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Abstract
Background and purpose: Phytic acid plays a major role in reducing the bioavailability of
minerals in food. The aim of this study was to evaluate the effect of controlled sourdough fermentation on
reduction of phytate content in dough and bread produced by whole wheat flour containing Lactobacillus
plantarum and Lactobacillus brevis.
Materials and methods: This experimental study was carried out as a joint project in Golestan
University of Medical Sciences and Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
After isolation of two dominant lactobacillus isolates from whole wheat sourdough and their molecular
identification, the effect of controlled sourdough fermentation (dominant isolates were used as starter
culture, under treatments (as separate or mixed with equal proportions) of 28, 32, 36 °C fermentation
temperatures and 16, 24, 32 h fermentation times) was examined on phytate content of produced dough
and bread, using a spectrophotometric assay based on the measurement of iron.
Results: Sequencing of PCR products led to identification of Lactobacillus plantarum and
Lactobacillus brevis as the dominant lactobacillus isolates from whole wheat sourdough. According to
statistical analysis, by increasing fermentation time and temperature, the amount of phytate significantly
decreased in dough and bread produced by each of dominant isolates (P≤ 0.05). Furthermore, mixture of
lactobacillus as starter culture was more effective on phytate reduction compared with using them
separately.
Conclusion: Our results showed that controlled fermentation of whole wheat sourdough have
significant effect on reduction of phytate and increasing the bioavailability of bread minerals.
Keywords: Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, phytic acid, sourdough

J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26 (141): 16-25 (Persian).

16

پژوهشی

مجــلـــــه دانـشـــگاه عــلــــوم پــزشــكـــــي مــازنــــدران
دوره بيست و ششم شماره  141مهر سال )11- 51( 1931

عليرضا صادقي
مجتبي رئيسي

2

مريم ابراهيمي
عباس عابدفر

1

3

4
5

يوسف دادبان شهامت

چكيده
سابقه و هدف :اسید فیتیک نقش زیادی در کاهش دسترسی به امالح مجوالجد در مالجاد ال ایی دارد .ایال مااعهاله بالا
هدف ارزیابی تاثیر تخمیر کنترل شده خمیرترش آرد گندم حاوی الکتجباسالیوج الحنتالاروم و الکتجباسالیوج بالروی بالر
کاهش اسید فیتیک خمیر و نان تجعیدی انجام شده است.
مواد و روشها :در ای مااعهه تجربی که در دو دانشگاه عوجم الزشالیی گوتالتان و دانشالگاه عوالجم کشالاورزی و منالاب
طبیهی گرگان در سالال  4931انجالام گردیالد ،الال از وداسالازی دو الکتجباسالیوج اعالی خمیرتالرش آرد کامال گنالدم و
شناسایی مجعیجعی آنها ،تاثیر تخمیر کنترل شده خمیرترش حاوی ودایههالای مال کجر باله تالجرا وداگاناله و مخوالج بالا
نتبت متاوی با اعمال محدودههای دمایی  93 ،98 ،82دروه سانتیگراد و زمالانی  98 ،81 ،43سالاعت مختوالت تخمیالر ،بالر
میزان اسید فیتیک خمیر و نان تجعیدی به روش و بسنجی مبتنی بر تهیی میزان آه مجرد ارزیابی قرار گرفت.
يافتهها :تجاعییابی محصجالا  PCRمنجر به شناسایی الکتجباسیوج الحنتاروم و بروی به عنجان دو ودایه الکتییالی
اعی خمیرترش آرد کام گندم شد .آناعیز آماری نشان داد که میزان اسید فیتیک خمیر و نان تجعید شده با هر یک از ایال
ودایهها با افزایش دما و زمان تخمیر ،به شی مهنیداری کاهش یافت( .)p≤5/50به عحوه ،تاثیر مخوج ودایههای م کجر
نتبت به هر یک از آن ها به طجر متتق  ،تاثیر بیشتری بر کاهش اسید فیتیک داشت.
استنتاج :نتایج ای مااعهه نشان داد که تخمیر کنترل شده خمیرترش گندم به نحج چشم گیری در کاهش اسید فیتیالک
و متهاقباً افزایش دسترسی به امح مجوجد در خمیر و نان تجعیدی مجثر است.

