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چکیده

با وجود میزان نسبتاً باالي صید جهانی ماهی و کارخانجات عمل آوري آبزیان ،تالش بسیار کمی براي استفاده از زائدات حاصل از کارخانه-
ها صورت گرفته است .در صورتی که اگر این ترکیبات زیستی به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرند ،عالوه بر کاهش آلودگی زیست
محیطی ناشی از پسماند آنها ،به لحاظ محتواي پروتئینی با ارزش آنها قابل بازیافت میباشند .در مطالعه حاضر براي به دست آوردن
آنزیمی باصرفهي اقتصادي ،آنزیم اکتینیدین از میوه ي کیوي استخراج شد .همچنین امعاواحشاي ماهی قزلآالي رنگینکمان بهعنوان
منبع پروتئینی قابل هیدرولیز در نظر گرفته شد .براساس نتایج  ،فعالیت آنزیمی ویژه حاصل از عصاره تخلیص شده یک کیلوگرم کیوي
 36/8 mg/uبرآورد شد .در اثر هیدرولیز منبع پروتئینی تحت اثر آنزیم اکتینیدین میزان بازیافت نیتروژنی و درجه هیدرولیز در
هیدرولیزیت امعاء و احشاء ماهی قزلآالي رنگینکمان بهترتیب 31/77 ،و  21درصد بود .همچنین میزان درصد پروتئین خام و خاکستر
افزایش و میزان درصد چربی خام کاهش معنیدار یافت .براساس نتایج پروفیل اسیدهاي آمینه ،هیدرولیزیت بهدست آمده میتواند تامین
کننده نیازهاي پروتئینی قزل آالي رنگین کمان و نیازهاي انسان باشد .نتایج نشان میدهد که آنزیم اکتینیدین را میتوان بهعنوان آنزیم
پروتئاز جهت استخراح پروتئین از ضایعات ماهی قزل آالي رنگین کمان در صنایع غذایی استفاده نمود.
واژگان کلیدی :اکتینیدین ،قزلآالي رنگینکمان ،هیدرولیز ،آنزیم.

مقدمه
آبزیان بهعنوان منبعی سرشار از اسیدهاي آمینه
ضروري و اسیدهاي چرب غیراشباع ،مواد معدنی و
ویتامینها بوده و گزینه مناسبی براي تأمین بخشی از
نیازهاي غذایی جمعیت رو به افزایش جهان محسوب
میشوند .ازاینرو صنعت آبزيپروري از رشد فزاینده-
اي در نیمقرن اخیر برخوردار شده است ،بهطوريکه
تولید آبزیان اعم از آبزيپروري و صید از  20میلیون
تن در سال  1950به بیش از  160میلیون تن در
سال  2012بالغ گردیده است ( .)FAO, 2014از این
حجم تولید ساالنه ،حدود  40تا  60درصد آن به-
صورت محصوالت جانبی شامل سر ،امعاء و احشاء،
پوست ،فلس ،باله و استخوان از مصرف انسانی کنار
گذاشته میشود .این در حالی است که این ضایعات
داراي مقادیر قابلتوجه پروتئین باکیفیت باال ( 10تا
 23درصد وزن ضایعات) میباشند (.)Hsu, 2010
درگذشته این محصوالت بهعنوان پسماند و
ضایعات در نظر گرفته میشدند ،اما در سالهاي اخیر
توجه جهانی به جنبههاي اقتصادي ،زیستمحیطی و

