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بهينه سازي شرايط محيطی توليد بيوپليمر کفيران توسط  Lactobacillus kefiranofaciensبا استفاده از
روش سطح پاسخ
سحر زنگنه ،1فرامرز خدائيان ،*2سيد هادي رضوي ،3محمدرضا نقوي
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،پردیس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج
.2دانشيار ،گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،پردیس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج
.3استاد ،گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،پردیس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج
.4استاد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،پردیس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت  -1394/2/9 :تاریخ بازنگری  - 1396/3/31 :تاریخ تصویب )1396/4/7 :

چکيده
توليد بيوپليمر توسط انواع ميکروارگانيسمها بمنظور کاربردهای مهم صنعتی در سالهای اخير مورد توجه بوده است.
باکتری  Lactobacillus kefiranofaciensتوليد کنندهی اگزو پلی ساکارید موجود در دانکهای کفير با نام کفيران
میباشد .هدف از این مطالعه بهينهیابی شرایط محيطی توليد پلی ساکارید کفيران در یک محيط سنتزی بر پایهی آب
پنير با استفاده از روش سطح پاسخ است .در این راستا اعمال ترکيبات مختلف  ، )4/7-6/3( pHدما ( 23- 37درجهی
سلسيوس) و سرعت همزدن ( 70-170دور در دقيقه) بر روی توليد کفيران مورد مطالعه قرار گرفت .طبق آزمونهای
صورت گرفته شرایط بهينهی توليد کفيران  pHبرابر با  ،5/7دمای  31درجهی سلسيوس و سرعت همزدن  127دور در
دقيقه تعيين گردید که منجر به توليد  1/14گرم در ليتر کفيران پس از  5روز گرمخانه گذاری شد .همچنين وزن
مولکولی کفيران توليد شده در کشت خالص این باکتری بوسيله کروماتوگرافی فيلتراسيونی ژلی ميزان  1/1 ×106دالتون
اندازهگيری شد.
واژههاي کليدي :اگزوپلیساکارید ،کفيران ،الکتوباسيلوس کفيرانوفاسينس ،روش سطح پاسخ

مقدمه

*

با افزایش تمایل مصرف کنندهگان به مصرف مواد طبيعی در
سالهای اخير ،ميزان توجه به پليمرهای طبيعی بعنوان افزودنی
غذایی به طرز چشمگيری افزایش یافته است .انواع مختلفی از
ميکروارگانيسمها توانایی توليد پلی ساکاریدها و دفع آنها به
خارج از سلول را دارا میباشند ( .)Vuyst and de Ven 1998این
اگزوپلیساکاریدها میتوانند بعنوان منعقدکنندههای زیستی ،
عوامل حذف کنندهی فلزات سنگين ،عوامل رها کنندهی داروها
و غيره در غذاها ،صنعت مواد دارویی و شيميایی مورد استفاده
قرار گيرند (Celik et al., 2008; Roeselers Sutherland 1998
 .)et al., 2008مثالهایی از کاربرد صنعتی اگزوپلیساکاریدها با
منشاء ميکروبی استفاده از زانتان توليد شده توسط
 xanthomonas campesterisو ژالن توليد شده توسط
 Pseudomonas elodeaبعنوان افزودنی غذایی میباشد
(Matsukawa and Garcia‐Garibay and Marshall 1991

;.)Watanabe 2007عالوه بر موارد ذکر شده امروزه باکتریهای
* نویسنده مسئول khodaiyan@ut.ac.ir :

