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چکیده
سابقه و هدف :در سالهای اخیر ،درمان بیماری لیشمانیوزیس بدلیل بروز مقاومت دارویی و مشکالت مربوط به اثرات
جانبی داروهای متداول با مخاطراتی مواجهه شده است .این مطالعه با هدف بررسی اثر سمیت سلولی پپتیدهای زیست
فعال حاصل از هیدرولیز عضله ماهی مرکب ببری بر پروماستیگوتهای انگل لیشمانیا ماژور انجام شد .روش کار:
متغیرهای نوع آنزیم ،نسبت غلظت آنزیم به سوبسترا ،زمان هیدرولیز و روش خشک کردن بر ویژگیهای درصد تولید،
پروتئین پودر پپتید ،ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ،فعالیت مهار رادیکالهای  ،DPPHنیتریک اکساید و گروههای تیول مورد
مطالعه قرار گرفت .پس از تعیین درصد پروتئین عضله سفید ماهیان مرکب ،از آنزیمهای آلکاالز و پاپائین  5درصد و زمان
 180دقیقه جهت هیدرولیز استفاده گردید .خاصیت سمیت سلولی بر پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور با استفاده از روش
 MTTارزیابی گردید .نتایج :نتایج نشان داد که درجه هیدرولیز پروتئین در عضله با آنزیم آلکاالز  5درصد ،بیشتر از سایر
آنزیمهای مورد مطالعه بود .با کمک آنزیم آلکاالز  5درصد در زمان  180دقیقه و با استفاده از روش خشک کردن پاششی
بهترین فعالیت آنتی اکسیدانی در روشهای سنجش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ،سنجش قدرت آنتی اکسیدانتی ،فعالیت
جاروکنندگی نیتریک اکساید ،گروههای سولفیدریل کل و بیشترین خاصیت سمیت سلولی حاصل گردید .نتیجهگیری کلی:
نتایج نشان داد که با افزایش غلظت پودر پپتید بدست آمده ،میزان مرگ و میر پروماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور در
تمام گروههای مورد مطالعه افزایش یافته است .بهترین میزان  IC50در بین گروههای مورد مطالعه در غلظت  10میلی گرم
بر میلی لیتر از هیدرولیزات حاصل از آنزیم آلکاالز  %5با روش خشک کن پاششی نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید.
واژگان کلیدی :هیدرولیز ،آلکاالز ،پپتید ،پروماستیگوت ،انگل لیشمانیا ماژور ،ماهی مرکب ببری
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مقدمه

صورت یک مشکل بزرگ در آمریکا ،اروپا ،خاورمیانه و

بیماری لیشمانیوز (سالک) ،یکی از بیماریهای انگلی

هند مطرح گردیده است .در ایران دامنه مقاومت به ترکیبات

درون سلولی است که بعنوان شایعترین بیماری عفونی

آنتیموان از  %2/9تا  %6/94گزارش شده است (تاالری،

پس از ایدز  ،سل و ماالریا از آن یاد میگردد .لیشمانیوز

 .)2019پپتیدهای زیستفعال توالیهای خاصی از

در میان شش بیماری آندمیک با شیوع باال و در واقع یک

اسیدهای آمینه هستند که تا زمانی که با دیگر اسیدهای

بیماری گرمسیری و نیمه گرمسیری ناشی از انگل درونی

آمینه موجود در ساختار اولیه پروتئین متصل شدهاند

سلولی در سراسر جهان است (تورس گوئرو و همکاران،

بصورت غیرفعال باقی میمانند .این پپتیدها معموال از 2

 .)2017در چرخه زندگی انگل لیشمانیا دو فرم اصلی

تا  20اسید آمینه تشکیل شدهاند و طی هضم گوارشی،

پروماستیگوت در پشه خاکی و آماستیگوت در میزبان

فرآوری یا هضم آنزیمی توسط آنزیمهای تجاری آزاد

پستاندار وجود دارد (سانتر و گوول .)2017 ،این بیماری

میشوند .شکل آزاد شده این پپتیدها بدلیل داشتن

در همه قارهها به غیر از اقیانوسیه یافت میشود و در

خصوصیات زیست فعال دارای عملکردهای فیزیولوژیک

مناطق محصور شده در شمال آفریقا ،جنوب اروپا،

متعددی همانند تحریک ایمنی ،ضدسرطانی ،ضدمیکروبی،

خاورمیانه ،جنوب شرقی مکزیک ،و آمریکای مرکزی و

آنتی اکسیدان ،کاهنده فشارخون ،ضد استرس اکسیداتیو

جنوبی ،آندمیک میباشد ( تورس گوئرو و همکاران،

و کاهنده کلسترول خون هستند .بیشترین تحقیقات بر

 .)2017بیش از  20گونه تک یاخته لیشمانیا باعث ایجاد

روی پپتیدهای زیست فعال جدا شده از منابع گوشتی ،با

بیماری لیشمانیوز میشوند که حدود  0/7تا  1میلیون

کمک آنزیمهای

(( angiotensin-1-converting enzyme

مورد جدید در سال با  20تا  30هزار مرگ و میر در میان

 )(ACEمهار کننده و پپتیدهای آنتی اکسیدانی انجام شده

جمعیت  350میلیون نفری پنج قاره در  88کشور را مبتال

است (رایان .)2011 ،مزیت پپتیدهای آنتی اکسیدانی دارا

مینمایند (سانتر و گوول .)2017 ،تغییر روند بیماری

بودن گروههای آبدوست و آبگریز و قابلیت فعالیت آن ها

سالک در سالهای اخیر ،نمایانگر افزایش موارد بیماری

در هر دو فاز آبی و چربی است .این فعالیتهای آنتی-

در کشور است .لیشمانیوز پوستی گرچه از لحاظ مرگ و

اکسیدانی در پروتئینها با کمک ساختارهای فضایی آنها

میر مشکل زیادی به وجود نمیآورد ولی به دلیل طوالنی

محدود میشود و پپتیدها نمیتوانند در معرض اکسیدانها

بودن دوره زخم و هزینههای سنگین درمانی ،وجود

قرار بگیرند از این رو بمنظور آزادسازی این پپتیدها از

جوشگاه زخم ،احتمال ایجاد عفونتهای ثانویه و یا ایجاد

روش هیدرولیز استفاده میگردد (چاالمیا و همکاران،

عوارض و گاهی بدخیمیهایی که در محل اسکار و

 .)2012از دیگر روشهای استخراج در صنایع استفاده از

عوارض ناشی از درمان با داروهای موجود مشکالت

محیطهای قلیایی و اسیدی و رسوب مواد میباشد

مختلفی را ایجاد میکند اهمیت پیدا مینماید و در این میان

(ابکاخواجوئی و همکاان .)1398 ،ترکیبات زیست فعال

هدف از درمان بیماری بهبود سریع زخم ،عدم ایجاد

دریایی شامل پپتیدهای زیستفعال ،الیگوساکاریدها،

جوشگاه و جلوگیری از عفونت ثانویه است ،این بیماری

اسیدهای چرب امگا ،آنزیمها ،مواد معدنی ،رنگدانهها و

به طور عمده بر کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن تاثیر

پلیمرهای زیستی هستند (ربیعی و همکاران .)2018 ،ماهی

میگذارد (گرینسون و همکاران .)2016 ،در حال حاضر،

مرکب ببری در بین ماهیهای خلیجفارس و دریای عمان

برای درمان بیماری از ترکیبات پنج ظرفیتی آنتیموان از

با دارا بودن ترکیب شیمیایی شامل  5-15درصد آب-15 ،

جمله پنتوستام و گلوکانتیم به عنوان خط اول درمان این

 13درصد پروتئین 1-1/5 ،درصد چربی و  1-2درصد

بیماری استفاده میشود و مقاومت به این داروها به

خاکستر ،با فراوانی صید باال در حدود  3میلیون تن در
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هر سال (و قیمت ارزان) میتواند از جمله منابع تهیه