استفاده مطلوب از این محصوالت جلب گشته است.
بخش زیادي از این محصوالت در تولید پودر ماهی و
خوراک حیوانات مورد استفاده قرار میگیرد ،بدون
اینکه تالشی براي بازیافت مواد مغذي با ارزش
موجود در آن صورت گیرد ( Kristinsson and
 .)Rasco, 2000; FAO, 2014اخیراً تالشهاي
زیادي براي استفاده از پسماندهاي محصوالت جانبی
فراوري ماهیان صورت گرفته است ( Chalamaiah et
.)al., 2012
فرآیند هیدرولیز پروتئینی یکی از روشهاي
اصالح کیفیت پروتئینها در راستاي افزایش ارزش
غذایی و تولید پپتیدهاي زیستفعال میباشد
( .)Chalamaiah et al., 2012هیدرولیز پروتئین به
فرآیندي اطالق میگردد که طی آن پروتئینها به
پپتیدهاي کوچک و اسیدهاي آمینه آزاد تبدیل شده
و میتوان از آنها بهمنظور سنتز پروتئینهاي جدید
استفاده نمود .استفاده از آنزیمهاي پروتئولیتیک به-
منظور اصالح کیفیت پروتئینها از طریق فرآیند
هیدرولیز آنزیمی یکی از بهترین روشهاي تولید
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محصوالت با ارزش افزوده باال و کیفیت میباشد
(.)Kristinsson and Rasco, 2000
فرآیند هیدرولیز پروتئینی به دو روش شیمیایی و
آنزیمی انجام میگردد .هر دو روش داراي مزایا و
معایبی میباشند .در روش شیمیایی میزان بازگشت
محتواي نیتروژنی پایین میباشد ،زمان فرآیند تقریباً
کوتاهتر و هزینهي صرف شده کمتر است ،اما از سوي
دیگري خواص ساختاري بهدست آمده از این طریق
(پپتونهاي بلند زنجیره و توالی آمینواسیدي
نامناسب) ،نسبت به حالت آنزیمی ضعیفتر است که
سبب میشود با وجود داشتن مزایایی در مقایسه با
هیدرولیز آنزیمی ،از نظر تغذیهاي و کارکردي در رده
پایینتري قرار بگیرد ( Kristinsson and Rasco,
 .)2000فرآیند هیدرولیز پروتئینی به روش آنزیمی
خود به دو صورت هیدرولیز (استفاده از آنزیمهاي
خارجی) و اتولیز (استفاده از آنزیمهاي داخلی) صورت
میپذیرد ( .)Chalamaiah et al., 2012در طی
فرآیند هیدرولیزاسیون پروتئین ،آنزیمهاي
پروتئولیتک (داخلی یا خارجی) موجب شکستن
پیوندهاي پپتیدي پروتئینها شده و در نهایت باعث
تولید محصولی حاوي اسیدهايآمینه آزاد و پپتیدهاي
کوتاه زنجیره ( 2-20پپتیدي) میگردد .هیدرولیزیت
تولید شده از طریق فرایند هیدرولیز آنزیمی داراي
مزایاي زیادي از جمله استفاده بهعنوان محیط کشت
باکتریایی ،استفاده در داروهاي ضد سرطان ،استفاده
در جیره غذایی آبزیان بهجاي پودر ماهی ،استفاده در
افزایش ایمنی بدن ماهی میباشد ( Kristinsson
and Rasco, 2000; Dos Santos et al.,
 .)2011تحقیقات انجام شده این موضوع را نمایان
میکند که کنترل فرآیند هیدرولیز آنزیمی با
آنزیمهاي خارجی برخالف اتولیز (استفاده از
آنزیمهاي داخلی) سبب میشود فرایند هیدرولیز در
شرایط راحتتري صورت پذیرد و هم ویژگیهاي
پپتون تولیدي شباهت بیشتري را با آنچه که انتظار
میرود دارا میباشد.
با توجه به پژوهشهاي انجام گرفته بر روي
خواص آنزیمهاي پروتئاز موجود ،میتوان به منابع
آنزیمی میکروبی ،جانوري و گیاهی با مثالهایی
همچون آنزیمهاي آلکاالز ،پروتامکس ،فالورزایم و
نئوتراز با منشأ میکروبی ،تریپسین و کموتریپسین با
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منشأ جانوري و آنزیمهاي پاپائین و اکتینیدین با
منشأ گیاهی اشاره نمود (.)Vazques et al., 2003
آنزیمهاي پروتئولیتیک با منشأ گیاهی بهصورت
گسترده مورد مطالعه قرارگرفتهاند و براي بهبود
عملکرد پروتئینهاي ماده غذایی استفاده میشوند
(خادمی .)1391 ،از معروفترین آنزیمهاي
پروتئولیتیک گیاهی مربوط به مواد غذایی میتوان به
بروملین (آناناس) ،پاپایین (پاپایا) ،فیسین (انجیر) و
اکتینیدین (کیوي) اشاره کرد.
میتوان گفت فرآیند هیدرولیز پروتئینی یک
روش مؤثر در جداسازي پپتیدهاي زیستفعال از
پروتئین ضایعات میباشد (.)Nikoo et al., 2014
پپتیدهاي زیستفعال که بهعنوان اجزا پروتئینی مورد
بررسی قرار میگیرند ،در ساختار پروتئین اصلی
غیرفعال بوده و پس از آزاد شدن توسط فرآیند
هیدرولیز آنزیمی عملکردهاي فیزیکی و شیمیایی
مختلفی از خود بروز میدهند که در نهایت موجب
بهبود ویژگیهاي کارکردي ،زیست فراهمی و زیست
فعالی آنها میشود (.)Dos Santos et al., 2011
از میان بخشهاي مختلف جانبی آبزیان احشاء ماهی
منبعی مناسب از نظر پپتیدهاي زیست فعال محسوب
میشود ،بر همین اساس بهعنوان یکی از منابع اصلی
براي تولید هیدرولیزیت پروتئینی مورد استفاده قرار
میگیرد ،میتوان از هیدرولیزیتهاي حاصل از
هیدرولیز زائدات ماهی در صنعت استفاده کرد که در
پژوهش حاضر ارزیابی اثر هیدرولیز آنزیم اکتینیدین
بر روي منبع پروتئینی (زائدات ماهی قزل آالي
رنگین کمان) مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
مراحل اجرای طرح :این پژوهش در دو مرحله
شامل مرحله اول استخراج اکتیندین از میوه کیوي
بهعنوان آنزیم هیدرولیز کننده صورت گرفت و در
مرحله دوم امعاواحشا ماهی قزلآال بهعنوان منبع
پروتئینی ،جهت هیدرولیز تأمینشده و تحت تأثیر
آنزیم اکتینیدین استحصال شده مرحله اول ،قرار
گرفت.
استخراج اکتینیدین :اکتینیدین طبق روش
 )1970( McDowallبا کمی تغییرات استخراج و
خالصسازي شد .تقریباً یک کیلوگرم کیوي پوست-
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گیري شده با استفاده از هموژنایزر آزمایشگاهی
همژن گردید و سپس به منظور خارج کردن مواد
غیرمحلول ،از پارچهي کتان عبور داده شد.
خالصسازي آنزیم کیوي در سه مرحله عصاره گیري،
رسوبدهی و تخلیص صورت پذیرفت.
عصارهگیری :طبق روش  Mostafaieو Chalabi
( )2004با مقداري تغییرات ابتدا پوست میوه کنده
شد و بخش گوشتی آنها از دانهها جدا گشت ،سپس
بخش گوشتی (یک کیلوگرم) کامالً با مخلوطکن
یکنواخت گردبد .عصاره بهدستآمده از چند الیه
صافی پارچهاي عبور داده شده و یک ساعت در دماي
اتاق قرار گرفت ،پس از آن بهمدت  30دقیقه در
دماي  4درجه سانتیگراد در  15000 ×gسانتریفیوژ
میشود ،مایع رویی جمعآوري و رسوب آن دور ریخته
شد.
رسوبدهی :طبق روش  )1970( McDowallبا
کمی تغییرات به عصاره بهدستآمده سولفات آمونیوم
با غلظت نهایی  60درصد اضافه شد .پس از قرارگیري
نمونه در دماي  4درجه سانتیگراد بهمدت یک
ساعت ،بهمدت  30دقیقه در دور  15000×gدر دماي
 4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ گشت .سپس رسوب
بهدستآمده در  30میلیلیتر بافر سیترات 0/05
موالر با  pH 5/5حل شد و پس از آن در مقابل بافر
مربوطه دیالیز شد (کیسه دیالیز با سوراخ 12کیلو
دالتون) ،که در این حالت محلول دیالیز شده بهمدت
 30دقیقه در دماي  4درجه سانتیگراد در 2000×g
سانتریفیوژ شد .مایع رویی جدا و براي مراحل بعدي
نگهداري شد.
تخلیص 40 :میلیلیتر از محلول بهدستآمده در
مرحله رسوبدهی که حاوي  3/5میلیگرم پروتئین
در یک میلیلیتر بود ،روي ستون کروماتوگرافی دو
جداره  DEAD-Sephadexبا قطر  5و ارتفاع 30
سانتیمتر که قبالً با استفاده از بافر سیترات بهمدت
یک شبانهروز به تعادل رسیده ،ریخته شد .ستون با
استفاده از مقدار کافی از بافر شستشو گردید،
بهطوريکه میزان جذب مواد خارج شده از ستون در
طول موج  280نانومتر به کمتر از  0/1برسد .سپس
بهمنظور خروج پروتئینهاي جذب شده در ستون یک
گرادیان خطی از نمک  NaClاز صفر تا یک موالر در
بافر سیترات اعمال شد.