الکتيک اسيد که توانایی توليد اگزوپلیساکاریدهایی با وزن
مولکولی باال را دارا میباشند مورد توجه محققان قرار گرفتهاند
( .)Wang et al., 2008یکی از این باکتریها Lactobacillus
 kefiranofaciensنام دارد که از فلور ميکروبی دانکهای کفير
جداسازی شده و توانایی توليد پلی ساکارید موجود در دانکهای
کفير به آن نسبت داده شده است ( .)Toba et al., 1986پلی
ساکارید موجود در دانکهای کفير کفيران نام دارد که حداقل
 24درصد مادهی خشک موجود در دانکها را تشکيل داده است
.این اگزوپلیساکارید محلول در آب است و از واحد های تکراری
هگزا یا هپتاساکارید که شامل مقدار تقریباً برابری از دی-گلوکز
و دی-گاالکتوز هستند ،تشکيل شده است ( Piermaria et al.,
 .)2009این ماده در بهم پيوستگی دانکها و فراهم آوردن بستر
مناسب برای جایگذاری انواع ميکروارگانيسمها در دانکهای
کفير نقش اساسی را ایفا میکند (.)Yeesang et al., 2008
کفيران دارای خصوصيات فيزیکوشيميایی قابل توجهی است و
میتواند بعنوان قوامدهنده ،پایدارکننده ،امولسيفایر ،تشکيل
دهندهی فيلم ،جایگزین چربی و تشکيل دهندهی ژل مورد
استفاده قرار گيرد ( .)Hamet et al., 2013عالوه بر این
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خصوصيات ،کفيران دارای فعاليتهای ضد باکتریایی و ضد
سرطانی میباشد ،این اگزو پلیساکارید تنظيم کنندهی سيستم
ایمنی روده است و از سلولهای مخاطی در برابر فاکتورهای
خارج سلولی باسيلوس سرئوس محافظت میکند ،بعالوه دارای
اثرات مثبتی روی متابوليسم کلسترول میباشد ( Cheirsilp and
 .)Radchabut 2011با توجه به خواص بيولوژیکی و تکنولوژیکی
ذکر شده برای کفيران و عمليات پيچيده و راندمان کم استخراج
کفيران از دانکهای کفير بهينهیابی شرایط محيطی توليد
کفيران توسط کشت خالص باکتری توليد کنندهی آن یعنی L.
 kefiranofaciensهدف این پژهش قرار گرفت.
در این راستا بمنظور بررسی تاثير متغيرها و بهينه سازی
پاسخ ،روش سطح پاسخ ()Response Surface Methodology
که مجموعهای از تکنيکهای ریاضی و آماری میباشد بکار
گرفته شد .این روش عالوه بر تجزیه و تحليل تاثير متغيرهای
مستقل ،یک مدل ریاضی را بعنوان خروجی در اختيار پژوهشگر
قرار میدهد .روش سطح پاسخ تاکنون کاربردهای زیادی در
طراحی ،توسعه ،فرمولسازی محصوالت جدید غذایی و همچنين
ارتقای طراحی محصوالت موجود داشته است ( Bas and Boyac
.)2007

مواد و روشها
مواد

الکتوز مونو هيدرات ،گلوکز ،سدیم استات ،سولفات منيزیم،
سولفات منگنز ،آگار و کلرید سدیم از شرکت مرک ،آلمان تهيه
گردیدند .تریپتون ،سيستئن مونو هيدروکلراید ،توئين  80و
سولفات آهن از شرکت سيگما ،آمریکا تهيه گردیدند .الکل %96
مورد استفاده از شرکت رازی ،ایران خریداری شد.
محيط کشت

محيط کشتهای مورد استفاده در این پژوهش محيط کشت
مایع و جامد آب پنير ( )Yokoi and Watanabe 1992تکميل
شده شامل  100ميلیليتر آب پنير ،یک گرم الکتوز مونو
هيدرات 0/5 ،گرم گلوکوز 0/5 ،گرم تریپتون 0/05 ،گرم
سيستئن مونو هيدروکلراید 0/5 ،گرم سدیم استات 0/1 ،ميلی-
ليتر توئين  1 ،80ميلیليتر محلول مواد معدنی و  2گرم آگار
(در محيط جامد) بود .محلول مواد معدنی شامل  % 0/04وزنی-
حجمی سولفات منيزیم  7آبه % 0/015 ،وزنی -حجمی منگنز
سولفات  4آبه % 0/018 ،وزنی -حجمی سولفات آهن  7آبه و
 % 0/01وزنی -حجمی کلرید سدیم بود.آب پنير مورد استفاده
در محيط کشت آگار دار با تنظيم  pHشير بدون چربی روی