واژه های کليدی :الکتجباسیوج بروی  ،الکتجباسیوج
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تاثیر تخمیر کنترل شده خمیرترش حاوی الکتوباسیلوس پالنتاروم و
الکتوباسیلوس برویس بر میزان اسید فیتیک خمیر و نان تولیدی

تاثير تخمير خميرترش بر ميزان اسيد فيتيک خمير و نان

برخجردار هتتند اما به دعی ووجد اسید فیتیالک ،وال ب

بربری مشاهده نمجدند که استیاده از  9درتد خمیر مایاله

امح ای فرآوردههای رژیمالی اعبالاً بالا اخالتحل همالراه

تازه و به کارگیری زمان  8/0ساعت تخمیالر در دماهالای

بجده و حتی ممی است تشدید فقالر آهال را نیالز درالالی

 80و  90دروه سالانتیگالراد باتالری تیمارهالا در کالاهش

داشالالته باشالالد .اگرچالاله مراح ال الخالالت و تخمیالالر مخمالالری

اسالالید فیتیالالک هتالالتند( .)2دیالالدار و همیالالاران بالالا مااعهالاله

میتجانند میزان اسید فیتیک ایال محصالجالا را کالاهش

استیاده از انالجاع مختوالت خمیرتالرش تایاله شالده تجسالط

دهند اما الژوهشهای اخیر نشالان داده اسالت کاله تخمیالر

الکتجباسالالیوج الحنتالالاروم و الکتجباسالالیوج

روتالالری بالالا

کنترل شده خمیرترش در ایال مالجرد باله مراتالی مالجثرتر

مقالالادیر متیالالاوا بالالازدهی خمیالالر و نتالالبتهای مختوالالت

میباشد( )8،4خمیرترش شام مخوجطی از آرد یالا اوالزا

وایگزینی در میزان اسید فیتیک نان عجاش دریافتنالد کاله

آن و آب است که بهوسیوه مخمرها و باکتریهای اسالید

بیشتری کاهش اسید فیتیک هنگام استیاده از خمیرترش

الکتیالالک تخمیالالر شالالده باشالالد .ای ال مییروارگانیتالالمهالالا

حات از الکتجباسیوج

الحنتاروم با بازدهی خمیالر 855

خصجتالالیاا نالالان از وموالاله حجالالم ،خصجتالالیاا الجسالالته،

و  95درتد وایگزینی به دسالت مالیآیالد( .)3بالر اسالا

دانه بندی و رنگ مغالز نالان ،طهالم ،آرومالا و بافالت آن را

گالالزارش گرگالالری و همیالالاران نیالالز میالالزان اسالالید فیتیالالک

بابجد بخشیده و با ووجگیری از رشالد مییروارگانیتالمهالای

مجوجد در نان سالنگک حاتال از آرد کامال گنالدم در

مجعّالالد فتالالاد باعالالی افالالزایش زمالالان مانالالدگاری نالالان نیالالز

مقایته با سایر نانهای رایالج تجعیالدی در ایالران بالیشتالر

میشجند( .)1،9خمیرترش به عنجان یک اکجسیتتم طبیهی

است .نتالایج محققالی مال کجر هالم چنالی نشالان داد کاله

دارای محتجای باالیی از باکتریهای اسید الکتیک میباشد

فرآوری ای نان به کمک تخمیر کنترل شده خمیرتالرش

که نه تناا قابویت بابجد ویژگالیهالای کییالی نالان تجسالط

که فوالجر مییروبالی آن دارای قابویالت آبیافالت آنزیمالی

آنها به اثباا رسیده بویه تجزیه فیتالاا باله عنالجان یالک

فیتاز باشند میتجاند میزان دسترسی به امالح مجوالجد در

عام ضد تغ یهای و متهاقباً افزایش میالزان دسترسالی باله

آن را افزایش دهد(.)45

امالالح تجسالالط فهاعیالالت فیتالالازی ایال فوالالجر مییروبالالی نیالالز

 Leenhardtو همیاران نیالز تغییالر میالزان هیالدروعیز

گزارش شده است( .)8،4باله کمالک برخالی از آنزیمهالای

فیتاا به واساه تخمیر خمیرترش را مجرد ارزیالابی قالرار

تجعیالالد شالالده تجسالالط آ ازگرهالالای الکتییالالی خمیرتالالرش

دادهاند .نتایج مااعهاا ای محققی نشان داد کاله میالزان

میتجان اثراا ناماوجب عجام ضد تغ یهای فرآوردههالای

اسالالید فیتیالالک در خمیرهالالای دارای  pHحالالدود  1تالالا 1/0

الالحا هالالمچالالجن اسالالید فیتیالالک را

نتبت به خمیرهای دارای  pHبالاالتر باله مراتالی کالم تالر

حاتال از آرد کامال

برطرف کرده و حتی کمبجد اسیدهای آمینه نظیالر عیالزی

است و افت وزئی  pHتالا حالدود  0/0منجالر باله کالاهش

