مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی
دوره هشتم ،شماره بیست و نهم  -زمستان 1396

بهينهسازي توليد لينكومايسين توسط  Streptomyces lincolenesis PTCC 1629در
شرايط آزمايشگاهي

گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان ،الهیجان ،ایران

چكيده

سابقه و هدف:

لینکومایسین جزء ترکیبهای لینکوز آمید میباشد که بهطور معمول دارای  6و  8دیاکسی  6آمینو اکتوز لینکوز

آمین است .هدف از این مطالعه بهینه سازی تولید لینکومایسین توسط استرپتومیسس لینکولنسیس  PTCC 1629با استفاده از روش
کالسیك یك فاکتور در یك زمان بوده و طراحی آزمایشها بوده است.

مواد و روشها:

در این تحقیق ابتدا بهینه سازی منابع کربن و نیتروژن آلی و معدنی توسط روش تغییر یك فاکتور در یك زمان

انجام پذیرفت .سپس شرایط بهینه تولید توسط روش طراحی آزمایشهای انجام گرفت .فعالیت آنتیبیوتیکی تولید شده با استفاده از
سویههای استاندارد انجام شد.

یافتهها:

نتایج بهدست آمده نشان داد که گلوگز و نیترات پتاسیم بهترتیب مناسبترین منابع کربن و نیتروژن برای تولید لینکومایسین

توسط استرپتومیسس لینکولنسیس  PTCC 1629هستند .باکتریهای گرم مثبت به لینکومایسین تولید شده توسط استرپتومیسس
لینکولنسیس  PTCC 1629حساساند ،ولی سویههای گرم منفی مورد آزمایش به این آنتیبیوتیك مقاوم میباشند.
نتیجهگیری :براساس نتایج به دست آمده ،منبع کربن گلوکز و منبع نیتروژن نیترات پتاسیم در میزان تولید آنتیبیوتیك بهترین اثر
را دارند ،اما سایر منابع کربن و نیتروژن مورد آزمایش اثر مهمی بر میزان تولید نمیگذارند.

واژههاي كليدي :لینکومایسین ،بهینهسازی ،Streptomyces lincolenesis PTCC 1629 ،یك فاکتور در یك زمان

مقدمه
استرپتومیسسها بهعنوان مهمترین گروه اکتینومیستها از
منابع مهم تولیدکننده متابولیتهای ثانویه ،آنتیبیوتیكها و
آنزیمهای لیز کننده محسوب میشوند .بیش از  09درصد
ترکیبهای بیولوژیکی فعال از این باکتریها استخراج شده که
کاربردهای اساسی در داروسازی ،صنعت ،کشاورزی و محیط
زیست دارند .بیش از  57درصد استرپتومیسسها قادر به تولید
نويسنده مسئول:

گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
الهیجان
پست الکترونیکیz-lozomi@yahoo.com :
تاریخ دریافت3106/0/49 :
تاریخ پذیرش2991/21/9 :

آنتیبیوتیك هستند ( .)1،33مواد استخراج شده از آنها دارای
خواص ضدباکتریایی ،ضدقارچی ،ضد انگلی ،ضدویروسی و
ضدسرطانی هستند (.)42
بعضی از آنها خاصیت ضد سرطانی دارند؛ زیرا اثر آنها
بیشتر روی سلولهایی است که در حال تقسیم سریع هستند
و بههمین دلیل باکتریها و سلولهای مغز استخوان که سازنده
گویچههای سفید خون و گویچههای قرمز خون میباشند و
همچنین سلولهای سرطانی در مقابل آنتیبیوتیكها
حساسیت بیشتری دارند (.)48،31
لینکومایسین به لحاظ شیمیایی به عنوان عضوی از گروه
آنتیبیوتیكهای لینکوزآمید در نظر گرفته میشود .یك ویژگی
معمول در این مولکولهای آنتیبیوتیکی حضور  6و -8دی
دئوکسی-3-تیو -D-اریترو -D-a-گاالکتواکتوپیرانوزید (با نام
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زهرا لزومي* ،محمد فائزي قاسمي  ،خسرو عيسي زاده

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهینه سازی تولید ...

عمومی متیل تیو لینکوزآمید) به یك پیوند آمید با مشتق اسید

( 9/97گرم) ،سولفات آهن هفت آبه ( 9/93گرم) ،کربنات

آمینه ترانس -N-متیل -n-2-پروپیل -L-پرولین (با نام

کلسیم ( 9/94گرم) و پودر آگار ( 38گرم) میباشد و محیط

عمومی اسید پروپیل هیگریك) متصل میشود (.)35،14

مایع شامل گلوکز ( 4گرم) ،عصاره مخمر ( 4گرم) و عصاره

لینکومایسین توسط استرپتومیسس لینکولنسیسکه به دسته

مالت ( 7گرم) میباشد.