 5/5توسط اسيد الکتيک و حرارت دادن بمدت  30دقيقه در
 100درجهی سلسيوس و سپس فيلتر کردن رسوبات تشکيل
شده تهيه گردید .برای تهيهی آب پنير مورد استفاده در محيط
مایع pH ،شير بدون چربی بوسيلهی افزودن هيدروکلریک اسيد
 2نرمال روی  4/6تنظيم شد سپس بمدت  30دقيقه در 100
درجه حرارت داده شد و پس از حذف رسوبات  pHمایع بدست
آمده بوسيلهی هيدروکسيد سدیم  2نرمال روی  6/8تنظيم شد
و بمنظور تکميل عمليات پروتئين زدایی مجددا  30دقيقه در
 100درجه سلسيوس حرارت داد شد و رسوبات جداسازی
شد(. )Wang et al., 2008
دانکهاي کفير و ميکروارگانيسمها

دانکهای کفير مورد استفاده در این پژوهش از گروه علوم و
مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران تهيه گردید .باکتری
 Lactobacillus kefiranofaciens subsp. kefiranofaciensبا
کشت رقتهای متوالی از دانکهای کفير روی محيط کشت
آگاردار آب پنير تکميل شده و سپس شناسایی بوسيلهی
روشهای فنوتيپی و مولکولی ،از فلور ميکروبی دانکهای کفير
جداسازی شده و مورد تایيد قرار گرفت (دادهها نشان داده نشده
است) .بمنظور نگهداری از ميکروارگانيسم خالص شده کشت آن
در محيط تجاری  MRSبراث با  pHاوليهای برابر با  5/5انجام
شد و پس از گرمخانهگذاری بمدت  24ساعت در دمای 30
درجهی سلسيوس ،سوسپانسيون باکتری با  %20گليسرول
مخلوط شده و تا زمان آزمایش در دمای  -20درجه سلسيوس
قرار گرفت.
آماده سازي سوسپانسيون باکتري

بمنظور فعالسازی مجدد باکتری ،کشت آنها روی محيط کشت
آگاردار آب پنير ( )Yokoi and Watanabe 1992تکميل شده
بصورت خطی صورت گرفت .پس از گرمخانهگذاری بمدت  7روز
در دمای  30درجهی سلسيوس و در شرایط بیهوازی از کلنی-
های تشکيل شده به محيط کشت آب پنير تکميل شده منتقل
شد .این محيط پس از گرمخانهگذاری بمدت  2روز در 30
درجه سلسيوس و شرایط بیهوازی ،بعنوان مایع کشت مورد
استفاده قرار گرفت.
جداسازي و خالص سازي اگزوپلیساکاريدهاي توليد شده

اگزوپلیساکاریدهای توليد شده توسط  L. kefiranofaciensبا
اصالحاتی در روش ریمادا و آبراهام ( Rimada and Abraham
 )2003جداسازی شدند .بدین صورت که پس از گذشت مدّت
زمان مناسب تخمير ،محيط مایع حاوی باکتری بمنظور حل
شدن کفيران متصل به سلولها به مدّت  30دقيقه در حمام آب
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 90 °Cحرارت داده شد .سپس محلول حاصل به مدّت 15
دقيقه در دمای  20 °Cبا دور  12000 gسانتریفوژ شد و مواد
جامد غير محلول در آب آن ،جداسازی شدند .بمنظور رسوب
پلی ساکاریدهای موجود در مایع شفاف رویی حاصل از
سانتریفوژ ،به ميزان دو برابر حجم مایع ،اتانول سرد  %96به آن
افزوده شد و عمل رسوب نمودن پلی ساکارید به مدت 24
ساعت در دمای  -20درجهی سلسيوس انجام گرفت .پس از
گذشت زمان مذکور برای جدا کردن پلیساکارید رسوب یافته از
سانتریفوژ با دور  12000 gدر دمای  4درجهی سلسيوس به
مدت  20دقيقه استفاده شد .رسوب حاصل مجدداً در آب داغ
حل شده و استخراج به روش ذکر شده یک بار دیگر انجام شد.
در نهایت کفيران استخراج شده در دمای  42 °Cبه مدت 48
ساعت خشک شد.
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کد شدهی متغيرهای مستقل در جدول ( )1نشان داده شده
است .به منظور بررسی اثر متغيرها  15آزمایش مطابق جدول
( )2طراحی شدند .در این طرح نقطهی مرکزی در سه تکرار
جهت تعيين خطای خالص استفاده شد .آناليز رگرسيون و
ترسيم شکلها توسط نرم افزار  Design Expert 7.1.6انجام شد.
برای تعيين نقاط بهينهی متغيرها از پاسخهای واحدهای
آزمایشگاهی استفاده گردید و با استفاده از آناليز رگرسيون چند
متغيره ،معادلهی چند جملهای درجهی دوم به صورت زیر
بدست آمد.
(رابطه )1

