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 چكيده
 و اثر ضد ميكروبي هدف از اين مطالعه بهينه سازی توليد. باشدلينكوز آميد مي هایترکيب لينكومايسين جزء :سابقه و هدف 

 . است يك فاکتور در يك زمان بوده تغييربا استفاده از روش PTCC 1629 استرپتوميسس لينكولنسيس لينكومايسين 
ت نيترا فروکتوز، مالتوز، الکتوز، سوکروز، شامل گلوکز،ابتدا بهينه سازی منابع کربن و نيتروژن آلي و معدني  :هامواد و روش

فسفات دی هيدروژن پتاسيم، کلريدسديم ،کربنات کلسيم، توسط روش تغيير يك فاکتور در  سولفات آمونيوم، نيترات سديم، ،پتاسيم
 .بررسي گرديدهای شاخص بر عليه تعدادی از باکتریتوليد شده  تي بيوتيكضدميكروبي آنفعاليت سپس  ويك زمان انجام 

ترين منابع کربن و نيتروژن برای توليد که گلوگز و نيترات پتاسيم به ترتيب مناسب داد دست آمده نشانه نتايج ب :ها يافته
، حساس PTCC 1629 استرپتوميسس لينكولنسيسهای گرم مثبت به لينكومايسين توليد شده توسط باکتری. لينكومايسين هستند

 .باشندبيوتيك مقاوم ميهای گرم منفي مورد آزمايش به اين آنتيولي سويه
لينكومايسين به  دست آمده نشان داد که گلوکز چه در محيط پيش کشت و چه در محيط کشت توليده ب تايجن :گيرينتيجه

تحت شرايط اپتيمم محيطي  PTCC 1629ترين منبع کربن بوده و سويه استرپتوميسس لينكولنسيس عنوان بهترين و در دسترس
 است ترين مقدار توليد را داراو هوادهي مناسب، بيش C03-28° و دمای    8/6pH -2/7نظير 

 در يك زمان  يك فاکتورتغيير ، PTCC 1629استرپتوميسس لينكولنسيس سازی، لينكومايسين، بهينه :كليدي هايواژه
 

 :مقدمه
ها از ترين گروه اکتينوميستها به عنوان مهماسترپتوميسس 

ها و بيوتيك ، آنتيهای ثانويهتوليد کننده متابوليتمنابع مهم 
درصد  03بيش از  .شوندمحسوب مي ز کنندههای ليآنزيم

ها استخراج شده که بيولوژيكي فعال از اين باکتری هایترکيب
صنعت، کشاورزی و محيط های اساسي در داروسازی، کاربرد

ها قادر به توليد درصد استرپتوميسس 77بيش از . زيست دارند
ارای ها داز آن مواد استخراج شده. (2) بيوتيك هستند آنتي

ويروسي و  ، ضدقارچي، ضد انگلي باکتريايي، ضد خواص ضد
ها خاصيت ضد سرطاني بعضي از آن. (6) ضدسرطاني هستند

هايي است که در حال تر روی سلولها بيشزيرا اثر آن ؛دارند

های ها و سلولتقسيم سريع هستند و به همين دليل باکتری
های خون و گويچههای سفيد مغز استخوان که سازنده گويچه

های سرطاني در مقابل چنين سلولباشند و همقرمز خون مي
لينكومايسين به  .(7)تری دارندها حساسيت بيشبيوتيكآنتي

های بيوتيكلحاظ شيميايي به عنوان عضوی از گروه آنتي
اين  يك ويژگي معمول در. شودلينكوزآميد در نظر گرفته مي

-تيو-1-دی دئوکسي -8 و 6بيوتيكي حضور های آنتيمولكول
D- اريترو-a-D- با نام عمومي متيل ) اکتوپيرانوزيد گاالکتو

 مينهآبه يك پيوند آميد با مشتق اسيد ( تيو لينكوزآميد
با نام عمومي )پرولين  -L -پروپيل -n-4-متيل -N-ترانس

ساختمان  .(8, 0) شودمتصل مي( سيد پروپيل هيگريكا
و همكاران با تجزيه   Hoeksemaلينكومايسين توسط 

بررسي گرديده است و مشخص  NMRشيميايي و مطالعه 
گرديده است که لينكومايسين دارای آمينو اسيدهای غير 

