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چكیده
کاربرد پروتئینهای ضد یخ به عنوان یکی از نگهدارندههای غذایی ،کیفیت غذاهای منجمد شده را طی سردخانه گذاری ،حملونقلل و
خروج از انجماد بهبود میبخشد .عمده نقش این پروتئینها ،کنترل بازتبلور یخ و جلوگیری از تشکیل بلورهای درشلت یلخ اسلت کله
درنهایت از تخریب دیواره سلولی و خروج شیرابه از بافت در طی خروج از انجماد کاسته میشود .نکته درخور توجه دیگلر از ایلن رلرار
است که این پروتئینها در مقادیر کم نیز از چنین رابلیتی برخوردارند .این پروتئینها در بسیاری از دستگاههای زیستی مقاوم به سرما
مثل ماهیها ،حشرات و گیاهان یافت شدهاند که همه آنها رابل کنترل بازتبلور یخاندو در مواردی هیسترزیس گرمایی و فعالیلتهلای
هستهدار کردن یخ را نیز نشان میدهند .هدف از این مطالعه معرفی پروتئینهای ضد یخ ،سازوکار عمل آنها و برخی کاربردها و امکلان
بالقوة مصرف آنها در صنایع غذایی است.
کلیدواژهها :پروتئینهای ضد یخ ،تبلور مجدد ،پروتئینهای بلوری ،هیسترزیس گرمایی.

 .1مقدمه



ماهیان رطب کاهش دهند و ماهی را از صدمات ناشی از سرما حفل

پللروتئینهللای ضللد یللخ  ) AFPدر اوایللل دهلل  1404در خللون

کنند؛ بنابراین پروتئینهای ضد یخ نامیده شدند که اغلب گونههلای

ماهیهای رطب جنوب یافت شدند .دمای آب اریلانو هلای جنلوب

ماهی ،حشرات ،گیاهان و ریزاندامگانهایی که در محیط سرد زندگی

است و بیشترین غلظت الکترولیتهلا در

میکنند ،این پروتئینها را تولید میکنند و بنلابر تعریل جللوگیری

این ماهی ها تنها رادر است کله نقطله انجملاد خلون را  4/1تلا 4/0

کننده از رشد یخ معنا میدهند[ .]2پروتئینهای ضد یخ از مسیرهای

کاهش دهد[ .]1بنابراین ،عالوه بر نمک ،حضور مواد ضد یخ دیگلری

گوناگونی چون کلاهش دملای انجملاد ،تعلدیل یلا ممانعلت از رشلد

موجب حفاظت ماهی در این دماهلا شلده اسلت .بنلابر پلووهشهلا،

بلورهای یخ ،جلوگیری از بازتبلور و محافظت غشایی سللول در برابلر

این مواد ضدیخ ،پروتئین بودهاند که توانستهاند دملای انجملاد را در

آسیب ناشلی از سلرما ،موجلودات زنلده را در برابلر سلرما محافظلت

1

حدود  1/4درجه سلسیو

* گرگان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دانشکده صلنایع غلذایی،
گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

میکنند .سازوکار عملل ایلن پلروتئینهلا از طریل تلثییر بلر رشلد
بلورهای یخ بررسی شده و با بررسیهای مختل پی بردنلد کله ایلن

1. Anti Freeze Protein

47

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و نهم ()5931

ذوب آن را افزایش میدهند] .[3ایلن اخلتالف بلین نقطله انجملاد و

تبلور یخ و بازتبلور آن به مرحله تبدیل آب از مایع به جاملد مربلو

نقطه ذوب را به اصطالح هیسترزیس گرمایی 1گوینلد کله ملیتوانلد

است[ .]9تفاوت بسلیار مهلم از ایلن رلرار اسلت کله در تبللور یلخ،

باشلد; همچنلین ،شلیوهای بلرای

بلورهای یخ در اطراف هسته همگن یا نلاهمگن تشلکیل ملیشلوند،

اندازه گیری تثییر این پروتئینهاست که دامنه کاهش نقطله انجملاد

درحالیکه در بلازتبلور  ،بلورهلای یلخ رشلد ملیکننلد و بلزر تلر

به نوع پروتئین ضد یخ بستگی دارد و از پروتئینی به پروتئین دیگلر

میشوند و بلورهای کوچکتر یخ از بین میروند و مرحلله هسلتهدار

متفاوت است[.]2،1

شدن را نمیگذراند[.]9

حدود  4/1تا  1درجله سلسلیو

هدف از این مطالعله ،معرفلی پلروتئینهلای ضلدیخ ،2سلازوکارهای
مختل عملکرد آنها و برخی کاربردها و پتانسیل اسلتفاده از آنهلا در

محور c

صنعت غذایی است.

