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Abstract
Introduction: Clavulanic acid is the first B-Lactamase inhibitor that has been used clinically
since 1981. This inhibitor is the natural product of the fermentation of Streptomyces
clavuligerus and is useful for protecting B-lactams against lots of important B-lactamases such
as Group A B-lactamases and Group D Cloxacillin lysis enzymes. The aim of this study was to
optimize the composition of the fermentation medium in terms of the carbon source in the
production of clavulanic acid.
Materials and Methods: In this experiment, the influence of different concentrations of
glycerol 15 g/L, wheat bran 17 g/L, and glucose 18.1 g/L on the production of clavulanic acid
was tested. After passing the levels of sporulation, seeding, and fermentation, the influence of
different concentrations of glucose, wheat bran, and glycerol on pH rates, biomass, and
morphology of Streptomyces clavuligerus was tested by the light microscope. The concentration
of clavulanic acid produced was measured by spectrophotometry.
Results: According to the results, the highest production of clavulanic acid in all substrates was
on the eighth day. The use of glycerol at a concentration of 15 g/l produced 238.3 mg/l
clavulanic acid, which had the highest production rate and also reduced production costs.
Discussion and Conclusion: Due to the price, availability, and also increasing the production
of glycerol and wheat bran (compared to corn oil), the production of clavulanic acid in
environments containing glycerol and wheat bran is easier and more convenient.
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چكیده
مقدمش :ر والنیکاسید ،نخسدین مهاررنندۀ بداالردامازک است ره اسهد ا ۀ بهالینی یافدهه و مصهر

سغاز شهد اسهت .ایهن مهاررننهد م صهو عبیتهی تخمیهر اسدرژدومایسه

ر ولهیجهرو

س از سها 4914

اسهت و ر م افتهت از

بداالردازها مهم ازجمله بداالردامازهاک گرو  Aو سنزیمهاک تیزیهرنندۀ رولکساسیلین ر گرو  Dمؤثر است .مطالته
حاضر با هد

بهینهسازک ترریبات م یطریت تخمیر ازنتر منبع رربن ر تولید ر والنیکاسید انیاز شد.

مواد و روش ا :ر ژووهش حاضر ،اثر غلتتهاک  45گرزبرلیدهر گلیسهرو  47 ،گهرزبرلیدهر سهبو

گنهدز و 4/41

گرزبرلیدر گلورز روک تولید ر والنیکاسید بررسی شد .ژ از گ راند مراحل اسپورزایی ،ب ر هی و تخمیر ،تهثثیر
غلتت هاک مخدلف گلیسرو  ،سبو

ریختشناسی سوی اسدرژدومایس

گنهدز و گلهورز روک شها

ر ولهیجهرو

ههاک اسهیدیده ،وز تهر زیسهتتهو و تیییهرات

بها میکروسهکون نهورک بررسهی شهد .غلتهت ر والنیهکاسهید

تولیدشد به رو

اسپکدروفدومدرک انداز گیرک شد.

نتایج :ندایج نیا

ا ند بییدرین میزا تولید ر والنیکاسید با تماز ژیشما ها ر روز هیدم رخ می هد .اسهد ا از

 45گرزبرلیدر گلسیرو سبب تولید  091/9میلیگرزبرلیدر ر والنیکاسید شهد رهه بییهدرین میهزا تولیهد را اشهت و
سبب راهش هزینههاک تولید شد.
بحث و نتیجشگیر  :باتوجهبه قیمت ،ر سدر بو

و همچنین افزایش تولید باز گلیسرو و سهبو

گنهدز ( ر

مقایسه با روغن ذرت  ،تولید ر والنیکاسید ر م یطهاک حاوک گلیسرو و سبو

گندز سسا تر انیاز میشو .

واژه ا کلید  :ر والنیکاسید ،بداالرداماز ،وز تر زیستتو  ،اسدرژدومایس

ر ولی جرو
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غربا گهرکههاک گسهدر اک بهراک یهافدن بداالردهازههاک

مقدمش
اسدرژدومایس ه ههها ،گههرو بزرگههی از ریزموجههو ات
هسدند ره بهعلت تولید ترریبات باارز  ،توجهه بسهیارک
را بههه ههو جلههب رههر انههد .یکههی از مهههمتههرین و

بههاارز تههرین گونههههههاک اسدرژدومایسهه
ژووهیهههارا بسهههیارک را بهههه هههو متطهههو

اسدرژدومایس ه

رههه توجههه
رهههر ،

ر ولههیجههرو  4اسههت ( . 4ترریبههات

یا شد بهشهکل مدابولیهت ثانویه ریزموجهو ات بههعهور
متمو

ر زما بییین رشهد میکهروت تولیهد مهیشهوند

بنهابراین ،وهو بییههدرین غلتهت سندههیبیوتیهک ر زمهها
مرگ ریزموجو به ست میسید ،تولید س مسدلزز زما
نسههبدا عههوالنی ( 5تهها  7روز اسههت .سهها دار شههیمیایی
سندیبیوتیکها باهم مد اوت است و این سا دار شهیمیایی
ویوگههیهههاک فیزیکههی ،شههیمیایی ،میکروبههی ،ارویههی و
بهههالینی سندهههیبیوتیهههک را میهههخ