هیدرولیز آنزیمی

پپتیدهای زیست فعال دریایی باشد (فائو .)1991 ،در

قسمت عضله سفید که برای تهیه پپتیدهای زیست فعال

کشور ایران این نرم تن دریایی بدلیل اینکه مردم عالقهای

مورد نیاز بود با استفاده از چرخ گوشت پارس خزر

به مصرف مستقیم آن ندارند جزء سبد غذایی قرار ندارد

ساخت ایران دارای مش  3میلی متر بصورت خمیر عضله

ولی بومیان محلی با اهداف درمانی در زمان خونریزی-

در آمد .ابتدا میزان  100گرم از خمیر عضله در مخزن

های ناشی از ضربه و درمان عفونتهای خارجی از آن

دستگاه راکتور  2لیتری (( )PH stateدرسا تک ،ایران) در

بعنوان یک داروی سنتی استفاده میکنند ،با در نظر گرفتن

مجاورت غلظتهای  %2/5و  % 5از آنزیم پروتئینآز پاپائین

گزارشات علمی از خواص سمیت سلولی پپتیدهای زیست

و آلکاالز قرار گرفت (حمزه .)1395 ،برای این منظور ،ابتدا

فعال بر روی ردههای مختلف سلولهای سرطانی ،در

خمیر عضله ماهی با  1000میلی لیتر آب مقطر دیونیزه

مطالعه حاضر سعی شده است که خاصیت سمیت سلولی

مخلوط ،به بمدت  20دقیقه جهت غیر فعال سازی آنزیم-

پپتیدهای زیست فعال مستخرج شده از ماهی مرکب ببری

های اتولیز کننده در دمای  85درجه قرار گرفته و سپس

بر پروماستیگوتهای انگل لیشمانیا ماژور مورد ارزیابی

محلول پروتئینی غیرفعال شده در مخزن دستگاه راکتور

قرار گیرد .قابل ذکر است که خصاصیت سمیت سلولی

و در شرایط اپتیمم فعالیت آنزیم قرار گرفت .هیدرولیز در

پپتیدهای زیست فعال بدست آمده از سه روش مختلف

درجه حرارت اپتیمم برای فعالیت آنزیم های آلکاالز و

خشک کردن هیدرولیزات عضله ماهی (روشهای خشک-

پاپائین به ترتیب  50و  60درجه سانتیگراد صورت

کن انجمادی ،خشککن پاششی و خشککن خالء) مورد

پذیرفت .در زمان هیدرولیز  pHبا کمک سود  1نرمال برای

مقایسه قرار گرفت.

فعالیت هر آنزیم ( 8و  7برای آلکاالز و پاپائین) ثابت نگه
داشته میشد .پس از پایان زمان هیدرولیز ،محلول

مواد و روشها

پروتئین هیدرولیزجهت غیر فعال شدن آنزیم بمدت 10

ماهیان مرکب ( )Sepia Pharaonisاز بندر بوشهر با وزن

دقیقه در دمای حدود  95درجه سانتی گراد حرارت داده

 1402 ±135گرم تهیه گردید .نمونهها در دمای -20درجه

شد .سپس نمونهها تا دمای آزمایشگاه (حدود  24درجه

سانتی گراد در جعبه یونولیت از طریق پست هوایی (حدود

سانتی گراد) بمدت  30دقیقه سرد شده و در

 24ساعت) به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه انتقال

التراسانتریفیوژ یخچالدار (فرزانه آرمان ،ایران) در دور

یافتند .در این مطالعه از آنزیمهای پروتئینآز پاپائین

 12000دور در دقیقه با دمای  4درجه سانتی گراد و بمدت

(لیکویی پانول ،100 ،آمریکا) با منشاء گیاهی و آلکاالز با

 15دقیقه سانتریفیوژ گردید .مایع رویی با سه روش

منشاء جانوری ( ،P4860سیگما ،آمریکا) ،کیتهای سنجش

خشککن پاششی (درساتک ،ایران) در دمای  60درجه

پروتئین ،ظرفیت آنتیاکسیدانت تام ( ،)TACنیتریک اکساید

سانتی گراد و در زمان  1ثانیه پاشش ،خشککن انجمادی

( ،)NOتیول تام (شرکت آرسام فرا زیست ،ایران) استفاده

(دنا صنعت پرداز ،ایران) و خشککن خالء (فن آزما ،ایران)

شد.

در دمای  60درجه سانتی گراد و زمان  24ساعت خشک

سنجش پروتئین عضله

گردید.

میزان پروتئین عضله به روش کلدال با استفاده از دستگاه

تعیین درجه هیدرولیز )(DH

کجلدال اتوماتیک (تکتاز تجهیز کاران شهریار ،ایران) و با

درجه هیدرولیز توسط فرمول

ضریب تبدیل تعیین شد (.)AOAC, 2005

 htot×Mpتعیین گردید .در این معادله  Bحجم باز مصرفی

× DH (%) = BNb/α

بر حسب میلی لیتر Nb ،نرمالیته باز ( 1مول) Mp ،وزن
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پروتئین بر حسب گرم htot ،مقدار کل پپتیدهای موجود

( )NOتوسط آنها با استفاده از کیت تجاری و طبق

برای هیدرولیز ( 11/1میلی اکی واالن/گرم) و  αاز طریق

دستورالعمل شرکت سازنده اندازهگیری شد.

معادله  α = 10pH-pK/1+ 10pH-pKمیباشد (آدلر-نیسن،

سنجش گروههای سولفیدریل کل

.)1986

گروههای سولفیدریل کل بر استفاده از کیت تجاری

تعیین درصد پروتئین

سنجش تیول تام و بر اساس واکنش با معرف اِلمان

غلظت پروتئین نمونه های هیدرولیزات با استفاده از روش

( )Ellman reagentاندازه گیری شد.

