
ИТАКОНОВАИТАКОНОВА((метиленянтарнаметиленянтарна))
КИСЕЛИНАКИСЕЛИНА



vvХарактеристикаХарактеристика::
ü ненаситена двуосновна киселина;
ü структурна формула:

СН2– СООН
½
С – СООН
||
СН2

ü продукт на метаболизма на въглехидратите от гъби от
род Aspergillus;

ü Asp.terreus Asp.itaconicus
ü djnfdf



vv ПриложениеПриложение::

üнейните производни могат да
полимеризират - получават се
многобройни синтетични материали;
üпроизводство на висококачествени
смоли, синтетични влакна (в това число
и нитрилакрилни влакна “нитрон”),
повърхностно активни вещества,
миещи средства, фармацевтични
препарати, инсектициди, багрила и
други сложни органични съединения;



vvПроизводствоПроизводство::
üможе да бъде получена по химичен път от
лимонена или аконитова киселина;

ü се използва дълбочинният метод и
повърхностно култивиране;

ü култивиране на продуцента на
среди с висока концентрация на
захари(най-често меласа) при
ниско рН на средата и достатъчно
кислород,при условия на ограни-
чаване на растежа от мин.компо-
ненти на средата(Р и Fe);



üпри концентрация над 70 г/л се
наблюдава потискане растежа на
продуцента и биосинтезата на продукт
– токсичен продукт е итаконовата к-на;
üнеутрализация с NH4CL;
üАsp.terreus - внасяне на високи
концентрации метални йони като Zn2+,
Mg2+ и Cu2+ ; се използват сухи
конидии на гъбта, отделени от мицела
и смесени с активен въглен;



vv ПовърхностенПовърхностен методметод нана
култивиранекултивиране::
� Сдс в кювети с доливка или без
� доливка;
� източник на въглерод – меласа

или продукти от преработката
на дървесинни отпадъци;
средата съдържа:NH4NO3,MgSO4.7H20,
ZnSO4.7H20, K4Fe(CN)6 и царевичен
екстракт.;
рН на средата е 5;



vvДълбочиннияДълбочинния методметод нана
култивиранекултивиране::

üдва ферментатора;
üпосевния ферментатор - спори на
гъбата;
üферментационната среда - 6-7%
меласа и солеви състав(същият като
при повърхностния метод);
üрН на средата – 2,1 – 2,3– оптимално за
синтезата на итаконова киселина;
üдобив – 40-60 г/л;



vvМеханизъмМеханизъм нана биосинтезабиосинтеза::
ü свързан с превръщане на глюкозата по фруктозо-
бифосфатния път и ЦТК;

ü предшественик - цис-аконитовата киселина, продукт
на трансформация на цитрата под действието на
аконитат хидратаза;

ü A. terreus - ензим аконитатдекарбоксилаза, която
осъществява реакция на декарбоксилиране на цис-
аконитата и образуване на итаконова киселина;

ü итаконовата киселина под действие на
итаконитазата може по-нататък да се превръща в
итаконова киселина;

ü свръхсинтезата и отделянето на итаконова киселина
става в резултат на инхибиране на метаболизма на
аконитата - възможни инхибитори се считат Cu++

йони и ниското pH на хранителната среда;
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