مهههیرنهههد (. 0

سندی بیوتیک ههاک بداالردهاز رهه ر رمها بیمهارکههاک
باردریهههایی بهههه رهههار مهههیرونهههد ،بهههیش از  50رصهههد
سندی بیوتیک ها و بخش عمد اک از اروهاک شهیمیایی را
تیکیل مهی هنهد .سندهیبیوتیهکههاک بداالردهاز بها مههار
ژروتئینهاک مدصلشوند به ژنهیسهیلین ،ر سهندز یهوارۀ
سلولی باردریایی ا د

اییها مهیرننهد ( . 9سدرسهی

سسا به سا دار این ترریب ،سمیت نهاویز ،رارسمهدک و
اثر زیا سبب راربر گسدر ۀ سندیبیوتیکهاک بداالردهاز
ر ژزشکی شد است .ایهن سهده از سندهیبیوتیهکهها و
انوا ۀ ژنیسیلینها و س الوسپورینها را شامل مهیشهو .
شا ص اصلی سندیبیوتیکهاک بدهاالردهاز ،وجهو حلقه
وهار عضوک بداالرداز است (. 1
از ه ه  4970بههه بتههد رههه ب ه

مقاومههت ر برابههر

سندیبیوتیهکههاک بداالردهاز بههعهور جهدک مطهرد شهد،

مقاوز به بداالرداماز انیاز و به ریف بر ی از بداالردازها
مانند رارباژنمها منیهر شهدند رهه ر برابهر بداالردامازهها
مقاوزترند.
میکروتشناسا وادۀ تخمیر را ر و م هوز مد هاوت
به رار میبرنهد ر مب ه

مدابولیسهم ،تخمیهر بهه فراینهد

تولید انهردک گ دهه مهیشهو رهه ر س  ،ترریبهات سلهی
بهشکل هند و ریافت رنندۀ الکدرو عمهل مهیرننهد
ر میکروبیولودک صنتدی ،این واد براک تتدا زیا ک از
سلو ها به رار میرو ره ر شرایط هوازک و بیههوازک
و رو ظرفی به ناز فرماندور یا بیورسردور رشد رر انهد
(. 5
بهعوررلی ،فرایند تولید سندیبیوتیهکهها شهامل ژهنج
مرحل اصلی است رهه عبارتنهد از مرحله او  -ح ه و
ناهدارک ریهت فتها مرحلهه وز -تهیه سوسپانسهیو
اسپورک یا رحقیقهت ،مایه تلقهی و توسهت س مرحله
سوز -مرحل ژیشریت رهه بهه س  ،مرحله به ر هی یها
 Seedingنیز گ ده میشو مرحله وهارز -مرحل تخمیر
یههها  fermentationرهههه اساسهههیتهههرین مرحله ه تولیهههد
سندیبیوتیک است مرحله ژهنیم -اسهدخرا و بر اشهت
م صهو و ههال

سههازک س (ایهن مراحههل بههراک تولیههد

ر والنیههههکاسههههید نیههههز صههههد مههههیرننههههد (. 5
ر والنیکاسید مههمتهرین باز ارنهدۀ سنهزیم بداالردامهاز
است ره سبب مهار عملکر بداالردامازهاک رروموزومی
و ژ زمیدک تولیدشد بهوسیل باردرکهاک گهرز مببهت و
من ی میشو ( . 1فرموالسیو ر والنیکاسید نز یهک
به  00سا

ر رمها عیهف گسهدر اک از ع ونهتههاک

بههالینی مههؤثر بههو اسههت .سگمندههین رههه نههاز تیههارک
ر والنیکاسید است ،حاوک ترریبی از سمورسیسهیلین
و ر والنههاتژداسههیم اسههت و یکههی از رههاربر کتههرین

بررسی تولید ر والنیکاسید توسط اسدرژدومایس

ر ولیجرو

با اسد ا از منابع رربنی گلورز ،گلیسرو و سبو

گندز/فاعمه اشرفی و همکارا
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سندههیبیوتیههکههها بههه شههمار مههیسیههد .باتوجهههبههه رههاربر

شههد و ایههن سههوی مولههد ر والنیههکاسههید از مررههز

ر والنیکاسید ر صنتت اروسازک ،تولیهد ارزا ایهن

رلکسیو ریزموجهو ات صهنتدی ایهرا تهیهه شهد .ایهن

ما می تواند رمک بزرگی بهه اقدصها و اروسهازک مها

مررز بیش از و هزار نمونه میکروبهی شهامل بهاردرک،

باشد ( . 7تثثیر منهابع رهربن ر تولیهد ر والنیهک اسهید

قههار  ،مخمههر و میههدقات سنههها را عبههق اسههداندار هاک

توسهههط اسدرژدومایسه ه

ر ولهههیجهههرو  ،بهههر

بین المللهی ناههدارک مهی رنهد از سهوک یاهر ،مررهز

س امایسین  Cره س نیز یکی از م صوالت تولیدک ایهن

رلکسیو ژیوسده با جداسازک و جمع سورک نمونههههاک

ریزموجو است ،بهعور ر ور توجهی بررسهی نیهد و

میکروبی ایرا غنهی تهر مهی شهو و سهرمایه اک را بهراک

اع عات وندانی ربارۀ تولید ر والنیکاسید بههوسهیل

ژووهش هاک علمی ریور فراهم میرند.

ایههن بههاردرک مندیههر نیههد اسههت ایههن امههر نیهها هنههدۀ

ب) محیط کشت اسپورزایی :این م یط با ترریبهات

ژووهشهاک رمدهر ر زمینه تولیهد ر والنیهکاسهید یها

 40گههرز برلیدههر عصههارۀ مالههت ) 1 ،(Merckگههرزبرلیدههر

اهمیت رمدر این سندی بیوتیهک نیسهت ،بلکهه بهه احدمها

عصهههارۀ مخمهههر ) 1 ،(Quelabگهههرز برلیدهههر گلهههورز

زیا  ،ژووهشهاک انیازشد ر این زمینه بهعلت اهمیهت

) 0 ،(Merckگرز برلیدر رربنات رلسهیم ) (Merckو 40

صنتدی و تیارک این ترریب مندیر نید اند.

