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 خلاصه

اری از بسیآیند در دست میه شیر که از منابع گیاهی ب کنندهترکیبات لختهاستفاده از های اخیر در دهه

ره مـذهبی، جیهای محدودیتبه دلیل  یحیوان ینرنمصرف  نقاط دنیا به صورت چشمگیری افزایش یافته است.

نگرانی مصرف کنندگان از محصولات مهندسی  و همچنین های مانند جنون گاوی، بیماریغذایی افراد گیاه خوار

گیاهی را به عنوان جایگزین مناسب،  ز پروتئازهـایهای اخیر امکـان اسـتفاده ادر سال کاهش یافته است. ژنتیک

پروتئازهای گیاهی داشتن  پنیرهای دیگر را نشان می دهد. ویژگی منحصـر بـه فـردمایه کم هزینه و ایمن بـرای

در . وجود ندارد اسـیدآمینه است که در پروتئازهای بـا منشـأ حیـوانی و میکروبـی 111ی اضـافی بـا زنجیـره

ن مصرف کنندگابرخی از هایی برای نیز محـدودیت و نوترکیب ایه پنیرهای با منشأ مهندسی ژنتیکزمینه م

 پنیـــر حاصـــل ازســـتفاده از مایـــها موجود در برخی کشورها به طوری کـه قـوانین ،وجود دارد

پروتئازهای استخراج شده از منابع گیاهی نیز به است. کرده  محدودی ژنتیکی را های اصلاح شدهمیکروارگانیسم

عمل غیر اختصاصی در بسیاری از موارد منجر به ایجاد طعم و بافت نامطلوب  و فعالیـت پروتئـولیتیکیِ بـالادلیل 

 Cynara cardunculusهای گیاه گلاز  (Cardosin A)گردد.  با این حال ترکیب اسپارتیک پروتئازی در پنیر می
باعث شکسته شدن پیوند پپتیدی که طوریبه ه کیموزین استیعمل اختصاصی و شبدارای شده که   جداسازی

 گردد.میکازئین  -k(  111( و متیونین )111بین اسید آمینه فنیل آلانین )

 

  زئینکا، گیکنندلختهفعالیت ، پنیر، گیاهی پروتئازکلمات کلیدی: 
 

 مقدمه

به دلیل افزایش میزان تولید پنیر در جهان و از طرف دیگر به خاطر کاهش منابع طبیعی   در سالهای اخیر از یک طرف،

هـای و صنایع شیر جهت تولیـد پنیـر بـه ناچـار از آنـزیم یافته استآنزیم رنین، تولید پنیر با استفاده از این آنزیم کاهش شدیدی 

 11از حدود آیند دست میه که از منابع گیاهی بشیر  کنندهات لختهترکیباستفاده از . [2] کننداستفاده میقـارچی و گیـاهی 

 ، مـذهبی، جیره غذایی افراد گیاه خوار هایمحدودیتبه دلیل  حیوانی ینمصرف رنبا توجه به کاهش ( 1611سال پیش )دهـه 

در بسیاری از نقاط دنیا به  ،و نگرانی مصرف کنندگان از محصولات حاصل از مهندسی ژنتیک های مانند جنون گاویبیماری

ین، مانند پرتغال، اسپانیا، آرژانت از این نوع مایـه پنیـر از دیربـاز در کشـورهاییاستفاده صورت چشمگیری افزایش یافته است. 
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مکـان اهای اخیر انجام شده در سال تایج حاصـل از تحقیقـاتن فرانسه و ایتالیا در تولید پنیر به روش سنتی مرسوم بوده است.