x xj

ij i
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1
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در این معادله  Yپاسخ پيشبينی شدهی متغير (بازدهی

اندازه گيري غلظت کفيران توليد شده

کفيران) است 𝛽𝑗𝑗 ،𝛽𝑗 ،𝛽0 .و 𝑗𝑖𝛽 به ترتيب ضرایب ثابت ،خطی،

اندازهگيری مقدار کفيران به روش دوبوئيس و همکاران انجام
شد ( .)Dubois et al., 1956بر طبق این روش به هر نمونه 1
ميلی ليتر از محلول فنول  %5و پس از آن مقدار  5ميلی ليتر
اسيد سولفوریک غليظ افزوده شد و پس از نگهداری در دمای
 25درجهی سلسيوس به مدت  30دقيقه ،جذب محلول توسط
اسپکتروفتومتر (طول موج  485نانو متر) خوانده شد.

درجه دوم و اثر متقابل رگرسيون هستند 𝑋𝑖 .و 𝑗𝑋 متغيرهای
مستقل کد شده هستند .صحت مدل چند جملهای بر اساس
ضریب تبيين  R2و  R 2adjتعيين شد.
جدول  .1نمايش سطوح کدبندي و واقعی متغير هاي
مستقل فرآيند و مقادير آنها
عالئم

تعيين وزن مولکولی بيوپليمر کفيران

بدليل وجود ناخالصیهای احتمالی در کفيران توليد شده پس از
بهينهسازی توليد این پلیساکارید ،وزن مولکولی آن با روش
کروماتوگرافی فيلتراسيونی ژلی با کمک ستون سفاروز (60×1/5
سانتی متر) تعيين گردید .نمونه قبل از ورود به ستون توسط
بافر سدیم فسفات  0/01موالر با  pHبرابر  6/4متعادل شد.
محلول بافر سدیم کلرید  0/5موالر جهت شستشو مورد استفاده
قرار گرفت و دمای ستون در  30درجه سلسيوس ثابت نگه
داشته شد .سرعت جریان فاز متحرک  0/5ميلی ليتر در دقيقه
بود و ميزان  50ميکروليتر نمونه به ستون مورد نظر تزریق شد.
به منظور تخمين وزن مولکولی این پلی ساکارید ستون توسط
دکسترانهایی با وزن مولکولی متفاوت کاليبره شد.
تجزيه و تحليل آماري

در این مطالعه به منظور بهينهسازی شرایط محيطی ( سرعت
همزدن  ،دما و  pHمحيط) بر ميزان توليد کفيران ،از روش
سطح پاسخ و طرح باکس بهنکن 1استفاده شد .سطوح واقعی و
1. Box-Behnken

مقادير
-1

0

1

)X1( pH

4/7

5/5

6/3

دمای گرمخانه گذاری ()X2( )ºC

23

30

37

سرعت همزدن (دور در دقيقه)