را نیز وبران نمجد( .)3،0در مااعهاا متهددی تاثیر تخمیر

چشم گیر مقدار فیتاا تا حدود  90درتالد در محصالجل

بر کاهش میالزان فیتالاا نالان مالجرد بررسالی قالرار گرفتاله

تجعیدی میگردد(.)44

است .به عنجان مثاعشیخ االسالحمی و همیالاران دریافتنالد

 De Angelisو همیاران نیز قابویالت تجزیاله فیتالاا

که فرآیندهای تخمیر مخمری و الخت ،تاثیر چندانی بالر

تجسالالط دوازده والالن

از باکتریهالالای اسالالید الکتیالالک

کاهش اسید فیتیک نالانهالای سالنگک و عالجاش ماشالینی

خمیرترش را مجرد مااعهه قرار دادنالد .محققالی مال کجر

تجعیدی در ایران ندارند( .)7ارشدی نژاد و همیاران نیالز

دریافتند که ای ویژگی با تجوه به ون

و نژاد آ الازگر

با بررسی تالاثیر نالجع و مقالدار مالاده عمال آورنالده ماننالد

الکتییی بتیار متیاوا است(.)3

مخمر خشک ،خمیر مایه تازه و خمیرتالرش و هالمچنالی

11
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ویتامی و ترکیباا زیتتفهال از ارزش تغ یهای بالاالیی

زمان و دمای تخمیالر بالر میالزان اسالید فیتیالک خمیالر نالان

پژوهشی

علیرضا صادقی و همکاران

کنتالالرل شالالده خمیرتالالرش دارای کشالالتهالالای آ الالازگر

در دو فرآیند مایهگیالری متالجاعی از تالک الرگناله خالاع

اختصاتی تحت تیمارهای دما و زمان تخمیالر بالر میالزان

ودایه الکتییالی حاتال از کشالت خاالی سجسپانتالیجن

اسید فیتیک خمیر و نان حجیم تجعیدی و هم چنی تهیی

خمیرتالالرش آرد کامالال

راباه بی اسیدیته قاب تیتر خمیرترش بالا محتالجای اسالید

( MRSمرک ،آعمان) ،ال

فیتیک بجد.

از آزمالالجنهالالای کاتالالاالز و رنالالگ آمیالالزی گالالرمDNA ،

از شناسایی اوعیه بالا اسالتیاده

اسالتخرا (بیالجنیر ،AccuPrep K-3032 ،کالره ونالجبی)
شد و تالجاعی هالدف تجسالط واکالنش زنجیالرهای الویمالراز

مواد و روش ها
ای مااعهالاله تجربی در سال  4931و در قاعالی یالک
طر مشترک در مرکز تحقیقاا سحمت حا دانشگاه
عوجم الزشیی گوتتان و دانشگاه عوجم کشاورزی و مناب
طبیهی گرگان انجام شد.

تایه خمیرترش آرد کام گندم
ابتدا بالرای تایاله خمیرتالرش ،آرد کامال گنالدم کاله
ویژگیهای آن بر اسا

روشهای مدوّن  AACCتهیی

شده بجد( )48از کارخانه آرد زاهدی گرگان تالامی گردیالد.
برای شروع تخمیر تصادفی خمیرترش ،آرد گندم با آب
استری با نتبت یک به چاار وزنالی حجمالی ،مخوالج و
سپ

در دمای  98دروه سانتیگراد به مدا  81سالاعت

گرمخانهگ اریگردید .برای دستیابی به الکتجباسیوج های
اعی ای خمیرترش ،تخمیر در روزهای بهد بالا افالزودن
 85درتد وزنی از خمیرترش روز قب  ،مایهگیالری و باله
مخوالالج آب و آرد گنالالدم در شالالرایط تخمیالالر مال کجر و
تهیی مقدار اسیدیته قاب تیتالر در هالر روز تالداوم یافالت.
برای تهیی اسیدیته قاب تیتر خمیرترش بالر حتالی اسالید
الکتیک نیز مهادل  45گرم از خمیرترش با  35میوالیعیتالر
آب مقار ،مخوج و سپ

تجسط  NaOHبا نرماعیته 5/4

تا  pHمهادل  2/0تیتر شد و اسیدیته بر حتالی میوالیعیتالر
 NaOHمصرفی گزارش گردید(.)41،49

وداسازی و شناسایی الکتجباسیوج های اعالی خمیرتالرش
آرد کام گندم
با حصجل اطمینان از اعی شدن فوالجر الکتییالی در
تخمیر خمیرترش با ثباا نتبی مقدار اسیدیته قابال تیتالر

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

( )Polymerase Chain Reaction: PCRدارای الرایمالر
اختصاتی ،تیثیر و متهاقباً محصجالا  ،PCRتجاعییالابی
( ،MWGآعمان) گردیالد .الرایمرهالای مالجرد اسالتیاده در
ای واکنش در ودول شماره  4آمده است.
جدول شماره  : 1الرایمرهای اختصاتی مجرد اسالتیاده بالرای آزمالجن
 PCRشناسایی ودایههای الکتییی اعی خمیرترش آرد کام گندم
ساح اختصاتیت الرایمر
باکتریهای اسید الکتیک
(وایگاه )43S rDNA

