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Enzymatic Production of Protein Hydrolysate with DPP-
IV Inhibitory and Antioxidant Activity from Skipjack tuna 
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Aims Improving the antioxidant system in patients with diabetes can prevent the occurrence 
of secondary diseases caused by oxidative stress. The aim of this study was to investigate the 
antidiabetic and antioxidant activities of skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) head protein 
hydrolysate.
Materials & Methods In the present experimental research, the skipjack tuna head was 
hydrolyzed by alcalase enzyme (1.5% of raw material weight) for 4 hours. The DPP-IV inhibition 
activity, 1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity and reducing power of 
hydrolysate were measured in different concentrations and their IC50 values were reported. 
The evaluations were performed in 3 replications. The data were analyzed by SPSS 22, using 
one-way ANOVA and Duncan’s new multiple range test.
Findings The skipjack tuna head protein hydrolysate had bioactive properties in a concentration-
dependent manner and increasing the protein concentration leads to a significant increase in 
bioactive properties of hydrolyzed product. The IC50 of protein hydrolysate in DPP-IV inhibition 
and DPPH radical scavenging activities were obtained 1.016±0.02mg/ml and 0.297±0.015mg/
ml, respectively. Also, the reducing power of hydrolysate was 0.176±0.002 in 2.5mg/ml protein 
concentration. Changes in the concentration of protein hydrolysate had a significant effect on 
iron reducing power, so that with increasing protein concentration, the absorption at 700nm 
wavelength significantly increased.
Conclusion The protein hydrolysate of skipjack tuna head has high antioxidant and antidiabetic 
activities in vitro.
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  چکيده

تواند از بروز اکسیدانی بدن بیماران دیابتی میتقویت سیستم آنتیاهداف: 
های اکسیداتیو جلوگیری نماید. هدف های ثانویه ناشی از استرسبیماری

 هیدرولیزشده پروتئین ضداکسیدانی و ضددیابتی بررسی فعالیت پژوهش حاضر
  مسقطی بود. هوور ماهی سر

در پژوهش تجربی حاضر، سر ماهیان هوور مسقطی با استفاده ها: مواد و روش
ساعت هیدرولیز شد. میزان  ۴مدت وزن ماده اولیه) به %۵/۱از آنزیم آلکاالز (

و توانایی  DPPH، قدرت حذف رادیکال آزاد DPP‐IVفعالیت بازدارندگی 
آنها  50ICهای مختلف، ارزیابی و مقدار کاهندگی محصول تولیدشده در غلظت

از  22	SPSSافزار ها با نرمها در سه تکرار صورت گرفتند. دادهگزارش شد. ارزیابی
  طرفه و آزمون دانکن تحلیل شدند. طریق آزمون تحلیل واریانس یک

فعال روتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور مسقطی عملکرد زیستپ ها:یافته
دار در وابسته به غلظت داشت و افزایش غلظت پروتئین منجر به افزایش معنی

پروتئین هیدرولیزشده در  50ICفعال محصول تولیدشده شد. مقدار توانایی زیست
  گرم/میلی۲۹۷/۰±۰۱۵/۰و  ۰۱۶/۱±۰۲/۰ترتیب به DPPHو حذف  DPP‐IVمهار 
لیتر به دست آمد. همچنین فعالیت کاهندگی در غلظت پروتئین میلی
بود. تغییر غلظت پروتئین هیدرولیزشده  ۱۷۶/۰±۰۰۲/۰لیتر، گرم/میلیمیلی۵/۲

ای که با گونهداری بر میزان فعالیت کاهندگی یون آهن داشت، بهاثر معنی
طور نانومتر به۷۰۰افزایش میزان غلظت پروتئین، میزان جذب در طول موج 

  داری افزایش یافت.معنی
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  مقدمه
های متعدد، شیوع بیماری دیابت در سراسر جهان براساس گزارش

حدود  ۲۰۰۰. تعداد بیماران دیابتی در سال 1]‐[3رو به افزایش است

تعداد ، این ۲۰۳۰میلیون نفر برآورد شده است و برای سال ۱۷۱
این  %۹۰-۹۵. حدود [4]شودمیلیون نفر تخمین زده می۳۶۶حدود 

. [5]شوندشامل می ۲تعداد را بیماران مبتال به دیابت نوع 
های مختلفی برای کنترل این بیماری و کمک به بیماران روش

