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  چكيده
 عملياتي شرايط در پايداري و يوني غير صخوا داشتن علت به زيستي پليمر اين .است گلوكز مونومرهاي شامل n(C6H10O5) ساكاريدي پلي پليمر يك دكستران

 توسط دكستران توليد بر موثر مهم عوامل اثر پژوهش، اين در .است كرده پيدا صنايع ديگر و بيوشيميايي دارويي، غذايي، صنايع در يا هگسترد كاربردهاي
Leuconostoc mesentroides UTMC00118 از است عبارت بهينه شرايط كه دهد مي نشان آمده دست به نتايج .است شده مطالعه pH 9، oC32، g/l 50 

 يها غلظت محلي، قيمت ارزان كشت محيط تركيبات يافتن منظور به .هوادهي به نياز بدون و )حجم/حجم( 10% تلقيح مايه ميزان مخمر، عصاره g/l20 سوكروز،
 g/l20 و مالس g/l40 يها غلظت آمده دست به نتايج اساس بر .شد زمايشآ دكستران توليد براي نانوايي مخمر از حاصل عصاره و قند چغندر مالس مختلف
 يافته افزايش برابر 5/3 اوليه شرايط به نسبت توليد ميزان بهينه شرايط اعمال با .است دكستران توليد براي تركيبات اين يها غلظت بهترين نانوايي مخمر عصاره

  .شود قيمت ارزان منابع از استفاده با دكستران توليد هزينه كاهش موجب تواند مي نتايج اين .است رسيده g/l 80به و
  

  :كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
 كه است گلوكز مونومرهاي شامل ساكاريدي پلي پليمر يك دكستران

 ساختار در .اند شده متصل يكديگر به α)1و6( پيوند با )95(% عمدتاً
 در α)1و2( يا و α)1و4( يا و α)1و3( كمي تعداد تركيب اين

 يها سويه برخي توسط دكستران .شود مي ديده جانبي يها زنجيره
Leuconostoc mesentroides ، يها سويه Streptococcus ، 

Acetobacter ، Rhizopus و Lactobacillus توليد .شود مي توليد 
 Leuconostoc توسط بيشتر بازده علت به دكستران صنعتي

mesenteroides شودمي انجام.  
 شرايط در پايداري و يوني غير خواص داشتن علت به تراندكس  

 آب در حالليت ويسكوزيته، افزايش قليا، و اسيد حرارت، مانند عملياتي
 كاربردهاي آب نگهداري خاصيت فيلم، تشكيل امكان روغن، و

 پيدا صنايع ديگر و بيوشيميايي دارويي، غذايي، صنايع در يا هگسترد
   .است كرده
 عنوان به داروسازي صنايع در دكستران تجاري ربردكا ترين عمده  

 است جراحي و سوختگي خونريزي، موارد در انساني پالسماي جايگزين
(Jørgensen et al. 1997; Barker et al. 1993). و دكستران تركيب 

 امكان عدم شرايط در و آهن كمبود از ناشي خوني كم درمان در آهن
 زنان و نوزادان در آهن سريع خيرهذ به نياز يا آهن خوراكي تجويز
 با دكستران .(Faich & Strobos 1999) شود مي استفاده باردار

 صنايع در و ملكولي صافي عنوان به بيوشيمي در متقاطع پيوندهاي
 .Kato et al (دارد كاربرد امولسيفاير و دهنده قوام عنوان به غذايي

 و دارد تمايل كلئيكنو اسيدهاي با اتصال به سولفات دكستران .)1990
 اين .است ريبونوكلئوزها عملكرد براي مناسب كننده ممانعت يك

 به HIV درمان در تواند مي معكوس ترانسكريپتاز آنزيم مهار با تركيب
 همچنين (Mitsuya et al. 1988; Mathes et al. 1991) رود كار

 تفادهاس ژاپن در آرترواسكلروز بيماريهاي درمان براي سولفات دكستران
 به غذايي صنايع در همچنين دكستران .(Leitinger 1996) است شده

 مي استفاده ها بستني و ها شكالت مانند محصوالتي در افزودني عنوان
 امولسيون عنوان به دكستران تركيبات برخي .(McKenna 2003) شود

 محصوالت در ها كننده دفولوكوله باال، ويسكوزيته با يها صمغ كننده،
 ).Blijdenstein et al. 2004( دارد كاربرد بنزين ثانويه بهبود در و كاغذ

 نسبت بااليي تمايل نيز مركاپتودكستران نام به دكستران ديگر مشتق
 بنابراين و دارد مس و جيوه نقره، مانند سنگين فلزات يونهاي به
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  ١ شماره) ١٣٨٨ (جمو پنسيجلد ، مجله علوم دانشگاه تهران                                                      ٦٠

 Naessens (سنگين فلزات با يها مسموميت درمان در آن از توان مي

 كرد استفاده محيط در سنگين فلزات آلودگي حذف يا و) 2004
(Norberg & Persson 1984).  