تجاعی الرایمر  0′به9′
F: GAACGCGAAGAACCTTAC
R: GCGTGTGTACAAGACCC

طجل تجاعی هدف مرو
 055ویت باز

()40

مقادیر واکنش گرهای ( PCRروبجست ،فرانتاله) و
چرخههالای دمالایی تیثیالر (ترمجسالاییور کجربالت ،مالدل
 ،CG1-96استراعیا) نیز ماالاب فرآینالد باینالهسالازی شالده
 Ferchichiو همیاران مجرد استیاده قرار گرفتند(.)40

تایه نان فاقد خمیرترش (شاهد)
برای تایه نمجناله نالان شالاهد از مخوالج آرد ،آب و
 4/0درتالالالد وزنالالالی از مخمالالالر خشالالالک فهالالالال حالالالاوی

ساکارومایت

سرویزیه (ایران مح  ،فریمالان) اسالتیاده

شد .خمیر نان شاهد فاقد خمیرترش بالجد و تخمیالر اوعیاله
آن در دمای  95دروه سانتیگراد باله مالدا  95دقیقاله و
تخمیالالر ناالالایی نیالالز در دمالالای مشالالابه بالاله مالالدا  35دقیقالاله
تجرا ال یرفت .برای الخت ای نان نیز از دمای 885±0
دروه سانتیگراد به مدا  40دقیقه (فالر نالانجایی عیشالجر،
ایتاعیا) ،استیاده گردید(.)43

تایه نان با استیاده از خمیرترش های تجعیدی
برای تایه نان خمیرترشی ،نتبت  85درتد وزنی از
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گنالالدم در محالالیط کشالالت Agar

تاثير تخمير خميرترش بر ميزان اسيد فيتيک خمير و نان

گندم با استیاده از دو ودایه الکتییی اعی ودا شده از

حاتال از خالالجانش وال ب رقالالتهالالای مختوالالت محوالالجل

آن به عنجان آ ازگر اختصاتی باله تالجرا وداگاناله و

استاندارد اسید فیتیک تهیی گردید(.)42

مخوج با نتبت متاوی و محدودههای دمایی  98 ،82و
 93دروه سانتیگراد و زمالانهالای  81 ،43و  98سالاعت
تخمیر به خمیر مشابه نمجناله شالاهد افالزوده شالد و سالپ

تجزیه و تحوی آماری
نتایج حات از ای مااعهه با استیاده از آناعیز واریالان

تحالالت شالالرایط ییتالالالان بالالا نمجنالالاله شالالاهد در شالالالرایط

یک طرفه با مقایتاا زووالی حالداق اخالتحف مهنالیداری

آزمایشگاهی فرآوری گردید(.)47،43

( )LSDدر ساح مهنیداری  5/50با سه تیرار و باله کمالک

تهیی میزان اسید فیتیک نمجنههای خمیر و نان
الالال

از تجعیالالد خمیالالر نالالان کالاله شالالام خمیالالر حالالاوی

تیمارهای خمیرتالرش قبال از مرحواله الخالت نالان اسالت و
نانهای خمیرترشی ،مقدار اسید فیتیک آنها در مقایتاله
با نمجنههای شاهد بر اسا

آزمجن وال بسالنجی مبتنالی

بر تهیی میزان آهال در ساله تیالرار مالجرد ارزیالابی قالرار
گرفت .در ای روش ،اسید فیتیک بالا محوالجل آهال ساله
ظرفیتالی بالا محتالجای آهال مشالخ

رسالجب داده شالالد و

کاهش میزان آه در مالای رویالی باله عنالجان مهیالاری از
میزان اسید فیتیک تهیالی گردیالد .بالدی منظالجر محوالجل
استاندارد اسید فیتیک که شام محوالجل هیدراتاله نمالک
اسالالید فیتیالالک بالالرنج مالالیباشالالد ،محوالالجل سالالجعیاا آه ال

نرمافزار  SASنتخه  3/4مجرد تجزیه و تحوی قالرار گرفالت
و برای ترسیم نمجدارها نیز از نالرمافزارهالای Design expert

و  Curve expertاستیاده شد.

