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  چکیده

-یاصل سدریم نظر به. شوندیم دیتول هاسمیکروارگانیم انواع توسط که هستند کیلفییآمف یاتبیترک هابیوسورفکتانت

. است دیولت یباال نهیهز و هاآن تیسم مورد در اندک اطالعات ،غذا حوزه در هابیوسورفکتانت محدود کاربرد لیدل نتری

 ورفکتانتبیوس دیتول یبرا)پروبیوتیک( PTCC 1896  پالنتاروم زیرگونه پالنتاروم لوسیالکتوباس گونه از قیتحق نیا در

 د،یتول کردن صرفه به مقرون منظور به همچنین. شد استفاده MRSدر محیط کشت سنتزی  یسلول وارهید به متصل

 دیولت یبرا گندم و برنج سبوس و ساقه جمله از ایران فراوان و قیمت ارزان ،یضایعاتلیگنوسلولزی  یسوبسترا چهار

-تبیوسورفکتاندر مقایسه با سایر  برنج سبوس زیدرولیهحاصل از  عصارهکتانت تولیدی روی یوسورفب .ندشد یبررس

 یبرا و داد نشان را (میلی نیوتن بر متر 74/23) یسطح کشش کمترین ،های ضایعاتیدر محیط کشت های تولیدی

، سبوس برنج شدههیدرولیز عصاره و  MRSدر محیط کشت یدیتول هایبیوسورفکتانت .دیگرد انتخاب بررسی بیشتر

 که نشان داد قرمز مادون هیفور لیتبد سنج فیط و ییایمیوشیب یهاشیآزما .ندشد ییشناسا و یسازخالص استخراج،

ای برای ولیهااطالعات  این مطالعه .هستندبا ساختار مختلف  نیپروتئ و دیساکاریپل از یبیترک یدیتول هایبیوسورفکتانت

 ی ومصارف غذایتواند در میرسد به نظر میکند که فراهم می ایمنو  صرفه به مقرون بیوسورفکتانت صنعتی دیتول

 مورد استفاده قرار گیرد.  دارویی
 

 کشش ،رولیزی سبوس برنجدعصاره هیضایعات کشاورزی،  ،پالنتاروم لوسیالکتوباس ،بیوسورفکتانت :کلیدیگان واژ

  سطحی

 
  مقدمه

 توسط که هستند کیلفییآمف یباتیترک هابیوسورفکتانت

 جز کی یدارا و شوندیم دیتول هاسمیکروارگانیم انواع

 اتیخصوص. باشندیم دروفوبیه جز کی و لیدروفیه

 سمیکروارگانیم در متنوع یکیولوژیزیف یعملکردها و

 بیوسورفکتانت مختلف هایگروه یبرا کننده دیتول

 نامحلول تبایترک تیحالل شیافزا جمله از است محتمل

 در را هاآن سمیمتابول و جذب که) دروفوبیه ای آب در
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-بیماری ن،یسنگ فلزات به اتصال ،(کندیم لیتسه سلول