 به نياز دكستران جمله از بيوتكنولوژيك فراورده هر توليد براي  

 و محيطي عوامل شامل( توليد شرايط محصول، مولد سويه سازي بهينه
 بهينه شرايط تعيين پژوهش اين هدف .است )كشت محيط تركيب نيز

 Leuconostoc پرتوليد سويه يك از استفاده با تراندكس توليد

mesentroides است.   
  

  كار روش و مواد
 Leuconostoc باكتري از پژوهش اين در :دكستران مولد باكتري

mesentoides UTMC00118 يك از سويه اين .است شده استفاده 
 زيست دانشكده ميكربي بيوتكنولوژي آزمايشگاه در شور كلم نمونه

 به شناسايي از پس و جدا 1375 سال در تهران دانشگاه شناسي
 كد با تهران دانشگاه ميكربي بانك در استاندارد يها روش

UTMC00118 است شده ذخيره.   
 با آگار MRS محيط از مولد سويه كشت براي :كشت محيطهاي

 ،8 گوشت عصاره ،10 كازئين پپتون :(g/l) شد استفاده زير تركيبات
 ،2 فسفات هيدروژن پتاسيم دي ،20 گلوكز (+) D ،4 مخمر عصاره
 ،5 سيترات سديم ،2 سيترات هيدروژن آمونيوم دي ،1 هشتاد توئين
 .De Man et al( 15 آگار و 04/0 سولفات منگنز ،2/0 سولفات منيزيم

 به oC115 دماي در و شده مخلوط يكديگر با تركيبات اين .)1960
 ليوفيليزه يها ويال سازي فعال رمنظو به .شدند اتوكالو دقيقه 15 مدت

 برات MRS كشت محيط از (seeding) كشت پيش تهيه نيز و باكتري
 .گرديد حذف فوق تركيبات از آگار محيط، اين تهيه براي و شد استفاده

 تركيبات با دكستران توليد پايه كشت محيط از دكستران توليد براي
 فسفات هيدروژن سيمپتا دي ،20 مخمر عصاره :(g/l) شد استفاده زير
 oC 121 دماي در و شده مخلوط يكديگر با اجزاء اين .40 سوكروز و 8
  .شدند اتوكالو دقيقه 15 مدت به

 مخمر گرم 50 نانوايي، مخمر عصاره تهيه براي :مخمر عصاره تهيه
 آب ml1000 در )ايران تهران،( مايه ايران شركت از شده تهيه نانوايي
 .شد اتوكالو oC121 دماي در دقيقه 30 تمد به و سوسپانسيون مقطر
 شده سانتريفوژ دور 4000 در دقيقه 20 مدت به حاصل تركيب سپس

 عصاره ليتر در گرم 50 معادل و محاسبه دقيقاً رويي مايع حجم و
 در .شد نگهداري يخچال در مصرف زمان تا و شده گرفته نظر در مخمر
 حجم مخمر، عصاره نياز مورد غلظت به بسته كشت محيط تهيه هنگام
 معادل كه است ذكر به الزم .شد اضافه محيط به و محاسبه آن معادل
  .شد كاسته مصرفي آب حجم از رفته، كار به مخمر عصاره حجم

 Leuconostoc mesentroides ليوفيليزه ويال :توليد شرايط

UTMC00118 تهيه از پس و شده باز آسپتيك شرايط در 
 MRS كشت محيط داراي دار درپيچ شآزماي لوله در سوسپانسيون

 بيهوازي انكوباتور در oC30 دماي در روز 3 مدت وبه تلقيح برات
 آزمايش و برداري نمونه از پس .شد نگهداري CO2 5%داراي

 )حجم به حجم( 5% ميزان به آلودگي، عدم از اطمينان و ميكروسكوپي
 شتك محيط ml75 داراي ml250 حجم با ماير ارلن يها فالسك به