تعیین وزن مولکولی :در نهایت براي بررسی میزان
خلوص ،محاسبه میزان نسبی و تعیین وزن مولکولی
پروتئینهاي جدا شده از عصاره میوه کیوي طی
مراحل تلخیص ،از روش الکتروفورز در ژل پلی اکریل
آمید در حضور سدیم دودسیل سولفات (SDS-
 )PAGEاستفاده شد .براي تعیین وزن مولکولی
اکتینیدین از پروتئینهاي با وزن مولکولی پایین
(مارکر پروتئینی  )Bio-Radاستفاده شد ( Jassen,
.)1994
تعیین میزان فعالیت آنزیم اکتینیدین :جهت
بررسی میزان فعالیت آنزیم استخراج شده از روش
هضم پروتئین کازئین در  5/5 pHو دماي  37درجه
سانتیگراد استفاده شد 0/5 .میلیلیتر از محلول
آنزیمی به  2میلیلیتر محلول کازئین  5درصد در بافر
فسفات  0/05موالر 5/5 pH ،اضافه شد و مخلوط در
حمام آب گرم  37درجه سانتیگراد بهمدت  30دقیقه
گرمخانهگذاري گردید .سپس جهت متوقفسازي
واکنش 3 ،میلیلیتر محلولتري کلرو استیک اسید
( 5 )TCAدرصد به آن اضافه شد و محلول بهمدت
 30دقیقه در دماي اتاق نگهداري گردید و پس از آن
در دور  1250×gبهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ شد و
جذب مایع رویی در طول موج  280نانومتر
اندازهگیري گردید ( .)Jassen, 1994در واقع فعالیت
پروتئاز با اندازهگیري جذب نوري اجزاء محلول
اسیدي تعیین میشود که مقدار تیروزین آزاد شده را
نشان میدهد .واحد سنجش آن یونیت ) )unitاست.
یک یونیت از فعالیت آنزیم مقدار آنزیمی است که 1
میکروگرم تیروزین در یک دقیقه ،در یک میلیلیتر،
در  10درجه سانتیگراد آزاد میکند (جدول .)1
تولید هیدرولیزیت پروتئینی
تأمین منبع پروتئینی (امعا واحشا ماهی
قزلآال) :ضایعات امعاواحشا ماهی قزلآال از یک
واحد فروش زنده ماهی قزلآال در کرج خریداري شد
و بالفاصله به آزمایشگاه انتقال یافت .پس از انتقال
مواد در چرخگوشت چرخ شده و به سرعت به فریز
 -18درجه براي ذخیرهسازي تا زمان هیدرولیز منتقل
شدند.
مراحل مختلف تولید هیدرولیزیتهای
پروتئینی :براي تولید هیدرولیزیت پروتئین از روش
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جدول  -1خصوصیات میوه کیوي (در یک کیلوگرم).
ماده