گرز برلیدر سگار ) (Merckتهیه شهد .ایهن م هیطریهت

اصلی ژووهش حاضر ،تولید ر والنیهکاسهید

سبب رشد اسپورها می شو و رشهد میسهلیومی رمدهرک

هد

با اسهد ا از منهابع رربنهی مخدلهف و رهاهش ویهمایر

ر ایههن مرحلههه یههد مههیشههو ( . 1ژهه از سهها ت

هزین تولید با اسد ا از مقها یر مناسهب منهابع رهربن ر

م یط ریت و اسدریل رهر

س  ،سهوی ریزموجهو ر

فرموالسیو م یط ریت تخمیر اسهت .ر حها حاضهر،

شرایط اسدریل از سمپو لیوفیلیز به م یطریت مندقهل

باوجو تمهیداتی ره علیه مصر

سندی بیوتیکها ر نیا

انیاز شد اند ،هنوز انواع سندیبیوتیکها بهعور ویمایر
ر ایرا اسد ا می شهوند و سهاالنه هزینه زیها ک بهراک

و بههه منتههور تولیههد اسههپور 41 ،روز ر مههاک  01رجه
ساندی گرا گرماگ ارک شد.
ج) مرحلههب بههیرد ی :هههد

از تهی ه ایههن م ههیط،

اسپورهاک باردرک به سغاز رویهش میسهلیوز

تولید و رید این م صوالت ژر ا ت میشو ایهن امهر

وا اررر

ضرورت بومی سازک تولید سندیبیوتیکها با هزین رمدهر

است ( . 1ترریبات بهرار رفده ر م یط ریت به ر هی

را ر ریههور نیهها مههی هههد و از سههوک یاههر ،اندخههات

شهههامل  40گهههرز برلیدهههر بهههاردوژپدو )00 ،(Himedia

ر والنیهکاسههید ر ژههووهش حاضهر بهههعلههت مقاومههت

گرز برلیدر گلیسرو ) (Merckو  40گرز برلیدهر عصهارۀ

سندیبیوتیکی اییا شد از عریق این ما و طر بزرگهی

مالت ) (Merckبو و با تهیه سوسپانسهیو اسهپورک از

ره جامت بیریت را تهدید میرند ،اهمیت ار .

مرحل اسپورزایی ،به میزا  4رصد حیم م یط ریت
ب ه ر هی بههه س تلقههی شههد و بهههمههدت  11سههاعت ر

مواد و روش ا

هههمز انکوبههاتور بهها ور  000ور ر قیقههه و مههاک 01

الف) ریزموجهودا ::ر ژهووهش حاضهر از سهوی

اسدرژدومایس

ر ولهیجهرو

 PTCC 1705اسهد ا

رج ساندی گرا قرار ا شهد .ژه از گ شهت مهدت
زمهها یا شههد و بهها سههنیش عههدز سلههو گی میکروبههی،
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زیسههتتههو ۀ تیههکیلشههد  ،ریخههت شناسههی بههاردرک و

ر والنیکاسید تولیدشد ر هر نمونه بررسی شد .تمهاز

اسیدیده ،بهدرین ف سک ب ر هی بهه عنهوا مایه تلقهی

سزمایشها ژنج بار تکرار شدند.

اصلی بهراک مرحله تخمیهر اسهد ا شهد .مناسهب تهرین

سنجش اسیدیتش :ر ژا یها مرحله تخمیهر ،میهزا 5

ف سک ب ر هی اندخات شد زیر میکروسکون نورک،

میلههی لیدههر از هریههک از م ههیط هههاک ریههت بر اشههده و

بدو سلو گی ،اراک میسلیوز هاک میهخ

 09 ،تها 01

رصد زیست تو و اسیدید  5/9تا  1/4بو .

اسیدیده بررسی شد .به منتور سنیش اسیدیده از سداا
 pHمدر رومیهزک (مهد (GLP 22 PH ISE CRISON

د) مرحلب تخمیر :ترریبات م یط ریهت ایهن مرحلهه
بییدرین اثهر را ر تولیهد سندهیبیوتیهک ارنهد .ترریبهات

اسد ا شد .مناسب ترین اسیدیده ر این مرحله 5/9 ،تها
 1/4بو .
سنجش وزن تر زیسهت تهوده ببیهومس) :بهه منتهور

اسد ا شد ر م یطریت تخمیر شهامل  00گهرزبرلیدهر
رنیالهه سههویا 40 ،گههرزبرلیدههر نیاسههده )09 ،(Merck

انداز گیرک وز تر زیست تهو از رابطه زیهر اسهد ا

گههرزبرلیدههر روغههن ذرت 4/0 ،گههرزبرلیدههر Ca3(po4)2

شد (1

) 0/004 ،(Merckگههرزبرلیدههر ،(Merck) ZnSO4.H2O

× 100

وزن رسوب
وزن محیط کشت داخل میکروتیوب

= درصد وزن تر زیست توده

 0/004گههرزبرلیدههر  (Merck) FeSO4. 7H2Oو 0/004

ه) سههنجش میههزان کالوالنیههک اسههید تولیههدیههده:

گرز برلیدهر  (Merck) Mncl2.4H2Oبهو ( . 9ازسنیارهه

به منتهور اسهدخرا ر والنیهک اسهید از م هیطریهت،

تولید ر والنیک اسید ر ژهووهش حاضهر بها اسهد ا از

میههزا  1میلههی لیدههر از هههر نمونههه رو لول ه فههالکن 40

منابع رربنی مخدلف انیاز شهد ،عه و بهر مهوا یا شهد ،

ریخده شد و نمونهها به مدت  00قیقه بها سهرعت 1000

گلیسرو به مقدار  45گرز رلیدر ،گلورز به مقهدار 4/41

م لو رویهی بهه

گرز ر لیدر و سبو

گنهدز بهه مقهدار  47گهرز رلیدهر ر

ور ر قیقه ساندری یود شدند و سپ
یار مندقهل شهد .بهه منتهور حه

ویا

ژهروتئینههاک

م یط تخمیر اسد ا شد و  09گهرز رلیدهر روغهن ذرت

مدا لهههرننههد  ،اسههیدید مههایع تخمیههر بهها اسههد ا از

براک شاهد ر نتهر گرفدهه شهد .ژه از تنتهیم اسهیدیده و

 9/0تنتهیم شهد و

اسههدریلرههر

م ههیط ،از مایهه تلقههی رههه رحقیقههت

هیدرورلریک اسید  0/4نرما متها

م لو حاصل به مدت  00قیقه با سهرعت 1000

سپ

بهو  ،بهه

ور ر قیقه ساندری یود و م لو رویی از عریق غیهاک

میزا  5تها  40رصهد حیمهی بهه م هیطریهت تخمیهر

میلی ژور ( فیلدر  0/15رصد فیلدر شد .مایع رویی براک

افزو شد ( 40و بهمدت  40روز ر همز انکوبهاتور بها

انداز گیرک ر والنیک اسید اسد ا شد (. 1

م یط ریت ب ر هی سا دهشد ر بخهش (

ماک  01رج ساندی گهرا و سهرعت  000ور ر قیقهه

ژ از فیلدرشهد  000 ،میکرولیدهر از م لهو رویهی

قرار ا شد و عی این مهدت ،ر والنیهکاسهید تولیهد

100

شد .ر روزهاک  40 ،1 ،1 ،1و  40و ر شرایط اسهدریل،

رو ارلهههن  400میلهههی لیدهههرک ریخدهههه و سهههپ

میکرولیدر از م لو ایمیدازو به س افزو شهد (44
وهههههار ارلههههن  400میلههههی لیدههههرک حههههاوک

مقدار  40میلی لیدر نمونه از هریک از ف سهکهها گرفدهه

سههههپ

شد و ریخت شناسی ،رصد زیستتو  ،اسیدیده و میزا

ر والنیک اسید و ایمیدازو به مهدت  45قیقهه ر 90
رج ساندی گرا روک شهیکر قهرار ا شهدند ژه از

بررسی تولید ر والنیکاسید توسط اسدرژدومایس

 45قیقههه ،رمههپلک

ر ولیجرو

با اسد ا از منابع رربنی گلورز ،گلیسرو و سبو

زر رنههن ر والنیههکاسههید و

ایمیدازو میاهد شد .میزا جه ت رمهپلک

49

گندز/فاعمه اشرفی و همکارا

روغههن ذرت عههی ورۀ تخمیههر واز روز میههاهد

رناهی

می شو به اینترتیب ره مقدار اسهیدیده ر روز وههارز

ر والنیک اسید -ایمیدازو براک هریک از نمونهها بها

برابر  5/51می شو و تا روز هیدم روند افزاییی ار و

سههداا اسههپکدروفدومدر ر عههو مههو  944نههانومدر

ر روز هیدم به بییدرین مقدار و ( 7/9میرسهد بها

واند شد ( . 44مقدار  4میلی لیدر از م لو ایمیدازو

ا ام فرایند ،مقدار اسیدیده سیر نزولی می یابد تها اینکهه

(ب نههک بههراک تنتههیم صهه ر سههداا اسههد ا شههد.

ر روز واز هم تخمیر به  1/0میرسد.

غلتت هاک ر والنیک اسید ر نمونه ههاک تخمیهرک بها
اسد ا از من نی اسداندار به ست سمدند.

Control

تجزیههش وتحلیههآ امههار داده هها :م اسههب سمههارک

8

یهکعرفهه (One way

4

شد و ندایج با ت لیهل واریهان

) ANOVAبررسههی شههدند و  P0/05متنهها ار ر نتههر
گرفده شد سپ

PH

مطالت حاضر با نرزافهزار  Graph pad prisme 5انیهاز

6

2

میزا تیییرات هریهک از نمونهه هها بها

نرزافهزار  Graph pad prisme 5و بها اسهد ا از رو
 One way ANOVAو Tukey‘s HSD post-hoc

 testم اسبه شد.

12

10

6

8

4

1

Day

شکل  -4نمو ار تیییرات اسیدیده ر عو

ورۀ واز روزۀ ریت

تخمیرک ر گرو شاهد

نتایج
ندایج ژهووهش حاضهر نیها

0

 -2بررسی درصهد زیسهت تهوده در محهیط کشهت

ا نهد میهزا اسهیدیده،

تخمیر دارا روغن ذر :بگروه یها د) :ر شهکل ،0

رصد زیست تو ۀ تولید شد و غلتت ر والنیکاسهید

ر م هیطریهت اراک 09

رصد تیییرات زیست تهو

تولیدشد عی فرایند تخمیهر بها تیییراتهی همهرا اسهت

گرز ر لیدر روغن ذرت از روز او تها واز ههم ریهت

به عورک ره ر روزهاک وههارز ،شیهم و هیهدم ،رونهد

میاهد می شو  .ندایج نیا می هند رصد زیستتو

صتو ک و ژ از س  ،سیر نزولی نیا می هد.

