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  چکیده
ترین غذاهای مورد استفاده جوامع بشری است که به دلیل دارا بودن ترکیبات بسیار مفیدی مانند امالح،  غالت از اصلی 

عالوه بر ترکیبات مهم و . گیرد ها و اسیدهای آمینه، به طور گسترده مورد استفاده قرار می فیبرهای رژیمی، ویتامین

این ترکیب در بدن با برخی ترکیبات مانند . مقادیر باالیی از اسید فیتیک نیز می باشدمغذی ذکر شده غالت دارای 

با . کاتیون های دو و سه ظرفیتی و اسیدهای آمینه، تشکیل کمپلکس های نامحلول داده و مانع جذب آنها می گردد

ختلقی جهت کاهش آن در غالت توجه به اینکه وجود مقادیر باالی فیتات در مواد غذایی پر مخاطره است روش های م

در این تحقیق چگونگی اثر اسید . که تمام این روش ها بر پایه فعال سازی آنزیم فیتاز می باشد. پیشنهاد شده است

همچنین شرایط مناسب جهت فعالیت آنزیم فیتاز و . فیتیک بر کاهش دسترسی امالح و پروتوئین غالت بررسی شد

 .ک بررسی شده استمکانیسم تاثیر آن بر اسید فیتی

 

 اسید فیتیک، غالت ، فیتاز :واژه های کلیدی
 

 مقدمه
غالت از اولین غذاهای شناخته شده بشری بوده، نان و محصوالت آن مهمترین منبع غذایی و تأمین کننده قسمت عمده انرژی، 

، مواد بسیار (سبوس)در پوسته خارجی دانه کثر غالت در ا. است Bهای گروه ها و ویتامینپروتئین، مواد معدنی، ریز مغذی

ذکر  عالوه بر ترکیبات مهم و مغذیغالت  (5و ).وجود دارد ها و اسیدهای آمینهویتامینمفیدی مثل امالح، فیبرهای رژیمی، 

گیاهان  فیتیک اسید یا میواینوزیتول هگزا فسفات، به طور وسیعی در.نیز می باشد اتفیت ترکیباتدارای مقادیر باالیی   شده

عموماً این ترکیبات در الیه خارجی . خصوصاً در غالت، حبوبات و دانه های روغنی به عنوان منبع اصلی فسفر وجود دارد

شوند و حاوی آرد کامل  ای که به صورت کامل آسیاب میحضور دارند و در نتیجه محصوالت غله( آلرون)های غالت  دانه

 .باشندهستند، غنی از فیتیک اسید می

روی کمپلکس های  و قادر است با کاتیون های دو و سه ظرفیتی مانند آهن، کلسیم اش اسیدفیتیک بدلیل ساختار مولکولی 

از طرفی  (.2)بیماری هایی نظیر کم خونی می گردددر بدن گردد که باعث ایجاد نامحلول تشکیل دهد و مانع جذب این عناصر 

بر این اساس مصرف غذاهای . طور گسترده در بسیاری از تحقیقات بیان شده است ای فیبرها در رژیم غذایی بهمزایای تغذیه

عروقی و  -غنی از دانه های کامل و فیبر غالت به منظور کاهش خطر بیماری های کرونیک مانند دیابت، بیماری های قلبی

 از  دستهبویژه برای آن  د امالحیی از نظر وجوغذا مواد با توجه به اهمیت ترکیب صحیح .سرطان های خاص توصیه شده است
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ر دیمقا نیازمند مواد مغذی بیشتری نسبت به سایرین می باشند، وجود که (و زنان باردار ان، نوجوانکودکانبخصوص )افراد 

یم غذایی ژتجزیه اسید فیتیک در معده و روده باریک انسان به طور عمده توسط فیتاز ر. است پرمخاطره در غذا باالی فیتات

ک در جذب امالح روش یبا توجه به اثرات منفی اسیدفیت. انجام می گیرد زیرا فعالیت فیتاز طبیعی در روده بسیار کم است 

آنزیم )گزارش شده است که بیشتر این روش ها بر پایه فعال ساختن آنزیم فیتاز انواع غالت هش آن در های مختلفی جهت کا