اوليه نشان داد  هایگزارش . (4) معمول مشتق پرولين است
-که لينكومايسين فعاليت خوب ضد ميكروبي در برابر باکتری

های ايجاد شده های گرم مثبت دارد ولي برای درمان بيماری
. (4) های گرم مثبت مورد قبول واقع شده استتوسط باکتری

که اطالعات زيادی در زمينه بهينه سازی و اثر  از آنجائي
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فاکتورهای مختلف غذايي و محيط کشت بر روی توليد اين 
هدف از اين مطالعه بهينه سازی . بيوتيك وجود نداردآنتي
استرپتوميسس لينكومايسين  و اثر ضد ميكروبي توليد

يك  تغييربا استفاده از روش PTCC 1629 لينكولنسيس 
 .است تور در يك زمان بودهفاک

 PTCCاسترپتوميسس لينكولنسيس : هامواد و روش

 .تهيه شد صنعتي ايران های علمي وسازمان پژوهشاز  1629
هر ويال در شرايط استريل شكسته و به محيط تريپتيكاز سوی 

محيط مورد استفاده جهت رشد اوليه  .براث منتقل گرديد
باکتری در اين پژوهش محيط کشت جامد نشاسته کازئين 

به منظور  عصاره مالت -عصاره مخمر محيط کشت مايعو آگار 
به ازای هر  جامد محيط. باشدميهای باکتری افزايش سلول

 کازئين، (گرم 13) نشاسته هایحاوی ترکيبميلي ليتر  1333
، (گرم 2) کلريد سديم، (گرم 2) ت پتاسيمنيترا، (گرم 0/3)

سولفات منيزيوم هفت ، (گرم 2) فسفات هيدروژن دی پتاسيم
کربنات ، (گرم 31/3) سولفات آهن هفت آبه، (گرم 37/3) آبه

مي باشد و محيط ( گرم 18) پودر آگارو  (گرم 32/3) کلسيم
عصاره و ( گرم 2)  عصاره مخمر ،(گرم 2) گلوکزمايع شامل 

 . مي باشد( گرم 7) مالت

 منحنی رشد رسم

از  استرپتوميسس لينكولنسيس رشد رسم منحني جهت 
واحد تشكيل دهنده کلني      7/1× 137اسپور   سوسپانسيون
(CFU/ml)   مايعکشت به محيطYEME (Yeast extract-

Malt extract)   سانتي درجه 03انكوباسيون در . شدتلقيح-
منحني . روز  انجام  پذيرفت 6به مدت  rpm 173 دوربا   گراد

ساعت منحني  24هر  هاسلولخشك تر و با تعيين وزن رشد 
 در ها   سلول جهت تعيين وزن خشك .رسم گرديد

rpm6333   دقيقه سانتريفيوژ و رسوب به دست  23به مدت
ميزان آمده با آب ديونيزه شسته شد و پس از سانتريفيوژ 

سنجش وزن خشك برای  .شد تر سلولي محاسبهبيومس
تر به وسيله کاغذ صافي از قبل سلولي مقدار معيني از بيومس

اد گردرجه سانتي 73ای در آون پليت شيشه در توزين شده و
 . قرار داده شدتا خشك شدن کامل ساعت  7به مدت 

با آنتی بيوتيك هاي  حساسيت ضد ميكروبی تعيين
 24از کشت  تعيين حساسيت ضد ميكروبيبرای :  استاندارد
سوسپانسيون معادل نيم مك  های استاندارد،سويهساعته هر 

از اين استريل سوآپ  سپس با و فارلند تهيه گرديد
ای روی محيط مولرهينتون آگار کشت سفره ها برسوسپانسيون

مولر  کشت محيط رویبيوتيك های آنتيديسك. انجام شد
درجه  07 در دمای انكوباسيون . شد منتقلهينتون آگار 

هاله عدم رشد  ساعت انجام پذيرفت و 24به مدت  گرادسانتي
های مورد استفاده سويه .متر اندازه گيری شدحسب ميلي بر

 Micrococcus. به ترتيب ذيل بودندگرم مثبت و گرم منفي 
luteus PTCC 1408 ،Staphyloccus aureus 

