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خواص ضد مغذی اسید فیتیک

  کی لیت کردن موادمعدنی ضروری مانندCa , Mg , Fe , Zn

 آمینو اسیدها و پروتئین ها  از طریق ایجاد کمپلکس با آن ها و جلوگیری از عمل آنزیم های هضمکاهش قابلیت هضم

 کاهش قابلیت هضم نشاسته از طریق بر هم کنش با آنزیم آلفا آمیالز

ممانعت از عمل آنزیم های ویژه مثل آمیالز ، پپسین ، تریپسین و تیروزیناز

.بنابراین آبکافت آنزیمی اسید فیتیک دارای اهمیت می باشد



فیتاز
درولیز اسید فیتیک به زیر گروه فسفاتازها هستندکه هی( میو اینوزیتول هگزاکیس فسفات فسفوهیدروالزها ) فیتازها •

.  فسفات غیرآلی و مشتقات میواینوزیتول فسفات را کاتالیز می کنند 



طبقه بندی آنزیم فیتاز

:دو نوع فیتاز مختلف شناخته و به ترتیب زیر طبقه بندی شده است 

•EC 3.1.3.8   :3- سوبسترا هیدرولیز می کند3فیتاز می باشد که ابتدا پیوند استری را در موقعیت.

•EC 3.1.3.26 :6- سوبسترا هیدرولیز می کند6فیتاز می باشد که ابتدا پیوند استری را در موقعیت.
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منابع میکروبی فیتاز

قارچ ها
آسپرژیلوس ها  -
موکور-
پنی سیلیوم-
ریزوپوس-

مخمرها
ساکارومیسس-
دبارومیسس-
اسواینومایسس-
پیچیا  -
کاندیدا-

باکتری ها
باسیلوس-
اشرشیا کلی-
کلبسیال-
انتروباکتر-
سودوموناس  -



منابع میکروبی فیتاز



منابع میکروبی فیتاز



ویژگی های آنزیم فیتاز

•pH

pH دامنه خنثی تا قلیایی: اپتیمم فیتازهای باکتریایی
pH 2/5-6: اپتیمم فیتازهای قارچی

دما•
C°80-35:  دمای اپتیمم 

وزن مولکولی•

اغلب فیتازهای میکروبی گلیکوزیالته هستند 

KDa55-40:وزن مولکولی فیتاز باکتریایی 

KDa120-80:وزن مولکولی فیتاز قارچی 



ویژگی های آنزیم فیتاز

مقاومت به پروتئولیز•

هاقارچفیتازبهنسبتتریهاباکفیتازرسدمینظربهدهندمینشانتریپسینوپپسینبهمتفاوتیهایحساسیتقارچوباکتریفیتاز

.دهندمینشانپروتئولیتیکتجزیهبهبیشتریمقاومت

فلزیهاییونتاثیر•

:یابدمیکاهشزیرفلزیهایتاثیریونتحتمختلفهایM.Oفیتازفعالیت

•Zn, Ca, Mg, Mn , Fe ,cu, cd , Hg ,Ba

حضوردرکاستلیساکارومیسسفیتازفعالیتMm5هاییونCa, Mg, Mn , FeولییافتهکاهشجزئیمقداربهMm5از

Znهاییون ,cu,کنندمیجلوگیریآنزیمواکنشازشدتبه.

فیتازفعالیتBacillus sp DS11توسطMn ,cd, EDTAبوسیلهویافتهکاهشبشدتMg,,cu, , Hg ,Baدر

Mm5یابدمیکاهشحدیتا.

توسطکشتمحیطازفلزیهاییونکردنخارجسوبتیلیسباسیلوسفیتازدر, EDTAمیآنزیمکاملسازیفعالغیربهمنجر

.شود



مقایسه فیتازهای میکروبی از منابع مختلف



کاربرد برای غذای انسان

تهیه میواینوزیتول فسفات ها

 فرآیند هیدرولیزآنزیمی نشاسته

 بهبود تکنولوژیکی پخت نان

تولید پروتئین ایزوله گیاهی

آسیاب مرطوب ذرت

جز به جز کردن سبوس غالت

کاربرد برای غذای دام

کاربردهای فیتاز



Commercial information of  microbial phytase



بازار جهانی فیتاز

ورسدمیمصرفبهکشور22درپرندگانودامغذایدرافزودنیعنوانبهفیتازآنزیم

.استبردهسوددالرمیلیون168ساالنه(1996سالتا)آنزیماینمصرفوفروشازآمریکا

باشدمیافزایشحالدرکهبودهدالرمیلیون150حدوددرفیتازسالیانهفروشمیزان.



