایین

0 /97 b

پروتئین آبکافتی با پپسین

71 /05 ± 2 /45 c

1/24 ± 0/12 b

3/85 ±

4/06 ± 0/64 a

0/1 a
1/3 a

13/16 ±

17/34 ± 1/44 b

 حروف یکسان باالی داده ها ،نشانه عدم وجود اختالف معنادار بین آنهاست.

درجه آبکافت ،طول زنجیره پپت یدی و بازیابی پروتئین

( .)p >0/05در جدول  ، 4دو شاخصه مهم دیگر هرم دیرده

در ایرن مطالعره در زمرانهرای مسراوی  ،آنرزیم فالورزایرم

میشوند که با درجه آبکافت ارتباط دارند .اولین شاخصره

توانست نسبت به دو آنزیم دیگر ،پیونردهرای بیشرتری را

میانگین طول زنجیره پپتیدی است که برا درجره آبکافرت

تجزیه کند و باالترین درجه آبکافت را به خود اختصراص

رابطه عکت دارد و هرچره درجره آبکافرت بیشرتر شرود،

دهد (شرکل  .)1برین درجرات آبکافرت (درجره آبکافرت

میانگین طول زنجیره کاهش مرییابرد کره ایرن مسرئله در

فرایند طی سه ساعت واکنش ،هر نیم ساعت اندازهگیرری

فرمول کامالً مشهود است .کمترین طرول زنجیرره پپتیردی
( )4/32 ± 0/2در پرررروتئین آبکرررافتی برررا فالورزایرررم

شد و فقط درجه آبکافت در زمان  180دقیقه مورد بحر

( )p >0/05اندازهگیری شد (کمینه طرول زنجیرره پپتیردی

اسررت) ایررن آنررزیمهررا  ،اخررتالف معنرراداری وجررود دارد
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برای هر پروتئین ،فقط برا بیشرینه مقردار درجره آبکافرت

اولیه است .این شاخص رابطه مستقیمی با درجه آبکافرت

محاسبه شده است) .شاخص دیگر درصد بازیابی پروتئین

دارد و بیشترین میزان آن ( 55/64 ± 0/68درصرد) بررای

است که نشاندهندة میزان پرروتئ ین مسرتخر از پرروتئین

پروتئین آبکافتی با فالورزایم ثبت شد.

جدول  4درجه آبکافت ،طول زنجیره پپتیدی و بازیابی پروتئین در پروتئینهای آبکافت
پروتئینهای آبکافتی

بیشینه درجه آبکافت ( درصد)

کمینه طول زنجیره پپتیدی

بازیابی پروتئین ( درصد)

پروتئین آبکافتی با فالورزایم

23 /12 ± 1 /05 a

4 /32 ± 0 /2 a

55 /64 ± 0 /68 a

پروتئین آبکافتی با پاپایین

14 /95 ± 0 /58 b

6 /68 ± 0 /26 b

44 /86 ± 1 /19 b

پروتئین آبکافتی با پپسین

11 /34 ±

8 /90 ±

35 /82 ±

1 /45 c

1 /14 c

1 /29 c

 حروف متفاوت باالی اعداد نشانه وجود اختالف معنادار بین داده هاست.

شکل  1درجه آبکافت در طی زمان انجام واکنش

ارزیابی رنگ

میشود  ،پروتئین آبکافتی با پاپای ین ،روشنترین ()p >0/05

در جدول  ، 5شاخص هرای رنرگ پودرهرای پروتئینری در

و پروتئین آبکافتی با پپسین ،قرمزترین ( )p >0/05پودرهای

سیستم  CIEنشان داده شده است .همانطرورکره مشراهده

پروتئینی بودند.

