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 پپتید، فعالیت آنتی اکسیدانت، نانو ذره اکسید سریم های کلیدی:ه واژ

 

 

                                                           
و بیوفیزیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران گروه بیوشیمی * نویسنده مسئول:  

Email: mhomayouni6@gmail.com  

 چکیده
استخراج  Rana ridibundaآر یک پپتید کاتیونیک است که از ترشحات غدد پوستی قورباغه مردابی 2پپتید بروینین  مقدمه:

 یــوالــو دارای ت تــرطانی اســـد ســی و ضــروبــد میکــواص ضــید دارای خــپتــن پــت. ایــده اســش
KLKNFAKGVAQSLLNKASCKLSGQC وسریا( شکل اکسید شده عنصر کمیاب است. نانوذرات اکسید سریوم)نان

سریوم هستند که به دلیل تغییرات جای خالی اکسیژن سطحی و آرایش ظرفیتی  می توانند به عنوان جاروب کننده های گونه های 
 ( در بسیاری از زمینه های بیولوژیک عمل کنند. در این تحقیق خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتیدROSواکنش پذیر اکسیژن)

Brevinin 2R کسید سریوممتصل شده به نانو ذره اکسید سریم بررسی شد. ا(CeO2 یکی از اکسیدهای فلزی النتانید است )سریا ،
 که توانایی شرکت در واکنش های اکسایش و احیاء دارد.

ذرات  نانوگروه عاملی آمین به سطح  ذرات اکسید سریوم در محلول نشاسته ستز شدند. در مرحله بعد نانو مواد و روش ها:

ذره با روش های  اکسیدانتی پپتید متصل به نانو ل گردید. فعالیت آنتیذره اکسید سریوم متص متصل گردید و  سپس پپتید به نانو
سولفونیک  -6اتیل بنزوتیازولین -3آزینو بیس)-2' و 2 ،(DPPH)هیدرازیل -پیکریل -2-دیفنیل-1 ،1جذب رادیکال های 

OH)، هیدروکسیل(ABTS)اسید
º− )و سوپراکسید(O2

º− ).و مهار اکسیداسیون لینولئیک اسید سنجش شد 

ذره اکسید سریوم اکسیداسیون لینولئیک اسید را مهار و به  نتایج نشان می دهد که پپتید متصل به نانو یافته های پژوهش:

 IC50=0.078)، سوپراکسید DPPH(IC50=0.2 mg/ml) ،ABTS(IC50=0.54 mg/ ml)عنوان جذب کننده رادیکال

mg/ml)و هیدروکسیل ،(IC50=0.1 mg/ml)  .عمل کرده است 

شده از  متصل شده به نانو ذره اکسید سریم جدا Brevinin 2Rنتایج نشان می دهد که پپتید  بحث و نتیجه گیری:

ترشحات غدد پوست قورباغه، دارای فعالیت قوی آنتی اکسیدانتی است و فعالیت آنتی اکسیدانتی آن احتماالً به علت حضور اسیدهای 
ذره  خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید متصل به نانوآمینه سیستئین، فنیل آالنین، اسیدهای آمینه آبگریز شامل لوسین و آالنین باشد. 

 هم چنین به دلیل وجود سریوم باشد. اکسید سریوم
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 مقدمه
، سریا( یکی از اکسیدهای CeO2اکسید سریوم)

-که به داشتن پتانسیل اکسایشفلزی النتانید است 
ذرات اکسید سریوم  . نانو(1)کاهش معروف است

)نانوسریا( شکل اکسید شده عنصر کمیاب سریوم 
هستند که به دلیل تغییرات جای خالی اکسیژن سطحی 
و آرایش ظرفیتی قادر به تقلید فعالیت سوپراکسید 

ذرات می  این این نانو بر دیسموتاز و کاتاالز هستند. بنا
توانند به عنوان جاروب کننده های گونه های اکسیژن 

( در بسیاری از زمینه های بیولوژیک ROSواکنش پذیر)
این ویژگی اکسید سریوم در مقیاس  .(2،3)عمل کنند

ذرات  نانو به دلیل نسبت بیشتر سطح به حجم در نانو
افزایش می یابد که هم اکنون کاربردهای بالقوه 