 و 1نگیسنس کروم تجمع، و یسلول یچسبندگ ،زایی

 حسب بر یکروبیم هایبیوسورفکتانت لمیوفیب لیتشک

 و شوندیم بندیدسته یکروبیم منشا و ییایمیش بیترک

-یپل هایکمپلکس دها،یپوپپتیل دها،یپیولکیگل شامل

 دها،ساکارییپوپلیل ،هانیپروتئ ن،یپروتئ-دساکاری

 هستند یخنث یدهایپیل و چرب یدهایاس دها،یپیفسفول

 دکننده،یتول سمیکروارگانیم به یبستگ کدام هر دیتول که

   (.2010بنت و همکاران )رد دا ندیفرا طیشرا و خام ماده

 لیدل به یکروبیم هایوسورفکتانتبی ریاخ هایسال در

 جدا ،یکنندگونیامولس مثل دیمف یعملکرد اتیخصوص

 ،یکنندگحل کف، لیتشک ،یکنندگمرطوب فاز، دو کردن

 یریجلوگ و تهیسکوزیو کاهش ،یخوردگ از یریجلوگ

 قرار مطالعه مورد ایگسترده طور به لمیوفیب لیتشک از

 ییایمیش هایکتانتاسورف به نسبت هاآن. اندگرفته

 هاحوزه از یاریبس در توانندیم و داشته یادیز یایمزا

 و هانوشابه صنعت، در کردن زیتم ،یکشاورز جمله از

 ییدارو و یشیآرا مواد منسوجات، ،ییغذا مواد

 یایمزا. شوند ییایمیش یسنت هایسورفاکتانت نیگزیجا

 ،یرپذیبتخریستیز کمتر، تیسم: از عبارتند هاآن

 تیقابل نمک، و دما ،pH ترعیوس محدوده در ییکارا

-ضد و یکروبیمضد تیفعال و باال یکنندگونیامولس

 اتیخصوص لیدل به هاآن ،نیا بر عالوه. یچسبندگ

 بالقوه یکاربردها دیجد یساختار هاییژگیو و یکیزیف

 یسوبستراها از توانندیم داشت؛ خواهند یادیز اریبس

 قیطر از یسادگ به زین و شوند دیتول ریدپذیتجد

 داده( ییایمیوشیب ای کیولوژیب) رییتغ کیژنت یمهندس

 (.2010مونتیرو و همکاران )د شون

 توسط شده داده نشان جالب اتیخصوص به توجه با

 هاآن ندهیآ هایکاربرد یرو متوانییم هابیوسورفکتانت

 تیفعال همزمان که یچندهدف جز کی عنوان به

-یم نشان یکروبیمضد و یچسبندگضد ،یریفایامولس

 ییغذا هایکاربرد از یاریبس یبرا نیبنابرا و دهند

                                                           
1-Quorum sensing  

 به (.2010بنت و همکاران ) میکن تمرکز هستند مناسب

 محدود کاربرد لیدل نترییاصل رسدیم نظر

 مورد در اندک اطالعات غذا حوزه در هابیوسورفکتانت

 راستا نیا در. است دیتول یباال نهیهز وها آن تیسم

 نهیهز غذا و یصنعت-یکشاورز عاتیضا از استفاده

 را عاتیضا ماریت نهیهز زین و بیوسورفکتانت دیتول

 آمده دست به منیا هایبیوسورفکتانت و دهدیم کاهش

 یبرا هالوسیالکتوباس مثل 2ایمن هایسمیکروارگانیم از

 خواهد بخشدینو اریبس ،ییدارو و ییغذا یکاربردها

  (. 2007 )نیچکه و کوستا بود

 در هالوسیالکتوباس نقش ییشناسا ریاخ هایسال در

 مثل فعال هایستمیاکوس درون زیهموستاز حفظ

 از یریجلوگ در و یتناسل و ایروده-یمعد یمجرا

 هایسمیکروارگانیم توسط که یعفونت و شدن زهیکلون

 مستندات. است شیافزا حال در شودیم جادیا پاتوژن

 دیتول قیطر از هالوسیباسالکتو که دهدیم نشان

 ک،یالکت دیاس دروژن،یه دیپراکس مانند یمحصوالت

 ایکنندهمحافظت نقش بیوسورفکتانت و نیوسیباکتر

 یریجلوگ بالقوه هایپاتوژن رشد از که کنندیم یباز

 مورد در اطالعات (.2010گودینا و همکاران ) کندیم

 شده دیتول هایبیوسورفکتانت ییایمیش ساختمان

. است محدود کیوتیپروب هایسمیکروارگانیم توسط

 هایلوسیالکتوباس توسط شده دیتول بیوسورفکتانت

 کمپلکس یکیولوژیب هایمخلوط عنوان به مختلف

 مواد به هاپاتوژن دنیچسب از که اندشده فیتوص

 ساختار اما کنندیم یریجلوگ هاسلول سطح و یستیز

 و گرفته قرار لعهمطا مورد کمتر باتیترک نیا ییایمیش

 باتیرکت نیا ییایمیش ساختار درمو در یاندک اطالعات

 دیتول مورد در(. 2010گودینا و همکاران ) دارد وجود

 ،لوسیالکتوباس هایگونه توسط بیوسورفکتانت

 نیا در ،، به عالوهاست گرفته صورت یاندک مطالعات

له جم از یسنتز هایکشت طیمح از عمدتا مطالعات

                                                           
2  - Generally Recognized As Safe (GRAS) 
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MRS1 باال اریبس را دیتول نهیهز که است شده ادهاستف 