70

120

170

()X3

نتايج
تاثير  ،pHدماي انکوباسيون و سرعت همزدن بر ميزان توليد
کفيران

در این مطالعه به منظور بهينهسازی شرایط محيطی ( سرعت
همزدن  ،دما و  pHمحيط) بر ميزان توليد کفيران ،از روش
سطح پاسخ و طرح  Box-Behnkenاستفاده شد .جدول ()2
نتایج بدست آمده از این آزمایشها را نشان میدهد .به کارگيری
این روش آماری و مقایسه مقادیر مشاهده شده با مقادیر
پيشگویی شده تطابق نزدیک این اعداد به مدل پيشنهادی را
نشان میدهد .بعالوه ،همبستگی بسيار خوبی بين نتایج به دست
آمده با روش تجربی و مقادیر پيشگویی شده با روش آماری
بدست آمده است.
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جدول  .2تيمارهاي صورت گرفته در طرح آزمايش و نتايج حاصل

آزمون

pH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4/7
6/3
4/7
6/3
4/7
6/3
4/7
6/3
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

کفيران استخراج شده (گرم در ليتر)
مشاهده
سرعت همزدن
دما
شده
(دور در دقيقه)
()°C
0/18
120
23
0/459
120
23
0/489
120
37
0/619
120
37
0/241
70
30
0/693
70
30
0/314
170
30
0/952
170
30
0/432
70
23
0/543
70
37
0/256
170
23
0/741
170
37
1/239
120
30
1/078
120
30
0/981
120
30

پيش بينی
شده
0/079
0/528
0/420
0/720
0/365
0/647
0/360
0/828
0/409
0/488
0/311
0/764
1/099
1/099
1/099

جدول آناليز واریانس (جدول )3برای بررسی معنادار بودن
اثرات خطی ،درجه دوم و متقابل ضرایب مدل رگرسيون برای هر
پاسخ مورد استفاده قرار گرفت.
همان طور که در جدول تجزیه واریانس مشخص است
مقادیر  Pبرای عبارات خطی ،درجه دوم و اثرات متقابل مربوط
به مدل رگرسيونی درجه دوم توليد کفيران به ترتيب برابر با
 0/007 ، 0/032و  0/557بودند که نشان دهندهی معنادار بودن
مدل برای عبارات خطی و درجه دوم است .مدل ها و عبارت-
هایی که مقدار  Pآنها از 0/05کمتر باشد ،از لحاظ آماری می-
توانند داده ها را با خطای کمتر از  5درصد پيش بينی کنند.
عبارتهایی که مقدار  Pآنها بيشتر از  0/05باشد ،وارد مدل
نمیشوند .در واقع هرچه مقدار  Pیک عبارت کوچک تر باشد
معنای آن عبارت در مدل بيشتر خواهد بود ( Ravikumar et al.,
.)2007

نتایج نشان داده شده در جدول حاکی از آن است که
اثرات خطی مربوط به  pHاوليه محيط و دمای گرمخانهگذاری
تاثير معنادار بر توليد کفيران داشته اما اثر خطی مربوط به
فاکتور سرعت همزدن فاقد تاثير معنادار بر توليد کفيران
میباشد .از طرفی اثرات متقابل هيچ یک از متغيرها معنیدار
نبود .همانطوری که در جدول ( )4نشان داده شده است ،عدم
برازش برای پاسخ مورد نظر در سطح اطمينان  %95معنادار
نمیباشد .بنابراین باال بودن ضریب تبيين و معنی دار نبودن عدم
برازش برای آن ،صحت مدل را برای برازش اطالعات تأیيد
میکند .به منظور گزینش مدل مناسب ،مدلهای تجربی برای
پيشبينی پاسخ ،روابط خطی و چندجملهای درجه دوم بر

دادههای تجربی بدست آمده از آزمایش و پيش بينی شده ،مورد
تجزیه و تحليل آماری قرار گرفتند.
جدول  3آناليز واريانس به دست آمده از مدل درجه دوم
براي کفيران توليد شده
مجموع