برای آن پیدا شده است؛ این بسیاری در زیست پزشکی 
، ترمیم (4)کاربردها شامل محافظت سلول اندوتلیال

 (7)، حفاظت عصبی(6)، کاربردهای ضد سرطان(5)زخم
می باشد. در هر صورت تحقیقات در ( 8)و ترمیم عصبی

مورد کاربردهای زیستی نانوسریا سریعاً در حال 
مثال های بسیاری از کاربردهای  (.9)گسترش است

لی آن در تحقیقات یافت می شود. این طور نشان احتما
وسیله تعدیل ه ذرات سریوم ب داده شده است که نانو

کردن محیط داخل سلولی اکسیژن روی آنژیوژنز اثر 
ذرات اکسید سریوم  . عالوه بر این نانو(11)مثبتی دارند

اثری درمانی در پاتولوژی شبکیه  ROSبا کاهش سطح 
 . (11)چشم دارند

ی فعال زیستی، پپتیدهای مشتق شده پپتیدها
غذایی هستند که فراتر از ارزش غذایی شان اثرات 
فیزیولوژیک و شبه هورمونی در بدن دارند. این گونه 
پپتیدها در شیر، تخم مرغ، گوشت و ماهی ها و هم 

. بسیاری از این (12)چنین در گیاهان یافت می شوند
. (13-15)پپتیدها دارای خواص آنتی اکسیدانت هستند

عالوه بر منابع تغذیه ای، پپتیدهای فعال زیستی در 
ترشحات و سموم بسیاری از حیوانات یافت می شود. از 
این میان، پوست دوزیستان منبعی عظیم از این 
پپتیدهای فعال زیستی است. پوست دوزیستان دارای 

، ضد (16،17)پپتیدهایی با خواص ضد میکروبی
 است.  (19)و ضد درد (18)ویروسی

یکی از  Rana ridibundaقورباغه مردابی گونه 
گونه های دوزیست است که به فراوانی در کشور ایران 

. تاکنون تحقیقاتی بر روی ترشحات (21)یافت می شود
پوستی این دوزیست صورت گرفته است که یکی از 

حات ــــده از این ترشـــراج شــای استخــپپتیده
با   Brevinin 2Rد ـــیـــتـــپــپ

( KLKNFAKGVAQSLLNKASCKLSGQC)توالی
مشخص شده که  این پپتید دارای خواص (. 21)است

و دارای اثر تنظیمی در پاسخ های  (21)ضد سرطانی
. هدف از مطالعه حاضر اتصال پپتید (22)التهابی است

Brevinin 2R ذره اکسید سریوم به منظور  به نانو
 حاصل است. مطالعه اثرات آنتی اکسیدانتی ترکیب

 مواد و روش ها

 ترکیب ،مواد مورد استفاده در این پژوهش شامل
(DPPH) 2, 2

-
Dipheny-l-picrylhydrazyl ،

 ABTS,2 لولـاحیاء شده، مح گلوتاتیون ،لینورتفنان

- 6 -ethylbenzothiazoline-bis(3-azino-2'

)sulphonic acid  2کلرید آهن  و(II)FeCl شرکت  از
، اتانول، تری کلرواستیکاسید آمریکا وآلدریش  -سیگما

EDTA  از شرکت مرک آلمان خریداری  استونیتریلو
 شدند.

به  (IVم)وذرات اکسید سری نانوپژوهش، در این 
لحاظ کردن قوانین شیمی سبز سنتز  ژل با-روش سل

منبع  م و نشاسته به ترتیب عنوانوگردید. از نیترات سری
و عامل محدود  (III)موهای سری تامین کننده کاتیون

ذرات  به منظور سنتز نانو. استفاده گردید اندازهکننده 
میلی لیتر  21گرم پودر نشاسته در  2/1اکسید سریوم، 

آب مقطر حل گردید و برای رسیدن به محلول شفافی 
درجه سانتی گراد  61دقیقه در  11از نشاسته به مدت 

لول ار مورد نیاز محهم زده شد. در همین منوال، مقد
موالر به محلول نشاسته اضافه  5/1نیترات سریوم 

دقیقه استر شد و  31گردید. سپس محلول به مدت 
موالر به صورت قطره قطره به آن  1محلول آمونیوم 
 1برسد. محلول  11محلول به  pHاضافه گردید تا 

