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 واناتحی و انسان سالمت بر فعال زیست پپتیدهای اثر ارزیابی و تولید بر مروری

 *2عبادی مهدی و 0باغی نوشین

 چکیده

 اسیدهای یتوال و ترکیب مبنای بر هاآن ویژه هایفعالیت که هستند خاصّی پروتئینی مشتقات فعال، زیست پپتیدهای

 روق،ع و قلب ریز، درون غدد گوارشی، هایسیستم بر تأثیر با ترکیبات این. است هاآن شیمیایی ساختار در موجود آمینۀ

 تنظیم زا جدیدی نسل فعال، زیست پپتیدهای. کنند ایفا انسان سالمت در مهمّی نقش توانندمی اعصاب و ایمنی سیستم

 صمشخ همچنین. دارند متعدد هایبیماری درمان و پیشگیری در مؤثری نقش و شده محسوب بیولوژیکی فعال هایکننده

 و اهمیّت. ندهست غذایی مواد کیفیت حفظ به قادر میکروبی فساد و اکسیداسیون از جلوگیری با ترکیبات این که است شده

 توسعه و دستیابی راستای در غذایی، صنایع علوم محققان خصوصاً علمی، جامعۀ تشویق باعث فعال زیست پپتیدهای خواص

 هاروتئینپ از پپتیدها تولید برای زیادی منابع. اندشده پپتیدها این پایۀ بر کاربردی محصوالت و جدید غذایی هایافزودنی

 کیی عنوان به شیر هایپروتئین بین این در. کرد اشاره گیاهی و جانوری منابع انواع به توانمی قبیل این از که دارد وجود

 در هآمد دست به هاییافته جدیدترین به حاضر، مطالعۀ در. است شده مطرح زمینه این در استفاده قابل منابع ترینمهم از

 .است شده پرداخته فعال زیست پپتیدهای خواص و شناسایی تولید، با رابطه در اخیر هایسال

 روتئینپ آنزیمی هیدرولیز فراسودمند، غذاهای شیر، پروتئین فعال، زیست پپتیدهای بیوانفورماتیک، :کلیدی کلمات

 64-12پیاپی(:  12)شماره  3، شماره 12دوره دامستیک؛ 
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 مقدمه

 مختلف، زمانی هایدوره از مطالعات در آمده دست به نتایج

 کند.می تأیید را انسان سالمتی و تغذیه میان مستقیم ارتباط

دارند  متفاوتی ایتغذیه خواص غذایی، مواد در موجود ترکیبات

ستند فعال هزیست  ترکیبات ترین این ترکیبات،جالب توجه که

 هایبافت در موجود ترکیبات ( باInteractionاثرات متقابل ) که

بر اساس مطالعات، . گذار هستند اثر هاآن بر روی و داشته را زنده

باشد  سنتتیک یا طبیعی واندتمی ترکیبات این ماهیّت

(Guaadaoui et al, 2014 .)فعال زیست  به طور کلی ترکیبات

 روی بر مثبت اثر که هستند ترکیبات از ایدسته شامل

 ددارن متعددی بخش خواص سالمتی مواد این. دارند کنندهمصرف

 یغذای محصوالت و هامکمل انواع در سازیغنی برای توانندمی که

ملگرا ع هایفرآورده تولید به منجر نهایت در گرفته شوند تا کار به

 که هستند ترکیباتی (Functional)های عملگرا شوند. فرآورده

به عنوان  کننده،مصرف بدن در انرژی و سیری ایجاد بر افزون

 .شوندمعرفی می غیره و خون فشارضد سرطانی،ضد ترکیبات

 میزبان و برای تواندمی جانوری هایبافت در ترکیبات وجود این

 ,Zhang et al)باشند  های داخلی بدن آن سودمنداندام حتی

 زاهستند که  فعال زیست ترکیبات از ایدستهپپتیدها (. 2015

 ینترمهم عنوانبه  و شده مشتق پروتئین هایماکروبیومولکول

بر (. Fields et al, 2009)شوند می مطرح فعال زیست ترکیبات

 است که پپتیدهایاساس مطالعات آزمایشگاهی مشخص شده 

 پیوند با آن اسیدهایآمینو که هستند آلی ترکیبات فعال، زیست

 ,Sanchez and Vazquez)اند شده متصل هم به کوواالنسی

 و اسیدآمینو ۲۲ تا ۲ بین فعال، زیست پپتیدهای اندازه(. 2017

 Sarmadi and)است  دالتون ۰۲۲۲ از کمتر هاآن مولکولی جرم

Ismail, 2010 .)منابع از انواع توانندمی فعال، زیست پپتیدهای 

 گیاهی منابع جمله از. آیند دست به جانوری یا و گیاهی

 ،همکاران و کاوه)شنبلیله  به توانمی فعال، زیست پپتیدهای

 یعیرب)کرد  آن اشاره شده هیدرولیز فرم و سویا پروتئین( ۷۹۳۱

 عمناب در نیز، جانوری فعال زیست پپتیدهای(. ۷۹۳۱ همکاران، و

د شونمی یافت شیر ویژه به لبنی محصوالت جمله از مختلفی

(Panyayai et al, 2019.) 