MRS در انكوباتور شيكر در ساعت 24 مدت به و تلقيح برات rpm50 
 در آسپتيك شرايط در سلولها انكوباسيون، دوره پايان در .شد نگهداري

 منظور به سپس .شد سانتريفوژ oC4 دماي در دقيقه در دور 4000
 با چندبار حاصل بيوماس ،ها پاسخ در كشت محيط بقاياي اثر حذف
  سلولهاي از سوسپانسيوني و شد شسته سترون فيزيولوژيك سرم

L. mesentroides UTMC00118 ميلي در سلول 5/1× 10 8 غلظت با 
 جذب ميزان تعيين روش از سلولها تعداد تنظيم براي .شد تهيه ليتر
 به حجم 5% ميزان به سپس .شد استفاده nm600 موج طول در نور

 محيط ml75 ايدار ml250 حجم با ماير ارلن يها فالسك به حجم
 دهانه اكسيژن نفوذ از جلوگيري منظور به و تلقيح دكستران توليد پايه

 تيمارهاي .شد مسدود نيز پارافيلم با پنبه، با شده بسته يها فالسك
 )4-12( كشت محيط اوليه pH ،)oC35-oC25( دما شامل بررسي مورد

 درجه با سوكروز مختلف يها غلظت ،)rpm150-0( همزن دور و
 بيدستان، شركت از شده تهيه( مالس ،)g/l60-30( شكر-كيخورا

 عصاره ،)g/l40-0( (Merck) مخمر عصاره ،)g/l50-10( )ايران قزوين،
 (inoculum) تلقيح مايه مختلف هاي غلظت و )g/l40-0( نانوايي مخمر

 از يك هر .است بوده دكستران توليد در )حجم به حجم%1-20(%
 در .است شده اضافه توليد پايه محيط ايدار هاي فالسك به فوق عوامل
 منابع جايگزين منابع اين نيتروژن، و كربن منابع اثر بررسي هنگام
   .است شده توليد پايه كشت محيط نيتروژن يا كربن

   شده انجام يها سنجش
pH: كمك به و معمول روش به pH شد انجام روميزي متر.  

 آميزي رنگ از پس و برداري نمونه فالسك هر از :سويه مورفولوژي
  .شد مطالعه 1000 بزرگنمايي با ميكروسكوپ كمك به گرم روش به

 شده توليد دكستران ميزان ارزيابي منظور به :شده توليد دكستران
 اين به .شد استفاده )2005( همكاران و Qader شده اصالح روش از

 ml50  فالكون هاي لوله درون دكستران حاوي كشت محيط ml5 منظور
 )oC4 دماي در شده نگهداري( سرد اتانول ml10آن به و شد تهريخ

 رسوب .شد سانتريفوژ دقيقه 10 مدت به دور 4000 در و گرديد اضافه
 رسوب و شد استخراج اتانول با مجدداً رويي مايع و شده جدا حاصل

 بار 3 عمل اين .شد اضافه قبلي مرحله رسوب به شده تشكيل احتمالي
 با ترازوي با و شده آوري جمع كرده رسوب نهايدكسترا .گرديد تكرار
 مبتني سنجش روشهاي در اينكه به توجه با .شد توزين mg 1/0 دقت
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  Leuconostoc mesentroides                               61بررسي عوامل موثر در توليد دكستران توسط يك سويه بومي پرتوليد  

 بنابراين ندارد، وجود نظر مورد ماده 100% استخراج امكان استخراج، بر
 بار هر در آزمايش، دقت افزايش و استخراج بازده گرفتن نظر در براي

 به مقطر آب ml 50 در (Sigma) دارداستان دكستران گرم 2 سنجش،
 روش به مجدداً دكستران شدن سرد از پس .شد حل حرارت كمك
 از شده توليد دكستران واقعي مقدار .گرديد توزين و استخراج مذكور
 دكستران وزن = شده توليد دكستران وزن :شد محاسبه زير معادله

 استخراج ندارداستا دكستران وزن( ×فرمانتاسيون مايع از شده استخراج
 بودن دكستران تائيد براي ).شده توزين استاندارد دكستران وزن / شده
 نمونه يك منظور اين به .شد استفاده FT-IR روش از شده توليد پليمر
 CaBr از استفاده با (.Sigma Co) استاندارد دكستران نيز و شده توليد

