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Abstract 
 

          Demand for consumption of functional food is growing and various ingredients are 

incorporated into these foods that besides supplying basic nutritional needs can enhance health 

level or decrease the incidence of diseases. Glycomacropeptide (GMP) derived from cheese 

whey is one of the bioactive compounds that can be utilized in functional food development. 

GMP is a heterogeneous peptide of 64 amino acids formed by hydrolysis of ƙ-casein between 

Phe105 and Met106 using rennet during cheese production and exerts various beneficial 

biological properties. Literature research regarding the beneficial characteristics of GMP was 

performed with English and Persian keywords in different databases without any limitation in 

time. 70 articles were obtained and finally 48 articles between 1980-2016 were reviewed. 

Results revealed that GMP can prevent adhesion of infectious bacteria to intestinal epithelium 

as well as cariogenic bacteria to oral surfaces. Consumption of GMP in the diet leads to 

reduction of gastric secretions and Cholecystokinin resulting in satiety. GMP can be used in 

dietary management of individuals with phenylketonuria (PKU) that lack the enzyme 

phenylalanine hydroxylase because of its low amount of phenylalanine. Furthermore, prebiotic 

activity, modulation of immune system and increasing bioavailability of minerals are the other 

useful effects of GMP. Therefore designing pharmaceutical or food formulation by using GMP 

based on the mentioned healthful properties can help markedly to improve the health status of 

individuals. 
 

    Keywords: Glycomacropeptide, Cheese whey, Biological properties, Phenylketonuria. 
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 مروری                                                                                                                                                                                                                         

            1931، زمستان 1دوره ششم، شماره               بالینی                                                                                                                        تعالی     

 یـالینــی بــالــتع
 پژوهشی -آموزشی

 (76-39)1شماره   ششمدوره 

 دیکوماکروپپتیسالمت بخش گل یهایژگیبر و یمرور
 

 3دنوشاش ی، مهد*2انیمحمد مرتضوری، ام1یاصلیوسفی ی، مجتب1انیدیخورش مینس

  

 چكيده

به مواد  هادهفرآور نیا دیتول منظوربه یمختلف باتیتقاضا و مصرف محصوالت فراسودمند، ترک شیامروزه همراه با افزا    

 هایماریموجب ارتقا سالمت و کاهش احتمال بروز ب ه،یپا یاهیتغذ یازهاین نیتأمکه عالوه بر  شودیمافزوده  ییغذا

توسعه  منظوربه تواندیفعال است که م ستیز باتیاز ترک یکی ریپنآبحاصل از  (GMP)دیکوماکروپپتی. گلشوندیم

و شکستن  نیکازئ-کاپا زیدرولیاست که از ه نهیدآمیاس 46هتروژن شامل  دیپپت کی GMPفراسودمند به کار رود.  یغذاها

 یمتعدد دیمف کیولوژیب راتاث یو دارا شودیم جادیا ریساخت پن یط 504 نیونیو مت 501 نیآالنلیفن نهیدآمیاس نیب وندیپ

با  یاطالعات یهاگاهیتجو در پا، جسدیکوماکروپپتیگلبخش مستندات مرتبط با اثرات سالمت افتنیمنظور است. به

مقاالت، تعداد  نیا نیمقاله به دست آمد. از ب 00صورت گرفت و  یزمان تیو بدون محدود یسیو انگل یفارس یهادواژهیکل

 جیقرار گرفتند. نتا یموردبررسداشتند،  موردمطالعهارتباط را با موضوع  نیشتریکه ب 5840-6054 یهاسال نیمقاله ب 64

زا به دستگاه گوارش و عفونت یهایاز اتصال باکتر تواندیم خود ساختار لیبه دل دیکوماکروپپتیگلشان داد که مطالعات ن

موجب کاهش  ییغذا میدر رژ دیکوماکروپپتیگلکند. وجود  یریجلوگ یبه سطوح دهان کیوژنیکار یهایباکتر نیهمچن

مهم  یکاربردهااز  گرید یکی. شودیم یریس حس جادیا جهیو در نت نینیستوکیترشحات معده و ترشح کوله س

 نهیدآمیاس سمیمتابول ییتوانا ،یکینقص ژنت لیاست که به دل یکتونورلیافراد مبتال به فن ییغذا میدر رژ دیکوماکروپپتیگل

 یحاو ییذاو مواد غ ندیاستفاده نما نیآالنلیفن شدهکنترل ریمقاد یحاو ییم غذایرژ کیاز  دیرا نداشته و با نیآالنلیفن

GMP ک،یوتیبیداشتن اثر پر ن،یافراد مناسب هستند. عالوه بر ا نیا یبرا نهیآمدیاس نیاز ا ئیجز ریدارا بودن مقاد لیبه دل 

 یطراح نیبنابرا ؛است دیکوماکروپپتیگل گرید دیاز جمله اثرات مف یجذب مواد معدن شیو افزا یمنیا یهاپاسخ میتنظ

بخش ذکر شده سالمت یهایژگیاز و کیبر اساس هر  دیکوماکروپپتیگلبا استفاده از  ییاو غذ ییدارو یهاونیفرموالس

 .دیسطح سالمت افراد نما یبه ارتقا ییکمک بسزا تواندیم

 

 .کتونوری، اثرات بیولوژیک، فنیلریپنآب، گلیکوماکروپپتید :یديکل یهاواژه
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 مروری                                                                                                                                            خورشیدیان و همکاران                                       