جدول  5مقایسه و ارزیابی رنگ پروتئینهای آبکافتی با آنزیمهای مختلف
پروتئینهای آبکافتی
شاخصهای رنگی
شاخص روشنایی ( *)L

پروتئین آبکافتی با فالورزایم
0 /19 a

پروتئین آبکافتی با پاپایین

65 /06 ±

0 /57 b

72 /87 ±

پروتئین آبکافتی با پپسین
0 /7 c

68 /36 ±

شاخص قرمزی ( *)a

4 /71 ± 0 /78 d

2 /64 ± 0 /1 e

7 /47 ± 0 /8 f

شاخص زردی ( * )b

24 /54 ± 0 /04 g

33 /41 ± 0 /62 h

32 /05 ± 1 /38 h

شاخص سفیدی ( * )W

57 /04 ± 0 /17 i

56 /88 ± 0 /79 i

54 /32 ± 0 /69 j

 حروف یکسان باالی اعداد  ،نشانه نبود اختالف معنادار بین داده های هر سطر است.
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حاللیت پروتئینهای آبکافتی

پپسین ثبت شد .شکل  ، 2حاللیت پروتئینهای آبکافتی را

در این پژوهش  ،پروتئینهای آبکافتی در  pH=4کمترین و

در  pHهای  2تا  12نشان می دهد .همانطور کره مشراهده

در  pH=10بیشرترین حاللیرت را داشرتند ؛ البتره پررروتئین

میشود ،باالترین حاللیرت در تمرامی  pHهرا ،مربروط بره

آبکافتی با فالورزایم در  pH=10با تمام  pHها بره غیرر از

پروتئین آبکافتی برا فالورزایرم اسرت .ضرمن اینکره ایرن

 pH=4از نظر حاللیت اختالف قابرل مالحظره ای نداشرت

پررروتئین در دو  8 pHو  10از نظررر حاللیررت اخررتالف

( .) p <0/05همچنین پروتئین آبکافتی با پاپای ین نیرز در دو

معناداری با پروتئین آبکافتی حاصل از فعالیت پاپایین ندارد
(.)p <0/05

 8 pHو  10اخرتالف معنرا داری از ایرن نظرر ارائره نکرررد
( .)p <0/05مثل همین نتیجره بررای پرروتئین آبکرافتی برا

شکل  2حاللیت پروتئینها ی آبکافتی با آنزیمهای مختلف

آبکافتی در  pH=4و بیشرترین مقردار آن در  pH=10ثبرت

شاخص فعالیت امولسیفایری و پایداری امولسیونی

در pH

شکل  3میزان شاخص فعالیت امولسیفایری هر سه پروتئین

شده است .ضمن اینکه پروتئین آبکافتی با پاپرای ین

آبکافتی را نشان میدهرد .همرانطرور کره در ایرن شرکل

های  6 ، 4 ، 2و پروتئ ین آبکافتی با پپسین در  pHهای  4و

مشاهده میشود ،در تمامی  pHها بره غیرر از  ، pH=4ایرن

 8از نظررر ایررن شرراخص اخررتالف معنرراداری نداشررتند
( .) p <0/05همچنین پروتئین آبکافتی با فالورزایرم در دو

شاخص در پروتئین آبکافتی با فالورزایم بهطور معناداری
( )p >0/05از دو پرروتئین دیگررر بیشرتر اسررت .همچنررین

 10 pHو  12از نظر این شاخص اختالف قابل مالحظهای
ارائه نکرد (.)p <0/05

کمترین میزان شاخص فعالیت امولسیفایری هر سه پروتئین
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شکل  3شاخص فعالیت امولسیفایری پروتئینها ی آبکافتی با سه آنزیم در  pHهای مختلف

یکی دیگرر از خرواص کرارکردی مهرم پرروتئینهرای

دو پروتئین دیگر به خود اختصاص دهد .همچنین شاخص

آبکافتی شاخص پایداری امولسیونی است .مطابق شکل ، 4

پایداری امولسریونی هرر سره پرروتئین آبکرافتی در

pH=4

در تمام  pHهای بررسی شده (به غیر از  )pH=8پرروتئین

حداقل است .گفتنی است ،بیشترین مقدار این شاخص در

آبکافتی با فالورزایرم توانسرت برهطرور قابرل مالحظرهای

پروتئین آبکافتی با فالورزایم و پپسین مربوط بره  pH=6و

( ) p >0/05شاخص پایداری امولسیونی بیشتری را نسبت به

در پروتئین آبکافتی با پاپای ین متعلق به  pH=8بود.