فرآیند  سبوس در آب، خیساندنفراوری هایی نظیرکه  است تحقیقات نشان داده .بنا شده است( هیدرولیزکننده اسیدفیتیک

 .داسیدفیتیک  می گردمیزان جوانه زنی و تخمیر باعث کاهش  ،هیدرو ترمال در بافر

 

 اسید فیتیک وفیتات ها

myo-inositol,1,2,3,4,5,6,hezakis Phosphate    فیتیدک فدرم   اسدید  (. 4)باشدد  یک قند الکل حلقوی فسفر یله می

این ترکیب یک تا سه درصدد  (. 2و1 )و در دانة گندم تجمع یافته است ها است که در الیه خارجی و آلرون ذخیرة فسفر در دانه

  (.   )شود درصد فسفر کل را شامل می 06تا 06دهد که این مقدار برابر  های روغنی را تشکیل می وزن بسیاری از غالت و دانه

شدود و ممکدن اسدت بده      های اساسدی مدی   آن دلیل بر مسمومیت حاد نمی باشد بلکه مانع عملکرد نوترینتبطور معمول وجود 

فیتدات   فیتات فرم موجود در تمام گیاهان اسدت،  فرم آنیونی اسید فیتیک،(. 2)ای طبیعی فرض شود ماده ضد تغذیه عنوان یک

ا نشاسته وجود دارد که در این فرم فیتین نامیده میشدود در ایدن   ها ی در گیاهان معموالً به صورت کیالت با کاتیون ها، پروتئین

های گیاهان مقدار بسیار کمی فیتین دارند، همچنین در قسمتهای رویش گیاه نظیر برگهدا بده    شود، ریشه فرم فنتین نامیده می

 06تفاوت است در دانده ذرت  های گیاهان مختلف م محل قرار گرفتن فیتین داخل دانه .شود  ان بسیار کمی فیتین یافت میمیز

درصد فیتین در قسمت جوانه متمرکز شده است در حالیکه در دانه گندم و برنج فیتین در الیه هدای آلدرون و سدبوس تجمدع     

هاجمع یافدت   ای به نام گلوبوئید های ویژه های روغنی و حبوبات  فیتین همراه با پروتئین در بخش در بیشتر دانه (.2)یافته است 

 .است

درصدد وزن   3- فیتدین  . در دانه سویا مکان مشخصی برای فیتدین وجدود نددارد   . گلوبوئیدها در سرتاسر هسته پراکنده هستند

های رسیده فیتین به صورت نمک کمپکس کلسیم، منیزیوم، پتاسدیم و در   در دانه (.8)دهد  های غالت را تشکیل می بیشتر دانه

باشد و توسدط   میواینوزیتول یک الکل حلقوی است که مشتق شده از گلوکز می(. 3 )دربرخی موارد پروتئین و نشاسته وجود دا

، سدنتز پلدی سداکاریدهای دیدواره سدلولی و سدیکلیتول       IAAهدای گیداهی نظیدر متابوسدیم      های متابولیکی در سلول برخی راه

(cyclitol)  برخدی از مشدتقات فسدفریله آن شدامل      .شدود  اینوزیتول فسفات تولید می/و مسیر متابولیکی فسفاتیدیل اینوزیتول

مطدابق تحقیدق لدو      Mw=  006)فسفات است که در میان این مشتقات فسفریله شدده   0و  5و  4و  3و  2و    –میواینوزیتول

میلیون تن در سال است که این مقدار  35شود  میلیارد تن دانه ومیوه که سالیانه تولید می 4/ مقدار اسیدفیتیک  در ( 2666)

میلیدون تدن     5میلیون تن پتاسیم و منیزیوم است که هدر سدال تشدکیل     0/3و  2 /5میلیون تن فسفر، به همراه  0/0حاوی 

درصد از تولید اسید فیتیک سدالیانه   11دهد و حدود  میوه را تشکیل می –نه درصد از تولید جهانی دا 00غالت . دهد فیتات می

 (.2)فرم غالب است  0Ip(00)را دارد 

 

 اثر اسید فیتیک بر امالح و پرتوئین

شدود زیدرا قدادر بده      ای نیز محسوب مدی  شود یک ماده ضد تغذیه فیتین همان طور که به عنوان یک منبع غذایی از آن یاد می 

