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باند شده با فیتات در مواد غذایی خام و اصلی (p)دلیل اصلی برای استفاده فیتاز با منشاء خارجی در خوراک آزادسازی فسفر 

غیر آلی نیست، بلکه اثر (p)مقادیر افزودنی فسفر  باشد. این موضوع تنها به خاطر کاهش هزینه خوراک به وسیله کاهشمی

دومین فعالیت  به عنوانای شناخته شده است. مثبت روی عملکرد به وسیله هضم فیتات دارد، که به عنوان یک ماده ضد تغذیه

پروتئین باند شده به فیتات ممکنه برای هضم بیشتر در دسترس قرار گیرد، بنابراین پروتئین و آمینو اسید ذخیره شده به عنوان 

(Matrix Value) شود.فیتاز در نظر گرفته می 

 

 نئیفیتات و هضم پروت

-در روده با مولکولکند، جایگزین شده که ایجاد بار منفی میباشد که با شش گروه فسفات فیتات، یک حلقه میو اینوزیتول می

توانند با (. پروتئین )اسیدهای آمینه( همچنین می1شود )شکل شود، مانع هضم و جذب آنها میهایی که بار مثبت دارند باند می

 (COOH-گروه کربوکسیل ) وسطتهای کلسیمی ( یا به وسیله پل4NH+مولکول فیتات باند شوند، یا به وسیله گروه آمونیومی )

 قسمتدومین  از طرفیآن پایین است،  PHافتد، جاییکه میکوچک روده . اولین اتفاقات مهم در ابتدای شودمیباند پروتئین 

تواند فعالیت پپسین را کاهش فیتات می. شوداز روده محسوب مینیز بخش مهمی  باشدبیشترین می PH روده کوچک جایی که

این آسیب شود. بنابراین مانع هضم پروتئین میباشد و سنگدان میدر کلیدی  شود()در سنگدان ترشح نمی پروتئازدهد که 

شود که نهایتا غلظت آنها را در از پیش معده میاسید هیدروکلریدریک و تولید پپسینوژن ترشح تحریک  باعثهضم به پروتئین 

شوند، اما شده نه تنها باعث از دست رفتن پروتئین آندوژنوس )پپسینوژن( می های ارایه. این فعالیتدهدسنگدان افزایش می



باعث نیاز بیشتر به مصرف خوراک با درصد  که شودهمچنین صدمه به موکوس باعث تخریب از طریق تولید اسید اضافی می

ی دئودنوم را خنثی نماید، به دنبال از اسید PHکربنات بیشتر نیاز است تا همچنین سدیم بی. داردپروتئین بیشتر جهت ترمیم آن 

های اصلی منشایی از تعادل الکترولیتی در روده وجود دارد. سطوح فیتات در خوراکدست دادن سدیم، پتانسیل برهم خوردن 

طح های شروع طیور در باالترین سو سطوح پروتئین در جیرهبسیار باالست منبع پروتئینی )سویا، کلزا و کنجاله آفتابگردان( 

یک تخریب سریع به وسیله آنزیم فیتاز سریع االثر سودمند است زیرا باشد، ها ماکزیمم میبنابراین فیتات آن خوراک است،

 برند. از بین می راای آنآثار ضد تغذیه

 

 

 

 

 

 ای: فیتات به عنوان یک ماده ضد تغذیه1شکل 

 

 باشدآن مرتبط ( p)ارزش پروتئینی فیتاز باید با ارزش فسفری 

دهد، که نه تنها برای ذخیره سازی پروتئین است، ای برای فیتازش ارزش پروتئینی خاصی را ارائه میدر عمل، هر تولیدکننده

ای و پروتئینی اسید آمینهباشد. فیتازهای در دسترس تجاری متفاوتی ارزش ماتریکسی بلکه برای تک تک اسیدهای آمینه می

به توانایی تجزیه سریع  گییکدیگر کامال متفاوت هستند. ذخیره سازی پروتئینی فیتاز کامال وابستمتفاوتی دارند، که معموال از 

. داردهای کمپلکس )اسیدهای آمینه( و کاهش هدر رفت پروتئین با منشا داخلی فیتات )همانند توصیف فوق( ترشح پروتئین

کنند، اما آنها دسترسی پروتئازهای با منشا اسیدهای آمینه را حمایت نمیفیتازها پروتئاز نیستند، بنابراین آنها هیدرولیز پروتئین به 

به دنبال این ایده، ذخیره سازی پروتئین نیاز به مرتبط شدن توانایی فیتاز به تجزیه کنند. تر میها در دسترسداخلی را به پروتئین

های بهرحال، فرموالسیونبه فیتاز نسبت داده شود. (p value) فسفریارزش ، بنابراین این بدان معنی است که باید داردفیتات 

های ماتریکسی پروتئین )شامل اسیدهای آمینه( که توسط تولیدکنندگان مختلف فیتاز های گوشتی با ارزشهای جوجهجیره

 .در یک راستا نیست (p) فسفرذخیره سازی با شود، ادعا شده است که باعث ذخیره سازی پروتئین می