  فعال زیست پپتیدهای تولید

 طریق هیدرولیز از توانندمی فعال، پپتیدهای زیست

 کپروتئولیتی هایگوارشی و آنزیم هایآنزیم ها توسطپروتئین

 های میزبان، یا حتی گیاهان،میکروارگانیسم توسط شده تولید

 آنزیمی، هیدرولیز(. ۷۹۳۹ همکاران، و میرزایی)شوند  آزاد

 تزیس پپتیدهای تولید برای استفاده مورد روش ترینمتداول

اُتولیز )هیدرولیز خود به خودی  فرآیند طریق از است که فعال

 اریتج برخی از پروتئازهای توسط و یا های گوارشی(توسط آنزیم

 ای گوارشی )پروتئازها( هایآنزیم اُتولیز توسط. گیردمی صورت

 سبب دتواننمی ،منبع پروتئین به بسته شده و انجام اُتولیتیک

 ردند.گ یاتغذیه ارزشمند خواص با فعال زیست پپتیدهای تولید

 نیز در برخی پروتئینی غذایی مواد تخمیر هایفرآیند همچنین،

ند گرد فعال زیست پپتیدهای تولید موجب تواننداز مقاطع می

 زیست پپتیدهای از متعددی انواع(. ۷۹۳۱ همکاران، و ربیعی)

 پپتیدهای ایمنی، هایکنندهتنظیم اوپیوئیدها، جمله از فعال،

 ترکیبات معدنی، مواد به شونده ترکیبات متصل بیوژنیک،

 ندتوانمی های فشار خونکاهنده و اکسیدانیضدمیکروبی، آنتی

 شیر، دمانن غذایی پروتئینی برخی از مواد آنزیمی هیدرولیز توسط

(. Singh et al, 2012)شوند  تولید مرغ تخم و سویا ذرت، گوشت،

 وعن این مداوم )در هیدرولیز فرآیند از معموالً صنعتی مقیاس در

 افزوده رآکتور به مداوم صورت به سوبسترا و آنزیم فرآیند، از

 ندارد(، وجود عملیات مراحل در توقفی ای کهبه گونه شوند؛می

 هب غذایی مختلف منابع موجود در هایپروتئین کامل تبدیل برای

 یلۀوس به شود. این فرآیندمی استفاده فعال زیست پپتیدهای

 مختلف اجزای با اولترافیلتراسیون غشاهای به مجهز رآکتورهای

 واحدهای یا هاتکنیک با دارد امکان و پذیردصورت می

 تخمیر(. Dionysius et al, 1997)شود  همراه دیگر سازیخالص

دیگر  کیی نیز هاالکتوباسیلوس مانند هاییمیکروارگانیسم توسط

 ,Chaves-López)است  فعال زیست پپتیدهای تولید هایروش از

 که است غذایی مواد نگهداری قدیمی روش یک تخمیر،(. 2014

 و دهش انجام هامیکروارگانیسم توسط ها،پروتئین تجزیه آن طی

 افزایش غذایی محصول حتی ماندگاری و دارویی ای،تغذیه خواص

 قندها تخمیر، طی فرآیند(. Nikoo and Benjakul, 2015)یابد می

 با اییپپتیده و شده تجزیه هامیکروارگانیسم توسط هاپروتئین و

گیرند می شکل شده تجزیه پروتئین از جدید آمینواسیدی توالی

(Tüysüz et al, 2019 .)فعال زیست پپتیدهای از بسیاری 

 التمحصو در موجود پروتئولیتیک هایمیکروب توسط توانندمی

 هیدرولیز اب درمقایسه میکروبی تخمیر. شوند تولید تخمیری لبنی

 عالف زیست پپتیدهای تولید برای تریهزینه کم روش آنزیمی،

74 



Baghi and Ebadi;  
A review on the production and evaluation of bioactive peptides on … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 3 (Serial Number 21), Winter 2022 

 

 

 هایآنزیم به نسبت تریارزان منبع هامیکروارگانیسم زیرا، است؛

 یازهاین دلیل به نیز باکتریایی هایکشت هزینۀ و بوده پروتئاز

 ,Agyei and Danquah)است  پایین کوتاه، رشد زمان و کم غذایی

 طی که دارد وجود نیز های دیگریعالوه بر این، روش(. 2011

 شیوه ود هر از تلفیقی با فعال زیست پپتیدهای تولید امکان هاآن

 ,Boukil et al)دارد  میکروبی وجود تخمیر و آنزیمی هیدرولیز

 در فعال زیست پپتیدهای شناسایی منظور به امروزه(. 2018

 ابزارهای از ،هیدرولیز فرآیند اعمال از قبل محصوالت غذایی،

شود؛ زیرا شناسایی و جداسازی می استفاده بیوانفورماتیک

ر بگیر و هزینههیدرولیز وقت از طریقپپتیدهای زیست فعال 

 است.

