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چکیده
در تحقیق حاضر پروتئین دانه گوجهفرنگی با استفاده از استخراج قلیایی در pHهای  11 ،10و  ،12استخراج آنزیمی توسط
آنزیمهای آلکاالز  2/4Lو فالورزیم  500Lبا غلظتهای  1و  2درصد و تلفیقی از استخراج آنزیمی و قلیایی تولید شد.
راندمان استحصال و خلوص پروتئین ،درجه هیدرولیز و وزن مولکولی پروتئینهای استخراج شده ارزیابی گردید .نتایج
نشان داد که پروتئین هیدرولیز شده توسط آلکاالز بهصورت معنیداری از لحاظ راندمان استخراج پروتئین ( 78/8درصد)
باالتر از سایر پروتئینهای استحصال شده بود ( .)p<0/05اما هیچ تفاوت معنیداری از لحاظ خلوص پروتئین با
پروتئینهای حاصل از استخراج قلیایی وجود نداشت ( .) p>0/05در بررسی اثر استخراج قلیایی پس از هیدرولیز آنزیمی
مشخص شد که خلوص پروتئین و در نتیجه راندمان استخراج نسبت به هیدرولیز منفرد آنزیمی کاهش یافت .عالوه بر این،
در مقایسه با پروتئینهای حاصل از استخراج قلیایی ،وزن مولکولی پروتئینهای هیدرولیز شده متناسب با وسعت هیدرولیز
آنزیمی کاهش یافت .بنابراین پروتئینهای هیدرولیز شده توسط آلکاالز با توجه به درجه هیدرولیز باالتر پپتیدهایی با وزن
مولکولی کمتر از  10کیلو دالتون داشتند .به طور کلی ،استخراج پروتئین تحت تاثیر  ،pHنوع و غلظت آنزیم مورد استفاده
قرار گرفته بود.
واژگان کلیدی :دانه گوجهفرنگی ،استخراج قلیایی ،هیدرولیز آنزیمی ،پروتئین
مقدمه

به استفاده از فراوردههای جانبی توجه زیادی شده است.

امروزه با توجه به سیر رو به رشد جمعیت جهان و

منابع پروتئینی مانند پروتئین ذرت ،سبوس برنج،

عرضه محدود پروتئینهای حیوانی ،تقاضا برای منابع

ضایعات ماهی و غیره مورد مطالعه قرار گرفتند ،اما

ارزان و جایگزین پروتئینهای حیوانی برای تولید مواد

کاربرد این پروتئینها به علت منابع اندک عرضه و یا

غذایی باارزش افزوده افزایش یافته است .در این راستا
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عملکرد نامناسب هنوز محدود است (شن و همکاران،

