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 چکیده

دقیقه تهیهه   819و  39درصد و در دو زمان  2و  2پروتئین هیدرولیزشده ماهی حسون با استفاده از آنزیم پاپائین در دو غلظت 

های هیدرولیزشده با استفاده از یی پروتئینبررسی اثرات ضدباکتریا اکسیدانی آن ارزیابی شد.شد و خواص ضد باکتریایی و آنتی

اورئهوس، لیسهتریا    سرئوس، اسهتايیلوکوکوس  باسیلوس ،اشریشیاکلی زای شاملهای بیماریبر علیه باکتریروش انتشار دیسک 

، 7/93، 37/81، 93/3، 81/2، 92/2های مختلف پپتیهد  مونوسیتوژنز، استرپتوکوکوس اینیه و سودوموناس آئروژینوزا، در غلظت

اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شهده بها   همچنین يعالیت آنتیلیتر مورد مطالعه قرار گريت. گرم/میلیمیلی 899و  999، 879، 37

-و رادیکال آزاد هیدروکسیل مورد بررسی قرار گريت. پهروتئین  DPPH ،ABTSگی رادیکال آزاد گیری قدرت مهارکننداندازه

 899و  999گونه يعالیت ضدباکتریایی حتهی در بهارترین غلظهت مهورد مطالعهه       پائین هیچهای هیدرولیزشده بوسیله آنزیم پا

يعالیهت آنتهی اکسهیدانی قابهل     های هیدرولیزشهده  پروتئین های مورد مطالعه نشان ندادند.لیتر( بر علیه باکتریگرم/میلیمیلی

و  82/31، 32/29و هیدروکسهیل بهه ترتیه      DPPH، ABTSههای آزاد  بارترین میزان مهار رادیکالتوجهی را نشان دادند و 

هیهدرولیز شهده مهاهی حسهون يعالیهت       دسهت آمهد. پهروتئین   دقیقه به 819درصد آنزیم و زمان  2و در تیمار   درصد  99/28

 اکسیدان طبیعی در نظر گريت.عنوان یک آنتیتوان آن رابهضدباکتریایی نشان نداد، امامی

 اکسیدانیپروتئین هیدرولیزشده، آنزیم پاپائین، يعالیت ضدباکتریایی، يعالیت آنتی ماهی حسون، کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 که شوندگريته می نظر در ضروری آمینواسیدهای و انرژی منبع عنوانطور معمول بهبه غذایی رژیم در موجود هایپروتئین

 ترکیباتی عنوانبه های غذاییپروتئین نقش اخیر هایلسا در هستند، اما يیزیولوژیکی موردنیاز عملکردهای حفظ و رشد جهت

-ویژگی بررسی و تولید به زیادی ترتی  تحقیقاتایناست. به توجه قرارگريته  مورد هستند بسیار يعال يیزیولوژیکی ازنظر که

(. 8937همکاران، اند  مویدی و پرداخته و حیوانی گیاهی منابع از حاصل يعالزیست پپتیدهای به پپتیدهای موسوم های

 دارد وجود روزايزونی آیند. شواهد علمیمی دستبه جانوری و پروتئینی گیاهی منابع از عمده طور به يعال زیست پپتیدهای

 بروز از و داده ارتقا را انسان دریایی قادرند سالمتی منابع از شده مشتق هیدرولیز هایو پروتئین پپتیدها از بسیاری که

 (. 8937جلوگیری کنند  ربیعی و همکاران، مزمن  هایبیماری

-مصرف تمایل و همچنین سنتزی هایبیوتیکآنتی جانبی اثرات از کنندگاننگرانی مصرف دلیلبه گذشته هایدهه طول در

 پپتیدها این است. ضدمیکروبی بیشتر شده هایشده هیدرولیز و پپتیدها به مندیطبیعی، عالقه ترکیبات مصرف به کنندگان

 باشندمی مؤثر يسادزا و بیماریزا ازعوامل تریوسیع طیف علیه سنتزی و شیمیایی هایو نگهدارنده هابیوتیکآنتی با مقایسه رد

های علمی متعدد نشان پژوهش(. 8937 مویدی و همکاران،  دارند یوکاریوت هایسلول برای سمیت سلولی کمتری درحالیکه

