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چکیده
چكيده
سابقه و هدف :اگزوپلیساکاریدها بیوپلیمرهایی هستند که توسط میکروارگانیسمها به محیط اطراف ترشح میشوند .هدف از
سابقه و هدف :لینکومایسین جزء ترکیبهای لینکوز آمید میباشد که بهطور معمول دارای  6و  8دیاکسی  6آمینو اکتوز لینکوز

این تحقیق تعیین شرایط برای تولید حداکثری اگزوپلی ساکارید توسط باکتری  Bacillus pasteuriو بررسی خواص ضدباکتریایی و
آمین است .هدف از این مطالعه بهینه سازی تولید لینکومایسین توسط استرپتومیسس لینکولنسیس  PTCC 1629با استفاده از روش
ضداکسیدانی آن بود.
کالسیك یك فاکتور در یك زمان بوده و طراحی آزمایشها بوده است.
مواد و روشها :در این مطالعه بر اساس روش تاگوچی و توسط نرمافزار  Qulitek-4برای تولید اگزوپلیساکارید آزمایش طراحی
مواد و روشها :در این تحقیق ابتدا بهینه سازی منابع کربن و نیتروژن آلی و معدنی توسط روش تغییر یك فاکتور در یك زمان
شد .سپس از اگزوپلیساکارید تولید شده غلظتهای مختلفی تهیه و بهمنظور بررسی خواص ضدباکتریایی به اثر آن بر روی باکتریهای
انجام پذیرفت .سپس شرایط بهینه تولید توسط روش طراحی آزمایشهای انجام گرفت .فعالیت آنتیبیوتیکی تولید شده با استفاده از
استافیلوکوکوس ارئوس و اشریشیاکلی پرداخته شد .بهمنظور بررسی فعالیت ضداکسیدانی  4غلظت از اگزوپلیساکارید تهیه و توسط
سویههای استاندارد انجام شد.
سه روش مهار فعالیت رادیکالی  ،DPPHرادیکالی سوپراکسیدانی و رادیکال هیدروکسیل اندازهگیری شد.
یافتهها :نتایج بهدست آمده نشان داد که گلوگز و نیترات پتاسیم بهترتیب مناسبترین منابع کربن و نیتروژن برای تولید لینکومایسین
یافتهها :بهترین شرایط برای بیشترین میزان تولید اگزوپلیساکارید پس از گذشتن  48ساعت از کشت باکتری با میزان غلظت
توسط استرپتومیسس لینکولنسیس  PTCC 1629هستند .باکتریهای گرم مثبت به لینکومایسین تولید شده توسط استرپتومیسس
نمک  0/05میلیگرم بر میلیلیتر و ساکارز  1میلیگرم بر میلیلیتر بود .نتایج حاصل از فعالیت ضدباکتریایی نشان داد که بیشترین
لینکولنسیس  PTCC 1629حساساند ،ولی سویههای گرم منفی مورد آزمایش به این آنتیبیوتیك مقاوم میباشند.
هاله عدم رشد مربوط به غلظت  400µg/mlبود .نتایج فعالیت ضداکسیدانی در هر سه روش بهکار گرفته شده در این مطالعه نشان داد
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تولید اگزوپلیساکارید توسط  Bacillus pasteuriو بررسی خواص ضدباکتریایی و
بهينهسازي توليد لينكومايسين توسط  Streptomyces lincolenesis PTCC 1629در
ضداکسیدانی آن
شرايط آزمايشگاهي

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و یکم  -تولید اگزوپلیساکارید ...

مواد و روشها:
تهیه سویه باکتری و محیط کشت
بهمنظور تولید اگزوپلیسداکاریدها ،سدویه بداکتری Bacillus

 pasteuri PTCC 1645از سدازمان پدژوهشهدای علمدی-
صنعتی ایران خریداری و تهیه گردید .باکتری پس از تهیه ،بدر
روی محیط کشت نوترینت آگدار حداوی  %20اوره کشدت داده
شد و در دمدای  37درجده سدانتیگدراد بدهمددت  48سداعت
گرمخانهگذاری گردید .محیط کشت بر اساس روش لیو )(Liu
و همکاران با اندکی تغییرهایی کده شدامل  0/05گدرم عصداره
گوشددددت0/125 ،گددددرم  0/125 ،K2HPO4.3H2Oگددددرم
 0/125 ،KH2PO4گددددددددددددرم 0/01 ،Na2HPO4.3H2O
گدددرم 0/025 ،MgSO4.7H2Oگدددرم 5*5-10، (NH4)2SO4
گرم  FeSO4.7H2Oدر  50میلدیلیتدر آب مقطدر ،تهیده شدد
(.)13( )pH=7

