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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

 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
 ي روزانه تولید همچنین معدنی، مواد و پروتئین از غنی ترکیبات عنوان به دام احشاء و امعاء باالي اي تغذیه پتانسیل به توجه با

 اي، تغذیه ارزش با خوراکی ترکیبی تولید فرآیند ها، آن از مناسب ي استفاده عدم و کشور داخل در ترکیبات این توجه قابل

  .باشد می کشتار صنعت ضایعات از استفاده راستاي در عطفی ي نقطه فوق، منبع از باال درمانی و بخش سالمتی خصوصیات

 زیست پپتیدهاي از غنی منبع عنوان به گوشتی محصوالت  فرموالسیون در فوق، فرآیند از حاصل شده هیدرولیز پروتئین افزودن

 مقابل در نگهدارنده اثر و میکروبی ضد و سرطانی ضد خون، فشار کاهش مانند درمانی هاي ویژگی با آزاد آمینواسیدهاي و فعال

 به توجه با طبیعی، هاي اکسیدان آنتی از استفاده ضرورت .باشد می پژوهش این مهم دستاوردهاي از یکی ها، چربی اکسایش

 عنوان به ترکیبات این تولید مزایاي از دیگر یکی دارد وجود سنتزي اکسیدان هاي آنتی از استفاده مورد در امروزه که نگرانی هایی

.می باشد طبیعی اکسیدان آنتی منبع یک

 نیز مناسبی عملکردي هاي ویژگی که باشد می پائین بسیار چربی محتوي و باال هضم قابلیت با پروتئین از غنی منبع محصول این

.دهد می نشان خود از غذایی هاي محیط در