لوری و دستگاه اسپکتروفتومتر (یونیکو ،ژاپن) با استفاده

ارزیابی سمیت سلولی بر پروماستیگوتهای انگل

از کیت تجاری اندازه گیری شد .اساس این روش مشابهه

لیشمانیا ماژور با روش MTT

روش بیوره است ،با این تفاوت که حساسیت تشخیصی

بررسی خاصیت سمیت پپتیدهای زیست فعال تهیه شده

روش لوری بیشتر است .حد تشخیص روش لوری بین

بر سلولهای پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور با

 100-5میکروگرم پروتئین در هر میلی لیتر است .پس از

استفاده از روش  MTTو کیت ارزیابی سمیت سلولی

تعیین غلظت پروتئین نمونه ها غلظت  1گرم در  10میلی

(آرسام فرا زیست ،ایران) انجام شد .از غلظتهای ،1/25

لیتر از نمونهها تهیه گردید .نمونه ها جهت انجام

 30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5 ،2/50میلیگرم بر میلی لیتر پودر

آزمایشات تکمیلی در لولههای فالکون استریل  50میلی

پپتید بدست آمده از روشهای مختلف خشک کردن بر

لیتری و در فریزر  -80نگهداری شدند.

رقت  x 5/2 106از سلولهای پروماستیگوت انگل لیشمانیا

سنجش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام )(TAC

ماژور  MRHO/IR/75/ERتهیه شده از بخش انگل شناسی

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام با استفاده از  ABTS+که در

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در محیط

کاتیونی ABTS+

کشت  RPMI 1640حاوی  5درصد آلبومین سرم گاوی در

سبز اکسید شده تعیین گردید .ظرفیت آنتیاکسیدانت تام

سه تکرار استفاده گردید و پس از  24ساعت

میزان IC50

( )TACدر طول موج  414nmاندازهگیری گردید .کلیه

) (Inhibitory concentration 50%اندازه گیری شد.

مراحل سنجش با استفاده از کیت تجاری صورت پذیرفت.

غلظتی از عصاره است که از رشد  %50پروماستیگوتهای

سنجش قدرت آنتی اکسیدانتی DPPH

انگل جلوگیری مینماید .از غلظتهای ،15/62 mg/ml

تاثیر مهار رادیکال های  DPPHبه روش نیکو و همکاران

 500 ،250 ،125 ،62/50 ،31/25داروی گلوکانتیم بعنوان

( )2014اندازه گیری شد .یک میلی لیتر محلول پپتیدی با

کنترل مثبت و چاهکهای حاوی رقت  x 5/2 106انگل

یک میلی لیتر اتانول  95درصد مخلوط و بمدت  10ثانیه

بعنوان کنترل منفی استفاده شد .آزمایش در میکروپلیت-

هم زده شد .نمونهها بمدت  30دقیقه در تاریکی گرمخانه

های  96خانه ته صاف  BIOFILاز نوع  Non treatedمدل

گذاری شده و جذب نمونهها در طول موج  519نانومتر

 TCP001048ویژه کشت سلول ،انجام شد.

توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ( ،Unicoژاپن) قرائت

با استفاده از نرم افزار اکسل درصد زنده بودن سلولهای

گردید .فعالیت آنتی اکسیدانی بر حسب درصد بیان گردید

انگل و سلولهای کنترل مواجه شده با داروی گلوکانتیم با

(نیکو و همکاران.)2014 ،

استفاده از فرمول زیر به دست آمد:

سنجش قدرت جارو کنندگی رادیکالهای NO

)Viable cells % + ((AT – AB)/(Ac-AB)*100
در فرمول فوق  ACجذب نوری سلولهای کنترلAT ،

حضور یک اکسیدانت مناسب به رادیکال

توانایی پپتیدهای زیست فعال بدست آمده با بررسی
فعالیت جاروکنندگی ( )scavenging activityنیتریک اکساید

IC50

جذب

نوری سلولهای درمان شده در حضور غلظت های پودر
پپتید زیست فعال و گلوکانتیم و  ABجذب نوری بالنک

مقایسه سمیت سلولی پپتیدهاي زیست فعال استخراج شده از عضله ماهی مرکب ببري به سه روش خشک کن انجمادي ،پاششی و تحت خالء بر ...
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به وسیله

همکاران .)2019 ،پس از  15دقیقه ،درجه هیدرولیز به

رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه شد.

میزان آهستهتر افزایش یافت .کاهش هیدرولیز با گذشت

جذب نوری به دست آمده با تعداد سلولهای زنده و فعال

زمان واکنش آنزیمی به دلیل کاهش نواحی قابل هیدرولیز

از نظر متابولیک رابطه مستقیم دارد.

در پروتئین ،تجزیه آنزیم و تولید محصوالت بازدارنده

تجزیه و تحلیل آماری

حین هیدرولیز است (نیکو و همکاران2019 ،؛ سنفان و

تمام آزمایشها در سه تکرار انجام و نتایج ثبت گردید.

بنجاکول.)2014 ،

برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش آنالیز واریانس یک

در تجزیه واریانس نتایج بدست آمده نشان داده شد که

طرفه ( )ANOVAو برای مقایسهی میانگینها از آزمون

اثر آنزیم ،زمان و روش خشک کردن بر روی همه

آماری دانکن در سطح  5درصد استفاده شد .میانگین

متغیرهای اندازهگیری شده اختالف آماری معنی داری را

مقادیر و انحراف معیار در نرم افزار اکسل محاسبه شد.

در سطح یک درصد داشت ( .)p<0.01اثر غلظت بر روی

از نرم افزار آماری  SASنسخه  9برای آنالیز دادهها و از

مقادیر پودر خشک پپتید ،میزان پروتئین پپتید ،میزان TAC

نرم افزار اکسل برای رسم نمودارها استفاده گردید.

و تیول معنیدار بود .با این حال اختالف آماری معنی-

IC50

داری بین غلظتهای آنزیم درمیزان  DPPHو Nitric Oxide

نتایج و بحث

مشاهده نشد .اثر متقابل دوگانه آنزیم×غلظت بر روی

درجهی هیدرولیز
هیدرولیز عضله ،با آنزیم آلکاالز  5درصد سبب بیشترین
درجه هیدرولیز ( )%63گردید و به طور کلی غلظت 5
درصد آنزیمها نسبت به غلظت  2/5درصد درجه هیدرولیز
بیشتری را داشته است (شکل .)1
63

حال اثر متقابل آنزیم×غلظت بر روی سایر متغیرها معنی
دار نبود .نتایج نشان داد که اثر متقابل دوگانه آنزیم×زمان
داری را نشان داد ( .)p<0.01اثر متقابل دوگانه آنزیم ×

70

روش خشک کردن تنها بر روی متغیرهای  Nitric Oxideو

50
26

30

)DH (%

37

40

20
10
0

Papain 2.5%

اختالف آماری معنی داری را نشان داد ( .)p<0.01با این

بر روی همه متغیرهای مورد مطالعه اختالف آماری معنی
60

33

متغیرهای پودر خشک پپتید و  Thiolدر سطح یک درصد

Alcalase 5% Alcalase 2.5% Papain 5%

Enzyme

 Thiolمعنیدار بود ( .)p<0.01همچنین نتایج آماری با
استفاده از روش تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل
دوگانه غلظت×زمان بر روی متغیرهای پودر خشک پپتید،
پروتئین پودر پپتید و  Thiolاختالف آماری معنی داری
داشت ( .)p<0.01اثر متقابل دوگانه غلظت×روش خشک