با این حال ،استفاده از محلولهای قلیایی بهطور گسترده

.)2008

بهعنوان یک روش موثر و عملی برای استخراج پروتئین

گوجهفرنگی یکی از محصوالت گیاهی است که بهطور

از منابع گیاهی شناخته شده است .در استخراج قلیایی 95

گسترده در جهان کشت میشود .در حال حاضر ایران با

درصد از پروتئین کنجاله کلزا (ایل ناکراشی و همکاران،

تولید بیش از  6میلیون و  334هزار تن ،ششمین کشور

 )1977و  70درصد از پروتئین کنجاله آفتابگردان

تولیدکننده گوجهفرنگی در جهان است (جهاد کشاورزی،

(سگیروگلو و همکاران )2009 ،بازیابی شده است .در این

حدود  1/3از کل گوجهفرنگی تولیدی به

راستا طالعی و همکاران ( )1390امکان تولید کنسانتره

کارخانهها رفته و بر روی آن فرایند صورت میگیرد .در

پروتئینی از ضایعات خط تولید رب گوجهفرنگی را به

نتیجه فرآوری گوجهفرنگی تفاله حاصل میگردد که

روش قلیایی بررسی کردند .اگرچه شرایط قلیایی قابلیت

میزان آن برابر با  3تا  5درصد وزنی محصول تازه است

استخراج پروتئین را بهبود میبخشد و منجر به عملکرد

(رویز سلما و همکاران .)2009 ،نزدیک به  60درصد از

باالی پروتئین میشود ،اما استخراج قلیایی شدید باعث

وزن خشک این ضایعات را بذر گوجهفرنگی تشکیل

واکنشهای جانبی نامطلوب مانند هیدرولیز و

میدهد که بهطور متوسط حاوی  22/2 -33/9درصد

دناتوراسیون پروتئینها ،افزایش اجزاء غیر پروتئینی،

پروتئین 22 ،درصد چربی و غنی از اسیدهای آمینه

راسمیک شدن اسیدهای آمینه ،کاهش قابلیت هضم

مختلف است (دل وال و همکاران ،)2003 ،همچنین فاقد

پروتئین ،آسیب به برخی از اسیدهای آمینه (لیزین و

فاکتورهای ضد تغذیهای یا مواد سمی است که آن را از

سیستئین) و تولید فاضالب زیاد میشود (چاوز و فیلی،

سایر ضایعات مشابه متمایز میکند (ایگرز.)1975 ،

 .)1984به همین دلیل برای به حداقل رساندن واکنشهای

بنابراین بازیابی و استفاده از پروتئینهای دانه

جانبی و مشکالت زیست محیطی ،استخراج به کمک آنزیم

گوجهفرنگی برای مصرف انسانی مورد مطالعه قرار

مورد توجه قرار گرفت.

گرفت.
در بین روشهای توسعه یافته برای استخراج پروتئین از

در چند سال اخیر ،پروتئازهای مختلف برای هیدرولیز

.)1393

منابع گیاهی (استخراج با نمک ،اسید ،قلیا و آنزیم)
استخراج با اسید زیاد موثر نیست ،بهعنوان مثال حداکثر
استخراج پروتئین از نخودفرنگی زرد تنها  20درصد بود
(سوئتریزنو و هولمز .)1992 ،لتلیف و نور ( )1983نیز در
استفاده از سه نوع منعقد کننده اسیدی (اسیدسیتریک،
اسیدکلریدریک و مخلوط مساوی دو اسید) برای
استحصال پروتئین از دانه گوجهفرنگی به این نتیجه
رسیدند که نوع اسید تاثیری بر میزان پروتئین خام ندارد.
لیاداکیس و همکاران ( )1998با بررسی استخراج پروتئین
دانه گوجهفرنگی با محلولهای نمکی (کلرید مس و
سولفات مس) به این نتیجه رسیدند که باالترین عملکرد
پروتئین با استخراج آبی (بدون نمک) بدست میآید.

جزئی پروتئینها به پپتیدها و در نتیجه افزایش حاللیت
آنها و استخراج آسانتر مورد استفاده قرار گرفتند.
انواع پروتئازها با توجه به اسید آمینه خاصی که مورد
هدف قرار میدهند درجه هیدرولیز مختلفی را ایجاد
میکنند .پروتئینهای هیدرولیز شده کاربرد زیادی در
صنعت غذا دارند ،از آن جمله میتوان به پایدارکننده
نوشیدنیها و ترکیبات تشدیدکننده طعم در فراوردههای
قنادی اشاره کرد (گوالیا و اربن .)1990 ،از طرف دیگر
به دلیل کوتاه بودن زنجیره پپتیدی قابلیت هضم باالیی
داشته و میتوانند بهعنوان مکمل پروتئینی در تغذیه
انسان ،دام و آبزیان مورد استفاده قرار گیرند.
در این مطالعه ،امکان استفاده از روش آنزیمی در مقایسه
با روش قلیایی و ترکیب دو روش فوق در غلظتهای
مختلفی از آنزیم و قلیا برای استخراج پروتئین از دانه
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گوجهفرنگی مورد مطالعه قرار گرفت .دو آنزیم آلکاالز و

دناتوره شده با اوره در دقیقه در دمای  25 °Cدرجه

فالورزیم با توجه به کاربرد گسترده در صنایع غذایی و

سانتیگراد و  pH=7/5تعریف میشود .فالورزیم 500L

ایمن و در دسترس بودن برای این تحقیق انتخاب شدند.