محور a3

محور a2
محور a1

 .2دستهبندی پروتئینهای ضد یخ
دو پووهشگر به نامهای هیو و یانگ  ،)1442پروتئینهای ضد یخ را
در گروههای مختلفی مطاب جدول  ))1طبقهبندی کردند[.]1

صفحة اصلی (پایه)

جدول  .1پروتئینهای ضد یخ
انواع پروتئینهای

وزن مولكولی

ضد یخ

()kDa

))AFGPs

2/1-3/3
3

پروتئین ضدیخ
نوع 1
پروتئین ضدیخ
نوع 2
پروتئین ضدیخ
نوع 3

ساختار
توالیهای تکراری

گلیکوپروتئینهای
ضدیخ

 AATبا مولکول رند
آالنین  -آالنین-

تیرونین
3-9
19
1-0

صفحة منشوری

نوع 9

12 - 13

(الف)

مارپیچی آلفا ،غنی از

شکل  .1شکل فرضی بلور یخ( :الف) سه محور آلفای متقارن

آالنین

موجود در یک صفحه و یک محور  ،Cدر صفحهای عمود بر

کروی ،پیوندهای دی

صفحه محورهای آلفا(.ب) صفحه با محورهای آلفا که صفحه

سولفید

پایه واصلی نام دارد و صفحه با محور  Cکه صفحه
منشوری نام دارد.

کروی ،بتا ساندویچ
مجموعه مارپیچی

پروتئین ضدیخ

(ب)
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پروتئینها با اتصال به بلور یخ ،نقطه انجملاد یلخ را کلاهش و نقطله

 .3تبلور یخ و بلوری شدن مجدد (بازتبلور ) آن

چهارتایی غیر موازی،
محتوای باالیی از
گلوتامین

 1-3ساختار یخ
یخ نتیجه آرایش ویلوة مولکلولهلای آب در یلک شلبکه پیونلدهای
هیدروژنی است که در آن هر مولکول آب چهار پیوند هیلدروژنی بلا
نزدیک ترین مولکولهای آب آرایش چهاروجهی) تشکیل ملیدهلد.
در این شکل بلوری ،سه محور متقلارن آلفلا در یلک صلفحه رلرار و

1. Thermal Hysteresis

یک محور  Cبهتنهایی در یک صفحه رلرار ملیگیلرد کله عملود بلر
صفحه محورهای آلفاست شکل  -)1ال ) .صلفحه محورهلای آلفلا،

 .2پروتئینهای بلوری ،پروتئینهای ضد انجماد
3. Anti Freeze Glycoproteins
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صفحه پایه یا اصلی و صفحه محور  ،Cصفحه منشور نامیده میشلود
شکل  -)1ب)[ .]2بلورهای یخ با سرعتهای مختل

در هر صفحه

رشد میکنند؛ رشد در راستای صفحه منشوری  Cبسیار سلریعتلر از
راستای صفحه اصلی آلفاست ،این اختالف در سرعت رشلد ،موجلب
آرایش مختل مولکولهای آب و تشکیل پیوندهای هیدروژنی در هر
مکان و سرانجام ایجلاد خصوصلیات ظلاهری متفلاوت ملیشلود[.]2
دمللا مهللمتللرین نقللش را در سللرعت رشللد دارد .بلورهللای یللخ در
دمای صفر درجه سلسیو

(الف) -4C

بهصورت صفحات گرد ظلاهر ملیشلوند

شکل  -)2ال ) و در دماهای پایینتر از صلفر درجله اغللب شلکل
غیرطبیعی و نامنظم دارند.
 2-3سازوکار تبلور یخ
هنگامیکه آب یا هر محلول دیگری سرد میشود ،حرکت مولکولهلا
کند میشود و محلول در فاز ملایع بلاری ملیمانلد ،حتلی اگلر دملا
پایینتر از نقطه انجماد تعادلی آن شود ،که آن را نقطه فوق سرد یلا

(ب) -11C

اَبَرسرد گویند[ .]9نقطه ذوب محلول دمایی است که با حرارت دادن

شکل  .2تصاویری از محلول حاوی  %22سوکروز در دماهای

آهسته یک محلول منجمد آخرین بلور یخ ذوب شود[ .]1محللولهلا

انجماد( :الف) بلورهای یخ به شکل صفحات گرد در دمای

در دماهای مختلفی اَبَرسرد میشوند تا به نقطه انجملاد خودبلهخلود

( )-4درجه؛ (ب) بلورهای یخ به شکل نامنظم در انجماد سریع

نقطه هستهدار شدن) ،یعنی هنگام شروع تبلور ،برسند .تبللور طلی

که هنوز به پایینترین سطح انرژی خود نرسیدهاند.

دو مرحله اصلی صورت میگیرد .1 :هستهدار شلدن ،یعنلی تشلکیل
هسته پایدار بلورها؛  .2گسترش بلورهای یخ با رشد هستهها[.]9

 3-3سازوکار بازتبلور

هستهدار شدن معموالً پیرامون مولکلولهلای خلارجی رم ملیدهلد

بازتبلور یخ زمانی رم میدهد که دما در محدوده زیر صفر درجله در

هستهدار شدن ناهمگون) یا طی فرایندی ،مولکولها بهخلودیخلود

رالب سازوکارهای مختل  ،نوسان دارد ،که به از بین رفتن بلورهلای

طی تغییرات درونی ،هستهها را تشکیل میدهنلد هسلتهدار شلدن

کوچک یخ و رشد و بزر تلر شلدن بلورهلای یلخ ملیانجاملد .ایلن

همگللون در مللورد آب خللال )[ .]9هسللتهدار شللدن نللاهمگون در

بلورهای درشتتر ،به بافت و سلولها آسیب بیشتری میرسلانند[.]0

دماهای باالتری نسبت به هستهدار شدن همگلون ،رم ملیدهلد[.]1

یک نوع جدید فرایند بازتبلور وجود دارد که در این پووهش توضلی

تشکیل هسته کوچک پایدار زمانی رم میدهلد کله بلا کلاهش دملا

داده میشود[ .]9،8،4بازتبلور در انواع رایج هم جرمی جابهجا شونده

حرکت مولکولی محلول ،کاهش مییابد و مولکولها در فاز مایع باری

و بهم پیوستگى وجلود دارد کله در شلکل  )3مشلاهده ملیشلوند.