شکل  -1درجه هیدرولیز عضله در مجاورت غلظت های

کردن بر روی متغیرهای پودر خشک پپتید ،پروتئین پودر

مختلف آنزیم

پپتید DPPH ،و  Thiolنیز معنیدار بود ( .)p<0.01نتایج

Figure 1- Degree of muscle hydrolysis in the vicinity
of different concentrations of enzyme

آماری نشان داد که اثر متقابل دوگانه زمان×روش خشک
کردن بر روی همه متغیرهای مورد مطالعه به جز

TAC

این امر نشانگر هیدرولیز پروتئینهای عضله به پپتیدهای

اختالف آماری معنیداری را نشان داده است (.)p<0.01

با اندازههای مختلف است .بیشترین میزان هیدرولیز

نتایج

گانه

مربوطه به  15دقیقه اول هیدرولیز بوده که نشان میدهد

آنزیم×غلظت×زمان و آنزیم× غلظت×روش خشک کردن

بیشترین میزان پیوندهای پپتیدی شکسته شدهاند (نیکو و

تنها بر روی  Thiolدر سطح یک درصد اختالف آماری

تجزیه

واریانس

اثرات

متقابل

سه
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معنیداری نشان داد ( .)p<0.01اثر متقابل سه گانه

4.5
Vacuum Dryer

4

Freeze Dryer

3.5

Spray Dryer

3
2.5

پپتید Nitric Oxide ،DPPH ،و  Thiolدر سطح یک درصد

2
1.5

اختالف آماری معنی دار نشان داد ( .)p<0.01نتایج تجزیه
واریانس اثر متقابل سه گانه غلظت×زمان×روش خشک

1

)Peptide powder (g

آنزیم×زمان×روش خشک کردن بر روی پروتئین پودر
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0.5
0
Papain 2.5%

کردن بر روی میزان پروتئین پودر پپتید،TAC ،DPPH ،

Papain 5%

Alcalase 2.5%

Alcalase 5%

Enzyme

 Nitric Oxideو  Thiolدر سطح یک درصد اختالف آماری

شکل  -2مقادیر پودر پپتید بدست آمده در روشهای

معنیداری را نشان داد ( .)p<0.01نهایتا نتایج تجزیه

مختلف

واریانس نشان داد که اثر متقابل چهار گانه
آنزیم×غلظت×زمان×روش خشک کردن بر روی همه
متغیرهای مورد مطالعه در سطح یک درصد اختالف
آماری معنی داری وجود داشته است (.)p<0.01
بر مبنای آنالیز واریانس ،نتایج میزان پودر پپتیدهای
بدست آمده در هر کدام از گروههای ،غلظت آنزیمی
پاپائین  ،%2/5پاپائین  ،%5آلکاالز  % 2/5و آلکاالز ،%5
اختالف معنی داری بین گروههای مختلف مشاهده شد .این
امر موید تاثیر متفاوت اثر آنزیمها بر مبنای نوع ،زمان و
غلظت مورد استفاده در هیدرولیز سوبسترا است.
بیشترین میزان پودر هیدرولیز عضله  4/08 ±0/244گرم،
از هیدرولیز عضله در حضور آنزیم آلکاالز  5درصد در
زمان  180دقیقه و روش خشک کردن فریز درایر یا خشک
کن سرمایشی حاصل شد .با توجه به روش تهیه و خشک
کردن محصول بوسیله دستگاه خشک کن سرمایشی این
اختالف وزن را می توان به وجود میزان کمی رطوبت در
محصول نسبت به روشهای دیگر ارتباط داد .کمترین
مقدار پودر پپتید  1/00±0/597گرم در روش خشک کن
پاششی و در حضور آنزیم پاپائین  2/5درصد در زمان
 180دقیقه بدست آمد (شکل .)2
بطور کل محصول بدست آمده با روش خشک کن
سرمایشی در کلیه گروههای مورد مطالعه دارای بیشترین
وزن و در روش خشک کن پاششی بدلیل هدر رفت بخشی
از محصول در قسمتهای مختلف دستگاه کمترین مقادیر
را بخود اختصاص دادند.

Figure 2- Peptide powder values obtained in
different methods

بیشترین میزان پروتئین پودر پپتید با روش لوری
 0/0±93/93میکروگرم بر میلی لیتر مربوط به هیدرولیز
با آنزیم پاپائین  2/5درصد در مدت  180دقیقه با روش
خشک کن سرمایشی و کمترین میزان پروتئین پودر پپتید
 0/49 0±/32میکروگرم بر میلی لیتر مربوط به روش
خشک کن پاششی در حضور آنزیم آلکاالز  5درصد در
زمان  180دقیقه بدست آمد .در کلیهی گروهها بیشترین
مقادیر مربوط به روش خشک کن سرمایشی و کمترین
مقادیر مربوط به روش خشک کن پاششی بود (شکل .)3
از آنجائیکه در این روش ابتدا در یک محیط قلیایی،
پروتئین با سولفات مس و تارتارات واکنش داده و
کمپلکسی را با چهار پیوند پپتیدی تشکیل میدهد .در نتیجه
چنانچه پپتیدی با کمتر از چهار اسید موجود باشد توسط
روش لوری واکنش نشان نمیدهد و نهایتا میزان پروتئین
در نمونه کمتر قرائت خواهد شد .کم بودن میزان پروتئین
احتماال ،نشانگر شکستن بیشتر پیوندهای پپتیدی با گذشت
زمان هیدرولیز و تولید بیشتر اسیدهای آمینه آزاد باشد
(کاسانکاال و همکاران .)2012 ،کمترین میزان پروتئین در
نمونههای مورد مطالعه مربوط به هیدرولیز عضله در
حضور آنزیم آلکاالز  %5در زمان  180دقیقه با استفاده از
روش خشک کن پاششی بود (کاسانکاال و همکاران،
.)2012
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Protein of peptide powder
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Freeze Dryer

1

0
Papain 2.5%

Papain 5%

خشک کن پاششی و کمترین میزان فعالیت 5/27±0/157
نانومول در میلی گرم پروتئین در هیدرولیزات بدست آمده
از فعالیت آنزیم پاپائین  % 2/5در زمان  180دقیقه در
شرایط خالء مشاهده شد .در کلیه گروهها مقادیر بدست
آمده با روش خشک کن خالء بیشترین و روش خشک کن
پاششی کمترین مقادیر را به خود اختصاص دادند (شکل

Alcalase 5% Alcalase 2.5%

Enzyme

.)5

شکل  -3مقادیر پروتئین پودر پپتید
Figure 3- Protein values of peptide powder

در بررسی مقادیر فعالیت آنتی اکسیدانی تام ()TAC
کمترین مقادیر  ABTS+به میزان  1/0±99/597نانومول در
میلی گرم پروتئین مربوط به پپتیدهای بدست آمده از
هیدرولیز عضله سفید در حضور آنزیم آلکاالز  %5در
زمان  180دقیقه و روش خشک کن پاششی و بیشترین
میزان  ABTS+به میزان  13/90±0/170نانومول در میلی
گرم پروتئین مربوط به هیدرولیزات بدست آمده از هضم
در حضور آنزیم پاپائین  % 2/5در زمان  180دقیقه در
شرایط خالء بدست آمد .در تمامی گروهها بیشترین
مقادیر مربوط به روش خشک کردن خالء و کمترین