ساعت دیگر نیز هم زده شد. سپس محلول سانتریفیوژ 
به منظور حذف نیترات،  شده و چندین بار با استن و آب

 81آمونیاک و ناخالصی های آلی شسته شد و سپس در 
ساعت خشک گردید.  12درجه سانتی گراد به مدت 
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درجه سانتی گراد در  611پودر خشک شده در دمای 
 (.23)کوره حرارت داده شد

موسسه  با کمک Brevinin 2R پپتید
"GLBiochem" های چین سنتز واقع در شهر شانگ 

خالص سازی شد. سپس این  RP-HPLCو با روش 
 پپتید به نانو ذره اکسید سریوم متصل شد. 

ذره اکسید  به نانو Brevinin 2Rاتصال پپتید 
و  Patilابتدا، گروه عاملی آمین بر طبق روش  سریوم:

ذرات اکسید سریوم متصل  همکاران به سطح نانو
ذرات  میلی گرم از نانو 251. به طور خالصه، گردیدند

موالر معلق   NaOH 1/1اکسید سریوم در محلول 
میلی  5دقیقه هم زده شدند. سپس  5شده و به مدت 

 میلی لیتر از محلول 5/1لیتر از اپی کلروهیدرین و 
NaOH 2  موالر به آن اضافه گردید و در دمای اتاق

ذرات با استفاده از سانتریفیوژ در  هم زده شد. سپس نانو
10000 rpm دقیقه بازیابی شده و چندین  11 به مدت

ذرات در محلول آب  نانو بار با آب شسته شدند. مجدداً
معلق شده و به دنبال  درصد 31و آمونیوم هیدروکساید 

ذرات  نهایتاً، نانو آن چندین ساعت هم زده شدند.
وسیله سانتریفیوژ بازیابی ه عملکردی شده با آمین ب

وسیله ه ، و ببار( 4تا  3شده و با آب شسته شدند)
 . (24)خشک شدند Rotary evaporatorدستگاه 

ذره  به نانو Brevinin 2Rبه منظور اتصال پپتید 
  Ciminiاکسید سریوم عملکردی شده با آمین از روش

و همکاران استفاده شد که البته تغییراتی در آن اعمال 
ذره عملکردی شده با آمین در آب  شد. ابتدا، پپتید و نانو

دقیقه در دمای اتاق هم  31معلق شده و به مدت مقطر 
از طریق واکنش  Brevinin 2Rپپتید  زده شدند.

EDC (1-دی متیل آمینوپروپیل[ کربودی -3]-3-اتیل
 هیدروکسی سوکسینیمید( به نانو-)انNHSایمید( و 

 1:2ذره به پپتید  ذرات متصل گردید. نسبت مولی نانو
برای  EDC/NHSسپس نسبت مولی برابر از  بود.

ذره مورد استفاده قرار گرفت. پپتید  اتصال پپتید به نانو
ذره با سانتریفیوژ کردن بازیابی شده  متصل شده به نانو

بار( و مجدداً در آب مقطر  4تا  3و با آب شسته شد)
 . (25)معلق گردید

این  DPPH: قابلیت حذف رادیکالبررسی 
آزمایش با کمی تغییرات در روش وو و همکاران 

 DPPH 1/1میلی لیتر محلول  5/1(. 11صورت گرفت)
 111با  درصد 95میلی موالر تهیه شده در اتانول 

میکرولیتر محلول پپتید یا استاندارد مخلوط شد. محلول 
درجه  37دقیقه در تاریکی و دمای  31حاصل به مدت 

س جذب نمونه ها در طول گراد قرار گرفت. سپ سانتی
نانومتر خوانده شد. به منظور مقایسه فعالیت  517موج 

به  (GSH)پپتید از ترکیب استاندارد گلوتاتیون احیاء
عنوان یک آنتی اکسیدان استاندارد استفاده شد. برای 

 51غلظت مورد نیازبرای مهار  IC50 (IC50تعیین مقدار 
شود( برای درصد فعالیت آنتی اکسیدانتی تعریف می 

غلظت هشت پپتید و ترکیب استاندارد، آزمایش در 
مختلف از محلول پپتید و استاندارد انجام شد. هر 

نوبت انجام شد و مقادیر میانگین مالک  3آزمایش در 
محاسبات قرار گرفت. درصد فعالیت رادیکال زدایی از 

 طریق رابطه زیر محاسبه شد.
 