 
       1931زمستان ، 1، شماره ششمدوره                             تعالی بالینی                                                                                                                 

 مقدمه

با توجه به مطالعات  ییغذا میدر رژ هانیپروتئ تیاهم    

 شیانسان ب هیتغذ نهیدر زم ریصورت گرفته در دو دهه اخ

عنوان به هانیوتئکرده است. ارزش پر دایپ شیافزا شیاز پ

به طور کامل  یضرور یدهاینواسیکننده آم نیمنبع تام

مشخص  یبه تازگ یقرار گرفته است، ول یمورد بررس

فعال حاصل از  ستیز یدهایو پپت هانیپروتئ کهشده است 

در بدن  یمتعدد کیولوژیزیف یعملکردها توانندیها مآن

که در  یزمان یدیپپت یهایتوال نیا. (5-6)داشته باشند

در اثر  یفعال هستند، ول ریوجود دارند غ یاصل نیپروتئ

 یهامیآنز ایموجود در بدن  یگوارش یهامیآنز تیفعال

آزاد  ییدر مواد غذا دنیرس یندهایفرآ یط و یکروبیم

بخش خود را در بدن نشان و اثرات مثبت سالمت شوندیم

 (.3)دهندیم

عنوان به ریموجود در ش یهانیحال حاضر، پروتئ در

(. 6-4)شوندیفعال شناخته م ستیز یدهایمنبع پپت نیترمهم

است که  ریش ینیجزء پروتئ نیترمهم ریش نیکازئ

 ر،یساخت پن ی. طشوندیاز آن مشتق م یمختلف یدهایپپت

 یهایباکتر ای)رنت( میتوسط آنز ریدر اثر انعقاد ش

و  نیآالنلیفن 501شماره  نهیآمدیاس نیوند بیپ ،یکیالکت

 شکسته و دو جز  نی( در کازئنیونی)مت504

و  5-501 نهیآمیدهایاس ینامحلول حاو نیکازئ-پارا کاپا

و  548-504 نهیآمیدهایاس یمحلول حاو دیکوماکروپپتیگل

-4)کندیم جادیرا ا ریپندر آب نیموجود در کازئ یقندها

هتروژن  دیپپت کی دیکوماکروپپتیگل  (5 شماره )شکل (0

دالتون بوده،  4000 یو وزن مولکول دیاس نویمآ 46 یحاو

وجود دارد و  گرم در هر لیتر 5/6-5/1 به مقدار ریدر آب پن

( است نیزولوسیو ا نی)والدارشاخه نهیآمیدهایاز اس یغن

 ن،یآالنلیمانند فن کیآرومات نهیآمیدهایو مقدار اس

 (.8)در آن اندک است نیروزیو ت پتوفانیتر

مانند  یمتعدد کیولوژیاثرات ب یاراد دیکوماکروپپتیگل

 یهاگاهیبه جا هاروسیو و هایاز اتصال باکتر یریجلوگ

بدن،  یمنیا ستمیس یهاپاسخ میمربوطه در بدن، تنظ

 نیاست. عالوه بر ا کیوتیپروب یهایرشد باکتر کیتحر

 تیظرف ییایقل PH در محدوده دیکوماکروپپتیگل

 لیبه دل نیهمچن (.50-55)را داراست یمناسب یریفایامولس

 لیتشک یژگیو یدارا یآن در کاهش تنش سطح ییتوانا

 لیژل تشک زین 1/4کمتر از  PH و در (56-53)باشدیکف م

 دیجد یغذاها دیدر تول توانیرو م نیاز ا (.55)دهدیم

 نیخواص سالمت بخش از آن بهره گرفت. در ا یدارا

 صخوا یو برخ یساختار یهایژگیو یمقاله مرور

قرار گرفته  یمورد بررس دیکوماکروپپتیمت بخش گلسال

 .است

 

 قيتحق روش

انجام شد که در آن  یمطالعه به روش مرور نیا    

جستجو در  قیاطالعات و مقاالت از طر یآورجمع

، Science direct ،ISI web of knowledge یهاگاهیپا

Springer ،Scopus ،PubMed، Google Scholar  و

و با استفاده  یسیتبط محدود به زبان انگلکتب مر نیهمچن

 ،Glycomacropeptide،Cheese Whey یها دواژهیاز کل

Healthful Characteristics، Phenylketonuria  صورت

 یهاگاهیجستجو در پا ،یگرفت. در مورد مقاالت فارس

Magiran ،SID ،Irandoc یهادواژهیو با کل 

بخش و متخواص سال ر،یپنآب د،یکوماکروپپتیگل

 سالمقاله از  00 تیانجام شد. در نها یکتونورلیفن

مقاله که در ارتباط  60شد که  یآورجمع 6054-5840 

ورود به مطالعه و  یارهایو واجد مع با موضوع کینزد

 ن،یاهداف پژوهش بودند، انتخاب شدند. عالوه بر ا

مورد  یبه طور دست زیفهرست منابع مقاالت منتخب ن

تعداد مقاالت مورد  تیگرفته و در نها جستجو قرار

از  یکی. در مقاالت انتخاب شده به دیرس 64 به یابیارز

 :پرداخته شده بود ریموضوعات ز

 ییايميش یهایژگیساختار و و یبررس .1

 ديكوماکروپپتيگل

 یمورد استفاده در استخراج و جداساز یهاروش .2

 ديكوماکروپپتيگل

 ديكوماکروپپتيگل کيوتيبیاثرات پر .3

 و کاهش وزن یريبر س ديكوماکروپپتياثر گل .4

مبتال به  مارانيب هیدر تغذ ديكوماکروپپتياستفاده از گل .5

 یکتونورليفن

 یمنیا ستميبر س ديكوماکروپپتياثر گل .6
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 دیکوماکروپپتیبخش گلسالمت یهایژگیبر و یمرور

 

 

            1931، زمستان 1دوره ششم، شماره               بالینی                                                                                                                        تعالی    

 هاافتهی

 آن ییایمیش یهایژگیو و دیکوماکروپپتیگل ساختار   

 دیاست که به پپت یاز اسام یکی دیکوماکروپپتیگل

 نی. اشودیگفته م نیسته شدن کاپا کازئاز شک شدهلیتشک

مشتق شده از  دیپپت ای 5دینوماکروپپتیکازئ عنوانبه دیپپت

به  دیکوماکروپپتیگل معموالً. شودیشناخته م زین 6نیکازئ

 دینوماکروپپتیکازئ ( ودراتیکربوه ی)دارالهیکوزینوع گل

 بیترک(. 50)شودیآن گفته م لهیکوزیگل رینوع غ هب

 یو تکنولوژ ریبه منبع آب پن دیکوماکروپپتیگل ییایمیش

 لهیکوزیدارد. فرم گل یآن بستگ یدر جداساز کاررفتهبه

را شامل شده و  دینوماکروپپتیکازئ کل درصد 40-10

و  6نیگاالکتوزآم لیاست-N، 3زگاالکتو یقندها یحاو

 (.56)است دیاس کیالیس ای 1اسید کینینورام لیاست

در  GMP جود در ساختارمو یدراتیکربوه یهارهیزنج

 که شودیم ینیبشیپ. شودیمشاهده م 5 شماره جدول

GMP بوده و ساختار دوم  یتصادف چیساختار مارپ یدارا

نسبت به حرارت مقاوم است  لیدل نیسوم ندارد، به هم ای

 ها،مولکول ریو حضور سا PH،یونیقدرت  رییو با تغ

ست که ا شدهمشخص نی. همچنکندیم رییساختار آن تغ

است و تنها  یبار منف یمولکول دارا نیاز ا یبخش بزرگ

 (.53)وجود دارد نالیترم N بار مثبت در قسمت گاهیسه جا

و شش  ونیالسیفسفر گاهیسه جا یدارا دیکوماکروپپتیگل

 نیسر نهیآمیهادیاست. اس ونیالسیکوزیگل گاهیجا

 گاهیدو جا یدیپپت رهیزنج 560و  568 گاهیدر جا قرارگرفته

 یهاگاهیشدن مولکول هستند. جا لهیمهم فسفر

و  566، 534، 531، 533، 535 نیترئون ؛شامل ونیالسیکوزیگل

مولکول  نیا نیهمچن(. 51)ستنده 566و  565 نیو سر 541

 اشکال. است A, B, C, E یهانام به یکینوع ژنت 6 یدارا

A, B ها در گاو وجود دارند و تفاوت آن ریدر ش شتریب

 یدارا A )نوع534 گاهیدر جا قرارگرفته نهیآم یدهایاس

( و نیزولوسیا نهیدآمیاس یدارا B و نوع نیترئون نهیدآمیاس

                                                 
1. CMP 
2. Casein-Derived Peptide: CDP 
3. Gal 
4. GalNAc 
5. NeuAc 

 یدارا B و نوع دیاس کیآسپارت یدارا A )نوع564 گاهیجا

 (.54،8)( استنیآالن

 
 (6های موجود در ساختار گلیکوماکروپپتید )کربوهیدرات :1جدول شماره 

 GalNAc-O-R    (% 8/0) مونوساکارید

 Gal β1-3  GalNAc-O-R( % 3/6) دی ساکارید

 NeuAc α2-3  Gal β1-3 GalNAc-O-R( % 4/88) تری ساکارید

 Gal β1-3(NeuAc α2-6) GalNAc-O-R( % 5/88) تری ساکارید

 تتراساکارید
(56% )NeuAc α2-3  Gal β1-3 (NeuAc α2-6) 