اکتینومیستها تعلق دارد و یك گونه جدید از استرپتومیسسها

 )1تهيه منحني رشد از سويه رشد كرده

گروه آنتیبیوتیكهای لینکوزآمید میباشد که خاصیت

تهیه سوسپانسیون سلولی ،نمونه روی الم نئوبار ریخته شد و با

باکتریواستاتیکی دارد .این دارو به محل  50Sریبوزوم باکتریها

استفاده از میکروسکوپ نوری و بزرگنمایی مناسب سلولها

متصل شده و سبب مهار ساخت پروتئین میشود.

شمارش شدند .از سوسپانسیون باکتریایی دارای حدودcfu.ml

لینکومایسین تحت عنوان یك آنتیبیوتیك مهم برای درمان

 3/7 ×395به محیط مایع  YEMEتلقیح شد و به مدت  6روز

بیماریهای ناشی از باکتریهای گرم مثبت دربیمارستان مورد

در شیکر انکوباتور با دور  379 rpmو درجه حرارت  19درجه

پذیرش واقع شده است (.)5،32

سانتیگراد گرماگذاری گردید .با تعیین وزن خشك باکتریها

در این مطالعه بهینهسازی آنتیبیوتیك لینکومایسین

در هر  42ساعت منحنی رشد سویه رسم گردید.

توسط استرپتومیسس لینکولنسیس  PTCC 1629در شرایط
آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

 )2سنجش وزن تر و خشک باكتريايي :از
سوسپانسیون باکتریایی حدود  3/7 ×395 cfu.mlبه محیط

مواد و روشها

مایع  YEMEتلقیح شد و به مدت  6روز در شیکر انکوباتور با
دور  379rpmو درجه حرارت  19درجه سانتیگراد گرماگذاری

پودر لیوفیلیزهی باکتریاسترپتومیسس لینکولنسیس PTCC

گردید .کشت حاصل در دور  6999rpmبه مدت  49دقیقه

 1629از سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران تهیه شد.

سانتریفیوژ و رسوب بهدست آمده با آب دیونیزه شسته شد و

هر ویال در شرایط استریل شکسته و به محیط تریپتیکاز سوی

پس از سانتریفیوژ با ترازوی دیجیتالی با دقت  9/993gتوزین و

براث منتقل گردید و پس از فعالسازی به مدت  4روز در دمای

میزان بیومس تر سلولی محاسبه شد .برای سنجش وزن خشك

 15درجه سانتیگراد ،از آنها کشت در محیط مایع انجام شد و

سلولی مقدار معینی از بیومس تر بهوسیله کاغذ صافی از قبل

به مدت  42ساعت در دمای  15درجه سانتیگراد قرار داده

توزین شده و پلیت شیشهای در آون  79درجه سانتیگراد به

شد.

مدت  7ساعت قرار داده شد .بعد از گذشت زمان مربوطه از

محیط مورد استفاده جهت رشد اولیه باکتری در این پژوهش

اختالف وزن ،وزن خشك بیومس تعیین گردید.

عصاره مخمر -عصاره مالت 4به منظور افزایش سلولهای

در این تحقیق همچنین از دو محیط دست ساز پیش کشت به

محیط کشت جامد نشاسته کازئین آگار 3و محیط کشت مایع

ازای  3999میلی لیتر نشاسته ( 49گرم) ،گلوکز ( 39گرم) ،آرد

باکتری میباشد .محیط جامد به ازای هر  3999میلیلیتر

سویا ( 39گرم) ،عصاره ذرت ( 19گرم) ،سولفات آمونیوم (3/7

حاوی ترکیبهای نشاسته ( 39گرم) ،کازئین ( 9/1گرم)،

گرم) و کربنات کلسیم ( 7گرم) و محیط کشت تولید آنتی-

نیترات پتاسیم ( 4گرم) ،کلرید سدیم ( 4گرم) ،فسفات

بیوتیك به ازای  3999میلیلیتر گلوکز ( 399گرم) ،آرد سویا

هیدروژن دی پتاسیم ( 4گرم) ،سولفات منیزیوم هفت آبه
)Starch Casein Agar (SCA
)Liquid Yeast Extract-Malt Extract (YEME

( 47گرم) ،عصاره ذرت ( 4گرم) ،سولفات آمونیوم ( 8گرم)،

1
2
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میباشد تولید شده و به آسانی در آب حل میشود .لینکومایسین از

استرپتوميسس لينكولنسيس :برای شمارش سلولی بعد از

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار ، 1397زهرا لزومی و همکاران

فسفات دیهیدروژن پتاسیم ( 9/4گرم) ،نیترات سدیم (8

ها ،ناحیه ممانعت از رشد باکتریدر اطراف آنها مشاهده می-

گرم) ،کلرید سدیم ( 7گرم) و کربنات کلسیم ( 8گرم).