درجه

ميانگين

ارزش

مربعات

آزادي

مربعات

F

مدل

1/39

9

0/15

7/31

0/0206

اثرات خطی

0/43832

3

0/146

6/89

0/032

0/28

1

0/28

13/25

0/0149

0/14

1

0/14

6/69

0/0490

منبع

(X1) pH

دمای گرمخانه
گذاری )(X2

سرعت همزدن

ارزشP

0/016

1

0/016

0/74

0/4292

0/907

3

0/3024

14/27

0/007

X12

0/34

1

0/34

15/97

0/0104

X22

0/48

1

0/48

22/55

0/0051

X32

0/22

1

0/22

10/59

0/0226

0/04917

3

0/016

0/77

0/557

X1X2

0/00555

1

0/00555

0/26

0/6306

X1X3

0/008649

1

0/008649

0/41

0/5510

X2X3

0/035

1

0/035

1/65

0/2552

خطای باقیمانده

0/11

5

0/021

-

-

عدم تطابق با مدل

0/072

3

0/024

1/41

0/440

خطای خالص

0/034

2

0/017

1/41

0/4399

)(X3

اثرات درجه دوم

اثرات متقابل

مقادیر باالی  R2و
بودن مدل است (جدول .)4

R2

تعدیل شده نشان دهنده مناسب

جدول  .4آناليز آماري مدل پيش بينی يافته بر پاسخ
منبع

R-Squared

Adj R-Squared

درجه دوم

%92/94

%80/23

با آناليز رگرسيون این دادهها ،معادله متغيرهای  ،pHدما و
سرعت همزنی بر روی توليد کفيران به صورت زیر بيان شد:
(رابطه)2

Kefiran (g/L) = -22/57 + 5/50X 1+ 0/464X
2

2

2

- 0/473X1 - 0/00734X2 - 0/000099X3

2

ترسيم مدل به کمک نمودارهاي سطح پاسخ و يافتن نقاط
بهينه

برای بررسی ارتباط بين متغير های مستقل و وابسته از نمودار

زنگنه و همکاران :بهينه سازي شرايط محيطی توليد بيوپليمر کفيران توسط  Lactobacillus kefiranofaciensبا333 ...

سه بعدی سطح پاسخ رسم شده توسط مدل استفاده شد .در هر
نمودار اثر دو متغير در حالتی که متغير سوم در نقطه مرکزی
قرار دارد ،بررسی گردیده است .با نگاه به این نمودارها می توان
دریافت که بيشترین ميزان توليد مربوط به محدودهای با pH
محيط در حدود ،5/7دمای گرمخانهگذاری در حدود  31درجه
سلسيوس و سرعت همزدن در حدود  127دور بر دقيقه
الف

میباشد .همانطور که از نمودارها مشخص است افزایش هر سه
فاکتور تا حدود بيان شده موجب افزایش در ميزان توليد کفيران
شده است اما افزایش بيشتر مقدار این فاکتورها موجب مهار
توليد کفيران شده است.

ب

ج

شکل  .1نمودار سطح پاسخ مربوط به اثرات متقابل (الف) دما و سرعت همزدن (ب) سرعت همزدن وpH
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(ج) سرعت همزدن و دما بر بازده توليد کفيران توليد شده توسط .L.kefiranofaciens

يافتن نقاط بهينه و تاييد مدل پيشنهادي

به منظور یافتن بهينه شرایط کشت برای توليد کفيران معادلهی
( )2حل گردید .حل این معادله نشان داد که بيشترین ميزان
توليد کفيران توسط باکتری  1/144 ( L. kefiranofaciensگرم
درليتر) در  ،5/75 pHدمای گرمخانهگذاری  31/34درجه
سلسيوس و سرعت همزدن  127/57دور بر دقيقه بدست
میآید .به منظور تایيد مدل،کشت در شرایط بهينه در سه تکرار
انجام شد .نتایج بدست آمده ( 1/05 ،1/3و  1گرم در ليتر) مدل
پيشنهادی را تصدیق میکنند .این نتایج نشان می دهند که
مدل توانسته تا حدود زیادی اثر  3متغير دما pH ،و سرعت
L.
همزدن را جهت توليد کفيران توسط باکتری
 kefiranofaciensنشان دهد.
تعيين خلوص کفيران توليد شده