 ناحيه در آن جذب طيف و آمده در شفاف بسيار يها قرص صورت به
 Germany( FTIR( دستگاه از استفاده با )4000nm-400( فروسرخ

Bruker مدل Tensor 27 شد تعيين.   
 براي رويي مايع از دكستران، رسوب از پس :باقيمانده سوكروز ميزان
 استفاده اسيد سولفوريك فنل روش به باقيمانده سوكروز گيري اندازه
 ml به دار، درپيچ يها لوله در منظور اين به ).Dobois et al. 1956( شد

 .گرديد اضافه فنل ml 5/0 فرمانتاسيون، مايع از مناسب رقت از 5/0
 غليظ سولفوريك اسيد ml 5/2 لوله هر به ،ها لوله همزدن از پس
 دماي در دقيقه 15 و شد ورتكس مجددا ها لوله و شد اضافه )98(%

 مدت به οC 25 گرم آب حمام در ها لوله سپس .شد نگهداري محيط
 موج طول در ها نمونه جذب آن از پس و شد نگهداري دقيقه 25
nm488 اسپكتروفتومتر كمك با(Shimadzu, Model 120A, Japan) 

 از استفاده با محيط در باقيمانده سوكروز غلظت .شد گيري اندازه
 يها غلظت استاندارد منحني تهيه براي .شد تعيين استاندارد منحني

 فوق روش به و گرديد تهيه سوكروز از ليتر بر رمميكروگ 100- 10
   .شد سنجيده آنها جذب

  

  بحث و نتايج
 L. mesentroides رشد بر موثر مختلف عوامل اثر پژوهش اين در

UTMC00118 شده بررسي بسته هايكشت در دكستران توليد و 
 MRS agar محيط روي بر و شور كلم از استفاده مورد سويه .است

 ظاهر داراي حركت، در ناتوان مثبت، گرم سويه اين .است جداشده
 ميكروسكوپ، زير در شكل مرغي تخم دوتايي يها كوكوس تيپيك
 هتروفرمانتاتيو، اختياري، بيهوازي منفي، كاتاالز اسپور، توليد در ناتوان

 مقاوم نيترات، احياء در ناتوان اندول، توليد در ناتوان غيرپروتئوليتيك،
 روي بر )دكستران( سلولي خارج پليمر توليد به قادر ونكومايسين،و به

 سويه همچنين .است بوده سوكروز %5 (w/v) داراي BHIagar محيط
 توانايي سويه .است بوده گلوكز از اسيد الكتيك (-)D توليد به قادر
 بوده ناتوان آرژينين مصرف در و نداشته را نمك %5/6 (w/v) در رشد
  با شباهت 58/99% مذكور، سويه 16SrRNA ژن ترادف .است

L. mesenteroides subsp. dextranicum DSM 20484 است داشته. 
 شده شناخته سويه 12 با ترادف شباهت ميزان دندروگرام 1 شكل در

  .است شده آورده
 شده انجام تكرار 3 شامل بچ هر و بچ 3 تيمار، هر بررسي براي  

 محاسبه از بعد حاصل رتكرا 9 ميانگين شامل شده ارائه يها داده .است
 در معيار خطاي ميزان .است يكطرفه واريانس آناليز و معيار انحراف

 روش اساس بر مربوطه آزمايشهاي طراحي .است داده نشان نمودارها
 از پس و شده انجام (one-factor at a time) زمان يك در عامل يك

 بهينه شرايط در بعدي عامل بهينه، شرايط يافتن و عامل هر بررسي
  .است شده بررسي قبلي عامل

   بر توليد دكستران pHبررسي اثر 
 اوليه محيط كشت پايه توليد در بازه pH نتايج بررسي اثر 2در شكل 

 نتايج به دست آمده .  در توليد دكستران نشان داده شده است12 -4

  
 موقعيت نشانگر كه شده داده نشان neighbor-joining روش از استفاده با تكاملي فواصل شكل در ،16SrRNA ژن اساس بر فيلوژنتيك دندروگرام -1 شكل

  .است مشابهت بيشترين داراي يها سويه با UTMC00118 سويه فيلوژنيتك
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  ١ شماره) ١٣٨٨ (جمو پنسيجلد ، مجله علوم دانشگاه تهران                                                     ٦٢