پروتئین کل mg

فعالیت کل Unit

فعالیت ویژه U/mg

18100

33350

1/8

500

18400

36/8

عصاره سانتریفیوژ شده
آنزیم تخلیص شده با DEAD-Sephadex

نمونه توسط محلول کلروفرم-متانول با نسبت 2:1
چربیزدایی شده و بهمدت  3ساعت در انکوباتور با
محلول متانول-آب  1:1مخلوط گردید .سپس نمونهها
بهوسیله اسیدهیدروکلریک  6موالر بهمدت  24ساعت
در دماي  110درجه سانتیگراد در آون هیدرولیز شد.
پس از آن نمونه از آون خارج و در دماي اتاق سرد
گشت .در ادامه تیوپ را باز کرده و آب اضافی از
طریق تبخیر تحت خالء در دماي  50±1درجه
سانتیگراد با دستگاه روتاري خارج و خشک گردید .از
نمونه خشک شده براي مشتقسازي اسیدهايآمینه
استفاده شد .در این راستا از ماده فنیلایزوتیوسیانات
( )PITCدر تیوپ یک میلیلیتري استفاده شد .در
نهایت میزان اسیدهاي آمینه از طریق دستگاه
کروماتوگرافی مایع با استفاده از ستون فاز معکوس
 C18اندازهگیري گردید.
محاسبه نرخ کارآیی پروتئین :نرخ کارآیی پروتئین
با استفاده از معادالت زیر تعیین شد  Kenariو
همکاران (:)2009

 Ovissipourو همکاران ( )2012با کمی تغییر
استفاده شد .ابتدا  50گرم از هر یک از نمونه مورد
مطالعه در ارلنمایر  250میلیمتري ریخته و به
نسبت  2:1با آب مقطر یک بار تقطیر مخلوط و
محلولی همگن ساخته شد و در ادامه  pHنمونهها با
استفاده از  NaOH2Nدر حد  5/5تنظیم گردید.
سپس بهمنظور غیرفعال سازي آنزیمهاي داخلی،
نمونهها در بن ماري قرارگرفته و دما بهمدت 20
دقیقه تا  85درجه سانتیگراد افزایش یافت .سپس
نمونهها در انکوباتور متحرک با  200دور در دقیقه
قرارگرفته و درجه حرارت در حد بهینه فعالیت آنزیم
( 60درجه سانتیگراد) کاهش یافت .پس از خنک
شدن نمونهها در دماي اتاق ،با استفاده از سانتریفیوژ
نمونهها در دماي  10درجه سانتیگراد بهمدت 20
دقیقه با دور  8000gسانتریفیوژ و در نهایت
سوپرناتنت جمعآوري و با استفاده از فریزدرایر خشک
گردید.
خصوصیات هیدرولیزیتهای پروتئینی
ترکیب شیمیایی :بهمنظور تعیین میزان پروتئین،
چربی و خاکستر از روشهاي استاندارد استفاده
گردید ( .)AOAC, 2009براي این منظور از دستگاه
کجلدال جهت اندازهگیري مقدار نیتروژن مواد خام
استفاده شد .مقدار پروتئین محلول در سوپرناتنت نیز
با استفاده از روش اسپکتروفتومتري Bradford
( )1976اندازهگیري گردید .براي این منظور روش
رسم نمودار استاندارد از پروتئین آلبومین سرم گاوي
و قرائت در طولموج  540نانومتر بهوسیله دستگاه
اسپکتروفتومتر مورد استفاده قرار گرفت .جهت
سنجش میزان چربی از دستگاه سوکسله استفاده شد.
جهت تعیین میزان خاکستر نیز از کوره الکتریکی و
دماي  600درجه سانتیگراد بهمدت  2ساعت استفاده
شد.
تعیین پروفیل اسیدهای آمینه :جهت تعیین
پروفیل اسیدهاي آمینه از روش  Hosseiniو
همکاران ( )2009استفاده گردید .در ابتدا یک گرم از