از دوازده . ( شدکل  )گدردد  ها در رژیم غذایی است و سبب غیر قابل دسترسدی شددن ایدن ترکیبدات مدی      مودن کاتیونکیالت ن

تا اسدید بسدیار    4و   pka: 4-0اسید ضعیف یا  pka 2:  /5-2تا اسید قوی با  0پروتون قابل جایگزینی در مولکول اسید فیتیک 

که مواد غذایی دارند فیتین بار منفی قوی با خدود دارد کده قدادر بده      pHبنابراین در تمام مقادیر  pka:  0-  ضعیف هستند با 

 است و ایجاد منیزیوم، منگنز، نیکل، روی  های دو سه ظرفیتی مانند کلسیم، کبالت، مس، آهن، باند شدن با کاتیون
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ای  یدن امدالح در موجدودات تدک معدده     های بسدیار قدوی نمدوده و از ایدن طریدق سدبب کداهش زیسدت دسترسدی ا          کمپلکس

  .(4و )شود می

غلظدت   –، ندوع مداده معددنی    pHباشد شدامل   عوامل متعددی تعیین کننده اثر فیتات بر روی زیست دسترسی مواد معدنی می

و تحدت   pH با کاهش. باشد ها می ها و تشدید کننده غذایی که حاوی ممانعت کنندهبستر فیتات و ماده معدنی و نسبت بین آنها،

همچندین روی بدار    pH. کندد  ها می غلظت های کافی فیتات، اسید فیتیک بیشتر یونیزه شده و شروع به متصل شدن به کاتیون

توانندد   بوکسدیل  دارای بدار منفدی مدی    رهدای ک  ایزوالکتریک پیتید، گروه pHگذارد در ناحیه اسیدی  دار شدن پیتیدها تأثیر می

هدای کربوکسدیل    ایزوالکتریک پیتید، جائیکده گدروه   pHدر ناحیه قلیایی . بار مثبت واکنش دهند مستقیما با گروه آمینو دارای

 .( ) گیرد دارای بار منفی هستند اتصال از طریق یونهای معدنی دارای بار مثبت صورت می

پیوندهای میان ماده معدنی و استحکام (. 4)های پروتولیتیک داشته باشد فیتین همچنین قادر است اثر مهار کننده برآنزیم  

اسید فیتیک بسیار متفاوت است توانایی کیالت شدن با افزایش عدد اتمی ماده معدنی از فلزات قلیایی خاکی به سمت فلزات 

ها به ترتیب کاهش استحکام نشان  هرا و همکاران گزارش نمودند که فیتات با کاتیوناو .واسطه در جدول تناوبی افزایش میابد

 :دهد هایی را تشکیل می ده در زیر کمپلکسداده ش

Cu
2+
>zn

2+
 >co

2+
>mn

2+
>fe

2+
>ca

2+
 

 :ماده معدنی نیز به قرار زیر است – ترتیب کاهش پایداری کمپلکس های فیتات

                            2+
ca <

2+
mn  <

 2+
co<

2+
fe>cu
2+

< 2+zn 

ها، روی  گزارش نمود در میان کاتیون (000 )مینز(.  )روی آن دارد بنابراین روی ماده معدنی است که فیتات بیشترین تأثیر

تمایل . های محکمی با فیتین است باالترین تمایل جهت کیالت شدن با فسفر فیتات را دارد و قادر به تشکیل کمپلکس

کلسیم و منیزیم های مختلف جهت کمپلکس با اسید فیتیک پس از روی، آهن به شکل فرد، منگنز، آهن به شکر فریک،  یون

 .شکل یک ساختار اسید فیتیک و کمپلکس آنها را با امالح نشان می دهد .(5  )است

  
 

 کمپلکس اسید فیتیک با امالح:  شکل 

 

 (. )ها هستند  میلیارد نفر بخصوص در کشورهای در حال توسعه دچار فقر ریز مغذی 2بیش از ( (FAO/WHOبنا به گزارش 

گیبسون اعالم کرد که کمبود  .تواند جذب امالح را کاهش دهدمیلی گرم آن می  6 مقادیر کم اسید فیتیک حتی کمتر از 