تولید اگزوپلی ساکارید و طراحی آزمایش

برای تولید اگزوپلیساکارید توسط سویه باکتری باسیلوس
پاستوری آزمایشهای مختلفی توسط نرمافزار  Qualitek-4و

با استفاده از روش تاگوچی طراحی شد .تاگوچی مجموعهایی
از جداول را بهعنوان جدول آرایههای متعامد تهیه میکند که
بر اساس مراحل و وضعیتهای مختلو آزمایشها است .در
این تحقیق برای  3عامل در  3سطح ،تاگوچی  9مرحله
آزمایش را در قالب جدول (جدول شماره  )2پیشنهاد میکند
که در ستون به نوال عامل موردنظر و ردیوها به سطوح هر
یک از عوامل اشاره دارد .در این تحقیق  3عامل زمان (در سه
سطح  72-48-24ساعت) ،غلظت ساکارز (در سه سطح 1
گرم – 1/5گرم – 2گرم) و غلظت نمک (در سه سطح 0/05
گرم – 0/1گرم – 0/15گرم) بهعنوان متغیر جهت بررسی
بهترین شرایط برای تولید اگزوپلیساکارید از باکتری
 B.pasteuriتعیین شد (جدول شماره  .)1محیط کشت تهیه
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باکتریهای اسید الکتیک پلیساکاریدهای قارچی مانند
زایموزان و ...هستند که از نظر خصوصیتهای فیزیکی،
شیمیایی و بیولوژیکی با هم متفاوت بوده و در برنامههای
کاربردی تجاری و صنعتی مختلفی مورد استفاده قرار می-
گیرند .در مقایسه با پلی ساکاریدهای جدا شده از منابع گیاهی
که برای اهداف مشابه نیز استفاده میشوند ،پلیساکاریدهای
میکروبی دارای مزایای بهتری مانند :پروسههای تولید در
مقیاس بزرگ یا در فضا و زمان تولید نسبتا محدود ،به خوبی
قابل کنترل است ،ویژگیهای شیمیایی پایداری دارند و میزان
در دسترس بودن منابع در بازار زیاد است (.)17
پلیساکاریدهای میکروبی به دو شکل تولیدد مدیشدوند ،پلدی-
سددداکاریدهای کپسدددولی1و اگزوپلدددیسددداکاریدها 2.اگزوپلدددی-
ساکاریدهای ( )EPSمیکروبی پلیمرهدای محلدول و ندامحلولی
هستند که توسط میکروارگانیسمها بده محدیط اطدراف ترشدح
میشوند ( .)19اگزوپلیساکاریدها در بخشهای مختلفی نظیدر
مواد غذایی و دارویی بهکار برده میشوند .بهعلت ویژگدیهدای
فیزیکی و رئولوژیکی موجود در ساختار اگزوپلیساکاریدها ،به-
طور گستردهای در صنایع غدذایی بدهعندوان یدک مداده دارای
ویسکوزیته ،پایدار کننده ،ژلهایی و یا عامل امولسدیونی کداربرد
دارد ( .)10-4براساس مطالعههای جدید اگزوپلدیسداکاریدی-
های تولید شده توسط باکتریهدا ،بدهعندوان فلوکوالندتهدای
زیستی ،جذب کنندههای زیستی ،عامل حذف فلزات سدنگین،
عامل دارویی و ...شناخته مدیشدود ( .)21در سدالهدای اخیدر
توجه به کاربردهای بیولوژیکی اگزوپلیساکاریدیهای بدهدلیدل
فعالیت ضدتوموری ،ضدویروسی ،ضدالتهابی و تحریدک کنندده
سیستم ایمنی بسار زیاد شده است ( .)2درسالهای اخیر پلی-
ساکاریدها از باکتریها ،مخمرهدا ،قدار هدا و گیاهدان گدزارش
شدهاند که دارای فعالیتهای ضداکسیدانیاند و میتوانندد بده-
عنوان ضداکسیدانهای طبیعی مورد استفاده قرار گیرند (.)23
باسیلوسها یک گدروه مهدم از بداکتریهدا اسدت کده مزایدای
متعددی نسبت به سایر باکتریها دارد که شامل رشدد آسدان،
حفظ و نگهداری بهتر است کده آن را بدرای کارهدای تولیددات
صددنعتی مناسددب نمددوده اسددت .تعددداد زیددادی از سددویههددای
باسیلوس نشان دادهاند که بدههدی وجده بیمداریزا نیسدتند و
عالوه بر ایدن اگزوپلدیسداکاریدهای تولیدد شدده توسدط ایدن
باکتریهدا دارای طیدو وسدیعی از فعالیدتهدای بیولدوژیکی و
ویژگیهای تکنیکی نیز هستند ( .)8گونه باسدیلوس و سدویه-
های آن اگزوپلدیسداکاریدیهدای ندوال الوان  β-1,3-Glucanو
Capsule polysaccharides
Exopolysaccharides