 
 

دهنده جذب  در این رابطه جذب بالنک نشان
میلی لیتر محلول  5/1محلول شاهد است که محتوی 

DPPH 1/1 95میکرولیتر اتانول  111 میلی موالر و 
 به جای محلول پپتید است و جذب واکنش نشاندرصد 

 دهنده جذب محلول محتوی نمونه پپتید است.
این روش  :ABTSبررسی قابلیت حذف رادیکال 

ی ترکیبات هم برای ترکیبات هیدروفیل و هم برا
لیپوفیل قابل استفاده است. برای انجام این آزمایش از 

(. به منظور تهیه 12روش ری و همکاران استفاده شد)
میلی  ABTS 7میلی لیتر  ABTS ،2محلول رادیکال 

میلی  45/2میلی لیتر پتاسیم پرسولفات  1موالر و 
ساعت در  16موالر با یکدیگر مخلوط گردید و به مدت 

درجه سانتی گراد قرار داده شد.  25مای تاریکی و د
محلول حاصل با افزودن آب، تا رسیدن به جذب 

نانومتر رقیق شد. غلظت  743در طول موج  756/1
 میلی موالر بود. سپس 514/1محلول رقیق شده حدود 

با  ABTSمیلی لیتر از محلول رقیق شده رادیکال  1
میکرولیتر محلول پپتید مخلوط شد و جذب  111

محلول واکنش تا حدود دقیقه هفتم، یعنی تا زمانی که 
فعالیت نمونه به مقدار بیشینه خود برسد، پیگیری شد. 
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در هشت  IC50این آزمایش برای به دست آوردن 
غلظت مختلف از پپتید و ترکیب استاندارد صورت 

جا، ترکیب  ندارد در اینگرفت. ترکیب استفاده شده استا
میکرولیتر  111گلوتاتیون بود. محلول شاهد محتوی 

آب مقطر به جای محلول پپتید یا استاندارد بود. این 
نوبت انجام شد و مقادیر میانگین، مالک  3آزمایش در 

محاسبات قرار گرفت. درصد فعالیت حذف رادیکال از 
 دست آمد.ه رابطه زیر ب

 
 

 
ک نماینده جذب محلول شاهد و در این رابطه بالن

  جذب واکنش نشان دهنده جذب محلول نمونه است.
گیری و محاسبه اثرگذاری پپتید در حذف   اندازه

OHهای هیدروکسیل   رادیکال
در این آزمایش،  :.

های هیدروکسیل در سیستم فنانترولین/   رادیکال
EDTA/H2O2 تولید شد و حذف آن توسط پپتید اندازه 

 روش کار به صورت زیر انجام شد. گیری شد. 
Fe

 2+ 
+ H2O2→ Fe

 3+
 + OH

.
+ OH

- 

های هیدروکسیل با استفاده   فعالیت حذف رادیکال
(. به این 11و همکاران انجام شد) Lijunاز روش 

میکرولیتر  611ترتیب که در ابتدا، مخلوطی از 
میکرولیتر  611موالر،   میلی 5فنانترولین با غلظت 

میکرولیتر  611موالر،   میلی 5غلظت سولفات آهن با 
EDTA  میکرولیتر  411موالر و   میلی 15با غلظت

  =4/7pH موالر و 2/1بافر سدیم فسفات با غلظت 
پپتیدی با   میکرولیتر از نمونه 611آماده شد، سپس 

لیتر به محلول اضافه شد و   گرم بر میلی میلی 1غلظت 
افه شد. میکرولیتر آب اکسیژنه اض 811در نهایت 

 37 ساعت در دمای 1مخلوط ساخته شده به مدت 
انکوبه شد و جذب آن توسط دستگاه درجه سانتی گراد 

گیری   نانومتر اندازه 536ناحیه  در UVطیف سنجی 
شد. نتایج حاصل از فعالیت پپتید، توسط فرمول زیر 

 (.13محاسبه شد)

= (AS–A0)×100/(AC –A0) فعالیت حذف درصد
 هیدروکسیلهای   رادیکال

جذب محلول  A0جذب نمونه،  ASدر رابطه باال 
جذب  ACشاهد)محلول حاوی آب به جای نمونه( و 