يافته ها
وداسازی و شناسایی مجعیجعی دو الکتجباسیوج

اعی

خمیرترش آرد کام گندم
ال

از چاار روز تیرار فرآیند مایهگیالری بالا ثبالاا

نتبی اسیدیته قاب تیتر خمیرترش ،دو آ ازگر الکتییالی
اعالالی خمیرتالالرش آرد کامال گنالالدم بالالا کشالالت سالالاحی
سجسپانتیجن آن ودا گردیدند .ودایالههالای مال کجر دو
باسی گرم مثبت و کاتالاالز منیالی بجدنالد .ارزیالابی اوعیاله

آمجنیجمی و محوجل  8-8بیالیریالدی از شالرکت سالیگما

تیثیر تجاعی هدف  DNAتک الرگنه خاع

آعدریچ ساخت کشجر آمرییالا تایاله شالدند .ابتالدا بالرای

م کجر با ژل اعیتروفجرز محصجالا تجعیالدی نیالز نشالان

استخرا اسید فیتیک از نمجنههای خمیر و نان از هضم با

داد کالاله ای ال ودایالالههالالا بالاله خالالانجاده بالالاکتریهالالای اسالالید

اسید کوریدریک نیم مجالر (مرک ،آعمان) به مدا ساله

الکتیک (با تجواله باله سالاح اختصاتالیت الرایمالر مالجرد

سالالاعت و سالالپ

سالالانترییجژ (هرمالال  ،مالالدل ،Z-323K

آعمان) در  9555دور در دقیقه به مدا  95دقیقه استیاده
شد .در مرحوه بهد به  5/0میویعیتالر از محوالجل اسالتخرا
شده ،یک میویعیتر از محوجل سالجعیاا آهال آمجنیالجمی

ودایههالای

استیاده) تهو دارند (تصجیر شماره .)4
نتالالالالایج تالالالالجاعییالالالالابی محصالالالالجالا  PCRدارای
الرایمالالالالر اختصاتالالالالی از  DNAتالالالالک الرگنالالالاله ایالالالال
ودایالالههالالا نیالالز الالال

از مقایتالاله تالالجاعیهالالای مالال کجر

از  95دقیقالالالاله

بالالالا دادههالالالای مجوالالالجد در الایگالالالاه اطحعالالالاتی NCBI

گرمخانهگ اری در حمام آب وجش تا رسیدن به دمالای

) (National Center for Biotechnology Informationبالا

 4/0میوالالیعیتالالر از

اسالالالالتیاده از رویالالالاله  BLASTnمنجالالالالر بالالالاله شناسالالالالایی

محوجل یالک درتالد  8-8بالیالیریالدی باله محوالجل قبوالی

الکتجباسیوج

الحنتالاروم ()Lactobacillus plantarum

اضافه گردید و و ب نمجنه بحفاتوه در طجل مج 043

و الکتجباسالیوج بالروی

نالالالالانجمتر (اسالالالالپیتروفجتجمتر  PGاینتالالالالترومنتز ،مالالالالدل

ترتیی با  33و  37درتد هم الجشانی گردید.

افالالالالزوده شالالالالد و ایالالالال مخوالالالالج الالالالال
محالالیط روی یالالخ قالالرار گرفالالت .سالالپ
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خمیالالر تالالرش حاتالال از تخمیالالر کنتالالرل شالالده آرد کامال

 ،LTD T80انگوتالتان) در مقایتاله بالا منحنالی اسالتاندارد

پژوهشی

علیرضا صادقی و همکاران

آ ازگر ،تالاثیر مهنالیداری ( )p≤5/50بالر میالزان تغییالراا
اسید فیتیک نان داشالتند .هالم چنالی از بالی کشالتهالای
به ترتیی تاثیر بیشتالری در کالاهش

میزان اسید فیتیک نان داشتند .عحوه بر ای از بی عجام
مجثر بر تخمیر ،تاثیر زمان تخمیر در روند کالاهش اسالید
تصوور ش شووماره  : 1ژل اعیتروفالالجرز محصالالجالا  PCRدارای الرایمالالر
اختصاتالالی بالالا تالالجاعی هالالدف  055ویالالت بالالازی واالالت شناسالالایی دو

فیتیک به مراتی بیشتر از دمای تخمیر و هالمچنالی اثالر
متقاب دمالا و زمالان تخمیالر بالجد .محتالجای اسالید فیتیالک

اعالالی خمیرتالالرش آرد کامالال گنالالدم (الیال  8و  )9در

نمجنه شاهد نیز  184/70میویگرم بر  455گرم بجد که به

مجاورا مارکر تد ویت بازی (الی  )4و هم چنی نمجنه هالای کنتالرل

ترتیی در نانهای فالرآوری شالده بالا خمیرتالرش حالاوی

الکتجباسالالیوج

مثبالالت حالالاوی  DNAحات ال از کشالالت خالالاع

Lactobacillus sp.

