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 پروتئازها

از بازار جهاني فروش آنزيم  %06در ميان آنزيم هاي مختلف، پروتئازها مهمترين گروه آنزيم هاي صنعتي هستند كه حدود 

 را به خود اختصاص مي دهند. 

 دها را تجزیه و یا اصالح می کنند.پروتئاز یک نام کلی برای آنزیم های مختلفی است که پروتئين ها و پپتي

ها پروتئازها بصورت طبيعی در بافت های بسياری از گياهان و جانوران وجود دارد و بوسيله بسياری از ميکرواورگانيسم

توليد می شوند. بعنوان مثال حيوانات آنزیم های هضم کننده ای از قبيل تریپسين و پپسين برای خرد کردن پروتئين ها 

کنند. بعضی گياهان مانند آناناس، حاوی ميزان زیادی پروتئاز هستند. آنزیم اصلی این ميوه پاپائين ناميده می  توليد می

 شود.

 ویژگیهای پروتئازها

معموال آنزیم های پروتئاز توليد شده صنعتی، حاوی مخلوطی از انواع مختلف پروتئازها هستند و به ميزان گسترده ای در 

ارند. پروتئازها ابزار قدرتمندی برای اصالح و بهبود پروتئين های غذایی هستند. این آنزیم ها در بهبود صنایع غذایی کاربرد د

خواص هضم پروتئين ها، بهبود حالليت، اصالح خصوصيات عملکردی )امولسيفایری، قابليت اتصال به چربی ها، قابليت 

 ( و بهبود طعم و پذیرش کلی، نقش موثری دارند.اتصال به آب، قابليت ایجاد کف، بهبود خواص ژل های پروتئينی

 غذایی:کاربرد پروتئازها در صنایع 

و  پروتئينی -صنایع گوشتی، فرآورده های دریایی، لبنيات، استخراج عصاره های گياهی یا حيوانیدر صنایع غالت، 

  نوشيدنيها

ینده، تيمار و تجزیه فاضالب، تخمير سوخت بجز مواد غذایی این آنزیم ها در پزشکی، داروسازی، فرموالسيون مواد شو

 )سوخت اتانول(، به عنوان افزودنی به غذای حيوانات برای سهولت هضم، کاربرد دارد.

 پروتئازها در صنعت فرآوری آبزیان

این ميزان . ميليون تن ميباشد 231براساس آمار رسمي سازمان خواروبار جهاني ، ميز ان توليد ساالنه آبزيان بالغ بر 

نسبتاً باالي صيد جهانی و به دنبال آن صنایع عمل آوري، منجر به توليد حجم باالیی از ضایعات غير قابل استفاده گردیده 

عمده ترین مواد . ميليون تن ميرسد و بدون هيچ توجه زیست محيطی، دور ریخته ميشوند 16که ميزان آن در سال به 

. این ضایعات حشاء، پوست، فلس، ستون مهره و استخوانهاي تنه ميباشدجانبی صنایع عمل آوري آبزیان شامل امعاء و ا

اگر اين تركيبات بيولوژيك به نحو  صنایع شيالتی غنی از پروتئين و چربی بوده که باعث تسریع فساد در آنها می گردد.

آنها شده و از طرف  احسن مورد استفاده قرار بگيرند، از يك سو باعث كاهش آلودگي زيست محيطي ناشي از دور ريختن

که بهترین راه براي توليد محصوالتی  گفتشاید بتوان . قابل بازيافت مي باشند ارزش،ديگر به لحاظ داشتن پروتئين هاي با 

. با ارزش افزوده باال از این مواد خام کم ارزش، کاربرد آنزیمهاي پروتئاز به منظور توليد پروتئين هيدروليز شده می باشد

دروليز ضايعات ماهي بدست آوردن حداكثر بازيافت اجزاي قابل دسترس با حفظ كيفيت باال )درجه هيدروليز هدف اصلي هي

 و ميزان پروتئين باال( در آنهاست

 در آبزیان آنزيم هاي مورد استفاده به منظور هیدرولیز آنزيمي

مهاي تجاري انجام شده است. بسياری تحقيقات زیادي روي هيدروليز آنزیمی قسمتهاي مختلف ماهی با استفاده از آنزی

از این تحقيقات، اثر آنزیمهاي مختلف را مورد بررسی قرار داده اند که از آن جمله می توان به آنزیم پاپائين با منشاء 

گياهی، آنزیم تریپسين و کموتریپسين با منشاء جانوري، آنزیمهاي آلکاالز، پروتامکس، فالورزایم و نئوتراز با منشاء 