GalNAc-O-R 

 

 

 ديكوماکروپپتيگل و استخراج یجداساز یهاروش

 دیکوماکروپپتیگل یجداساز منظوربه یمتعدد یهاروش   

 یاست که عالوه بر جداساز کاررفتهبه ریپنآباز 

آن را  یاهیو خواص تغذ یکیولوژیب یهایژگیمولکول، و

و  یونیتبادل  یهانی. رزدینمایحفظ م زین

 مورد استفاده در یهااز جمله روش ونیلتراسیاولتراف

 رهکنسانت ای ریپنآباز  دیکوماکروپپتیلگ یجداساز

 یمختلف جداساز یهاروش (.50)هستند ریپنآب نیپروتئ

روش هستند و  نیاز چند یبیترک معموالً یسازو خالص

 نمود: میها را به چند گروه تقسآن توانیم
 یهایژگیو ميتنظ لهيوسبه یانتخاب دادنرسوب .1

 با الكل، یدهرسوب ،ی)حرارت دهمحلول یكیزيف

استفاده از  ایو  دياس کيکلرواست یبا تر یدهرسوب

 (،دياس کياست

 ون،يلتراسياولتراف ز،يالی)دییغشا ونيلتراسيف .2

 ( وزيالیاسمز معكوس، الكترود ون،يلتراسيكروفيم

 (.11)(یونیتبادل  ی)کروماتوگراف یجذب انتخاب .3

 

 ديكوماکروپپتيبخش گلو سالمت کیولوژيب اثرات

 
 و سموم هاروسیو ها،یه باکترب GMP اتصال ییتوانا

     
 یکلايشیاشر نيو انتروتوکس نيبه کلرا توکس اتصال

 A واحد ریکلرا شامل دو ز ویبریتوسط و دشدهیتول سم    

 دهدیم لیاتصال را تشک گاهیجا B واحد ریزاست.  B و 

متصل  یسلول وارهیموجود بر د یدهایگوساکاریکه به ال

را  کالزیس التی، آدنA واحد ریز. پس از اتصال، شودیم
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در سلول فعال نموده که منجر به از دست رفتن آب سلول 

مطالعات (. 58)شودیمرگ م احتماالًاسهال و  جهیو در نت

قادر به متصل شدن  دیکوماکروپپتیگل نشان داده است که

 یمربوطه بر رو گاهیجا جهیاست و در نت هارندهیگ نیبه ا

در  (.60)متصل شود تواندینم یو سم باکتر پرشده رندهیگ

 دیکه اس دازیالیس میبا آنز دیکوماکروپپتیگل ماریاثر ت

اتصال در  یین توانایا کند،یم زیدرولیرا ه کیالیس

 یدیپپت رهی. زنجرودیم نیاز ب دیکوماکروپپتیمولکول گل

 میبا آنز ماریدر اتصال نقش دارد، چرا که پس از ت زین

. در مطالعه رودیم نیب از ییتوانا نیاز ا یپروتئاز بخش

 از مولکول گرمیلیمیک  مشخص شد که دادن یگرید

ها را در مقابل ها، آندر هر روز به موش دیکوماکروپپتیگل

  یباکتر یهانیو انتروتوکس نیکلراتوکس سموم

 (.65)محافظت نمود یکلایشیاشر

Kawasaki دیکوماکروپپتیگل و همکاران نشان دادند که 

 نتخمدا یهااست. سلول نیبه کلرا توکس قادر به اتصال

(CHO-K1) در صورت سالم بودن به  ینیچ یهاموش

 نیا ن،یدر حضور کلراتوکس یهستند، ول یشکل کرو

 PPM 20. افزودنکنندیم دایها شکل دوک مانند پسلول

 ثرها، اسلول نیا یحاو طیبه مح دیکوماکروپپتیگل

شته و در ها داسلول نیشدن ا یدر کرو یتوجهقابل

ها ، سلولPPM 100 دیکوماکروپپتیگل صورت وجود

اتصال  دهندهنشانکه  ندیآیدرم یبه شکل کرو کامالً

 (.60)است دیکوماکروپپتیگل کلراتوکسن به

 

 هایو باکتر هاروسیاز اتصال و یريجلوگ

روده بخش  ومیتلیبه اپ هاروسیو و هایباکتر اتصال    

وع عفونت در دستگاه گوارش و شر ریتکث ندیاز فرآ یمهم

و  Adhesins قیاست. در اغلب موارد، اتصال از طر

 یلیپ ای یموجود در سطح سلول باکتر یکپسول باتیترک

در سطح  یدیوزیو گانگل یدیسرام یهارندهیگ یکه برا

هستند، صورت  یاختصاص الیتلیاپ یهاسلول

 یدارا یخارج باتیترک ن،یبنابرا ؛(66)ردیگیم

با  توانندی، مNeuNAc مشابه مانند یهااتدریکربوه

روده رقابت کرده و از  یهادر اتصال به سلول هایباکتر

 (.63)کنند یریها جلوگیمتصل شدن باکتر

Kawasaki کمتر از ریکردند که مقاد انیو همکاران ب 

از  هیسو 6 ونیناسیآگلوتاز هم PPM 40 دیکوماکروپپتیگل

در (. 66)کندیم یریجلوگ یانسان یآنفوالنزا یهاروسیو

 از PPM 50 دیکوماکروپپتیگلمشخص شد،  یگریمطالعه د

 راتییتغ جادیو ا Epstein Barr روسیو تیفعال

 یریخون جلوگ یهاتیدر لنفوس یکیمورفولوژ

از اتصال  دیکوماکروپپتیگل نیهمچن (.61)دینمایم

 زین یسلول یبه غشا روسیو روتاو یلوریپ وباکتریهل

 یاثر بازدارندگ ،یبررس کیدر (. 64)کندیم یریجلوگ

و  دیگوساکاریلوالیبا زا دیکوماکروپپتیگل یهاکونژوگه

 جادشدهیا یادکستران بر عفونت روده لیمت یکربوکس

 جیقرار گرفت. نتا یابیمورد ارز یباکتر نیتوسط چند

قادر به اتصال به  دیکوماکروپپتیگل نشان داد که

 O157:H7یکلایشیو اشر سیدیتیسالمونال انتر یهایباکتر

 دازیالیس میبا آنز ماریاتصال در اثر ت ییتوانا نیاست. ا

 داتیپر بیبا ترک ونیداسینمود و در اثر اکس دایکاهش پ

 رهینقش زنج دهندهنشانرفت که  نیاز ب کامالً

 هایباکتر نیدر اتصال به ا دیکوماکروپپتیگل یدراتیکربوه

 یهاو کونژوگه دیکروپپتکومایگل اثر ن،یاست. عالوه بر ا

و سالمونال  O157:H7 یکلایشیاتصال و اشر ییآن بر توانا

-IL نینترلوکیو مقدار ا Caco-2 یهابه سلول سیدیتیانتر

از  دیکوماکروپپتیگل نشان داد که جیشد و نتا یبررس زین 8

 Caco-2 یاهبه سلول یکلایشیاشر یباکتر دنیچسب

از  یریآن در جلوگ ریتأث نکهیو با ا کندیم یریجلوگ

، چندان Caco-2 یهاسالمونال به سلول یباکتر دنیچسب

 دیکونژوگه آن از تول باتیترک ینبود، ول مالحظهقابل

 یریعفونت است، جلوگ دهندهنشانکه  نینترلوکیا

 (.60)نمودند

و همکاران در سال  Bruck توسط شدهانجاممطالعه  در

بر اتصال سه  نیالبومالکت α- و دیکوماکروپپتیگل ، اثر6004

 یفیسالمونال ت ک،یانتروپاتوژن یکلایشیاشر یباکتر

 یبررس CaCo-2 یهابه سلول یفلکسنر گالیو ش ومیمور

 یمیآنز زیدرولیتحت ه نیالکتالبوم α-و GMP شد
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نشان داد که  جیقرار گرفتند. نتا نیو پانکرات نیپپس لهیوسبه