شود.

انجام آنتیبیوگرام از کشت  42ساعته هر باکتری ،سوسپانسیون

نیم مكفارلند از باکتریهای بیماریزای مورد آزمایش بهترتیب

استاندارد معادل نیم مك فارلند تهیه گردید .به این صورت که

در محیط مولر هینتون براث تهیه شد .سپس باکتریها روی

از کشت  42ساعته باکتری به لوله حاوی محلول سرم

محیط مولر هینتون آگار3با سوآپ استریل بهصورت سفرهای

فیزیولوژی استریل اضافه شد تا کدورتی معادل نیم مك فارلند

کشت داده شد .برای پی بردن به میزان فعالیت ضد میکروبی

حاصل شود .در این حالت تعداد باکتری 3/7×39 8 CFU/ml

اکتینومیستهای موجود در محیط کشت مایع ذکر شده ،یك-

خواهد بود.

سری چاهكهایی در شرایط استریل(به اندازه )6×2 mmروی

برای این تست ابتدا سوسپانسیون نیم مك فارلند از

محیطهای ذکر شده که با باکتریهای مورد آزمایش کشت

باکتریهای مورد نظر تهیه شد ،سپس با سوآپ استریل از این

پرداده شدند ،ایجادگردید .سوپرناتانت باکتری مورد نظر در دور

سوسپانسیونهای باکتری برروی محیط مولرهینتون آگار کشت

 39999 rpmبهمدت  19دقیقه سانتریفیوژ گردید .سپس
4

سفرهای انجام شد .در ادامه دیسكهای آنتیبیوتیك به محیط

محلول رویی کشت مایع اکتینومیست در داخل هر چاهك به

مولر هینتون آگار آغشته شده به باکتریهای مورد نظر تلقیح

میزان  79میکرولیتر ریخته شد .کشتهای باکتریایی در

شد و پس از  38الی  42ساعت انکوباسیون در دمای  15درجه

دمای 19درجه سانتیگراد به مدت  42ساعت انکوبه گشت.

سانتیگراد ،حساسیت باکتریهای مورد آزمایش نسبت به

خواص ضدمیکروبی با اندازهگیری قطر هالههای مهاری

آنتیبیوتیكهای ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت .هاله عدم

(برحسب میلیمتر) هر میکروارگانیسم مورد آزمایش در اطراف

رشد با خط کش بر حسب میلیمتر اندازه گیری شد.

چاهك بعد از هرانکوباسیون تعیین شد .هر آزمایش سه بار

آزمونهاي زيستي جهت بررسي خاصيت

تکرار گردیده و میانگین قطر هالههای مهاری محاسبه گردید.

آنتاگونيستي اكتينوميستها

چاهكهای بالنك بدون محلول رویی بهعنوان کنترل در
نظرگرفته شدند.

 )1روش ديسک آگار :در این روش با استفاده از یك چوب

يافتهها

اکتینومیست برداشته و روی پلیت حاوی کشت چمنی باکتری

کلنیهای  S.lincolnensisدر محیط کشت  SCAدارای آگار،

پنبه سوراخ کن استریل یك تکه دیسك از کشت خطی
مورد نظر قرار داده شد و در صورت وجود خاصیت آنتاگونیستی

همانطور که در شکل  3نشان داده شده؛ بهصورت کلنیهای

بهصورت ناحیه ممانعت از رشد در اطراف دیسك اکتینومیست

کپك مانند به رنگ سفید با ظاهری خشك و گچی مانند است.

مشاهده میشود.

منحنی رشد استرپتومیسس لینکولنسیس بر اساس وزن خشك

 )2روش استفاده از ديسکهاي كاغذي :ابتدا یك سری

در نمودار  3نشان داده شده است.

دیسكهای کاغذی تهیه نموده و بعد از استریل نمودن ،آنها را
داخل عصاره حاصل از فیلتراسیون کشت مایع اکتینومیست
فرو میبرند .بعد از خشك شدن آنها روی کشت چمنی
باکتری قرار شد و در صورت وجود آنتیبیوتیك در این دیسك-

1
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 )3تست آنتيبيوگرام سويههاي استاندارد :برای

 )3روش انتشار در چاهک :در این روش ابتدا سوسپانسیون

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهینه سازی تولید ...