روی نیز مانند کمبود آهن با فیتات باالی  رژیم غذایی گیاهی و کاهش قابلیت دسترسی بیولوژیکی مواد معدنی ارتبا  دارد 

  .د جذب فیزیولوژی روی را کاهش دهدتوان وجود فیتات به مقدار زیاد در غذا میلد و همکارانش گزارش کردند درین. (2 )
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مطابق این . درصد گزارش نموده است  3آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران  میزا ن کمبود روی در دانش( 310 )محمودی 

 .  (2و )باشد می% 56های مورد بررسی کمتر از  نمونه% 56تحقیق دریافت روی در 

کمبود روی در نوزادان سبب کاهش رشد کودك و کاهش . گزارش شده است 30/6یزان کمبود روی در زنان باردار ایرانی م

تعیین سطح سرمی روی در  .(0و3)شود فعالیت و عملکرد ایمونولوژیک و نیز افزایش حساسیت در مقابل پاتوژنهای مختلف می

 82افراد انتخاب شده ( zn)یج زیر حاصل شد میزان متوسط روی دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران توسط ملکوتی نتا

با مطالعه (  31 )سهرابی  .درصد دانشجویان مبتال به کمبود روی بودند  04میکروگرم دردسی لیتر بود و مطابق این تحقیق 

روی  RDI% 15از بررسی کمتر  کودکان مورد% 1/02ماهه روستاهای شهرستان کرمان گزارش نمود  24-06کودك  030روی 

. شود می (Persian anemi) دلیل اصلی کمبود توام آهن و روی در انسان که منجر به کم خونی ایرانی(.4)دکنن را دریافت می

درصد  06تا  56با توجه به اینکه غالت از جمله گندم حدود . مصرف زیاد غالت حاوی آهن و روی کم در جیره غذایی است

شود و وجود  پایین بودن مقدار روی در دانه موجب کمبود روی در انسان می. کنند کالری مصرفی مردم جهان را تأمین می

 (.2و )عفی در این زمینه دارد فیتات به عنوان کالتور روی تأثیر مضا

بعضی عوامل  . دهد متس برول و همکارانش گزارش کردند که یک رژیم متعادل، دسترسی به آهن را نیز تحت  تأثیر قرار می

دهند در حالیکه عوامل دیگر نظیر ترکیبات فنولیک، کلسیم  نظیر اسید آسکوربیک، گوشت، ماهی جذب آهن را افزایش می

درصد و شیوع فقر    / ساله در مهد کودك های رفسنجان  0-4شیوع آنمی در کودکان   .ارنده جذب آهن هستندوفیتات بازد

آنمی فقر آهن شایع ترین علت آنمی و کمبود مواد غذای کودکان جهان است ومهمترین .درصد گزارش شده است 8/5 آهن 

ذهنی و رفتاری در کودکان شود  ،عث اختالالت رشد جسمیاین نوع کم خونی می تواند با. علت آن کمبود آهن دریافتی است

(0.) 

درصد    به  4های غذایی حاوی جو دو سرخام، جذب آهن را از  سند برگ و اسوانبرگ گزارش کردند افزودن فیتاز به رژیم 

ن درکودکان و اسید فیتیک همچنین اثر ممانعت کنندگی بر جذب آه .درصد افزایش داد  8 های پخته شده تا  ودر غذا

برساند حتی در افرادی که فقر آهن دارند در این گونه % 2-3بزرگساالن دارد و ممکن است جذب آن آهن را به مقادیر کمتر از 

آرد سفید با درصد استخراج پایین حاوی . رسد افراد قدرت جذب باالتر از کسانی است که آهن به مقدار مورد نیاز به بدنشان می

mg/g  66شود جذب آهن هم به صورت آهن طبیعی و هم آهن  می% 06یک است که سبب کاهش جذب آهن تا اسیدفیت

ای با آرد گندم غیر غنی شده و وعدة غذایی بر پایه  یابد در مطالعه افزوده شده به مواد غذایی توسط اسیدفیتیک کاهش می

گردد در  برابر در آهن می 2بب افزایش جذب تا س% 06ایزوله پروتئینی سویا غنی شده با آهن کاهش محتوای اسیدفیتیک تا 

