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Abstract 

 
The aim of this study was L-glutamic acid production from Corynebacterium glutamicum by utilizing a dates fruit 

wastes as substrate. 
Screen design was used to optimize glutamic acid production. In this test the effects of seven various parameters 

were investigated. These parameters include microorganism type Corynebacterium glutamicum (CECT690, 
CECT77), dates fruit wastes content(10gr,25gr), temperature(30 oC,39 oC), nitrogen source type (yeast extract, urea), 
phosphate content(0gr,2gr), penicillin time addation (8h,16h) and biotin content(0,100µgr/lit). 

Analysis results of sugar and elements of dates fruit wastes indicated that this is an enrich substrate for bacteria 
growth. Quantity analysis carried out by high-performance liquid chromatography. 

Statistical analysis by screen design shows that optimum conditions to produce glutamic acid are: 
Corynebacterium glutamicum (CECT690), temperature(30 oC), dates  fruit wastes content(10gr), nitrogen source type 
(urea 0.19gr/100ml), phosphate content(0gr), penicillin addition time (8h) and biotin content(0), MnSO4.H2O 0.001 
gr/100ml, FeSO4.7H2O 0.001 gr/100ml, MgSO4.7H2O 0.2 gr/100ml. 
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 چکيده  

باکتری کرينه باکتريوم در اين تحقيق امکان استفاده از ضايعات خرما به عنوان سوبسترای اصلی جهت تخمير اسيد گلوتاميک به وسيله دو سوش 
، )µgr/l١٠٠،٠(اثرساير متغيرها نيز نظير ميزان بيوتين.  بررسی شد(CECT690, CECT77))Corynebacterium glutamicum(گلوتاميکوم

و زمان افزايش پنی ) ١٠،gr٢۵(ميزان ضايعات سوبسترای خرما) gr٢،٠(، ميزان فسفات)اوره،مخمر(، نوع منبع ازت)٣٩،٣٠ oC(دما
ی کمی قند و عناصر موجود در خرما نشان داد که اين نتايج حاصل از اندازه گير. بر روی ميزان توليد اسيد گلوتاميک بررسی شد) h١٠،٨(سيلين

شرايط بهينه برای توليد اسيد . اندازه گيری کمي به وسيله روش کروماتوگرافی مايع با کارايی باال انجام شد.ماده برای رشد باکتری بسيار غنی می باشد
  ;H2O.١٩/٠اوره ;١٠خرما.تر محيط کشت مشخص شدميلی لي١٠٠ به اين شرح بر حسب گرم در Screen designگلوتاميک براساس روش 

MnSO4٠٠١/٠ ; FeSO4.7H2O ٠ميزان فسفات ;٠٠١/٠; MgSO4.7H2O کرينه نوع ميکروارگانسم; .  ميکروگرم در ليتر٠ بيوتين;٢/٠ 
 . برای کشت ميکروارگانيسم در نظر گرفته شد٣٠ oC  دمای مناسب نيز; CECT690 باکتريوم گلوتاميکوم

 .، سوبسترای ضايعات خرما، بهينه سازی، تخميرکرينه باکتريوم گلوتاميکوماسيد گلوتاميک، : یکلمات کليد
 

 مقدمه
 طيف وسيعی از افزودنيهای غذايی تجاری، مکمل های غذايی، عوامل درمانی و پيش  (L)اسيدهای آمينه نوع ال

 اسيد .)Madhavan and panedy, 1998(دسازهای مورد نياز جهت سنتز پپتيدها و مواد آکروشيميايی را شامل می شو
گلوتاميک  يکی از مهمترين اين نوع اسيد های آمينه است که نمک سديم آن در ترکيب با نوکلئوتيدهای اينوزينات در 

اسيد گلوتاميک کاربردهای فراوانی نيزدر صنايع ). Moo et al., 1985(تشديدطعم غذاها استفاده مي شود
توليد اين ماده توسط روشهای . در تهيه مواد خام فيبرهای سنتزی و چرمهای مصنوعی داردبهداشتی،آرايشی،دارويی و

روش تخميری مناسب ترين روش . مختلفی همچون روش های شيميايی، هيدروليز گلوتن گندم و تخمير صورت می گيرد
). Flickinger, 1999(تفاده می کندشناخته شده است زيرا در مقايسه با روش هيدروليز گلوتن از مواد اوليه ارزان تری اس

 گلوتاميک -L گلوتاميک اسيد توليد می شود فقط نوع -DLو در مقايسه با روش سنتز شيميايی که مخلوط راسميک اسيد 
 ).١٣٧۶مرتضوی (اسيد را توليد می کند