 و دیروپپتکوماکیگل یمیآنز ماریاز ت شدهلیتشک یاجزا

-αاثر  نیشتریب ن،یو پپس نیپانکرات لهیوسبه نیالکتالبوم

ی داشت، در حال ومیموریفیترا بر سالمونال یبازدارندگ

از  آمدهدستبه یدهایپپت ،یکلایشیکه در مورد اشر

اثر را داشتند. در مورد  نیشتریب نیپپس میبا آنز زیدرولیه

مربوط  یرندگاثر بازدا نیباالتر یفلکسنرگالیش یباکتر

 و  دیکوماکروپپتیگل نشده زیدرولیبه شکل ه

-αیبود. اثر بازدارندگ نیالکتالبوم-α مربوط  نیالکتالبوم

است که  یمیآنز زیدرولیدر اثر ه جادشدهیا یدهایبه پپت

 یدارد. اثر بازدارندگ هایبر باکتر یاثر کشندگ

موجود در آن  کیالیس دیمربوط به اس دیکوماکروپپتیگل

اتصال به  یجابهبه آن  هایه موجب اتصال باکتراست ک

 (.64)شودیم الیتلیسطح اپ

 

 یبر حفره دهان ديكوماکروپپتيگل یمحافظت اثر

 یدهایدر ارتباط با اثر بازدارنده پپت یمتعدد قاتیتحق   

صورت  یدندان یهاپالک لیبر تشک ریفعال ش ستیز

 صورت گرفته در ارتباط با نقش یگرفته است. در بررس

 یهایاز اتصال باکتر یدر بازدار دیکوماکروپپتیگل

 .Streptococcus mutans, S. sanguis, S) کیوژنیکار

sobrinus and Actinomyces viscosus)  ،به سطح دهان

 ونیناسیاز هم آگلوت دیکوماکروپپتیگل مشخص شد که

 A. viscosusو S. mutans, S. sanguis توسط

 (.68)دینمایم یریجلوگ

 Aimutis از رشد  دیکوماکروپپتیگل مشاهده کرد که

پالک دندان مانند  دهندهلیتشک یهایباکتر

نمود.  یریها جلوگگونه ریاسترپتوکوکوس موتانس و سا

، جز دیکوماکروپپتیگل متصل به یدیکوزیساختار گل

 یدندان یهاپالک لیآن در تشک یدر اثر بازدارندگ یمهم

را از  یحفره دهان یکروبیفلور م نیهمچن (.30)است

که کمتر  ستینومایاکت یهایبه باکتر یترپتوکوکساس

موجب  مسئله نیداده و ا رییتغ دهندیپالک م لیتشک

کاهش حل شدن  جهیو در نت دیاس لیکاهش تشک

 (.35)گرددیدندان م ینایم تیآپات یدروکسیه

 ديكوماکروپپتيگل ترشحات معده توسط کاهش

ترشحات  دیکوماکروپپتیلگ که دهدینشان م شواهد   

 ی. برخدهدیو انقباضات معده را کاهش م یگوارش

 یآزادساز دیکوماکروپپتیاند که گلکرده انیب نیمحقق

 نیکه ا کندیم کیرا تحر نینیستوکیسهورمون کوله

هورمون در کنترل هضم و جذب غذا در دئودنوم 

 دیکوماکروپپتیگل (.36)و انسان نقش دارد واناتیح

 نینیستوکیسهورمون کوله زانیبر م یاثر لهیزکویرگلیغ

اثر  زین B نوع لهیکوزیگل دیکوماکروپپتیگل نداشته و

 یکه دارا A نوع (.33)دارد یجزئ اریبس یکنندگکیتحر

اثر  نیشتریب یاست، دارا ییانتها کیالیس دیاس

 دهندهنشانبر ترشح هورمون را دارد که  یکنندگکیتحر

 ختارو هم سا یدیتپپ رهیاست که هم زنج نیا

 (.36)ترشح هورمون اثر گذارند کیدر تحر یدراتیکربوه

 دیکوماکروپپتیگل است که مولکول شدهمشخص نیهمچن

در  یاژهیو یهارندهیخون شود و به گ انیوارد جر دیبا

بر ترشح  دهندهکاهشموکوس روده متصل شود تا اثر 

 (.36-31)دیمعده را اعمال نما دیاس

 

 ديكوماکروپپتيگل لهيوسبه یريحس س جادیا

 دیکوماکروپپتیگل اند کهنشان داده یمتعدد مطالعات   

 یریغذا توسط افراد را کاهش و حس س افتیدر زانیم

که  یمشخص شد، افراد یبررس کی. در دینمایم جادیا

 یحاو ریپنآب نیپروتئ یها داراوعده صبحانه آن

 نیه پروتئک یبا افراد سهیبود در مقا دیکوماکروپپتیگل

 مصرف نمودند، حدود دیکوماکروپپتیگل بدون ریپنآب

 یریخوردند. س یکمتر یناهار غذا عدهدر و درصد 50

 ترعیهضم و جذب سر لیبه دل ریپنآب نیاز پروتئ یناش

 دیپپت ن،یانسول دها،ینواسیسطح آم شیافزا جهیآن و در نت

در پالسما در  نینیستوکیسو کوله 4مشابه گلوکاگون

است.  نیکازئمانند  رهضمید یهانیپروتئ ریبا سا سهیمقا

که از  ییهاوزن در موش شیبر افزا دیکوماکروپپتیگل اثر

 نیپروتئ زولهی)نمونه کنترل(، اریپنآب نیپروتئ زولهیا

 زولهی، ادیکوماکروپپتیگل درصد 50 به همراه ریپنآب

                                                 
6. Glucan-like-peptide 1: GLP-1 
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و  دیکوماکروپپتیگلدرصد  60به همراه  ریپنآب نیپروتئ