روش های تولید

ssfتخمیر حالت جامد -1

smfتخمیر حالت غوطه وری  -2



عوامل موثر در تولید محصول  به روش تخمیر حالت جامد  

 (منبع کربن ) نوع سوبسترا

میزان رطوبت محیط کشت

غلظت فسفر

نوع منبع نیتروژن

  سن و میزان مایه تلقیح

مواد فعال سطحی

دما و مدت زمان تخمیر

  هوادهی

هم زدن

دما

pH



نوع سوبسترا

Krishna roopeshادام زمینی و و همکاران تاثیر سوبستراهای مختلف مثل سبوس گندم ، کیک روغنی کنجد و کیک روغنی ب

Mucorمخلوط سبوس گندم و کیک روغنی  کنجد در تولید فیتاز توسط  racemosus                                             در تخمیر حالت جامد بررسی کردند

.دیگر می شودکیک روغنی کنجد و مخلوط سبوس گندم و کیک روغنی  کنجد  منجر به فغالیت بهتر فیتاز نسبت به دو حالت



سط  تاثیر میزان رطوبت محیط کشت بر میزان تولید فیتاز و حاللیت فسفر سنگی توA.niger  بر روی

باعث افزایش % 70ضایعات خشک روغن زیتون در تخمیر حالت جامد                افزایش رطوبت تا 

.                                      تولید فیتاز و حاللیت فسفر سنگی می شود

nikolay vassilev etal 2007)(



سن و غلظت مایه تلقیح 

Krishna and Nokes لت جامد تاثیر سن مایه تلقیح در تولید فیتاز و کارایی تخمیر حا2001در سال

.   مایه تلقیح جوانتر باعث سنتز بیشتر فیتاز می شود. بررسی کردندA.nigerتوسط  

nikolay vassilev گی توسط   تاثیر مقدار مایه تلقیح بر میزان تولید فیتاز و حاللیت فسفر سن2007در سال

A.niger بر روی ضایعات خشک روغن زیتون در تخمیر حالت جامد  بررسی کردند

.                                      باعث افزایش تولید فیتاز و حاللیت فسفر سنگی می شودml 3-4افزایش  مایه تلقیح تا 



غلظت فسفر 

Kim   نشان دادند که تولید فیتاز خارج سلولی  توسط 1996و همکاران در سالAspergillus sp 

تولید  ( mg/l100)ماکزیمم بود در حالیکه در غلظت های باالتر ( mg/l50)در غلظت کم فسفر 5990

.آنزیم به مقدار زیادی کاهش یافت

Han  همچنین تائید کردند که غلظت باالی فسفر سنتز فیتاز توسط 1987در سالNCIM 563A.niger را

.مهار می کند

Lan به محیط کشت تولید شامل سبوس  / %( 05-/5) دریافتند که اضافه کردن فسفات 2002و همکاران در سال

Mitsuokellaشیر سویا تولید فیتاز توسط –برنج  .jalaludinii را نه مهار می کند و نه تحریک.



غلظت فسفر 
بر روی تولید فیتاز توسط    / %( 005-/ .25)تاثیر غلظت های مختلف فسفات معدنیSporotrichum

thermophile در تخمیرsmf تر از باعث افزایش تولید فیتاز شد ولی بیش/ % 10افزایش غلظت فسفر تا

. آن به علت اثر مهاری روی بیان فیتاز باعث کاهش در بیان فیتاز گردید



نوع منبع نیتروژن  

nikolay vassilev  سنگی توسط   تاثیر نوع منبع نیتروژن بر میزان تولید فیتاز و حاللیت فسفر2007در سال

A.niger                   بر روی ضایعات خشک روغن زیتون در تخمیر حالت جامد بررسی کردند

از و حاللیت فسفر سنگی شربت ذرت خیسانده نسبت به عصاره مخمر و آمونیوم نیترات باعث افزایش بیشتر تولید فیت

.                                       می شود

  تاثیر منابع مختلف نیتروژن بر میزان تولید فیتازتوسطA.niger var teigham

یتاز در حضور نیترات بیو پپتون و نیترات آمونیوم هر دو باعث تولید فیتاز در حد ماکزیمم شدند اما فعالیت ویژه ف