در اندازه گیری میزان گروه تیول پپتیدها ،بیشترین میزان
در هیدرولیزات در حضور آنزیم آلکاالز  %5در زمان 180
دقیقه و روش خشک کن پاششی به میزان41/71±0/138
نانومول در میلی گرم پروتئین و کمترین میزان گروه تیول
در پپتیدهای بدست آمده از هیدرولیزات در حضور آنزیم
پاپائین  %2/5در زمان  180دقیقه و روش خشک کن
سرمایشی به میزان  6/73 ±0/121نانومول در میلی گرم
پروتئین است .در کلیه گروههای مورد مطالعه بیشترین
مقادیر در روش خشک کردن بوسیله خشک کن پاششی
و کمترین مقادیر در خشک کردن به روش خشک کن
سرمایشی رویت گردید.
Vacuum Dryer

مقادیر مربوط به روش خشک کردن با روش خشک کن

Freeze Dryer

پاششی بود (شکل .)4
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Alcalase 5%

Enzyme

شکل  -5مقادیر فعالیت آنتی اکسیدانی در مهار رادیکال NO

Figure 5- Chart of antioxidant activity values in NO
radical scavenging

Enzyme

شکل  -4مقادیر فعالیت آنتی اکسیدانی تام

Vacuum Dryer
Freeze Dryer
Spray Dryer

در مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی پپتیدها ،بیشترین فعالیت
آنتی اکسیدانی در مهار رادیکال  NOبه میزان 0/0±4/168
نانومول در میلی گرم پروتئین در هیدرولیز بدست آمده
از فعالیت آنزیم آلکاالز  %5در زمان  180دقیقه با روش

Papain 2.5%

Papain 5%

Alcalase 2.5%

Enzyme

)Thiol (nmol/mg Pr

Figure 4- Graph of total antioxidant activity values
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شکل  -6مقادیر گروههای تیول پپتیدهای استخراج شده
Figure 6- Values of extracted thiol peptide groups
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پس از بررسی نتایج فعالیت آنتی اکسیدانی پپتیدهای

 5/0±27/175نانومول در میلی گرم پروتئین مربوط به

زیست فعال بدست آمده در مهار رادیکال  DPPHبیشترین

هیدرولیزات بدست آمده از فعالیت آنزیم پاپائین  % 2/5در

میزان فعالیت  0/4±0/168نانومول در میلی گرم پروتئین

زمان  180دقیقه در شرایط خشک کن خالء مشاهده

مربوط به هیدرولیزات بدست امده از فعالیت هضمی آنزیم

گردید .در کلیه گروههای مورد مطالعه کمترین مقادیر در

آلکاالز  %5در زمان  180دقیقه و روش خشک کردن خشک

روش خشک کن پاششی و بیشترین مقادیر در روش

کن پاششی مشاهده گردید .کمترین میزان فعالیت به میزان

خشک کن خالء مشاهده شد (شکل .)7

جدول  -1تجزیه واریانس متغیرهای مورد مطالعه
Table 1- Analysis of variance of the studied variables
df

Mean square
Thiol

Nitric Oxide

DPPH

TAC

**2028.80
**222.05
**2554.16
**1485.70
**417.01
**374.23
**49.96
**22.81
**70.86
**10.49
**208.76
**75.01
**45.19
**169.59
**83.32

**1637.41
99.84ns
**3223.08
**3226.53
64.14ns
**321.68
**485.07
10.40ns
66.11ns
**432.45
*313.37
45.69ns
*189.95
**168.52
**271.78

**109.86
1.86ns
**93.39
**44.37
0.85ns
*5.70
2.72ns
0.80ns
8.56ns
**26.89
*5.79
1.45ns
**20.92
**9.52
**7.26

**272.36
**73.85
**594.21
**302.57
20.35ns
*50.09
14.98ns
15.99ns
23.08ns
29.17ns
8.30ns
16.93ns
13.37ns
*31.37
*82.40

4.10

65.50

1.75

11.99

protein
peptide
powder
**4.78
**2.23
**3.16
**1.38
0.04ns
**0.25
0.04ns
**0.21
**0.13
**0.23
**0.12
0.01ns
**0.15
**0.16
*0.09

**18.50
**16.52
**17.33
**4.30
**2.84
**2.64
0.03ns
**1.00
**3.46
**1.53
0.10ns
0.46ns
0.37ns
0.13ns
*0.59

1
1
2
2
1
2
2
2
2
4
2
2
4
4
4

0.02

0.21
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**: significant difference at P<0.01

Freeze Dryer

5

Spray Dryer
4
3
2
1
Papain 2.5%

Papain 5%

Enzyme
Concentration
Time
Drying method
Enzyme ×concentration
Enzyme ×time
Enzyme ×drying method
Concentration ×time
Concentration ×drying method
Time × Drying method
Enzyme × concentration × time
Enzyme × concentration × drying method
Enzyme × time× drying method
Concentration × time× drying method
Enzyme × concentration × time× drying
method
Error

*: significant difference at P<0.05

ns: non-significant

ها گردند .ترکیبات آنتی اکسیدانی که در این تعریف می-
گنجند شامل مهار کننده های رادیکالهای آزاد 1،غیر فعال
کنندههای پراکسیدها و دیگر گونههای واکنشی اکسیژنی،
شالته کنندههای یونهای فلزی و مهار کنندههای ترکیبات

0
Alcalase 2.5%

peptide
powder

مهار رادیکالهای آزاد یا حذف اکسیژن و سایر مکانیسم-
)DPPH (nmol/mg Pr

Vacuum Dryer

6

S.O.V

Alcalase 5%

ثانویه اکسایش چربی هستند.

Enzyme

شکل  -7مقادیر فعالیت آنتی اکسیدانی پپتیدها در مهار

 .مطالعات پیشین نشان داد که پپتیدهای جداسازی شده

رادیکال DPPH

از

Figure 7- Peptide antioxidant activity levels in
DPPH radical inhibition

قابلمالحظهای را در محیط برون تنی و سامانههای

آنتی اکسیدانها ترکیباتی هستند که زمانیکه در مقادیر
کم در مقایسه با سوبسترای اکسید شونده بکار برده می-
شوند ،بطور معنیداری سبب تاخیر یا کاهش اکسایش با
Free radical scavengers

پروتئینهای

آبزیان

فعالیت

آنتیاکسیدانی

1

غذایی نشان دادهاند (نیکو و همکاران2014 ،؛ نگو و
همکاران2010 ،؛ ژنگ و همکاران .)2018 ،چن و همکاران
( )1996بیان کردند که وزن مولکولی پروتئین هیدرولیز
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شده ماهی هیک اقیانوس آرام و فراکشنهای آن بر

است .در کلیه گروههای مورد مطالعه ،پپتیدهای خشک

فعالیت حذف کنندگی رادیکالهای  ABTSاثرگذار بود .از

شده با روش خشک کن پاششی حاوی بیشترین فعالیت

دیگر مواد پروتئینی که در زمینه پزشکی و داروسازی

جاروکنندگی نیتریک اکساید در مقایسه با سایر روشها

استفاده میگردد ،میتوان به کیتین و کیتوزان اشاره

بودند که در بهینه سازی فرایند تولید پپتیدهای زیست

نمود (جعفری و جوادی)1399 ،

فعال استفاده از این روش را توصیه مینماید .روش

در سنجش فعالیت آنتی اکسیدانتی کل ،کاهش جذب

خشککن پاششی یکی از انواع روشهای ریزپوشانی

 ABTS+نشان دهنده فعالیت باالتر آنتی اکسیدانی است.