 شناسایی و جداسازی

 شناسایی و جداسازی منظور به مختلفی هایروش امروزه

 شناسایی و شود. جداسازیمی استفاده فعال زیستپپتیدهای 

 در مهمّی نقش فعال از سایر ترکیبات غذایی، زیست پپتیدهای

 لوژیکیبیو فعالیت ارزیابی و شیمیایی و فیزیکی خواص تعیین

 ها،روش این ترینمعروف(. ۷۹۳۱ همکاران، و ربیعی)دارد  هاآن

 از ادهاستف با است که کروماتوگرافی و غشایی جداسازی تکنیک

 هیدرولیز ترکیبات از را فعال زیست پپتیدهای توانمی ها،آن

 ومتریاسپِکتر هایتکنیک از استفاده با و کرده جدا پروتئین شدۀ

 شناسایی و سازیخالص جهت(. Aluko, 2012)نمود  شناسایی

 ژلی، فیلتراسیون از توانمی فعال زیست پپتیدهای توالی

 اهایغش و جرمی سنجی طیف باال، کارآیی با مایع کروماتوگرافی

 Harnedy and)کرد  استفاده مختلف مولکولی وزن با

FitzGrerald, 2012 .)هایروش یکی از معکوس فاز کروماتوگرافی 

 امکان که است پپتیدها سازیخالص و جداسازی متداول

 هانآ گریزیآب و دوستیآب تعیین و شناسایی سریع، جداسازی

 با پپتیدها سازیخالص و همچنین، جداسازی کند.می فراهم را

 انجام نیز همزمانصورت ه تکنیک ب چند ترکیب از استفاده

 راسیونفیلت از استفاده با ابتدا پپتیدی اجزای مثال، برای. شودمی

 رآیندف معکوس فاز کروماتوگرافی سپس توسط شده، جدا غشایی

 دهش سازیخالص پپتیدها نهایت در گرفته، صورت سازی خالص

 همکاران، و میردامادی)گیرند می قرار کیفی شناسایی مورد و

۷۹۳۰.) 

 

  فعال زیست پپتیدهای خواص

 یپزشک و داروسازی صنایع در پپتید نوع ۷۵۲ حدود امروزه

 تاکنون بیش(. Lau and Dunn, 2018)گیرد قرار می استفاده مورد

 دهش تولید فعال زیست پپتیدهای از استفاده با دارو نوع ۰۲ از

 فعال زیست پپتیدهای(. Fosgerau and Ohshima, 2015)است 

 بهبود توانند موجبکه می دارند ارزشمندی ایتغذیه خواص

ی ابطور ویژه ترکیبات این. شوند بدن های مختلفاندام سالمت

مورد استفاده  داروها از بسیاری و فراسودمند غذاهای تولید در

 ذرات که آنجا از(. Shahidi and Zhong, 2008)گیرند قرار می

 یجادا متریک حسّاسیّت هادر مقایسه با پروتئین پپتید کوچک

 یگرد بیان است؛ به گوارشی حسّاسیّت عمده، کنند )حسّاسیّتمی

دارند(  تریهضم و جذب آسان هاپروتئین به نسبت پپتیدها

 مورد نوزادان غذای فرموالسیون در توانندمی بنابراین به راحتی

 پپتیدها(. Agyei and Danquah, 2012)گیرند  قرار استفاده

 از دتواننکه می هستند ضدمیکروبی هایسری فعالیّتیک دارای

 هایمتابولیت  یا و غذایی ماده هایپروتئین هیدرولیز طریق

 د.شون تولید ها،باکتریوسین مانند ها،باکتری برخی ثانویۀ

ناخته ش میکروبی آنتی پپتیدهای ترینمهم یکی از الکتوفرین،

 پپتیدهای سایر تولید به منجر آن، آنزیمی هضم که شده است

 مقایسه رد بیشتر مهارکنندگی و کشندگی فعالیت با ضدمیکروبی

 پپتیدهای (.Mirdamadi et al, 1396)شود می الکتوفرین با خود

ق از این طری و شده میکروبی هایسلول رشد مانع میکروبیآنتی

ود شمی هاقارچ و باکتریایی هایموجب نابودی بسیاری از سلول

(Sanchez and Vazquez, 2017 .) 