ترکیبی از اندو و اگزوپپتیداز از آسپرژیلوس اوریزا با
فعالیت یک آمینوپپتیداز لوسین در هر گرم است

مواد و روشها

( .)LAPU/gدمای بهینه فالورزیم  50-70درجه

آمادهسازی ماده اولیه

سانتیگراد و  pHبهینه آن  5-7است .هر  LAPUمقدار

ضایعات ناشی از فرآوری گوجهفرنگی از کارخانه رب
گوجهفرنگی گلنوش کرج تهیه گردید .از روش رسوبی
برای جداسازی دانهها از تفاله گوجهفرنگی استفاده شد

آنزیمی است که یک میکرو مول لوسین -p -نیتروآنیلید
را در هر دقیقه هیدرولیز میکند (راندل و همکاران،
.)2011

(طالعی و همکاران .)1990 ،بدین منظور تفالهها در ظروف

استخراج پروتئین

پالستیکی بزرگ در آب غوطهور شده که دانهها به علت

استخراج قلیایی

سنگینی تهنشین و از پوسته جدا میشود .دانهها پس از

 20گرم آرد حاصل با  600میلیلیتر آب مقطر مخلوط و

جداسازی شسته و در آون ( ULM 400, Memmert,

به کمک محلول سود یک نرمال  pHدر درجات  11 ،10و

 )Germanyبا دمای  40°Cبه مدت  24ساعت خشک

 12تنظیم شد .این سوسپانسیون در دمای محیط به مدت

شدند .برای بدست آوردن نمونههای یکنواخت ،بذر

 1ساعت در  300دور در دقیقه بر روی همزن ( HM 21,

آسیاب ()MB 1001B, Magic Bullet Blender, China

 )Fan Azma Gostar, Iranمخلوط و با استفاده از

و از الک با مش  0/42میلیمتر عبور داده میشود .آرد

سانتریفوژ ( )Z 200 A, Hermle, Germanyبا سرعت

حاصله با حالل هگزان به نسبت  5:1در  3مرحله به مدت

 3750دور در دقیقه به مدت  15دقیقه سانتریفوژ شدpH .

 24ساعت به کمک شیکر اوربیتالی ( TM 52E, Fan

مایع رویی جمعآوری گردیده با استفاده از

 )Azma Gostar, Iranچربیگیری شده و برای جداسازی

اسیدکلریدریک یک نرمال بر روی نقطه ایزوالکتریک

حالل نمونه  24ساعت در آون با دمای  40°Cقرار گرفت.

پروتئین گوجهفرنگی ( )3/9رسانده شد .سپس در شتاب

برای بدست آوردن پودر خوب آرد چربیگیری شده

 300دور در دقیقه به مدت  30دقیقه هم زده شد .رسوب

برای عبور از الک با مش  0/25میلیمتر دوباره آسیاب و

حاصله با استفاده از سانتریفوژ با سرعت  2000دور در

در کیسههای پلی اتیلنی در یخچال  -18 °Cتا زمان

دقیقه به مدت  10دقیقه جدا شده و با استفاده از خشککن

مصرف نگهداری شد.
آنزیم

انجمادی ( )FDU-8624, Operon, Koreaخشک و پس از

بهمنظور هیدرولیز آنزیمی پودر دانه گوجهفرنگی آنزیم

توزین ،در کیسه پلی اتیلنی در دمای  -18 °Cنگهداری
شد (شائو و همکاران.)2013 ،

آلکاالز  2/4Lو آنزیم فالورزیم  500Lاز شرکت نووزایم

استخراج آنزیمی پروتئین

دانمارک خریداری شد .آلکاالز  2/4Lیک اندوپپتیداز از

 20گرم آرد دانه گوجهفرنگی روغنکشی شده را با 200

باسیلوس لیکنی فورمیس با فعالیت آنزیمی  2/4آنسون

میلیلیتر آب مقطر مخلوط کرده و  pHبا افزودن سود

( )Ansonبه ازای هر میلیلیتر آنزیم است .دمای بهینه

یک نرمال و درجه حرارت بسته به آنزیم مورد استفاده

آلکاالز  55-75درجه سانتیگراد و  pHبهینه آن 6/5-8/5

( pH=7و دمای  50درجه سانتیگراد برای فالورزیم و

است .هر واحد آنسون بهصورت میزان آنزیم الزم برای

 pH=8/5و دمای  60 °Cبرای آلکاالز) تنظیم شده و به

آزادسازی یک میلی اکی واالن تیروزین از هموگلوبین

مدت  30دقیقه توسط ویبراتور هم زده شد ،سپس آلکاالز
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یا فالورزیم ( 1-2درصد) اضافه شد و به مدت  2ساعت

اندازهگیری راندمان استخراج پروتئین

واکنش انجام گرفت .از سود یک نرمال نیز برای ثابت

راندمان استخراج پروتئین بر اساس فرمول زیر محاسبه

نگهداشتن  pHدر طول هیدرولیز آنزیمی استفاده شد.