هتروپلیمرهای قندی خنثدی ،اورونیدک اسدید ،قنددهای غیدر
معمول یا ترکیبهای قند  -پروتئین را تولید میکنندد .برخدی
از اگزوپلیساکاریدیهای تولید شدده توسدط باسدیلوس دارای
فعالیتهای امولسیونی ،فلوکوالنتهای زیستی ،تواندایی حدذف
فلزات سنگین و یا فعالیتهای دارویی هسدتند ( .)13هددف از
این مطالعه تعیین چند عامدل کلیددی بدرای تولیدد اگزوپلدی-
ساکارید توسط سویه  B.pasteuriو بررسی اثرهای زیسدتی از
جمله فعالیت ضدباکتریایی و ضداکسیدانی آن بود.

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و یکم  -تابستان  - 1397الیق کریمی و همکاران

شده و به  9ارلن  250 mlاضافه و سپس در دمای  121 ºCو
فشار  1/2اتمسفر به مدت  15دقیقه اتوکالو گردید ،سپس
 20%اوره بهوسیله فیلترهای  0/2میکرونی به محیط کشت
اضافه شد .پس از اتوکالو کردن ،در شرایط بهطور کامل
استریل ،به هر کدام از ارلنها بهوسیله لوپ ،باکتریها اضافه و

جدول  -1عوامل و سطوح مورد بررسی
عامل
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سطح 2

سطح 3

زمان (ساعت)

24

48

72

ساکارز

1

1/5

2

غلظت نمک

0/05

0/1

0/15

آنالیز FT-IR

 Fourier transform infrared spectroscopyروشی است
که اطالعاتی در مورد نحوه ارتعاش و حرکت مولکولها بده مدا
میدهد ،از این رو بهعنوان یک تکنیدک مهدم بدرای شناسدایی
خصوصیتهای یک ماده به کار میرود .در این پژوهش عمده-
ترین گروههای ساختاری و عاملی اگزوپلیساکاریدی بهوسدیله
اسپکتروسکوپی با استفاده از روش  KBrآنالیز شد .نمونههدای
اگزوپلیساکاریدی در داخل پلیتهای  KBrبدا نسدبت 1:100
قددرار داده شدددند .نمونددههددا در دسددتگاه (Bruker ( FT-IR
 Tensor 27ساخت کشور آلمان در ناحیه فرکانس400cm−1
تا  4000قرار داده شدند و نتایج بهصورت نمودار و پیک مدورد
بررسی قرار گرفت (.)20

جدول  -2نه آزمایش طراحی شده مطابق روش تاگوچی
شماره ارلن

غلظت نمک

غلظت
ساکارز

زمان(ساعت)

0/1 0/15
0/05

1 1 /5 2

24 48 72

0/15

1

24

1

0/1

1/5

24

2

0/05

2

24

3

0/05

1

48

4

0/15

1/5

48

5

0/1

2

48

6

0/1

1

72

7

0/15

1/5

72

8

0/05

2

72

9

()250 ml

بررسی فعالیت ضد باکتریایی

استخراج و خالص سازی اگزوپلیساکاریدیهای

متصل به سلول و اگزوپلیساکاریدیهای که
توسط باکتری به محیط کشت ترشح میشوند

برای جداسازی اگزوپلیساکاریدیهای متصدل بده بداکتری بدر
اسدداس روش  Garcîagaribay and Marshallبددا اندددکی
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برای بررسی فعالیت ضدمیکروبی و باکتریایی 4 ،غلظت
مختلو ( )100-200-300-400µg/mlاز اگزوپلیساکارید
تهیه شد و بعد از استریل کردن بهمدت  24ساعت به دیسک-
های خالی منتقل شدند ،سپس این دیسکها به پلیتهایی که
باکتریهای اشریشیاکلی ) (E. coli ATCC 25922از گرم
منفیها و استافیلوکوکوسارئوس (S. aureus ATCC
) 43300از گرم مثبتها بهصورت چمنی کشت داده و اضافه
شدند .با کمک محلول نیم مکفارلند رقت مناسب از کشت
 24ساعته از باکتریها تهیه و سپس بر روی محیط کشت
مولر -هینتون آگار کشت داده شدند .پلیتها به مدت 18
ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد نگهداری شدند ،سپس
هاله عدم رشد باکتریها اندازهگیری شد .نتایج حاصله ،با
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سپس ارلنها در انکوباتور شیکردار ،در دمای  30 ºCو
چرخش  120 rpmگرمخانهگذاری شدند .نمونهبرداری از
ارلنها پس از گذشتن زمانهای  72 – 48 – 24ساعت انجام
و نتایج گزارش گردید (.)18