ها بازداشتن و شوند که یکی از این روشدیابتی به کار برده می
‐DPP	IV. [1]است IV)‐(DPP ۴تیپ  پپتیدازپپتیدیلمهار دی

(EC:	 پروتئاز است که در مایعات بدن و یک سرین (3.4.1.4.5
های مختلف همانند کبد، کلیه و روده کوچک حضور داشته و بافت
ها پپتیدها و پلیپپتید را از انتهای آمینی پروتئینتواند یک دیمی

های پرولین، ترتیب اسیدآمینه. این آنزیم معموالً به[6]جدا کند
ها پپتیدآالنین و سرین را در جایگاه ماقبل آخر انتهای آمینی پلی

های طبیعی برای عملکرد دهد. یکی از سوبسترامورد هدف قرار می
. [4]است GLP)‐(1یک  نوع گلوکاگون شبه این آنزیم، پپتید

GLP‐1 کننده قند خون است که های تنظیمیکی از هورمون
های همانند تشدید تکثیر و افزایش بقای سلول ایعملکرد چندگانه

بتای النگرهانس، تحریک سنتز و ترشح انسولین، مهار ترشح 
گلوکاگون، ُکندکردن روند تخلیه دستگاه گوارش و کاهش اشتها 

  .[4]دارد
عمر کوتاهی داشته است و نیمه GLP‐1تحقیقات نشان داده که 

پاسخ به مصرف  دقیقه پس از ترشح در ۱-۲آن تنها  %۹۵حدود 
ها منجر شود. این یافتهغیرفعال می DPP‐IVمواد غذایی، توسط 

منظور به تالش برای پیداکردن ترکیباتی برای مهار این آنزیم به
های اخیر شده است. در سال ۲کنترل بیماری دیابت نوع 

های صنعتی متعددی که عمومًا گلیپتین شناخته بازدارنده
لیپتین، ساکساگلیپتین، لیناگلیپتین، شوند، همانند ویلداگمی

 ۲های ضددیابت نوع عنوان داروسیتاگلیپتین و آلوگلیپتین به
	,4]شوندمصرف می رغم عملکرد ها علی. مصرف اغلب این دارو[7

خوب منجر به بروز عوارض جانبی همانند سردرد، عفونت ادراری و 
وجو و جست. بنابراین [8	,4]شودعفونت دستگاه تنفسی فوقانی می

طبیعی و بدون عوارض  DPP‐IVهای مطالعه برای یافتن بازدارنده
رسد. عالوه بر این در افراد مبتال به جانبی ضروری به نظر می

زا اکسیدانی درونهای حفاظتی آنتیسیستم ۲بیماری دیابت نوع 
پراکسیداز و کاتاالز ممکن همانند سوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون

. [1]های اکسیداتیو تضعیف شوندنتیجه افزایش استرساست در 
 مرتبط متعددی هایبیماری با بدن در اکسیداتیو هایفرآیند
 با هوازی هایتنفس و اکسیژن به وابسته هایواکنش. هستند
 هستند، مطلوب دارند متابولیزم طی که فیزیولوژیک نقش به توجه
 از بیش تولید به منجر تواندمی بدن در هاواکنش این افزایش اما
 باالی مقادیر. شود آزاد هایرادیکال و اکسیژن فعال هایشکل حد
 ها،پروتئین سلولی، غشاهای ،DNA تخریب موجب ترکیبات این
 هایبیماری ایجاد در نهایت و سلولی ترکیبات سایر و هاآنزیم
به همین دلیل در بسیاری از بیماران  .[9]شودمی متعدد مزمن

عروقی و کلیوی  -های قلبی، بیماری۲به دیابت نوع مبتال 
. [1]بروز کنند عنوان عوارض ثانویه این بیماریتوانند بهمی



 ۱۷۹...و فعالیت ضداکسایشی از DPP‐IVتولید آنزیمی پروتئین هیدرولیزشده با عملکرد بازدارندگی ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها و اند که پپتیدمطالعات متعدد تا به امروز گزارش کرده
های هیدرولیزشده حاصل از منابع مختلف پروتئینی پروتئین

فعال های زیستدمرغ عملکر همانند شیر، دانه سویا، گندم و تخم
  .[5]دهندمتفاوتی نشان می

 با پپتیدی مختلف هایفرکشن از مخلوطی هیدرولیزشده پروتئین
 عملکرد .[10]است مولکولی هایوزن از متنوعی محدوده