1.20

نمودار استاندارد رشد Streptomyces lincolnensis PTCC 1629
0.92

0.89

1.00
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)Dry weight (mg/ml
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)Time (hour
نمودار  :3منحنی رشد استرپتومیسس لینکولنسیس بر اساس وزن خشك (بررسی در ارلنمایر  79میلیلیتری).

قطر هاله عدم رشد در بهینهسازی لینکومایسین بر اساس

بهینهسازی لینکومایسین بر اساس منبع کربن ،به روش تعیین

منبع کربن ،بهروش تعیین حساسیت انتشار در چاهك و

حساسیت انتشار در چاهك و دیسك بر روی سویههای گرم

دیسك بر روی سویههای گرم مثبت در جدول  3و روی سویه-

مثبت درنمودار  4نشان داده شده است.

های گرم منفی در جدول  4نشان داده شده است .نمودار

جدول :3اثر لینکومایسین تولید شده در منابع مختلف کربن برروی باکتریهای گرم مثبت
منبع کربن
باکتری

گلوگز

الکتوز

سوکروز

فروکتوز

مالتوز

دیسك

چاهك

دیسك

چاهك

دیسك

چاهك

دیسك

چاهك

دیسك

چاهك

میکروکوکوس لوتئوس

32

48

34

34

39

34

39

34

33

34

استافیلوکوکوس اورئوس

37

47

39

34

33

34

استرپتوکوکوس پایوژنز

39

41

34

32

33

31

استرپتوکوکوساپیدرمایدیس

31

34

39

31

31

باسیلوس سرئوس

32

37

34

39

33

47
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34

33

31
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31

34

34

39

33
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شکل :3رشد استرپتومیسس لینکولنسیسدر محیط کشت  SCAدارای آگار.

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار ، 1397زهرا لزومی و همکاران
جدول :4اثر لینکومایسین تولید شده در منابع مختلف کربن برروی باکتریهای گرم منفی
گلوکز

باکتری
قطر هاله

الکتوز

سوکروز

فروکتوز

مالتوز

دیسك

چاهك

دیسك

چاهك

دیسك

چاهك

دیسك

چاهك

دیسك

چاهك

اشریشیا کلی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سالمونال

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شیگال

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(:)-آنتی بیوتیك لینکومایسین تولید شده بی اثر بود.

Streptococcus pyogenes
30

Staphylococcus aureus
Micrococcus luteus

25

Streptococcus
epidermidis

20

15

هاله عدم رشد باکتری ها )(mm

Bacillus cereus

10

5

0
Disk

Well

Maltose

Disk

Well

Lactose

Disk

Disk

Well

Fructose

Well

Sucrose

Disk

Well

Glucose

منابع کربن

نمودار :4بهینهسازی لینکومایسین بر اساس منبع کربن ،به روش تعیین حساسیت انتشار در چاهك و دیسك بر روی سویههای گرم مثبت.

نتایج هاله عدم رشد بهروش آگار دیسك در باکتریهای
aureus

،Staphylococcus

luteus

،Micrococcus

شامل  M. luteusو  S. aureusمشاهده شد ،اما در باکتری-
های گرم منفی هالهای مشاهده نشد.

 Salmonella ،Escherchia coliو  Shigellaدر شکل 1
نشان داده شده است .هاله عدم رشد در باکتریهای گرم مثبت
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)M. luteus (Agar disk

)E. coli (Agar disk

)Salmonella(Agar disk

)Shigella (Agar disk

شکل )a(:1-روش آگار دیسك به ترتیب در (باال ،چپ)( ،Staphylococcus aureus :باال ،مرکز)( ،Micrococcus luteus :باال ،راست)،Escherchia coli :

(پایین ،چپ)( ،Salmonella :پایین ،راست).Shigella :

است .نتایج تست دیسك منبع کربن گلوکز در شکل  39نشان

نتایج مربوط به بهینهسازی منابع کربنی به روش

داده شده است.

چاهك در باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شکلهای ،2
 5 ،6 ،7و  8و به روش دیسك در شکل  0نشان داده شده

)M. luteus (Lactose

)M. luteus (Sucrose

)M. luteus (Glucose

)M. luteus (Maltose

)M. luteus (Fructose

شکل :2-نتایج مربوط به بهینه سازی منبع کربن در Micrococcus luteus
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 زهرا لزومی و همکاران، 1397 بهار-  مولکولی دوره هشتم شماره سی ام- تازه های بیوتکنولوژی سلولی