PTCC1113  ،1447 Streptococcus pyogenes PTCC ،
Staphyloccus epidermidis PTCC 1436  ،Bacillus 

cereus  ،Escherichia coli PTCC 1396  ،enterica 
1230 Salmonella PTCC .Shigella dysenteriae 

PTCC 1188   
 Streptomyces    1629ضد ميكروبيی خاصيت ارزيابی 

lincolenesis PTCC  
با استفاده از يك چوب پنبه سوراخ کنن   : ديسك آگار روش

 و هبرداشنت استرپتوميسنس را   ياستريل يك تكه از کشت خط
وجنود   .هندف قنرار گرفنت   پليت حناوی کشنت بناکتری     یرو

در  دبنه صنورت ناحينه ممانعنت از رشن     ضد ميكروبي خاصيت 
 .گرديد اطراف ديسك مشاهده

عصناره  بااسنتريل   یکاغذ یهاديسك :يكاغذ روش ديسك
استرپتوميسننس لينكولنسننيس  کشننت راسننيوناز فيلتحاصننل 

-بناکتری کشنت   یهنا را رو آنبعد از خشك شدن  .آغشته شد
بنه صنورت   ضد ميكروبي وجود خاصيت  .های هدف قرار گرفت
 .گرديد در اطراف ديسك مشاهده دناحيه ممانعت از رش

فارلند نيم مكمعادل   سوسپانسيون: روش انتشار در چاهك
تهيه  مولر هينتون براثدر محيط کشت  هدف  هایاز باکتری

به صورت  استريل با سوآپ 2مولر هينتون آگار محيط و در .شد
فعاليت ضد ميكروبي  تعيينبرای . ای کشت داده شدسفره

مولر هينتون  روی محيط( mm 4×6ی به اندازه)هايي چاهك
استرپتوميسس کشت  مايع سوپرناتانت .حفر شد آگار

دقيقه  03به مدت  rpm13333در دور لينكولنسيس 
در داخل هر چاهك به  0محلول روييسپس  وسانتريفيوژ 

درجه  03 انكوباسيون در. ميكروليتر ريخته شد 73ميزان 
ضدميكروبي با  خواص. انجام پذيرفت 24 به مدت گرادسانتي
هر ( مترحسب ميلي بر) های مهاریگيری قطر هالهاندازه

هر . آزمايش در اطراف چاهك تعيين شدميكروارگانيسم مورد 
های مهاری محاسبه آزمايش سه بار تكرار و ميانگين قطر هاله

  .گرديد

                                                           
1 Agar disk method 
2 Mueller Hinton Agar 
3 Supernatant 
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 ونيتروژنی بهينه سازي منابع كربنی 
-One-factor-at-a)روش تغيير يك فاکتور در يك زمان 

time-method) جهت بهينه سازی توليد لينكومايسين توسط 
همه در اين روش . تفاده شداسترپتوميسس لينكولنسيس اس

فاکتورهای محيط کشت ثابت مانده و فقط منبع کربن تغيير 
منابع کربني مورد استفاده شامل گلوکز، سوکروز، . مي کند

گرم در  2همه منابع در غلظت . الکتوز، مالتوز و فروکتوز بودند
های اثر ممانعت کنندگي از رشد با روش. ليتر استفاده شدند

های گيری قطر هالهاندازهبا ديسك کاغذی و انتشار در چاه 

منابع نيتروژني  .تعيين گرديد (رمتحسب ميلي بر) مهاری
نيترات پتاسيم، نيترات سديم، سولفات آمونيوم، فسفات  شامل 

همه  بودند دی هيدروژن پتاسيم، کلريدسديم ،کربنات کلسيم
 .شدندگرم در ليتر استفاده  2منابع در غلظت 

 نتايج 
استرپتوميسس لينكولنسيس در محيط  کرده رشدهای کلني 

  .Starch Casein Agarکشت 

 

 
 ) SCA)Starch Casein Agarدر محيط کشت  استرپتوميسس لينكولنسيس رشد:  شكل 

 
  استرپتوميسس لينكولنسيس منحني رشد: 1نمودار 

لينكومايسين بر  توليد سازی قطر هاله عدم رشد در بهينه
چاهك  اساس منبع کربن، به روش تعيين حساسيت انتشار در