 آنزیم کنندگیمهار ایمنی، سیستم تقویت ضدمیکروبی،
 ضدانعقادی، فعالیت رنین، بازدارندگی ،I آنژیوتنسین کنندهتبدیل
 فعالیت همچنین و ضددیابت ضدتومور، ضدسرطان، خواص
 مطالعات در های هیدرولیزشدهها و پروتئینپپتید اکسیدانیآنتی
همچنین در بسیاری از مطالعات  .11]‐[19است شده بررسی متعدد

 حاصل هایپپتید و هیدرولیزشده هایبیان شده است که پروتئین
 و پوستانسخت تنان،نرم ها،ماهی شامل دریایی مختلف منابع از

آنها (امعا و  جانبی محصوالت یا آبزیان فرآوری از حاصل ضایعات
فعال متنوعی نیز عملکردهای زیست احشا، پوست، استخوان و سر)

	,10]‐[23اندنشان داده  در تون ماهی ُتن میلیون۴ حدود . ساالنه20
)Katsuwonus	 مسقطی هوور ماهی و [24]شودمی برداشت جهان

pelamis) باالترین شود،می استفاده کنسرو تولید برای عمدتاً  که 
 بنا بر. دهدمی اختصاص خود به را ماهیانتون جهانی صید میزان
 میزان ،(FAO) ملل سازمان کشاورزی و خواروبار سازمان گزارش
 که است بوده ُتن میلیون۷/۲ از بیش ۲۰۱۴ سال در گونه این صید

 فرآیند طی. شودمی ماهیانتون صید از نیمی از شامل بیش
 به تبدیل اولیه ماده وزن %۴۵-۵۰ حدود ماهیان، کنسروسازی
. 25]‐[27است آنها ترینعمده از یکی ماهی سر که شودمی ضایعات

) خشک وزن مبنای بر( پروتئین %۶۴ حدود حاوی تون ماهی سر
خواص منظور تولید پروتئین هیدرولیزشده با تواند بهاست که می

. بنابراین هدف [28]فعال متنوع مورد استفاده قرار گیردزیست
 پروتئین ضداکسیدانی و ضددیابتی پژوهش حاضر بررسی فعالیت

  مسقطی بود. هوور ماهی سر هیدرولیزشده
  

  هاروش و مواد
هوور های ماهیعدد از  ۵های سر در پژوهش تجربی حاضر، 

مهر آذین(ماهی  کنسروکارخانه تولید مورد استفاده در مسقطی 
برقی صنعتی، جدا و پس از خروج از فریزر توسط اره )بابلسر؛ خزر

های ها در جعبهقطعه شد. سپس این نمونهقطعه در حالت منجمد
به یونولیتی و در حالی که کامالً با یخ پوشانده شده بودند، 

 دانشگاه تربیت مدرس آزمایشگاه فرآوری محصوالت شیالتی
در حالت  وشو با آب سردپس از شست . سرهای ماهیشدندمنتقل 
های پالستیکی چرخ و در بسته توسط چرخ گوشت کامالً منجمد 
   .شدند تا زمان استفاده نگهداری - Cº۲۰ در دمای

و  پوراویسیهیدرولیز آنزیمی به روش  هیدرولیز آنزیمی:
 از گرم۵۰ و با تغییرات اندک انجام شد. مقدار [29]همکاران
 لیتریمیلی۵۰۰ داردرب ایشیشه ظروف در شدهچرخ هاینمونه
داخلی،  هایآنزیم سازیغیرفعال منظورسپس به. شدند ریخته

؛ Memmert(آبی  حمام در دقیقه۱۰ مدتظروف حاوی نمونه به
 مقطر آب لیترمیلی۵۰ شدن،خنک از پس. گرفتند قرار Cº۹۰آلمان) 

؛ RHD )IKAمغناطیسی  همزن از استفاده با و اضافه هانمونه به
 از استفاده با مخلوط pH سپس. شدند طور کامل مخلوطبه) آلمان
pH ۳۵۱۰متر )Jenwayبه نرمالسود یک وسیلهو به) ؛ انگلستان 
 دستگاه یک در نمونه حاوی ایشیشه ظروف. شد رسانده ۵/۷

دور در ۲۰۰ حرکت سرعت با) ؛ اسپانیاComecta( متحرک انکوباتور
ها به دمای بهینه فعالیت زمانی که دمای نمونه. گرفتند قرار دقیقه