S. aureus (Glucose)

S. aureus (Lactose)

S. aureus (Sucrose)

S. aureus (Maltose)

S. aureus (Fructose)

Staphylococcus aureus  نتایج مربوط به بهینه سازی منبع کربن در:7-شکل

E. coli (Glucose)

E. coli (Lactose)

E. coli (Sucrose)

E. coli (Maltose)

E. coli (Fructose)

E. coli نتایج مربوط به بهینه سازی منبع کربن در:6-شکل
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...  بهینه سازی تولید-  مولکولی دوره هشتم شماره سی ام- تازه های بیوتکنولوژی سلولی

Shigella (Glucose)

Shigella (Lactose)

Shigella (Sucrose)

Shigella (Maltose)

Shigella (Fructose)

Shigella نتایج مربوط به بهینه سازی منبع کربن در:5-شکل

Salmonella (Glucose)

Salmonella (Sucrose)

Salmonella (Lactose)

Salmonella (Fructose)

Salmonella (Maltose)

Salmonella  نتایج مربوط به بهینه سازی منبع کربن در:8-شکل

102

 زهرا لزومی و همکاران، 1397 بهار-  مولکولی دوره هشتم شماره سی ام- تازه های بیوتکنولوژی سلولی

S. payogenes (Lactose)
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S. payogenes (Sucrose)

S. epidermidis (Lactose)

S. epidermidis (Sucrose)

B. cereus (Sucrose)

B. cereus (Lactose)

. نتایج تست دیسك منابع کربنی سوکروز و الکتوز در باکتریهای گرم مثبت:0-شکل

M. luteus

B. cereus

M. luteus

E. coli

S. aureus

S. aureus

 نتایج تست دیسك منابع کربنی گلوکز در باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی:39-شکل
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S. pyogenes

Shigella

Salmonella

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهینه سازی تولید ...

بحث

شود که ممکن است هنگام سانتریفیوژ خیلی از ترکیبهایی که
در روش تلقیح نقطهای تولید میشدند در این روش رسوب

جنس استرپتومیسس ،یکی از باکتریهای گرم مثبت،

کنند و در روش انتشار مورد استفاده قرار نگیرند و فعالیت ضد

فیالمنتوس و از خانواده اکتینومیستها میباشد.این باکتری به-
عنوان

یکی

از

باکتریهای

بومی

خاک

میکروبی نشان ندهند.در اکثر تحقیقات انجام شده فعالیت ضد

مهمترین

باکتریایی علیه باکتریهای گرم مثبت نسبت به باکتریهای

حدود  57درصد آنتیبیوتیكهای تولید شده و مورد استفاده

گرم مثبت و گرم منفی نسبت به متابولیتهای مختلف میتواند

در درمان از استرپتومیسسها استخراج شدهاند و تحقیقات

به تفاوتهای مورفولوژیکی بین این میکروارگانیسمها مرتبط

متعدد در این زمینه ادامه دارد (.)3،1

باشد ( .)8،40باکتریهای گرم منفی یك غشای خارجی پلی-
ساکاریدی دارند که دارای ترکیبهایی با ساختارلیپوپلی-

میکروارگانیسمها بعضی ازترکیبهای مهم دارویی را که

ساکاریدی هستند و یك دیواره سلولی نفوذ ناپذیر به وجود

تاکنون گسترش یافته ،تولید میکنند .آنها منبع درمانهای

میآورند .اما باکتریهای گرم مثبت بیشتر حساس هستند،

نجات بخش برای عفونتهای باکتری و قارچی هستند .افزایش

چون فقط یك الیه پپتیدوگلیکان خارجی دارند که نمیتواند

تعداد ،دو برابرسازی و نیاز ضروری برای ساختارهای اصلی

یك مانع مؤثری برای نفوذپذیری متابولیتها باشد (.)40

جدید در داروشناسی ما را به تحقیق در مورد متابولیتها در
مکانهای طبیعی ویژه که تاکنون دست نخورده بوده وادار می-