گرم منفي در وگرم مثبت  هایباکتریو ديسك بر روی 
لينكومايسين  توليد بهينه. نشان داده شده است  2 و 1ولاجد

 بر اساس منبع کربن، به روش تعيين حساسيت انتشار در
 2گرم مثبت درنمودار  های باکتریچاهك و ديسك بر روی 

نشان داده  1که در جدول  یرطوهمان .نشان داده شده است
های گرم مثبت ترين اثر روی کوکسيشده است بيش
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. ميكروکوکوس لوتئوس استافيلوکوکوس اورئوس ديده مي شود
که  طوریهمان. ثرتر استؤتر و ماين اثر در روش چاهك بيش

توليد شده توسط اين  شود لينكومايسينديده مي 2در جدول 
 . های گرم منفي نداردثيری روی باکتریأاسترپتوميسس ت

 
 (اعداد برحسب ميلي متر)های گرم مثبتروی باکتری مايسين توليد شده در منابع مختلف کربن براثر لينكو:  جدول 

 فروكتوز مالتوز الكتوز سوكروز     گلوگز منبع كربن
 چاهك ديسك  چاهك ديسك چاهك ديسك چاهك ديسك چاهك ديسك باكتري

 12 11 12 13 12 13 12 12 28 14 ميكروکوکوس لوتئوس
 10 11 12 11 12 11 12 13 27 17 استافيلوکوکوس اورئوس
 8    10 11 14 12 20 13 استرپتوکوکوس پايوژنز

 13 12   10 10 13 12  10 اپيدرمايديس استرپتوکوکوس
 14 11 12 10 11 13 12 17 27 14 باسيلوس سرئوس

 
 های گرم منفيروی باکتری توليد شده در منابع مختلف کربن براثر لينكومايسين : 2جدول 

 فروكتوز مالتوز الكتوز سوكروز گلوكز باكتري

 چاهك ديسك چاهك ديسك چاهك ديسك چاهك ديسك چاهك ديسك قطر هاله
 - - - - - - - - - - اشريشيا کلي

 - - - - - - - - - - سالمونال
 - - - - - - - - - - شيگال

 

 
 های گرم مثبتسويهچاهك و ديسك بر روی  سازی لينكومايسين بر اساس منبع کربن، به روش تعيين حساسيت انتشار در بهينه :2نمودار 
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های روش آگار ديسك در باکتری به رشد نتايج هاله عدم
Staphylococcus aureus ،Micrococcus luteus ،

Escherchia coli ،Salmonella   وShigella 2 در شكل 

های گرم هاله عدم رشد در باکتری. نشان داده شده است
مشاهده شد، اما در  S. aureusو  M. luteusمثبت شامل 

 . ای مشاهده نشدهای گرم منفي هالهباکتری

 

 

 

 

 

 

 

 Escherchia(: باال، راست)، Micrococcus luteus(: باال، مرکز)، Staphylococcus aureus(: باال، چپ)روش آگار ديسك به ترتيب در ( a) :2شكل
coli ،(پايين، چپ:) Salmonella  ،(پايين، راست :)Shigella. 

 در ممانعت از رشد نتايج مربوط به بهينه منابع کربني 
به روش چاهك  استاندارد های گرم مثبت و گرم منفيباکتری

نشان   6شكل. نشان داده شده است ،  7، 4، 0هایشكل در

های گرم بهينه منابع کربني در ممانعت از رشد  باکتری هندهد
 انتشار از ديسك ممانعت از رشد به روشنتايج . است مثبت

 .نشان داده شده است  7 منبع گلوکز در شكل
 

 

 

 

 

 E. coliنتايج ممانعت از رشد  منابع کربني به روش انتشار در چاهك برای باکتری   :0شكل 

 

 

 

 

 

 

 Shigellaنتايج ممانعت از رشد  منابع کربني به روش انتشار در چاهك برای باکتری   :4شكل 
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  Salmonellaنتايج ممانعت از رشد  منابع کربني به روش انتشار در چاهك برای باکتری   :5شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 سوکروز ،الکتوزنتايج ممانعت از رشد به روش انتشار از ديسك منابع : 6شكل 
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 نتايج ممانعت از رشد به روش انتشار از ديسك منبع گلوکز   :7شكل