کاهش  ج،یشد. نتا یمصرف کردند، بررس نیئکاز

 یحاو میکه از رژ ییهاموش یریدر وزن گ یتوجهقابل

با گروه  سهیاستفاده کردند را در مقا دیکوماکروپپتیگل

در  یدرصد 8کاهش  ن،یکنترل نشان داد. عالوه بر ا

 درصد 60 یحاو میکه از رژ ییهادر موش ییاحشا یچرب

با گروه  سهیردند در مقااستفاده ک دیکوماکروپپتیگل

 (.34)کنترل، مشاهده شد

فرد سالم  61، کور سوکیو  یمطالعه تصادف کی در

 دیکوماکروپپتیگل یحاو ریپنآب نیپروتئ یصبحانه حاو

فرمول  صورتبه ینیپروتئتنها منبع  عنوانبهبدون آن  ای

 یچرب، دراتیکربوه، نیپروتئ درصد  61/11/60 ای 50/11/31

 ن،یگلوکز، انسول زانیاشتها، م لید. پروفاکردن افتیدر

نشان داد که  جیشد. نتا یریگاندازه دهاینواسیآمو  نیقرل

 زانیم ن،یپروتئ درصد 61 یپس از صرف صبحانه حاو

به صبحانه  نسبت نیقرلو  شیافزا GLP-1 و نیانسول

و  نیانسول زانیبود و م شتریب نیپروتئدرصد  50 یدارا

 بدون ریپنآب نیکه پروتئ یددر افرا یافتیدر یانرژ

که از  یمصرف نمودند نسبت به افراد دیکوماکروپپتیگل

استفاده کردند،  دیکوماکروپپتیگل یحاو ریپنآب نیتئپرو

 یرکنندگیساثر  یگریدر مطالعه د (.30)بود شتریب

شد. در  یزن با وزن نرمال بررس 66در  دیکوماکروپپتیگل

، دیکوماکروپپتیگل درصد 44 یحاو یدنیمطالعه، نوش نیا

، دیکوماکروپپتیگلدرصد  65 یحاو ریپنآب نیپروتئ زولهیا

و  دیکوماکروپپتیگل درصد 6 یحاو ریپنآب نیپروتئ زولهیا

 قهیدق 560داده شد و  رادو به اف هیته نیمالتودکستر

 لیتما زانیبه افراد داده شد و م ییوعده غذا کی ازآنپس

نشان داد که  جیت. نتاقرار گرف یموردبررسبه خوردن آن 

 زولهیا یحاو یدنیغذا پس از مصرف نوش افتیدر زانیم

 54 ن،ییباال و پا دیکوماکروپپتیگل با ریپنآب نیپروتئ

 یحاو یدنیبود که نوش یکمتر از زماندرصد 

 (.34)مصرف شد نیو مالتودکستر دیکوماکروپپتیگل

 

 

 