مشخص شده است که لینکومایسین عضوی از دسته جدید

نماید ( .)6،0توجه ما روی میکروارگانیسمهای متعلق به

آنتیبیوتیكها میباشد ،یعنی آنتیبیوتیكهایی که توسط یك

خانواده اکتینومیستها بهویژه جنس استرپتومیسسها متمرکز

آلکیل -6آمینو -6،8-دئوکسی -3-تیو-D -اریترو-D-α -

شده است .اعضایی که فعالیت ضد باکتریایی قابل توجهی نشان

گاالکتو اکتوپیرانوزید شناخته میشوند و توسط یك پیوندآمید

میدهند .تخمین زده میشود که جنس استرپتومیسس ممکن

با یك پرولین پیوند برقرار میکنند که فرصتی جدید برای

است حداقل صد هزار ترکیب جدیدبیولوژیکی قابل توجه را

تغییر شیمیایی و میکروبیولوژیکی لینکومایسین میباشد

تولید نماید (.)14

(.)30،49

دراین تحقیق از دو محیط پیش کشت و محیط تولید برای

یك فرآیند معمول کشت در یك تخمیر کننده انجام

تولید آنتیبیوتیك استفاده شد .از آنجایی که تفاوت این دو

میشود که این تخمیر کننده با یك سوسپانسیون (اسپور) یا

محیط فقط در منبع کربن آنها میباشد ،بنابراین منابع کربن

یك کشت گیاهی منجمد تلقیح شده است .در عمل ،سلولهای

متفاوتی که در محیطهای مختلف برای تولید آنتیبیوتیك

مربوط به فالسكهای در حال تکان دادن به یك تخمیر کننده

توسط اکتینومیستها به کارمیرود میتواند در نوع و

 8lانتقال داده میشوند و در نهایت به یك تخمیر کننده

مقدارتولید متابولیتهای مختلف و در نتیجه فعالیت ضد

479lمنتقل میشوند .رشد عامل کشت براساس ارزیابی غلظت

میکروبی آنها نقش داشته باشد .حساسیت و دقت روش تلقیح

اسید دی آمینوپیملیك ادامه مییابد .ذخیره کافی اکسیژن و

نقطهای نسبت بهروش انتشار چاهك در آگار خیلی کمتر می-

نیز دما و  pHمحیط کشت ،نقش مهمی را در تعیین سطوح

باشد و در روش غربالگری اولیه ممکن است متابولیتهای غیر

تولید ایفا میکنند .تحت شرایط بهینه گونه وحشی

فعال زیستی و مواد سمی هم تولید شوند و باعث از بین رفتن

استرپتومیسس لینکولنسیس که توسط )3001( ،Zhang

میکروبها گردند ،ولی در روش انتشار چاهك در آگار متابولیت

استفاده شد ،یك ژن جهشیافته از S. lincolnensis NRRL

تولید شده را سانتریفیوژ نموده و سپس آن وارد چاهكها می-

 2936میباشد که در برابر فاژ مقاوم است و لینکومایسین را
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میکروارگانیسممولد آنتیبیوتیك شناخته شده است.امروزه

گرم منفی بیشتر بود .این تفاوت در حساسیت باکتریهای

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار ، 1397زهرا لزومی و همکاران
بیش از حد تولید میکند و حدود  4/7mg/lلینکومایسین  Aرا
میکند .دیگر شاخصه این

ترکیب میکند (.)37
اولین نسخه که تولید لینکومایسین را تشریح میکند
توسط  Upjohnثبت شده بود .گونهی تولیدکننده S.

 lincolnensis Var.lincolnensisدارای یك رشد هوایی
زنجیرههای اسپور منعطف و صاف هستند .خواص رشد آن در
محیط بیولوژیکی استاندارد و جذب کربن آن نیز در این نسخه
تشریح شده است .فرآیند کشت در یك تخمیرکننده  189 lکه
حاوی 479 lمحیط استریل میباشد و به مدت  7روز در دمای
 48درجه سانتیگراد ادامه یافت ،در حالیکه به میزان HZ

 6/7تکان داده شد و در سرعت  399lهوا در دقیقه تهویه شد.
در پایان فرآیند تخمیر ( 332ساعت) ،میزان  439 lکشت مایع
از تخمیرکننده بهدست آمد.
تمام کشت مایع تخمیرکننده با استفاده از 59میلیلیتر
اسیدسولفوریك غلیظ از  5/0 pHبه  6/5 pHتغییر یافت و
تصفیه شد .فیلتر با استفاده از یك دهم حجم آب بر مبنای کل
کشت مایع شسته و به مایع تمیز اضافه گردید .این مایع تمیز
با استفاده از  199میلیلیتر از  70درصد محلول آبی
هیدروکسید سدیم به  39 pHتغییر یافت و با استفاده از یك
سوم حجم -3بوتانول دو بار عصارهگیری شد .عصاره شسته
شدهی بوتانول به شکل منجمد خشك شد تا در حدود 397
گرم فرآورده خشك شده با سنجش347 biounits/mgبهدست
آید .پس از تصفیهسازی بیشتر ،میزان بازدهی در یك میزان
خالصیت  14 ،414 biounits/mgگرم لینکومایسین  Aبود.
برای تولید لینکومایسین ،براساس نسخه کشف شده،
اکتینومیست  S. vellosus var.NRRL 8037که از خاک
آریزونا گرفته شده بود مورد استفاده قرار گرفت .این کشت
میتواند بهسادگی از دیگر تولیدکنندگان لینکومایسین بر
اساس خواص آن نظیر رنگ ،ظاهرکلی ،فرآیند کشت و خواص
بیوشیمیایی مشخص گردد ( .)33مهمتر اینکه این نژاد بدون