شکل  4شاخص پایداری امولسیونی در پروتئینها ی آبکافتی با سه آنزیم در  pHهای مختلف

خواص آنتیاکسیدانی پروتئین آبکافتی

رادیکال آزاد 2و 2دیفینیل  - 1-پیکریل هیدرازیل ()DPPH

در این پژوهش از دو شاخص مهم برای سرنجش فعالیرت

و کاهندگی یون آهن سه ظرفیتی (فریک) استفاده شد.
مطررابق شررکل  ، 5در بررین پررروتئینهررای آبکررافتی،

آنتی اکسیدانی پروتئینهرای آبکرافتی ،یعنری قردرت مهرار

باالترین ( 83/59 ± 2/27درصرد) قردرت مهرار رادیکرال
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آزاد  DPPHمربوط بره پرروتئی ن آبکرافتی برا پپسرین برود

مصنوعی ،بیشترین قدرت کاهندگی یون فریک (آهرن سره

( .)p >0/05این ویژگری در پرروتئین آبکرافتی برا پاپرای ین

طرفیتی) به پروتئین آبکافتی با پپسرین (جرذب ± 0/013

( 77/34 ± 1/25درصرد) انردکی از پرروتئین آبکرافتی بررا

 0/886در طررول مررو  700نررانومتر) اخ تصرراص داشررت.

فالورزایررم ( 76/33 ± 2/74درصررد) بیشررتر بررود  ،امررا

پررروتئینهررای آبکررافتی بررا فالورزایررم ( جررذب ± 0/035

اخررتالف معنرراداری بررین ایررن دو پررروتئین از ایررن نظررر

 0/761در طررول مررو  700نررانومتر) و پاپررای ین (جررذب

مشاهد ه نشد ( .)p <0/05شراخص آنتری اکسریدانی بعردی

 0/686 ± 0/012در طول مو  700نانومتر) برهترتیرب در

که بررسی شد  ،قدرت کاهنردگی یرون فریرک برود .طبرق

مراتب بعدی قرار گرفتند.

شکل  ، 6در این شاخص هرم پرت از آنتری اکسریدانهرای

شکل  5قدرت مهار رادیکال آزاد  DPPHدر پروتئین های آبکافتی با سه آنزیم


حروف یکسان باالی هر ستون نشاندهندة نبود اختالف معنادار بین داده ها است () p <0/05

شکل  6قدرت کاهندگی پروتئینهای آبکافتی با سه آنزیم


حروف متفاوت باالی هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنادار بین داده ها است ()p <0/05
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بحث