(تیروزین) ( - 0/104الیزین) E1 =-0/468 + 0/454

( +0/435تیروزین) ( - 0/944هیستیدین) + 0/211
(لوسین) ( + 0/780متیونین) E2 = – 1/816 +
E3 =0/08084 (A) - 0/10904
E4 = 0/06320 (B) - 0/1539
در این فرمولها  :Aمجموع اسیدهاي آمینه

ترئونین ،والین ،متیونین ،ایزولوسین ،لوسین ،فنیل-
آالنین و الیزسن و  :Bمجموع اسیدهايآمینه ،A
هیستیدین ،آرژنین و تیروزین میباشد.
محاسبه شاخص شیمیایی :شاخص شیمیایی از
پارامترهاي مهم در تعیین ارزش غذایی پروتئینها
میباشد .شاخص مذکور براساس میزان اسیدهاي-
آمینه ضروري در پروتئین مورد آزمایش و میزان نیاز
آبزیان به اسیدهاي آمینه با استفاده از فرمول زیر به-
روش  Hosseiniو همکاران ( )2009مورد سنجش
قرار گرفت.
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شاخص شیمیایی
میزان اسیدهاي آمینه در پروتئین مورد آزمایش
میزان اسیدهاي آمینه پروتئین استاندارد

=

بازیافت نیتروژن :شاخص بازیافت نیتروژن نشان-
دهنده توانایی یک آنزیم در جداسازي پروتئینهاي از
یک ماده میباشد و تحت تأثیر خصوصیات ماده
موردنظر ،شرایط هیدرولیز و فعالیت آنزیم قرار
میگیرد .این شاخص با استفاده از معادله زیر تعیین
شد (:)Pasupuleti and Demain, 2010

شکل  - 1باندهاي مشخصشده بر روي SDS-PAGE؛ پایین
باندهاي مارکرهاي وزنی ،باال باند آنزیم اکتینیدین جداسازي شده.

𝐴×B
) × 100
𝐶×D
در این فرمولها  :Aمیزان نیتروژن موجود در
پروتئین هیدرولیز شده :B ،مقدار پروتئین هیدرولیز
شده (گرم) :C ،میزان پروتئین نمونه خام و  :Dمقدار
( = 𝑅𝑁

نمونه هیدرولیز شده میباشد.
آنالیز آماری :به کمک آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف نرمال بودن دادهها مورد ارزیابی قرار
گرفت .پس از آن به کمک آزمونهاي تحلیل واریانس
یکطرفه و  Tمستقل ،مقایسه بین داده صورت گرفت
و معنیدار بودن اختالفات آنها با استفاده نرمافزار
آماري  SPSSتحت ویندوز نسخه  17مشخص شد.
همچنین نمودارها در نرمافزار  Excelنسخه 2014
ترسیم شدند.

شکل  - 2مقایسه میانگین ( ±انحراف معیار) درصد پروتئین خام
در منابع پروتئین بدون تیمار و تحت اثر هیدرولیز آنزیمی با
غلظتهاي آنزیمی  )T2( 10 ،)T1( 5و  )T3( 15میلیگرم.
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها است
(.)P>0/05

ترتیب  10 ،5و  mg 15تحت عنوان T2 ،T1و  )T3بر
روي وزن ثابت منبع پروتئینی ( )gr 50/0مورد
ارزیابی قرار گرفت .در طی آزمایش نتایج سنجش و
مقایسه ترکیب شیمیایی امعاواحشاي ماهی قزلآالي
رنگینکمانی بهعنوان منبع پروتئین بدون تیمار و
تغییر و امعاواحشاي ماهی قزلآالي رنگینکمانی
تحت اثر هیدرولیز آنزیمی ارائه شد (شکل .)1
ترکیب شیمیایی :نتایج حاصل از هیدرولیز آنزیمی
منبع میزان درصد پروتئین خام ،چربی خام و
خاکستر در شکلهاي  3 ،2و  4نمایش داده شدهاند.
نتایج افزایش معنیدار میزان پروتئین خام در
هیدرولیزیتهاي تحت اثر آنزیم اکتینیدین با غلظت
 10میلیگرم را در مقایسه با منبع پروتئین بدون
تیمار و هیدرولیزیتهاي تحت اثر آنزیم اکتینیدین با
غلظتهاي  5و  15میلیگرم را نشان میدهند
( .)P>0/05همچنین هیدرولیزیتهاي تحت اثر آنزیم
اکتینیدین با غلظت  15میلیگرم در مقایسه با منبع
پروتئین بدون تیمار و هیدرولیزیتهاي تحت اثر
آنزیم اکتینیدین با غلظتهاي  5میلیگرم اختالف
معنیدار نشان دادند (.)P>0/05
پروتئین (امعاواحشا ماهی قزلآال) در سه غلظت