لینکومایسین در دماهای  48درجه سانتیگراد و  27درجه
سانتیگراد میباشد .در کنار لینکومایسین ،یك آنتیبیوتیك
بسیار نزدیك و مرتبط از تخمیرهای نژاد استرپتومیسس
لینکولنسیسایزوله شده بود .تحقیقات مربوط به ساختار این
نژاد نشان دادهاست که این نژاد با لینکومایسین  Bیعنی اتیل-
 -2دی پروپیل΄2-لینکومیسین( 3)4مرتبط میباشد.
لینکومیسین  Bکه تا اوایل سال  3067به عنوان عضوی
کم اهمیت در کشتهای استرپتومیسس لینکولنسیس توصیف
میشد ،فقط  47درصد از فعالیت آنتیبیوتیکی ارائه شده
توسط لینکومایسین  Aرا نشان میدهد ( .)44همانطور که
در جدول نشان داده شده است ،لینکومایسین  Bدر زنجیره
کناری اسید پروپیل هیگریك حاوی یك گروه کمتر از متیلن
میباشد.

نتيجهگيري
مقاالت مختلفی منتشر شدهاند که روشهای کاهش میزان
لینکومایسین  Bرا در طول فرآیند تخمیر تشریح میکنند.
افزودن پروپیل پرولین به محیط کشت نشان داده است که
میزان لینکومایسین Bرا کاهش میدهد .تصور شده که پروپیل
پرولین در لینکومایسین  Aیك ماده پیشنیاز احتمالی از اسید
پروپیل هیگریك میباشد ،درحالی که اتیل پروپیل یك پیش-
نیاز همیشگی از اسیداتیل هیگریك در لینکومایسین  Bمی-
باشد .اسیدهای آمینه آروماتیك ،مثل ال-تیروزین،ال-دی
هیدروکسی -فنیل آالنین و دیگر ترکیبهای مشابه تیروزین در
طول کشت نژاد استرپتومیسس لینکولنسیس در لینکومایسین
 Aتزریق میشوند .افزودن ال-تیروزین یا ال-دی هیدروکسی-
فنیل آالنین که باعث تجمع پروپیل پرولین میگردد و با این
حال تا حدی کمتر ،تجمع اتیل پرولین نیز شکل میگیرد.
علیرغم این حقیقت که مکانیسم مربوط به افزودن پروپیل
پرولین یا ال-تیروزین و ترکیبات مشابه هنوز مشخص نشده

تولید همزمان لینکومایسین  ،Bلینکومایسین  Aرا تولید

4´-depropyl-4- ethyl
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فشرده و رشد گیاهی زرد رنگ است و مالنین مثبت میباشد.

نژاد ،تولید تیترهای مشابه

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهینه سازی تولید ...

است ( بر بیوسنتز لینکومیسین تأثیر میگذارند) ،با این حال

گرفت که در نتیجه آن فسفر بهعنوان یك فاکتور مؤثر در

نتایج بهدست آمده تا این لحظه نشان میدهد که ترکیبات

افزایش بیومس در فرمانتور و متعاقب آن تولید بیشتر

سنتزی  -Nدی متیل لینکومیسین ،یعنی آنزیمهایی که پیوند

لینکومایسین بیان شده است .عالوه بر آن با افزایش بیومس و

بین اسید آمینه وقند لینکومیسین را کاتالیز میکنند ،ترجیحاً

فعالیتهای متابولیسمی میکروارگانیسم شرکتکننده در

از پروپیل پرولین استفاده میکنند.

تشکیل بیومس ،اکسیژن نامحلول و اکسیژن آزاد نیز تحت
بررسی قرار داد .طی این تحقیق نشان داده شد که میزان

نسبتهای خاص تولید لینکومیسین در گونه یاسترپتومیسس

تلقی شده اما با افزایش بیومس موجود در فرمانتور میزان

لینکولنسیس در یك محیط تعیین شده شیمیایی نیز مورد

اکسیژن نامحلول فاکتور محدود کننده میباشد .بنابراین با

بررسی قرار گرفته است .تأثیرهای غلظت بیوماس pH ،و

افزایش غلظت فسفر به درون فرمانتور ،میزان لینکومایسین

استفاده از منابع کربنی مثل گلوکز و سیترات در تولید

تولید شده افزایش محسوس دارد .طی نتایج بهدست آمده در

لینکومیسین در شکل  3نشان داده شده اند .حداکثر تولید

این مطالعه ،مشاهده شد که منبع گلوکز چه در محیط پیش

لینکومیسین در طول مراحل آخر فرآیند رشد شناسایی می

کشت و چه در محیط کشت تولید لینکومایسین بهعنوان

شود.