توانند در غذاهای کارکردی، صنایع دارویی اکسیدانی باریی دارند و میآبزیان توانایی آنتی است که پروتئین هیدرولیز شدهداده 

-اکسیدان(. آنتیJeevitha et al., 2014؛ 8937؛ سلیمانی و همکاران، 8938و غذاداروها استفاده شوند  خارکی و همکاران، 

 و شوند اکسیداسیون می مانع اشباع غیر های چربی از شده رادیکال تشکیل به الکترون یک یا هیدروژن اتم یک اهدای باها 

کردن  يعال غیر طریق از یا و محیط از واسطه هایرادیکال یا آغازگرها بین بردن از با را ایزنجیره هایواکنش توانندمی

یدرولیز پروتئین پاپائین ها جهت ه(. یکی از کارامدترین آنزیم8937زاده و همکاران، دهند  رمضان خاتمه يلزی هایکاتالیست

 به .Carica papaya Lعلمی نام با درختی خربزه گیاه نارس شیرابه میوه از که است پروتئولیتیک آنزیم یک است. پاپائین

 (.Wisuthiphaet et al., 2016شود  ای در صنایع غذایی استفاده میطور گستردهآید و بهدست می

است. این ماهی با نام کریشو  Synodontidaeاز ماهیان آب شور و از خانواده  ایگونه (Saurida tumbil ماهی حسون 

شود. در بررسی انجام شده توسط های جنوب کشور محسوب میآبهای صید دور ریز در  کیجار بزرگ( به عنوان یکی از گونه

ل در سواحل خوزستان را تشکیل داده درصد از آبزیان دور ریز شده در تور ترا 38/97( این گونه 8937اسکندری و همکاران  

در پژوهش حاضر از آنزیم پاپائین برای تولید پروتئین هیدرولیزشده از است و به عنوان گونه تجاری ریز از آن نام برده شد. 

-ماهی حسون استفاده شد و خواص ضدباکتریایی پروتئین هیدرولیزشده با استفاده از روش انتشار دیسک و يعالیت آنتی

  و رادیکال آزاد هیدروکسیل بررسی شد. DPPH ،ABTSرادیکال های گیری درصد مهار اندازهانی آن با اکسید
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 کارمواد و روش 

 تهیه پروتئین هیدرولیز شده ماهی

 Saurida حسون  هایانجام گردید. ماهی 8938در سال  پارک علم و يناوری مازندران  ساری(مطالعه حاضر در آزمایشگاه 

tumbil)  از بازار استان بوشهر خریداری شد و پس از انجماد در يریزر با استفاده از ظروف متر سانتی 97طول متوسط با

جا نگهداری شد. پس از انجمادزدایی در یخچال، سرزنی، تخلیه ها در آنمنتقل و تا زمان شروع آزمایشیونولیتی به آزمایشگاه 

ها انجام شد و با آب سرد شستشو داده شد. سپس دو بار با چرخ گوشت، هیما گیریامعاء و  احشاء، کندن پوست و استخوان

 رهاییدر ارلن مای گرم گوشت ماه 79سپس  نگهداری شد. گراددرجه سانتی -29چرخ گردید و تا زمان آزمایش در يریزر 

دقیقه  2گردید و به مدت ( به ارلن مایر اضايه 2:8میلی لیتر آب مقطر نسبت   899میزان شده و  ختهیر ترییل یلیم 279

-گراد بهسانتیدرجه  17با درجه حرارت  (، ایران SL 910 رادط  نوین،  دقیقه در بن ماری 29سپس به مدت  .شد همگن

با  میآنزسپس . شداضايه  پتاسیم يسفات باير تریل یلیم 899 در ادامه .های داخلی قرار داده شدمنظور غیر يعال سازی آنزیم

، نور صنعت يردوس  در دستگاه انکوباتور متحرکها نمونهنمونه( اضايه شد و  نیپروتئ زانی بر حس  مد درص 2و  2نسبت 

SHEتیمار  .ندشدقه قرار داده یدق819و   39به مدت  قهیدور در دق 879با دور ثابت  گراد یدرجه سانت 79در دمای  (، ایران