 .برابردر افراد بالغ گردیده 5تا  3حاکی که خروج کامل اسیدفیتیک سبب افزایش جذب تا 

شود گرچه خروج  دگرداسیون کامل اسیدفیتیک حاصل می تحقیقات نشان داده که بیشترین جذب آهن تنها با خروج کامل و یا

توسط کاهش محتوای اسید فیتیک تا ( برابر 2حدود )عملی نیست در این حالت افزایش جذب کامل اسیدفیتیک همیشه 

ایزوله  66g یتیک درفاسید  mg 46-36شود که تقریباً برابر حاصل می  : تا  6/ :4نسبت مولی اسید فیتیک به آهن 

  (.0 و2و )پروتئینی یا آرد گندم است

آهن فریک باند شود و بنابراین مقادیر بسیار کمی از فیتات هم اثر ممانعت کنندگی  مول 0هر مول اسید فیتیک قادر است با  

سند . جذب آهن دارد رمیکرومول اسید فیتیک در گرم اثر ممانعت کنندگی ب5/6مطابق تحقیقات وجود  .بر جذب آهن دارد 

شوند و  ات مانع جذب آهن و روی میبرگ و همکارانش گزارش کردند تنها اینوزیتول هگزا فسفات و اینوزیتول پنتا فسف

اسید آسکوربیک و اسید سیتریک قابلیت دسترسی آهن در  .ثر زیادی در جذب آهن و روی ندارداینوزیتول تتراوتری فسفات ا

. مکانیسم درگیر در اثر کیالتورا بر بهبود قابلیت دسترسی مواد معدنی از نوع مدل رقابتی است .دهد افزایش می را جیره گیاهی

 دراین مدل، کیالتورها به مواد معدنی متصل شده و بدین وسیله میزان مواد معدنی قابل دسترسی را برای 
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تواند  ماده معدنی به صورت محلول است، لذا می –کمپلکس کیالتور . دهند های نامحلول با فیتات کاهش می تشکیل کمپلکس

 .(5و2و )ی جذب آنها در غشای پوششی روده، آزاد کند ها به همین شکل جذب شده و یا اینکه مواد معدنی را در محل

ها، اسیدهای آمینه و فیبر خواهد  ای هرچه درجه استخراج آرد گندم بیشتر باشد اثر منفی بیشتری بر پروتئین از دیدگاه تغذیه 

هن را به نصف درصد سبوس جذب آ 6 درصد سبوس در آرد اثر باز دارنده بر جذب آهن دارد و وجود  3/3داشت، وجود 

گل )گرم کربنات کلسیم  میلی 50 در انگلیس برای کاهش اثراسید فیتیک در آرد با درجه استخراج باال،  .دهد کاهش می

و عناصری  B ،0B ها  کنند و به منظور افزایش ارزش غذایی نان انواع ویتامین گرم آرد به آن اضافه می 66 به ازاء هر ( سفید

 .افزایند از جمله آهن و روی را به آن می

بیشترین مصرف نان در استان کهکیلویه و بویراحمد . نان یکی از غذاهای اصلی اکثر کشورها و منبع مهم آهن و فیتات است

د پروتئین موردنیاز درص 45درصد انرژی و  46. بوده است( گرم در روز3 3)و کمترین آن در استان بوشهر ( گرم در روز 565)

خونی ناشی از فقر آهن یکی از  سیاری و همکارانش طی گزارش اظهار داشتند که کم. شود جامعه از مصرف نان تأمین می

ای شایع در کشور است که با عوارض زیانبار بهداشتی اجتماعی و اقتصادی از جمله افزایش مرگ و میر مادران  مشکالت تغذیه

ها و کاهش قدرت یادگیری  وزنی، کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت ایش خطر تولد نوزادان نارس، کمبه هنگام زایمان و افز

سازی مواد  غنی. کارهایی که برای مقابله با این معضل پیشنهاد شده است اندازد، از جمله راه روند توسعه کشور را به مخاطره می

    (.8)باشد می( سولفات فرو)غذایی با آهن 

 24نفر دانشجوی دختر مشخص گردید که میانگین کل کلسیم دریافتی در بین دختران  46 بر روی  380 بررسی بالغی در

به نقل )، (085 )موریس و الیس (.  )بود mg/g  666داری کمتر از مقدارتوصیه شده  گرم بود که به طور معنی میلی  04 ±