تغییر ،نمونهها به مدت  30دقیقه در دمای  100درجه سانتی-
گراد قرار داده شدند تا از باکتری جدا گردند .سپس بدهمنظدور
خالصسازی هر دو نمونه اگزوپلدیسداکاریدیهدای متصدل بده
سلول و ترشح شده به داخل محیط کشت نمونهها در دسدتگاه
سانتریفیوژ  4درجه سانتیگدراد بده مددت 10دقیقده و در دور
 ،10000 rpmسانتریفیوز شددند ( .)7مدایع رویدی جداسدازی
شده و رسوب دور ریخته شد .جهت رسوب اگزوپلیسداکاریدی
به هر کدام از نمونهها  1حجم اتانول  %96اضافه و به مدت 48
ساعت در دمای  4درجه نگهداری شدند .سدپس نموندههدا بده
مدت  10دقیقه و با دور  6000 rpmسانتریفیوژ گردیدد ،مدایع
رویی دور ریخته شده و رسوب پس از خشک شدن وزن گردید
(.)22

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و یکم  -تولید اگزوپلیساکارید ...

 ΔA1تفاوت مقدار جذب در هر  30ثانیه برای غلظتهای
مختلو نمونه است ΔA0 .تفاوت مقدار جذب در هر  30ثانیه
بدون نمونه است (.)5

آنتیبیوتیکهای تتراسایکلین و وانکومایسین با غلظت (µ g

 )300مقایسه و ارزیابی شد (.)12

بررسی فعالیت ضداکسیدانی
بهمنظور بررسی فعالیت ضداکسیدانی  4غلظت از اگزوپلی-
ساکارید ( )200-400-800-1000 µg/mlتهیه گردید و بر
اساس روش  Fangو همکاران مهار فعالیت رادیکالی ،DPPH
مهار فعالیت رادیکالی سوپراکسیدانی و مهار فعالیت رادیکال
هیدروکسیل اندازهگیری و نتایج با آسکوربیک اسید (ویتامین
 )Cمقایسه شد.
مهار فعالیت رادیکال آزاد  DPPHبهوسیله اگزوپلیساکاریدی
بر اساس روش فانگ  Fangو همکاران انجام شد که بهطور
مختصر بهصورت زیر است 0/5 .میلیلیتر از غلظتهای مختلو
اگزوپلیساکارید ( )µ200-400-800-1000g/mlبا 0/5
میلیلیتر محلول اتانولی  DPPHاضافه و بهطور کامل مخلوط
شدند ،سپس در لولههای آزمایشی که با فویل آلومینیومی
پوشیده شده بود ریخته و به مدت  30دقیقه در تاریکی و
دمای  25درجه سانتیگراد قرار داده شد و سپس در طول
موج  517نانومتر جذب آن گرفته شد .مهار فعالیتهای
رادیکالی ) DPPH (RSAبا توجه به فرمول زیر محاسبه
گردید:

Hydroxyl RSA % = [(A0-A1)/ (A-A1)] *100
 A0جذب نوری محلول با غلظت های مختلو نمونه اسدتA1 .

جذب نوری محلدول در غیداب نمونده اسدت A .جدذب ندوری
محلول در غیاب سیستم نمونهها و  H2O2است (.)5

آنالیز آماری

بهمنظور دستیابی به نتایج آماری دقیقتر دادهها بهصورت
میانگین ±انحراف معیار بیان شدند .در صورتیکه آنالیز یک
طرفه واریانس (آنووا) از مدل خطی عمومی یک تفاوت معنادار
داشته باشد سطح معنادار  p < 0/05مورد توجه است و همه
آنالیزهای آماری با استفاده نرمافزار آماری  SPSSورژن 16
انجام شدند.

DPPH RSA % = [(A0-A1)/A0] *100
 .A1جذب نوری محلول با غلظتهای مختلو نمونه است.A0 .