 بحث 
مهم دارويي را توليد  هایها بعضي از ترکيبميكروارگانيسم

توجه . استفاده مي شوندها های عفونتدرمانکه در  کنندمي
ها ها به ويژه جنس استرپتوميسسخانواده اکتينوميست به 

های گرم مثبت و باکتریجز  جنس استرپتوميسس .استبيشتر
-خاک مهم ها دراکتينوميست .استها از خانواده اکتينوميست

 .باشندها ميبيوتيكمولد آنتي هایميكروارگانيسمترين 
هزار شود که جنس استرپتوميسس حداقل صد تخمين زده مي

امروزه  . نمايدترکيب جديد بيولوژيكي قابل توجه را توليد مي
های توليد شده و مورد استفاده بيوتيكآنتيدرصد  77حدود 

توليد  یبرا .است ها استخراج شدهدر درمان از استرپتوميسس
 Streptomyces Svellosus var.NRRL يسينالينكوم
-مي از خاک آريزونا گرفته شده بود مورد استفاده قرار  8037

-از ديگر توليد يتواند به سادگمي ارگانيزماين  . (1) گيرد
 ظاهر ير رنگ،يسين بر اساس خواص آن نظاکنندگان لينكوم

تر مهم. مشخص گردد يمياييفرايند کشت و خواص بيوش ،يکل
، Bيسين امان لينكومزکه اين نژاد بدون توليد هم اين

توليد  اين نژاد، ديگر شاخصه. کنديرا توليد م Aيسين الينكوم
درجه  47 و 28ی يسين در دماهاامشابه لينكومهای غلظت
بيوتيك يسين، يك آنتيالينكومدر کنار  .باشديم گرادسانتي

استرپتوميسس  بسيار نزديك و مرتبط از تخميرهای  نژاد
مربوط به ساختار اين  هایتحقيق و ايزوله شد لينكولنسيس

 يعني Bيسين اکه اين نژاد با لينكوم ستا نژاد نشان داده
. باشدمرتبط مي (0) لينكوميسين ΄4-دی پروپيل -4-اتيل

کم  یبه عنوان عضو 1067 که تا اوايل سال Bلينكوميسين 
يتوصيف ماسترپتوميسس لينكولنسيس  یهااهميت در کشت

ارائه شده  توسط   يبيوتيكياز فعاليت آنت درصد 27 فقط شد،
در زنجيره  Bيسين الينكوم. دهديرا  نشان م Aيسين الينكوم

تر از متيلن يك گروه کم یکناری اسيد پروپيل هيگريك حاو
جهش يافته استرپتوميسس تحت شرايط بهينه گونه  .اشدبيم

 S. lincolnensis NRRL 2936استفاده شد لينكولنسيس 

-يم توليدرا  Aيسين الينكوم mg/l 7/2حدود   در  مي تواند
را B  يسيناافزودن پروپيل به محيط کشت ميزان لينكوم .کند

يسين اکه پروپيل در لينكوم عقيده بر اين است. دهديکاهش م
A ياز اسيد پروپيل هيگريك م ينياز احتمالپيش يك ماده-

نياز اسيداتيل که اتيل پروپيل يك پيشي باشد، درحال
 آمينه یاسيدها. باشديم Bيسين اهيگريك در لينكوم

فنيل  -يهيدروکس ید -ال تيروزين، -مثل ال آروماتيك،
 دمشابه تيروزين در طول کشت نژا هایآالنين و ديگر ترکيب

-يم وارد Aيسين ادر لينكوم استرپتوميسس لينكولنسيس
فنيل  -يهيدروکس ید -تيروزين يا ال -افزودن ال. شوند

 اتيل پروليناما گردد يآالنين که باعث تجمع پروپيل پرولين م
های کد کننده و بيوسنتز کننده ژن  .گيرديشكل م ترکم

لينكومايسين روی کروموزوم روی يك منطقه تنهای 
کروموزومي با شاخص های مقاومت آنتي بيوتيكي قرار گرفته 

مختلف، نيتروژن و منابع  یهانمك هایتأثير  (7،0، 0) است
 خاص توليد لينكوميسين در گونه یهابر نسبت يبنکر