 یمنیا ستميس یهاپاسخ ميتنظ

 یپاسخ التهاب کیاز  یاحلهمر 0هاتیاسپلنوس ریتکث   

ها موجب کاهش پاسخ آن ریاز تکث یریاست. جلوگ

 . مولکولگرددیم کیآلرژ یهامانند واکنش یمنیا

حضور  جهیدر نت هاتیلنفوس ریاز تکث دیکوماکروپپتیگل

موجب  تواندیم ینموده و حت یریجلوگ هاتوژنیم

و  Monnai (38-60)ددگر هاتیلنفوس یآپوپتوز برخ

اثر  دیکوماکروپپتیاران نشان دادند که گلهمک

 Ig G یهایبادیآنت دیبر تول یتوجهقابل دهندهکاهش

در نوزاد  هاژنیآنتبه  یمنیا یهادارد و به کاهش پاسخ

 مولکول نیهمچن (.65)دینمایپستانداران کمک م

اثرات ضد  تیمبتال به کول یهادر موش دیکوماکروپپتیگل

از  یریجلوگ لیبه دل احتماالًکه  دهدینشان م یبالتها

مطالعه مشخص  کیدر  (.66)است یمنیا یهاسلول تیفعال

انکوبه  دیکوماکروپپتیگل ها به همراهکه سلول یشد، زمان

متعلق به گروه  یهانیتوکیاز س یکی شوند،یم

 نی. اشودی، ساخته مIL-1ra ژهیوبه (IL-1)یهانینترلوکیا

متصل  واسطهبه IL-1 تیعالف از یموجب بازدار نیتوکیس

قادر به  IL-1 و چون گرددیم IL-1 یهارندهیشدن به گ

و  هاتیاسپلنوس ریاز تکث ست،یخود ن رندهیاتصال به گ

 (.60)شودیم یریجلوگ یپاسخ التهاب

و همکاران در سال  Rong توسط شدهانجام یبررس در

 ییمکمل غذا کیعنوان به دیکوماکروپپتیگل ریتأث، 6051

روده و  یهاسلول یرینفوذپذ زانیرشد، م شیر افزاد

 یهارا در خوکچه 88K یکلایشیبه اشر یالتهاب یهاپاسخ

 میها به سه گروه تقسخوکچه (.63)مطالعه نمودند یهند

 حیتلق هیپا ییغذا میکه رژ یهشدند، گروه کنترل، گرو

 میکردند و گروه سوم که رژ افتیدر یشده با باکتر

شده با  حیو تلق دیکوماکروپپتیگل رصدد 5 یحاو ییغذا

 کیالیس زانینشان داد که م جینمودند. نتا افتیدر یباکتر

 دیکوماکروپپتیگل کنندهافتیدردر سرم خون گروه  دیاس

ها رشد خوکچه زانیبود. م شتریب گرینسبت به دو گروه د

مشابه گروه  دیکوماکروپپتیگل کنندهافتیدردر گروه 

                                                 
7. Splenocyte 
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در کاهش  بیترک نیا ییتوانا هندهدنشانکنترل بود که 

در  یتعداد باکتر نیبر رشد بود. همچن 88K یاثرات منف

 دیکوماکروپپتیگل کنندهافتیدرو کولون در گروه  4سکوم

در  دیاس کیالیوجود س لینکرد که به دل دایپ شیافزا

 یمتعدد نیمحققبه آن است.  یساختار و اتصال باکتر

 Caco- 2یهاسلول ای یمخاط یبه غشا 88K اتصال کمتر

 گزارش  دیکوماکروپپتیگل را پس از مصرف

بافت روده با  یرینفوذپذ زانیم یبررس (.66-61)اندکرده

انجام شد.  الکتات-D و 8دازیاکسنیآمید یریگاندازه

 شود،یبافت روده دچار نقص م یرینفوذناپذ کهیهنگام

رم کاهش و مقدار آن در س یافتب دازیاکسنیآمید زانیم

 الیتلیبافت اپ بیتخر دهندهنشانکه  ابدییم شیافزا

در  سمیمتابول ییمحصول نها الکتات-D (.64)است

در پستانداران در  ازآنجاکهروده است و  یهایباکتر

  میو آنز شودینم دیتولالکتات -Dمعمول،  طیشرا

D- وجود  نیبراوجود ندارد، بنا زین دروژنازیدهالکتات

در خون نشانه برهم خوردن الکتات -D یباال ریمقاد

 جهیدر نت ازحدشیب ریدر روده و تکث هایتعادل باکتر

به  دشدهیتولالکتات -D و ورود یبافت مخاط بیتخر

 کنندهافتیدر گروه درمطالعه  نیدر ا (.60)خون است

در خون در الکتات -Dو  DAOزانی، مدیکوماکروپپتیگل

کمتر بود که  هیپا میرژ کنندهافتیدربا گروه  سهیمقا

است.  دیکوماکروپپتیگل یاثر محافظت دهندهنشان

 و 50فاز حاد یاصل یهانیپروتئ زانیم یریگاندازه

 نشان داد که 55لئومیمترشح از ا  Aنیمونوگلوبولیا

فاز  یهانیموجب کاهش سطح پروتئ دیکوماکروپپتیگل

در مطالعه  (.63)ها شددر سرم خون خوکچه لئومیا حاد و

 و همکاران، استفاده از Cheng توسط شدهانجام

 ن،یپاپائ یهامیشده توسط آنز زیدرولیه دیکوماکروپپتیگل

 کیترین دیدر کاهش تول نیپسیآلکاالز و تر ن،یپپس

 از  یناش یشاخص التهاب کی عنوانبه 56دیاکس

                                                 
8. Cecum 
9. DAO 
10. Acute Phase Proteins 
11. SIgA 
12. NO 

 یبررس  RAW264.7یدر ماکروفاژها دیساکاریپوپلیل

شده  زیدرولیه دیپتکوماکروپیگل نشان داد که جیشد. نتا

 یدارا تریلیلیمگرم در هر میلی 6 در غلظت نیبا پاپائ

را  درصدNO (40/65 ) دیبر تول یاثر بازدارندگ نیشتریب

  TNF-α،IL-1β ژن مربوط به انیب زانیم نیداشت. همچن

، درصد 54/44 بیبه ترت سنتتاز دیاکس کیترین  mRNA و

 ن،یوه بر ا. عالافتیکاهش درصد  48/46و درصد  66/46

، تریلیلیمدر هر  گرمیلیم 6 در غلظت دیکوماکروپپتیگل

 درصد 46/06به سطح ماکروفاژ را  دیساکاریپوپلیل اتصال

 (.64)کاهش داد

 

  بيترک کی عنوانبه ديكوماکروپپتيگل

 کيوتيبیپر

در طول  کیوتیپروب یهایباکتر یمانزنده حفظ    

 منظوربهکه است  یمهم عامل ییمواد غذا ینگهدار

 دیبا کیوتیپروب ییاعمال اثر سالمت بخش محصول غذا

 نهیزم نیدر ا یو عوامل متعدد ردیقرار گ موردتوجه

در مواد  هضمرقابلیغ یاجزا هاکیوتیبیپر (.68)مؤثرند

 تیفعال ایرشد و  کیتحر بهستند که موج ییغذا

شده و به بهبود  زبانیموجود در کولون فرد م یهایباکتر

مطالعات نشان داده است  (.10)دینمایت فرد کمک مسالم

 بیترک کیمانند  تواندیم دیکوماکروپپتیگل که

 یهارشد جنس د،یکوماکروپپتیعمل کند. گل کیوتیبیپر

 س،یبرو ومیدوباکتریفیمانند ب ومیدوباکتریفیمختلف ب

. دهدیم شیرا افزا سینفنتیو ا دومیفیب ومیدوباکتریفیب

تعداد  شیموجب افزا ر،یآن به شاز درصد  6افزودن 

پس  یتمیلگار کلیس 1/5 زانیبه م سیالکت ومیدوباکتریفیب

با  سهیدر مقا ºC30  یدر دما ونیساعت انکوباس 66از 

افزودن  ن،یشد. همچن دیکوماکروپپتیگل بدون رینمونه ش

رشد الکتوکوکوس  کیحربازساخته موجب ت ریآن به ش

 (.15)دیگرد CNRZ 1076 سیالکت رگونهیز سیالکت

حاصل  باتیو ترک دیکوماکروپپتیگل ریتأثمطالعه،  کی در

بر  نییو پاپا نیپسیتر یهامیآن توسط آنز زیدرولیاز ه

 رگونهیز سیمالیان ومیدوباکتریفیتوسط ب دیاس دیرشد و تول

67 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 17

https://ce.mazums.ac.ir/article-1-324-fa.html


 مروری                                                                                                                                            خورشیدیان و همکاران                                       

 
       1931زمستان ، 1، شماره ششمدوره                             تعالی بالینی                                                                                                                 

و  کوسیبولگار لوسیالکتوباس یهایو باکتر 53سیالکت

قرار  یبایدر ماست مورد ارز لوسیاسترپتوکوکوس ترموف

 زیدرولیه دیکوماکروپپتیگل ج نشان داد کهیگرفت. نتا

 ومیدوباکتریفیاثر را بر رشد ب نیبهتر نییپاپا میشده با آنز

 نیا یدر ماست حاو زین PH زانیم نیداشت و کمتر

رشد  ن،یمشاهده شد. عالوه بر ا دیکوماکروپپتیگل

. با افزودن افتی شیافزا زین لوسیاسترپتوکوکوس ترموف

شده به ماست،  زیدرولیهدرصد  1/5 دیکوماکروپپتیگل

 6با نمونه کنترل  سهیدر مقا سیمالیان ومیدوباکتریفیتعداد ب

 دیکوماکروپپتیگل رشد کیبود. اثر تحر شتریبرابر ب

 یدهایاس یباال ریشده مربوط به وجود مقاد زیدرولیه

 (.16)در آن است نیو آالن نیلوس ن،یگلوتام نهیآم

 

با  یکتونورليمبتال به فن مارانيب هیتغذ تیریمد

 ديكوماکروپپتيگل

است که  یکیژنت یمادرزاد یماریب کی یکتونورلیفن   

که  56الزیدروکسیه نیآالنلیفن مینقص در آنز لیبه دل

بروز  کند،یم لیتبد نیروزیرا به ت نیآالنلیفن نهیآمدیاس

در بدن،  نیآالنلیفن نهیآمدیتجمع اس جهی. در نتدینمایم

مانند  یمرکز یعصب ستمیبر س یاثرات نامطلوب

رخ  یمتعدد یو اختالالت عصب یذهن یماندگعقب

 100کمتر از  معموالً یکتونورلی. افراد مبتال به فندهدیم

تحمل کنند  توانندیم هرروزرا در  نیآالنلیفن گرمیلیم

 کیموجود در  نیآالنلیفندرصد  50که معادل کمتر از 

 کیاز  دیاافراد ب نیا نیبنابرا ؛نرمال است ییغذا میرژ

آن  نیآالنلیکنند که مقدار فن یرویخاص پ ییغذا میرژ

 یضرور یدهاینواسیآم ریبه سا ازین حالنیدرعکم بوده و 

منظور  نیا یبرا تواندیکه م یاز منابع یکیرا رفع کند. 