ر م یط ریت از روز او تا روز هیدم بهه ترتیهب روز

الههف -ابدههدا بههه بررسههی رصههد وز تههر ،تیییههرات

او  ،1/4روز وههههارز  ،1/49روز شیهههم  40/11و روز

ریخت شناسی سهوی مهدنتر و میهزا ر والنیهک اسهید

هیدم  41/01بو و روند افزاییی اشده است سپ

از

تولیدک هنااز اسهد ا از  09گهرز ر لیدهر روغهن ذرت

روز هم تا روز واز هم به ترتیهب روز ههم  40/10و

براک شاهد ر م یطریت تخمیر ژر ا ده میشو .

روز واز هم  40/10بو و روند راهیی اشده است.

 -1بررسی تغییرا :اسهیدیتب محهیط کشهت تخمیهر

دارا روغن ذر :بگروه یا د) :ر شکل  ،4تیییرات
مقدار اسهیدیده ر م هیط شهاهد اراک  09گهرز رلیدهر
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شکل  -0نمو ار رصد تیییرات زیستتو

)Clavulanic acid concentration(mg/l

200

10

6

8

4

1

Day

ر عو

ورۀ

شکل  -9نمو ار مقدار تولید ر والنیکاسید ر عو

واز روزۀ ریت تخمیرک ر گرو شاهد

ورۀ

واز روزۀ ریت تخمیرک ر گرو شاهد

 -3بررسی مقدار کالوالنیک اسهید تولیهد یهده .در

 -4بررسی تأثیر روغهن ذر :رو  .ریخهت یناسهی

محیط کشت دارا روغن ذر :بگروه یا د) شکل ،9

باکتر استرپتومایسس کالولیجروس :هما عور رهه ر

مقدار ر والنیک اسید تولید شد ر بازۀ زمهانی واز

شکل  ،1الف ید میشو  ،رشد میسهلیومی بهاردرک ر

روز را ر م ههیطریههت اراک  09گههرز ر لیدههر روغههن

روز وهارز فرایند تخمیر سغاز میشو و هیفهاک روتا

ذرت (نمونهه ه شههههاهد نیهههها مههههی هههههد .مقههههدار

و رحا انیتات تولید میشهوند و تها روز شیهم فراینهد

ر والنیک اسید تولیدک از روز او تا روز هیدم رونهد

تخمیر ،میسلیوزها بهعهور رامهل رشهد مهیرننهد و اراک

افزاییی اشده و به ترتیب ر روز او  ،50روز وههارز

عو بلند و انیتابات فراوا میشهوند (شهکل  ،1ت  .ر

 ، 71/14روز شیهههههم  441/00و روز هیهههههدم 090/10

روز هیههدم ،رشههد میسههلیوزههها رامههل مههیشههو و تمههاز

میلههیگههرز رلیدههر بههو و از روز هیههدم بههه بتههد ،رونههد

میسلیوز ها منیتب و اراک عو بلند میشوند (شهکل ،1

راهیههی اشههده و ر روز هههم و واز هههم سههنیش

 .روز هم فراینهد تخمیهر ،میسهلیوزهها عهو رمدهرک

به ترتیب ر روز هم  040/50و روز واز هم 040/00

ارند و ر بر ی قسمتها قطتهقطته میشوند و عهو و
انیههتابات سنههها رههاهش مههییابههد (شههکل ،1

میلیگرز ر لیدر بو است.

و تهها روز

واز هههم ،تمههاز میسههلیوزههها تیزیههه مههیشههوند و تنههها
قطته هاک میزا و ژرارندۀ میسهلیومی رهه عهو روتهاهی
ارند ،ید میشوند (شکل . ،1

شکل  -1ریختشناسی باردرک اسدرژدومایس

ر ولیجرو

ر م یطریت شاهد ر عو تخمیر الف .روز وهارز ،ت .روز شیم . ،روز

هیدم . ،روز هم . ،روز واز هم

بررسی تولید ر والنیکاسید توسط اسدرژدومایس

ر ولیجرو

با اسد ا از منابع رربنی گلورز ،گلیسرو و سبو

.ب) بررسی و مقایسب م زمان اثر تمام غلظت ا

رو یاخص ا تخمیر.

گندز/فاعمه اشرفی و همکارا

45

گههرز رلیدههر  ،گلیسههرو ( 45گههرز رلیدههر و رنهایههت،
گلورز ( 4/41گرز رلیدر تتلق اشت .گرو هاک سزمو

 -1بررسههی تههأثیر تمههام غلظههت هها رو

اسههیدیتب

بهها گههرو شههاهد بههر اسهها

سزمههو سمههارک two way

محیطکشهت .تخمیهر :شهکل  5نیها مهی ههد ر تمهاز

 ANOVAمقایسه شدند .متنا اربو

غلتتها ،اسیدیده ر ابدداک فرایند (از روز وهارز تا روز

 Graph pad prisme 5و سزمهو  Tukeyو One way

هیدم روند افزاییی ار و ژ ازس  ،رهاهش مهییابهد.
ر ژههووهش حاضههر ،بییههدرین مقههدار اسههیدیده بههه روغههن
ذرت ( 09گههرز رلیدههر و ژ ه ازس  ،سههبو

 ANOVAبررسی شد و ا د

ا ها با نهرزافهزار

متنا ار نسبت به گهرو

شاهد میاهد نید ).(P<0.122

گنههدز (47

شکل  -5نمو ار تیییرات اسیدیده ر تماز گرو ها عی مدت  40روز

 -2بررسی اثر تمام غلظت ا رو درصهد وزن تهر.