اتاق  یپس از خنک شدن در دما يعال کردن آنزیم استفاده گردید.دقیقه برای غیر  87گراد به مدت درجه سانتی 37دمایی 

 ییرو عی. مانددش آمریکا(  Labnet, C6 ، وژیفیسانتر g×3999  در دور قهیدق 99درجه به مدت  89 یها در دما نمونه

 ودر درآیندصورت پهقرار داده شد تا ب ، ایران(GTFD-40،گزلین ط  ایران  کن انجمادیدستگاه خشکدر  و یآور جمع

  (.2993پور و همکاران،  اویسی

 آنالیز تقریبی گوشت ماهی حسون

 گیری شد.اندازه AOAC (2005)و پروتئین به روش  AOAC (2002)روش  ها بهنمونه خاکستر و چربی رطوبت، میزان

 تعیین میزان بازیافت پروتئین

نت حاصل از هیدرولیز آنزیمی با روش بیورت تعیین شد و جهت تعیین بازیايت پروتئینی میزان پروتئین محلول در سوپرناتا

 (.James  ،8337   میزان بازیايت پروتیئنی از طریق يرمول زیر محاسبه شد

 899× بازیايت پروتئینی =

 آزمون میکروبی

سیتوژنز، استرپتوکوکوس اورئوس، لیستریا مونو سرئوس، استايیلوکوکوس باسیلوس ،اشریشیاکلیهای در تحقیق حاضر باکتری

اینیه و سودوموناس آئروژینوزا برای بررسی اثرات ضدباکتریایی پروتئین هیدرولیز شده ماهی حسون، مورد استفاده قرار گريتند. 

های برای بررسی اثرات ضدباکتریایی از روش انتشار دیسک استفاده شد. بدین منظور سوسپانسیون يعال هر کدام از باکتری
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-گرم بر میلیمیلی 899های مختلف پروپئین هیدرولیز شده  تا عه روی محیط مولر هینتون آگار تلقیح شدند. غلظتمورد مطال

های ها روی دیسکمیکرولیتر از این محلول 27لیتر که حداکثر غلظت قابل حل پروتئین هیدرولیز شده بود( تهیه شد و 

متر از یکدیگر و از لبه میلی 27ها به ياصله حداقل شک شدن دیسکمتر تلقیح شد. پس از خمیلی 8کاغذی استریل با قطر 

-درجه سانتی 93ها در انکوباتور با دمای پلیت، بوسیله پنس استریل روی محیط آگار قرار داده شدند. بعد از این مرحله، پلیت

ی از آنتی بیوتیک تتراسایکلین به ساعت قرار گريتند.. به منظور کنترل نتایج آزمون حساسیت ضدباکتریای 22-21گراد به مدت

 (.8937عنوان کنترل مثبت و آب مقطر به عنوان کنترل منفی استفاده شد  خضری و همکاران، 

DPPH  آزاد مهار رادیکال فعالیت گیریاندازه
1  

-میلی 8 با آب مقطر( لیترگرم بر میلیمیلی 2و  8، 7/9  های مختلفنمونه پروتئین هیدرولیزشده در غلظت هر از لیترمیلی 8

 دمهای  در دقیقهه  89 مدت سپس به درصد( مخلوط گردید. 7/33اتانول  مورر  تهیه شده درمیلی DPPH 8/9ازمحلول لیتر 

در گیری گردیهد.  اسپکترويوتومتر اندازه توسط نانومتر 783 موج طولدر رادیکال آزاد  جذب و شد داشته نگه تاریکی و در اتاق

و همکهاران،   Alemanشهد   يرمول زیر محاسهبه   با DPPH آزاد رادیکال مهاريعالیت شد. مقطر استفاده  از آب نمونه کنترل

2988.) 