ميکروبی اشاره نمود. به طور کلی، آنزیمهاي با منشاء ميکروبی نسبت به سایر آنزیم ها، داراي مزایاي بيشتري هستند 

 هاي باال و خصوصيات مناسب پروتئولتيکی اشاره نمود. pHکه از آنجمله می توان به پایداري بيشتر در حرارتها و 

می باشد که ميزان  درجه هيدروليزاسيون هيدروليز شده، يکی از مهمترین فاکتورهاي بررسی خواص پروتئين های

کنترل آن بسيار مهم است، زیرا که  باندهاي پپتيدي را بيان می کند و باید کنترل گردد. این فاکتور و شکسته شدن

ولی پروتئين پذیري و وزن مولک هيدروليز شده، از جمله ميزان اسيدهاي آمينه آزاد، ميزان انحالل بسياري از خواص پروتئين



که باعث از بين  هيدروليزاسيون می باشد. از طرف دیگر، هيدروليز شدید آنزیمی توليد شده، وابسته به شدت و درجه

آنها را در تغذیه کودکان دچار حساسيت، ممکن می سازد، با بررسی  رفتن خواص حساسيت زاي پروتيئنها شده و کاربرد

عملکرد آنزیمها در  یکی دیگر از فاکتورهاي مهم در بررسی بازیافت نيتروژنی. درجه هيدروليزاسيون، تخمين زده می شود

انواع ز داسازي پروتئينهاي محلول اج که بيان کننده توانایی یک آنزیم در  هيدروليز پروتئينهاي غذایی محسوب می شود

 .از جنبه اقتصادي نيز مهم می باشد هيدروليزاسيون آنزیمی بوده که غير محلول، و در نتيجه ميزان بازدهی فرایند در طی

به ميزان، تنوع و ترکيب اسيدهاي آمينه آن پروتئين دارد.  مشخص شده است که ارزش غذایی یک پروتئين بستگی زیادي

می باشد که مبتنی بر ترکيب  بررسی شاخص شيميایی یکی دیگر از پارامترهاي بررسی خواص پروتئين هيدروليز شده،

آمينه ضروري پروتئين مورد آزمایش  تئين است. شاخص شيميایی با استفاده از مقایسه بين اسيدهايپرو اسيدهاي آمينه

 . ، آبزي محاسبه می گردد  و ميزان نياز انسان و یا یک

شرایط )ماده خام اوليه(،  نوع سوبسترابستگی زیادي به  تحقيقات نشان می دهد که خصوصيات پروتئين هيدروليز شده،

می توان پروتئين هيدروليز شده اي با  به طوري که با تغيير نوع آنزیم،  .دارد  نوع آنزیمو  ،(pHزمان و  ا)دمهيدروليز 

 .انتظار داشت  درجه هيدروليزاسيون، بازیافت نيتروژنی و ترکيب اسيدهاي آمينه خصوصيات مختلف از لحاظ

 آلکاالز

  2/4L توليد ميشود و به طور کلی ،  آلکاالز   Bacillus licheniformisآلکاالز یک پروتئاز باکتریایی قليایی است که توسط 

مناسب نسبت به آنزیمهاي   pHمکرراً براي هيدروليز ماهی بکار ميرود به خاطر اینکه در زمان نسبتاً کوتاه و در شرایط 

 .اسيدي یا طبيعی ميتواند درجه هيدروليز باالیی را بدست آورد

 ه ماهیکاربرد پروتئین هیدرولیز شد

این مواد به دليل داشتن پپتيدهاي زیست فعال و پروتئينهاي هيدروليز شده ماهيان، داراي کاربردهاي وسيعی هستند 

خواص ضد اکسایشی، از جمله مواد مناسب براي درمان سرطان محسوب می شوند. از طرف دیگر به دليل کوتاه بودن 

می توانند به عنوان مکمل پروتئينی در تغذیه انسان، دام و آبزیان مورد  زنجيره پپتيدي، داراي قابليت هضم باالیی هستند و

از آن جمله ميتوان به جایگزینهاي شير، مکملهاي پروتئينی، پایدار کننده نوشيدنيها و ترکيبات تشدید  .استفاده قرار گيرند

وتئين توليد شده از ضایعات آبزیان، یکی دیگر از مهمترین کاربردهاي پر کننده طعم در فرآورده هاي قنادي اشاره کرد.

این پروتئين ها به  (.Rustad, 2003استفاده آنها در فرموالسيون محيطهاي کشت باکتري به عنوان منبع ازت ميباشد  )

 منظور کاربرد در لوازم آرایشی و بهداشتی نيز مورد استفاده قرار می گيرند. 


