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 خالصه

ه روش      . کالوالنيک اسيد آنتی بيوتيک ارزشمند و مفيدی برای مقابله با باکتريهای مقاوم به بتاالکتاماز است   ده ب د ش ی بيوتيک تولي برای سنجش اين آنت
ايش            CE و   HPLCبيوتکنولوژيک در محيط کشت،  روشهای        ره و پ رای کارهای روزم ه است      ارائه شده که ب د پرهزين تم تولي ژوهش   .  سيس ن پ در اي

ده است               ه ش ده ارائ يد در محيطهای کشت پيچي رای سنجش کالوالنيک اس ق ب د، ارزان و دقي يد،     . روشی جدي د کالوالنيک اس رای تولي  DSMZ738ب
Streptomyces clavuligerusات اصلی کشت وان ترکيب ه عن ويا وعصاره مالت ب امل آرد س ده ش ده است در محيط کشت پيچي پس از حذف .  ش

ل استات استخراج شد                        ا اتي ده ب د ش يد تولي ی      . بيوماس و پروتئينهای موجود در مايع فرمانتاسيون، کالوالنيک اس ه روش استخراج معکوس آنت سپس ب
ر روی     ک.  اندازه گيری شد nm٣١١جذب نمونه ها در     .  استخراج و با ايميدازول مشتق سازی شد       pH7بيوتيک مجددًا با بافر فسفات       وق ب ه مراحل ف لي

ی بيوتيک در محيط کشت محاسبه شد          رای بررسی تکرار    . غلظتهای مختلف کالوالنيک اسيد استاندارد تکرار و به کمک منحنی حاصل غلظت آنت ب
روتئينها در محيط کشت نتايج به دست آمده نشان می دهد باقيماندن پ.    اندازه گيری شد    HPLCپذيری آزمايش، غلظت کالوالنيک اسيد در نمونه ها با          

ا می شود          يد از         .  به علت  وجود ايميدازول درترکيب پروتئينها در مراحل بعدی موجب خط ز کالوالنيک اس رای حذف ناخالصيهای محيط کشت ني ب
ل     . محيط کشت با اتيل استات استخراج شده است       ی قاب يد در محيط آب ه    ولی با توجه به اينکه واکنش ايميدازول با کالوالنيک اس اد است، در مرحل  اعتم

ده     . بعد آنتی بيوتيک استخراج شده بايد با آب استخراج معکوس شود  يد مشتق ش همچنين نتايج به دست آمده نشان می دهد که شدت جذب کالوالنيک اس
ای       دازول در غلظته ه غلظت و خطی است     ٠-μg/ml۴٠با ايمي ته ب د روشی ارزان        .  وابس ژوهش می توان ن پ ايج حاصل از اي رای   نت و در دسترس ب

د  ه ده ده ارائ يط کشت پيچي يد در مح تر از   . سنجش کالوالنيک اس ز مالحظات اقتصادی بيش تر و ني ازده بيش ل ب ه دلي ه در صنعت ب ه اينک ه ب ا توج ب
 . محيطهای کمپلکس استفاده می شود تا محيطهای دارای ترکيبات معين، بنابراين نتايج اين پژوهش می تواند در صنعت مفيد باشد
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Abstract 
Clavulanic acid is a valuable antibiotic in combating beta-lactamase resistant bacteria. The common methods for 

assaying the clavulanic acid produced are HPLC and CE. However, these methods are expensive and time consuming 
for daily assays and monitoring of fermentation system. 

In this research a new, inexpensive and accurate method was adopted for clavulanic quantitative assay in complex 
fermentation media. For clavulanic acid production   Streptomyces clavuligerus DSMZ738 was cultured in complex 
media containing malt extract and soy flavor as major ingredients. After removing biomass and residual protein of 
media, clavulanic was extracted with ethyl acetate. Then, the clavulanic acid  extracted was back-extracted with 
phosphate buffer pH 7. Aqueous section was derivatized with imidiazole and its absorbance was measured at 311 nm 
.All of the above steps were done for standard clavulanic acid and the concentrations of clavulanic acid in samples 
were measured by standard curve prepared. Also, the samples were analyzed with HPLC. The results obtained 
showed that residual protein of culture media interfere with clavulanic acid for derivertization. Therefore for omitting 
proteins, the samples were extracted by ethylacetate and back-extracted by phosphate buffer. According to our 
results, absorbance intensity of clavulanic acid to concentration is linear in concentration range of 0-40 µg/ml. Our 
results bring out a precise and low cost method for clavulanic acid assay in complex media. Complex media are used 
more than defined media in industry because of their efficiency and economical concerns, therefore this method may 
be useful in daily assays of pharmaceutical biotechnology.  
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  مقدمه 
ه می                              ار گرفت ه ک از ب ه بتاالکتام اوم ب ای مق ا باکتريه ه ب رای مقابل کالوالنيک اسيد آنتی بيوتيک ارزشمند و مفيدی است که ب