 خواص سودمند از دیگر یکی اکسیدانیآنتی خاصیّت

 ف،مختل هایمکانیسم طریق از که است فعال زیست پپتیدهای

 فلزی هاییون آزاد و کیالت کردن هایرادیکال حذف جمله از

مهار  از هدف گردند.می اکسیداسیون لیپیدها از مانع

 و هاارگان سالمت و عملکرد بهبود اکسیداسیون در واقع

بنابراین وجود پپتیدهای زیست  است. بدن مختلف هایسلول

 Walter)شوند می غذایی مواد اکسیداسیون از فعال در غذا، مانع

and Sieber, 2011 .) 

 از ردیگ یکی بدن، ایمنی سیستم افزایش قدرت و تعدیل

 زا توانمی را پپتیدها این. است فعال زیست پپتیدهای خواص

 با اپپتیده این. استخراج نمود سویا و برنج پروتئین هیدرولیز

( Reactive Oxygen Species)اکسیژن  فعال هایگونه تحریک
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ند. کنتقویت می را انسان بدن در اختصاصی غیر دفاع سیستم

 وجود دهندۀنشان مختلف هایبررسی از آمده بدست نتایج

 رغ،م تخم شیر، پپتیدهای و هاپروتئین در ضدالتهابی خاصیّت

 است بوده جانوری و گیاهی پروتئینی محصوالت سایر و سویا

(Sanchez and Vazquez, 2017 .) 

 دنیمع مواد با اتصال قابلیت دارای فعال زیست پپتیدهای

 رهزنجی اسیدهایآمینو طریق از ها در اصلپروتئین نیز هستند.

داده و اصطالحاً کیالت  کنشبرهم های معدنییون با خود، جانبی

 و های آلفاکازئینبه عنوان مثال، پروتئین. دهندرا تشکیل می

دهند یم کنشبرهم کلسیم مانند های معدنیکاتیون با بتاکازئین

(Walter and Sieber, 2011 .)کازئین از شده مشتق پپتیدهای 

 در لمحلو شکل به معدنی عناصر سایر و فسفر کلسیم، حفظ در

 (. Miquel et al, 2005)دارند  کارآیی باالیی روده pH شرایط

نیز  فشار خون کاهش باعث فعال زیست پپتیدهای

توان به می خون، فشار کاهندۀ پپتیدهای ترینمهم از. شوندمی

 زا ترتیب به که اشاره کرد بتاالکتورفین و آلفاالکتورفین

شوند یم جداسازی الکتاگلوبولین و آلفاالکتالبومین هایپروتئین

(Mohanty et al, 2016). 

 بیعص سیستم در فعال، زیست پپتیدهای از دیگری گروه

شوند می نامیده اوپیوئیدی هایمولکول که دارند نقش

(Teschemacher et al, 1997 .)و بوده کوچک ها،مولکول این 

 و آلفاالکتورفین. دارند عصبی دهنده انتقال و هورمونی فعالیت

 زا شده مشتق اپیوئیدی پپتیدهای جمله از بتاالکتورفین

 (.Chakrabarti and Wu, 2016)هستند  شیر هایپروتئین

 گیری کلینتیجه

 پپتیدهای خصوص در گرفته صورت هایبررسی و مطالعات

 دهد؛می نشان را هاآن مختلف و مهم بیولوژیکی آثار فعال، زیست

 یسالمت و بدن هایارگان عملکرد بهبود بر عالوه ترکیبات، این

 فراسودمند، غذاهای فرموالسیون در کارگیری به موجب انسان،

 همین به است؛ شده دارو -غذا ترکیبات و عملگرا هایفرآورده

فرآیندهای  فعال، زیست پپتیدهای حاوی منابع بررسی دلیل

ت اهمی از مسائل حائز هاآن شناسایی و کاربرد و جداسازی تولید،

 است. روز دنیا
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Abstract  

Bioactive peptides are specific protein derivatives whose specific activities are based 

on the composition and sequence of amino acids in their chemical structure. These 

compounds can play an important role in human health by affecting the digestive system, 

endocrine system, cardiovascular system, immune system, and nervous system. Bioactive 

peptides are a new generation of biologically active regulators and play an effective role in 

the prevention and treatment of various diseases. It has also been shown that these 

compounds can preserve food quality by maintaining oxidation and microbial spoilage. The 

importance and properties of bioactive peptides have encouraged the scientific community, 

especially researchers in the food science and industry, to acquire and develop new food 

additives and functional products based on these peptides. There are many sources for the 

production of peptides from proteins, such as animal and plant sources. In the meantime, 

milk proteins have been proposed as one of the most important sources that can be used in 

this field. In the present study, the latest findings obtained in recent years regarding the 

production, identification, and properties of bioactive peptides are discussed. 
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