مایه پنیرهای دیگر را نشان می دهد. ویژگی  گیاهی را به عنوان جایگزین مناسب، کم هزینه و ایمن بـرای اسـتفاده از پروتئازهـای

اسـیدآمینه است که در پروتئازهای بـا منشـأ حیـوانی  111پروتئازهای گیاهی داشتن زنجیـره ی اضـافی بـا  منحصـر بـه فـرد

هایی برای مصرف نیز محـدودیت و نوترکیب  در زمینه مایه پنیرهای با منشأ مهندسی ژنتیک. [7]ندارد وجود  و میکروبـی

هلنـــد و فرانســـه  موجود در برخی کشورهای اروپایی از جمله کشورهای آلمان، کنندگان وجود دارد. به طوری کـه قـوانین

-های آنزیمیکی از مزیت. [6]ی ژنتیکی را منع کرده اند های اصلاح شدهازمیکروارگانیسمپنیـــر حاصـــل اســـتفاده از مایـــه

ت. یند حرارتی توأم اسآها در مواردی است که عملیات پنیرسازی با فری فعالیت این آنزیمبودن دمای بهینه هـای گیـاهی بـالاتر

یرد. همچنین، گتر تحت تأثیر دما قرار میگیاهی در مقایسه با مایه حیوانی ،کممایه پنیر استفاده از ی تولیدی با هلخت علاوه بر این،

ه طوری که با دهند. بکلسیم در شیر نشان می بـا اضـافه کـردن کنندگیلختهتری به افزایش فعالیت پاسخ بیش ایـن پروتئازهـا

شود. علاوه بر این، با توجه بـه فعالیـت پروتئـولیتیکیِ برابر می سهها تقریباً درصد کلسیم فعالیت این آنزیم 1/1ن اضافه کـرد

 زپنیرهـای تولیـد شـده بـا اسـتفاده ا نامطلوبسخت و طعم  توان تا حدی بر مشکلاتی ماننـد بافـتهای گیاهی میآنزیم بـالاتر

 بـا اسـتفاده از همچنین .[1]اسـت  ها در این نوع پنیـرپروتئین فراپالایش شده غلبه کرد کـه ناشـی از هیـدرولیز نـاقص شیر

تر جهت رسیدن نیـاز دارنـد،کوتاه تـوان دوره ی رسیدگی پنیرهایی را که به زمان طولانیآسـپارتیک پروتئازهـای گیـاهی مـی

 .[8]کرد 
 

 کننده شیرلختهمایه منابع گیاهی 

 یاهـانیکی از ایــن گ .اجتماعی یک جامعه وابسته استتولید پنیر با استفاده از آنزیم های گیاهی به شرایط اقتصادی و 

 اگرفته و اخیرمورد استفاده قرار می سال پیش در جنوب اروپا 2111است که از ( cardunculus  Cynara) سینارا کـاردونکلوس

 La) لاسرناو  (Los Pedroches) لوس پدروچواقع شده است. از عصاره ی این گیاه در تولید پنیرهای  هم مورد توجه محققـان

Serena) مارتیغالگیاه منظور مورد استفاده قرار گرفته،  نی دیگری که برای ایگونه. [11] در پرتغال و اسپانیا استفاده شده است 

(Silybum marianum) کننـدگیلختهفعالیـت  بوده وآسپارتیک پپتیدازها  هـای آن غنـی ازی حاصـل از گـلاست که عصـاره 

ه گل های گیاعصاره ی حاصل از گل و برگهمچنین . [3] استفاده شده اسـت (Serpa)دارد و از آن در تولید پنیر سرپا  شـیر

شیر و استفاده از آن در  لخته کردن فعالیت پروتئازی توانایی ایـن گیـاه در باشد کهمی (Centaurea calcitrapaگندم زرد )

 (Withanina coagulans). یکی دیگر از پروتئازهای گیاهی پروتئاز گیاه پنیر باد با نام علمی [12] صنایع لبنی را نشان مـی دهـد
ی بلوچستان ایران و همچنین در کشورهای پاکستان و افغانستان جهت تولیـد سنتی در منطقه . از این گیاه به طـور[4]است 

و   Ficus  glabra ،Ananas comocus ، Carica papays،Calotropisگیاهان نواحی گرمسیری مثل شـود . پنیـر اسـتفاده مـی

Lactuca sativa باشند.کننده شیر میهای لختهجزء منابع مورد استفاده برای استخراج آنزیم 

 .کند( فعالیت می11تا  4) pHو در محدوده وسیعی از  آیدمیدست ه سیستئین پروتئاز بوده که از میوه کیوی ب آکتینیـدین یـک 