میمانند و شروع به خوشهای شدن میکننلد مرحلله اول) .افلزایش

کاهش در سط آزاد انرژی ،یلک نیلروی محلرر ترمودینلامیکی در

سرعت انتقال گرما یا نقطه اَبَرسرد بلاالتر ،باعل

ایجلاد هسلتههلای

همه این سازوکارهاست[.]14

پایدارتر و کوچک تر می شود ،بنابراین تعلداد بلورهلای یلخ بیشلتری
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تشکیل میشوند ،زیرا هر هسته یک بلور یخ میسازد[9و .]9برخالف

 1-3-3بازتبلور هم جرمی

مرحله هستهدار شدن ،انتقال گرما آهسته یا نقطه اَبَرسرد پلایینتلر،

این فرایند را گرد کردن نیز میگویند و شامل تبدیل بلورهای یخ بلا

سرعت رشد بلورهای یخ را افلزایش ملیدهلد کله ایلن نیلز موجلب

سط نامنظم به بلورهای یخ با سط صافتر است شکل  -)3ال ).

تشکیل تعداد کمتر و درشتتر بلور یخ میشود[.]9

بلورهللای بللا سللط تیزتللر پایللداری کمتللری دارنللد ک له علللت آن
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طوالنی تری سط آنها صاف میشود[ .]3ایلن فراینلد سلط انلرژی

یخ بهطور کامل ذوب می شوند و فاز مایع محللول بیشلتر ملیشلود.

بلورهای یخ با شکل نامنظم و نسبت سط بله حجلم را نیلز کلاهش

پس از کوتاه زمانی دماپایین میآید و آب از الیههای فلاز ملایع روی

میدهد[ .]8چسبندگی سطحی مولکولهای آب ایلن تغییلرات را در

سط بلورهای بزر تر ررار میگیرند؛ بنابراین تعداد بلورهلا کلاهش

ساختار بلورهای یخ آغاز میکند[.]4

مییابد[ .]8در نوع ذوب -کوچک شدن -رشد مجدد ،تعداد بلورهای
یخ یابت میماند ،زیرا هنگام حرارت دادن ،بلورهای یخ تا حلد کملی

 2-3-3بازتبلور جابهجا شونده

ذوب میشوند و هنگام سرد شدن مجدد رشد میکنند .از رفتارهلای

در این روش ،بلورهای بزر تر یخ رشد میکنند و بلورهای کوچکتر

نوع ذوب -انتشار -رشد در دماهای باالتر انجماد هنگام نوسان دمایی

از بین می روند .بلورهای کوچکتر یلخ بسلیار سلریعتلر از بلورهلای

استفاده میشود ،زیرا بلورهای کوچکتر یخ به عللت مقاوملت کمتلر

بزر تلر یلخ ذوب و ناپدیلد ملیشلوند ،زیلرا در ایلن بلورهلا شلعاع

نسبت به ذوب شدن ،سلریعتلر ذوب ملیشلوند[ .]11کوچلکتلرین

خمیدگی کمتر و نسبت سط بله حجلم بیشلتر اسلت کله موجلب

بلورها در برابر ذوب شدن و کوچک شدن پایدار و محکمانلد؛ بعلد از

میشود انرژی سط آزاد آنها باالتر باشد و سریعتر ذوب شلوند[.]4

آن بزر ترین بلورهای یخ رشد میکنند تا مساحت سلط و انلرژی

در دما و فشاریابت ،بازتبلور جابهجا شونده ،رسیدن استوالد نامیلده

آزاد به حدارل برسد .نتیجه نهایی این فراینلد ،کلاهش تعلداد کللی

1

مللیشللود[ .]8ورتللی دمللا تغییللر مللیکنللد ،ایللن نللوع را بللازتبلور

بلورهای یخ و افزایش ابعاد بلورهاست.

ذوب -انجمللاد مللینامنللد و بلله دودسللته تقسللیم مللیشللوند:
 3-3-3بازتبلور بهم پیوستگى

 .1ذوب -انتشار -رشد؛  .2ذوب -کوچک شدن -رشد مجدد.

معرفی پروتئینهای ضد یخ و کاربرد آنها در صنایع غذایی

بیشتر بودن شعاع خمیدگی انرژی ویوة آن است؛ بنلابراین در ملدت

در نوع ذوب -انتشار -رشد ،بعد از افزایش دما کوچکترین بلورهلای

این نوع تبلور ،عبارت است از چسبیدن دو یا چند بلور یخ به یکدیگر
که موجب کمتر شدن تعداد بلورها و بزر تر شدن ابعاد آنها میشود

در زمان صفر

شکل  -)3پ) .سازوکار عمل این نوع تبلور ،انتشار سلطحی بلدون
حرکت بلورها فرض شده است[ .]4این نوع تبلور زمانی رم ملیدهلد
که حجم فاز یخ محلول بیشتر باشد ،زیلرا حرکلت بلورهلای یلخ بله