 دیکوماکروپپتیگل. است دیکوماکروپپتیبه کار رود،گل

 نهیدآمیاسآن  یو در پ شودیمبدن هضم در  سرعتبه

آن وارد پالسما شده و توسط بدن جذب  درموجود 

گلوکاگون و کلسترول را در  ن،یو سطح انسول شودیم

 جهیداده و در نت شیافزا کیکالس یهامیرژبا  سهیمقا

                                                 
13. Bb12 
14. Phenylalanine Hydroxylase 

به  لیو م بخشدیمرا به افراد مبتال  یمدتیطوالن یریس

در  (.13)دهدیم شیاافراد افز نیدر ا زیخوردن را ن

 یحاو ییغذا میاز رژ دهاستفا ریتأث ،یامطالعه

بر رشد و  ینیتنها منبع پروتئ عنوانبه دیکوماکروپپتیگل

مبتال به  یهادر پالسما و مغز موش دهاینواسیغلظت آم

تحت  یاهفته 6-4 یهاشد. موش یبررس یکتونورلیفن

 ن،یاز کازئ نیپروتئدرصد  60 یحاو ییغذا میرژ

 یدهاینواسیآم عالوهبه دیکوماکروپپتیگل ایو  دهاینواسیآم

 یحاو مینشان داد که رژ جیقرار گرفتند. نتا یضرور

 شیها و افزاوزن موش شیموجب افزا دیکوماکروپپتیگل

در  نیو ترئون نیزولوسیا نهیآم یدهایغلظت اس یبرابر 3-6

شد.  دینواسیو آم نیکازئ یحاو میبا رژ سهیپالسما در مقا

 یحاو میکه با رژ ییهادر موش نیهمچن

در  نیآالنلیفن زانیشدند، م هیتغذ دیکوماکروپپتیگل

درصد  60و  55 زانیبه م بیترتدر مغز به هیناح 1و  اپالسم

 (.16)کرد دایکاهش پ دینواسیآم یحاو میبا رژ سهیدر مقا

و همکاران در  MacLeod توسط شدهانجاممطالعه  در

 دیکوماکروپپتیگل یف صبحانه حاومصر ریتأث، 6050سال 

حس  جادیبر ا نه،یآم یدهایاس یحاو یونیفرموالس یجابه

و سطح هورمون  نیانسول دها،ینواسیو غلظت آم یریس

قرار  یابیمورد ارز یکتونورلیدر افراد مبتال به فن 51نیقرل

 یدر افراد نینشان داد که سطح هورمون قرل جیگرفت. نتا

 اریاستفاده کردند، بس دیاکروپپتکومیگل یحاو میکه از رژ

 میتوسط رژ یریحس س یالقا دهندهنشانکمتر بود که 

 یدهایو اس نیبود. سطح انسول دیکوماکروپپتیگل یحاو

 یحاو ییغذا میدر پالسما پس از مصرف رژ نهیآم

 دینواسیآم یحاو میبا رژ سهیدر مقا دیکوماکروپپتیگل

 دهاینواسیر آمکمت هیجذب و تجز دهندهنشانکمتر بود که 

نشان داد که  جینتا یطورکلبهاست.  دیکوماکروپپتیگل از

موجب  دیکوماکروپپتیگل یحاو ییمصرف مواد غذا

حس  جادیا جهیو در نت نیسرکوب ترشح هورمون قرل

فرد مبتال  55 ،یگریدر مطالعه مشابه د(. 11)شودیم یریس

 دیکوماکروپپتیگل یحاو ییغذا میاز رژ یکتونورلیبه فن

                                                 
15. Ghrelin 
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 زانینشان داد که م جیاستفاده کردند و نتا وزر 4به مدت 

ی حاو ییغذا میکه از رژ یدر خون در افراد نیآالنلیفن

با  یداریاستفاده کردند تفاوت معن دیکوماکروپپتیگل

 ییغذا میافراد از رژ نیکه ا یزمان نهیدآمیاس نیسطح ا

استفاده کردند، وجود نداشت.  نهیدآمیاس یحاو

 یریگاندازه نیآالنلینسطح ف نیب سهیدر مقا کهیدرحال

شده در حالت ناشتا و پس از صرف غذا، مشخص شد که 

 یحاو میرژ کنندهمصرفدر افراد  نیآالنلیسطح فن

در افراد  یکرد ول دایپ شیافزا یداریطور معنبه نهیدآمیاس

 ی، تفاوتدیکوماکروپپتیگل یحاو میرژ کنندهمصرف

 یحاو میکه از رژ یدر افراد نیمشاهده نشد. سطح انسول

 تروژنین زانیکردند باالتر و م یرویپ دیکوماکروپپتیگل

از  کنندهاستفادهبا افراد  سهیافراد در مقا نیاوره در خون ا

 (.13)کمتر بود نهیدآمیاس یحاو میرژ

 

 کیولوژياثرات ب ریسا

 یاهیتغذ یهایژگیو دیکوماکروپپتیگل ن،یبر ا عالوه   

 نهیآم یدهایبودن از اس یغن لی. به دلداراست یخاص

در  تواندیدر آن م نیونیمت زانیو کم بودن م دارشاخه

 ،56)ردیقرار بگ مورداستفاده یکبد مارانیب ییغذا میرژ

 دیکوماکروپپتیگل است که شدهمشخص نیهمچن(. 14

آهن و  م،یسمانند کل یجذب مواد معدن شیموجب افزا

به  دیکوماکروپپتیگل ودنمطالعه افز کی. در شودیم یرو

و در  یجذب رو شیکودک، موجب افزا یفرمول غذا

افزودن به  یبرا ازیموردن یکاهش مقدار رو جهینت

 (.10)شد ونیفرموالس

 دیکوماکروپپتیگل موجود در دیاس کیالیس یباال یمحتوا

 ریمقاداست.  توجهجالبآن  یفعال ستیز تیاز نظر خاص

و  دیوزیغز به شکل گانگلدر م دراتیکربوه نیاز ا یادیز

 یوجود دارد که به عملکرد غشا هانیکوپروتئیگل

و توسعه نرمال مغز کمک  ییغشا یهارندهیها، گسلول

نشان داد  یشگاهیآزما واناتیح ی. مطالعه بر رودینمایم

را  دیاس کیالیس دیوزیگانگل دیتول د،یاس کیالیکه دادن س

 یریادگی ییاداده و موجب بهبود توان شیدر مغز افزا

 زین دیکوماکروپپتیگل اثر با دادن نیا (.14)گرددیم

 گرممیلی 500 دادن ،یبررس کیدر (. 18)است یابیدستقابل

 طوربهوزن بدن،  لوگرمیهر ک یبه ازا دیکوماکروپپتیگل

بتال به سرطان م یهارا در موش ACF تعداد یتوجهقابل

و  ونیالسیاز مت دیکوماکروپپتیگل د.کولورکتال کاهش دا

که در توسعه سرطان کولورکتال نقش  2MUC و 16P انیب

 (.40)نمود یریدارند، جلوگ

 