 در يك محيط تعيين شدهاسترپتوميسس لينكولنسيس 
 منحني رشد .قرار گرفته است ينيز مورد بررس يمياييش

1629    Streptomyces lincolenesis PTCC  1در شكل 
در  ميزان رشدحداکثر  است با توجه به شكل نشان داده شده

   . مشاهده مي گردد 168ساعت 

توسط  لينكومايسين توليد بهينه سازیاين تحقيق  در 
با روش تغيير  PTCC 1629استرپتوميسس لينكولنسيس 

 انجام  برای منابع کربني و نيتروژن يك فاکتور در يك زمان
و  که تفاوت اين دو محيط فقط در منبع کربن يئجاآن از. شد

در  متفاوت و نيتروژن بنابراين منابع کربن ،باشدمي نيتروژن
استرپتوميسس توسط  کشت در توليد لينكومايسين محيط

دست آمده ه نتايج ب .دندارنقش   PTCC 1629لينكولنسيس 
ترين که گلوگز و نيترات پتاسيم به ترتيب مناسب داد نشان

ه ب  .منابع کربن و نيتروژن برای توليد لينكومايسين هستند
فرآيند  رو به اتمام هستند، يمنابع کربن يوقتطور معمول 
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که توليد ي در حال کند،يرشد به سرعت کاهش پيدا م
افزودن  .مانديم يثابت باق هاوقت يلينكوميسين در بعض

را تحت توليد لينكوميسين  ه ها به عنوان تنظيم کنندفسفات
 mM 0 حداکثر توليد لينكوميسين در .دهدثير قرار ميأت

تر فسفات بيش یهاغلظت يشد و در ط يشناسايفسفات 
که مقدار  کند، در حالييميزان توليد به سرعت کاهش پيدا م

عامل . يابديافزايش می ابه شكل قابل مالحظهي جرم سلول
نه تنها بر توليد ( آمونياک یهابه شكل نمك)نيتروژن 

اثرگذار گذارد بلكه بر ميزان رشد نيز يلينكوميسين تأثير م
توليد  یبرا های آمونيومنمك غلظت مناسب. است

-يبه نظر م .تغير استم Mm 233تا   43يسين بينالينكوم
 گلوکز در محيط تعيين شده  gr/l 03-23ت رسد غلظ

ه باين نتايج با نتايج  و باشديم يبهترين منبع کربن يشيمياي
ميزان اکسيژن در . تحقيق مشابه استاين  دست آمده 

. فرمانتور به عنوان فاکتوری مهم در پروسه توليد است سيستم
و همكاران انجام   Xiao-Bing 2337در تحقيقي که در سال 

شد، بهبود تخمير صنعتي لينكومايسين به وسيله تغذيه فسفر 
به فرمانتور مورد بررسي قرار گرفت که در نتيجه آن فسفر به 

در فرمانتور و عنوان يك فاکتور مؤثر در افزايش بيومس 
. (7) تر لينكومايسين بيان شده استمتعاقب آن توليد بيش

های متابوليسمي عالوه بر آن با افزايش بيومس و فعاليت
ميكروارگانيسم شرکت کننده در تشكيل بيومس، اکسيژن 

طي اين . نامحلول و اکسيژن آزاد نيز تحت بررسي قرار داد
تحقيق نشان داده شد که ميزان اکسيژن در دسترس در ابتدا 
به عنوان فاکتور محدود کننده تلقي شده اما با افزايش بيومس 

نامحلول فاکتور محدود  موجود در فرمانتور ميزان اکسيژن
بنابراين با افزايش غلظت فسفر به درون . باشد کننده مي

فرمانتور، ميزان لينكومايسين توليد شده افزايش محسوس 
حساسيت و دقت ر اين تحقيق مشخص گرديد که د. دارد

 .تر استبيش  نسبت انتشار از ديسك چاهك  از روش انتشار
سانتريفيوژ  کشت را سوپرناتانتچاهك  از روش انتشار در

 در که ممكن است کردهها سپس آن را وارد چاهك نموده و
فعاليت  رسوب کنند و هابسياری از  ترکيبهنگام سانتريفيوژ 