 11دقیقه بعد

سمت یکدیگر بعید فرض شده است .در نقطه برخورد بلورهلای یلخ،
افزایش غلظت شیبداری اتفاق میافتد که موجب انتقال ملواد در آن
ناحیه میشود[ ]3که در بعضی موارع ،تجمع بلورهای یلخ ،ایلن نلوع

 33دقیقه بعد

بازتبلور را موجب میشوند[ .]14به هم پیوستن بلورهای یخ معملوالً
بعداز گرد کردن آن رم میدهد تا شکل کرویتری در بلورهلای یلخ
ایجاد شود و انرژی سط آزاد آنها کاهش یابد ،زیرا سط خمیدگی

 03دقیقه بعد

کاهش مییابد .هنگام بلازتبلور یلخ سلازوکارهای یلاد شلده در بلاال
(الف)

(ب)

همزمان رم میدهند ،بنابراین با توجه به مفهوم بلازتبلور  ،ملیتلوان

(پ)

شکل  .2تصاویری از محلول سوکروز  %22در دمای  -4درجه

این نام را با نام رشد بلورهای بزر تر یلخ و بازسلازی دیگلر بلورهلا،
عوض کرد.

سلسیوس؛ فرایند تبلور مجدد( :الف) هم جرمی؛
(ب) جابهجا بازشونده؛ (پ) بهم پیوستگى

1. Ostwald Ripening
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 .4برهمكنش بین بلورهای یخ و پروتئینهای ضد یخ

بروز می دهند که شامل برهمکنش با خصوصیت هستهدار کردن یخ،

بنابر نتایج مطالعات ،روشی که این پروتئینهای ضلد یلخ طلی آنهلا

هیسترزیس گرمایی ،و ممانعت از بازتبلور یخ است.

روی فرایند یخ زدن تثییر میگذارند ،بله هلیچ ملاده دیگلری شلبیه

فعالیت ممانعت از بازتبلور یخ ممکن است خصوصیت مشلترر بلین

نیست و برهمکنش این پروتئینها و بلورهای یخ نیز بله هلیچ ملاده

همه پروتئینهای ضد یخ باشد ،اما هیسترزیس گرملایی یلا فعالیلت

دیگری شبیه نیسلت[]2؛ املا موضلوع مهلم از ایلن رلرار اسلت کله

اتصال هستهدار کنندههای یخ چنین نیست؛ پس ،این ویوگی مالکی

پروتئینهای ضدیخ ممکن است با تشکیل یخ و بازتبلور یلخ تلداخل

برای اندازهگیری فعالیت ضدیخی بهشمار میآید.

ایجاد کنند .این پروتئینها هنگام برخورد با بلورهای یلخ سله رفتلار

سازوکار عمل
پروتئین ضد یخ

 .1تداخل با
هستهدارکنندههای یخ

 .2هیسترزیس گرمایی
 .3ممانعت از بازتبلور

کاهش نقطه انجماد آب

پروتئینهای ضد یخ به
پروتئینهای هسته

بازتبلور جابهجا شونده

دارکننده یخ متصل

مهمترین پدیده در این روش

با روش متصل نشدن به

جلوگیری از فعالیت
این پروتئینها

رشد بیشتر بلورهای درشت
تر و ناپدید شدن بلورهای
کوچكتر

شکل  .4برهمکنش پروتئینهای ضد یخ و بلورهای یخ
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یكدیگر

دو آزمون اصلی برای اندازهگیری فعالیت ضدیخی پروتئینهلای ضلد

روش ،بهرهگیری از روغن در محیط این دستگاه است که نه تنهلا بلا

یخ در آزمایشگاه انجام میگیرد:

شرایط عادی خیلی متفاوت است ،بلکه با پروتئینهای ضدیخ ملاهی

 .1هیسترزیس گرملایی  .2انلدازهگیلری فعالیلت ممانعلت کلردن از

تداخل ایجاد میکند و روی نتیجه تثییر میگذارد[.]14

بازتبلور یخ .1)IRI

 2-1اندازهگیریفعالیت ممانعتکردناز بازتبلور یخ ()IRI
این آزمون تغییرات تدریجی در اندازه بلورهای یخ را در محلولها در

 1-1آزمون هیسترزیس گرمایی
در این آزمون ،اخلتالف دملای نقطله انجملاد و نقطله ذوب محللول
حاوی پروتئینهای ضد یخ انلدازهگیلری ملیشلود[ .]1هیسلترزیس
گرمایی در آزمایشگاه با بهرهگیری از اسمزسنج نانولیتر انلدازهگیلری
میشود .در ایلن آزملون مقلدار بسلیار کملی حجلم میکرولیتلر) از
محلول پروتئینهای ضد یخ درون سورام استوانهای شکل موجود در
یک صفحه فلزی تزری میشود ،که ربالً با یک رطره روغن در سرما،
پر شده است تا از کشش سطحی جلوگیری کند) .دملای حفلره بلا
بهرهگیری از دستگاه پلتیر 2کنترل و به نمونه زیر میکروسکوپ نگلاه

دمای یابت و متغیر اندازهگیلری ملیکنلد .روشهلای زیلادی بلرای
اجرای این آزمون وجود دارد که به چند مورد آنها اشاره میکنیم.
 1-2-1روش اول
ورتی یک محلول آبی از پروتئینهای ضد یخ از ارتفاع  3متر به روی
یک صفحه فلزی دارای محلول نیتروژن سرد ریخته ملیشلود ،الیله
نازکی از یخ بهسلرعت تشلکیل ملیشلود کله آن را آزملون صلفحه
گویند[.]12