 است. H2O2محلول کنترل در غیاب 
این  سنجش فعالیت جذب رادیکال سوپر اکسید:

 81(. 14سنجش با استفاده از روش پونال انجام شد)
میکرولیتر از پپتید یا آسکوربیک اسید به عنوان 

میلی موالر  51میکرولیتر بافر تریس  81تاندارد با اس
3/8pH=  41 چاهک ریخته شد. 96به داخل پلیت 

میلی موالر  HCl11میکرولیتر از محلول پیروگالول در 
دقیقه در طول  4به هر چاهک اضافه شد. جذب پس از 

نانومتر خوانده شد. فعالیت آنتی اکسیدانت در  421موج 
و پپتید از رابطه زیر محاسبه  حضور و غیاب پیروگالول

 شد.
 

 

 

 یافته های پژوهش
 Brevinin 2Rخصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید 

متصل شده به نانو ذره اکسید سریوم ارزیابی شد. در 
، DPPHاین مطالعه فعالیت جذب رادیکال های 

ABTS  هیدروکسیل و سوپراکسید بررسی شد)شکل 
 پپتید ABTSفعالیت جذب رادیکال  الف(-1شماره 

Brevinin 2R  متصل شده به نانو ذره اکسید سریوم را
در مقایسه با گلوتاتیون به عنوان استاندارد نشان می 

ذره  دهد. با زیاد شدن غلظت پپیتد متصل به نانو
نیز افزایش می یابد.  ABTSفعالیت جذبی رادیکال 

و هیدروکسیل و   DPPHهای فعالیت جذب رادیکال
زه گیری شد و مشابه با آزمایش سوپر اکسید اندا

ABTS با افزایش غلظت پپتید Brevinin 2R  متصل
شده به نانو ذره اکسید سریوم میزان خذف رادیکال 

(. د ج، .ب،1شماره  های مذبور افزایش یافت)شکل
)برحسب میلی گرم بر میلی لیتر( فعالیت IC50 میزان

برابر با  DPPHآنتی اکسیدانی پپتید در تست های 
2/1 ،ABTS  و  1/1 برابر با ، هیدروکسیل54/1برابر با

ه میلی گرم بر میلی لیتر ب 178/1برابر با  سوپراکسید
 دست آمد.

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             4 / 10

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-2389-fa.html


 49دوره بیست و سه، شماره ششم، دی   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                                    

241 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،سوپراکسید ، )ج(DPPH، )ب( ABTS فعالیت جذب رادیکال های)الف(. 1شماره  شکل

 ( به عنوان کنترل مثبت استفاده گردید.GSH.گلوتاتیون)هیدروکسیل )د( 

 

 

 بحث و نتیجه گیری
یک پپتید ضد  -2R-در این تحقیق پپتید بروینین 

استفاده  -میکروبی جدا شده از ترشحات قورباغه مردابی
اسید  25شد. این پپتید با طول 

( KLKNFAKGVAQSLLNKASCKLSGQCآمینه)
 25و  19دارای یک پل دی سولفیدی بین اسید آمینه  و

واحد بار مثبت بوده و بیش  5می باشد. این پپتید دارای 
را اسیدهای آمینه  اسیدهای آمینه آن درصد 44از 

 2R-از پپتید بروینین هیدروفوب تشکیل می دهند.
ذره اکسید سریوم استفاده شد. و  برای اتصال به نانو

ی ترکیب کونچوگه در شرایط فعالیت آنتی اکسیدان
 آزمایشگاهی بررسی شد. 

پپتیدهای فعال زیستی، توالی های آمینواسیدی 
کوتاهی هستند که یا به صورت پپتید آزاد هستند و یا 
در اثر در توالی یک پروتئین نهفته هستند که در اثر 

آزاد می  یندهای صنعتیآیندهای گوارشی و یا فرآفر
اساس خواص ساختاری و ترکیب شوند.  این پپتیدها بر 

آمینواسیدی و توالی آن ها می توانند نقش های 
، شبه (27،26)مختلفی  مانند خواص ضد سرطان

، ضد (29)، تعدیل سیستم ایمنی(28)مخدری
 ، ضد تشکیل(31)، آنتی اکسیدانی(31)میکروبی

و مهار فشار  (33)، کاهش سطح کلسترول(32)لخته
را ایفا کنند. رادیکال های آزاد که به  (34)خون باال