 آلکاالز ) رسید، فرآیند هیدرولیز آنزیمی با افزودن آنزیمCº٥٥آنزیم (
 گذشت از پس. شد آغاز) اولیه ماده وزن مبنای بر( %۵/۱ نسبت به
 نمونه حاوی ظروف آنزیمی، واکنش قطع منظوربه ساعت ۴
 هانمونه. شدند داده حرارت Cº۹۰آبی  حمام در دقیقه۱۰ مدتبه
 با و دقیقه۳۰ مدتبه اتاق، معمولی دمای تا شدنخنک از پس
	Rدور در دقیقه، با دستگاه ۶۰۰۰ 320 Universal )Hettich ؛

آلمان) سانتریفیوژ و سپس فاز محلول، جداسازی و تا زمان انجام 
  نگهداری شدند.  -Cº۲۰های بعدی در فریزر آزمایش

‐DPPفعالیت بازدارندگی  :DPP‐IVسنجش فعالیت بازدارندگی 

IV  پی-پرو-ای و با استفاده از گلیخانه۹۶در میکروپلیت-
عنوان سوبسترا به به (Gly‐Pro‐p‐nitroanilide)نیتروآنالید 

های با تغییرات اندک انجام شد. غلظت [30]و همکاران جینروش 
لیتر) با گرم بر میلیمیلی۵مختلف پروتئین هیدرولیزشده (صفر تا 

) آماده شدند. سپس ۸برابر با  pHموالر (میلی۱۰۰بافر تریس 
موالر (در میلی۶/۱میکرولیتر سوبسترای ۲۵میکرولیتر از نمونه و ۲۵

) به میکروپلیت افزوده ۸برابر با  pHموالر و میلی۱۰۰بافر تریس 
سپس ، انکوبه و Cº۳۷دقیقه در دمای ۱۰مدت شدند. مخلوط به

لیتر) به هر خانه واحد بر میلیمیلیDPP‐IV )۰۲۵/۰میکرولیتر ۵۰
 C۳۷°دقیقه در دمای ۶۰مدت از میکروپلیت، افزوده و مجددًا به

میکرولیتر بافر ۱۰۰قرار گرفت. در نهایت واکنش با افزودن 
) متوقف شد. جذب ۴برابر با  pHموالر و سدیم (یکاستات
تر و با استفاده از دستگاه خوانش نانوم۳۸۵ها در طول موج نمونه

	Fluostarجذب  Omega )BMG	 LABTECH ؛ فرانسه) قرائت
از فرمول زیر  DPP‐IVشد و برای محاسبه درصد بازدارندگی 

که  (IPI)ایزولوسین  -پرولین - استفاده شد. پپتید ایزولوسین
شود، نیز شناخته می Aنام دیپروتین است و به DPP‐IVبازدارنده 

مقایسه به روش مشابه مورد بررسی قرار گرفت. غلظتی از  منظوربه
را  DPP‐IVفعالیت  %۵۰نمونه هیدرولیزشده که توانایی بازداشتن 

  گزارش شد. 50ICعنوان داشت، به
  

درصد	بازدارندگی	
شاهد نمونه شاهد کنترل

شاهد کنترل
100   

  

تهیه شاهد، نمونه و برای تهیه کنترل، نمونه با بافر واکنش و برای 
	آنزیم با بافر واکنش جایگزین شدند.

	اکسیدانیارزیابی فعالیت آنتی
سر ماهی هوور اکسیدانی پروتئین هیدرولیزشده فعالیت آنتی

  شد.های مختلف ارزیابی روشمسقطی به 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همکارانو ی کیخاریلیاسمع نایم ۱۸۰
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 :(DPPH) هیدرازیلپیکریلفنیلآزاد دی فعالیت حذف رادیکال
 [31]و همکاران شیماداروش  به DPPHفعالیت حذف رادیکال آزاد 

از  میکرولیتر۵۰۰. براساس این روش با تغییرات اندک سنجش شد
لیتر میکرو۵۰۰) با %۹۶در اتانول  موالرمیلیDPPH )۱۶/۰محلول 
لیتر) گرم بر میلیمیلی۰۵/۰-۲۵/۱پروتئین هیدرولیزشده (نمونه 

دقیقه در ۳۰مدت و بهورتکس خوبی . سپس مخلوط بهشدمخلوط 
ها در طول موج . جذب نمونهشددمای اتاق و در تاریکی انکوبه 