گودینا و همکاران  ؛2006رودریگز و همکاران برد )یم

 دیتول به راجع گزارش یکم تعداد تنها (.2010

روی محیط  هالوسیالکتوباس توسط بیوسورفکتانت

ملدس و همکاران ) وجود دارد های ضایعاتیکشت

و همکاران  گلک؛ 2008ریورا و همکاران -پورتیال؛ 2007

 در مشکل نیمهمتر (.2011توسی و همکاران  ؛2009

 هایگونه توسط بیوسورفکتانت دیتول مورد

 هایسوبسترا از استفاده به مربوط ،لوسیالکتوباس

 افتنی یعبارت به ای یکربن منبع عنوان به نیگزیجا

 اجازه که است یمغذ مواد مناسب تعادل با یعاتیضا

 طیمح کی جادیا. بدهد را محصول تجمع و یسلول رشد

 زین بیوسورفکتانت دیتول یبرا عاتیضا یمبنا بر کشت

 محصول اتیخصوص و نوع رایز است یبعد مشکل

 خواهد کشت طیمح بیترک به یادیز یوابستگ یینها

 در گزارش یکم تعداد(. 2011توسی و همکاران ) داشت

-یکشاورز عاتیضا یرو وسورفکتانتیب دیتول مورد

 لوسیالکتوباس و 2پنتوسوس لوسیباسالکتو توسط غذا

 کشت یبرا ریپن آب. دارد وجود 3یدلبروک

رودریگز ) است شده استفاده پنتوسوس لوسیالکتوباس

 همزمان دیتول یبرا نیهمچن .(2006و همکاران 

 لوسیالکتوباس توسط کیالکت دیاس با بیوسورفکتانت

 و سازیشراب از حاصل انگور تفاله از پنتوسوس

 است شده استفاده انگور درخت دهیرب هایشاخه

ریورا و همکاران -پورتیال؛ 2007بوستز و همکاران )

 لوسیالکتوباس توسط ریتخم با بیوسورفکتانت(. 2008

 زیدرولیه از حاصل قند یحاو عیما یرو پنتوسوس

 جو سبوس ذرت، غالف انگور، درخت دهیبر هایشاخه

 نیربهت .است آمده به دست پتوسیاوکال هایپولک و

 که است بوده انگور درخت دهیبر به مربوط جهینت

 یسطح تیفعال یسلول وارهید به متصل بیوسورفکتانت

بوستز و ) است داده نشان( کاهش واحد 3/21) یشتریب

                                                           
1- de Man, Rogosa and Sharpe 

2- Lactobacillus pentosus 

3  - Lactobacillus delbrueckii 

 دیتول امکان قیتحق نیا در (.2007همکاران 

 پالنتاروم لوسیالکتوباس توسط بیوسورفکتانت

ص پروبیوتیکی با خواPTCC 1896  پالنتارومزیرگونه 

 یکشاورز عاتیضاو  MRSمحیط کشت سنتزی  یرو

 از. شودمی یبررس کشت طیمح عنوان به رانیا فراوان

 لیقب از رشد طیشرا و کربن منبع کشت، طیمح که آنجا

pH، ،مقدار کم عناصر و کننده محدود یمغذ مواد دما 

 قرار ریتاث تحت را بیوسورفکتانت بازده و نوع توانندیم

 یساختمان اتیخصوص، (2007ملدس و همکاران ) بدهند

 یعاتیضا کشت طیمح در شده دیتول بیوسورفکتانت

با ترکیب به دست آمده در محیط کشت  و یبررس

MRS  شودمیمقایسه.   

 

 هامواد و روش

 میکروارگانیسم یسازفعال 

 رگونهیز پالنتاروم لوسیالکتوباس از قیتحق نیا در

 یکروبیم ونیکلکس در دموجو PTCC 1896 پالنتاروم

 و علوم گروه وتکنولوژییب-ولوژییکروبیم شگاهیآزما

 یصنعت دانشگاه کشاورزی دانشکده ییغذا عیصنا

در همین  قبال یباکتر نیا. شد استفاده اصفهان

 و بود شده جدا ماهه نوزده نوزاد مدفوع ازآزمایشگاه 

( یحجم/یحجم% ) 30 یدارا MRS آبگوشت در

میرلوحی و ) شدیم ینگهدار -C °80در سرولیگل

 اثبات سویه نیا یکیوتیپروب خواص (.2009همکاران 

 به آن از و( 2009)میرلوحی و همکاران  است شده

 کنترل منظور به یکروبیم ستیآنتاگون کی عنوان

زمانی )ت اس شده استفاده یفرنگ توت فساد یستیز

 سمیکروارگانیم سازیفعال (.2013زاده و همکاران 

 و)مرک، آلمان(  MRS تازه کشت طیمح رد منجمد

 شده انجام C° 37 در ساعت 18 مدت به گذاریگرمخانه

گودینا ) شد استفاده یبعد مراحل در حیتلق یبرا آن از و

  (. 2010و همکاران 
 



 1397سال  /1شماره  28هاي صنایع غذایي/ جلد نشریه پژوهش                                         و ...                                   زاد انیمانی، سليبخش     52