صورت فیزیولوژیک تولید می شوند، می توانند فعالیت 
های مختلفی مانند نقش سیگنالینگ و اثر حفاظتی در 
مقابل عفونت را داشته باشند با این حال مقدار مازاد 
رادیکال های آزاد می تواند باعث آسیب سلولی شود که 

نظیر سرطان، های مختلف  متعاقباً به ایجاد بیماری
چنین بیماری های  هم وآسم  ،دیابت، آترواسکلروز

نورودژنراتیو، ایسکمی ناشی از برقراری مجدد جریان 
خون، آرتریت، و بیماری های التهابی منتهی می 

 (. 35گردد)

بر اساس نظریه رادیکال های آزاد رشد یافته 
وقتی رادیکال های آزاد  Denham Harmanتوسط 
ها پیر   هم انباشته می شوند اندامک ها در سلولروی 

می شوند و به صورت مداوم باعث ایجاد آسیب می 
شود. به طور کلی گونه های واکنشی می توانند باعث 

، اکسیداسیون غشاء DNAآسیب به پروتئین ها، 
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فسفولیپیدها و تغییر در لیپوپروتئین های با چگالی 
سیستم (. تحت شرایط عادی 36( شود)LDLکم)

دفاعی آنتی اکسیدانتی می تواند گونه های واکنشی را 
توسط آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی حذف 
کند، آنتی اکسیدان های آنزیمی مثل سوپراکسید 
دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز آنتی اکسیدان های 
غیر آنزیمی مثل ویتامین های آنتی اکسیدان، عنصرها، 

تورها. با این حال زمانی که سیستم کوآنزیم و کوفاک
دفاعی درونی برای جلوگیری از گونه های رادیکالی 

خورد این نتایج باعث استرس  آزاد بدن شکست می
اکسیداتیو می شود. این دالیل باعث به وجود آمدن نیاز 
به آنتی اکسیدان های)سنتزی( و آنتی اکسیدان های 
طبیعی می شود که می توانند از استرس اکسیداتیو و 
اثر زیان آور آن جلوگیری کنند. آنتی اکسیدان های 

و  سنتزی مقرون به صرفه هستند، ولی آثار سمی
خطرناکی را در مسائل بیوشیمی و تغذیه انسان نشان 

 (. 37می دهند)

آنتی اکسیدان های طبیعی از منابع طبیعی اند که 
در حال رشد برای استفاده سالم با اثرات جانبی کمتر یا 
بدون اثر جانبی هستند. پپتیدهای فعال زیستی از آنتی 

 در یک مطالعه فعالیت اکسیدانت های طبیعی هستند.
پپتیدهای حاصل از  vivoinو  vitroinآنتی اکسیدانی 

های عضله وزغ انجام شد، که هدف   هیدرولیز پروتئین
از آن جداسازی و شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت 
باالی آنتی اکسیدانتی بود. نتایج حاصل از این مطالعه 
 نشان داد که پپتید خالص شده دارای توالی 

TFCGRHK  دالتون بود. این  6/861و وزن ملکولی
و  DPPHپپتید به عنوان جذب کننده رادیکال 

 DNAهیدروکسیل و پراکسیداسیون لیپید و آسیب به 
را مهار می کند. این پپتید فعالیت آنزیم های آنتی 
اکسیدانتی شامل کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز و 

(. در مطالعه 38گلوتاتیون پراکسیداز در رت افزایش داد)
ی، خالص سازی و جداسازی یک پپتید آنتی دیگر

اکسیدانتی از هیدرولیز پروتئین صدف آبی صورت 
در این تحقیق پروتئین های صدف با  گرفته است.