 
 رشد باكتري ديده pH 9-4هاي داراي  نشان مي دهد كه در فالسك

 رشد مشاهده نشده 9 بيش از pHهاي كشت داراي  شده ولي در محيط
 آنها در باكتري كه يها محيط در pH كشت، دوره اتمام از پس .است
 و كرده پيدا كاهش واحد 5-2 بين بود دكستران توليد و رشد به قادر
 كه همانطور .است رسيده 4 حدود به محيط pH دكستران توليد از پس

 pH داراي محيط در شده توليد دكستران بيشترين شود مي مشاهده
 توليد )12-10( باالتر يها pH در ولي است آمده دست به 9 اوليه

 رابطه محيط در باقيمانده سوكروز ميزان .است شده متوقف دكستران
 توليد با يها محيط در بطوريكه .است داشته دكستران توليد با معكوس
 مصرف به محيط سوكروز از اي مالحظه قابل بخش باال دكستران

 نداشته جودو دكستران توليد كه 10-12 يها pH در و است رسيده
 همكاران و Karthikeyan پژوهش در .است نشده مصرف سوكروز است

 .است شده گزارش 3/8 كشت محيط براي اوليه بهينه pH نيز )1996(
 صورتي در دكستران توليد براي قليايي pH كه داشت توجه بايد البته

 همكاران و Karthikeyan يا و كنوني پژوهش مانند كه است مناسب
 در باشد، نداشته وجود فرايند ضمن در pHكنترل كانام )1996(

 توليد براي pH بهينه مقدار داشته، وجود pH كنترل امكان كه مواردي
 .Santos et al. 2000 ،  Lazic et al( است شده گزارش 5/5 دكستران

1993.(  
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 توسط دكستران توليد در pH متفاوت مقادير اثر بررسي -2 شكل

Leuconostoc mesentroides UTMC00118. دكستران، مقدار شكل در 
 به ترتيب با ستونهاي كشت محيط نهايي pH مقدار و باقيمانده كربوهيدرات

   . سياه، سفيد و خاكستري نشان داده شده است
  

   دكستران توليد بر دما اثر بررسي
 توسط دكستران توليد بر oC35-25 مختلف دماهاي اثر بررسي نتايج

Leuconostoc mesentoides داراي توليد پايه محيط در pH در 9 اوليه 
 و دكستران توليد ميزان بيشترين .است شده داده نشان 3 شكل

 است آمده دست به oC32 دماي در باقيمانده سوكروز ميزان كمترين
(P<0.01).  
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  توسط دكستران توليد در دما اثر بررسي -3 شكل

Leuconostoc mesentroides UTMC00118. دكستران، مقدار شكل رد 
 به ترتيب با ستونهاي كشت محيط نهايي pH مقدار و  باقيمانده كربوهيدرات

   .است شده داده نشان سياه، سفيد و خاكستري
  
 دماهاي در دكستران توليد ميزان تفاوت نيز علمي منابع بررسي در

 توسط دكستران توليد براي دما بهترين .شود مي ديده مختلف
Cortezi 2005( مكارانه و( oC26-23، Kim همكاران و )2003( 

oC28، Santos 2000( همكاران و( oC35 و Karthikeyan همكاران و 
)1996( oC23 يها سويه بين تفاوت .است شده گزارش Leuconostoc 

mesenteroides بين تفاوت علت مهمترين پژوهشها اين در رفته كار به 
   .است داده اين

   دكستران توليد بر همزن دور اثر بررسي
 توليد در كشت محيط همزدن ميزان اثر بررسي نتايج 4 شكل در

 داده نشان oC32 دماي در 9 اوليه pH داراي پايه محيط در دكستران
 كشت محيط همزدن افزايش شود مي مشاهده كه همانگونه .است شده
 در دكستران توليد بيشترين و داشته دكستران توليد در نامطلوبي اثر

 باقيمانده سوكروز ميزان با نتايج اين .است بوده همزدن بدون محيط
 سوبستراي مقدار همزده بيشتر محيطهاي در و داشته همخواني
   .است بوده بيشتر باقيمانده

 از ناشي تواند مي كنوني آزمايشگاهي شرايط در همزدن به نياز عدم  
 نسبتاً توزيع و )30(% فالسك حجم به كشت محيط حجم كم نسبت
 مثالً( باكتري متابوليسم از حاصل گازهاي بموقع خروج و مواد مناسب

 كه داشت نظر در بايد ضمناً .باشد تخمير مايع از )اكسيدكربندي
Leuconostoc mesenteroides بوده ميكروآئروفيل ميكروارگانيسم يك 