 یعاتیضا یسوبسترا انتخاب

 های لیگنوسلولزیسوبسترا یسازآماده

 تانتبیوسورفک دیتول کردن صرفه به مقرون منظور به

 ساقه متیق ارزان یسوبستراها ،مورد نظر سویه توسط

 استفاده یکربن منبع عنوان به گندم و برنج سبوس و

های های زراعی و آسیاباین ضایعات از زمین .شد

و ب آابتدا با  هاگردید. ساقه خریداریمنطقه اصفهان 

 خشک شدند C70° در شستشو وسپس با آب مقطر 

 پس از آسیاب مام سوبستراهات (.2010کی و همکاران )

عبور داده  60از الک با مش ، سنگی شدن در یک آسیاب

 5/1از اسید سولفوریک برای هیدرولیز سوبسترا  .ندشد

ساقه  و گرم(100استفاده شد. سبوس برنج یا گندم )% 

 400لیتری با  2های گرم( در ارلن 50 (برنج یا گندم

شد. عملیات  طمخلو%  5/1میلی لیتر اسید سولفوریک 

 )آیکا کا دارشیکر تیمار اسیدی در یک انکوباتور

 220، دور همزدنC° 80در دمای آی، آلمان(  4000اس

لی و ) ساعت انجام شد 20به مدت  و ،دور بر دقیقه

های هیدرولیزی حالت اسیدی عصاره(. 2010همکاران 

 سپس خنثی شد. pH= 6تا رسیدن به  3CaCoپودر  با

4CaSo توسط  ،سازیخنثی فراینده در به وجود آمد

 هایدقیقه( از عصاره C° 25 ،5جی،  7500سانتریفوژ )

هیدرولیزی  هایعصاره بعد از آنشد.  داهیدرولیزی ج

دقیقه استریل و به عنوان محیط  15به مدت  C° 121در 

    (. 2008ریورا و همکاران -پورتیال) ندکشت استفاده شد

هددای صددارهع گیددری ترکیبددات شددیمیاییاندددازه

 هیدرولیزی 

-دی از استفاده با دیاس کیسولفورفنل روش با کل قند

س و ودوبی) شد یریگاندازه استاندارد عنوان به گلوکز

-قند احیا با روش دیگیری اندازه(. 1956همکاران 

 زانیم(. 1959میلر ) دنیتروسالیسیلیک اسید انجام ش

 سرم نیآلبوم از استفاده بابرادفورد  روش با نیپروتئ

برادفورد ) شد یریگاندازه استاندارد عنوان به یگاو

1976 .) 

 

  ریتخم ندیفرا

لیزی آماده شده رقیق شدند به های هیدروعصاره

 دیتولاحیا باشند. قند  گرم بر لیتر 20ی که حاوی طور

میلی لیتر  250با حجم  هایارلن در بیوسورفکتانت

یزی رقیق های هیدرولاز عصارهمیلی لیتر  100حاوی 

 % 1 نزایم به هاارلن. شد انجام MRS شده یا

کلنی تعداد لگاریتم  31/7±07/0حاوی  ،)حجمی/حجمی(

 C° 37در  ،ساعت 72 مدت به و شده حیتلقبر میلی لیتر، 

کشت و . دیگرد گذاریگرمخانهدور بر دقیقه  120و 

 (لگاریتم تعداد کلنی بر میلی لیتر)شمارش توده سلولی 

در این  .انجام گرفت (1938) یلز میزراماروش طبق 

سازی دهدهی کشت باکتریایی در روش پس از رقیق

سرم فیزیولوژیک، تشتک پتری به چهار قسمت مساوی 

میکرولیتری از هر  10تقسیم و در هر قسمت چهار لکه 

دقیقه کنار  15ها به مدت رقت کشت شد. سپس پتری

ند و در ها کامال خشک شوشعله قرار گرفتند تا لکه

گذاری شدند. پس از پایان شرایط مناسب گرمخانه

لکه با هم جمع زده  4ها در گذاری تعداد کلنیگرمخانه

و عکس ضریب رقت ضرب شد و  25شد و در عدد 

 یمیل ری بر حسب لگاریتم تعداد کلنی برنهایتا تعداد باکت

 لیتر گزارش شد. 