تواند خطر کمبود کلسیم را  باشد می 2/6کلسیم در صورتیکه بیشتر  از  نیز گزارش کردند که نسبت مولی فیتات به( 02از 

بوده جذب کلسیم شیر   22/6در مقایسه بین جذب کلسیم از شیر و محصوالتی که نسبت فیتات به کلسیم آنها . ایجاد کند

اندکی افزایش   ر شدههمچنین محصوالت آردی تخمی. مول بود میلی 6/ 3مول و جذب کلسیم محصوالت ذکر شده  میلی 44/2

  . دادند دسترسی به کلسیم نسبت به محصوالت غیر تخمیری نشان می

از رژیم حاوی سویا حاوی فیتین، و  داوطلب جوان به بررسی میزان جذب منگنز 8در آزمونی با شرکت  (005 )دیویدسون

میزان . نیمی دیگر از رژیم فاقد سویا استفاده کردندنیمی از گروه از رژیم حاوی سویا دارای فیتین و . رژیم فاقد سویا پرداخت

ها مشخص کرد آمینواسیدهای  بررسی. دو برابرگروه دوم بود جذب منگنز در افرادی که از رژیم فاقد سویا استفاده کرده بودند

توانند دسترسی  دارند، میهای غالت و حبوبات وجود  که در دانه ( lysine) و لیزین (systein) ،  سیستئین(metionin) متیونین

 .(2)طبیعی آهن، روی و منگنز را افزایش دهند و نقش افزایش دهنده جذب را بازی کنند

 

 اثر اسیدفیتیک بر پروتئین و اسیدهای آمینه

تاثیر مضر اسید فیتیک روی قابلیت هضم پروتئین از  ،فیتات با پروتئین کمپلکس داده و باعث کاهش حاللیت آنها می گردد 

توانایی آن در متصل شدن با پروتئین ناشی می شود که دو کمپلکس متفاوت را تشکیل می دهد که نوع کمپلکس بستگی به 

Ph پروتئین دوتایی در  –های فیتات  کمپلکس .داردpH تایی در  پروتئین سه –های فیتات  اسیدی و کمپلکسpH  نزدیک به

پروتئین است که روی خصوصیات عملکرد –کاهش حاللیت پروتئین ها یک نتیجه از تشکیل فیتات . گردند خنثی تشکیل می

این احتمال وجود دارد که فیتات بوسیله جلوگیری کردن از فعالیت . ویژه پروتئین از جمله هیدراته شدن آن تاثیر می گذارد

 –های فیتات  کمپلکساین مطلب تائید شده است که   invitroدر مطالعات . ننده مانع پروتئولیز می گرددپروتئازهای هضم ک

به وسیله پیوندهای الکترواستاتیک تشکیل می شود و تحت شرایط فیزیولوژیک نرمال بدن از نظر بیولوژیکی غیر قابل  پروتئین

های پروتولیتیک استفاده و غیر قابل دسترس هستند و این پروتئین ها نسبت به پروتئین های آزاد کمتر مستعد تاثیر آنزیم 

 (.6 و2)هستند
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 ها ها فیتات آثار مثبت

اکسیژن اثر منفی بر کیفیت . دهند اغلب غذاها به دلیل اکسیداسیون و تحت تأثیر اکسیژن کیفیت خود را از دست می   

به  های غیراشباع و آهن هستند دارد وجود اکسیژن در حد یک درصد منجر غذاهایی که حاوی مقادیر قابل توجهی چربی

اسیدفیتیک یک آنتی اکسیدان طبی شناخته شده است و با مهارکردن محل . گردد واکنش اکسیداسیون در غذاهای چرب می

های اکسایشی است بلوکه  ای اساسی و موردنیاز واکنش اکسیداسیون سه ظرفیتی اختصاصی، حلقه احیا آهن را که مرحله

 fe+2 .ها شناخته شده است ترین عامل جهت جلوگیری از اکسیداسیون چربیشالتورآهن، اسیدفیتیک مؤثر  22از میان . کند می

3+لیپیدها شود اما  تواند سبب تولید رادیکال آزاد و پراکسیداسیون به تنهای می
fe دتأثیری روی اکسیداسیون لیپیدها ندار . 