در اسیدآسکوربیک منظور مقایسه از . بهشدنانومتر قرائت ۵۱۷
و  استفادهلیتر) میکروگرم بر میلی۵- ۹۰های مختلف (غلظت

  :شدبا فرمول زیر محاسبه  DPPHظرفیت حذف رادیکال 
  

درصد	مهارکنندگی
	شاهد مونهن جذب	 جذب	نمونه

جذب	نمونه	شاهد
100 

  

 [32]اویازو براساس روش :3Fe←+2(Fe+( قدرت احیای آهن
گرم بر میلی۲/۰ - ۵/۲( شدهیتر از نمونه رقیقمیکرول۱۰۰مقدار 
 pH ر وموال۲/۰لیتر محلول بافر فسفات (میکرو۲۵۰با  لیتر)میلی

 ومخلوط  %۱ سیانیدپتاسیمفریلیتر کرومی۲۵۰) و ۶/۶برابر با 
 دقیقه در تاریکی و در دمای۳۰مدت شده بهسپس محلول تهیه

Cº۵۰  یتر کرولمی۲۵۰. در مرحله بعد شدانکوباسیون
دقیقه ۱۰مدت بهها اضافه و به نمونه %۱۰اسید استیککلروتری

با  فاز باالییلیتر از میکرو۲۵۰. پس از آن شد سانتریفیوژ
 %۱/۰کلریدفریک آبدار لیتر یکروم۵۰لیتر آب مقطر و میکرو۲۵۰
ها در جذب نمونهدقیقه ۱۰پس از گذشت خوبی مخلوط و به
شد. قدرت احیاکنندگی اسیدآسکوربیک نیز نانومتر قرائت ۷۰۰
  منظور مقایسه به روش مشابه مورد ارزیابی قرار گرفت.به
	SPSSافزار ها با نرمداده  -از طریق آزمون کولموگروف 22

ها، آزمون تحلیل واریانس یع نرمال دادهاسمیرنوف برای بررسی توز
 DPP‐IVطرفه برای بررسی وجود تفاوت در بازدارندگی یک

در  A پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور مسقطی و دیپروتین
و فعالیت  DPPH، فعالیت حذف رادیکال های مختلفغلظت

پروتئین هیدرولیزشده و اسیدآسکوربیک در کاهندگی آهن 
ها تحلیل مختلف و آزمون دانکن برای مقایسه میانگینهای غلظت

  ها در سه تکرار صورت گرفتند.شدند. ارزیابی
  

  هایافته
پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور  :DPP‐IVبازدارندگی 

مسقطی عملکرد بازدارندگی وابسته به غلظت را نشان داد و با 
داری افزایش طور معنیافزایش غلظت، فعالیت بازدارندگی آن به

DPP‐ مهار در هیدرولیزشده پروتئین 50IC مقدار ).>۰۵/۰p( یافت

IV، ۰۲/۰±۰۱۶/۱در آن مقدار از که آمد دست به لیترمیلی بر گرممیلی 

  ).۱ (نمودار بود کمتر میکروموالر۷۱/۱۰±۳۴/۰ با برابر A دیپروتین
پروتئین هیدرولیزشده  50ICمقدار : DPPHفعالیت حذف رادیکال 

 لیتر به دست آمد.گرم بر میلیمیلیDPPH ۰۱۵/۰±۲۹۷/۰در حذف 

با افزایش غلظت پروتئین هیدرولیزشده توانایی حذف رادیکال آزاد 
ای که بیشترین گونه)، به>۰۵/۰pداری افزایش یافت (طور معنیبه

میزان بازدارندگی در باالترین غلظت پروتئین مشاهده شد 
-۲لیتر؛ نمودار گرم بر میلیمیلی۲۵/۱در غلظت  ۸۲/۱±۶۹/۷۸%(

الف). روند فعالیت اسیدآسکوربیک نیز مشابه با پروتئین 
دار در هیدرولیزشده بود و افزایش غلظت منجر به افزایش معنی

 50ICب). مقدار - ۲؛ نمودار >۰۵/۰pفعالیت حذف رادیکال آزاد شد (
ور مسقطی پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هو

لیتر) بیش از اسیدآسکوربیک بود گرم بر میلیمیلی۰۱۵/۰±۲۹۷/۰(
 پروتئین 50IC لیتر). مقدارگرم بر میلیمیلی۰۰۰۱/۰±۰۲۷/۰(

 بود اسیدآسکوربیک از بیش داریمعنی طوربه هیدرولیزشده
)۰۵/۰p<(.  