 دیواره سلولی به متصل بیوسورفکتانت استخراج

 C° 10 ،5، جی10000 (کردن فوژیسانتر توسط هاولسل

 مقطر آب با بار 2 سپس شد، جدا کشت طیمح از( دقیقه

 بافر محلول میلی لیتر 20 درون و شده داده شستشو

میلی  10 تهیه شده ازمخلوط (pH=0/7) 1فسفاتنمکی 

 قیرق NaCl میلی مول 150و  4HPO2K/4PO2KH مول

دور بر دقیقه  120 دور ابدرون انکوباتور آنگاه . شدند

 تا شده، ینگهدار C 25° یدما در ساعت 2 مدت به

 بعد. شود جدا یسلولدیواره  به متصل بیوسورفکتانت

 ،C10°، یج10000) کردن فوژیسانتر با هایباکتر آن از

حاوی  نمونه مایع رویی. ندشد حذف (قهیدق 5

گیری کاهش کشش سطحی برای اندازه بیوسورفکتانت

                                                           
1- Phosphate Buffered Saline 
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، بیوسورفکتانتسازی . به منظور خالصشداستفاده 

 ییغشا لتریف درون مقطر آب مقابل درنمونه  مایع رویی

، سلوسپ، محصوالت کیلودالتون 6000-8000)

به مدت یک شب  C ° 4رد( فیلتراسیون غشایی، آمریکا

-1-کن انجمادی )کریست آلفادرون یک خشک و زیالید

 ندشدخشک درصد  5تا رطوبت کمتر از  ، آلمان(4

 (. 2010گودینا و همکاران )

 )تنسیومتری( یسطح کشش یرگیاندازه

، دیتا 11)دیکت  ومتریتنس توسط یسطح کشش کاهش

از جنس  1یدونو حلقه از استفاده با فیزیک، آلمان(

در دمای  مترمیلی 35/9 شعاع باایریدیوم -ومینیپالت

 (.2006رودریگز و همکاران ) گردید یریگاندازهاتاق 

 اتاق یدما در فسفاتنمکی محلول بافر  یسطح کشش

  .بودمیلی نیوتن بر متر  21/0±01/72

 بیوسورفکتانت اتیخصوص نییتع

 بیوسورفکتانت ییایمیوشیب بیترک

و پروتئین بیوسورفکتانت مطابق  دراتیکربوه زانیم

های هیدرولیزی روش تعیین قند کل و پروتئین عصاره

 انجام شد.

  مادن قرمزطیف سنج تبدیل فوریه  

با  یخشکان منجمد روش به شده خشک بیوسورفکتانت

 به یبرا و شده مخلوط میپتاس دیبرم میلی گرم100

 7500 فشار با شفاف مهین یهاپلت آوردن دست

مادون  جذب فیط شد، پرس هیثان 30 مدت بهکیلوگرم 

با استفاده از اسپکترومتر )جاسکو، توکیو، ژاپن(  قرمز

 و 4 بیترت به موج تعداد دقت و یفیط رزولوشن با

 شامل هایریگاندازه تمام. شد ثبتبر سانتیمتر  01/10

 (. 2011توسی و همکاران ) بود اسکن 500

 هاتجزیه و تحلیل داده

و در قالب طرح شد انجام  رها با حداقل دو تکراآزمایش

وجود   SAS (9.0)افزارکامال تصادفی با استفاده از نرم

دار مورد بررسی قرار ف معنییا عدم وجود اختال

 گرفت. 