عملیات متداول در تبدیل مواد مایع به پودر و به منظور

بهترین میزان فعالیت آنتیاکسیدانت تام در پپتیدهای تهیه

تسهیل انبارداری ،حمل و نقل میباشد (اکبر بگلو و

شده در هیدرولیزات تولید شده با آلکاالز  %5در زمان

همکاران.)1399 ،

 180دقیقه و با روش خشک کن پاششی به میزان

جی و همکاران ( )2007به منظور استخراج و بررسی

 1/0±99/597nmol/mg Prمشاهده گردید .همچنین،

فعالیت آنتیاکسیدانی پپتیدهای زیستفعال از پروتئین

نمونههای خشک کن پاششی نسبت به سایر نمونهها،

اسکلت ماهی  ،Hokiاز شش آنزیم آلکاالز آ ،پاپائین،

دارای فعالیت آنتای اکسیدانی تام باالتری بودند .انواع

تریپسین ،پپسین( ،پروتئاز)Neutrase Chymotrypsin

اکسیدانتها نظیر گونههای فعال نیتروژن ( )RNSو گونه

استفاده

فعالیت

های فعال اکسیژن ( )ROSبا همکاری یکدیگر باعث آسیب

آنتیاکسیدانی آنها را با استفاده از روش مهارکنندگی

به سلول میگردند RNS .از مولکولها است که از نیتریک

رادیکال  DPPHتعیین کردند .از آنجائیکه رادیکالهای

اکساید ( )NOو آنیون سوپراکسید ( )O2-که به ترتیب

 DPPHبا اتصال به عوامل آنتیآکسیدانی پپتیدها از بنفش

توسط آنزیمهای نیتریک اکسید سنتاز ( )NOSو NADPH

پررنگ به زرد کم رنگ در میآیند ،میزان جذب رنگ

اکسیداز تولید میشوند ،مشتق میشود .در این مطالعه از

 DPPHرا بسته به قدرت فعالیت آنتیاکسیدان کاهش می-

سنجش نیتریت استفاده گردیده است ،که در آن میزان

دهد .در این مطالعه بیشترین میزان فعالیت در

نیتریت (– )NO2که یکی از دو فرآورده  NOاست ،مورد

هیدرولیزات تولید شده از آنزیم آلکاالز  %5در زمان 180

سنجش قرار میگیرد .بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانتی

دقیقه با روش خشک کن پاششی به میزان

در مهار  NOدر هیدرولیزات بدست آمده از هیدرولیز

 0/4 ± 0/168مشاهده گردیده است .در نتایج بدست آمده

عضله در حضور آنزیم آلکاالز  %5در زمان  180دقیقه و

از مطالعهای که بر روی پپتیدهای تخلیص شده از سر

nmol/mg

ماهی هوور مسقطی انجام شده ،فعالیت مهارکنندگی

 0/95 ± 0/125 Prحاصل شد .با توجه به اینکه برای

خوبی را در مهار رادیکال  DPPHاز نظر فعالیت آنتی-

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانتی پپتیدهای زیست فعال در

اکسیدانی گزارش شده است (اسماعیلی و همکاران،

این تست از خاصیت جاروکنندگی ()scavenging activity

.)2018

نیتریک اکساید ( )NOتوسط مواد آنتی اکسیدانت موجود

اندازهگیری میزان تیول و قدرت احیایی آنها سطح

در پودر بدست امده استفاده شده و جمع کنندههای

استرس اکسیداتیو را در نمونه نشان میدهد .در بررسی

نیتریک اکساید با اکسیژن بصورت رقابتی عمل کرده و

میزان تیول کل در پپتیدهای زیست فعال بدست آمده از

منجر به کاهش تولید نیتریت و نیترات میگردند لذا

هیدرولیزات عضله سفید ماهی مرکب ببری باالترین

کمترین میزان نیتریت و نیترات قرائت شده در نمونهها

میزان گروه تیول مربوط به هیدرولیزات بدست آمده از

حاکی از بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانتی پپتیدها بوده

هضم با آنزیم آلکاالز  %5در زمان  180دقیقه و با شرایط

روش خشک کردن خشک کن پاششی به میزان

نمودند

و

سپس

nmol/mg Pr
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خشک کردن پاششی به میزان

nmol/mg

Pr

 45/0±71/085بود .همچنین در کلیه گروههای مورد

100
Control
Alcalase
5%
Papain 5%

80

روش خشک کن پاششی نسبت به سایر گروهها بیشتر

60

بود.

40

در مطالعه خاصیت سمیت سلولی پپتیدهای زیست فعال

20

بر پروماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور با روش

0

 ،MTTنتایج  IC50برای پپتیدهای بدست آمده از اثر آنزیم

30

25

20

15

10

2.5

5

)Survival (%

مطالعه میزان گروه تیولی در هیدرولیزات تهیه شده با

120

1.25

)Powder concentration (mg/ml

آلکاالز  %5و پاپائین  %5در روش خشک کن پاششی با

شکل  -9درصد زنده ماندن پروماستیگوتهای انگل

گذشت  24ساعت به ترتیب برابر با غلظت  10میلی گرم

لیشمانیا ماژور درغلظتهای مختلف پروتئین هیدرولیز

بر میلی لیتر و  25میلی گرم بر میلی لیتر (شکل  )8و در

شده با آنزیمهای آلکاالز و پاپائین  5درصد با روش خشک

مورد پپتیدهای زیست فعال تهیه شده در روش خشک

کن سرمایشی بعد از  24ساعت

کن سرمایشی ،به ترتیب  20میلی گرم بر میلی لیتر و 25

Figure 9- Survival percentage of Leishmania major
promastigotes in different concentrations of protein
hydrolyzed with 5%Alkalase and papain enzymes
using freeze- dryer method after 24 hours

میلی گرم بر میلی لیتر (شکل  )9و در مورد پپتیدهای تهیه
شده با روش خشک کن خالء به ترتیب  20میلی گرم بر

120

میلی لیتر و  25میلی گرم بر میلی لیتر (شکل  )10مشاهده

100

گردیده است.

