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Background and Aims: Vitamin D3 deficiency can causes many diseases such as rickets,
osteopenia and osteoporosis and increases the risk of some types of cancer. Probiotic strain of
Lactobacillus plantarum, which can store fat-soluble vitamin D3 in its bulk, can reduce the
effects of vitamin D3 deficiency in addition to being able to produce products with probiotic
benefits.
Materials and Methods: This research was carried out in 2016. By designing the onefactor-at-a- time tests, the range of possible effective variables on vitamin D3 absorption in
bacterial mass and effective factors were selected. Optimization of vitamin D3 entrapment in
biomass of bacteria was performed using response surface methodology via Box-Behnken
design. The high-performance liquid chromatography was employed for determination of
vitamin D3 quantities.
Results: Among the parameters affecting vitamin D3 entrapment, three factors including
incubation temperature, initial vitamin D3 and sucrose concentrations were most effective. The
optimal points were obtained at vitamin D3 concentration of 351723.537 IU/mL, sucrose
concentration of 2.89 (g/L) and incubation temperature of 33.8 °C. The maximum value of
vitamin D3 in dry cell weight of L. plantarum was 1028.5 IU/g which was consistent with the
proposed statistical model.
Conclusions: In this study L. plantarum enriched with vitamin D3 was produced and
optimized for the first time. Experimental and statistical studies confirm the accuracy and
reliability of this optimization.
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تجمع زیستی ویتامین  D3توسط باکتری الکتوباسیلوس پالنتاروم و بهینهسازی
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چکیده
زمینه و اهداف:

اثر کمبود ویتامین  D3درخطر ابتالی به بیماریهایی مانند نرمی استخوان ،استئوپنی ،پوکی

استخوان و انواع سرطان ،بهخوبی شناختهشده است .سویه پروبیوتیک باکتری الکتوباسیلوس پالنتاروم که بتواند
ویتامین محلول در چربی  D3را در توده زیستی خود ذخیره کند ،عالوه بر اینکه میتواند زمینهساز تولید محصوالتی با
مزایای پروبیوتیک شود ،احتماالً اثرات نقص ویتامین  D3را کاهش خواهد داد.
مواد و روش کار :در این مطالعه که در سال  5931انجام شد ،با طراحی آزمایشهای یک فاکتور در زمان ،گستره
متغیرهای مؤثر احتمالی بر جذب ویتامین  D3در توده زیستی باکتری مشخص و فاکتورهای مؤثر انتخاب گردیدند.
سپس با طرح رویه پاسخ ،با انجام آزمایشهای باکس -بنکن این متغیرها بهینهسازی شدند .روش تعیین کمی ویتامین در
توده زیستی ،کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( )HPLCمیباشد.

یافتهها:

از میان فاکتورهای بررسیشده ،سه فاکتور دما ،غلظت اولیه ویتامین  D3و غلظت ساکارز از بقیه اهمیت

بیشتری داشت .در غلظت اولیه ویتامین  ،915559/195 IU/mL D3غلظت ساکارز افزودهشده به محیط کشت )(g/L
 5/93و دمای  99/9درجه سلسیوس ،بیشترین میزان انباشته شدن ویتامین در وزن خشک سلولی ( )5159/1 IU/gبه
دست آمد که با مدل آماری پیشنهادی مطابقت داشت.
نتیجهگیری :این مطالعه ،اولین گزارش در زمینه غنیسازی توده زیستی الکتوباسیلوس پالنتاروم با ویتامین D3
و بهینهسازی آن میباشد .مطالعات آزمایشگاهی و آماری انجامشده نشاندهنده صحت و اعتبار این بهینهسازی
میباشد.

کلمات کلیدی :الکتوباسیلوس پالنتاروم ،ویتامین  ،D3آزمایشهای باکس -بنکن ،طرح رویه پاسخ

پست الکترونیک:
samadin@tums.ac.ir

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
امروزه به علت شیوع سوءتغذیه و بیماریهای ناشی از آن
در جهان بحث غنیسازی مواد غذایی انسان و دام با ویتامینها و
امالح موردنیاز بسیار حائز اهمیت است ( .)1سادهترین شکلهای
غنیسازی عبارت است از اضافه کردن ریزمغذیهایی مثل
سلنیوم ،روی ،مس ،آهن ،منگنز و ویتامینهایی مثل ویتامینهای
گروه  E ،D ،B ،Aو  ...به مواد غذایی که ممکن است با مشکالتی
مثل تخریب و ناپایداری این ترکیبات در مواد غذایی ،عدم جذب
مناسب آنها توسط انسان یا دام و یا ایجاد سمیت آنها در