جذب نوری محلول  DPPHبدون نمونه است (.)5

مهار فعالیت رادیکالی سوپراکسیدانی با کمی تغییر بهصورت
زیر انجام شد .بر انجام این روش  0/5میلیلیتر از بافر فسفات
) (50 mM, pH 8.34با  0/4میلیلیتر از رقتهای مختلو
اگزوپلیساکارید ( )µ200-400-800-1000g/mlمخلوط و
بهمدت  20دقیقه در  25درجه سانتیگراد قرار گرفت ،سپس
 0/1میلیلیتر پیروکالول ) )3 mMاز پیش گرم شده را در
دمای  25درجه سانتیگراد اضافه و محلول مخلوط را سپس
در جذب  325نانومتر بهمدت  5دقیقه قرار گرفت .مهار
فعالیت رادیکال آنیون سوپراکسید با توجه به فرمول زیر
محاسبه گردید.

یافتهها

نتایج نهایی تولید اگزوپلیساکارید
پس از نمونهبرداری از ارلنها ،میدزان تولیدد اگزوپلدیسداکارید
تولید شده مورد آزمایش ،مورد بررسی قرار گرفت و در جددول
شماره یک به نمایش در آمده است .بر اساس این نتدایج ،ارلدن
شماره  4پس از گذشت  48ساعت بیشترین مقددار اگزوپلدی-
ساکاریدی را تولید نمود که میزان آن  30/66گرم  /لیتر بود.

]Superoxide anion RSA % = [(ΔA0-ΔA1)/ ΔA0
*100
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انجام مهار فعالیت رادیکال هیدروکسیل نیز بر اساس روش
 Fangو همکاران انجام شد که یک مخلوط واکنش حاوی 0/2
میلیلیتر 0/5 ،)0/45 mM) brilliant greenمیلیلیتر
) 0/5 ،FeSO4(0.5 mMمیلیلیتر ) H2O2 (3.0%w/vو 0/5
میلیلیتر از رقتهای مختلو اگزوپلیساکارید (µ200-g/ml
 )400-800-1000در لولههای آزمایش پوشیده شده در فویل
آلومینیومی قرار داده شدند و در  25درجه سانتیگراد بهمدت
 30دقیقه انکوبه و سپس به مدت  5دقیقه در 4000g
سانتریفوژ شد و جذب در  624نانومتر اندازهگیری گردید .مهار
فعالیت رادیکال هیدروکسیل توسط معادله زیر تعیین شد

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و یکم  -تابستان  - 1397الیق کریمی و همکاران
جدول  -3نتایج نهایی تولید اگزوپلیساکارید توسط باکتری B. pasteuri
شماره آزمایش

میزان تولید ()g/ml

2

17/33

12/66

1

13/33

3

30/66

4
5

10/66

6

7

6/66

9

6/66

5/33

8

تأثیر هریک از عوامل و سطوح آنها برای تولید

اگزوپلیساکارید

تأثیر هر یک از سطوح و عاملهای مختلو بر تولید اگزوپلی-
ساکارید در جدول شماره  4نشان داده شده است.
جدول  -4اثر سطوح مختلو عوامل بر تولید اگزوپلیساکارید
سطح 1

سطح

سطح 3

سطح 2

سطح  – 1سطح 2

عامل
زمان

14/439

17/773

6/216

3/333

ساکارز

16/659

11/553

10/216

-5/106

غلظت
نمک

18/216

9/55

10/663

-8/666

شکل  -1آنالیز  FT-IRپلی ساکارید تولید شده

بررسی فعالیت آنتیباکتریایی

بر اساس نتایج بهدست آمده از جدول شماره  4بهترین سطوح
مناسب برای تولید اگزوپلیساکارید در جدول شدماره  5نشدان
داده شده است .بر اساس این جدول بیشترین سهم مربوط به
عامل غلظت نمک با مقدار  5/406کده در سدطح  1قدرار دارد.
همچنین کم ترین سدهم مربدوط بده عامدل سداکارز بدا میدزان
 3/849میباشد که در سطح  1قرار گرفته اسدت .مطدابق ایدن
جدول برای عامل زمان با سهم  4/963بهترین حالت سدطح 2
هست.
جدول  -5تعیین سطوح مناسب برای تولید اگزوپلیساکارید
عامل