استفاده از چهار آنزیم پروتئاز پپسین، پاپایین، نوترئاز و 
آلکاالز هیدرولیز شدند. بعد از اولترافیلتراسیون و ژل 

یک پپتید آنتی  HPLC فیلتراسیون و کروماتوگرافی

و وزن ملکولی  YPPAKاکسیدانتی جدید با توالی 
دالتون شناسایی شد. این پپتید با فعالیت باالی  574

، هیدروکسیل و سوپر DPPHجذب رادیکال های 
میلی  175/1و  IC5062/2 ،228/1  اکسید)به ترتیب

(. پپتید متصل شده 39گرم بر میلی لیتر( گزارش گردید)
 IC50ه اکسید سریوم در تحقیق ما دارای به نانو ذر

است. فعالیت باالی آنتی  کمتری در مقایسه با این پپتید
اکسیدانتی پپتید متصل شده به نانو ذره اکسید سریوم 
به دلیل حضور آمینو اسیدهای آبگریز مانند: فنیل 
آالنین و لوسین می باشد. خالص سازی یک پپتید 

نتی از هیدرولیزات جدید دارای فعالیت آنتی اکسیدا
انجام شد. در این مطالعه ابتدا  bullfrogپوست 

توسط آنزیم های آلکاالز،  bullfrogپروتئین پوست 
نوترئاز، پپسین، پاپائین، کیموتریپسین و تریپسین 
هیدرولیز شد. به منظور خالص سازی بیشتر از سیستم 
های کروماتوگرافی پی در پی کروماتوگرافی تعویض 

یک پپتید  HPLCژل فیلتراسیون و در انتها آنیونی و 
با فعالیت باالی آنتی اکسیدانتی جدا شد. توالی این 
پپتید با دستگاه اسپکتروسکوپی جرمی شناسایی شد. 

و وزن  LEELEEELEGCE این پپتید دارای توالی
دالتون است. این پپتید آنتی اکسیدان،  1487ملکولی 

توکوفرول به عنوان -αپراکسیداسیون لیپید را بیشتر از 
 DPPHکنترل مثبت مهار می کند. این پپتید رادیکال 

میکروموالر و رادیکال هیدروکسیل با  IC50=1/16 را با
8/12IC50=  میکروموالر، رادیکال سوپراکسید با

34=IC50 با  میکروموالر و رادیکال پراکسیل
6/32=IC50 ها  میکروموالر جذب کرد. عالوه بر این

نشان داد که این پپتید بر روی سلول  MTTسنجش 
( هیچ سمیتی MRC-5)های فیبروبالست ریه انسانی

 (.41ندارد)
در یک مطالعه دیگر، اثر آنتی اکسیدانی پپتید آنتی 

استخراج شده از پوست وزغ اودورانا  RL-اکسیدین
لیوید انجام شده، در این مطالعه اثر پپتید آنتی 

مورد مطالعه  ABTSبر حذف رادیکال  RL-اکسیدین
قرار گرفت که نتایج آن به قرار زیر بود. هم پپتید و هم 

فعالیتی قوی در  BHTآنتی اکسیدان استاندارد یعنی 
از خود نشان دادند. فعالیت پپتید  ABTSحذف رادیکال 

ثانیه  5به دو مرحله قابل تقسیم بود. مرحله اول طی 
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 5اول که فعالیت سریع تری داشت و مرحله پس از 
 3ثانیه که سرعت آهسته ای داشت. پپتید در غلظت 

داشت و  BHTمیکروموالر فعالیت قوی تر نسبت به 
 5پس از  ABTSاز رادیکال های  درصد 75بالغ بر 

 (. 41ثانیه حذف شد)
خالص سازی و  تعیین ویژگی های بیوشیمیایی 

اسب  ءجدا شده از پروتئین احشا پپتید آنتی اکسیدانتی
( انجام شد. در این مطالعه horse mackerelماهی)

یک پپتید با فعالیت باالی آنتی اکسیدانتی از پروتئین 
جدا شد. هضم معده روده ای در  اسب ماهی ءاحشا

دست آوردن هیدرولیزات به ه برای ب in vitroشرایط 
شامل کار گرفته شد. سپس کروماتوگرافی پی در پی 

FPLC  و کروماتوگرافی تعویض آنیونی و ژل
انجام شد. توالی پپتید با  G-25 فیلتراسیون

 518و وزن ملکولی   ACFL اسپکتروسکوپی جرمی
االی در برابر دست آمد. و فعالیت به دالتون ب

های چرب بیشتر از آنتی اکسیدانت پراکسیداسیون اسید
در  (. تحلیل کلی42توکوفرول نشان داد)-αطبیعی 

متصل  Brevinin 2Rاین تحقیق نشان داد پپتید مورد 
شده به نانو ذره اکسید سریوم با قدرت باالیی رادیکال 
های آزاد را جذب و توانست اکسیداسیون لیپیدها را نیز 