ميزان قند کل نمونه بمنظور تعيين خلوص کفيران توليد شده
به روش فنول -سولفوریک اسيد ،ميزان  %98اندازهگيری شد.
اگزو پلی ساکارید خالص شده پاسخ منفی به روش Bradford
نشان داد و هيچ جذبی در طول موج  280و  260فرابنفش
مشاهده نشد که نشان دهندهی عدم حضور پروتئين و اسيد
نوکلئيک در نمونه میباشد .کروماتوگرافی فيلتراسيونی ژلی
توزیع یکنواختی را نشان داد .با مقایسهی نتایج و رگرسيون
نمودار بدست آمده از منحنی کاليبراسيون دکستران استاندارد و
منحنی کفيران توليد شده ميزان وزن مولکولی این بيوپليمر
 1/1 ×106دالتون تعيين شد.

نتايح و بحث
بر طبق نتایج  ،شرایط محيطی بهينه برای توليد کفيران توسط
کشت خالص  Lactobacillus kefiranofaciensدر  pHاوليه
برابر  ، 5/7دمای  31درجهی سلسيوس و سرعت همزدن 127
دور در دقيقه بدست آمد .بيشترین غلظت کفيران  1/1443گرم
بر ليتر بود pH .و دمای بهينهی بدست آمده در این پژوهش
شباهت زیادی با نتایج گزارش شده در مطالعات پيشين دارد.
) ،(Yokoi et alگزارش کردند که دمای  30درجه سلسيوس و
 pHبرابر  5برای توليد کفيران توسط باکتریهای الکتيک اسيد
جدا شده از دانکهای کفير مناسب میباشد .آنها راندمان در pH
برابر  5/5را  %93راندمان در  pHبرابر  5گزارش کردند که
نشاندهندهی عدم تفاوت قابل توجه برای این دو مقدار بود
( Yeesang .)Yokoi and Watanabe 1992و همکاران  pHو
دمای بهينه برای توليد کفيران توسط کشت خالص این باکتری
در محيط کشتی حاوی نشاستهی  Sagoبعنوان منبع کربن را