 DPPHآزاد  رادیکال مهار =درصد ] 8 -(شاهد جذب میزان – مورد آزمایش نمونه جذب میزان / شاهد جذب  میزان×[899

ABTSگیری قدرت مهار رادیکال آزاد اندازه
2

 

ABTS 2/3 ساعت در دمای اتاق قهرار داده شهد.    82( ترکی  و 8:8مورر به نسبت   میلی 8/2ورر با پتاسیم پرسولفات م میلی

سهاعت در دمهای اتهاق     2مخلوط شهده و پهس از    ABTSمیکرولیتر  2179میکرولیتر از نمونه پروتئین هیدرولیزشده با  879

 زیهر  يرمهول  بها  ABTS ههای   رادیکهال  مههار  درصد. شد تفادهاس مقطر آب از کنترل نمونه گیری شد. در جذب نوری آن اندازه

 (.Aleman et al., 2011شد   محاسبه

 ABTSآزاد  پاک کنندگی رادیکال =درصد ] 8 -(مورد آزمایش نمونه جذب میزان / شاهد جذب  میزان×[899

 های هیدروکسیل رادیکال فعالیت مهارکنندگی

-میلی8به میزان  FeSO4ه به لوله آزمایش اضايه و مخلوط شدند. سپس محلول پروتئین هیدرولیز ينانترولین و نمونه 8/9 

نانومتر  798دقیقه جذب نوری در  89واکنش آغاز شد. پس از   H2O2لیتر  میلی 8لیتر مخلوط اضايه و در نهایت با ايزودن 

به عنوان بالنک  هیدرولیز پروتئین یحاو و H2O2 ياقد مخلوط و منفی کنترل هیدرولیز پروتئین ياقد گیری شد. مخلوط اندازه

 (. Smirnoff and Cumbes, 1999رادیکال آزاد با يرمول زیر محاسبه شد   يعالیت مهارکنندگی در نظر گريته شد.

                                                 
1
 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl 

2
 2,2'-Azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) 
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 899× هیدروکسیل   درصد(= های رادیکال مهارکنندگی يعالیت

 تجزیه و تحلیل آماری

 وها داده بودن به نرمال توجه با ،هاداده تحلیل و برای تجزیهها استفاده گردید. داده لیزآنا برای 81نسخه SPSS ايزار  نرم از

درصد  7سطح  در دانکن آزمون از هاداده میانگین و برای مقایسه (ANOVA)آنالیز واریانس  روش از واریانس، همگنی

 .گردید استفاده نمودارها رسم برای Excelنرم ايزار و و از  شد گزارش معیار انحراف ± میانگین صورت به استفاده شد. نتایج

 و بحثتایج ن

 تعیین ترکیبات تقریبی

 نشان داده شده است.  8نتایج مربوط به تعیین ترکیبات تقریبی عضله ماهی حسون در جدول 

 انحراف معیار(±ترکیبات شیمیایی ماهی حسون  میانگین -8جدول 

 خاکستر                 رطوبت                   چربی                پروتئین

81/8±38/83   93/9±28/2 33/8±19/32       98/9±23/8 

 میزان بازیافت پروتئین

درصهد و نیهز بها     2درصهد بهه    2دهد که با ايزایش غلظهت آنهزیم از   ( نشان می8نتایج مربوط به میزان بازیايت پروتئین  شکل 

میهزان   .(P<97/9 داری ايزایش یايهت  طور معنیدقیقه، میزان بازیايت پروتئین به 819دقیقه به  39ان هیدرولیز از ايزایش زم

های یک ماده می باشدکه به خصوصیات ماده مورد نظهر،  بازیايت پروتئینی نشان دهنده توانایی یک آنزیم در جداسازی پروتئین

(. در پژوهش حاضر با ايزایش غلظهت آنهزیم و نیهز بها     8933نیا و رومیانی، د  ريعتیشرایط هیدرولیز و يعالیت آنزیم بستگی دار

درصهد   2درصد( در تیمار  3/73و بارترین میزان بازیايت پروتئین  ايزایش زمان هیدرولیز میزان بازیايت پروتئین ايزایش یايت 

تواند به دلیل ايهزایش  با ايزایش غلظت آنزیم و زمان میدقیقه مشاهده شد. بارريتن میزان بازیايت پروتئین  819آنزیم و زمان 

( بها  8933نیها و رومیهانی    (. ريعتهی 8932يعالیت پروتئولیتیکی آنزیم و نیز ايزایش سرعت واکنش باشد  پاسهدار و همکهاران،   

( با 8932ان  ( و پاسدار و همکارCtenopharyngodon idellaپژوهش بر روی پروتئین هیدرولیزشده ماهی کپور علفخوار  