نتایج
در این تحقیق با استفاده از عصاره میوه کیوي ،آنزیم
پروتئاز اکتینیدین بهدست آمد .امعاواحشاي ماهی
قزلآال نیز بهعنوان منبع پروتئین توسط آنزیم
اکتینیدین هیدرولیز شد .طی انجام مراحل آزمایش
محتواي آنزیمی و خصوصیات آن ،مقدار پروتئین
هیدرولیز شده و خصوصیات آن مورد ارزیابی قرار
گرفت.
محاسبات و گزارشهای حاصل از استخراج
اکتینیدین
با توجه به نتایج ،میزان استخراج پروتئین کل از یک
کیلوگرم کیوي ،معادل  500 mgو مقدار فعالیت
آنزیمی ویژه موجود در آن حدود  36/8 mg/uبرآورد
شد.
خصوصیات منبع پروتیئنی :آنچنانکه در روش
کار بیان شد ،سه غلظت از آنزیم استخراج شده (به
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جدول  -2نرخ کارآیی پروتئین در هیدرولیزیت منبع پروتئینی.
منبع پروتئین هیدرولیز شده

معادالت

0/051
معادله 1
0/39
معادله 2
0/85
معادله3
0/89
معادله4
(تیروزین) ( - 0/104الیزین)  E1 = -0/468 + 0/454معادله 1
( + 0/435تیروزین) ( - 0/944هیستیدین) ( + 0/211لوسین) ( + 0/780متیونین)  E2 = – 1/816 +معادله 2
 E3 =0/08084 (A) - 0/10904معادله 3
 E4 = 0/06320 (B) - 0/1539معادله 4

جدول  -3شاخص شیمیایی در هیرزولیزیت پروتئینی امعاواحشا ماهی قزلآال با پروتئینهاي مرجع نیاز انسانی و نیاز ماهی قزلآالي 200-150
گرمی برحسب ماده خشک در جیره.
1

اسیدهایآمینه

پروتئین مرجع

آرژنین
هیستیدین
ایزولوسین
لوسین
لیزین
متیونین
فنیلآالنین
ترئونین
والین
متیونین+ترئونین
فنیلآالنین+تیروزین

1/6
1/3
1/9
1/6
1/7
1/9
0/9
1/3
-

هیدرولیز منبع پروتئین
0/53
0/97
1/13
1/49
0/48
0/66
1/49
1/10

2

پروتئین مرجع
1/5
0/8
1/1
1/5
2/4
0/7
0/9
1/1
1/2
1/1
1/8

هیدرولیز منبع پروتئین
1/20
1/07
1/15
1/43
0/99
1/16
1/38
1/22
1/19
1/97
1/47

پروتئین مرجع :1نیاز انسان بالغ به اسیدهاي آمینه مختلف برحسب درصد ماده خشک )(FAO/WHO/UNU, 2007
پروتئین مرجع :2نیاز ماهی قزلآالي رنگینکمان (به وزن  200-1500گرم) به اسیدهاي آمینه مختلف برحسب درصد ماده خشک در جیره ).(NRC, 2011

شکل  - 4مقایسه میانگین ( ±انحراف معیار) درصد خاکستر خام
در منابع پروتئین بدون تیمار و تحت اثر هیدرولیز آنزیمی با
غلظتهاي آنزیمی  )T2(10 ،(T1(5و  )T3(15میلیگرم .حروف
متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها است (.)P>0/05

شکل  - 3مقایسه میانگین (±انحراف معیار) درصد چربی خام در
منابع پروتئین بدون تیمار و تحت اثر هیدرولیز آنزیمی با
غلظتهاي آنزیمی  )T2(10 ،(T1(5و  )T3(15میلیگرم .حروف
متفاوت بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها است (.)P>0/05

را نشان میدهد ( .)P>0/05با تکیه بر عملکرد آنزیم
اکتینیدین ،بازیافت نیتروژنی  23/30درصد و درجه
هیدرولیز  31/77درصد برآورد شد.
پروفیل اسیدهایآمینه :با توجه به راندمان افزایش
پروتئین طی اثر سه غلظت آنزیم اکتینیدین،
هیدرولیز پروتئینی تحت تأثیر غلظت میانی (10

آنزیمی با توجه به نتایج این بخش کاهش معنیدار
چربی خام ،در تمامی هیدرولیزیتهاي تحت اثر آنزیم
اکتینیدین با غلظت سه غلظت و همچنین بدون تیمار
را نمایش میدهد ( .)P>0/05نتایج سنجش خاکستر،
افزایش معنیدار در تمامی هیدرولیزیتهاي تحت اثر
آنزیم اکتینیدین با سه غلظت و همچنین بدون تیمار
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شکل  – 5اسیدهايآمینه در هیدرولیزیت منبع پروتئینی (امعاواحشا ماهی قزلآالي رنگینکمان).