 بحث

 د،یکوماکروپپتیگل یهایژگیبر و یحاضر، مرور مطالعه   

 یهایژگیآن و و یاستخراج و جداساز یهاروش

ت. مختلف آن در بدن بوده اس کیولوژیب

و  یدراتیبوهدارا بودن بخش کر لیبه دل دیکوماکروپپتیگل

در  یاثرات مثبت مختلف یدارا تواندیم ینیپروتئ رهیزنج

 دیکوماکروپپتیموجود در گل دیاس کیالیبدن باشد. س

زا در دستگاه گوارش عفونت یهایاتصال به باکتر ییتوانا

به بافت  هایاز اتصال باکتر بیترتنیابهرا داشته و 

به  نیهمچن (.64)شودیم یریاسهال جلوگ جادیو ا ومیتلیاپ

 جادکنندهیا یهایاتصال به باکتر ییدارا بودن توانا لیدل

استفاده در فرمول  منظوربه یمناسب بیپالک دندان، ترک

رشد  شیموجب افزا دیکوماکروپپتیگل. است ردندانیخم

که عالوه بر وجود بخش  شودیم کیوتیپروب یهایباکتر

 ن،ینمانند آال نهیآمیدهایبه وجود اس یدراتیکربوه

مطالعات  (.45)دارد یبستگ زین نیستئیس ن،یلوس ن،یگلوتام

 ن،یآالن نهیآم یدهایاس یحاو دینشان داده است که پپت

موجب  نیلوسو  نیزیل ن،یپرول ن،یگلوتام ن،یترئون

 نیکه ا (46)شودیم هایدوباکتریفیرشد ب کیتحر

وجود  زین دیکوماکروپپتیگل در ساختار نهیآم یدهایاس

در  کیوتیبیپر باتیترک عنوانبه بیترک نیادارند و 

 .ردیمورد استفاده قرار گ کیوتیپروب ییمحصوالت غذا

افراد چاق  ییغذا میدر رژ دیکوماکروپپتیگل از استفاده

 بیترک نیا رایز د،یبه کنترل بهتر وزن کمک نما تواندیم

حس  جادیو ا نینیستوکیموجب ترشح هورمون کوله س

در بخش  یتجمع چرب جهیدر نت در افراد شده و یریس

بر اساس (. 43-46)ابدییکاهش م یرجلدیو ز یشکم

بر کاهش  دیکوماکروپپتیگل مربوط به اثرات یهاافتهی
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 نیا ،یالتهاب یهاپاسخ جهیو در نت هانینترلوکیترشح ا

 ستمیس کنندهسرکوب یغذاها دیدر تول تواندیم بیترک

روده به  یالتهاب یماریمانند ب ییهایماریب تیریو مد یمنیا

 .کار رود

 

 یريگجهينت 

خواص سالمت بخش متعدد و  یدارا دیکوماکروپپتیگل   

 تواندیاست که م یمناسب کیتکنولوژ یهایژگیو

 مواد یبندفعال در فرمول ستیز بیترک کی عنوانبه

 نیکاربرد ا نیترفراسودمند به کار رود. مهم ییغذا

 مارانیب یبرا ییوالت غذامحص دیدر تول تواندیم بیترک

در دسترس  ییکه مواد غذا اشدب یکتونورلیمبتال به فن

 کهنیمصرف دارند. با توجه به ا یبرا یکم

 یفرآورده جانب کیکه  ریپنآباز  دیکوماکروپپتیگل

 نهیدر زم یاست، مطالعات یابیاست قابل باز یلبن عیصنا

ورت ص دیفرآورده با نیآن از ا یسازاستخراج و خالص

 شتریو درصد خلوص ب نهیاز نظر هز یتا روش مناسب ردیگ

 حالنیدرع. ردیقرار گ مورداستفاده دیکوماکروپپتیگل

در  بیترک نیا دیاغلب مطالعات مربوط به اثرات مف

 یهاصورت گرفته و پژوهش یشگاهیآزما واناتیح

 یحاو ییو مواد غذا بیترک نیا ریتأث نهیدر زم یشتریب

 است. ازیموردنسان در ان بیترک نیا

 
 

  پروتئین های شیر 

      
درصد( 08کازئین ) درصد( 08پروتئین آب پنیر )    

      

      

      

      

 اجزای ناچیز  اجزای اصلی  

     
     
     
     

α-  کازئین(αs1  وsα2) 

β-  کازئین وƙ- کازئین  

 هاالکتالبومین

 

 هاالکتوگلوبولین

 

 درصد( 5/8الکتوپراکسیداز ) 

 درصد( 1-0الکتوفرین )

 پروتئوز پپتون

     
 β- ( 58-55الکتوگلوبولین )درصد 

α- ( درصد 08-05الکتالبومین) 

 درصد( 5-18سرم آلبومین )

 درصد( 18-15گلیکوماکروپپتید )

 (درصد 18-15ها )ایمونوگلوبولین

 

  

     

شیر یهانیپروتئ هدهندلیتشکاجزای  :1شکل شماره   
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 سؤاالت

 ؟نداردآمینه زیر در ساختار گلیکوماکروپپتید وجود یک از اسیدهایکدام -5

 الف( لوسین

 تریپتوفان  ب(

 ج( لیزین

 د( والین

 سیستوکینین است؟در تحریک ترشح هورمون کوله ریتأثکدام واریته ژنتیکی گلیکوماکروپپتید دارای بیشترین -6

 Aالف( نوع 

 Bب( نوع 

 Cج( نوع 

 Eد( نوع 

 . علت بهبود توانایی یادگیری با مصرف گلیکوماکروپپتید چیست؟3

 آمینه ضروریایالف( دریافت مقادیر باالی اسیده

 ب( کمک به جذب مواد معدنی

 ج( افزایش تولید گانگلوزید سیالیک اسید

 آالنین در ساختارآمینه فنیلد( عدم وجود اسید

 چقدر است؟ ریپنآبمقدار گلیکوماکروپپتید موجود در  -6

 گرم در هر لیتر 6/0 -1/0الف( 

 گرم در هر لیتر 6/5 -1/5ب( 

 گرم در هر لیتر 3 -6( ج

 گرم در هر لیتر 50 -51 د(

 دلیل مقاومت حرارتی باالی گلیکوماکروپپتید چیست؟ -1

 الف( وجود قندهای تتراساکاریدی

 ب( ساختار مارپیچ تصادفی

 ج( تعداد زیاد آمینواسیدها

 1/4کمتر از  PHد( تشکیل ژل در 

 ها در حضور گلیکوماکروپپتید چیست؟علت افزایش رشد پروبیوتیک -4

 س قرار گرفتن آمینواسیدهای ضروری برای رشدالف( در دستر

 هاب( جذب آب بیشتر در محیط رشد پروبیوتیک

 محیط PHج( کاهش 

 برای رشد ازیموردنقندهای  نیتأمد( 
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 ؟نیستکدام عبارت در ارتباط با گلیکوماکروپپتید صحیح  -0

 بار مثبت در آن وجود دارد. دارای بار منفی است و تنها سه جایگاه GMPالف( بخش بزرگی از مولکول 

 های دندانی است.، جز مهمی در اثر بازدارندگی آن در تشکیل پالکGMPب( ساختار پپتیدی متصل به 

 دهد.ترشحات گوارشی و انقباضات معده را کاهش می GMPدهد که ج( شواهد نشان می

 شود.موجب افزایش جذب مواد معدنی مانند کلسیم، آهن و روی می GMPد( 

 شود؟یک از موارد زیر میگلیکوماکروپپتید موجب باال رفتن کدام -4

 های فاز حادالف( سطح پروتئین

 ب( سطح نیتروژن اوره در خون

 ج( سطح نیتریک اکسید

 ترئونین در خون نهیدآمیاسد( سطح 

 ؟نیستیک از موارد زیر مربوط به اثرات بیولوژیک گلیکوماکروپپتید کدام-8

 ساکارید به سطح ماکروفاژیپوپلیالف( کاهش اتصال ل

 ب( افزایش رشد باکتری بیفیدوباکتریوم انیمالیس

 IL-1های اینترلوکین ج( اتصال به گیرنده

 د( کاهش ترشح هورمون قرلین

 های زیر در ساختار گلیکوماکروپپتید بیشتر است؟از کربوهیدرات کیکداممقدار  -50

 الف( تتراساکارید

 ب( مونوساکارید

 ساکاریدج( دی

 ساکاریدد( تری
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