مقادیر باال مواجه باشد ( .)2یکی از راههایی که اخیراً برای
غنیسازی مواد غذایی با مواد ضروری یادشده ،بهکاربرده میشود
اضافه کردن یا ترکیب آنها با مواد آلی است .میکروارگانیسمهای
پروبیوتیک مانند الکتوباسیل ها ،که همواره از آنها بهعنوان غذا
یا افزودنیهای مفید یاد میشود ،حامل مناسبی برای این منظور
به شمار میروند .مطالعات مختلف نشان داده است که اگر
پروبیوتیک ها به میزان کافی در رژیم غذایی انسان و دام وجود
داشته باشند عالوه بر اینکه فضاهای اکولوژیک لوله گوارش را از
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مرتضی مهاجری امیری ،1محمدرضا فاضلی ،2نسرین صمدی ،2محسن امینی ،3نسیم حیاتی

رودباری1

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  11شماره  ▐ 4مهر و آبان 1533
دسترس میکروارگانیسمهای پاتوژن حفظ میکنند ،با ایجاد
تعادل میان باکتریهای مفید و مضر روده باعث یک تغییر مثبت
در میکروفلور روده شده و عمل هضم مواد غذایی را بهبود
میبخشند .همچنین ،سویههای پروبیوتیک ایمنی موضعی لوله
گوارشی را نیز تحریک میکنند (.)3

پروبیوتیک ها عالوه بر اینکه خود تولیدکننده یک سری
ویتامینها و حامل یک سری امالح هستند ،اگر ریزمغذیها
(ویتامینها و امالح ضروری) به نحوی در توده زیستی آنها وارد
گردد بهاینعلت که در سیستم گوارش انسان و دام باقی میمانند،
احتماالً باعث آزاد شدن و جذب تدریجی این ریزمغذیها در لوله
گوارش میزبان خواهند شد .ازآنجاییکه کمبود ویتامینهای
محلول در چربی امروزه فراگیر شده است اگر بتوان ویتامینها را
در توده زیستی باکتریهای پروبیوتیک وارد کرد میتوان
محصوالت پروبیوتیک کارآمدی تولید کرد که کیفیت و ماندگاری
باالتری داشته باشند و همچنین ،محصوالتی غنیشده برای
پیشگیری از بیماریهای ناشی از کمبود ویتامین باشند .از مزایای
دیگری که برای پروبیوتیک های غنیشده با ویتامینها میتوان

در این مطالعه از سویه الکتوباسیلوس پالنتاروم برای
غنیسازی با ویتامین  D3استفاده شد .این میکروارگانیسم یک
پروبیوتیک شناختهشده است و نقش آن در ایجاد تعادل میکروبی
دستگاه گوارش ،تثبیت آنزیمهای گوارشی و نقش التیامبخش آن
در سندروم روده تحریکپذیر ( )IBSمشخصشده است (.)1.1
طراحی آزمایش و طرح رویه پاسخ ،برای کاهش تعداد
آزمایشهای مبتنی بر سعی و خطا و کاهش هزینههای
آزمایشگاهی در پژوهشهای انجامشده در زمینه علوم پایه
موردتوجه قرارگرفته است ( .)2در این پژوهش بهمنظور
بهینهسازی میزان جذب ویتامین  D3در توده سلولی باکتری از
طرح رویه پاسخ و آزمایشهای باکس -بنکن استفاده شد.
مواد و روشها
انتخاب سویه ،شرایط کشت و غنیسازی
در این مطالعه از باکتری
 plantarumکه در فرآوردههای پروبیوتیکی و محصوالت تخمیری
دارای اهمیت است استفاده شد .محیط کشت پایه برای کشت
باکتری MRS ،براث بوده است (این محیط از شرکت Merck
آلمان تهیه و طبق روش ارائهشده ،آمادهسازی گردید).
Lactobacillus ATCC 14917