                                                           
1- Du Noüy 

 بحث و جینتا

 دیتول یبرا مناسب یعاتیضا یسوبسترا انتخاب

 بیوسورفکتانت

از  بیوسورفکتانت به منظور کاهش قیمت تولید

برای تولید سوبستراهای فراوان و ارزان قیمت ایران 

 پالنتارومزیرگونه  پالنتاروم لوسیالکتوباس توسط

PTCC 1896 (کیوتیپروب )1 جدول در. شد استفاده 

 هایعصاره نیپروتئ و ایاح قند کل، قند زانیم

 2 جدول با توجه به. است شده آورده یزیدرولیه

 PTCC پالنتارومزیرگونه  پالنتاروم لوسیالکتوباس

 همه یرو بیوسورفکتانت دیتول و رشد به قادر 1896

 یسطح کشش کهیطور به است، یعاتیضا یسوبستراها

 وتنین یلیم 27/48-56/52) یدیتول هایتبیوسورفکتان

 در یدیتول بیوسورفکتانت یسطح کشش با( متر بر

قابل ( متر بر وتنین یلیم 58/48)  MRSکشت طیمح

مقایسه است. همچنین کشش سطحی مربوط به 

های به دست آمده در این تحقیق با بیوسورفاکتانت

 های مختلفگونه بیوسورفکتانتکشش سطحی 

( رمت بر وتنین یلیم 8/41-0/56)ها لوسیالکتوباس

ملدس و ؛ 2006رودریگز و همکاران ) مشابهت دارد

گودینا و ؛ 2009گلک و همکاران ؛ 2007همکاران 

 عصاره(. بیوسورفکتانت تولیدی روی 2010همکاران 

را  یسطح کشش کمترین برنج سبوس یزیدرولیه

های هیدرولیزی در بین عصاره ن،یا بر عالوه. داد نشان

محیط کشت عصاره  استفاده شده فقط در مایع رویی

 یکنندگونیامولساندیس  هیدرولیزی سبوس برنج

 یسلول خارج بیوسورفکتانت یجداساز و شد مشاهده

 ها نمایش داده نشد(.)داده شد انجام زین)بیوامولسیفایر( 

 باتیترک زانیم و نوع به بیوسورفکتانت دیتول و نوع

 که رسدیم نظر به و دارد یفراوان یبستگ کشت طیمح

 باتیترکتعادل  نیبهتر برنج سبوس یزیدرولیه عصاره

 دیتول یبرا را تروژنین به کربن نسبت جمله از یمغذ

-فوق یعاتیضا یسوبستراها نیب در بیوسورفکتانت

 کربن نسبت هیشب تروژنین به کربن نسبت و دارد الذکر
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 طیمح (.1)جدول  است MRS کشت طیمح تروژنین به

 با مواد معموال یگنوسلولزیل مواد هیپا بر هایتکش

مخمر، عصاره مثل یتروژنین منابع جمله از یمغذ

 

 مورد استفاده در این تحقیق شده استریلسوبستراهای ضایعاتی  ایترکیبات تغذیه -1جدول 

 قند کل سوبسترا

 (گرم بر لیتر)

 قند احیا

 (گرم بر لیتر)

 پروتئین

 (گرم  بر لیتر) 

 ن به  نیتروژننسبت کرب

MRS 20 20 22 91/0 

 5/1 49/26±17/1 47/27±86/1 66/39±72/3 ساقه برنجهیدرولیزی  عصاره

 26/3 69/12±18/1 90/26±92/4 36/41±82/0 ساقه گندم عصاره هیدرولیزی

 1/1 15/51±75/0 90/41±98/0 45/56±77/1 سبوس برنج عصاره هیدرولیزی

 46/2 40/59±60/1 90/78±65/3 99/144±96/1 گندم سبوس عصاره هیدرولیزی

 ست.  ا رمعیا افنحرا ± ارتکر سه میانگین هاداده

 

 ساقه و سبوس یزیدرولیه هایعصاره و MRS یهاکشت طیمح یرو یدیتول  هایوسورفکتانتیب  یسطح کشش -2 جدول

 گندم و برنج

  *میزان کاهش کشش سطحی

 (میلی نیوتن بر متر)

 تانتبیوسورفککشش سطحی 

 )میلی نیوتن بر متر(

 سوبسترا

43/23 48/0±58/25 a  MRS 

56/23 a 30/45±0/48  ساقه برنجعصاره هیدرولیزی 

45/19 b 06/1±56/52 ساقه گندم عصاره هیدرولیزی 

74/23 a 97/0±27/48 سبوس برنج عصاره هیدرولیزی 

18/23 a 91/0±83/48 گندم سبوس عصاره هیدرولیزی 

  است. رمعیا افنحرا ± ارتکر دو ینمیانگ هاداده

 است.  05/0دار در سطح حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنی
 ( محاسبه شده است.میلی نیوتن بر متر 0/72±21/01فسفات )نمکی کشش سطحی بافر  کاهش کشش سطحی در مقایسه با میزان*

 