بهترتيب برابر  5/5و  30درجهی سلسيوس گزارش کردند
( .)Yeesang et al. 2008همچنين  Cheirsilpو  Radchabutنيز
در بهينه سازی شرایط توليد کفيران توسط کشت مخلوط
 Lactobacillus kefiranofaciensو مخمر ساکاروميسز سرویزیه
 pHبرابر  5/5را بعنوان مقدار بهينه گزارش کردند ( Cheirsilp
 .)and Radchabut 2011بررسی محققان نشان داده است pH
مناسب برای رشد باکتریهای الکتيک اسيد برابر  5/5میباشد
( .) Gassem et al., 1997; Yokota et al., 1995رشد باکتریهای
الکتيک اسيد در  pHهای باالتر از این مقدار به آهستگی انجام
میشود از طرفی در pHهای اوليهی کمتر از این مقدار تاثير
مهارکنندگی الکتيک اسيد توليد شده توسط این باکتریها در
محيط ،نسبت به  pHهای اوليهی باالتر تشدید میشود و این
امر در نهایت منجر به توليد کمتر کفيران میشود ( Cheirsilp
 .)and Radchabut 2011دمای  31درجهی سلسيوس دمای
بهينه برای توليد کفيران شناخته شد .پژوهشهای دیگر در
ارتباط با تاثير دما روی توليد محصوالت زیستی توسط
باکتریهای الکتيک اسيد نتایج این پژوهش را تایيد میکنند .در
محدودهی دمایی  25-30درجهی سلسيوس رشد باکتری
 Lactobacillus kefiranofaciensبخوبی انجام میشود .در
دماهای پایينتر رشد این باکتری بخوبی صورت نمیگيرد و
افزایش دما احتماال موجب مهار رشد سلولی و کاهش ميزان
توليد کفيران میشود (.)Yeesang et al., 2008
در بررسی تاثير سرعت همزدن بر توليد کفيران مشاهده
شد با افزایش دور تا  127دور در دقيقه ميزان توليد کفيران
افزایش یافت اما در مقادیر باالتر سرعت همزدن  ،توليد کفيران
کاهش یافت .با توجه به نتایج احتمال میرود در دورهای پایين
عدم دسترسی مناسب ميکروارگانيسمها به مواد مغذی موجب
عدم رشد مناسب و کاهش توليد کفيران شود اما با افزایش دور
تا  127دور در دقيقه بدليل تالطم ایجاد شده در محيط همهی
ميکروارگانيسمها دارای شرایط یکسان از لحاظ دسترسی به مواد
مغذی میباشند .در توضيح کاهش ميزان توليد کفيران با
افزایش سرعت همزنی به باالتر از  127دور در دقيقه میتوان
گفت با توجه به اینکه باکتری مورد نظر کم هوا دوست بوده و
گزارش شده است که توليد کفيران توسط آن در شرایط کم هوا
دوست افزایش مییابد (، )Cheirsilp and Radchabut 2011
احتمال می رود با افزایش تالطم ایجاد شده در دورهای باالتر از
 127دور در دقيقه ،ميزان هوادهی به درون محيط کشت
افزایش یافته و این امر موجب کاهش رشد باکتری و ميزان
توليد کفيران توسط آن شود.
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ميزان توليد اگزوپلیساکارید کفيران در کشت خالص باکتری
 نتایج نشان داد کنترل. بودLactobacillus kefiranofaciens
شرایط محيطی میتواند موجب افزایش راندمان توليد کفيران
Lactobacillus  شرایط بهينه برای کشت خالص باکتری.شود
 درجهی سلسيوس و31  دمای،5/7  برابرpH ، kefiranofaciens
 وزن مولکولی. دور در دقيقه تعيين گردید127 سرعت همزدن
 دالتون اندازهگيری شد که در1/1 ×106 این بيوپليمر برابر
.محدوده اعداد گزارش شده توسط پژوهشگران پيشين است
 تعدیل شده نشاندهنده مناسب بودن طرحR2 وR2 مقادیر باالی
 با توجه.روش سطح پاسخ برای بهينهسازی توليد کفيران است
به نتایج بدست آمده مطالعات بعدی در زمينهی بهينهیابی
 برای افزایشfed-batch شرایط توليد کفيران در کشتهای
. مفيد واقع خواهد شد،راندمان توليد این بيوپليمر سودمند
سپاس گزاري

نگارندگان مقاله برخود الزم میدانند از شرکت لبنيات سحر و
تمام کسانی که ما را در انجام این تحقيق یاری نمودند کمال
.تشکر و قدردانی نمایند

پژوهشهای محققان نشان داده است که وزن مولکولی و
ساختار پلیساکاریدها با عملکرد غذایی و دارویی آنها ارتباط
 بطور مثال مشخص شده است که وزن مولکولی.نزدیکی دارد
 مسئولSinorhizobium meliloti پلیساکارید توليد شده توسط
عملکرد سينبيوتيکی آن میباشد از طرفی وزن مولکولی خود
تحت تاثير عواملی از جمله ترکيبات موجود در محيط کشت و
 از این.)Wang and Bi 2008( نوع ميکروارگانيسم قرار می گيرد
رو تعيين وزن مولکولی این بيوپليمر میتواند بر تعيين
 همانطور که گفته شد وزن.عملکردهای آن تاثيرگذار باشد
 دالتون تعيين شد که این1/1 ×106 مولکولی این بيوپليمر برابر
 با نتایج حاصل از پژوهشهای پيشين همخوانی دارد برای،نتایج
×105 مثال وزن مولکولی کفيران توسط پژوهشگران دیگر برابر
) وPiermaria et al., 2008( 107  برابر،)Wang et al., 2008(1/5
.) گزارش شده استGhasemlou et al., 2012( 1/35 ×106 برابر

نتيجهگيري
با توجه به خواص تکنولوژیکی و بيولوژیکی منحصر بفرد کفيران
 دما و سرعت همزدن بر،pH هدف از این مطالعه بررسی اثر
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