از ).Moo et al., 1985(در توليد اين ماده از مالس چغندر قند يا مالس نی شکرو نشاسته تاپيوکا استفاده می شود
اقدامات انجام شده جهت جايگزينی سوبسترای مصرفی در جهان به منظور توليد اسيد گلوتاميک می توان به تخمير اسيد 

  و تخمير اسيد گلوتاميک از نشاسته  (Das et al., 1995))نخل روغنی(گلوتاميک از ضايعات هيدروليز شده پالم
تالشهای زيادی در جهت اصالح فرايند تخمير .  اشاره کرد(Madhavan and panedy., 1998)هيدروليز شده کاساوا 

 . اسيد گلوتاميک به خصوص از نقطه نظر صرفه جويی در هزينه توليد شده است
.  دراين تحقيق نوع جديدی از سوبسترا مورد آزمايش قرار گرفت که تا به حال در دنيا مورد بررسی قرار نگرفته است

 . خرمای حاصل ازکيک فيلتر پرس کارخانجات توليدکننده شربت خرما استاين ماده ضايعات
 آزمايشات صورت گرفته نشان داد که درصد قند و عناصر معدنی موجود در اين ضايعات  مقدار مطلوبی بوده و با 

عوامل موثر در از آنجايی که بيوتين و پني سيلين جزو . کمی غنی سازی برای رشد ميکروارگانيسم بسيارمناسب می باشد
نفوذ پذيری سلولی و در نتيجه ترشح خارج سلولی اسيد گلوتاميک می باشند و همچنين ميزان سوبسترا، ازت، فسفات، دما 

سوبسترای  و نوع ميکروارگانيسم نيز می توانند جزو عوامل بسيار موثر در توليد اين ماده باشند نوع و ميزان غنی سازی



 

 

 Screening designشرايط کشتهای مورد آزمون بر اساس تست .  اين متغيرها تعيين شدضايعات خرما به وسيله بررسی
  .طراحی شد

 روش مطالعه
 روشهای ارزيابی) الف

 می باشد که مقادير آن  به شرح زير در ضايعات P و N, K, Mn, Mg, Caعناصر ضروری برای رشد باکتری شامل
 توسط دستگاه K با دستگاه جذب اتمی، Mnو Mg, Ca  .  ل اندازه گيری شدازت توسط دستگاه کجلدا. خرما اندازه گيری شد

 و توسط دستگاه DNSقند خرما نيز به وسيله روش .  به روش اسپکتروفتومتری اندازه گيری شدPفليم فتومتری و 
ز ضايعات خرمای در اين آزمايش نمونه ای ا). ,Wang 1999(  نانومتر اندازه گيری شد۵٧۵اسپکتروفتومتری در طول موج 

اندازه گيری کمی اسيد گلوتاميک به وسيله روش کروماتوگرافی مايع با کارايی باال و . تخمير نشده نيز مورد ارزيابی قرار گرفت
 ميلی ليتر در دقيقه و ١شدت جريان فاز متحرک در ستون .  انجام شدC18 با استفاده از ستون (HPLC)در مد فاز معکوس

  ,.Das etal(سانتی گراد در نظر گرفته شد و از آشکارساز فلورسنس نيز برای آشکارسازی استفاده شد درجه ٣٧دمای ستون 
1995 .( 
 آماده سازی محيطهای کشت) ب

 ) ميلی ليتر محيط کشت١٠٠بر حسب گرم در (ترکيب محيط پيش کشت به صورت زير در نظر گرفته شد
، K2HPO4١/٠، KH2PO4١/٠، ٠٠١/٠ FeSO4.7H2O ، MnSO4.H2O٠٠١/٠ ،۵/٠، عصاره مخمر۵گلوکز

MgSO .7H4
با متغيرهای دما، نوع ميکروارگانيسم، زمان افزايش  پنی  ( Screen designترکيبات محيط کشت اصلی بر اساس روش

بر (سطح به صورت زير تعيين شد هر متغير در دو نوع و يا دو) سيلين، بيوتين، فسفات، نوع منبع ازت و ميزان ضايعات خرما
 ). ميلی ليتر محيط کشت١٠٠حسب گرم در 

2O و بيوتين ٢/٠ (Pg/L) ٢٠. 