 باالي يها غلظت منفي اثر و اكسيژن كم يها غلظت مثبت اثر و
 جلوگيري براي پژوهش اين در .است شده گزارش آن رشد در اكسيژن

 اگرچه .است شده پوشانيده پارافيلم با فالسكها دهانه منفي تاثير اين از
 توليد در دكستران توليد براي كه دهد مي نشان آمده دست به نتايج

 توجه بايد ولي نيست، كشت محيط همزدن به نيازي آزمايشگاهي
 توليد براي هوادهي كمي نيز و همزدن صنعتي ابعاد در كه داشت

 نيز )1993( همكاران و Lazic پژوهش در .است ضروري دكستران
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  Leuconostoc mesentroides                               63بررسي عوامل موثر در توليد دكستران توسط يك سويه بومي پرتوليد  

 در موجود اكسيژن مقدار دكستران، بهينه توليد براي كه شده تاكيد
 در اكسيژن تجمع از و بوده باكتري مصرف اندازه به بايد كشت محيط
   .شود جلوگيري محيط
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 توسط دكستران توليد در همزدن اثر بررسي -4 شكل

Leuconostoc mesentroides UTMC0018. دكستران، مقدار شكل در 
 به ترتيب با ستونهاي كشت محيط نهايي pH مقدار و باقيمانده كربوهيدرات

   .سياه، سفيد و خاكستري نشان داده شده است
 

   دكستران توليد بر سوكروز متفاوت يها غلظت اثر بررسي
 داراي پايه محيط در دكستران توليد بر سوكروز فمختل هاي غلظت اثر

pH دماي ، 9 اوليه oC32 شده داده نشان 5 شكل در همزدن بدون و 
 توليد دكستران ميزان باالترين شود مي مشاهده كه همانگونه .است
 .است آمده دست به سوكروز ليتر در گرم 50 غلظت با محيط در شده

 نيز محيط در باقيمانده قند ميزان اوليه سوكروز غلظت افزايش با
 و )Goyal )2008 و Purama پژوهش در .است كرده پيدا افزايش

Karthikeyan سوكروز غلظت بهترين )1996( همكاران و g/l 30 در و 
 با .است شده گزارش g/l40-30 )2005( همكاران و Cortezi پژوهش

 امكان كنوني پژوهش در دكستران، باالي مصرف حجم به توجه
  .است شده بررسي نيز )مالس( سوكروز تر قيمت ارزان منابع از فادهاست

   دكستران توليد در كشت پيش ميزان اثر بررسي
 فالسكهاي دكستران، توليد در تلقيح مايه ميزان اثر بررسي منظور به

 اوليه غلظت ، oC32 دماي ، 9 اوليه pH داراي پايه محيط محيط
 )حجم به وزن درصد( متفاوت انميز با همزدن بدون و g/l 50 سوكروز
 ،10% ،5/7% ،5% ،5/2% يها غلظت .شد تلقيح كشت پيش محيط

 بخش در شده ذكر روش طبق كشت پيش محيط 20% و15 % ،%5/12
 6 شكل در كه آمده دست به نتايج .شد افزوده توليد محيط به 2-2

 بر زيادي تاثير تلقيح مايه ميزان تغيير كه دهد مي نشان شده، آورده
pH داراي يها محيط وجود اين با است، نداشته توليد محيط نهايي 

 ميزان بيشترين .اند داشته كمتري نهاييpH بيشتر توليدي دكستران
 يا افزايش .گرديد مشاهده تلقيح مايه 10% با محيط در دكستران توليد

 گرديده دكستران توليد كاهش موجب ميزان اين از تلقيح مايه كاهش

 تلقيح مايه نيز )1996( همكاران و Karthikeyan شپژوه در .است
 در تلقيح مايه ميزان ولي .است رفته كار به دكستران توليد براي %10

 صورت هر در .است بوده 5% )2005( همكاران و Cortezi پژوهش
 بررسي را تلقيح مايه ديگر يها غلظت تاثير پژوهشگران اين از هيچيك

 .ندا هنكرد
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 توسط دكستران توليد در سوكروز ثرا بررسي -5 شكل

Leuconostoc mesentroides UTMC00118. دكستران، مقدار شكل در 
 به ترتيب با ستونهاي كشت محيط نهايي pH مقدار و باقيمانده كربوهيدرات