.آمونیوم باالتر ازبیو پپتون بود



تاثيرمواد فعال سطحی

•Han and Gallagher اثر سورفاکتانت های اولئات سدیم  ،1987در سالTween-80  وTriton- X-

ن هریک در محیط کشت مایع  بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که افزودA.ficuumرا روی تولید فیتاز توسط  

.می شود4/8و 1/7و 1/3باعث افزایش در  تولید فیتاز  به میزان / %  5از این سورفاکتانت ها به میزان 

•Al-Asheh & Duvnjak سدیم اولئات و  (%1)سورفاکتانت های تاثیر1994در سالTween-80  را روی

Aspergillusتولید فیتاز توسط  carbonarius درssfافزودن این که بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند

.سورفاکتانت ها باعث افزایش در  تولید فیتاز  می شود



عوامل موثر در تولید محصول  به روش تخمیر حالت غوطه وری

 (منبع کربن ) نوع سوبسترا

غلظت فسفر

نوع منبع نیتروژن

  سن و میزان مایه تلقیح

مواد فعال سطحی

مدت زمان تخمیر

  هوادهی

هم زدن

 دما وpH

 غلظت اکسیژن محلول(DO )

سرعت خوراک دهی



( DO)غلظت اکسیژن محلول 

Shuiquan Tang, در تولید بیومس و % 30، 20، 10غلظت اکسیژن محلول 3تاثیر 2009و همکاران در سال

Pichiaفیتازتوسط  pastoris در تخمیر حالتFed batch بررسی کردند

.سطح مختلف مشاهده نشد3تولید بیو مس و فیتازدر این اختالف معنی داری در



سرعت خوراک دهی

Mei-Jin Guoازفیتازتولیدتحریکبرایمتانولدهیخوراکمختلفهایسرعتتاثیر2007سالدرl/hm5-1)تخمیردر

-fedحالت batchتوسطPichia pastoris FPHY34سرعتدرفیتازتولیدراندمانماکزیممکردندمطالعهرا

3ml/hبود.



اثر دما 

vat توسط  بر رشد و تولید آنزیم ( 50، 45، 37، 30،20)تاثیر دماهای مختلف 2002و همکاران در سالA.niger Var

teigham درجه بود30و ماکزیمم فعالیت  آنزیم  در دمای 37بررسی کردند ماکزیمم رشد در دمای.



pHاثر 

vats 3/5-7/5تولید فیتاز در دامنه  2002و همکاران در سال  :pH  توسطA.niger Var teigham را بررسی

.  تنظیم شد6/5کردند ماکزیمم رشد  و فعالیت فیتاز  هنگامی مشاهده شد که اولیه محیط کشت  در 



مقایسه تخمیر در مقیاس ارلن مایر و بیوراکتور در تولید فیتاز

Singhمقیاسدودرفیتازتولید2008سالدرهمکارانوshake flask2توسطلیتری22فرمانتورولیتری

S.thermophileدرفیتازتولیدکهرسیدندنتیجهاینبهوکردندمقایسهراوریغوطهحالتتخمیردرshake

flaskبودفرمانتوردرتخمیرازکمترناکافیشدنمخلوطومحلولاکسیؤنکاهشعلتبه.

شدهکوتاهخمیرتزمانمغذیموادبهتراختالطوبیشترمحلولناکسیژتامینوهوادهیانجامدلیلفرمانتوربهمقیاسدرهمچنین

.شودمیوریبهرهافزایشبهمنجر

vatsتوسطلیتری7فرمانتورآزمایشگاهیولیتریمیلی500مایرارلنمقیاسدودرفیتازتولید2002سالدرهمکارانو

A.niger Var teigham2رمننتورفدرفیتازتولیدوریبهرهکهفهمیدندو.کردندمقایسهوریغوطهحالتتخمیردر

.بودمایرارلندروریبهرهبرابر



مقایسه تخمیر حالت جامد و غوطه وری در تولید فیتاز

Singhتولید فیتاز در دو روش تخمیر حالت جامد و غوطه وری توسط  2008در سال  و همکاران

S.thermophile  را مقایسه کردند

u/l/h 126)باالتر از تخمیر حالت غوطه وری(U/Kg/h 2333.33)بهره وری تولید فیتاز در تخمیر حالت جامد

.بود



با تشکر از توجه شما