 16میلیگرم و پس از تخلیص  mg 3/43در 100
میلیلیتر عصاره میوه کیوي استخراج نمودند.
 Sugiamaو همکاران ( )1996در آزمایش خود از
 430میلیلیتر عصاره کیوي مقدار  204میلیگرم
پروتئین استخراج نمودند .نتایج حاصل از برآورد
ترکیب شیمیایی (درصد پروتئین خام ،چربی خام و
خاکستر) قبل و بعد از انجام هیدرولیز توسط
اکتینیدین مؤید افزایش درصد پروتئین و خاکستر و
کاهش چربی در تمامی موارد هیدرولیز شده تحت اثر
آنزیم میباشند.
بیشترین راندمان افزایشی درصد پروتئین خام و
کمترین راندمان کاهشی درصد چربی خام ،در تیمار
منبع پروتئینی تحت تأثیر  10میلیگرم اکتینیدین به
ترتیب با مقادیر  67/03و  77/10درصد مشاهده شد
که ناشی از عملکرد هیدرولیزي بهینه مقدار آنزیم
اکتینیدین در نظر گرفتهشده ،بر مقدار معین پروتئین
میباشد .این نتایج هماهنگ با مطالعات حصاري و
همکاران ( )1389میباشد که در طی پژوهش خود
جهت بررسی عملکرد بهینه آنزیم اکتیندیدین
بهعنوان پروتئاز و کالژناز ،قطعهاي از آئورت را در
ابعاد  1*2*1میلیمتر مکعب را در حضور غلظتهاي
متفاوت اکتیندین قرار دادند .نتیجه آنها در عملکرد
آنزیمی اکتیندین به این صورت گزارش گردید که
غلظت زیر  5میلیگرم ،کارایی مناسب در هیدرولیز
نداشته و غلظتهاي باالي  10میلیگرم ،به علت
کاهش بقاي سلول و اجزاي آن نیز مناسب نمیباشد.

میلیگرم اکتینیدین) بهعنوان منبع پروتئینی مورد
استفاده در این تحقیق مورد مطالعه جزئیتر قرار
گرفت .از اینرو اسیدهايآمینه در هیدرولیزیت منبع
پروتئینی (امعاواحشا ماهی قزلآالي رنگینکمان) در
شکل  5ارائه شده است.
نرخ کارآیی پروتئین :نتایج نرخ کارآیی پروتئین در
هیدرولیزیت منبع پروتئینی در جدول  2ارائه شده
است .باالترین نرخ کارایی پروتئین  2/43و کمترین
آن  0/79بود.
شاخص شیمیایی :بهمنظور تعیین شاخص شیمیایی
هیدرولیزیت بهدستآمده ،نتایج حاصل از آنالیز
اسیدآمینههاي منبع پروتئین هیدرولیز شده در
مقایسه با دو مرجع پروتئینی در جدول  3ارائه
میگردد.
بحث
میزان استخراج پروتئین کل از یک کیلوگرم کیوي،
معادل  500 mgو مقدار فعالیت آنزیمی ویژه موجود
در آن حدود  36/8 mg/uبرآورد شد .که با مطالعات
 Carenو  Aminlari ،)1978( Mooreو همکاران
( )2009و  Sugiamaو همکاران ( )1996همخوانی
دارد .آنچنانکه  Carenو  )1978( Mooreبا
استخراج عصاره پروتئینی و آنزیم تخلیص شده از یک
کیلوگرم میوه بهترتیب میزان  14500و 300
 mg/Kgرا گزارش نمودند Aminlari .و همکاران
( )2009در طی آزمایش خود پروتئین کل به مقدار
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همچنین در مطالعات  Benjakulو همکاران
( Ovissipour ،)2014و همکاران (،)2009
جعفريتراجی و همکاران ( Asmpo ،)1394و
همکاران ( Santos ،)2005و همکاران ( )2011و
 Safariو همکاران ( )2012در ترکیب درصد پروتئین
خام ،چربی خام و خاکستر ،قبل و بعد از هیدرولیز
منبع پروتئینی اختالف معنیدار گزارش شده است،
که با یافتههاي این پژوهش هماهنگ میباشد و
نشاندهنده عملکرد آنزیم اکتینیدین در نقش پروتئاز
و کالژناز است .میزان باالي پروتئین در هیدرولیزیت
مربوط به محلولشدن پروتئینها طی فرآیند
هیدرولیز میباشد ( ;Chalamaiah et al., 2012
 )Chalamaiah et al., 2015و بازیافت پروتئین
نشاندهنده توانایی جداسازي پروتئینها از مواد خام
و محلولسازي آنها در فاز مایع است .همچنین
بازیافت نیتروژن داراي رابطه مستقیمی با درجه
هیدرولیز است و با افزایش درجه هیدرولیز افزایش
مییابد ) .(Ovissipour et al., 2009در این مطالعه
میزان بازیافت نیتروژنی و درجه هیدرولیز در
هیدرولیزیت امعاء و احشاء ماهی قزلآالي
رنگینکمانی تحت اثر آنزیم اکتینیدین 31/77 ،و 21
درصد بود Ovissipour .و همکاران ( )2012در
مطالعه خود به وسیله هیدرولیز آنزیمی ،میزان چربی
در هیدرولیزیت پروتئینی حاصل از امعاء و احشاء
ماهی تون زرد باله را تا  1/5درصد کاهش دادهاند .اما
در تحقیق حاضر حداکثر کاهش چربی  5/83درصد
بود که میتواند ناشی از عملکرد آنزیم اکتینیدین و
همچنین شرایط متفاوت محیطی واکنش باشد.
شاخص شیمیایی از پارامترهاي بررسی ارزش غذایی
یک پروتئین میباشد که براساس ترکیب اسیدهاي
آمینه تعیین میگردد .ارزش غذایی یک ترکیب به
ظرفیت پروتئینها جهت پاسخگویی به نیاز موجودات
زنده با توجه به اسیدهايآمینه ضروري بستگی دارد.
بنابراین براي ارزیابی کیفیت ،درجه جذب و هضم یک
پروتئین ،یک شاخص شیمیایی تعیین میگردد .این
شاخص نشاندهنده نسبت بین اسیدهايآمینه
ضروري نمونه مورد آزمایش و اسیدهاي آمینه
ضروري پروتئین استاندارد میباشد (.)Meli, 2013
اگر سطح اسیدآمینه محدودکننده در جیره ماهی
نسبت به استاندارد  FAOحتی تا  30درصد کمتر