پروتئین آبکافتی از اندرونه ماهی ترن زردبالره (

ترکیب شریمیایی پرروتئین آبکرافتی برا سوبسرترا ،تفراوت

 )albacaresانجام گرفت ،علت بیشتر برودن خاکسرتر در

(Ovissipour et al., Taheri et al., 2013

پروتئینهای آبکافتی نسبت به سوبسترا  ،افزایش میزان ماده

;  .)2010علررت بیشررتر بررودن درصررد پررروتئین در پررودر

خشک و بهکرارگیری برافر فسرفات طری فراینرد آبکافرت

پروتئینی تولیدشد ه با استفاده از آنزیم فالورزایم (نسبت به

گزارش شد (.)Ovissipour et al., 2010

اساسری دارد

Thunnus

دو پروتئین دیگر) را باید در فعالیرت آنزیمری براالتر ایرن

در مطالعهای کره برهمنظرور مقایسره خرواص پرروتئین

آنزیم نسبت به دو آنزیم دیگر و نوع سوبسترا جستجو کرد

آبکافتی تولیدشد ه از اندرونه ماهی قزلآالی رنگینکمان و

( .)Ovissipour et al., 2010علرت کمترر برودن چربری در

ضایعات مرر برا آلکراالز انجرام گرفرت ،کراهش چربری،

پروتئین های آبکافتی نسبت سوبسترا را میتوان ایرنگونره

رطوبت و افزایش پروتئین در پودر پروتئین آبکافتی نسبت

توضری داد کرره پرریش از شرروع فراینررد آبکافررت ،برررای

به سوبسترا مشاهده شد که نتیجه پژوهش حاضر را تأییرد

غیرفعالسازی آنزیم های داخلی بافت ،نمونهها حردود 20

میکند (.)Taheri et al., 2013

دقیقه در معرض دمای  85درجره سرانتیگرراد قرر ار داده

درجه آبکافت ،شاخصی برای مشرخص کرردن میرزان

میشوند .همچنین پت از پایان زمان تعیینشده برای فرایند

پیوندهای پپتیدی شکسرته شرده اسرت .هرر چره فعالیرت

آبکافت ،بهمنظور غیرفعالسازی آنزیمهای تجاری ،نمونهها

آنزیمی یک آنزیم بیشتر باشد ،آن آنزیم توانرایی شکسرتن

 15دقیقه در دمای  95درجه سانتیگراد انکوبه مریشروند.

تعداد بیشتری از پیوندهای پپتیدی را دارد .یک عامل مهرم

این فرایندهای دمایی و استفاده از آنزیم ،موجرب تخریرب

در این بحر  ،شررایط آزمرایش و نروع سوبستراسرت .در

بافت نمونه و آزاد شدن چربی میشوند .چربی آزاد شرده

پژوهشرری کرره اندرونرره مرراهی تررن زردبالرره (

بهصورت یک الیه در باالی ارلن (محتوای بافر ،اندرونره و

 )albacaresتحت تأ ثیر سه آنرزیم آلکراالز ،پروترامکت و

آنزیم) قرار میگیرد .این موضوع در باالی فالکونها پت از

فالورزایم به میزان برابر ( 30واحد آنسون) طی  90دقیقره

عمل سانتریفوژ ،بهصورت شفافتر مشاهده میشود .بررای

آبکافت شد  ،باالترین درجه آبکافت (حدود  27درصد) و

Thunnus

بازیافرت نیتروژنرری ( 80/67 ± 2/84درصررد) مربرروط برره

رسیدن به سوپرناتانت ،ناگزیر این چربی باید تخلیه شود و

پروتئین آبکافتی با آلکاالز بود (.)Ovissipour et al., 2010

به این صورت پروتئین آبکا فتی میزان چربری انردکی دارد

در پژوهش حاضر باالترین درجه آبکافت (23/12 ± 1/05

(معموالً حدود  1درصد) .میزان چربی در پروتئین آبکافتی
با فالورزایم کمتر ( )p >0/05از پروتئین آبکافتی با پاپای ین

درصد) و بازیافت نیتروژنی ( 55/64 ± 0/68درصرد) بره

و پپسین است که یکی از دالیل آن را میتوان باالتر برودن

پروتئین آبکافتی با فالورزایم اختصاص داشت.