گلورز ( 4/41گرز رلیدهر بهه مقهدار  1/09مربهو بهو .

زیسههتتههودت تولیههد محههیطکشههت تخمیههر :شههکل ،1

گرو هاک سزمو با گرو شاهد بر اسا

سزمو سمهارک

تیییرات وز تر زیستتو نسبت بهه تمهاز غلتهتهها را

 two way ANOVAمقایسه شدند .متنها اربو

نیا می هد .بییدرین میزا وز تر زیستتهو

ا هها

ر روز

بها نهرزافهزار  Graph pad prisme 5و سزمهو  Tukeyو

هیدم به ترتیب به روغن ذرت ( 09گرز رلیدر بهه مقهدار

متنا ار نسبت به

 41/01و سپ

سبو

گندز ( 47گرز رلیدهر بهه مقهدار

 ،40/51گلیسههرو ( 45گههرز رلیدههر بههه مقههدار  40/41و

 One way ANOVAبررسی و ا د
گرو شاهد میاهد شد ).(P<0.006
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شکل  -1نمو ار تیییرات زیستتو

ر تماز روزها

 -3بررسههی اثههر تمههام .غلظههت هها بههر میههزان

مقدار  17/44میلی گرز رلیدر رسهید اسهت .گهرو ههاک

کالوالنیکاسید تولید محیط کشت تخمیر :بها توجهه بهه

سزمو با گرو شاهد بر اسا

سزمو سمارک two way

شکل  ،7غلتتهاک مخدلهف روغهن ذرت بها غلتهت 09

 ANOVAمقایسه شدند .متنا اربو

گرز رلیدر به میزا  000/19میلیگهرز رلیدهر ،گلیسهرو

 Graph pad prisme 5و سزمهو  Tukeyو One way

با غلتت  45گرز رلیدر به مقدار 041/9میلیگهرز رلیدهر،
سبو

گندز با غلتت  47گرز رلیدهر بهه مقهدار 491/01

 ANOVAبررسههی و ا ههد
شاهد میاهد شد ).(P<0.001

میلیگرز رلیدر و گلورز با غلتهت  4/41گهرز رلیدهر بهه

شکل  -7تثثیر تماز غلتتها بر تولید ر والنیکاسید

ا ها با نهرزافهزار

متنهها ار نسههبت بههه گههرو

ر ولیجرو

بررسی تولید ر والنیکاسید توسط اسدرژدومایس

با اسد ا از منابع رربنی گلورز ،گلیسرو و سبو

ج) غلظت بهینش بهرا تولیهد کالوالنیهک اسهید :بهر
اسهها

47

گندز/فاعمه اشرفی و همکارا

ناویز است و باردرک گلورز را به میزا بسیار رم جه ت
رر است (شکل . 1

ندههایج ،عهه و بههر روغههن ذرت ر غلتههت 09

گرز رلیدر رهه بههشهکل شهاهد ر م هیطریهت تخمیهر
اسد ا شد و میهزا ر والنیهکاسهید تولیهدک س برابهر
 000/19میلیگهرزبهر لیدهر بهو  ،گلیسهرو بها غلتهت 45
گرز رلیدر ره میزا تولیهد ر والنیهکاسهید س

ر روز

هیدم برابر  091/9میلیگرزبرلیدر بهو  ،مهیتوانهد غلتهت
بهینه براک تولید ر والنیکاسید باشد همچنهین سهبو
گنههدز رههه ر ژههووهشهههاک گ شههده روک غلتههتهههاک

شکل  -1تصویر تیییهرات ریخهتشناسهی بهاردرک اسدرژدومایسه

مخدلف س براک تولید ر والنیک اسید رار شد اسهت،

ر ولههیجههرو

ر غلتههههت  47گههههرز رلیدههههر بههههه میههههزا 491/01

ر روز هیههدم فراینههد تخمیههر بهها غلتههت 4/41

میلیگرز رلیدر گلورز

میلیگرز رلیدر ر والنیکاسید تولید رر  .میهزا تولیهد
ر والنیکاسید ر گلهورز بها غلتهت  4/41برابهر 50/1

د) طیف جیبی محیطکشهت در روز ها

مختلهف:

میلیگرزبرلیدر و بسیار رمدر از روغن ذرت ،گلیسهرو و

شههکل  9عیههف ج ه بی م ههیطریههت ر روزهههاک وز،

ا تولیهد

وهارز ،شیم و هیهدم را نیها مهی ههد رهه بها سهداا

سبو

گندز بو  .مطالت ریخت شناسهی نیها

میسلیوز ر غلتت  4/41میلیگهرز رلیدهر گلهورز بسهیار

اسپکدروفدومدرک انداز گیرک شد است.