می شود .رشد و یا کوچک شدن بلورهای یخ را در خالل اندازهگیری،

 2-2-1روش دوم

میتوان روی فیلم یا عکس ضلبط و بعلداً آن را مطالعله کلرد [.]10

روش باال را اسمال وود و همکاران  )1444اصالح کردند .آنان نمونه

در انللدازهگیللری هیسللترزیس گرمللایی از طریل مشللاهده مسللتقیم

را در مدت زمان کوتاهی بین دو پوشلش کاغلذی درون یلک ظلرف

میکروسکوپی رشد بلورها در نمونله ،خطلا و اشلتباه پلیش ملیآیلد.

یخ خشک منجمد کردند .یکی از نوار

این روش از این رلرار اسلت

در این روش ،مسیر دریقی برای یبت نقطله انجملاد و نقطله شلروع

که نمونه بعد از آنالیز غیر رابل استفاده میشلود و نملیتلوان بلرای

یانویه دمای تبلور در یک محلول بلا وجلود یلک هسلته یلخ ،وجلود

کاربردهللای دیگللر آن را بللهکللار گرفللت و یللا همزمللان آنللالیز کللرد.

ندارد ،زیرا آن ها با ارزیابی بصری سنجیده میشلوند[ .]18نمونلههلا

نمونههای یخ زده در این روش و روش ربلل بلا میکروسلکوپ آنلالیز

بعد از اندازهگیری نمیتوانند برای کاربرد دیگری بهکار گرفته شلوند.

میشوند[.]13

معرفی پروتئینهای ضد یخ و کاربرد آنها در صنایع غذایی

 .1آزمونهای اندازهگیری فعالیت ضدیخی پروتئینها

یخ زدن نمونه را با درت زیاد ضبط کند .یکی از محدودیتهای ایلن

واردکردن نمونهها به یک صفحه فلزی و یافتن یک بلور مناسب برای
آزمون میتواند کسلکننده و موجلب اتلالف ورلت باشلد .دو تلن از
پووهشگران به نام هاسن و بوست  ،)1488روشی را پیشنهاد کردند
که با استفاده از گرماسنج طیفی متفاوتی  3)DSCانجام ملیشلود و
فعالیللت هیسللترزیس گرمللایی پللروتئینهللای ضللدیخی مللاهی را
اندازهگیری ملیکنلد .در ایلن روش ،پلروتئینهلای ضلدیخی ملاهی
نمونههایی را شامل میشود که درون روغن در این دستگاه گرماسنج
معل می شوند .این روش درت اندازهگیلری هیسلترزیس گرملایی را
باال میبرد ،زیرا این دستگاه گرماسنج رادر است دمای ذوب شلدن و

 3-2-1روش سوم
این روش را ریگاند و گوف  )2449معرفی کردهاند[ .]19یک نمونله
حاوی پروتئینهای ضد یخ و سوکروز تهیه میشلود ،بله طلوری کله
مانند محلولی عمل کند که نقطه انجماد را کاهش میدهد و یک فاز
غیر منجمد در تعادل با یخ برررار کند ،بله ایلن ترتیلب ،نمونله روی
یک صفحه ررار داده میشود و سپس در دملای بسلیار کلم در یلک
فضای کنترلشده با یک دستگاه دارای صفحات سرد ،بهسرعت سلرد
تا دمای  )-94و هسته یخ سریعاً تشکیل شود .درنتیجله ،دملای آن
محفظه افلزایش ملییابلد املا در محلدوده انجملاد) و بلین  -14و

1. The ice Recrystallization Inhibition
2. Peltier Thermostat
3 .Differential Scanning Calorimeter

 -9درجه سلسیو

گردش میکند و برای مدتزملانی در هریلک از
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این دماها باری میماند تا به بلورهای یخ اجازه رشلد دهلد ،بلورهلای

آیار کلوین[ ،]29در محلولهای بدون پلروتئینهلای ضلد یلخ رشلد

بزرگتر یخ رشد میکنند و بلورهای کوچکتر در طول فرایند ناپدیلد

بلورها در طول محور آلفا باع

گسترش پایه بلوری یخلی ملیشلود

مللیشللوند .بعللد از اجللرای نوسللانهللای دمللایی ،در محلللول حللاوی

شکل  -)9ال ) .در محللولهلای حلاوی پلروتئین هلای ضلد یلخ

پللروتئینهللای ضللدیخ ،در مقایسلله بللا محلللول کنتللرلشللده بللدون

رشد یخ در راستای محور  Cمعمول است که موجب میشود از یلک

پروتئینهای ضدیخ ،بلورهای یخ کوچکتری تشکیل ملیشلود .ایلن

سط پایهیک نمای منشوری عملودی پدیلد آیلد یلا در مسلیری در

فرایند بلا اسلتفاده از میکروسلکوپ مشلاهده و بررسلی ملی شلود و

جهت نمای پایه نیست[ ]21،29،21،20شکل  -)9ب و پ).

م لیتللوان بللا دوربللین از آن عک لس گرفللت و ضللبط کللرد؛ بنللابراین
عکسهای حاصل از آن را میتوان با برناملههلای کلامپیوتری آنلالیز
کرد و نتیجه کیفی را به دست آورد.