 ( به نتایج مشابه دست یايتند.Thunus albacaraتحقیق روی پروتئین هیدرولیزشده ماهی تون زردباله  
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 بوسیله آنزیم پاپایین در تیمارهای مختلف شده زیدرولیه نیپروتئمیزان بازیايت  -8شکل

 .(>97/9p  باشد یدار م یالف معنو حروف مختلف نشان دهنده وجود اخت ارمعی انحراف ± نیانگیداده ها بصورت م

 فعالیت ضدمیکروبی

گونهه يعالیهت ضهدباکتریایی    های هیدرولیز شده بوسیله آنزیم پاپائین ههیچ پروتئینشود، مشاهده می 2که  در جدول طورهمان

-پژوهش نشان ندادند.های مورد مطالعه لیتر( بر علیه باکتریگرم/میلیمیلی 899و  999حتی در بارترین غلظت مورد مطالعه  

 ; Liu et al., 2008باکتریهایی هسهتند    ههای جداشهده از آبزیهان دارای خهواص ضهد     نهد کهه پپتیهد   های متعدد نشهان داده 

Pezeshk et al., 2017ههای  است که برای تولید پپتیهد (، که با نتایج پژوهش حاضر مغایرت دارد. در این راستا گزارش شده

 (. هیهدرولیز 8937لیز شدید پروتئین و تولید پپتیدهای بسیار کوچک نیسهت  مویهدی و همکهاران،    میکروبی نیاز به هیدروضد

ههای  های دارای درجه هیدرولیز بسیار پایین و بسیار بار، ياقد يعالیت ضدباکتریایی هسهتند. بهرعکس در درجهه هیهدرولیز    شده

(. با این وجود گزارشاتی نیز مبنی بر عهدم يعالیهت   Sila et al., 2014شود  بینابینی يعالیت ضدباکتریایی مطلوبی حاصل می

 Zhangکننهد   ضدباکتریایی پروتئین هیدرولیز شده در درجه هیدرولیز خاص وجود دارد، که نتایج مطالعه حاضر را تایید مهی 

et al., 2015 ; Kumar, 2013 . )Zhang   با پژوهش روی اویستر  2987و همکاران )Crassostrea gigas)   گهزارش

طوریکهه در درجهه   نمودند يعالیت ضدباکتریایی پروتئین هیدرولیز شده اویسهتر بهه میهزان درجهه هیهدرولیز بسهتگی دارد، بهه       

گونهه يعالیهت   لیتر پپتید ههیچ گرم/میلیمیلی 27/9و  7/9، 8، 2، 2های درصد و غلظت 23/91و 83/92،  82/99های هیدرولیز

اورئهوس، لیسهتریا مونوسهیتوژنز، سهودوموناس      سرئوس، استايیلوکوکوس باسیلوس ،شیاکلیاشریهای ضدباکتریایی علیه باکتری

های باری پپتیهد اثهر   و در غلظت 13/93و چند گونه از جنس ویبریو مشاهده نشد، اما با ايزایش درجه هیدرولیز به % آئروژینوزا

 ضدباکتریایی مشاهده شد.  
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 های مورد مطالعههای مختلف بر علیه باکتریضدباکتریایی پروتئین هیدرولیز شده در غلظت يعالیت –2جدول 

 
L. monocytogenes B. cereus streptococcus 

iniae 

S. aureus Pseudomonas 

aeruginosa 

E coli   گرم/میلی لیترمیلیغلظت پپتید) 

- - - - - - 899 

- - - - - - 999 

- - - - - - 879 

- - - - - - 37 

- - - - - - 7/93 

- - - - - - 37/81 

- - - - - - 93/3 

- - - - - - 81/2 

- - - - - - 92/2 

 

 DPPHقدرت مهار رادیکال آزاد 

های پروتئین هیدرولیز شده دهد که همه غلظتنشان می DPPHندگی رادیکال آزاد نتایج مربوط به درصد مهارکن 2در شکل 

لیتر پپتید و در تیمار گرم در میلیمیلی 2را دارند. بارترین يعالیت مهارکنندگی در غلظت  DPPHتوانایی مهار رادیکال آزاد 