Absorption spectra
0.8

0.6

Absorption

0.4

0.2

0.0

8
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6

2

Day

شکل  -9نمو ار عیف ج بی گلیسرو  ،گلورز ،سبو

بحث و نتیجشگیر

مقا یر مخدلف ر والنیهک اسهید مهی شهو و گلهورز بها

باتوجهبه ندایج ژووهش حاضر ،اسهد ا از مقها یر 45
گرزبرلیدر گلیسرو و  47گرزبرلیدر سهبو

گندز و شاهد

سهبب تولیهد

میهههزا  4/41گهههرزبهههرلیدهههر میهههزا بسهههیار نهههاویزک
ر والنیهکاسهید مههیرنهد .مههونیر 0و همکهارا

ر سهها
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 ،0040بهبهههو و افهههزایش تولیهههد ر والنیهههکاسهههید ر

اسدرژدومایس

ر ولهی جهرو

ندییه با یافدههاک مطالتههاک ژییین مطابقت اشت و سهبب

را بها اسهد ا از روغهن

افزایش تولید ر والنیکاسید شد (. 1

گیاهی بررسی رر ند و ندییه گرفدنهد اسهد ا از روغهن

یا نبو

باتوجهبه ندایج ،همزما بو

رشد بهاردرک و

زیدو بهه شهکل تنهها منبهع رهربن و انهردک بهراک ریهت

تولیههد ر والنیههکاسههید بههه شههرایط تخمیههر و بهههویههو

ر ولیجرو  ،راهبهر امیدواررننهد اک

ر

اسدرژدومایس

ترریبههات م ههیطریههت و مقههدار سنههها بسههدای ار

براک تولید ر والنیهک اسهید اسهت و اسهد ا از روغهن

صههورتی رههه عبههق الاههوک ر سههیک ،بییههدرین میههزا

ذرت بهشکل تنها منبع رربن مناسب است .ندهایج مطالته

سندی بیوتیک ر مرحل ایهدیوفاز (مرحله سهکو تولیهد

حاضر با اندخات روغن ذرت براک منبع رهربن ر م هیط

میشو ( . 1مطابق با این ندایج ،ژووهشها نیا می هند

تخمیر مطابقت ارند (. 40

تولیههد ر والنیههکاسههید سههبب رشههد جزمههی ریزموجههو

ژووهیارا بیا رر اند گلیسرو

ر غلتتههاک 40

تا  45میلیگرز رلیدر سبب افزایش تولید ر والنیکاسهید

م ههیطریههت حههاوک روغههن گههل زیدههو

(olive

) pomace oilسهههبب افهههزایش رشهههد اسدرژدومایسه ه

ر ریتهاک ف سک لرزشی میشو و غلتت گلیسهرو
بهههیش از  45میلهههیگهههرز رلیدهههر را بهههراک مههههار بهههروز
ر والنیکاسید گزار

میشو (40

ر ولهههههیجهههههرو

و رندییهههههه ،افهههههزایش تولیهههههد

رر انهد ( 1و  . 49ر ژهووهش

ر والنیکاسید میشو ( . 9راهش ما ر م دو ۀ 00

حاضر ،گلیسرو بها مقهدار  45میلهیگهرز رلیدهر بییهدرین

تههها  90رجههه سهههاندیگهههرا سهههبب افهههزایش تولیهههد

میزا ر والنیکاسید را تولید رر .

ر ونیکاسید ر ریهتههاک تخمیهرک اسدرژدومایسه

ر بر هی ژهووهشهها ،اثههر سر بها اززمینهی و اجههزاک

مخدلههف س بههر رشههد اسدرژدومایس ه

ر ولههیجههرو

تولیههد ر والنیههکاسههید ر م ههیط رمههپلک

و

اراک سر

ر ولیجرو

اراک گلسهیرو

ر فرمهاندور بها سهرعت

 050ور ر قیقه و اسیدید  1/1میشو ( . 7سمینواسیدها
به عنوا عاملی براک افزایش باز هی رشد ر شهرایطی بها

