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 Bacillus subtilis UTB96سازی تولید سورفکتین توسط باکتری بهینه
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از فعاليت پپتيد  هاي مرحله به مرحله و پيچيدهطي واکنشاي هستند که ها ترکيبات مهم ثانويهليپوپپتيدهاي حلقوي يا بيوسورفکتانت
توجه کشش سطحي، جايگزين پذيري و پتانسيل کاهش قابلتخريبعلت سميت پايين، زيستبهشوند. سنتتازهاي غيرريبوزومي حاصل مي

به دليل خواص ويژه آنها کاربرد وسيعي در صنعت، پزشکي، داروسازي  شوند.مي هاي سنتتيک شيميايي محسوبمناسبي براي سورفکتانت
اي ساختار ليپوپپتيدها )طول زنجيرة اسيدچرب و توالي اسيدآمينهخصوص کنترل بيولوژيک آفات و بيماريها در کشاورزي دارند. و به 

ترين ليپوپپتيدحلقوي است که توسط باکتري شدهسورفکتين قدرتمندترين و شناخته. سيکلوپپتيد( در نحوه عمل و نقش آنها موثر است
Bacillus subtilis رو است. مهمترين مشکل پيشاش، بسيار مورد توجه قرار گرفتهشود و به علت خواص سورفکتانتي فوق العادهيتوليدم

منظور افزايش توليد ليپوپپتيدهاي حلقوي انتخاب يک توليدکننده است. لذا به براي استفاده از اين ترکيبات، توليد کم آنها توسط باکتري
 Bacillus subtilisتصادي و مهيا نمودن بهترين شرايط محيطي توليد، اهميت زيادي دارد. جدايه محيط کشت مناسب و نيز با صرفه اق

UTB96 داد که اين باکتري در توليد ها نشانها دارد. تست ليپاز، نفت و هيدروليز هيدروکربناي در توليد بيوسورفکتانتتوانايي بالقوه
شد به طوري که منبع کربن در هر دو محيط مالس ن پژوهش، دو محيط کشت متفاوت تهيهها توانمندي قابل توجهي دارد در ايليپوپپتيد

، rpm180زني، در شرايط پس از مايه 72و  48، 24در ساعات  HPLCدرصد در نظرگرفته شد و ميزان توليد سورفکتين با استفاده از  10
اوت آمونيوم نيترات و شربت خيسانده ذرت و غلظت مناسب از درجه سلسيوس و در حضور دو منبع نيتروژن متف 37و  25در دو دماي 

 37داد که بيشترين ميزان توليد سورفکتين مربوط به دماي نشان HPLCعناصر فلزي موثر مانند منگنز و آهن محاسبه شد. نتايج حاصل از
سولفات  uM 4سولفات منگنز و  mM 01/0 ساعته و با منبع نيتروژن آمونيوم نيترات و غلظت 48درجه سلسيوس، طول دوره انکوباسيون 

آهن مي باشد. سپس ميزان کشش سطحي جدايه مورد نظر در تيمارهاي مختلف ارزيابي شد و جدايه مورد نظر توانست بيشترين کاهش را 
آب را از  که اين تيمار توانست کشش سطحيطوريساعته داشته باشد. به 24و طول انکوباسيون  37روي مقدار کشش سطحي در دماي 

mN/m 72  بهmN/m 30 نتايج اين پژوهش نشان داد که جدايه دهد. کاهشBacillus subtilis UTB96 اي در توليد توان بالقوه
داري بر افزايش ميزان توليد سورفکتين سازي محيط کشت و عوامل محيطي تاثير قابل معنيليپوپپتيد حلقوي سورفکتين دارد و نيز بهينه

 توان براي کاربردهاي صنعتي و توليد تجاري سورفکتين پيشنهاد کرد.جدايه را مي دارد. لذا اين

 

 .، ليپوپپتيدهاي حلقوي، کشش سطحيبيوسورفکتانت واژه های کلیدی:
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