
نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاننمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

Termamylآمیالزآمیالز  آلفاآلفا  آنزیمآنزیم  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  مالتودکسترینمالتودکسترین  فرآوريفرآوري  ::عنوانعنوان 2-x

  محصولمحصول                                                                                              فرموالسیونفرموالسیون  ::خدماتخدمات  نوعنوع

  روشروش    مواردموارد  سایرسایر

2، فخري شهیدي2سید علی مرتضوي، 1علیرضا صادقی : : مجریانمجریان/ / مجري مجري 

صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشکده گروه علوم و صنایع غذایی،  استادیار -1

استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد -2

13901390      ::ایجادایجاد  تاریختاریخ

::ازاز  منتجمنتج

  نامهنامه  پایانپایان  داخلیداخلی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح

  خارجیخارجی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح  پروژهپروژه//مخصوصمخصوص  مسئلهمسئله

::  دستاورددستاورد  توصیفتوصیف

و شـامل مخلـوطی از    20مالتودکسترین، پلیمري از ساکاریدهاي فاقد طعم شیرین بوده که اکی واالن دکسـتروز آن کمتـر از   !!!!!!!!

ترکیبات با وزن مولکولی بین پلی ساکاریدها و الیگوساکاریدها است که به صورت پودرهاي سفید رنگ یا شربت هـاي غلـیظ در   

مالتودکسترین ها در مقایسه با نشاسته  خام، حاللیت بیشتري در آب دارنـد، نسـبت بـه اکثـر هیدروکلوئیـدهاي      . دسترس می باشد

غذاییغذایی  صنایعصنایع  دانشکدهدانشکده  غذایی،غذایی،  صنایعصنایع  وو  علومعلوم  ::آموزشیآموزشی  گروهگروه

--  ::))باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

- -   دارید؟دارید؟  آنآن  سازيسازي  تجاريتجاري  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

مالتودکسترین ها در مقایسه با نشاسته  خام، حاللیت بیشتري در آب دارنـد، نسـبت بـه اکثـر هیدروکلوئیـدهاي      . دسترس می باشد

همچنین به عنوان یک افزودنی غذایی به دلیـل ایجـاد ژل، قـوام،    . خوراکی، ارزان تر هستند و محلول آنها فاقد طعم و رنگ است

بافت، افزایش ویسکوزیته، کاهش دماي تبدیل فاز، افزایش مقاومـت بـه دمـاي بـاال، افـزایش میـزان مـاده خشـک، ممانعـت از          

در این پژوهش پس از بررسی هاي آزمایشگاهی، فرایند تولیـد  . کریستالیزاسیون و کنترل دماي انجماد مورد استفاده قرار می گیرند

Termamylمالتودکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیالز  2-x مراحـل ایـن فراینـد شـامل تهیـه       . در مقیاس نیمه صنعتی انجام شد

، افزودن آنزیم، کنترل دماي سوسپانسیون در طی همزدن آن، کنترل مداوم اکی واالن دکسـتروز و  pHسوسپانسیون نشاسته، تنظیم 

مواد جامد محلول، غیر فعال سازي آنزیم پس از رسیدن به اکی واالن دکستروز مورد نظر، جداسازي بخش هاي محلول با اسـتفاده  

پس از بهینه سازي عوامل موثر بر تولید . از سانتریفوژ و در نهایت خشک کردن محلول حاصل از سانتریفوژ به روش پاششی بود

تا بتوان ) 1شکل(ویژگی هاي محصول تولیدي نیز مورد ارزیابی قرار گرفت آنزیم مذکور، نیمه صنعتی مالتودکسترین با استفاده از 

 .از آن به عنوان جایگزین مالتودکسترین وارداتی استفاده نمود

 

به ترتیب از راست به چپ، روند تغییرات اکی واالن دکستروز، فعالیت باقیمانده آنزیم و میزان نشاسـته هیـدرولیز نشـده تحـت تـاثیر        -1شکل

Termamylغلظتهاي متفاوت از آنزیم آلفا آمیالز  2-xدر محدوده  شرایط مورد بررسی در این پژوهش ،.