 ميزان ;٠٠١/٠ FeSO4.7H2O ; H2O ; MnSO4٠٠١/٠.)۵/٠، عصاره مخمر١٩/٠اوره ( منبع ازت ;)٢۵،١٠(خرما
KH ، ٠( فسفات POو ١/٠K HPO١/٠(;   MgSO .7H O 2 ). ميکروگرم در ليتر١٠٠ ،٠( و بيوتين٢/٠ 42 44 2

pH توسط سود و اسيد کلريدريک تنظيم ۶/٧ و برای محيط کشت اصلی بر روی ٧پيش کشت بر روی  برای محيط 
 ).Gourdon and lindley, 1999(شد

 تخمير)ج
 به وسيله کشت دادن بر روی محيط آگار CECT690و CECT 77کرينه باکتريوم گلوتاميکومدواسلنت از دوسويه باکتری 
سپس سوسپانسيون باکتری به محيط پيش .  درجه سانتی گراد تهيه شد٣٠ در دمای  ساعت۴٨مغذی و گرمخانه گذاری به مدت 

 درجه سانتی گراد در ٣٠ دور در دقيقه و دمای ١۵٠ ساعت تحت شرايط هوادهی ١٨ اين دو محيط به مدت .کشت منتقل شد
 ميلی ليتر به محيط ١٠قدار سپس از محيط پيش کشت به م). Das etal., 1995(اينکوباتور شيکردار گرمخانه گذاری شدند 

 ١۵٠درجه سانتی گراد و شدت همزدن ٣٩،٣٠ ساعت دردودمای۴٨کشت اصلی انتقال داده شدو دراينکوباتور شيکردار به مدت
  ساعت ١۶،٨ واحد به ازاء هر ميلی ليتراز محيط کشت در دو زمان ٨پنی سيلين به ميزان . دور در دقيقه گرمخانه گذاری شد

 ). Guzid, 2001(گذاری تزريق شدپس از گرمخانه 
 استخراج محصول) د

 ١ و به وسيله کاغذ واتمن شماره psi١۵ ساعت تخمير توسط قيف بوخنر تحت شرايط فشار ۴٨محيط کشت اصلی بعد از 
نمونه صاف شده جهت ارزيابی کمی جمع . دقيقه سانتريفوژشد٢٠ دور در دقيقه به مدت ٣،٠٠٠سپس اين محيط  . صاف شد

 . بررسی شد Screen designارزيابی آماری بر اساس . شدآوری 
 

 نتايج و بحث
 

 .ميزان ترکيبات اندازه گيری شده در ضايعات خرما در جدول زير آورده شده است
 

  گرم نمونه  ١٠٠ميزان ترکيبات مورد اندازه گيری درضايعات خرما بر حسب گرم در .١جدول
 دقن پتاسيم منگنز کلسيم منيزيم فسفر ازت
١٢ ٠۵/٠ ٠۵۵/٠ ۵/٣ ۴۵/٧ ٨/٠. ٢/۴٩ 



 

 

آزمايشات انجام شده نشان می دهد که ضايعات خرما منبع کربنی مناسب و محيط مغذی خوبی برای رشد ميکروارگانيسم ها 
 کمی اندازه گيری. می باشد و می توان با استفاده از چنين محيط ارزان و فراوانی مواد باارزشی همچون اسيدهای آمينه توليد کرد

. مطلوبی نشان داد) gr/l۴۴(به وسيله دستگاه کروماتوگرافی مايع با کارايی باال ميزان اسيد گلوتاميک توليد شده را درحد بسيار
بر اساس ) ميزان توليد اسيد گلوتاميک(در ارزيابی آماری نتايج آزمايشات حاصل از دستگاه کروماتوگرافی مايع با کارايی باال 

Screen  designهمانطور که مشاهده می شود ميزان .   آورده شده است١قسمتی از نتايج اين ارزيابی در شکل . رسی شد بر
سطح يا نوع متغير مؤثرتر بوسيله . خرما موثرترين و نوع منبع ازت کم اثرترين متغير بر ميزان توليد اسيد گلوتاميک می باشد

 Corynebacterium شکل متغيرهای نوع ميکروارگانيسم عالمت مثبت يا منفی مشخص می شود بنابراين با توجه به
glutamicum CECT690 درجه سانتی گراد، منبع ازت ٣٠، دمای  )gr/100ml سوبسترای )٠(، ميزان بيوتين) اوره١٩/٠ ،

بهترين شرايط ) ٠( ساعت بعد از کشت ميکروب  و ميزان فسفات ٨ ، زمان تزريق پنی سيلين gr/100ml١٠ضايعات خرما 
بنابراين شرايط و ترکيب مناسب محيط کشت اصلی . ليد را در مقابل نوع يا سطح ديگر هر يک از اين متغير ها فراهم می کندتو

 . در اين آزمايش مشخص شد

 
 .عالمت منفی يا مثبت روی ميله ها نشان دهنده سطح يا نوع متغيرمؤثرتر می باشد
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