لیت کاهندگی در غلظت پروتئین فعا فعالیت کاهندگی آهن:
تغییر غلظت پروتئین بود.  ۱۷۶/۰±۰۰۲/۰لیتر، میلیگرم بر میلی٥/٢

داری بر میزان فعالیت کاهندگی یون آهن هیدرولیزشده اثر معنی
ای که با افزایش میزان غلظت پروتئین، میزان جذب گونهداشت، به

؛ >۰۵/۰pداری افزایش یافت (طور معنینانومتر به۷۰۰در طول موج 
یت اسیدآسکوربیک نیز از روند الف) همچنین میزان فعال-۳نمودار 

  ب).-۳مشابهی تبعیت کرد (نمودار 
  

  

  
پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور  DPP‐IVفعالیت بازدارندگی  )۱نمودار 

‐DPPهای مختلف؛ الف) فعالیت بازدارندگی در غلظت Aمسقطی و دیپروتین 

IV  پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور مسقطی؛ ب) فعالیت بازدارندگی
DPP‐IV  دیپروتینA  
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پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور  DPPHفعالیت حذف رادیکال  )۲نمودار 

های مختلف؛ الف) فعالیت حذف رادیکال مسقطی و اسیدآسکوربیک در غلظت
DPPH طی؛ ب) فعالیت حذف پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور مسق

  اسیدآسکوربیک DPPHرادیکال 
  

  

  
فعالیت کاهندکی یون آهن پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور ) ۳نمودار 

های مختلف؛ الف) فعالیت کاهندکی یون مسقطی و اسیدآسکوربیک در غلظت
آهن پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور مسقطی؛ ب) فعالیت کاهندکی یون 

	وربیکآهن اسیدآسک

  بحث
 ضداکسیدانی و ضددیابتی پژوهش حاضر با هدف بررسی فعالیت

طبق مسقطی انجام شد.  هوور ماهی سر هیدرولیزشده پروتئین
داری طور معنیها با افزایش غلظت، فعالیت بازدارندگی بهیافته

 -شده توسط والردافزایش یافت. این روند مشابه با نتایج گزارش
روی پروتئین هیدرولیزشده گل  [33]و همکاران سالسیدو

	Amaranthus)خروس تاج hypochondricus)  .بوده است
پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور مسقطی در  50ICمیزان 

لیتر) قابل مقایسه با گرم بر میلیمیلی۰۱۶/۱±۰۲/۰پژوهش حاضر (
گرم بر میلی۹۴/۱های هیدرولیزشده ماهی زردپر (پروتئین
؛ Palmaria	palmate( پالماریا پالماتاو جلبک  [5]لیتر) میلی
دهنده فعالیت بود که نشان [7]لیتر) گرم بر میلیمیلی۰۹/۰±۴۷/۱

بازدارندگی قابل توجه محصول تولیدشده است. در پژوهش 
پروتئین ماهی کپور  [34]و همکاران ژانگشده توسط انجام
 50ICمقدار  با استفاده از آنزیم نوتراز هیدرولیزشده و رخواعلف

گرم بر میلی۱۲/۱برای محصول تولیدشده  DPP‐IVبازدارندگی 
لیتر گزارش شده است که تقریباً مشابه با نتایج پژوهش میلی

  حاضر بود.
اگر چه فعالیت بازدارندگی پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور 

های کمتر بود، اما در مقایسه با پژوهش Aمسقطی از دیپروتین 
واع مختلف پروتئین هیدرولیزشده از عملکرد خوبی دیگر و ان

و  هوانگو  [30]و همکاران جینعنوان مثال برخوردار بود. به
میزان بازدارندگی هیدرولیز پوست گوزن در غلظت  [6]همکاران

و برای هیدرولیز مایع حاصل  %۱۵لیتر را حدود گرم بر میلیمیلی۶
گرم پودر جامد در هر میلی۱۰از پخت ماهی تون در غلظت 

شده اند. همچنین در پژوهش انجامگزارش نموده %۲/۴۵لیتر میلی
محصول هیدرولیزشده  50ICخروس مقدار روی پروتئین گل تاج

و  مردانیانو  [33]لیتر محاسبه شده استگرم بر میلیمیلی۲۰-۱۷
گرم بر میلی۵/۲عصاره گیاه سنجد را  50ICنیز مقدار  [35]همکاران
اند. تفاوت در میزان فعالیت انواع مختلف لیتر گزارش نمودهمیلی