فعالیت آنزیمی فالورزایم نسبت به پاپای ین و پپسین دانست

حاللیت پروتئینهای آبکافتی با توجه نوع آنزیم (درجه

که می تواند پیوندهای پپتیدی بیشتری را شکسته و چربری

آبکافت) و  pHمتغیر است .در این مطالعه نیز پروتئینهای

بیشتری را آزاد کند .دلیرل کراهش چشرمگیر رطوبرت در

آبکافتی تولیدشد ه برا آنرزیمهرای مختلرف ،حاللیرتهرای

پروتئین آبکافتی ،خشرک کرردن سروپرناتانت برا دسرتگاه

متفاوتی داشتند .از جمله دلیل این تفاوت ،درجه آبکافت و

خشککن انجمادی اسرت .در تحقیقری کره دربرارة تولیرد

به دنبال آن طول زنجیره پپتیدی است .به گونه ای که هرچه
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درجه آبکافت بیشتر باشد ،زنجیرههایی با طول کمتر تولید

رسیده اسرت .همچنرین دلیرل افرزایش شراخص فعالیرت

میکند و هر چه طول زنجیره کوتاهتر باشد (وزن مولکولی

امولسریفایری و پایررداری امولسریونی در  pHهررای برراالتر،

کمتر) ،قابلیت انحالل آن افزایش مییابد .دلیل دیگرر هرم

افزایش حاللیت است .با افزایش حاللیرت ،پرروتئینهرای

مربوط به تعداد و نسبت اسیدآمینههای آبدوست و آبگریز

آبکافتی به سرعت منتشر شده و به سط مشتر

آب  -هوا

زنجیرههای پپتیدی است که در اثر آبکافت برا هرر آنرزیم

جذب میشوند و از اینرو شاخص فعالیرت امولسریفایری

تولید میشوند .همچنین طی ایرن پرژوهش ،پرروتئینهرای

(Klompong et Mutilangi et al., 1996

آبکافتی در  pH=4کمترین حاللیت را داشتند ،زیرا

افرزایش مرییابرد

این pH

;  .)al., 2007مطالعرره ای کرره دربررارة شرراخص فعالیررت

در محدودة  pHایزوالکتریک قرار دارد و مجموع بار مثبت

امولسیفایری و پایداری آن در پروتئین آبکرافتی حاصرل از

و منف ی رشته پپتیدی با یکدیگر برابر بوده و پپتید توانرایی

بافرت مراهی (برا نرام علمری)  Selaroides leptolepisبرا

Chobert

استفاده از آنزیم آلکاالز و فالورزایم در  pHدو تا ده انجام

نگهداری آب را ندارد و ناگزیر رسوب میکند (

شرد ،حررداقل شراخص فعالیررت امولسریفایری و پایررداری

.)et al., 1988; Linder et al., 1996

امولسیونی را در  pH=4گزارش کرد (

مطالعهای که دربارة حاللیت پروتئین آبکافتی تولیدشده

Klompong et al.,

از ماهی ( با نام علمی)  Selaroides leptolepisبا آنزیمهای

 )2007که از این نظر برا نتیجره پرژوهش حاضرر مطابقرت

pH=4

داشت .همچنین میزان ایرن شراخصهرا در سره پرروتئین

و بیشینه آن را حدوداً در  pHهای برین  7ترا  10گرزارش

آبکافتی ،اختالف قابرل مالحظره ای داشرت کره ایرن امرر

کرررد .)Klompong et al., 2007( .همچنررین طرراهری و

نشاندهندة اهمیت نوع آنزیمهرای مصررفی بررای فراینرد

همکاران ( )2013طی پژوهشی حاللیت پروتئین آبکرافتی

آبکافت است .در تحقیقی که شاخص فعالیت امولسیفایری

تولیدشد ه از اندرونه ماهی قزلآالی رنگینکمان با استفاده

و پایداری امولسیونی پروتئین آبکافتی تولیدشرد ه از بافرت

از آنزیم آلکاالز را در  pHدو تا ده بررسی کردنرد .نتیجره

مرراهی کپررور آب شرریرین (  )Catla catlaبررا اسررتفاده از

pH=11

آنرزیمهررای پروترامکت ،فالورزایررم ،بررومالین و آلکرراالز

اندازهگیری شد .در پژوهش حاضر حاللیت هر سه پروتئین

مقایسره شرد  ،بیشررترین شراخص فعالیرت امولسرریفایری و

در  pH=4حداقل و در  pH= 10حداکثر بود.