(الف)

اخیراً رودساری و گوف روش کیفی سریعی را پیشنهاد کردند کله بلا
استفاده از روش گرماسنجی که ربالً توضلی داده شلده) ،براسلا

(ب)
سطح منشوری

آزمون ممانعت کنندگی از بازتبلور انجلام ملیشلود[ .]24ایلن روش
میزان فعالیت ممانعتکنندگی از بلازتبلور را در شلرایط هلمدملا بله
مدت  14دریقه اندازه ملیگیلرد .در ایلن روش ،نمونلههلای حلاوی

(پ)
پروتئینهای بلوری

پروتئینهای ضدیخ در غلظت و دامنله گرملایی معینلی ،بله صلورت

محور C

(ت)

گرمازا در دمانگار نشان داده میشلوند ،در صلورتی کله نمونله هلای
شاهد در دمانگار گرمازا نیستند .این روش میتواند بلرای هلر نمونله

شکل  .5رشد بلور یخ( :الف) محلول فاقد پروتئین ضدیخ؛

حاوی پروتئینهای ضد یخ در محلول آبی خودشان جواب دهلد در

(ب) محلول رقیق حاوی پروتئین ضدیخ که به سمت منشوری

محلولهای بافر و عصارههای آبی) .این روش خیللی دریل و سلریع

آن جذب میشود و بلورها به شکل هگزاگونال تشکیل میشوند؛

است و بهکار آزمایشگاهی و مشاهده نیز ،نیازی ندارد .مقلدار عصلاره

(پ) محلول غلیظ پروتئینهای ضدیخ که تشکیل بلور به شکل

میتواند به مقدار کم و حدود  1 ΜLباشلد .ایلن روش ملیتوانلد بلا

هگزاگونال دوهرمی است؛ (ت) ممانعت از رشد بلور توسط
پروتئینهای ضدیخ.

روش هیسترزیس گرمایی بلا اسلتفاده از گرماسلنج) درهلم آمیلزد.
محدودیت این روش از این ررار است که نمونهها نمیتوانند بازیافلت
و دوباره بهکار گرفته شوند و دامنه غلظت باید تعیین شلود و معلین

 .7کاربرد پروتئینهای ضد یخ در مواد غذایی

باشد .در ایلن آزملون اطالعلاتی در ملورد انلدازه بللورهلا بلهدسلت

بعضللی از ایللن پللروتئینهللا بللهطللور طبیعللی در بسللیاری غللذاها

نمیآید[.]19

یافت میشوند که بهعنوان رسلمتی از رژیلم غلذایی انسلان مصلرف
میشوند[ .]0،28،24،34ماهیهای آبهای سرد یکی از منابع اصللی

78

 .0سازوکار عمل پروتئینهای ضدیخ

پروتئینهای ضد یخ در رژیم غذایی انسان است .فراینلدهای صلنایع

این پروتئینها به سط یک بلور یلخ متصلل ملیشلوند و بلا انتشلار

غذایی نیز میتوانند بله خلاطر وجلود ایلن پلروتئینهلا بلا سلازوکار

متعارف در سط بلور یخ تداخل برررار و در آن محل از رشد بلورهلا

ممانعت از رشد بلورهای یخ در طول سردخانه گذاری ،حمللونقلل و

جلوگیری می کنند[ .]21،22،23ممانعت از رشد در بعضلی منلاط ،

یخزدایی بسیار مفید باشد؛ بنابراین از کاهش کیفیلت ،ماننلد خلراب

درحالی که سایر مناط در حال رشدند ،باع خمیدگی سلطحی در

شدن بافت غذا ،به روش کاهش آسیب سلولی و حف ارزش غلذایی

بلور یخ میشود و در نتیجه به افزایش نسبت سط به حجم میشود

و کاهش شیرابه خارجشده جللوگیری ملیکنلد[ .]2،0،31در ادامله،

که از نظر ترمودینامیکی برای رشد خود به خودی یخ مساعد است و

کاربرد این پروتئینها درمواد غلذایی و ایلرات و ویوگلیهلای آنهلا

بنابراین رشد بللور یلخ بله پایلان ملیرسلد .ایلن سلازوکار ،بله نلام

ذکر میشود.
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 1-7تولید میوه و سبزی تراریخته

حیللوان تزریل

مواد غذاهای مختلفی یافت میشوند که بر ایر انجماد تغییرات منفلی

 -24درجه سلسیو  ،به مدت  11هفته نگهلداری شلدند .مشلاهده

در آنها ایجاد میشود ،بله ویلوه غلذاهایی کله کیفیلت آنهلا بلا بافلت

شد که ابعاد بلورهای یخ با حضور پلروتئینهلای ضلد یلخ کلاهش و

خارجیشان تعیین میشود و نمیتوانند کیفیت خود را حفل کننلد.

کیفیت گوشت پس از انجماد بهبود یافت[ .]39همچنین ،حضور این

بلورهای یخ به خاطر صلدمهای کله در ایلر از دسلت دادن آب ایجلاد

پروتئینها در گوشت منجمد به کاهش تراوش شیرابه و حف ارزش

میکنند ،در بافتهای داخل سلولی و خارج سلولی تغییرات نامطلوبی

غذایی گوشت به هنگلام انجملادزدایلی انجامیلد .یلک تکله گوشلت

را در کیفیت غذا و میوهها میگذارند .این امر میتواند بله وارد آملدن

منجمد حاوی پروتئین ضد یخ ،دارای بافت و کیفیت مطلوبی مطاب

خسارت به پالسما انجامید که هر دو با تشلکیل بلورهلای مجلدد یلخ

شکل  )0است.