در غنیسازی سویه الکتوباسیلوس پالنتاروم با ویتامین ،D3
محیط کشت  MRSبراث بهطور جداگانه با غلظتهای مختلف
ویتامین  D3بین  30000 IU/mLتا  300000در ارلن مایرهای
تیرهرنگ آماده شد .ویتامین  D3برای انحالل و هموژنیزه شدن
در محیط کشت به تویین  00به میزان  %0/1نیاز داشت .از کشت
 24ساعته الکتوباسیل مورد آزمون به میزان  %3به محیطهای با
غلظت متفاوت ویتامین تلقیح شد و برای کشت اولیه ،در دمای
 53تا  53درجه سلسیوس و  pHحدود  3/3گرمخانه گذاری
گردیدند .سپس با طراحی آزمایشهای یک متغیر در زمان،
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نقش ویتامین  )cholecalciferol( D3در تنظیم تعادل
کلسیم در استخوان بهخوبی توصیفشده است .در سالهای اخیر
نقش این ویتامین در تنظیم سیستم ایمنی شامل دفاع سلولی،
رفع التهاب و ترمیم موردتوجه قرارگرفته است .کمبود ویتامین
 D3هم در برخی کشورهای توسعهیافته و هم در اغلب کشورهای
درحالتوسعه شایع میباشد .در مطالعات اخیر ارتباط بیماریهای
تنفسی نیز با کمبود ویتامین  D3مشخص گردیده است .مطالعات
همهگیرشناسی نشان میدهد که سطح پایین ویتامین  D3با
اختالل عملکرد ریوی ،افزایش بروز بیماریهای نئوپالستیک،
عفونی و التهابی در ارتباط میباشد .مکانیسمهای زمینهای دخیل
در این بیماریها بهطور کامل شناختهنشده است؛ بااینوجود ،به
نظر میرسد میزان ویتامین  D3بر روی عملکرد سلولهای ایمنی
مثل سلولهای دندرتیک ،لنفوسیتهای  Bو  ،Tمنوسیتها و
سلولهای اپیتلیال تأثیر میگذارد .مقادیر قابلتوجهی از ویتامین
 D3در پوست انسان تحت تابش نور خورشید تشکیل میشود؛
ولیکن در فصول پاییز و زمستان کمبود ویتامین  D3میتواند
کودکان را به بیماریهای عفونی ازجمله عفونتهای باکتریایی و
ویروسی مستعد سازد .ارتباط بین سطوح ویتامین  D3و عملکرد
ایمنی خصوصاً در اطفال ،استفاده از مکملهای ویتامین  D3را
ضروری نشان میدهد (.)2

ذکر کرد کاهش سمیت این عناصر در توده سلولی باکتری نسبت
به زمانی است که بهصورت آزاد در رژیم غذایی انسان و دام
مورداستفاده قرار میگیرند ( .)5یکی دیگر از مزایای احتمالی
عمل غنی سازی ،این است که یک محصول پروبیوتیک خود اثرات
متعددی در زمینه جلوگیری از کلونیزه شدن پاتوژن ها در بدن،
افزایش سطح ایمنی مخاطی ،توانایی تثبیت فلور روده و غیره
دارد که اگر بتوان آن را با یک یا چند ریزمغذی غنی نمود
میتوان محصوالت جدید پروبیوتیک با کارایی و مزایای بیشتری
تولید کرد (.)1

مهاجری امیری و همکاران | غنی سازی الکتوباسیلوس پالنتاروم با ویتامینD3

استخراج ویتامین  D3از باکتری
ابتدا حجم معینی از محیطهای کشت در  5000×gبه
مدت  3دقیقه سانتریفوژ شد .سپس مایع رویی جدا گردید.
رسوب حاصله سه بار با سرم فیزیولوژی شستشو و در 5000×g
سانتریفوژ شد .برای شکستن سلول باکتری ابتدا توده سلولی سه
بار شسته شده باکتری در بافر فسفات سالین حاوی  %1گلیسرول
سوسپانسیون و ورتکس گردید .سپس لیزوزیم اضافه شد و
سوسپانسیون حاصل مخلوط و هموژن گردید .محلول نهایی با
فرکانس خفیف  3کیلوهرتز و مدت  20ثانیه سونیکه شد تا توده
سلولی یکدست گردد .در مرحله بعد ،لولههای فالکون حاوی
نمونه در حمام یخ قرار گرفت .برای شکستن دیواره سلولی،
سوسپانسیونهای حاصل به مدت  30تا  30ثانیه در  40کیلوهرتز
با پالسهای  10ثانیهای و وقفه  30ثانیه برای جلوگیری از داغ
شدن نمونه و تخریب ویتامینها سونیکه شدند .الیزیت های
حاصل در  4درجه سلسیوس و دور  10000×gسانتریفوژ
گردیدند .مایع رویی جدا گردید و از فیلتر  0/22 µmعبور داده
شد.
برای استخراج ویتامین  D3از توده سلولی باکتری300 ،
میکرولیتر از مخلوط لیز شده سلولی (الیزیت) داخل میکروتیوب
با گنجایش  2میلیلیتر اضافه گردید .به نمونه موردمطالعه،
 1000میکرولیتر ان– هگزان اضافه گردید و  10دقیقه ورتکس
شد .نمونه با دور  12000×gبه مدت  13دقیقه سانتریفوژ شد.
 000میکرولیتر از فاز آلی به لولهآزمایش منتقل گردید .با
استفاده از دستگاه ( Block Heaterمدل  ،SBH200D/3شرکت
 ،Stuartانگلستان) در دمای  40درجه سلسیوس تحت گاز ازت
حالل بهسرعت تبخیر شد و باقیمانده در اتانول حل و برای آنالیز
با  HPLCاستفاده گردید (.)3
شرایط کروماتوگرافی
کروماتوگرافی  HPLCاز نوع فازمعکوس و با روش
ایزوکراتیک انجام شد .شرایط کروماتوگرافی عبارت بود از :فاز