)( (PTCC 1332الی  )1و کنترل منیی یا فاقد باکتری (الی .)0

مقایته تغییراا اسید فیتیک در خمیر نانهالای فالرآوری
شده با تیمارهای مختوت خمیرترش
مقایته مقادیر اسید فیتیک خمیر نانهای تجعیدی در
ای مااعهه نشان داد که عمجماً با افالزایش زمالان و دمالای
تخمیر خمیرترش در مالجرد هالر کشالت آ الازگر ،میالزان
اسید فیتیک نیز بیشتر کاهش یافت (ودول شالماره .)8
بر ایال اسالا

کالمتالری مقالدار اسالید فیتیالک در نمجناله

حات از  98ساعت تخمیر در  93ساعت تجسط مخوج

الکتجباسالالیوج بالالروی  ،الکتجباسالالیوج

مخوالالج ای ال دو ودایالاله بالاله میالالزان  82تالالا  95 ،07تالالا 02
و ناایت الاً  90تالالا  38درتالالد در مقایتالاله بالالا نمجنالاله شالالاهد
کاهش یافت.
جدول شماره  : 2ارزیابی تغییراا اسید فیتیک خمیر نان تحالت تالاثیر
زمان تخمیر و دمای تخمیر در آ ازگرهای مختوت خمیرترش
دمای تخمیر

زمان تخمیر

اسید فیتیک خمیر (میویگرم بر  455گرم)

(دروه سانتی گراد)

(ساعت)

الکتجباسیوج الحنتاروم

مخوج دو باکتری

5

5

043/429±4/315a

043/429±4/315a

043/429±4/315a

82

43

932/483±5/778b

923/035±5/031b

973/779± 5/291b

81

971/335±5/534c

930/279±5/139dc

913/879±5/850e

98

903/223±5/914d

993/303±5/990h

988/149±5/141 h

43

973/035±4/023cb

979/189±5/353c

937/433±5/953c

81

938/733±5/937d

901/125±5/150e

992/759±5/898f

98

918/723±5/103f

982/993±5/083g

957/333±5/903m

43

933/003±5/113dc

931/835±5/835d

907/353±5/925d

81

909/893±5/130e

917/233±5/150f

995/199±5/387g

98

947/345±5/538g

953/245±5/914h

833/009±5/080n

98

دو ودایه الکتییی مشالاهده گردیالد (مهالادل  19درتالد
کالالاهش در مقایتالاله بالالا نمجنالاله شالالاهد) و مخوالالج ای ال دو

ودایه (الکتجباسیوج بروی

و الکتجباسیوج

93

الحنتاروم)

نتبت به هر سجیه به طجر وداگانه سبی کاهش بالیشتالر
میزان اسید فیتیک خمیر شد.

الحنتالالاروم و

الکتجباسیوج بروی

مقدار اسیدفیتیک نمجنه شاهد در ردیت نختت،گزارش شده است و حالروف
m،h،g،f،e،d،c،b،aو nدر هر ستجن ،نشالانگالر تیالاوا مهنالی دار در سالاح
 α=5/50می باشد.

مقایته تغییراا اسید فیتیک در نانهای فرآوری شده بالا
تیمارهای مختوت خمیرترش
بر اسا

نتایج به دست آمده با افزایش مدا زمالان

و دمای تخمیر ،کاهش میزان اسید فیتیالک در مالجرد هالر
کشت آ ازگر بالیشتالر بالجد (تصالجیر شالماره  .)8آنالاعیز
واریان

و مقایته میانگی تغییراا اسید فیتیک نانهالای

فرآوری شالده در سالاح  0درتالد نیالز نشالان داد کاله در
ساج مختوت دمای تخمیر ،زمان تخمیر و نالجع کشالت
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آ ازگر ،مخوج دو ودایه ،الکتجباسالیوج
الکتجباسیوج بروی

الحنتالاروم و

تاثير تخمير خميرترش بر ميزان اسيد فيتيک خمير و نان

نزوعالالی داشالالت (تصالالجیر شالالماره  .)9بالالاال بالالجدن ضالالرایی
همبتتگی بی الارامترهای م کجر نشان دهنده ووجد ارتبالا
فیتیک خمیر و نان حات از آرد کام گندم است.

تصر ش شماره  : 2بررسی تغییراا اسید فیتیک در نالانهالای فالرآوری شالده
تحالالت تالالاثیر دمالالای تخمیالالر ،زمالالان تخمیالالر و نالالجع آ الالازگر اختصاتالالی
خمیرترش آرد کام گندم
تصر ش شماره  :3ارزیابی راباه بی اسیدیته قاب تیتالر خمیرتالرش آرد

بر اسا

ایال نتالایج ،محتالجای اسالید فیتیالک خمیالر

نمجنه شاهد ( )043/429ال

کام گندم با میزان اسید فیتیک خمیر و نان قاعبی تجعیدی

از مرحوه الخت نان (،)184/70

مهادل  43درتد کاهش یافت .با تجوه به ییتالان بالجدن

بحث

مراح فرآوری نمجنههای مجرد ارزیابی در ای مااعهه با

در فرآوردههای حات از آرد کام

نمجنه شاهد ،اثر مرحوه الخت نیز بر کاهش اسالید فیتیالک

اسید فیتیک یا فیتاا به واساه ایجاد کمپوی

در تمامی نمجنههالا ییتالان بالجده و باله تیمالار خمیرتالرش

ضروری تغ یهای مان از و ب آنها میشجد .اما تجزیه

مجرد استیاده بتتگی نخجاهد داشت.