گردید (سلینگ و همکاران:)2013 ،

آنزیم آلکاالز در دمای  90و فالورزیم در دمای 85 °C
به مدت  15دقیقه غیرفعال گردید .سپس به مدت  15دقیقه

×100

وزن پروتئین استخراج شده × محتوای پروتئین
وزن دانه گوجهفرنگی × محتوای پروتئین دانه

) (%راندمان =

با سرعت  3750دور در دقیقه سانتریفوژ و مایع رویی
جدا شد .مایع رویی توسط خشککن انجمادی خشک

اندازهگیری درجه هیدرولیز پروتئین

شده و پس از توزین ،در کیسه پلی اتیلنی در دمای °C

درجه هیدرولیز به روش ستیول و همکاران ()2003

 -18نگهداری شد (انگ و خان .)2012 ،پروتئین هیدرولیز

اندازهگیری شد .مبنای این روش اندازهگیری درصد

شده توسط آلکاالز ( )Alcalase Hydrolysateو فالورزیم

نسبت پروتئینهای محلول در تری کلرواستیک اسید %10

) )FlavourzymeHydrolysateبا عالئم اختصاری  AHو

به کل پروتئینهای موجود در نمونه میباشد .برای این

 FHنشان داده شدند.

منظور  5میلیلیتر از نمونه با پنج میلیلیتر از تری

استخراج آنزیمی -قلیایی پروتئین:

کلرواستیک اسید  %20مخلوط گردید و پس از هم زدن به

در این قسمت مطابق روش باال پس از پایان فرایند

مدت  5دقیقه با سرعت  3750دور بر دقیقه طی  20دقیقه

هیدرولیز و غیرفعال کردن آنزیم ،استخراج قلیایی در دو

سانتریفوژ شد .سپس مقدار پروتئین در فاز محلول

سطح  11 pHو  12به مدت  1ساعت در دمای محیط انجام

اندازهگیری و میزان درجه هیدرولیز ( )DHبا استفاده از

شد .نمونههای پروتئینی بدست آمده در این قسمت با

رابطه زیر محاسبه شد.

عالئم AH2%-12 ،AH1%-12 ،AH2%-11 ،AH1%-11

×100

و FH2%-12 ،FH1%-12 ،FH2%-11 ،FH1%-11

نیتروژن محلول در10%TCA

=DH

کل نیتروژن نمونه

مشخص شدهاند ،که بهعنوان مثال در ،AH1%-11

تعیین وزن مولکولی

 AH1%بیانگر نمونه هیدرولیز شده با  %1آنزیم آلکاالز

سدیم دو دسیل سولفات پلی اکریل آمید ژل الکتروفورز

( )Alcalase Hydrolyate 1%و عدد  11بیانگر استخراج

( )SDS- PAGEبه روش الملی ( )1970انجام شد .از

قلیایی در  pH=11است.

الگوی الکتروفورز با ژل متراکم کننده  %8و ژل جدا کننده

تعیین ترکیب شیمیایی

 15%استفاده شد.

برای تعیین میزان رطوبت ،چربی ،پروتئین و خاکستر از

آنالیز آماری

روش استاندارد ( )2002 ،AOACاستفاده گردید .میزان

بهمنظور مقایسه خصوصیات پروتئینهای استخراج

پروتئین محلول در سوپرناتانت نیز با استفاده از روش

شده ،از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون آماری دانکن

اسپکتروفتومتری ( T80+ UV/VIS, PG instrument,

در سطح اطمینان  95درصد استفاده شد .نرم افزار

 )Englandبیورت (لین )1975 ،با اندازهگیری شدت جذب

آماری  SPSSبرای کارهای آماری و  Excelبرای رسم

در طول موج  540نانومتر انجام گرفت .به همین منظور

نمودار استفاده شد.