ایجاد میشوند[ .]32اگر انجماد با سرعت پایین انجام شلود ،بلورهلای
یخ بزرگی در بافت میلوههلا ایجلاد ملیشلود و خسلارت زیلادی وارد
میآورد و اگر میوههلا و سلبزیجات بلا سلرعت زیلاد منجملد شلوند،
بلورهای یخ کوچکتر در بافتهای داخللی و خلارج سللولی تشلکیل
خواهند شد و سبب خرابی کمتر بافت میشود ،ولی با توجه به اینکه
انجماد سریع هزینهبر است ،از پلروتئینهلای ضلد یلخ در میلوههلا و
سبزیجات استفاده میشود .پروتئینها را میتوان از راه مخلو کردن

شکل  .7تصویری از برش گوشت منجمد شده
با بافت و کیفیت مطلوب.

با مواد غذایی ،تزری کردن به بافت گیاهی ،خیساندن ،اسپری کردن،
تصفیه تحت خالء و یا انتقال ژن به طور کالبلدی ایجلاد کلرد .مزیلت
روش اضافه کردن پروتئین ضد یخ به میوه و سبزی نسبت بله روش
انجماد سریع -با هزین بسیار زیاد -هزینه کمتلر اسلت ،و از ایلن راه
میتوان گیاهان مقاوم به سرما و انجماد تولیلد کلرد[ .]22ایلن روش
برای گیاهانی مانند گوجه فرنگی و سبزیجات در شکل  ،)1که بافلت
خارجی آنها تعیین کیفیت میشود بسیار اهمیت دارد.

معرفی پروتئینهای ضد یخ و کاربرد آنها در صنایع غذایی

شللدند ،بعللد از ذبل نمونللههللای گوشللت در دمللای

 3-7بستنیسازی
امروزه تقاضا برای باال بردن کیفیت و کمیت در تولید بستنی پیوسلته
در حال رشد است .استفاده از پروتئینهای ضد یخ در بستنیسلازی،
با جلوگیری از رشد بلورهای یخ موجلب بهبلود بافلت و طعلم بهتلر
بستنی میشود کله در شلکل  )8نیلز بلافتی مطللوب از بسلتنی را
مشللاهده مللیکنیللد .یکللی از مشللکالت در مللورد تولیللد بسللتنی،
بلوری شدن مجدد با تغییرات دما در طلول ذخیلرهسلازی اسلت کله
بلورهای کوچک یخ ذوب شده به بلورهای بزر تر بلا انجملاد مجلدد
تبللدیل مللیشللود؛ بلورهللای بللزر

یللخ مللزه و بافللت بسللتنی را

تخریلب ملیکننلد کله حضلور پلروتئین ضلد انجملاد از ایلن عملل
جلوگیری میکند[.]39
شکل  .6تصویری از گوجه فرنگی و دیگر سبزیجات
دارای بافت و کیفیت مطلوب.

 2-7گوشت منجمد
به همین ترتیب ،با سبزیهای خوراکی ،کیفیلت گوشلت نیلز پلس از
انجماد کاهش مییابد .در پووهشی[ ]33برای بهبود کیفیلت گوشلت
منجمد 29 ،ساعت ربل از ذب گوسفند ،گلیکوپروتئینهای ضد یخ به

شکل  .8بستنی با بافت مطلوب.
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 4-7مخمر نانوایی

 .9بررسی سمّی و حساسیت زا بودن پروتئینهای ضدیخ

تقاضا برای فرآوردههای خمیری منجمد به سرعت روبه افزایش است،

بنابر بررسیهای کرول و همکاران  ،)2442برپای تاریخچه مصلرف،

هرچند انجماد در طول ذخیرهسازی در بیشتر موارع برای سلولهلای

پروتئینهای ضد یخ ماهی و گیاهان سمی نیسلتند[ .]24حساسلیت

مخملر کشلنده اسلت و آیلار منفلی زیلادی ماننلد تغییلر ماهیلت

به مواد غذایی دریایی حساسیت به پروتئینهای ماهی) نیز بررسلی

درشت مولکولها ،گسیختگی غشاها ،و چروکیلدگی سللولهلا را بلا از

شد[ .]94تا امروز گزارشی از نقش پروتئینهای ضلد یلخ ملاهی بله

دسلت دادن آب سلبب ملیشلود کله روی کیفیلت نلان ایلر منفلی

عنوان منبع حساسیتزایی مواد غذایی یافت نشده است.

میگذارد .یکی از راهحلهلا بلرای ایلن مشلکل ،انتقلال ژن پلروتئین
ضد یخ به مخمر نانوایی ساکارومایسلس سرویسلیا اسلت کله میلزان

 .13نتیجهگیری کلی

گاززدگی و تولید کل گاز را در خمیرهای منجمد افلزایش ملیدهلد.

اغلب گونههای ماهی ،حشرات ،گیاهلان و ریزانلدامگانهلایی کله در

دانشمندان تالش میکنند روشی را برای استفاده از پروتئین ضد یلخ

محیط سرد زندگی میکنند ،پروتئینهای ضد یخ تولیلد ملیکننلد.