 . سياه، سفيد و خاكستري نشان داده شده است
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 توسط دكستران توليد در كشت پيش مقدار اثر بررسي -6 شكل

Leuconostoc mesentroides UTMC00118. دكستران، مقدار شكل در 
 به ترتيب با ستونهاي كشت محيط نهايي pH مقدار و باقيمانده كربوهيدرات

 . سياه، سفيد و خاكستري نشان داده شده است
  

   دكستران توليد بر مخمر عصاره متفاوت يها غلظت اثر بررسي
 در دكستران توليد بر (Merck) مخمر عصاره مختلف هايغلظت اثر

 بدون سوكروز، oC32، g/l50 دماي ، 9 اوليه pH داراي پايه محيط
 .است شده داده نشان 7 شكل در 10% تلقيح مايه ميزان با و همزدن

 نهايي pH مخمر عصاره غلظت افزايش با شود مي مشاهده كه همانگونه
 در كشت محيط نهايي pH بيشترين و كرده پيدا افزايش كشت محيط

 افزايش .است شده ديده مخمر عصاره ليتر در گرم 40 داراي فالسكهاي
 موجب ليتر در گرم 20 تا نيتروژن منبع عنوان به مخمر عصاره غلظت
 تاثير آن فراتر يها غلظت افزودن ولي گرديده، دكستران توليد افزايش
 در .(P<0.05) است نداشته دكستران توليد افزايش در داري معني
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  ١ شماره) ١٣٨٨ (جمو پنسيجلد ، مجله علوم دانشگاه تهران                                                     ٦٤

 سوكروز ميزان مخمر، عصاره ليتر در گرم 20 از كمتر يها غلظت
 عصاره باالتر غلظت داراي يها محيط از بيشتر محيط در باقيمانده

 20 غلظت از استفاده اقتصادي دالئل به نهايت در .است بوده مخمر
 و نيتروژن منبع كلي طور به .شود مي توصيه مخمر عصاره ليتر در گرم

 و Karthikeyan .دارد زيادي تاثير كستراند توليد در رشد فاكتورهاي
 و Purama و مخمر عصاره g/l 10 بهينه غلظت از )1996( همكاران

Goyal )2008( غلظت از g/l15 استفاده منظور اين به گوشت عصاره 
 .اند كرده
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  توسط دكستران توليد در مخمر عصاره اثر بررسي -7 شكل

Leuconostoc mesentroides UTMC00118. دكستران، مقدار شكل رد 
 به ترتيب با ستونهاي كشت محيط نهايي pH مقدار و باقيمانده كربوهيدرات

   . سياه، سفيد و خاكستري نشان داده شده است
 

   دكستران توليد در مخمرنانوايي اثر بررسي
 نانوايي مخمر از استفاده امكان كار ادامه در فوق نتايج به توجه با
)Saccharomyces cerevisiae( به و قيمت ارزان ازت منبع عنوان به 

 يها غلظت منظور اين به .است شده بررسي Merck مخمر عصاره جاي
 در دكستران توليد در نانوايي مخمر از آمده دست به عصاره متفاوت
 بدون سوكروز، oC32، g/l50 دماي ، 9 اوليه pH داراي پايه محيط
 در حاصل نتايج و شده يارزياب 10% تلقيح مايه ميزان با و همزدن
 بيشترين شود مي مشاهده كه همانگونه .است شده آورده 8 شكل

 شده ديده مخمر عصاره ليتر در گرم 20 داراي محيط در دكستران
 داراي محيط اين در نيز باقيمانده سوكروز غلظت كمترين .است

 كار به نانوايي مخمر عمده تركيبات آناليز 1 جدول در .شد مشاهده
 از استفاده مورد در اي شده منتشر مقاله تاكنون .است شده آورده رفته

  .است نشده گزارش تجاري مخمر عصاره جاي به نانوايي مخمر
   دكستران توليد در مالس اثر بررسي

 اثر سوكروز، بهاي نسبي بودن باال و دكستران به فراوان نياز به توجه با
 به .شد بررسي تراندكس توليد در قيمت ارزان منبع عنوان به مالس

 جايگزين چغندرقند مالس ليتر در گرم 50-10 يها غلظت منظور اين
 oC32، g/l40 دماي ، 9 اوليه pH داراي پايه محيط در موجود سوكروز
 بر آن اثر و شده توليد 10% تلقيح مايه ميزان با و همزدن بدون مالس،