بهترین و در دسترسترین منبع کربن بوده و سویه

وقتی منابع کربنی رو به اتمام هستند ،فرآیند رشد به

استرپتومیسس لینکولنسیس  PTCC 1629تحت شرایط

سرعت کاهش پیدا میکند ،در حالیکه تولید لینکومیسین در

اپتیمم محیطی نظیر pH:6/8 -5/4و دمای 48-19Ċو هوادهی

بعضی اوقات ثابت باقی میماند .افزودن فسفاتها بهعنوان

مناسب ،بیشترین مقدار تولید را داراست .با توجه به میزان

تنظیمکنندگان فیزیولوژیکی تولید لینکومیسین نیز تشریح

منابع کربنی و نیتروژنی موجود در محیطهای پیش کشت و

شده است .حداکثر تولید لینکومیسین در  1 mMشناسایی شد

تولید لینکومایسین ،ده برابر شدن میزان گلوکز مشاهده می-

و در طی غلظتهای بیشتر فسفات میزان تولید به سرعت

شود .در واقع میزان گلوکز افزوده شده از  39گرم به ازای هر

کاهش پیدا میکند ،در حالیکه مقدار جرم سلولی به شکل

لیتر در محیط پیش کشت به  399گرم به ازای هر لیتر در

قابل مالحظهای افزایش مییابد .عامل بیولوژیکی دیگر یعنی

محیط کشت تولید ،میتواند دال بر این موضوع باشد که

نیتروژن (به شکل نمكهای آمونیاک) نه تنها بر تولید

افزایش غلظت گلوکز موجود در محیط کشت تولید باعث

لینکومیسین تأثیر میگذارد بلکه بر میزان رشد نیز اثرگذار

افزایش بیومس موجود در محیط کشت تولید لینکومایسین

است .غلظت مناسب برای تولید لینکومایسین بین 29تا Mm

شده که رابطه مستقیم با افزایش مقدار اکسیژن در دسترس و

 499متغیر است .به نظر میرسد غلظت  49-19 gr/lگلوکز در

همچنین تولید لینکومایسین دارد .عالوهبراین در محیط پیش

محیط تعیین شده شیمیایی بهترین منبع کربنی میباشد.

کشت مقدار ترکیب مکمل فسفردارشده مانند  KH2PO4نیز از
مقدار  49میلیگرم به ازای هر لیتر در محیط پیش کشت به

میزان اکسیژن آزاد و میزان اکسیژن نامحلول در

 499میلیگرم به ازای هر لیتر در محیط کشت تولید

سیستمهای فرمانتور که جهت تولید متابولیتهای ثانویه مانند

لینکومایسین افزایش داده شد؛ که این نیز دلیلی بر افزایش

آنتیبیوتیكها در صنعت استفاده میشود بهعنوان فاکتوری

مقدار تولید لینکومایسین مطابق با یافتههای Xiao-Bing Li

مهم در پروسه تولید است .در تحقیقی که در سال4995

میباشد.

 Xiao-Bing Liو همکاران انجام شد ،بهبود تخمیر صنعتی
لینکومایسین بهوسیله تغذیه فسفربه فرمانتور مورد بررسی قرار
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تأثیرهای نمكهای مختلف ،نیتروژن و منابع کربنی بر

اکسیژن در دسترس در ابتدا بهعنوان فاکتور محدود کننده

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار ، 1397زهرا لزومی و همکاران

جهت رفع محدودیت اکسیژن ،حرکتهای ارتعاشی و
لرزشی در بررسی  Liو همکاران نیز پیشنهاد شده است؛ که در
این بررسی نیز محیطهای کشت پیش کشت و تولید تحت
تأثیر حرکات دورانی قرار گرفت و تا حدودی از میزان مهاری
این اکسیژن نامحلول کاسته شد و تمام این شرایط به مصرف
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بیشتر منابع نیتروژن و کربن و رشد بیشتر استرپتومیسس
لینکولنسیس در مرحله رشد منجر شد و در نتیجه زمان برای
تجمع غلظت باالی بیومس کاسته میشود .از طرفی متابولیسم
بقا و متابولیسم ثانویه این آنتیبیوتیك تحت موازنه ثابتتری
خواهد بود ،بر همین اساس تولید بهینه لینکومایسین در مرحله
تولیدی تخمیر بیشتر میشود.
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