محصولات لبنی که با استفاده از . [11] باشدشرایط تولید پنیر سازگار میبوده و با را دارا آکتینیدین توانایی تشکیل لخته شیر 

یسین( فر )پروتئاز انجیبا تری در مقایسه نامطلوب بسیار کم کتینیدین استخراج شده از کیوی لخته شده انـد دارای عطـر و بـویآ

 . [13] شدباهای تلخ در محصولات تولید شده میتر پپتید)پایائین( داشتند که این امر به دلیل تولید کمیا پروتئاز پاپایا 

  هامحدودیت
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رد ها در بسیاری از موااختصاصی آن های استخراج شده از منابع گیاهی دارند به دلیل عمل غیربا تمام پتانسیل که آنزیم

ی های گیاهپنیرهای تولیدی گردیده و همچنین ترکیبات سمی که در بسیاری از عصارهکه منجر به ایجاد عطر و طعم تلخ در 

ها حتی در بسیاری از موارد بعضی از کشورها استفاده از آن به کشـورهای خاصـی گشـته و  ها محدودوجود دارند استفاده از آن

متحمـل  ،پنیر گیـاهیپروتئین در پنیرهای تولید شده با مایهبا افزایش شدت پروتئولیز، ماتریکس  .[1] اندرا ممنوع اعلام کرده

العات با وجود مط یابد.شـود در نتیجـه، نرمـی و احساس چربی پنیر نیز افزایش میتر میتر و موجب ساختار نرمبیش هیـدرولیز

ودن مایه حاکی از نامناسب ب متأسفانه برخـی نتـایج ،پنیر گیاهی در صنعت پنیرسازیگسترده در خصوص امکان جایگزینی مایه

پنیرهای گیاهی به دلیل فعالیت پروتئولیتیکی زیاد یا طعم تلخ در محصول نهایی و گاهی غیر اختصاصی عمل کردن هیدرولیز 

استخراج گردیده که  هاییآنزیمنیز در بعضی از موارد  .[1]است  حیوانی در مقایسه با کیموزین لخته کازئین و کـاهش اسـتحکام

که  Cynara cardunculusتوان به آنزیم استخراج گردیده از گیاه دارای فعالیت شبیه کیموزین بوده که از جمله این موارد می

 هایبه نام یحاوی پروتئاز آسپارتیک C. cardunculusگیاه  هـاینامیده می شود اشاره کرد. گل (Cardoonsin)کاردونزین 

Cardoonsin A  وCardoonsin B زیادی در مورد استفاده از  . تحقیقـاتمـی باشـندCardoonsin A  صورت گرفته است و نشان

مینه فنیل آ شکسته شدن باند پپتیدی بین اسید داده شده که این پروتئنیاز دارای عمل اختصاصی شبیه کیموزین بـوده و باعـث

مل اختصاصی شبیه پپسین می دارای میزان فعالیت و ع Cardoonsin Bهمچنین  ،( می گردد111( و متیونین )111آلانین )

 باشد. 
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ABSTRACT: 
The use of milk clotting compounds derived from plant resources has increased dramatically in the world 

over the 50 years. The animals’ rennin consumption has been reduced due to religious restrictions, 

vegetarianism, diseases like bovine madness, as well as consumer concern about genetically engineered 

products. In recent years, the results of researches showed the potential usage of plant proteases as a suitable 

substitute, low-cost, and safe for other rennet. A unique feature of the plant proteases is an extra chain with 

100 amino acids, which is not present in animal and microbial proteases. There are also limitations about 

recombinant DNA- derived rennet consumption, so that the use of rennet from genetically modified 

microorganisms is prohibited by the laws in some countries. The higher photolytic activity and nonspecific 

activity of the most plants-derived proteases cause an undesirable flavor and texture in the cheese. However 

an aspartic protease (Cardosin A) has been extracted and characterized from Cynara cardunculus flower 

which exhibit a specificity and activity similar to the chymosin and cleaves k-casein at the peptide bond 
between phenylalanine (105) and methionine (106). 
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