سطح

سهم

زمان

2

4/963

ساکاروز

1

3/849

غلظت نمک

1

5/406

نتایج حاصل از آنالیز FT-IR
شکل شماره  1نتیجه  FT-IRبرای نمونه سنتز شدده را کده از
فرکانس  4000 -400 cm-1در بر مدیگیدرد نشدان مدیدهدد،
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بهمنظور بررسی فعالیت آنتدیباکتریدایی  4غلظدت مختلدو (
 )100-200-300-400µg/mlاز اگزوپلیساکارید تهیه شدد و
میزان تدأثیر آنتدی باکتریدال آن بدر دو سدویه از بداکتریهدای
استافیلوکوکوس ارئوس و اشریشیاکلی مورد بررسی قرار گرفت
و نتدایج آن بدا آنتدیبیوتیدک تتراسدایکلین و وانکومایسدین بدا
غلظت ( )300µg/mlمقایسه و در جدول شماره  6بده نمدایش
در آمد .در هر دو باکتری بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط
به غلظت  400µg/mlبود .برای بداکتری اشریشدیاکلی بدیش-
ترین قطر هاله عدم رشد تشکیل شده  16میلدیمتدر بدود کده
کمابیش برابر با آنتیبیوتیک تتراسایکلین ( 17میلیمتر) است.
برای باکتری استافیلوکوکوس ارئوس بیشترین هاله عدم رشدد
تشکیل شده  18میلیمتر بدود کده برابدر بدا هالده عددم رشدد
تشکیل شده در اثر آنتیبیوتیک وانکومایسین ( 18میلدیمتدر)
است .بهطور کلی با افزایش غلظدت اگزوپلدیسداکارید میدزان
تأثیر فعالیت آنتیباکتریال آن نیز افزایش پیدا کدرده اسدت .در
این مطالعه میدزان تدأثیر غلظدت اگزوپلدیسداکارید در مقددار
 100µg/mlکمتر از بقیه غلظتها است ولی در سایر غلظتها
تفاوت معناداری وجود ندارد (.(P< 0/05
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وجود پیکها نشان دهنده پلیساکاریدی بودن و خالص بدودن
ماده سنتز شده هست .وجود پیک پهن ناحیه 3396/75 cm-1
نشان دهنده گروههای هیدروکسل O–Hاست .همچنین وجود
پیک در ناحیده  2273/18 cm-1مربدوط بده گدروههدای C-H
است  .وجدود پیدک در ناحیده  1616/78 cm-1نشدان دهندده
وجود  C = Oو گروههای کربوکسدیل در ایدن ترکیدب اسدت.
پیک در ناحیه 1449/07 cm-1نشان دهنده وجود گروههای -
 COO−است و همچنین پیدک در ناحیده  900 cm-1تدا cm-1
 1200نشاندهندده وجدود گدروههدای  C-Oو  C-O-Cاسدت
(.)20

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و یکم  -تولید اگزوپلیساکارید ...

جدول  -6تأثیر غلظتهای مختلو بر عدم رشد باکتریها

15/7 ± 0/3

14/1 ± 0/4

11/2 ± 0/3
16/2 0±/8

18/5 ± 0/1
-

18/7 ± 0/5

10/8 ± 0/3

15/5 ± 0/5

16/5 ± 0/6

17/7 ± 0/3
-

100
200
300

شکل  :3درصد مهار رادیکال سوپراکسید اگزوپلیساکارید تولید شده توسط
سویه  B. pasteuriمقادیر به صورت میانگین  ±انحراف از معیار بوده و
تفاوت میانگین ها در سطح معنی  P< 0/05دار در نظر گرفته شده است.

400

تتراسایکلین

وانکومایسین

مقادیر به صورت میانگین  ±انحراف از معیار بوده و تفاوت میانگین ها در سطح
معنی  P< 0/05دار در نظر گرفته شده است.

رادیکال هیدورکسیل اکسیدانی قویی است و کمابیش میتواند
با تمام مولکولهای زیستی واکنش نشان دهد ( .)3مهار
فعالیت رادیکال هیدروکسیل بهوسیله اگزوپلیساکاریدی جدا
شده از باکتری  B.pasteuriبر اساس نمودار  4است که در
آن درصد مهار فعالیت این رادیکال در غلظت µ 1000g/ml
( )% 40/38از غلظت  µ 800g/mlآسکوربیک اسید ()% 37/5
اندکی بیشتر بود.

بررسی فعالیت ضداکسیدانی

رادیکال  DPPHروشی برای سنجش فعالیت ضداکسیدانی،
ضداکسیدانها است ( .)24بهطور خالصه فعالیت ضداکسیدانی
اگزوپلیساکاریدی جدا شده از باکتری  B.pasteuriبهصورت
نمودار  2است .بیشترین میزان مهار فعالیت آنتیاکسیدانی در
غلظت  )% 61/36) µ 1000g/mlبود که کمابیش برابر با
غلظت  µ 800g/mlاز آسکوربیک اسید ( )% 60/15است.

شکل  -2درصد مهار فعالیت رادیکال آزاد  DPPHاگزوپلیساکارید تولید
شده توسط سویه . B. pasteuriمقادیر به صورت میانگین  ±انحراف از
معیار بوده و تفاوت میانگین ها در سطح معنی  P< 0/05دار در نظر گرفته
شده است.