. در پژوهش حاضر با ايزایش غلظت (P<97/9 د درصد( مشاهده ش 32/29دقیقه  به میزان  819و زمان هیدرولیز  ٪2پاپایین 

زاده و پپتید و آنزیم، میزان مهار رادیکال آزاد ايزایش یايت که با نتایج سایر پژوهشگران در این زمینه مطابقت دارد. رمضان

 mykissن  کما(، نیز گزارش کردند که با ايزایش غلظت ژرتین هیدرولیز شده پوست ماهی قزل آری رنگین8937همکاران  

Oncorhynchus درصد مهار رادیکال آزاد )DPPH   نیز روی خواص 8937ايزایش یايت. در پژوهش سلیمانی و همکاران )

( با ايزایش غلظت Clupeonella cultriventris caspiaاکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکای معمولی  آنتی

تواند ايزایش یايت. ايزایش قدرت مهار رادیکال آزاد با ايزایش غلظت پپتید می DPPHآنزیم آلکارز قدرت مهار رادیکال آزاد 

با  DPPH(. همچنین بارريتن قدرت مهار رادیکال آزاد 8937دلیل ايزایش سرعت واکنش باشد  خواجوی و همکاران به

ر پروتئین وکوچکتر شدن اندازه پپتید باشد تواند به دلیل هیدرولیز بیشتايزایش غلظت آنزیم و نیز با ايزایش زمان هیدرولیز می

 Jeevitha et al., 2014 ،نیز نشان داد با 8911(. پژوهش معتمدزادگان و همکاران  8911؛ معتمدزادگان و همکاران )

دی ايزایش يعالیت آنزیم پاپائین و زمان اثر آن درجه هیدرولیز پروتئین میويیبریالر ماهی کیلکا ايزایش و طول زنجیره پپتی

 حاصل از هیدرولیز کاهش یايت.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501306001005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501306001005
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 مختلف یمارهایدر ت نییپاپا میآنز لهیبوس شده زیدرولیه نیپروتئ DPPHآزاد  کالیرادقدرت مهار  -2 شکل

 .(>97/9p  باشد یدار م یو حروف مختلف نشان دهنده وجود اختالف معن ارمعی انحراف ± نیانگیداده ها بصورت م

 

 ABTSقدرت مهار رادیکال آزاد 

دهد. با ايزایش غلظت پپتید میهزان مههار   توسط پروتئین هیدرولیز شده را نشان می ABTSيعالیت مهار رادیکال آزاد  9شکل 

 ٪2لیتر پپتید و در تیمهار   گرم در میلیمیلی 2ايزایش یايت. بارترین میزان مهار رادیکال آزاد در غلظت  ABTSرادیکال آزاد 

با ايزایش غلظهت پپتیهد میهزان مههار     همچنین  . (P<97/9 درصد مشاهده شد  92/33به میزان دقیقه و  819پاپائین و زمان 

را با ايهزایش   ABTS(، نیز ايزایش قدرت مهار رادیکال آزاد 8938رادیکال آزاد ايزایش پیدا کرد. اسمعیلی خارکی و همکاران  

( گهزارش نمودنهد. سهلیمانی و    Katsuwonus pelamisغلظت پپتید در پروتئین هیدرولیز شده سر ماهی ههوور مسهقطی    

را با ايزایش غلظت پپتید در مهاهی کیلکهای معمهولی گهزارش      ABTS( نیز ايزایش قدرت مهار رادیکال آزاد 8937همکاران  

 نمودند که با نتایج  پژوهش حاضر مطابقت دارد. 

 

 مختلف یمارهایدر ت نییپاپا میآنز لهیشده بوس زیدرولیه نیپروتئ Abtsآزاد  کالیقدرت مهار راد -9شکل 
 .(>97/9p  باشد یدار م یو حروف مختلف نشان دهنده وجود اختالف معن ارمعی انحراف ± نیانگیداده ها بصورت م

 قدرت مهار رادیکال آزاد هیدروکسیل

وکسهیل ايهزایش   شود با ايزایش غلظت پپتید و درصد آنزیم قدرت مههار رادیکهال آزاد هیدر  مشاهده می 2همانطورکه در شکل 