برای رسم نمودار استاندارد از پروتئین آلبومین سرم
گاوی شرکت زیست شیمی با غلظت  40میلیگرم بر
میلیلیتر استفاده گردید.
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بحث و نتایج

افزایش و سپس کاهش یافت ( ،)p>0/05بهطوری که

ترکیب شیمیایی

بیشترین و کمترین غلظت پروتئین مربوط به  11 pHو

نتایج مربوط به ترکیب شیمیایی دانه گوجهفرنگی در

 10است .با این حال ،با افزایش  pHراندمان پروتئین از

جدول  1ارائه شده است.

 37/5به  54/97درصد افزایش یافت (شکل  .)1بنابراین

استخراج قلیایی

حداکثر راندمان در  pH=12با توجه به تولید ماده خشک

بررسی نتایج حاصل از مقایسه میانگینها نشان میدهد

بیشتر مالحظه گردید (.)p>0/05

که با افزایش  pHاز  10به  ،12ابتدا خلوص پروتئین
جدول  -1آنالیز تقریبی ترکیبات دانه گوجهفرنگی
*

ترکیبات (درصد وزن مرطوب)
رطوبت

چربی

خاکستر

فیبر و کربوهیدرات پروتئین آرد کامل پروتئین آرد چربیگیری شده

48/1±25/02 3/0±12/075 16/0±78/34 5/0±02/12

26/1±84/40

39/1±73/95

* هر عدد میانگین سه تکرار آزمایش است (میانگین  ±انحراف از معیار)

کاهش خلوص پروتئین در شرایط قلیایی شدید ()pH =12

عددی  64/53و  41/70درصد بود .همانطور که مشاهده

به دلیل افزایش استخراج ترکیبات غیر پروتئینی مانند

شده بین خلوص و راندمان پروتئین با درجه هیدرولیز

چربیها و کربوهیدراتها در طول آمادهسازی کنساتنره

رابطه مستقیمی وجود دارد.

پروتئینی است (شائو .)2013 ،نتیجه بدست آمده مطابقت

آنزیمهای مختلف با توجه به ماهیت خاص آنها ،غلظت

داشت با تحقیقات اروموسل و همکاران ( )2008که با

و زمان فرایند ،قابلیتهای متفاوتی در استخراج پروتئین

افزایش غلظت قلیا استخراج پذیری پروتئین لوبیای

دارند .با افزایش غلظت آنزیم ،حاللیت پروتئین داخل حالل

شیرین آفریقایی از  17/8به  14/9درصد کاهش یافت،

افزایش یافته و منجر به افزایش راندمان استخراج

همچنین انگ و خان ( )2012در محلول قلیایی با pH=11

میشود (شن و همکاران .)2008 ،در بین دو آنزیم

به باالترین محتوای پروتئین دست یافتند.

استفاده شده آلکاالز با توجه به فعالیت پروتئولیتیکی

با این حال غلظت باالی قلیا باعث تغییرات شدید در

باالتر قادر به استخراج پروتئین بیشتر نسبت به فالورزیم

پروتئین و همچنین تخریب و کاهش کیفیت آن میشود.

است (شکل  .)1ژائو و همکاران ( )2012به این نتیجه

به همین دلیل برای جلوگیری از این مشکالت ،استخراج

رسیدند که پروتئازهای قلیایی مانند آلکاالز نسبت به

آنزیمی پیشنهاد شده است.

پروتئازهای خنثی مانند فالورزیم و اسیدی مانند پپسین

هیدرولیز آنزیمی

فعالیت باالتر و درنتیجه توانایی بیشتری در حل کردن

هیدرولیز آنزیمی دانه گوجهفرنگی توسط دو آنزیم

پروتئین دارند .در واقع ،آنزیمهای پروتئولیتیک بهسرعت

آلکاالز و فالورزیم با دو غلظت  1و  2درصد انجام شد.

