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 و آنزیمی و شیمیایی هاي روش از استفاده با پروتئینی منابع هیدرولیز فرآیند از که هستند ترکیباتی شده هیدرولیز پروتئین هاي
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017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

 و آنزیمی و شیمیایی هاي روش از استفاده با پروتئینی منابع هیدرولیز فرآیند از که هستند ترکیباتی شده هیدرولیز پروتئین هاي

 هاي نقش و شده جذب آسانی به بدن به ورود از پس پائین مولکولی وزن دلیل به ترکیبات این .آیند می دست به میکروبی تخمیر

  هاي فعالیت به توان می فعال زیست ترکیبات این عملکردهاي مهمترین از .کنند می ایفا سلولی سطوح در را مهمی بیولوژیکی

 هم ترکیبات، این اکسایش ضد ویژگی .کرد اشاره بدن ایمنی سیستم ي دهنده افزایش و سرطان ضد میکروبی، ضد اکسایش، ضد

 اصلی توالی در فعال زیست پپتیدهاي که است ذکر به الزم .است توجه قابل زیستی برون صورت به هم و زیستی درون شرایط در

 نشان خود از را مشخصی بیولوژیکی هاي فعالیت پروتئینی زنجیره از شدن رها از پس و بوده فعال غیر صورت به خود پروتئینی

.دهند می

 این .است )Cyprinidae( ماهیان کپور يخانواده از و شیرین آب ماهیان از ايگونه ،)Carassiuscarassius(کاراس ماهی

 به کشورها برخی در فقط و باشدمی برخوردار اندکی تجاري ارزش از نامناسب بوي و مزه کوچک، ياندازه يواسطه به ماهی

  بعنوان ماهیانکپور با غذایی رقابت بدلیل آبیگرم ماهیان پرورش استخرهاي در ماهی این .است مطرح پروتئینی مهم منبع عنوان

 از افزوده ارزش با محصوالت فرآوري ماهی، این باالي تولید و پایین بسیار قیمت دلیل به .گرددمی محسوب مزاحم ماهی یک

Carassius(کاراس ماهی پروتئین تبدیل پژوهش این از هدف.گرددمی مطرح گونه، این carassius( باارزش ايماده عنوان به 

.بود بخشوسالمتی مفید خواص وداراي ضداکسایشی باخاصیت ترکیبی به،نسبتاپایین اقتصادي