، اما ايزایش زمان هیهدرولیز تهاثیر معنهی داری در ايهزایش قهدرت مههار رادیکهال آزاد هیدروکسهیل نداشهت          (P<97/9 یايت 
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 97/9≤P) درصهد آنهزیم    2لیتهر پپتیهد و تیمهار    گرم در میلیمیلی 2. بارترین قدرت مهار رادیکال آزاد هیدروکسیل در غلظت

 Je( نیز با پژوهش روی پروتئین هیدرولیزشده ماهی کیلکای معمهولی و  8938ائمی و همکاران  ق (.99/29پاپائین مشاهد شد  

( نشهان  Theragra chalcogramma( با تحقیق روی ماهی پروتئین هیدرولیزشده ماهی پورک آرسکا  2997و همکاران  

 دادند که يعالیت مهار رادیکال آزاد هیدروکسیل به غلظت پپتید وابسته است.

 

 

 مختلف یمارهایدر ت نییپاپا میآنز لهیبوس شده زیدرولیه نیپروتئهیدروکسیل آزاد  کالیقدرت مهار راد -2شکل 

 .(>97/9p  باشد یدار م یو حروف مختلف نشان دهنده وجود اختالف معن ارمعی انحراف ± نیانگیداده ها بصورت م

 

 یافته ترویجی

ئین کارایی مناسبی در هیدرولیز ماهی حسون داشت و بازیايت پروتئین قابل توجهی آنزیم پاپا نتایج مطالعه حاضر نشان داد که

های مورد مطالعه پروتئین هیدرولیز شده عضله ماهی حسون ياقد خواص ضدباکتریایی بر علیه باکتریرا حاصل نمود. همچنین 

درصد آنزیم و  2دست آمده تیمار اساس نتایج به بر اکسیدانی مناسبی نشان داد.های آزاد خواص آنتیبود، اما با مهار رادیکال

هر چند که انجام مطالعات بیشتر در رابطه با ارتباط گردد، دقیقه برای هیدرولیز پروتئین ماهی حسون پیشنهاد می 819زمان 

ین هیدرولیز شده سازی شرایط هیدرولیز جهت دستیابی به حداکثر کارایی آنزیم و تولید پروتئدرجه هیدرولیز پروتئین و بهینه

 باشد.اکسیدانی به جای ترکیبات سنتتیک ضروری میعنوان ترکی  طبیعی آنتیبا خواص زیست يعالی بارتر جهت کابرد به

 منابع

های صیادی در شمال صید دورریز در تور ترال توسط لنج. 8937نژاد، ع.، میاحی، ی. و انصاری، ه.، اسکندری، غ.، کوچک

 .12-33(: 8 87ایران(. مجله علوم و ينون دریایی، -زستانغرب خلیج يارس  خو

 هیدرولیزشده پروتئین اکسیدانی آنتی يعالیت. 8938اسمعیلی خارکی، م.، رضایی، م.، خدابنده، ص. و معتمدزادگان، ع.، 

 . 73-82(:8  3مسقطی. مجله علوم و ينون شیالت،  هوور سرماهی
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 سر ماهی پروتئین هیدرولیز درجه و مولکولی اندازه بر هیدرولیز شرایط . اثر8932، پاسدار، ن.، معتمدزادگان، ع. و صفری، ر.

 . 77-82(، : 8 7غذایی،  ينّاوری و علوم در نوآوری ی مجلّه .آلکارز آنزیم ( باThunus albacaraزردباله   تون

 آوری ين خوزستان.  نشریه استان احلسو در دورریز صید آبزی های گونه غذایی ارزش. 8937پور، ف. و اسکندری، غ.، حکمت

 . 23-91(: 9 8پروری،  آبزی توسعه در نوین های

 Enteromorpha. مطالعه امکان استفاده از عصاره جلبک 8937.، رضائی، م. و ذوالفقاری، م.، خضری احمداباد، م

intestinalis 38-18(: 89 71 های غذایی. يصلنامه علوم و صنایع غذایی،به منظور کنترل برخی پاتوژن. 