. شوندیم یسازیغن ذرت ساندهیخ شربت ای پپتون

 دیاس رینظ یباتیترک یدیاس زیدرولیه طول در نیهمچن

 دیتول فورفورال لیمت یدروکسیه ای فورفورال ک،یاست

 ط کشتیمحعنوان  به استفاده از قبل دیبا که شود،یم

)بوستز و  ردیگ انجام عصاره ییزداسم سم،یکروارگانیم

 (. 2007همکاران 

 برنج سبوساسیدی  زیدرولیه عصاره از قیتحق نیا در

 نیا گردید. استفاده یسازیغن ای ییزداسم انجام بدون

 کی عنوان به را برنج سبوس از استفاده تیمز مسئله

 بیوسورفکتانت دیتول یبرا که متیق ارزانو  فراوان منبع

 است مناسب نظر مورد لوسیالکتوباس هیسو توسط

 از 2010 سال در همکارانو  لی. سازدیم آشکار کامال

 عصاره ازیسآماده یبرا زیدرولیه روش نیا

 کیالکت دیاس دیتول منظور به گندم سبوس یزیدرولیه

 هاآن. کردند استفاده رامنوسوس لوسیالکتوباس توسط

 زیدرولیه مختلف هایروش نیب در که کردند گزارش

 نیبهتر%  5/1 کیسولفور دیاس با ماریت روش یدیاس

 هیسو توسط کیالکت دیاس دیتول و رشد نظر از را جهینت

به منظور تولید  (.2010)لی و همکاران  اردد نظر مورد

الکتوباسیلوس ای پروبیوتیک، یک محصول غله

درصد  3روی محیط دارای  NCIMB 8826 پالنتاروم

سبوس برنج و بدون افزودن مواد مغذی، به طور 
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سامان و همکاران آمیزی کشت داده شده است )موفقیت

2011.) 

 کشت طیمح در وسورفکتانتیب دیتول بازده 3 جدول در

MRS شده آورده برنج سبوس یزیدرولیه عصاره و 

 ریسا با در این پروژه بیوسورفکتانت دیتول بازده .است

 قابل( تریل بر گرم یلیم 20-100) هالوسیالکتوباس

 (.2010گودینا و همکاران ) است سهیمقا

 

 و عصاره هیدرولیزی سبوس برنج MRSهای تولیدی در محیط کشت بیوسورفکتانت ییایمیش بیترک و بازده -3جدول

بازده بیوسورفکتانت  ترکیب بیوسورفکتانت

 )میلی گرم بر لیتر(

  توده زیستی بازده

لگاریتم تعداد کلنی بر )

 (میلی لیتر

 

  

 سوبسترا کربوهیدرات )%(      پروتئین)%(

74/0±35/47 45/3±15/51 95/4±50/83 12/0±09/6 MRS 

 سبوس برنج عصاره هیدرولیزی 12/0±37/6 41/1±00/52 30/2±36/49 21/3±51/45

 است. رمعیا افنحرا ± ارتکر دو میانگین هاداده 

 

 

 یزیدرولیه عصاره( ب و ،MRS کشت طیمح( الف یرو یدیتول بیوسورفکتانت قرمز مادون هیفور لیتبد فیط -1شکل

 برنج سبوس

 

 بیوسورفکتانت ساختار ییشناسا

 هایبیوسورفکتانت که داد نشان ییایمیوشیب شاتیآزما

 جدول) هستند دساکارییپل و نیپروتئ از یبیترک یدیتول

 یساختار اتیخصوص یبررس یبرا(. 3

 هیفور لیتبد سنج فیط زیآنال از هابیوسورفکتانت

 معموال روش نیا(. 1 شکل) دیگرد استفاده قرمز مادون

 بیترک کی درموجود  یعامل هایگروه یبررس یبرا

-یپل به مربوط یباندها اگرچه. ردگییم انجام اختهناشن

پروتئین در هر دو طیف وجود دارد ولی  و دساکاری

وجود بعضی از باندها و همچنین جابجایی بعضی از 

کند که های عاملی، پیشنهاد میباندهای مشخصه گروه

ها متفاوت است. باند مشاهده بیوسورفکتانتترکیب 
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 بر سانتیمتر )ب( 17/3419 )الف( و 24/3444شده در

 شده مشاهده باند مربوط به عامل هیدروکسیل است.