ها دلیل تفاوت در ساختار پپتیدتواند بهپروتئین هیدرولیزشده می
اند که توانایی بیان نموده [6]و همکاران هوانگای که گونهباشد، به

وسیله ترکیب و در یک پروتئین هیدرولیزشده به DPP‐IVمهار 
شود. در مجموع با توجه به ها تعیین میتوالی آمینواسیدی پپتید

شده در سایر نتایج پژوهش حاضر و مقایسه با نتایج گزارش
توان بیان نمود که پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی ها میپژوهش

 DPP‐IVآنزیم  هوور مسقطی عملکرد خوبی در بازداشتن فعالیت
عنوان تواند بههای تکمیلی میداشت و در صورت انجام پژوهش

منظور افزایش سطح سالمت در بیماران دیابتی افزودنی غذایی به
	پیشنهاد شود.

یک ترکیب ناپایدار است که با پذیرفتن الکترون یا  DPPHرادیکال 
روش . بنابراین [20]شودهیدروژن به یک مولکول پایدار تبدیل می

اکسیدانی برای مطالعه فعالیت آنتی DPPHحذف رادیکال 
. در پژوهش حاضر نیز توانایی [36]رودترکیبات مختلف به کار می
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پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور مسقطی در حذف رادیکال 
DPPH ) گرم برمیلی۰۵/۰-۲۵/۱و اثر تغییر غلظت پروتئین 
های قرار گرفت. در پژوهش) بر این توانایی مورد بررسی لیترمیلی
و  چایو همچنین  [37]و همکاران سوداکارشده توسط انجام

های هیدرولیزشده ماهی مرکب و ماهی نیز پروتئین [38]همکاران
بادکنکی باله آبی، فعالیت وابسته به غلظت نشان داده و با 
افزایش غلظت پروتئین، فعالیت حذف رادیکال آزاد افزایش 

اند که نیز بیان نموده [39]و همکاران کایاست. داری داشته معنی
میزان  رخوابا افزایش غلظت پروتئین هیدرولیزشده کپور علف

داری افزایش نشان طور معنیفعالیت بازدارندگی رادیکال آزاد به
 DPPHفعالیت بازدارندگی  ۲داده است. با توجه به نمودار 

پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور مسقطی بیش از مقادیر 
در  %۱۹های هیدرولیزشده ماهی کاد (شده برای پروتئینگزارش

در  %۱۸/۲۴لیتر)، اسکوئید هندی (گرم بر میلیمیلیغلظت یک
لیتر)، عضله ستون فقرات ماهی تون گرم بر میلیمیلی۵/۱غلظت 

در  %۳۱لیتر)، سپرماهی (لیگرم بر میمیلی۳/۱در غلظت  ۸۲/۳۵%(
در غلظت  %۷/۵۹لیتر) و ماهی کراکر (گرم بر میلیمیلی۵غلظت 
	,36]‐[42لیتر) بودگرم بر میلیمیلییک 37,	  50IC. اگر چه مقدار 40

پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور مسقطی بیش از 
اسیدآسکوربیک بود، اما به مقدار قابل توجهی کمتر از 

گرم بر میلی۹۱/۰یدرولیزشده ماهی ساردین (های هپروتئین
گرم بر میلی۲۲/۵، پوست ماهی بادکنکی باله آبی ([43]لیتر) میلی
گرم بر میلی۴۷/۳، امعا و احشای ماهی کاتال ([38]لیتر) میلی
لیتر) گرم بر میلیمیلی۶۳/۱ماهی سالمون (، باله [44]لیتر) میلی
 [46]لیتر) گرم بر میلیمیلی۶/۰و ژالتین فلس تیالپیای نیل ( [45]

های مختلف بود. این تفاوت در فعالیت بازدارندگی در پژوهش
دلیل تفاوت در ماده اولیه، شرایط فرآیند هیدرولیز و تواند بهمی

. در [47]ها باشدپپتیدتفاوت در وزن مولکولی و توالی آمینواسیدی 
سر ماهی توان بیان نمود که پروتئین هیدرولیزشده مجموع می

 DPPHهوور مسقطی دارای توانایی باالیی در حذف رادیکال آزاد 
عنوان اسیدهایی است که بهها یا آمینوبود و احتماالً حاوی پپتید