شکل  -4درصد مهار رادیکال هیدورکسیل اگزوپلیساکارید تولید شده
توسط سویه  B. pasteuriمقادیر بهصورت میانگین  ±انحراف از معیار بوده
و تفاوت میانگین ها در سطح معنی P< 0/05دار در نظر گرفته شده است.

بحث

در بین تمام رادیکالهای آزاد موجود برای ترکیبهای زیستی،
رادیکال آزاد سوپراکسید خطرناکترین نوال است ( .)3بیش-
ترین میزان فعالیت مهاری رادیکال سوپراکسید توسط
اگزوپلیساکارید جدا شده از سویه باکتری  B.pasteuriمربوط
به غلظت  )% 32/02) µ 1000g/mlاست (نمودار  )3که در
مقایسه با میزان فعالیت مهاری غلظت µ 800g/ml
آسکوربیک اسید ( )% 29/40اندکی بیشتر است.

در سالهای اخیر پیشرفتهاى بسیارى در زمینه استدفداده از
مواد پلیمری حاصل شده است .در میان انواال پلیمرهدا،
اگزوپلىساکاریدها بهدلیل ویژگیهای مطلوبى که دارند از
اهمیدت باالیی برخوردار هستند .بهتازگی استفاده از
میکروارگانیسمها برای تولید اگزوپلیساکاریدها بهدلیل کارایی
بهتر همچون خواص ضدسرطانی و ضدمیکروبی در مقایسه با
اگزوپلیساکاریدهای جانداران و گیاهان در حال افزایش است
( .)14بههمین منظور در این تحقیق برای حداکثری اگزوپلی-
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S. aureus ATCC
43300
قطر هاله عدم رشد(میلیمتر)