فیتالالاا بالاله میالالج اینجزیتالالجل فتالالیاا تجسالالط فیتالالاز ،اثالالراا

حا ،حضالجر
با امالح

سحمتی بخشی نظیر کالاهش آرتالروز میاتال  ،الایالداری
ارزیابی راباه تغییراا اسالیدیته قابال تیتالر خمیرتالرش بالا

بافتهای عصبی ،ممانهت از بروز سرطان روده بزرگ و

اسید فیتیک خمیر و نان تجعیدی

بیماریهای قوبی را در الی دارد( .)43استیاده از آ ازگرهالای

راباه رگرسیجنی اسیدیته قاب تیتر خمیرتالرشهالای

الکتییی انتخابی در خمیرترش با قابویت تجعیالد آنالزیمهالای

تجعیدی با میزان اسید فیتیک خمیالر (مالدل خاالی) و نالان

تجزیهکننالده فیتالاا باله عنالجان یالک روش مالجثر واالت

تجعیالالدی (مالالدل عجتالالتیک) بالاله ترتیالالی دارای تالالجان دوم

کالالاهش محتالالجای فیتالالاا و برخالالجرداری از اثالالراا مییالالد

ضریی همبتتگی  5/22و  5/23بجد و با افزایش اسالیدیته

تغ یهای و سحمتی بخش نانهالای حاتال از آرد کامال

قاب تیتر خمیرترش ،میزان اسید فیتیک آنهالا نیالز رونالد
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بی اسید تجعیدی در حی تخمیر خمیرترش با میزان اسید

پژوهشی

علیرضا صادقی و همکاران

تخمیالر میتجانالالد بالاله طالالجر کالامحً مالالجثر ،هیالالدروعیز اسالالید

آعی تجعیالدی سالبی تجزیاله قابال مححظاله اسالید فیتیالک

فیتیک و دسترسی به امححالی هالمچالجن آهال  ،کوتالیم،

میشجد .محققالی مال کجر دریافتنالد کاله باله والز فهاعیالت

منیزیم و فتیر را افزایش دهد( .)88،84بر اسا

نتایج ای

فیتازی آ ازگرهای الکتییی خمیرترش ،اثر متقابال

pH

مااعهه ،تخمیر کنترل شده خمیرترش آرد کام گندم با

الایی ناشی از تجعید اسیدهای آعی بر فهاعیت فیتازی داناله

الحنتاروم و

حا و مخمر نانجایی نیز در کاهش اسید فیتیالک نقالش

استیاده از کشتهای آ ازگر الکتجباسیوج
الکتجباسیوج بروی

تحت تیمار دمای تخمیالر و زمالان

دارد(.)44
نتالالایج الالالژوهش  Chaouiو همیالالاران و هالالمچنالالی

تخمیر به نحج بارزی دارای قابویالت کالاهش میالزان اسالید
فیتیک خمیر و نان حجالیم تجعیالدی در مقایتاله بالا نمجناله

 Lopezو همیالالاران نیالالز نشالالان داد کالاله اسالالتیاده از نالالان

شاهد بجد.

خمیرترشی در وعالدههالای ال ایی مالجش آزمایشالگاهی

فهاعیت فیتازی ودایههالای الکتییالی خمیرتالرش در

سالالالبی افالالالزایش میالالالزان آهالالال سالالالرم ،همجگوالالالجبی و

مااعهاا  De Angelisو همیاران( )3در خصجص ودایاله

هماتجکریالالت نتالالبت بالاله رژیالالم ال ایی حالالاوی نالالان یالالر

و همچنالی  Palaciosو

خمیرترشی میشجد که دعیال آن فهاعیالت بالاالی فیتالازی

روتری گزارش

باکتریهای اسید الکتیک خمیرترش اعحم شالد(.)83 ،80

شده است .نتالایج  Lopezو همیالاران نیالز نشالان داد کاله

یافتالالههالالای مااعهالالاا م ال کجر،

الکتجباسالالیوج سانیرانتینتالالی

همیاران( )43برای ودایه الکتجباسیوج

خمیرترش حات از توییال دو آ الازگر الکتجباسالیوج
الحنتاروم و عجکجنجستجک مزنتروئیدی