در ( p)باشد. که با ذخیره سازی فسفر نشان دهنده تغییرات بسیاری در ذخیره سازی پروتئینی فیتازهای مختلف میجدول یک 

 باشد(.)در فیتازهای مختلف نابرابر مییک راستا نیست 

 

 

 

 

 (€/T) های گوشتی ارایه شده استجوجههای جیرهذخیره سازی فسفر و پروتئین/ اسیدهای آمینه در فرموالسیون خوراک برای فیتازهای مختلف که یک دوز توصیه شده آنها در : 1جدول 

 

 اسید آمینه فیتاز و الگوی پروفایل اسید آمینه خوراک هایارزش

ای خاصی دارند. فیتازها پروتئاز نیستند، آنها هیدرولیز پروتئین را انجام خوراک و اجزای خوراک الگوی پروفایل اسیدآمینه

شوند. با این وجود به طور حقیقی دهند و همانند پروتئازهای اندوژنوسی و اگزوژنوسی اختصاصا باعث ترشح اسیدآمینه نمینمی

د و موکوس به عنوان مثال ترئونین بیشتری نسبت به توانند در سنگدان با فیتات باند شونهای آزاد براحتی میبرخی از اسیدآمینه

 شدنبیشتر یا کمتر  باعثای فیتاز های ماتریکسی اسیدآمینهها دارد، این بدان معنی است که ارزشنسبت به سایر بافت ،لیزین

که توسط تامین  Lysبه  Trpو  Met+Cys ،Thrنسبت اسیدهای آمینه ماژور نظیر . شوندمیپروفایل اسیدآمینه خوراک 

این  2شود. با توجه به جدول شماره در نتیجه، تقریبا با الگوی مشابه مواد خوراکی پیگیری میشود، های فیتاز اعالم میکننده

رسد به طور انتخابی باعث آزاد به نظر می T.reesiتولید شده توسط  E. Coliرسد. به عنوان مثال، فیتاز موضوع به نظر نمی

درصد لیزین  100درصد نسبت به  112شود. )می Lysبیشتر نسبت به  Trpهای ماتریکسی اعالم شده( اس ارزشسازی )بر اس

باشد، در مقابل، تولید فیتاز توسط آسپرژیلوس درصد لیزین می 100درصد تریپتوفان نسبت به  19درحالیکه خوراک فقط شامل 

باشد( درحالیکه این نسبت در خوراک به درصد لیزین می 100ابل درصد در مق Met+ Cys  ،26نایجر به نظر قادر به ترشح 

 باشد.می 100و  Lys 73در مقابل  Met+ Cysترتیب برای 

 

 

 

 



 (NSPSای )ساکاریدهای غیر نشاستهماتریکس پروتئینی فیتاز با پلی هایمقایسه ارزش

از شوند از طریق کاهش ویسکوزیته روده و به وسیله ( میNSPasesای )ساکاریدهای غیر نشاستههاییکه باعث شکستن پلیآنزیم

شوند باعث افزایش نامیده می Cage effectها به وسیله فیبر نامحلول که ترشح موادی که باعث گرفتار شدن پروتئینبین بردن 

تظار دارند که درصد آنها ان 90است که بیش از  موضوعیها نشان دهنده دانیک تحقیق توسط تغذیهشوند. هضم پروتئین می

ای هضم پروتئین را بیش از یک آنزیم فیتاز افزایش بدهد، به خاطر اینکه ساکاریدهای غیر نشاستهیک آنزیم هضم کننده پلی

نگاه کنید، که حفظ پروتئین به وسیله  2باشد. بهرحال، به شکل شماره می هاهای آناز فعالیتتشریحی در فوق این دو حالت 

های تجزیه کننده سپس حفظ پروتئین به وسیله آنزیم ،ه شده در جدول شماره یک( نشان داده شده استیک فیتاز )نشان داد

بندی شده توسط تولید کنندگان آنزیم( به نظر میرسد که این منطق ای تجاری در دسترس )گروهساکاریدهای غیر نشاستهپلی

ی پروتئینی ادعا شده برای بعضی فیتازها ممکنه کامال تخمین های ماتریکسنباشد. بدین معنی است که ارزش قبولهمیشه قابل 

ممکنه کمتر تخمین زده ای ساکاریدهای غیر نشاستههای تجزیه کننده پلیهای پروتئینی ادعا شده در آنزیممازاد باشد، یا ارزش

 شده باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

های جوجههای جیرهساکاریداز که یک دوز توصیه شده آنها در برای فیتازهای مختلف و پلی: ذخیره سازی پروتئین/ اسیدهای آمینه در فرموالسیون خوراک 2جدول

 (€/Tگوشتی ارایه شده است )

 گیرینتیجه

های ماتریکسی پروتئینی یک فیتاز به سرعت تجزیه فیتات بستگی دارد، و شاید مرتبط به گیری کرد که ارزشتوان نتیجهمی

های ماتریکسی پروتئینی یکسان باید ارزش (p)های ماتریکسی . بنابراین، فیتازهای با ارزشباشد (pفسفر )های ماتریکسی ارزش

 یکسانی داشته باشند.