Alcalase 5%
60

120

Papain 5%
40

)Survival (%

Control

80

100
Control

20

Papain 5%
60
40

30

25

20

15

10

5

2.5

)Survival (%

Alcalase 5%

80

0
30

25

20

15

10

5

2.5

1.25

)Powder concentration (mg/ml

شکل  -10درصد زنده ماندن پروماستیگوتهای انگل

20

لیشمانیا ماژور درغلظتهای مختلف پروتئین هیدرولیز

0

شده با آنزیم های آلکاالز و پاپائین  5درصد با روش

1.25

)Powder concentration (mg/ml

شکل  -8درصد زنده ماندن پروماستیگوتهای انگل
لیشمانیا ماژور درغلظتهای مختلف پروتئین هیدرولیز
شده با آنزیم های آلکاالز و پاپائین  5درصد با روش

خشک کن خالء بعد از  24ساعت
Figure 10- Survival percentage of Leishmania major
promastigotes in different concentrations of protein
hydrolyzed with 5%Alkalase and papain enzymes
using vacuum- dryer method after 24 hours

خشک کن پاششی بعد از  24ساعت

بهترین توانایی سمیت سلولی بر پروماستیگوت های انگل

Figure 8- Survival percentage of Leishmania major
promastigotes in different concentrations of protein
hydrolyzed with 5% Alkalase and papain enzymes
using spray- dryer method after 24 hours

لیشمانیا ماژور در پپتیدهای زیست فعال بدست آمده از
هیدرولیز در حضور آنزیم آلکاالز  5درصد با شرایط
خشک کن پاششی در غلظت  10میلی گرم بر میلی لیتر
مشاهده گردید .این غلظت حاوی  2/5میلی گرم بر میلی
لیتر پپتید زیست فعال بود .نتایج حاکی از اثر کشندگی
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پپتیدهای بدست آمده از عضله ماهی مرکب بر روی

قرار دهیم .هیدرولیز آنزیمی از روشهای روزمره در

پروماستیگوتهای انگل لیشمانیا ماژور بود.

تولید پپتیدهای زیست فعال است .هیدرولیز آنزیمی
120

امروزه بوسیله پروتئازهای تجاری و همچنین فرآیندهای

100

اتولیز صورت میگیرد .در حال حاضر پروتئازهای

Control

60

Glucantime

30

40

25

20

15

10

5

2.5

)Survival (%

80

گونگونی از منابع گیاهی ،جانوری و میکروبی شامل
تریپسین ،کموتریپسین ،پپسین ،آلکاالز ،پاپائین ،پروناز،

20

کالژناز و بروملئین در تولید پپتیدهای زیست فعال مورد

0

استفاده قرار میگیرند و نوع آنزیمی که در هیدرولیز

1.25

)Powder concentration (mg/ml

شکل  -11درصد زنده ماندن پروماستیگوتهای انگل
لیشمانیا ماژور درغلظتهای مختلف داروی گلوکانتیم
بعنوان کنترل مثبت ،بعد از  24ساعت
Figure 11- Survival percentage of Leishmania major
promastigotes in different concentrations of
glucantime as a positive control after 24 hours

استفاده میشود بسیار مهم است ،چرا که آنزیم ها هستند
که الگوی شکستن باندهای پپتیدی را تعیین و کارکرد آنها
را متفاوت میکنند .عملکرد های تخصصی پروتئازها
اندازه ،نوع و ترکیب اسید آمینهای پپتیدها و در نتیجه
فعالیت زیستی آن ها را تعیین میکنند (نیکو و همکاران،
.)1392

امروزه برای کم کردن یا حذف اثرات داروهای مورد

اثر ضد انگلی پروتئین هیدرولیز ماهی مرکب ببری بر

استفاده در درمان فرم جلدی لیشمانیا ( )CLو جلوگیری

پروماستیگوتهای انگل لیشمانیا ماژور و مقایسه قدرت

از عوارض آنها ،در جهت روش های جایگزین ،یا کم

سمیت سلولی بر سلول انگل مورد بررسی قرار گرفت.

کردن عوارض جانبی تالش مینمایند .در سالهای اخیر

اساس روش  MTTمبتنی بر فعالیت میتوکندری در سلول

استفاده از پروتئینهای آبکافت شده طبیعی که به نام

زنده است .فعالیت میتوکندریایی در سلول های زنده به

پروتئین آبکافته ) (Hydrolysate protienیا

صورت پایدار است و بنابراین افزایش یا کاهش تعداد

زیست فعال ) (Bioactive peptidesمعروف هستند توجه

سلولهای زنده به صورت خطی با فعالیت میتوکندری در

پژوهشگران را بخود جلب نموده است .پپتیدهای زیست

ارتباط است .در بررسی نتایج کشت  24ساعته و آزمون

فعال اولین بار در سال  1950توسط مالندر گزارش شد،

 MTTبعمل امده بهترین  IC50در غلظت  10میلی گرم بر

و به عنوان ترکیباتی غذایی که از پروتئینها بدست آمده

میلی لیتر پپتیدهای بدست آمده از هیذورلیز عضله سفید

اند تعریف می شوند ،این مواد عالوه بر نقشهای تغذیهای

در حضور آنزیم آلکاالز  5درصد بود .با توجه به اینکه

در واکنشهای فیزیولوژیک هم نقش بسزایی دارند

در تمامی گروههای مورد مطالعه پروتئین هیدرولیز

پپتیدهای زیست فعال با وزن مولکولی  200تا 1800

بدست آمده از هیدرولیز عضله ماهی مرکب ببری دارای

دالتون و دارای  2تا  20اسیدآمینه هستند و بر اساس

خاصیت سمیت سلولی بر پروماستیگوت های انگل

موقعیت قرارگیری این اسیدهای آمینه ویژگیهای خاصی

لیشمانیا ماژور بودند ولی هیدرولیزات بدست آمده از

را کسب می نمایند (نیکو و همکاران .)1392 ،گزارشهای

فعالیت آنزیم  %5در غلظت کمتری نسبت به سایر نمونه

مختلفی از خواص آنتیاکسیدانی در پپتیدهای جدا شده

های پروتئین هیدرولیز توانایی کشتن پروماستیگوت های

از زردهی تخم مرغ ،آبکافته سویا ،ماهی ماکرل ،پروتئین

انگل را داشته است .نتایج نشان داد که میزان زندهمانی

آب پنیر ،وجود دارد .میتوان این خواص را با آنالیز

پروماستیگوت های انگل با افزایش غلظت پپتیدها کاهش

پارامترهایی نظیر ظرفیت آنتیاکسیدانی کل مورد بررسی

مییابد .در مطالعه همانین و همکاران ( )2005نیز

پپتیدهای
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الیسیدپسین ( )Elsidpesinکه یک پپتید حلقوی جدید

توسط شواگنسی و همکاران ( )2006انجام شد ،نشان داد

دریایی متعلق به ترکیبات خانواده  Kahalalideاست،

که این ترکیبات زیست فعال موجب اختالل در غشای

کشف شد که این ترکیب ،یک دپسی پپتید در جانور نرم

لیزوزوم و در نتیجه تشکیل واکوئلهای بزرگ میگردد.