 بر هیدرولیز شرایط اثر. 8937مقدم، م.، شهرکی، ه.، میر، ل. و زند کریمی، م.، پور رحیم آباد، ا.، غفاریخواجوی، س.، زکی

(. شیالت، مجله منابع Schizothorax zarudnyiشیزوتراکس   ماهی پروتئین ضایعات هیدروریزات اکسیدانیآنتی يعالیت

 .978-971 (:9 83طبیعی ایران، 

. هیدرولیز آنزیمی ژرتین پوست ماهی قزل آری رنگین کمان 8937ل.، حسینی، س. ف. و نیکخواه، م.، زاده، رمضان

 Oncorhynchus mykiss)   ،23-22(: 2 7و ارزیابی خاصیت ضداکسیدانی آن. مجله علوم و ينون شیالت . 

 مدلهای در آبزیان زیست يعال پپتیدهای درمانی اثرات بر مروری. 8937.، ربیعی، ث.، نیکو، م.، رضایی، م. و ريیعیان کوپایی، م

 . 83-33،:  (2 2انسان. مجله يیزیولوژی و يارماکولوژی ایران،  و جانوری

 علف کپور شدة امعاواحشا هیدرولیز پروتئین های ویژگی برخی بر دما و زمان آنزیم، اثر. 8933نیا، آ. و رومیانی، ل.، ريعتی

 .219-283:  (9 3مجله پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، خوار. 

 کیلکای ماهی شده هیدرولیز پروتئین ضداکسیدانی يعالیت ارزیابی. 8937سلیمانی، م.، حسینی، س. ف. و نیکخواه، م.، 

 . 891-37: 7(9 7(. مجله علوم و ينون شیالت، Clupeonella cultriventris caspia معمولی 

اکسیدانی پروتئین هیدرولیزشده ماهی کیلکای . ارزیابی يعالیت آنتی8938.، علیزاده دوغیکالیی، ا. و کردجزی، م.، قائمی، و

يیزیولوژی و . Colpomenia sinuosaای ( و عصاره جلبک قهوهClupeonella cultriventris caspiaمعمولی  

 .8-27(:  2 7بیوتکنولوژی، 

رتضوی، س.ع.، پورآذرنگ، ه.، حمزه، ش.، شهیدی یاساقی، س. ا.، قربانی حسن سرآیی، آ. و معتمدزادگان، ع.، شهیدی، ف.، م

های میويیبریالر ماهی کیلکا. مجله . اثر آنزیم پاپائین بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین8911پور، ا.، خانی

 . 8-89(:9 88علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 

-به پروتئینی یشده ها هیدرولیز ضدباکتریایی يعالیت. 8937م، م.، خمیری، م. و امیری عقدایی، س.س.، مویدی، ع.، نیک پیا

غذایی. يصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در  مواد شاخص هایباکتری برخی بر سویا ایزوله پروتئینی آنزیمی هضم از دست آمده

 .22-98(: 2  9صنایع غذایی، 
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Abstract: 

Fish protein hydrolysate (FPH) from lizardfish (Saurida tumbil) using papain enzyme at two 

concentrations of 2 and 4% at two hydrolysis times of 90 and 180 min was prepared and its 

antibacterial and antioxidant activity were evaluated. The antibacterial activity of FPH against 

pathogenic bacteria including Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, 

Listeria monocytogenes, Streptococcus iniae and Pseudomonas aeruginosa at different 

concentrations of peptide (2.34, 4.68, 9.37, 18.75, 37.5, 75, 150, 300 and 600 mg / ml) were 

studied using agar disc diffusion method. Also, the antioxidant activity of FPH was 

investigated by measuring DPPH, ABTS and OH free radical scavenging activity. Hydrolyzed 

proteins by the papain enzyme did not show any antibacterial activity against studied bacteria 

even at the highest studied FPH concentrations (3300 and 600 mg/ml). Protein hydrolysates 

showed remarkable antioxidant activity and the highest DPPH (43.72%), ABTS (78.64%) and 

OH (46.03%) free radical scavenging were observed respectively in 4% enzyme and 180 min 

treatments. The hydrolyzed protein of Saurida tumbil did not show antibacterial activity, but 

it can be considered as a natural antioxidant.  

Keywords: Lizardfish, Fish Protein Hydrolysates, Papain Enzyme, Antibacterial activity, 

Antioxidant activity 

 