های آزاد کنند یا با رادیکالدهنده عمل مییک ترکیب الکترون
کنند و در واکنش داده و آنها را به محصوالت پایدارتر تبدیل می

  نمایند.های آزاد را متوقف میای رادیکالهای زنجیرهواکنشنهایت 
روش سنجش قدرت کاهندگی نیز اغلب برای ارزیابی توانایی یک 

اکسیدانی در دادن الکترون یا هیدروژن مورد استفاده ترکیب آنتی
گیرد. در مطالعات متعدد بیان شده که ارتباط مستقیمی قرار می

دانی و قدرت کاهندگی یک ترکیب اکسیبین میزان فعالیت آنتی
فعال وجود داشته است که در آن روش توانایی پروتئین زیست

مورد ارزیابی قرار  2Fe+به یون  3Fe+هیدرولیزشده در کاهیدن یون 
و در صورتی که پروتئین هیدرولیزشده دارای قدرت  [48]گیردمی

کاهندگی یون آهن باشد، رنگ سبز در محیط واکنش ایجاد 
تر باشد و میزان جذب نوری در د و هر چه رنگ سبز قویشومی

دهنده فعالیت کاهندگی نانومتر باالتر باشد، نشان۷۰۰طول موج 

که در پژوهش حاضر نیز میزان جذب در طول موج  [49]باالتر است
دهنده افزایش توانایی کاهندگی نانومتر افزایش داشت و نشان۷۰۰

  .بودیون آهن 
نیز نشان داده  [20]و همکاران فاروینشده توسط در مطالعه انجام

شده که توانایی پروتئین هیدرولیزشده ماهی کاد در کاهیدن یون 
آهن، وابسته به غلظت بوده و با افزایش غلظت پروتئین میزان 

و  السوئدنانومتر افزایش یافته است. ۷۰۰جذب در طول موج 
را با  )Raja	clavata(هی نیز پروتئین سپرما [36]همکاران

استفاده از آنزیم آلکاالز هیدرولیز نموده و روند افزایش فعالیت 
کاهندگی با افزایش غلظت پروتئین هیدرولیزشده را گزارش 

شده توسط محققان میزان فعالیت های انجاماند. در پژوهشداده
های هیدرولیزشده اسکوئید هندی و کاهندگی یون آهن پروتئین

 ۱۴۱/۰±۰۰۸/۰ترتیب لیتر) بهگرم بر میلیمیلیاد (غلظت یکماهی ک
	,20]گزارش شده است ۳/۰و  شده . همچنین در پژوهش انجام[37

روی پروتئین هیدرولیزشده ماهی ساردین فعالیت کاهندگی در 
گزارش شده  ۸/۰لیتر بیش از گرم بر میلیمیلی۲۰غلظت پروتئین 

دلیل تفاوت در تواند بهمی . این تفاوت در نتایج مختلف[43]است
نوع ماده اولیه، شرایط هیدرولیز آنزیمی، ترکیب و توالی 

توان اسیدی و وزن مولکولی پپتیدها باشد. در مجموع میآمینو
بیان نمود که پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور مسقطی با 

تری نسبت به وجود این که فعالیت کاهندگی یون آهن ضعیف
ها از نشان داد، اما در مقایسه با سایر پژوهش اسیدآسکوربیک

  عملکرد نسبتًا مناسبی برخوردار بود. 
 و ضددیابت فعالیت بررسی عدم حاضر مطالعه هایمحدودیت از

  .است محیط زنده شرایط در اکسیدانیآنتی
 هیدرولیزشده پروتئین اکسیدانیآنتی فعالیت که شودمی پیشنهاد

 غذایی مواد ماندگاری عمر افزایش در مسقطی هوور ماهی سر
 صورت در و گیرد قرار بررسی مورد چربی باالی درصد حاوی

 غذایی افزودنی عنوانبه فرآورده این از مناسب نتایج به دستیابی
 ضددیابت فعالیت تکمیلی پژوهشی در همچنین. شود استفاده
 هایمدل در مسقطی هوور ماهی سر هیدرولیزشده پروتئین
  .گیرد قرار بررسی مورد دیابتیک هایموش همانند حیوانی

  
  گیرینتیجه

پروتئین هیدرولیزشده سر ماهی هوور مسقطی، فعالیت 
ضداکسیدانی و ضددیابتی قابل توجهی در شرایط آزمایشگاهی 

  دارد.
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