ددی          . د می شود  اين آنتی بيوتيک به روش بيوتکنولوژيک تولي      . شود يد در محيط کشت روشهايی متع سنجش کالوالنيک اس
د  ت    CE و HPLCمانن راوان اس ه ف د هزين وده و نيازمن ت ب ران قيم ها گ ن روش ی اي ده، ول ه ش ه روش .  ارائ ر چ اگ

ايی توسط                         دروليز قلي ه روش هي ی ب ه های داروي يد در نمون -Borbrowskaاسپکتروفتومتری برای سنجش کالوالنيک اس
Grzesik) تفاده نيست       ) ٢٠٠١ ل اس ده قاب ژوهش   . ارائه شده، ولی اين روش برای استفاده در محيطهای کشت پيچي ن پ در اي

 .روشی جديد، ارزان و دقيق برای سنجش کالوالنيک اسيد در محيطهای کشت پيچيده ارائه شده است
ها مواد و روش

يد،      ml۵٠ دارای ٢۵٠ mlدر فالسکهای  DSMZ738 Streptomyces clavuligerusبرای توليد کالوالنيک اس
ده و در شرايط    محيط کشت پيچيده شامل آرد سويا وعصاره مالت به عنوان ترکيبات اصلی کشت  ه   rpm٢٢٠، oC٢٨ش  ب

دت  ت  ٣م ده اس داری ش يم     .  روز نگه ا تنظ يد، ب ک اس نجش کالوالني رای س ت در  pHب يط کش انتريفوژ در ٠/۵ مح  و س
ا از  . گ محيط کشت و ديگر ذرات معلق موجود حذف شد    دور، پروتئينهای بزر   ١٠٠٠٠ سپس برای حذف باقيمانده پروتئينه

تفاده شدkd۵ و kd١٠٠ ، μm٢/٠فيلترهای   ه    .  اس ده، ک ايع صاف ش ه م يد، ب رای استخراج کالوالنيک اس ه pHب  ٢ آن ب
ه مدت             کالوالنيک اسيد از فاز آلی با آب بدون يو        . رسانيده شده بود، اتيل استات اضافه شد       دازول ب ا ايمي  ١٠ن استخراج و ب

ه مشتق سازی شد     ا در طول موج      . دقيق ه ه د  nm٣١١جذب هر يک از نمون ری ش دازه گي ر روی    .  ان وق ب ه مراحل ف کلي
به            ی بيوتيک در محيط کشت محاس غلظتهای مختلف کالوالنيک اسيد استاندارد تکرار و به کمک منحنی حاصل غلظت آنت

د ذ . ش رار پ ی تک رای بررس ا    ب ا ب ه ه يد در نمون ک اس ت کالوالني ايش، غلظ ه روشHPLCيری آزم  Foulstone ب
  .  اندازه گيری شد) ١٩٨٢ (  Readingو

 نتايج و بحث
ده در محيط  ای باقيمان يد در محيط کشت وجود پروتئينه رای سنجش کالوالنيک اس ده موجود ب يک از مشکالت عم

موجب  خطای فراوان در سنجش به علت ترکيب پروتئينها با ايميدازول   باقيماندن اين ترکيبات در محيط سنجش       . کشت است 
ده است      .  در مراحل بعدی می شود   تفاده ش ات از فيلتراسيون اس ن ترکيب از سوی  . در روش پيشنهادی کنونی  برای حذف اي

ل استات استخراج شد                       ا اتي ا   . ه است ديگر برای حذف ناخالصيهای محيط کشت نيز کالوالنيک اسيد از محيط کشت ب ی ب ول
ی بيوتيک استخراج                             د آنت ه بع اد است، در مرحل توجه به اينکه واکنش ايميدازول با کالوالنيک اسيد در محيط آبی قابل اعتم
وس  تخراج معک ا آب اس ده ب  ش

(back-extraction)  ده است ا                 .  ش ده ب يد مشتق ش ه شدت جذب کالوالنيک اس د ک ده نشان می ده ه دست آم ايج ديگر ب نت
 .     وابسته به غلظت و خطی است٠-μg/ml۴٠ل در غلظتهای ايميدازو

يط کشت    يد در مح رای سنجش کالوالنيک اس د روشی ارزان و در دسترس ب ی توان ژوهش م ن پ ايج حاصل از اي نت
پلکس                    . پيچيده ارائه دهد   ای کم ز مالحظات اقتصادی بيشتر از محيطه ازده بيشتر و ني با توجه به اينکه در صنعت به دليل ب

د باشد                 اس د در صنعت مفي ه     .تفاده می شود تا محيطهای دارای ترکيبات معين، بنابراين نتايج اين پژوهش می توان ا توجه ب ب
ن اجزاء                        ده و اي ام ش اينکه در صنايع بيوتکنولوژيک، بهينه سازی ترکيب محيط کشت در مراحل آزمايشگاهی و پايلوت انج

رفتن              در مراحل توليد ثابت است، بنابراين با کاليب        راسيون روش سنجش برای پروتئينهای باقيمانده می توان ضمن در نظر گ
 .اثر تداخلی اين ترکيبات، با حذف مراحل پروتئين زدايی روش را ساده تر کرد
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