پایداری امولسیونی به ترتیب برای پروتئینهای آبکافتی برا

فالورزایم و آلکاالز انجام شد  ،کمینه حاللیت را در

اینکه حداقل حاللیت در  pH=4و حرداکثر آن در

در مطالعره حاضررر ،شراخص فعالیررت امولسرریفایری و

پروترامکت و پررروتئین آبکرافتی بررا بررومالین ثبررت شررد

پایداری امولسیونی برای هر یک از پروتئینهرای آبکرافتی

( .)Elavarasan et al., 2014پژوهش مذکور ،از نظر معنادار

بره pH

بودن نقش آنزیم در تعیین خواص امولسیفایری پرروتئین،

وابسته به حاللیت و  pHبود (خود حاللیت وابسته

مطالعه حاضر را تأی ید کرد.

است) .دلیل حداقل بودن شاخص فعالیت امولسیفایری در
 ، pH=4کاهش حاللیت در (نقطه ایزوالکتریک) و بهدنبرال

پروتئین های آبکرافتی خاصریت آنتری اکسریدانی قابرل

آن ناتوانی رشتههای پپتیدی برای حرکت سریع (برهدلیرل

(Elavarasan et Klompong et al., 2007

کاهش حاللیت) به سمت سط مشتر

مالحظهای دارند

آب  -هوا میباشد.

; .)Taheri and Bita, 2010 ; al., 2014تررا حرردی کرره در

عالوه بر آن بار شبکه پپتید در این  pHبره حرداقل خرود

بعضی مواقع (بسته به شرایط) با آنتی اکسیدانهای سنتتیک
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ماننرررررد بوتیرررررلهیدروکسررررریآنیرررررزول (  )BHAو

در مطالعه ای ،خواص آنتی اکسیدانی پروتئ ینهای آبکرافتی

بوتیررلهیدروکسرریتولرروئن ( )BHTبرابررری مرریکننررد

تولیدشد ه از بافت ماهی کپور آب شیرین (  )Catla catlaبا

( .)Elavarasan et al., 2014فعالیررت آنترری اکسرریدانی

اسرتفاده از آنرزیمهرای بررومالین ،آلکراالز ،پروتررامکت و

پروتئینهای آبکافتی بره نروع پروتئراز

فالورزایم مقایسه شد و بیشترین قدرت مهار رادیکال آزاد

(; Jun et al., 2004

 ) Elavarasan et al., 2014و شرایط آبکافرت بسرتگی دارد

DPPHو کاهندگی یون فریک مربوط به پروتئین آبکافتی با

( Jao and Ko, 2002 ; Jun et al., 2004 ; Pena-Ramos and

برررومالین بررود ( .)Elavarasan et al., 2014دو پررژوهش

 .) Xiong, 2003در طول آبکافت بسته به نوع آنزیم استفاده

مرذکور ،ماننرد پرژوهش حاضرر ،متفراوت برودن خررواص

شده  ،دامنه وسیعی از پپتیدهای کوچک و آمینواسیدهای آزاد

آنتی اکسیدانی پرروتئینهرای آبکرافتی تولیدشرد ه (از یرک

تولید میشوند .تغییر اندازه و سط آمینو اسیدهرای آزاد و

سوبسترا) با آنزیمهای مختلف را ثابت کردند.