با ذرات پروتئینی نامحلول تعامل برقرار کرده و زنجیره

افزایش غلظت آنزیم منجر به افزایش خلوص و راندمان

پلی پپتیدی را سست و و به آرامی شروع به هیدرولیز

پروتئین شد .باالترین خلوص و راندمان مربوط به

ذرات میکنند (انگ و خان .)2012 ،بنابراین ،اگر واکنش

 AH2%با مقدار  84/63و  78/80درصد و پایینترین

آنزیم و سوبسترا کم باشد ،برای رسیدن به شرایط

خلوص و راندمان پروتئین مربوط به  FH1%با مقدار

مطلوب یا باید غلظت آنزیم یا زمان واکنش را افزایش داد.
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کارهای تحقیقاتی بسیاری نتایج بدست آمده در این

بدست آمد .قالی و همکاران ( )2013نیز باالترین عملکرد

قسمت را تایید میکند .موهامیانکاکا و همکاران ()2013

پروتئین ( 76/30درصد) از ماهی خالمخالی ()Mackerel

با هیدرولیز پروتئین کدو تنبل توسط آنزیمهای آلکاالز،

را با استفاده از  2درصد آنزیم آلکاالز گزارش نمودند و

پروتامکس ،نئوتراز و فالورزیم نشان دادند که باالترین

بیان کردند که با افزایش غلظت آنزیم از  1به  2درصد

محتوای پروتئین ( 92/2درصد) توسط آنزیم آلکاالز

راندمان از  47/18به  54/46درصد افزایش یافت.

وزن پروتئین

راندمان استخراج
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نمونههای پروتئینی

شکل  -1محتوا و راندمان استخراج پروتئین دانه گوجهفرنگی استخراج شده به روشهای قلیایی و آنزیمی

هیدرولیز آنزیمی -استخراج قلیایی

راسمیک شدن اسیدهای آمینه ،خلوص پروتئین و در

در استخراج قلیایی پس از هیدرولیز توسط آلکاالز،

نتیجه راندمان استخراج نسبت به هیدرولیز آنزیمی

 AH2%-11باالترین خلوص ( 75/17درصد) و راندمان

بهتنهایی کاهش یافت .اما نسبت به روش قلیایی ،راندمان

پروتئین ( 71/29درصد) و  AH1%-11پایینترین خلوص

افزایش یافته است .باالترین خلوص پروتئین زمانی

( 60/40درصد) و راندمان ( 57/25درصد) را نشان داد.

بدست آمده که از شدت کمتر قلیا ( )pH=11و غلظت

در استخراج قلیایی پس از هیدرولیز توسط فالورزیم،

باالتر آنزیم ( 2درصد) استفاده شد .بنابراین نتیجه گرفته

 FH2%-11باالترین خلوص و راندمان ( 63/70و 54/27

میشود که اگر هر دو پارامتر در حداکثر یا حداقل مقدار

درصد) و  FH2%-12کمترین خلوص و راندمان پروتئین

خود باشند کمترین خلوص و راندمان پروتئین بدست

( 54/53و  48/03درصد) را نشان داد.

میآید.

بنابراین ،همانطور که در شکل  1مشاهده میشود علی

در روش اخیر تاکنون تحقیقاتی صورت نگرفته و تنها

رغم نتیجه مورد انتظار ،طی این فرایند نه تنها خلوص

ژانگ و همکاران ( )2007اثر استخراج قلیایی (10 ،9 pH

پروتئین افزایش نیافته ،بلکه به علت استخراج ترکیبات

و  )11و پس از آن هیدرولیز آنزیمی توسط آلکاالز در

غیر پروتئینی و تعامل این ترکیبات با پروتئین و احتماال

غلظتهای ( 1 ،0/5و  1/5درصد) را بررسی نمودند .آنها
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بیان کردند افزایش  pHمنجر به افزایش راندمان در غلظت

توسط فالورزیم  1درصد پس از  2ساعت هیدرولیز به

کمتر آنزیم میشود و همچنین آنها به این نتیجه رسیدند

ترتیب  22/93و  8/6درصد بدست آمد (.)p>0/05

که  pHاستخراج قلیایی عامل غالب برای تغییر قابل توجه

احتماال علت افزایش درجه هیدرولیز با افزایش غلظت

عملکرد پروتئین نمیباشد ،از آنجایی که پروتئاز قادر به

آنزیم را میتوان به شکستن باندهای پپتیدی بیشتر

هیدرولیز و استخراج پروتئینهای نامحلول است.