سویا ،سر مالت و نمکهاک متدنی بررسهی شهد اسهت و

اسیدیده و ارسیو رندر شهد مطالتهه شهد انهد .ترریهب

ا اند بهدرین غلتت سر ان با اززمینی بهراک

ر م یطریت سهبب تولیهد

ندایج نیا

رشههههد اسدرژدومایسهههه

ر ولههههیجههههرو

و تولیههههد

همزما سردنین و گلیسرو

 490میلیگرزبرلیدر ر والنیکاسید و حضهور ههمزمها

ر والنیکاسید بهترتیب برابر  5و  4گرزبرلیدهر اسهت رهه

اورنیدین و گلیسرو سهبب تولیهد  000میلهیگهرزبهرلیدهر

بهترتیب سبب  95و  10رصد افزایش زیستتو و تولید

ر والنیک اسهید مهیشهو ( . 45بههعهور رلهی ،افهزو

ر والنیکاسید میشوند ( 1و 41
از سبو

ر این راسدا ،اسهد ا

گندز بهجاک روغن ذرت ،منبع مناسهب رهربن و

موا ک مانند گلیسرو یا روغنهاک گیاهی ماننهد روغهن
ذرت و روغن زیدو

ر مقایسهه بها نیاسهده ( 41و ثابهت

انههردک ر فرموالسههیو فراینههد تخمیههر اسههت و تولیههد

ناههه اشههدن مقههدار ارسههیو و اسههیدیده ،بههاز تولیههد

گنهدز بها

ر ونیک اسید را افزایش مهی ههد .همچنهین رو ههاک

غلتههت  00/1گههرزبههرلیدههر افههزایش مههییابههد .ر ژههووهش

مخدلههف تخمیههرک ماننههد  fed-batchر افههزایش تولیههد

ر والنیکاسید ر م یطریت حهاوک سهبو
حاضر ،سبو

گندز با غلتت  47گرزبرلیدر اسد ا شهد و

موثر هسدند (. 47

بررسی تولید ر والنیکاسید توسط اسدرژدومایس

ر ولیجرو

با اسد ا از منابع رربنی گلورز ،گلیسرو و سبو

ر زمینههههه رشهههههد بهههههاردرک اسدرژدومایسههههه
ر ولههیجههرو

گندز/فاعمه اشرفی و همکارا

49

ر ژی اشده باشد .رشد هیف تنها ر سلو ههاک نهو

و تیییههرات وز تههر زیسههتتههو عههی

هیف رخ می هد .اگهر هیهف از ناحیههاک رهه ر رشهد

فرایند تخمیر ید شد میسهلیوز ههاک بهاردرک بهه شهکل

مؤثر است ،بریهد شهو  ،سیدوژ سهم بییهدرک از سهت

قطته ههاک روتها هسهدند زیهرا بهاردرک مهدنتر ر فهاز

مههی هههد و مههرگ ات هها مههی افدههد ولههی اگههر هیههف از

تث یرک است و سلو هها رحها سهازگارک بها شهرایط

ناحیه اک ره تثثیرک ر رشد نهدار  ،بریهد شهو  ،بهدو

از اتماز فاز تث یرک ،فاز

اینکه سرعت رشد و را از ست هد ،بهه و قسهمت

م یط ریت جدید هسدند .ژ

جدید نمایی سغاز شهد و میسهلیوز هها بها انیهتابات بلنهد

تبههدیل مههیشههو  .بریههد شههد هیههفههها سههبب رههاهش

میاهد شدند ره این تیییر ر فاز رشهد بهاردرک سهبب

ویسههکوزید مههایع تخمیههر مههیشههو  .هیههفهههاک بسههیار

افزایش ناگهانی و شدید مقدار زیستتو شد (. 1

منیتب حساسیت رمدرک نسبت به شهکنندگی ارنهد و

ر بررسی ارتبا تیییهرات ریخهت شناسهی بهاردرک

ر سرعت هاک زیا هم ز  ،شدت شکنندگی قطتهههاک

و تولیههد ر والنیههک

هیف بزرگ تر رم تر از قطتههاک رووکتر است (. 1

اسید ،ریخت شناسی تتدا زیا ک از اردینومیسهت هها بها

انیتابات بییدر و عویل تر هیف هها ر م هیطریهت

غلتت ها ک اسپورک زند ر مای تلقی ت ت تثثیر قهرار

تخمیر (بهینه نسبت به م یط ریت شهاهد نیها هنهدۀ

گرفت بهعورک ره ر غلتت هاک زیا به اییها شهکل

تهثثیر ترریبهات م هیطریهت بهر ریخهتشناسهی سهوی

اسدرژدومایس ه

ر ولههیجههرو

میسلیوز ها و ر غلتت هاک رم مای تلقی به شکل ژلت
منیر شد .هم ز

م یط تخمیر ،عامل مؤثر یارک بو

ره بر تیییرات ریخت شناسی بهاردرک تهثثیر اشهت ر
این م یط ریت ،هم ز

نه تنهها بهراک اندقها حهرارت،

اندقهها جههرز و مخلههو رههر
ارسههیو

م ههیط بههه منتههور اندقهها

اسدرژدومایس

ر ولی جرو

بو  .این یافده ها با ندهایج

مطالت سایر ژووهیارا مطابقت ارند ( 1و . 41
یکی از را هاک راهش هزینه ،جایازینی موا
م هههیط ریهههت بههها مهههوا ارزا و ر سهههدر
ریزموجهههو ات ر وضهههتیت ههها

هاز

اسهههت.

قههها ر بهههه تولیهههد

ر ف سههک ضههرورک بههو  ،تههثثیراتی روک

مدابولیت ههاک ثانویهه هسهدند بنهابراین ،نکده اصهلی ر

ریزموجو ات اشت ره ازجمل سنها عبارتنهد از تیییهر

تولیههد مدابولیههت هههاک ثانویههه ،برنامهههریههزک و عراحههی

ریخت شناسی ریزموجو ات رشده اک ،تیییر بهاز رشهد

م یط ریت مناسب اسهت .م هدو یت منبهع میه ک ر

و تیییر سرعت تیکیل م صو  .ازسنیاره هیف ها عو

م یط ریهت سهبب م هدو یت رشهد ریزموجهو ات و

بل ندک اشدند ،نسهبت بهه سهلو ههاک من هر ر متهر

تولید م صو می شو  .ر ژهووهش حاضهر ،گلیسهرو

نیروهههاک برشههی بههزرگ تههرک قههرار اشههدند .بر ههی از

ر غلتت  45گرز بر لیدر بهه شهکل منبهع رهربن توانسهت

اردینومیسههت ههها ،یههوارۀ سههخت و م کمههی اشههدند و

رشد باردرک و تولید ر والنیک اسهید را تقویهت رنهد.

نیروههاک برشهی شههدید را ت مهل رر نههد رحهالیرههه

گنهدز بییهدرین

بر ههی یاههر بههه نیروهههاک برشههی حسهها تههر بو نههد.
شکسده شد هیف ها می تواند سثار م ید و زیا سورک را

ر ژووهش حاضر ،گلیسرو و سهبو

میههزا تولیههد ر والنیههک اسههید را اشههدند و گلههورز
باز هی بسیار رم ی نسیت به این و ما

اشت.
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