E. coli ATCC
25922
قطر هاله عدم
رشد(میلیمتر)

غلظت اگزوپلی-
ساکاریدµg/ml
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میزان فعالیت مهاری که برای بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی
توسط سه روش مهار فعالیت رادیکالی  ،DPPHمهار فعالیت
رادیکالی سوپراکسید و مهار فعالیت رادیکال هیدروکسیل
اگزوپلیساکارید تولید شده در این پژوهش مورد بررسی قرار
گرفت نشان داد که با افزایش میزان غلظت فعالیت مهاری
افزایش یافته است بهطوریکه برای غلظت  200میکروگرم/
میلیلیتر میزان فعالیت مهاری بسیار پایین بوده و با افزایش
غلظت اگزوپلیساکارید به  1000میکروگرم /میلیلیتر میزان
فعالیت مهاری نیز افزایش یافته است .در مطالعههای مشابهی
که توسط آقای  Wangو همکارانش انجام دادهاند ثابت کردند
که با افزایش غلظتهای مختلو اگزوپلیساکارید درصد مهار
فعالیت آنتیاکسیدانی نیز افزایش مییابد که این نتایج با این
مطالعه بهطور کامل همخوانی دارد ( Shengjie .)20و
همکارانش در سال  2014با بررسی فعالیت مهاری غلظتهای
مختلو اگزوپلیساکارید جداشده از باکتریهای
 Bifidobacteriumو  Lactobacillusنشان دادند که با
افزایش غلظت اگزوپلیساکارید میزان فعالیت مهاری نیز
افزایش مییابد همچنین نشان داده شد که نوال اگزوپلی-
ساکارید تولید شده توسط گونههای مختلو باکتریایی میزان
فعالیت مهاری متفاوتی را از خود نشان میدهند ( .)11هم-
چنین طی تحقیقی که توسط  Abdhulدر سال  2014بر
روی اگزوپلیساکارید تولید شده توسط باکتری انتروکوکوس
صورت گرفت نشان داده شد که با افزایش میزان غلظت
اگزوپلیساکارید میزان مهار رادیکالی نیز افزایش مییابد (.)1
فعالیت ضداکسیدانی اگزوپلیساکاریدها ممکن است تحت
تأثیر ترکیبهای مونوساکاریدها ،وزن مولکولی یا روشهای
خالصسازی آنها باشد برای مثال تحقیقها ثابت کرده است
که اگزوپلیساکاریدهای با وزن مولکولی پایینتر اثر
ضداکسیدانی باالتری نسبت با اگزوپلیساکاریدهای با وزن
مولکولی باال دارند (.)20
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آزمایش طراحی شد و سپس ویژگیهای زیستی این بیوپلیمر
بررسی گردید .میزان تولید اگزوپلیساکارید بسته شرایط و
ترکیب محیط کشت و همچنین شرایط گرما گذاری میتواند
متفاوت باشد .بر اساس نتایج بهدست آمده در این تحقیق
افزودن ساکارز به محیط کشت با غلظت  1میلیگرم بر میلی-
لیتر و نمک  0/05میلیگرم در میلیلیتر و پس از گذشت
مدت زمان  48ساعت باعث تولید  30/66 g/Lاگزوپلیساکارید
شد .با توجه به اینکه باکتریها از مواد آلی مانند ساکارز به-
عنوان منبع کربن استفاده میکنند افزودن آن باعث افزایش
تولید حداکثری در میزان اگزوپلیساکارید میگردد .در نتایج
مشابهی که در سال  1997توسط  Liو همکارانش جهت بهینه
سازی تولید اگزوپلیساکاریدی از باکتری Bacillus
 polymyxaصورت گرفت بیشترین میزان تولید اگزوپلی-
ساکارید  54 g/Lتولید شد و آنها در تحقیق خود دریافتند
که افزایش غلظت ساکارز بیشترین میزان تولید اگزوپلی-
ساکارید را در پی دارد ( .)15با توجه به اینکه باکتریها برای
فعالیت حداکثری خود به مقداری نمک نیاز دارند افزدون
مقدار کمی نمک به محیط کشت باعث افزایش تولید اگزوپلی-
ساکارید میگردد البته باید این نکته را در نظر گرفت که
افزایش بیش از حد نمک باعث از بین رفتن باکتری می-
شود( .)13باکتریها تولید خود را به طور معمول در انتهای فاز
لگاریتمی و مراحل آخر رشد خود تکمیل میکنند بر همین
اساس بعد از گذشت  48ساعت و نزدیک به انتهای فاز
لگاریتمی باکتری حداکثر تولید اگزوپلیساکارید را داشته
است .در مطالعههای مشابهی که توسط  Morenoو همکارانش
در سال  1999صورت گرفته است نشان داده شده که تولید
اگزوپلیساکاریدی در بیشتر باکتریها پس از توقو رشد،
افزایش مییابد ( .)16این مسئله تأیید مینماید که تولید
اگزوپلیساکاریدی بعد از فاز لگاریتمی صورت میگیرد ،زمانی
که باکتری وارد فاز سکون ( 48ساعت بعد از کشت) میشود.
در این تحقیق میزان هاله عدم رشد ایجاد شده مطابق نتایج
بهدست آمده که برای غلظتهای مختلو نشانداده شده است
بیشترین هاله عدم رشد مربوط به غلظت  400µg/mlهست
که برای استافیلوکوکوسارئوس  18میلیمتر و برای
اشریشیاکلی  16میلیمتر بود .در این تحقیق از آنتیبیوتیک-
های تتراسایکلین و وانکومایسین ( )µ 300gبهعنوان شاهد
استفاده شد که میزان هاله عدم رشد تشکیل شده برای
اشریشیاکلی  17میلیمتر است که برابر غلظت 400µg/ml
است و برای استافیلوکوکوسارئوس  18میلیمتر بود.

 Shengjieو همکارانش در سال  2014با بررسی فعالیت
ضدباکتریایی غلظتهای مختلو اگزوپلیساکاریدهای جداشده
از باکتریهای  Bifidobacteriumو  Lactobacillusبر روی
باکتریهای بیماریزای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوسارئوس
اثر مهاری این اگزوپلیساکاریدها را بررسی نمودند و نشان
دادند که بیشترین هاله عدم تشکیل شده برای غلظت 300
میکروگرم /میلیلیتر است که برابر  15/67میلیمتر برای
اشریشیاکلی و  16میلیمتر برای استافیلوکوکوسارئوس بود
(.)11
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در این مطالعه برای تولید بیشترین میدزان اگزوپلدیسداکارید
بهدست آمده از سویه باکتری  B.pasteuriچند عامل کلیددی
در نظر گرفته شد و نتایج نشان داد افزایش سداکارز بدهعندوان
منبع کربن و افزودن مقدار کمی نمک باعدث تولیدد اگزوپلدی-
ساکارید در انتهای فاز لگاریتمی مدیشدود .سدپس بده بررسدی
خواص آنتیباکتریال و آنتیاکسیدانی اگزوپلیساکارید پرداخته
شد و نتایج بهدست آمده نشان داد که از این اگزوپلیسداکارید
میتوان بهعنوان مواد ضدباکتریال و ضداکسیدان در موارد بده-
خصوصدددددددددددددی اسدددددددددددددتفاده نمدددددددددددددود.
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