مرتبط دانست .انگ و خان ( )2012نشان دادند که با

درجه هیدرولیز پروتئین

افزایش غلظت آنزیم آلکاالز و فالورزیم تا  4درصد،

نتایج مربوط به تغییرات درجه هیدرولیز در طول زمان

درجه هیدرولیز افزایش مییابد و پس از آن تقریبا ثابت

واکنش در شکل  2ارائه شده است .نتایج نشان داد که با

میشود.

افزایش زمان هیدرولیز و غلظت آنزیم ،درجه هیدرولیز

مقایسه بین درجه آبکافت دو آنزیم در پایان واکنش

افزایش پیدا میکند .این در حالی است که از شدت و نرخ

(شکل  )2نشان داد که درجه هیدرولیز توسط آنزیم

هیدرولیز کاسته میشود ،بهطوری که بیشترین میزان

آلکاالز بهصورت معنیداری از فالورزیم باالتر میباشد

هیدرولیزاسیون در  60دقیقه اول رخ داده است .این حالت

( .)p>0/05نتایج سایر محققین نیز ،نتایج حاضر را تایید

در دو آنزیم مشابه بوده است .باالترین درجه هیدرولیز

میکند (کالمپانگ و همکاران2007 ،؛ نعمتی و همکاران،

توسط آلکاالز  2درصد و پایینترین درجه هیدرولیز

2012؛ موهامیانکاکا و همکاران )2013 ،دلیل این حالت را
میتوان در میزان فعالیت اختصاصیتر و بیشتر آنزیم
آلکاالز نسبت به فالورزیم دانست.

آلکاالز %2

آلکاالز %1

فالورزیم %2

فالورزیم %1
۲۵

a
b

۲۰
۱۵

c

۱۰

d

۵
۰

۱۲۰

۱۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

درجه هیدرولیز (درصد)

۳۰

۰

زمان (دقیقه)

شکل  -2اثر زمان واکنش و غلظت آنزیم آلکاالز و فالورزیم بر درجه هیدرولیز

از طرف دیگر ،مشاهده شده با افزایش زمان آبکافت از

علت دشواری هیدرولیز باندهای پپتیدی فشردهتر کاهش

سرعت هیدرولیز کاسته شد .علت این حالت را میتوان

مییابد ،همچنین از میزان فعالیت پروتئولتیکی آنزیم

چنین توجیه نمود که با افزایش زمان آبکافت ،تعداد

کاسته میشود .از طرف دیگر ،اکسیداسیون چربیها یا

باندهای پپتیدی در دسترس آنزیم کاهش پیدا میکند ،در

ناخالصیهای غیر پروتئینی و شکلگیری ترکیباتی که

واقع سرعت باالی مرحله اول مربوط به شکست آسان

ممانعت کننده فعالیت آنزیمی هستند نیز میتواند در این

پیوند پپتیدی است و در مرحله دوم سرعت واکنش به
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امر موثر باشد (اویسی پور و همکاران2009 ،؛ آمزا و

از  10کیلو دالتون هیدرولیز میکند .در واقع به دلیل باال

همکاران.)2013 ،

بودن شدت هیدرولیز از وزن مولکولی پروتئینها کاسته

وزن مولکولی

میشود و در پی آن میزان اسیدهای آمینه آزاد افزایش

وزن مولکولی پروتئینهای استخراج شده از دانه

مییابد .در نتیجه میتوان انتظار داشت که بخش اعظم

گوجهفرنگی تا  10کیلودالتون برآورد شد .با توجه به

پروتئینهای هیدرولیز شده را اسیدهای آمینه آزاد ،دی

شکل  3الگوی الکتروفورز پروتئینهای حاصل از

و تری پپتیدها تشکیل دهند .در حالی که فالورزیم

استخراج قلیایی در pHهای  11 ،10و  12تقریبا مشابه

بخشهای پروتئینی با وزن مولکولی باال را به پپتیدهایی

هم و شامل دامنه وسیعی از پروتئینها با وزن مولکولی

با وزن مولکولی کمتر از  50کیلو دالتون هیدرولیز میکند.