در مجمالالجع و بالالر اسالالا
فهاعیت فیتازی آ

ازگرهای الکتییی و تاثیر کالاهش pH

با کنترل شرایط

ناشی از تجعیالد اسالیدهای آعالی تجسالط آنهالا بالر فهاعیالت

تخمیالالر ،سالالبی کالالاهش چشالالمگیالالر میالالزان اسالالید فیتیالالک

آنزیم فیتاز ،مامتالری دالعیال کالاهش اسالید فیتیالک در

نتایج ایال محققالی  ،بالاکتریهالای

نانهای خمیرترشی هتتند .اعبته برای ح ف مناسی اسید

اسید الکتیک خمیرترش با تجعید اسالیدهای آعالی pH ،را

فیتیک باید شرایط تخمیر با انتخاب باتری محدودههای

بالاله محالالدوده باینالاله فهاعیالالت آنالالزیم فیتالالاز (حالالدود )1/0

دمایی و زمانی و هم چنی ساح اسیدیته قاب تیتر خمیالر

میرسانند .اعبته نتایج سایر محققی نیز نشان داد که افالت

تالالرش بالالا انتخالالاب مخوالالجطی از آ ازگرهالالای همالالج و

شدید  pHبه دعی انباشتگی بیش از حد فتالیر یالر آعالی

هتروفرمنتاتیج کنترل گردد.

میشجد( .)85بر اسا

ناشی از فتیریحسیجن مجدد اسید فیتیک میتجاند منجالر

در مااعهه حاضر نیالز تمالامی تیمارهالای خمیرتالرش

به کاهش فهاعیت فیتاز و متهاقباً کالاهش هیالدروعیز اسالید

مجرد استیاده به شی مهنیداری از قابویت بیشتالری در

فیتیک در نانهای خمیرترشالی گالردد( .)81،89در بخالش

کاهش میالزان اسالید فیتیالک در مقایتاله بالا نمجناله شالاهد

شد که با افزایش زمان

برخجردار بجدند و بیشتری فهاعیت فیتاری نیز در تخمیر

دیگری از ای مااعهه نیز مشخ

و دمای تخمیر هر کشت آ ازگر اختصاتالی و باله مالجازاا

خمیرترش حاوی مخوالج آ ازگرهالای الکتجباسالیوج

افالزایش اسالالیدیته قابال تیتالالر خمیرتالرش ،قابویالالت فیتالالازی

الحنتاروم و الکتجباسالیوج بالروی

خمیرترش آرد کام گنالدم نیالز افالزایش یافالت و رابااله

سانتیگراد ال

در دمالای  93درواله

از  98ساعت تخمیر مشاهده شد .بر ایال

مشخصالالی بالالی میالالزان اسالالیدیته قاب ال تیتالالر خمیرتالالرش و

اسا

محتجای فیتاا خمیر و نان تجعیدی ووجد داشت.

مااعهالاله در تالالجرا کنتالالرل شالالرایط تخمیالالر خمیرتالالرش

بر اسا

یافتههای  Leenhardtو همیالاران نیالز افالزایش

اسالالالیدیته قابالالال تیتالالالر خمیرتالالالرش بالالاله واسالالالاه تشالالالیی

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

سجیههای آ ازگر مییروبی مجرد استیاده در ایال

می تجانند به نحج مجثری ،محتجای اسالید فیتیالک خمیالر و
نان حات از آرد کام گندم را کاهش داده و منجر باله
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آ ازگر اختصاتی با کنترل محدودههای دمایی و زمانی

کمپوی های محوجل از اسالید فیتیالک تجسالط اسالیدهای

تاثير تخمير خميرترش بر ميزان اسيد فيتيک خمير و نان

سپاسگزاری
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بالالدی وسالالیوه از مهاونالالت محتالالرم الژوهشالالی دانشالالگاه

 با تجواله.افزایش دسترسی به امح مجوجد در آن شجند
به سرانه مصرف نان در کشجر و ضرورا افزایش ارزش

عوالالجم کشالالاورزی و منالالاب طبیهالالی گرگالالان و هالالمچنالالی

تغ یهای آن با استیاده از آرد کام گندم میتالجان از نتالایج

مهاونالالالت محتالالالرم الژوهشالالالی دانشالالالگاه عوالالالجم الزشالالالیی

ای مااعهه برای ح ف اسید فیتیک نان تجعیدی و مقابواله

گوتتان که هزینههای اوالرای ایال الالژوهش را در قاعالی

با فقر امح مهدنی خصجتاً آه چحته شده با اسالیدفیتیک

،یالالک طالالر مشالالترک بالالی دانشالالگاهی تالالامی نمجدنالالد

 متتوزم، اعبته تهمیم ای نتایج به حاعت واقهی.استیاده نمجد
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