در تولیدات خمیری منجمد ،با بهرهگیری از یک مسیر بیلان ،حلاوی

این پروتئینها بلا وجلود سلاختارهای متفلاوت نشلان وظیفله و کلار

توالی رمزگذاری پلروتئین ضلد یلخ ،تلدوین و اجلرا کننلد .پلروتئین

مشابهی را انجام میدهند .اتصال بله یلخ و جللوگیری از رشلد یلخ و

ضد یخ که در آزمایشها بهکار گرفتهاند یک پروتئین ضد یخ نوع یک

تبدیل بلورهای بزر

به کوچک مشخصه پروتئینهای ضد یخ اسلت

است که  GS-5نامیده میشود و از ماهی  Grubby sculpinجداسازی

کله ملیتلوان از ایلن امکلان بلالقوه بلرای محافظلت سلرمایی یلا

شده است[ .]31نتایج آزمایش نشلان داد کله ژن نوترکیلب پلروتئین

محدود کردن آسیبهای ناشی از یخ در ایجاد گیاهان مقاوم به سرما،

ضدیخ نوع یک ،ردرت تحمل انجماد در مخمر را افزایش میدهد.

نگهداری اعضای پیوندی ،سللولهلای خلا ،،سلبزیجات و گیاهلان
خوراکی ،گوشت ،مخمر نان و انجماد سازی اسپرمهای جاندران برای

 .8کاربردهای غیر غذایی پروتئینهای ضدیخ

ایجلاد تنلوع ژنتیلک در نسللهلای مختلل

پروتئینهای ضدیخ ،عالوه بر کاربردهای غذایی ،کاربردهلای دیگلری

پروتئینهای ضدیخ به عنوان نگهدارنده ملواد غلذایی ،کیفیلت ملواد

نیز دارند که در جدول  )2به اختصار درج شدهاند[.]38،30،34

غذایی منجمد شده و پیشغذاها را در طول مدت سلردخانهگلذاری،

بهلره گرفلت .کلاربرد

جدول  .2کاربردهای غیر غذایی پروتئینهای ضد یخ.
ویژگیها و چگونگی اثر پروتئین ضد یخ

کاربردها
 .1نگهداری اعضای پیوندی



برای نگهداری عضو پیوندی مانند رلب؛



در این روش عضو پیوندی در مقایسه با نگهداری در اتانول و اتیلن گلیگول ملیتوانلد در
دماهای پایینتر و به مدت بیشتری سالم بماند[.]30

 .2نگهللداری اسللپرم بللرای اسللتفاده در تلقللی



نگهداری سرمایی اسپرماتوزوئیدها؛

مصنوعی



افزایش باروری اسپرماتوزوئیدها؛



با نگهداری اسپرم میتوان به ذخایر ژنتیک جانداران ماهی و گاو) کمک کرد[.]38



با تزری مستقیم پروتئین ضدیخ به ماهی فارد پروتئین ضد یخ ،ماهیان میتوانند انجماد

 .3تولیللد ماهیللان ترانسللفوم شللده و کمللک بلله

را تحمل کنند؛

عملیات آبزیپروری


این روش ،پرورش ماهیان تجاری را -که تحملل دملای پلایین آب را در طلول زمسلتان
ندارند -در طول زمستان امکانپذیر خواهد کرد.



بنللابراین ایللن روش دامنلله آبللزی پللروری را در نللواحی اطلللس شللمالی گسللترش
خواهد داد[.]34
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 تا املروز ایلن پلروتئینهلا. افزایش میدهند،حمل و نقل و یخزدایی
 اما با پی بردن بله سلازوکار،کاربرد وسیعی در مواد غذایی نداشتهاند
 امید میرود که در آینده،دری و شناسایی پروتئینهای ضد یخ دیگر
بتوان کاربردهای بیشتری از این پروتئینهلا را کشل کلرد و بلهکلار
 یکی از مزایای پروتئینهای ضدیخ در صلنایع غلذایی از ایلن.گرفت
ررار است که آنها در مقدار کم نسبتاً فعالاند و این امر میتواند بلر
، منبع تجاری این پروتئینها،بهای موادغذایی جدید تثییر بگذارد؛ اما
 اگرچه اطالعات پووهشگران در ملورد.کاربرد آنها را محدود میکند
پروتئینهای ضدیخ کافی نیست تا سلازوکار دریل عملکلرد آنهلا را
 تا حدودی به ساختار بنیادیشلان دسلت یافتلهانلد و، اما،شرح دهند
،ً ملثال.رادرند پروتئینهای ضدیخ جدید یا پپتیدهای ضدیخ بسلازند
) کله2444 - 9444kDa ژالتین هیدرولیز شده پپتیدهای کوچلک
 فعالیلت بازدارنلدگی از رشلد،از طری عمل پاپایین تولید ملیشلود
 بایلد گفلت کله، سلرانجام.]91[بلورهای یخ در مخلو بستنی دارد
مطالعات بسیاری الزم است تا امکان انجام فراینلدهای ویلوه ماننلد
 به عنوان منلابع،واکنش آنزیمی) در مواد غذایی چون شیر و گوشت
 و ایر آنها بر ایمنی و ارزش تغذیلهای،جدیدی از پروتئینهای ضدیخ
.بررسی شود
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