 مربوط)ب( بر سانتیمتر  27/2931 )الف( و 56/2923در

 شاخص باند عنوان به باند نیا که بوده C—H وندیپ به

(. 2015تدینی و همکاران شود )می محسوب قندها

 دوم نوع دیآم و اول نوع دیآم به مربوط یباندها

 و( الف) 13/1560 و 87/1647در بیترت به هانیپروتئ

 وجود. شد دهید متریسانت بر( ب) 81/1541 و 70/1652

 فیط در متریسانت بر 97/1240 و 64/1384 یباندها

 و MRS طیمح یرو یدیتول بیوسورفکتانت به مربوط

 بر 99/1455 و 93/1241 ،64/1384 یباندها وجود

 یدیتول تانتبیوسورفک به مربوط فیط در متریسانت

 برنج سبوس ییایمیش یزیدرولیه عصاره طیمح یرو

. باشد یم C-O-C و C—H، COH یوندهایپ به مربوط

 متریسانت بر 1240 محدوده در باند حضور نیهمچن

گلک و ) باشد بیترک در فسفات حضور نیمب تواندیم

 05/1077در  شده مشاهده یباندها .(2009همکاران 

پلی حضور مشخصه متریسانت بر( ب) 8/1083 و( الف)

 77/874ه یناح در باند وجوددر ترکیب هستند.  ساکارید

 یوندهایپ وجود نیمب متریسانت بر( ب) 09/860 و( الف)

تدینی و همکاران ) قندهاست یرانوزیپ فرم در آلفا

ب یترک درباره یاندک اریبس اطالعات (.2015

ساختاری  یهایدگیچیپ لیدل به ،هابیوسورفکتانت

 هایبیوسورفکتانت. است دست در ها،آن ادیز اریسب

 دیساکاریپل از یبیترکاغلب  مختلف، هایلوسیالکتوباس

 فسفات یهاگروه موارد از یبعض در پروتئین هستند، و

ولرادز و ) است مشاهده شدهها در ساختمان آننیز 

گودینا و ؛ 2009گلک و همکاران ؛ 1996همکاران 

 (. 2010همکاران 
 

 یریگهجینت

 یگنوسلولزیل عاتیضا از استفاده امکان مطالعه نیا در

 به متصل بیوسورفکتانت دیتول یبرا رانیا فراوان

زیرگونه  پالنتاروم لوسیالکتوباس توسط یسلول وارهید

 که داد نشان جینتا. شد یابیارز PTCC 1896 پالنتاروم

 یزیدرولیه عصاره شده استفاده یسوبستراها انیم در

 دیتول یبرا یزیآمتیموفق طور به تواندیم جبرن سبوس

 نیا. شود استفاده بیوسورفکتانتمقرون به صرفه 

 بیترک. شد ییشناسا و سازیخالص بیوسورفکتانت

با  وسورفاکتاتیب نیا یسطح شکش کاهش و ییایمیش

 باو نیز   MRSتولیدی در محیط کشت بیوسورفکتانت

 که آنجا از. است سهیمقا قابل هالوسیالکتوباس ریسا

 ،است کیوتیپروب یباکتر کی نظر مورد هیسو

-نهیزم از یاریبس در تواندیم یدیتول بیوسورفکتانت

. ردیگ قرار استفاده مورد یپزشک و غذا با مرتبط های

 هاینهیزم در بیوسورفکتانت نیا عملکرد یچگونگ

 .است شتریب مطالعات ازمندین مختلف
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Abstract 

Biosurfactants are amphiphilic molecules that produced by microorganisms and have both 

hydrophilic and hydrophobic moieties. Scant information regarding their toxicity, combined with 

high production cost seem to be the major barrier for the limited uses of biosurfactants in the food 

area. In this work, Lactobacillus plantarum subsp. plantarum PTCC 1896 )probiotic( was used for 

biosurfactant production in MRS medium. Also, in order to reduce the production cost of 

biosurfactant, four abundant and low cost lignocellolosic wastes, including rice and wheat bran and 

straw were evaluated. The biosurfactant produced using rice bran hydrolysate exhibited the minimal 

surface tension (23.74 mN/m) as compared to other produced biosurfactants and it was selected for 

further studies. The biosurfactants produced in MRS and rice bran hydrolysate media were 

extracted, purified and characterized. Biochemical and FTIR spectroscopy analysis showed the 

biosurfactants are structurally different polysaccharide-protein complexes. These results could 

provide incentives for the industrial production of the low cost and safe biosurfactant, which seems 

to offer potential applications in the food and medical industries.  
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