تن دریایی ،Elysia rufescensیافت شده در هاوایی است

این مکانیزم در میان عوامل سمی منحصر به فرد است و

که یک فعالیت سیتوتوکسیسیتی قوی را در شرایط برون

ممکن است موجب افزایش اسیدیته فضای داخل سلولی،

تنی در برابر انواع سلولهای تومور انسانی نشان داده

که یک اثر تحریکی جهت آغاز شدن یک مسیر برای

است .هرچند تحقیقات مختلف نشان میدهد که پپتیدها و

آپوپتوز است گردد .از این رو قابلیت سمی پپتیدهای

پروتئینهای هیدرولیز شده با حذف کردن رادیکالهای

زیست فعال بر روی رده های مختلف سلول های انسانی

آزاد و شالته کردن یونهای فلزی از اکسیداسیون

و جانوری سرطانی و یا تروفوزوایت یا اشکال واسطه

آنزیمی و غیر آنزیمی ممانعت میکنند (اسماعیلی و

انگلهای تک سلولی مورد تائید است.

همکاران .)2018 ،پپتیدهای آنتیاکسیدانی همانند
گلوتاتیون و کارنوزین که به طور طبیعی در بافت عضله

نتیجه گیری

حضور دارند با دادن الکترون ،شالتهکردن یونهای فلزی

نتایج این مطالعه نشان داد که پروتئین هیدرولیز عضله

و محدود ساختن اکسیداسیون لیپیدها عمل میکنند.

سفید ماهی مرکب ببری تولید شده با آنزیم آلکاالز %5

بعالوه گزارش شده است که پپتیدهای زیستفعال بیان

دارای خاصیت سمی بر پروماستیگوت های انگل لیشمانیا

ژنهای مرتبط با آنتیاکسیدانهای درونزای غیرآنزیمی

ماژور بوده و این اثر در هیدرولیزات تهیه شده با روش

همانند همواکسیژناز و فریتین را افزایش میدهند (لوبو و

خشک کن پاششی دارای فعالیت قوی تری نسبت به سایر

همکاران .)2010 ،مطالعات دیگری برای تعیین مکانیسم

روشها بوده است.

عمل ( Kahalalide )marine-derived cyclic depsipeptideکه
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Background: Leishmaniasis is one of the intracellular parasitic diseases that is known as the most
common infectious disease after AIDS, tuberculosis and malaria. Leishmaniasis is among the 6 most
prevalent endemic diseases and is in fact a tropical and subtropical disease caused by intracellular
parasites worldwide. In recent years, treatment of leishmaniasis has been associated with risks due to
drug resistance and problems related to the side effects of conventional drugs. The disease is found
on all continents except Oceania and is endemic to enclosed areas in North Africa, southern Europe,
the Middle East, southeastern Mexico, and Central and South America. The aim of this study was to
investigate the cytotoxic effect of bioactive peptides obtained from hydrolysis of tiger squid muscle
on promastigotes of Leishmania major.
Materials and methods: The variables of enzyme type, ratio of enzyme concentration to substrate,
time of hydrolysis and drying method were studied on the characteristics of hydrolysis protein. After
determining the percentage of white muscle protein of squid caught from Bushehr port, alkalase and
papain enzymes were used at 5% levels for 180 minutes for hydrolysis. Production percentage,
protein peptide powder, total antioxidant capacity (TAC), radical scavenging activity of DPPH, nitric
oxide (NO) and total thiol groups were measured. Also, the cytotoxicity of Leishmania major
promastigotes was evaluated using MTT method. Glucantime was used as a positive control and the
untreated group was used as a negative control.
Results and discussion: Muscle hydrolysis with 5% Alkalase enzyme caused the highest degree of
hydrolysis (63%) and in general, the concentration of 5% of enzymes had a higher degree of
hydrolysis than the concentration of 2.5%. Analysis of variance showed that the effect of enzyme,
drying time and drying method on all measured variables had a statistically significant difference at
the level of one percent (p <0.01). The effect of concentration on peptide dry powder, peptide protein,
TAC and thiol was significant. However, no statistically significant difference was observed between
enzyme concentrations in DPPH and Nitric Oxide. The dual interaction of enzyme × concentration
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on the variables of dry powder of peptide and Thiol at the level of 1% showed a statistically significant
difference (p <0.01). However, the interaction of enzyme × concentration on other variables was not
significant. The results showed that the dual interaction of enzyme × time on all studied variables
showed a statistically significant difference. (p <0.01). The dual interaction effect of enzyme × drying
method was significant only on Nitric Oxide and Thiol variables (p <0.01). Also, statistical results
using analysis of variance showed that the dual interaction effect of concentration × time on the
variables of dry peptide powder, peptide powder protein and Thiol had a statistically significant
difference. (p <0.01). The dual interaction effect of concentration × drying method on the variables
of peptide dry powder, peptide powder protein, DPPH and Thiol was also significant (p <0.01).
Statistical results showed that the dual interaction of drying time × drying method on all studied
variables except TAC showed a statistically significant difference (p <0.01). The results of analysis
of variance for the triple interactions of enzyme × concentration × time and enzyme × concentration
× drying method showed statistically significant difference only on Thiol at the level of one percent
(p <0.01). The triple interaction effect of enzyme × time × drying method on protein peptide powder,
DPPH, Nitric Oxide and Thiol showed a statistically significant difference at the level of one percent
(p <0.01). The results of analysis of variance showed a statistically significant difference (p <0.01)
with the triple interaction of concentration × time × drying method on the protein content of peptide
powder, DPPH, TAC, Nitric Oxide and Thiol at the level of one percent. Finally, the results of
analysis of variance showed that quadruple interaction effect of enzyme concentration × time × drying
method on all studied variables had a statistically significant difference at the level of one percent (p
<0.01). The results of comparing the mean of the quadruple interaction effect of enzyme ×
concentration × time× drying method showed that the highest amount of peptide powder, the lowest
protein content and the best antioxidant activity are obtained in TAC, DPPH, Nitric Oxide and Thiol
using digestion method with the help of 5% Alkalase enzyme for 180 minutes using spray dryer
method. The results showed that the degree of protein hydrolysis in muscle with alkalase enzyme was
5% higher than other enzymes studied. With the help of 5% alkalase enzyme in 180 minutes and
using spray drying method, the lowest amount of protein in hydrolyzed powder, the best antioxidant
activity was obtained in TAC, DPPH, Nitric Oxide, Thiol and the highest cytotoxicity. The highest
amount of muscle hydrolysis powder was obtained in the presence of 5% alkalase enzyme in 180
minutes and cooling drying method.
Conclusion: MTT results showed that with increasing the concentration of peptide powder obtained
from enzymatic hydrolysis of white tiger squid muscle, the mortality rate of Leishmania major
promastigotes increased in all study groups. The best level of IC50 among the studied groups was
observed at a concentration of 10 mg / ml of hydrolyzate from 5% alkalase enzyme by spray dryer
compared to the control group. The results of this study showed that the hydrolysis protein of Sepia
pharaonis white muscle produced with 5% Alkalase enzyme has cytotoxic effect on Leishmania
major promastigotes and this effect has shown a stronger activity in hydrolysis prepared using spray
drying method than other methods.
Keywords: Alkalase, Hydrolysis, Leishmania major parasite, Peptide, Promastigote, Tiger squid