+2اسیدفیتیک اتواکسیداسیون
fe 3+بهfe اسیدفیتیک به عنوان . چربی ها می شودمانع آغازپراکسیداسیون  و را تسریع می کند

رنگ شدن و  میوه وسبزی  افزوده شده و از بی یک آنتی اکسیدان به روغن سویا گوشت، ماهی، غذاهای کنسرو شده دریایی،

   . (2)های آزاد جلوگیری می کند تولید رادیکال

سرطانی میواینوزیتول هگزا فسفات  فعالیت ضد .هدد از خود نشان می نیز ها فعالیت ضدسرطانی دهد فیتات ها نشان می بررسی 

ها به فنوتیپ  لگیرد و منجر به بازگشت سلو های بد خیم صورت می از طریق کاهش تکثیر سلولی و افزایش در تمایز سلول

  (.4 ) طبیعی شان می شود

 

 :استفاده از فیتاز گیاهی

فیتاز باعث هیدرولیز فیتات به میواینوزیتول و فسفر غیرآلی . فیتاز یک آنزیم است که به طور طبیعی در غالت وجود دارد   

شود  شود که بسته به شدت هیدرولیز از اینوزیتول پنتا فسفات تا اینوزیتول مونوفسفات و نهایتاً اینوزیتول حاصل می می

ها  فعالیت فیتاز در بین گونه .کند حلقه اینوزیتول اثر می 0فیتاز است و بر روی محل  -0در گیاهان  نوع فیتاز موجود. (2شکل)

فیتاز در غالت خشک غیرفعال  .باال است یوالف فعالیت فیتازی کمی دارد در حالیکه در گندم و برنج این فعالیت. متفاوت است

در . شود درجه سانتیگراد غیرفعال می 86ای بیش از است اما موقعیکه رطوبت افزایش می یابد فعال می شود  همچنین در دم

 (.0)یابد  غالت خشک مقاومت دمای فیتاز افزایش می

 .درصد در منطقه آندوسپرم است 34درصد فعالیت فیتاز در گندم در قسمت آلورون و  46گزارش کرد  که  (052 )پیرَز  

در حالیکه فیتاز برنج و جو تحت این شرایط . باشد می pH 5/5 - 5/4درجه و  55اپتیمم شرایط برای فعالیت فیتازی دمای 

گیرد و فعالیت این آنزیم  صورت می 5/4برابر  pHباالترین مقدار تجزیه اسیدفیتیک اطراف . تتر اس نسبت به فیتاز گندم فعال

 .(2)یابد  از مقدار اپتیمم آن کمتر یا بیشتر شود کاهش می pHموقعیکه  

کند مقدار  نیز در اثر فعالیت آنزیم فیتازکه اسید فیتیک را به فسفات غیرآلی و اینوزیتول هیدرولیز می در موقع جوانه زنی

درجه سانتیگراد و به دنبال آن  46تا  31تجزیه کامل فیتات بوسیلة پوست کندن، خیساندن در  .دیاب اسیدفیتیک کاهش می

 2/2یابد و در نهایت به  درصد کاهش می 80زودن فیتاز گندم تا مقدار فیتات در یوالف با اف .افتد مالت کردن اتفاق می

 (.2)که انتظار می رود قابلیت دسترسی روی را افزایش دهد . رسد میکرومول در گرم می
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 تجزیه اسید فیتیک بوسیله آنزیم فیتاز: 2شکل

 

 :نتیجه گیری
 فلزی یون هایتهای نامحلول با برخی ترکیبات نظیر کااسیدفیتیک فرم ذخیره فسفر در دانه ها است و با تشکیل کمپکس   

تجزیه اسید فیتیک در معده و روده باریک انسان . دگرد می آنها دسترسیسبب کاهش  و پروتوئین ها در بدن سه ظرفیتی و دو

این انجام  بنابر .تیم غذایی انجام می گیرد زیرا فعالیت فیتاز طبیعی موجود در روده بسیار کم اسژبه طور عمده توسط فیتاز ر

 .ی مختلف به منظور فعال سازی آنزیم فیتاز و کاهش اسید فیتیک در غالت و حبوبات ضروری می باشدفراوری ها
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