پپتیدهای کوچک روی خواص آنتی اکسیدانی پروتئینهای
آبکافتی اثرگذار است ( .)Wu et al., 2003در این مطالعه هم

نتیجهگیری

نرروع آنررزیم بررهعنرروان عامررل تعیررینکننررده در خاصرریت

از این پرژوهش چنرین برمریآیرد کره نبایرد ارزش مراهی

آنترری اکسرریدانی بررسرری شررد و آنررزیم پپسررین در تولیررد

قزلآالی رنگینکمان را تنها در کیفیت باالی بافت آن دید،

پروتئین های آنتی اکسیدان موفقتر عمل کرد .همانطور کره

بلکه این ماهی دارای ضایعات ارزشمندی با مقادیر براالی

پیشتر عنوان شد ،خاصیت آنتی اکسریدانی پرروتئینهرای

پررروتئین اسررت کرره در صررورت آبکافررت آنزیمرری (ایررن

آبکررافتی برره حرردی برراال اسررت کرره گرراهی اوقررات بررا

ضررایعات)  ،محصررولی بررا خررواص کررارکردی و فعالیررت

آنتی اکسیدانهرای سرنتتیک (بوتیرلهیدروکسریتولروئن و

آنتی اکسیدانی مطلوب تولید خواهد شد (پروتئین آبکافتی).

بوتیلهیدروکسی آنیزول) برابری میکند .اشکال  5و  6نیز

نتیجه دیگر اینکره ،ایرن مطالعره نشران داد تمرام خرواص

به درستی مبین این امر هستند .همانطرور کره در شرکل 5

(عملکردی و آنتی اکسیدانی) پروتئین آبکافتی به نوع آنزیم

مشاهده می شود ،قدرت مهار رادیکرال آزاد  DPPHتقریبراً

استفاده شده برای انجام فرایند آبکافت بستگی دارد و تغییر

نزدیک به بوتیلهیدروکسیتولوئن است  ،اگرچره اخرتالف

آنزیم ،این خواص را تحت تأث یر قرار می دهد.

است که پروتئین آبکافتی با پپسین از نظر قدرت کاهندگی

تشکر و قدردانی

معناداری دارند ( .)p>0/05همچنین در شکل  6کامالً واض
یون فریک  ،اختالف معناداری با بوتیلهیدروکسریتولروئن

محققان این مطالعه بر خود الزم می دانند از دانشگاه علروم

ندارد ( .)p <0/05طی پژوهشی پروتئین میوفیبریلی مراهی

کشاورزی و منابع طبیعی ساری بهویژه گروه شیالت بهدلیل

آمور (  )Ctenopharyngodon idellaبا استفاده از آنزیمهای

کمکهای بیشائبه تقدیر و تشکر بهعمل آورند.

پاپای ین ،پانکراتین ،برموالین ،نئروتراز ،آلکراالز آبکافرت و
خواص آنتی اکسیدانی آن بررسی شد و نتیجه اینکه ،پروتئین
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Abstract:
The aim of this study was to hydrolysis of rainbow trout viscera by application of
flavourzyme, papain and pepsin enzymes and compare the functional and
antioxidant properties of these three types of proteins . At the same time, the
maximum degree of hydrolysis and nitrogen recovery was recorded for the
hydrolysate produced by flavourzyme (23.12 ± 1.05% and 55.64 ± 0.68%
respectively). In all pH values tested (apart pH 8 and 10), hydrolysate produced by
flavourzyme showed the highest solubility compared to other proteins (p<0.05). In
addition, emulsion activity (apart from pH 4) and emulsion stability index (apart
from pH 8) in this protein were higher in comparison with two other proteins
(p<0.05). To compare the antioxidant properties of hydroly sate, the inhibition
capability of scavenging of 2,2 diphynyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radicals and
reduction capacity of iron (III), were measured. As a result, hydrolysate produced by
pepsin showed highest DPPH scavenging power (83.59 ± 2.27 %) and iron (III)
reduction power (0.886 ± 0.013 absorbtion in 700 nm).This study showed that the
proteins produced from the substrate has favorable properties and various factors,
including the type of enzyme used greatly affect these properties.
Keywords: Enzymatic hydrolysis, Rainbow trout, Viscera, Degree of hydrolysis
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