 نشان 9 شكل در كه حاصل نتايج اساس بر .شد بررسي دكستران توليد
 در گرم 40 غلظت داراي محيط در دكستران توليد بيشترين شده، داده
 ميزان كمترين محيط، اين در همچنين .است آمده دست به مالس ليتر

 همكاران و Behravan پژوهش در .است شده ديده مانده باقي سوكروز
 .است شده استفاده دكستران توليد براي مالس 20% غلظت از )2003(

 مالس داراي محيط نيز )2005( همكاران و Vedyashkina شپژوه در
 توليد بازده و شده استفاده دكستران توليد براي )گلوكز 5/17% داراي(

g/l 55 آورده رفته كار به مالس اصلي تركيبات 2 جدول در .است بوده 
  .است شده
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  توسط دكستران توليد در نانوايي مخمر اثر بررسي -8 شكل

Leuconostoc mesentroides UTMC00118. دكستران، مقدار شكل در 
 به ترتيب با ستونهاي كشت محيط نهايي pH مقدار و باقيمانده كربوهيدرات

  . سياه، سفيد و خاكستري نشان داده شده است
  

  .پژوهش اين در رفته كار به نانوايي مخمر عمده تركيبات -1 جدول

  (%) مقدار  تركيب نام
  5/95  جامد درصد
  43  ينپروتئ

  40  كربوهيدرات
  2/1  چربي

  9/6  خاكستر
  
 

0

20

40

60

80

10 20 30 40 50

Molasses (g/l)

D
ex

tr
an

, R
es

ud
ua

l s
ug

ar
 

(g
/l)

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fi
na

l p
H

 o
f t

he
 m

ed
iu

m

  
  توسط دكستران توليد در مالس اثر بررسي -9 شكل

Leuconostoc mesentroides UTMC00118. دكستران، مقدار شكل در 
 به ترتيب با ستونهاي كشت محيط نهايي pH مقدار و باقيمانده كربوهيدرات
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  Leuconostoc mesentroides                               65بررسي عوامل موثر در توليد دكستران توسط يك سويه بومي پرتوليد  

  .سياه، سفيد و خاكستري نشان داده شده است
  

  پژوهش اين در رفته كار به مالس اصلي تركيبات -2 جدول

  (%) مقدار  تركيب
  75  جامد درصد

  5/6  پروتئين
  65  كربوهيدرات

  0  چربي
  0  فيبر

  4/5  خاكستر
 

 
با دكستران توليد شده  (A) دكستران استاندارد IR مقايسه طيف -10شكل 

(B).  
  

  IRآناليز دكستران توليد شده به روش 
 استفاده IRور تاييد دكستران حاصل از فرمانتاسيون از آناليز به منظ

شد و با مقايسه طيف به دست آمده از دكستران توليد شده با طيف 
  ).10شكل (نمونه استاندارد توليد دكستران تاييد گرديد 

  
  نهايي گيري نتيجه
 پايداري و يوني غير خواص داشتن علت به باكتريايي دكستران پليمر

 افزايش فيلم، تشكيل قليا، و اسيد گرما،( عملياتي شرايط در
 غيرآلرژيك و غيرسمي و روغن و آب در حالليت محيط، ويسكوزيته

 و بيوشيميايي دارويي، غذايي، صنايع در اي گسترده كاربردهاي )بودن
  .است كرده پيدا صنعت

 توليد براي تواند مي شده، خالصه زير شرح به كه پژوهش اين نتايج  
 پژوهش اين نتايج اساس بر .باشد مفيد انبوه مقياس در ندكسترا
 ،9 كشت محيط اوليه pH :از است عبارت دكستران توليد بهينه شرايط
 g/l غلظت با مالس كربن منبع ،0 همزن دور ،oC32 انكوباسيون دماي

 منبع عنوان به )g/l 20( نانوايي مخمر از حاصل مخمر عصاره ،40
 انجام با . v/v %10 كشت پيش ميزان و رشد فاكتورهاي و نيتروژن
 5/3 اوليه شرايط به نسبت دكستران توليد ميزان شرايط اين در فرايند
   .يابد مي افزايش برابر

  
  تشكر و تقدير
 جهاد مالي حمايت با طرح اين شود مي اعالم تشكر و تقدير ضمن

 1063-11 شماره پژوهشي طرح طي علوم، واحد تهران، دانشگاهي
   .است دهش انجام
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