دهد که تاکنون   مهار کند. بررسی های ما نشان می
هیچ گونه مطالعه در خصوص مطالعه خواص آنتی 

ذرات انجام نشده است. از  پپتید با نانوآکسیدانی یک 
این روی نمی توان نتایج یافته های این تحقیق را یا 
نتایج مرتبط در این زمینه مقایسه کرد. در عین حال، از 

گلوتاتیون که یک تری پپتید آنتی اکسیدانت طبیعی 
است به عنوان ترکیب استاندارد استفاده شد. در همه 

و  DPPH ،ABTSاهم از ، آزمایش های صورت گرفته
گلوتانیون اثرات  ،رادیکال هیدروکسیل و سوپراکسید

ضد اکسیداسیون باالتری از پپتید متصل شده به نانوذره 
 اکسید سریوم نشان داد. 

خصوصیات آنتی اکسیدانتی اکسید سریوم نیز در 
چند مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه 

بر  H2O2شده توسط  ءالقاای که روی آسیب اکسیداتیو 
روی سلول های اندواتلیال انجام گرفت، نشان داده شد 
که اکسید سریوم به صورت کارآمدی این آسیب را 

چنین مشخص شد که در این  دهد. هم  کاهش می
ذرات اکسید سریوم  سلول ها آپوپتوز قویاً توسط نانو

(. مشخص شده است که 3کاهش پیدا کرده است)
یو با پیشرفت بیماری های تجزیه استرس اکسیدات

عصبی همانند آلزایمر و پارکینسون در ارتباط است. در 
ذره اکسید  مطالعه ای از آنتی بادی متصل به نانو

مرتبط با  Aβسریوم برای هدف یابی پالگ های 
آلزایمر استفاده شد. این مطالعه نشان داد که  افزایش 

یداتیو و های نورونی با کاهش آسیب اکس  بقای سلول
بر اثر خاصیت آنتی اکسیدانتی اکسید سریوم مرتبط  

 (. 8بوده است)
نتایج پیشنهاد می کند که این پپتید متصل شده به 
نانو ذره می تواند به عنوان آنتی اکسیدانت در بسیاری 

چند  از جنیه های بالینی مورد استفاده قرار گیرد. هر
 دارد.ضرورت  vivoinمطالعات بیشتر در سیستم 
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Abstract 

Introduction: Peptide Brevinin-2R has been 

isolated from frog Ranaridibunda skin 

secretions. This peptide has anti-bacterial 

and anti-cancer properties. Cerium oxide 

(CeO2, ceria) is a lanthanide metal oxide 

which has the ability to participate in the 

reduction and oxidation reactions. In this 

study, antioxidant properties of cerium 

oxide nanoparticles conjugated with the 

peptide Brevinin 2R were measured.  

 

Materials & methods: Cerium oxide 

nanoparticles were synthesized in starch 

solution. Then, the surface of cerium oxide 

nanoparticles was functionalized with 

amine and conjugated with peptide 

Brevinin-2R .Furthermore, antioxidant 

activity of cerium oxide nanoparticles 

conjugated with peptide was evaluated by 

scavenging of DPPH, ABTS, and hydroxyl 

and superoxide radicals. Also, inhibition of 

linoleic acid oxidation was investigated.  

 

Findings: The results showed that cerium 

oxide nanoparticles conjugated with peptide 

inhibits oxidation of linoleic acid and also 

served as radical scavenging of DPPH 

(IC50=0.2 mg/ml), ABTS (IC50=0.54 

mg/ml), superoxide (IC50=0.078 mg/ml) 

and hydroxyl (IC50=0.1 mg/ml).  

 

Discussion & Conclusions: The results 

showed that cerium oxide nanoparticles 

conjugated with Brevinin-2R peptide 

isolated from frog skin had a strong 

antioxidant activity. Its antioxidant activity 

is probably because of presence of amino 

acids such as cysteine, phenylalanine, and 

hydrophobic amino acids including leucine 

and alanine. The antioxidant properties of 

peptide conjugated nanoparticle could be 

due to the presence of cerium oxide.  

 

Keywords: Peptide, Antioxidant activity, 

Cerium oxide nanoparticles 
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