 ميكروبي لينكومايسين فعاليت ضد .ضد ميكروبي نشان ندهند
های گرم منفي های گرم مثبت نسبت به باکتریعليه باکتری

های گرم مثبت و تفاوت در حساسيت باکتری .استتر بيش
های تواند به تفاوتمي لينكومايسين گرم منفي نسبت به

-باکتری. ها مرتبط باشدمورفولوژيكي بين اين ميكروارگانيسم
که  ساکاريدی دارندهای گرم منفي يك غشای خارجي پلي

و يك  هستند ساکاريدیليپوپلي ي با ساختارهايدارای ترکيب

های اما باکتری. آورندسلولي نفوذ ناپذير به وجود مي ديواره
، چون فقط يك اليه تر حساس هستندگرم مثبت بيش

تواند يك مانع موثری گليكان خارجي دارند که نميپپتيدو
  (.4) برای نفوذپذيری  باشد

دست آمده در اين مطالعه، مشاهده شد که منبع ه طي نتايج ب
چه در محيط کشت توليد  گلوکز چه در محيط پيش کشت و

ترين منبع کربن يسين به عنوان بهترين و در دسترسلينكوما
 PTCC 1629استرپتوميسس لينكولنسيس بوده و سويه 

  و دمای   pH 2/7- 8/6 ر تحت شرايط اپتيمم محيطي نظي
°C03-28 اترين مقدار توليد را دارو هوادهي مناسب، بيش 

کربني و نيتروژني موجود در با توجه به ميزان منابع . است
محيط های پيش کشت و توليد لينكومايسين، ده برابر شدن 

در واقع ميزان گلوکز افزوده . شودميزان گلوکز مشاهده مي
 133کشت به  گرم به ازای هر ليتر در محيط پيش 13شده از 

تواند دال بر گرم به ازای هر ليتر در محيط کشت توليد، مي
افزايش غلظت گلوکز موجود در محيط  اين موضوع باشد که

کشت توليد باعث افزايش بيومس موجود در محيط کشت 
توليد لينكومايسين شده که رابطه مستقيم با افزايش مقدار 

. چنين توليد لينكومايسين دارداکسيژن در دسترس و هم
عالوه بر اين در محيط پيش کشت مقدار ترکيب مكمل 

گرم به ميلي 23نيز از مقدار  KH2PO4شده مانند  فسفردار
گرم به ازای ميلي 233ازای هر ليتر در محيط پيش کشت به 

هر ليتر در محيط کشت توليد لينكومايسين افزايش داده شد؛ 
که اين نيز دليلي بر افزايش مقدار توليد لينكومايسين مطابق 

در اين بررسي   .(7) باشدمي Xiao-Bing Liهای با يافته
 های ثير حرکتأهای کشت پيش کشت و توليد تحت تمحيط

دوراني قرار گرفت و تا حدودی از ميزان مهاری اين اکسيژن 
تر منابع نامحلول کاسته شد و تمام اين شرايط به مصرف بيش

 استرپتوميسس لينكولنسيس ترنيتروژن و کربن و رشد بيش
در مرحله رشد منجر شد و در نتيجه زمان برای تجمع غلظت 

از طرفي متابوليسم بقا و . باالی بيومس کاسته مي شود
تری خواهد بيوتيك تحت موازنه ثابتمتابوليسم ثانويه اين آنتي

ومايسين در مرحله بود، بر همين اساس توليد بهينه لينك
 .شودتر ميتوليدی تخمير بيش

 گيرينتيجه
دست آمده، نيترات پتاسيم در ميزان توليد ه براساس نتايج ب

و فعاليت ضد ميكروبي لينكومايسين توليد شده  آنتي بيوتيك
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بهترين اثر را دارند، ساير منابع کربن و نيتروژن مورد  توسط 
 .اثر گزار نبودندآزمايش اثر مهمي بر ميزان توليد 

 اريزسپاسگ
اين تحقيق در قالب پايان نامه تحقيقاتي کارشناسي ارشد 

سيله از حمايت های معاونت محترم وبدين .گرديد انجام
پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان و کارشناسان 
محترم آزمايشگاه های گروه ميكروبيولوژی تشكر و تقدير مي 

 . شود
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