خدایی و همکاران

باشد ،هیدرولیزیت پروتئینی قادر به تأمین نیاز ماهی
میباشد ( .)Bhaskar et al., 2008همچنین
 Ovissipourو همکاران ( )2012در مطالعه امعا و
احشا ماهی تون بیان داشتند که هیدرولیزیت
پروتئینی حاصل از هیدرولیز آنزیمی امعاء و احشاء
ماهی تون قادر به تأمین نیازهاي یک انسان بالغ می-
باشد .از سوي دیگر  Bashkarو همکاران ()2008
دریافتند که اسیدآمینه متیونین در هیدرولیزیت امعاء
و احشاء ماهی کاتال ( )Catla catlaنسبت به
نیازهاي ماهی کپور و انسان محدودکننده میباشد و
علیرغم کاهش برخی از اسیدهاي آمینه در پروتئین
هیدرولیز شده نسبت به ماده خام اولیه ،پروتئین
هیدرولیز شده داراي ارزش غذایی باالیی بوده و به-
دلیل سرعت جذب باال در دستگاه گوارش ،بسیار
مورد توجه میباشد .در این تحقیق نیز هیدرولیزیت-
هاي پروتئینی تولید شده میتواند تأمینکننده نیاز
اسیدآمینه در ماهی قزلآالي رنگینکمانی و انسان
باشد .در پژوهش حاضر آزمایشهاي طی دو مرحله
صورت پذیرفت .مرحله اول ،استخراج و خالصسازي
آنزیم اکتینیدین و بررسی خصوصیات آنزیم
استحصالشده ،مرحله دوم ،استفاده از امعاواحشاي
ماهی قزلآالي رنگینکمانی بهعنوان منبع پروتئینی
و هیدرولیز آن تحت تأثیر آنزیم اکتینیدین و بیان
خصوصیات هیدرولیزیت بهدستآمده پرداخته شد که
نتایج به دستآمده نشانگر قابلیت استفاده از کیوي
در تهیه آنزیم اکتینیدین با هزینه کمتر بوده و
عملکرد این آنزیم را بر روي منابع پروتئینی بهعنوان
پروتئاز تأیید مینماید .بنابراین میتوان با استفاده از
آنزیم اکتینیدین در هیدرولیز امعاواحشاي ماهی
قزلآال جهت تأمین اسیدآمینهها و هیدرولیزیتهاي
مورد استفاده در صنایع دیگر بهره برد.
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Abstract
Despite a high levels of global fishing and the related processing industrie, little efforts have been made to
recycle waste products of these factories. If these biological compounds be properly processed, they can reduce
the environmental pollution resulted due to such a wastes, and their valuable protein content can be recycled.
Therefore the present study was conducted to obtain an economically valuable enzyme i.e. acinidine enzyme
from Kiwi fruit. In addition, Rainbow trout waste was considered as a potential source of hydrolysable protein.
Based on the results, the specific enzyme activity of the 1 kg of kiwi fruit was estimated as 36.8 mg/u. As a
result of protein source hydrolysis by applying the actinidine enzyme, the rate of nitrogen recovery and the
degree of rainbow trout hydrolysis were recorded as 31.77 and 21%, respectively. Furtheremoe, the results
showed that the percentage of crude protein and ash content increas, however, the crude fat percentage
decreases. Based on the results of the amino acid profile analysis, these hydrolysates can be provide the proteins
of human and Rainbow trout. The results indicated that the actinidine enzyme can be used as a protease enzyme
to extract protein from Rainbow trout wastes in the food industry.
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