کمتر از  10کیلو دالتون و بیشتر از  200کیلو دالتون است،

این تفاوت را میتوان به علت درجه هیدرولیز کمتر

که شامل آلبومینها ،گلوبولینها (ویسلین -α ،لگومین و

فالورزیم ( 8/6-12/37درصد) نسبت به آلکاالز (-22/9

 -βلگومین) ،گلیادینها و گلوتنینها میباشد (باسلر،

 19/2درصد) دانست .عالوه بر این تراکم باندهای بین

.)2009

 50-10کیلو دالتون در پروتئین هیدرولیز شده توسط

هیدرولیز آنزیمی توسط آلکاالز ،بخشهای پروتئینی با

فالورزیم کمتر از پروتئین حاصل از استخراج قلیایی

وزن مولکولی باال را به پپتیدهایی با وزن مولکولی کمتر

است و استخراج قلیایی پس از هیدرولیز آنزیمی نیز منجر
به کاهش بیشتر تراکم این باندها شده است.

شکل  -3الگوی الکتروفورز پروتئینهای استخراج شده به روشهای قلیایی و آنزیمی

نتایج بسیاری از محققین با نتایج این مطالعه مطابقت

هیدرولیز شده سبوس برنج با استفاده از آنزیمهای

دارد .تانگ و همکاران ( )2003وزن مولکولی پروتئینهای

پکتیناز و پروتئاز را بین  6/5-66/5کیلو دالتون گزارش
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 بنابراین،پروتئین غیرقابل توجیه به نظر میرسد

 وزن2012  در حالی که ژانگ و همکاران در سال.نمودند

1 بهمنظور کاهش هزینههای مربوط به آنزیم باید غلظت

 تا بیش از0/1 مولکولی پروتئینهای سبوس برنج را بین

درصد یا اینکه از آنزیم تثبیت شده برای استفاده مجدد

. کیلو دالتون گزارش نمودند97/4

 نوع و، عالوه بر این.در استخراج پروتئین استفاده شود
غلظت آنزیم و زمان هیدرولیز بهطور قابل توجهی درجه

نتیجهگیری

 در روش تلفیقی نیز.هیدرولیز را تحت تاثیر قرار میدهند

نتایج این تحقیق نشان داد که هر دو روش قلیایی و

راندمان استخراج و محتوای پروتئین به دلیل حضور

آنزیمی برای استخراج پروتئین از دانه گوجهفرنگی

ترکیبات غیر پروتئینی نسبت به هیدرولیز آنزیمی

 برای استخراج قلیایی باالترین.امکانپذیر و موثر هستند

 به دلیل هیدرولیز و، عالوه بر این.بهتنهایی کاهش یافت

 در روش. بدست آمدpH=12 راندمان استخراج در

 وزن مولکولی پروتئینها کاهش،افزایش درجه هیدرولیز

 به1  راندمان پروتئین با افزایش غلظت آنزیم از،آنزیمی

.مییابد

 با این حال. درصد برای هر دو آنزیم افزایش یافته بود2
افزایش غلظت آنزیم برای یک افزایش کوچک در عملکرد
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Abstract
In this study, yield, purity, degree of hydrolysis and molecular weight of protein produced by hydrolyzation of
tomato seed using alkali at pH=10, 11 and 12, enzymatic extraction by Alcalase 2.4L and Flavourzyme 500L
at concentration of 1 and 2%, and the combination of enzymatic and alkaline extraction were evaluated. The
results showed that extraction yield of Alcalase- hydrolyzed protein was significantly higher than those for
others (p<0.05), but no significant difference in the purity of protein with proteins from alkaline extraction
(p>0.05). However, it was found that alkaline treatment after enzymatic hydrolysis leads to decrease in purity
of protein and extraction yield, compared to single treatment with enzyme. By the way, molecular weight of
protein hydrolysates decreased proportional to extend of enzymatic treatment. Therefore, protein hydrolysate
from Alcalase had peptides lower than 10 kDa due to the higher degree of hydrolysis. In general, protein
extraction was influenced by pH, the type and concentration of enzyme that was used.
Keywords: Alkaline extraction, Enzymatic hydrolysis, Protein, Tomato seed