بعد از آماده کردن سیستم  HPLCو به تعادل و ثبات
رسیدن فاز متحرک در مسیر ستون و فراهم آمدن شرایط الزم
جهت تزریق نمونه ابتدا از محلولهای کاری استاندارد به میزان
 00میکرولیتر توسط سرنگ همیلتون در لوپ تزریق شد و پس از
اطمینان از تعادل سیستم نمونههای باکتری آمادهسازی و تزریق
گردید .برای آمادهسازی نمونهها جهت تزریق به  HPLCابتدا
 100میکرولیتر از محلول فاز متحرک در هر لوله حاوی عصاره
نمونه افزوده و  50ثانیه ورتکس شد .سپس  00میکرولیتر از
محلول حاصله توسط سرنگ همیلتون بعد از خارج کردن هوا و با
دقت داخل لوپ تزریق شد.
طراحی آزمایش و طرح رویه پاسخ
از بین فاکتورهای موردبررسی از طریق روش یک متغیر در
زمان ،سه فاکتور غلظت اولیه ویتامین ،دمای گرمخانه گذاری و
میزان ساکارز افزودهشده ،در غنیسازی باکتری الکتوباسیلوس
پالنتاروم با ویتامین  D3مؤثر شناخته شدند .سپس با استفاده از
طرح رویه پاسخ و مدل باکس -بنکن 13 ،آزمایش طراحیشده با
نرمافزار آماری ®( Design Expertنسخه  ،10.1.1شرکت Stat-
 ،Easeمینیاپولیس ،آمریکا) برای بررسی شرایط بهینهسازی سه
فاکتور یادشده انجام گرفت .این آزمایشها ،هر متغیر را در سه
سطح حداقل ،حداکثر و بهینه بررسی میکند .تعداد  3آزمایش از
سری آزمایشهای باکس – بنکن ،تکراری و برای بررسی دقت
آزمون طراحیشده است .پاسخ آزمایشهای باکس -بنکن با
استفاده از نرمافزار آماری مذکور موردبررسی قرار گرفت و بهترین
مدل ریاضی پیشنهادی مورداستفاده قرار گرفت .با تحلیل آماری
50
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گستره و اثربخشی متغیرهای مؤثر احتمالی برافزایش جذب
ویتامین  D3در توده سلولی باکتری ،شامل :غلظت اولیه ویتامین
در محیط کشت ،میزان تلقیح اولیه باکتری به محیط کشت،
میزان افزودن ساکارز ،دمای گرمخانه گذاری pH ،و زمان
نمونهبرداری موردبررسی قرار گرفت .نمونهها پس از استخراج
چربی ازنظر میزان ویتامین  D3موردسنجش قرار گرفتند.

متحرک شامل متانول  ،%30ایزوپروپانول  %20و آب دیونیزه
 ،%12سرعت جریان فاز متحرک  1میلیلیتر در دقیقه ،دگاز
حاللهای فاز متحرک قبل شروع کروماتوگرافی و در طول کار با
گاز هلیوم ،میزان دمیدن اولیه  100میلیلیتر در دقیقه به مدت
 13دقیقه و در طول کار با سرعت جریان  10میلیلیتر هلیوم در
دقیقه .فاز ثابت شامل ستون  C18بود و ردیابی توسط دتکتور
 UVبا طولموج  233نانومتر انجام شد .حجم لوپ تزریق 30
میکرولیتر و حجم تزریقی توسط سرنگ همیلتون به داخل لوپ
 00میکرولیتر بود .ثبت و پردازش دادهها و رسم منحنیها توسط
کامپیوتر و با استفاده از نرمافزار ®( Millenniumشرکت ،Waters
میلفورد ،آمریکا) انجام شد .مدت ثبت دادهها برای هر تزریق
( 22 )run timeدقیقه و زمان بازدارندگی ( )retention timeبرابر
 14دقیقه برای ویتامین  D3اندازهگیری شد.

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  11شماره  ▐ 4مهر و آبان 1533

یافتهها

نتایج آزمایشهای باکس -بنکن و انتخاب بهترین
مدل پیشنهادی

نتایج آزمایشهای یک متغیر در زمان برای شناسایی
متغیرهای مؤثر
توسط انجام آزمایشهای یک متغیر در زمان ،گستره
فاکتورهای احتمالی مؤثر ،ازجمله :فاکتور دمای گرمخانه گذاری،
میزان تلقیح باکتری به کشت اولیه ،میزان غلظت اولیه ویتامین،
زمان نمونهبرداری ،غلظت ساکارز اضافهشده به محیط کشت،
زمان نمونهبرداری و  pHمشخص گردید .طبق این آزمایشها،
دمای بین  50تا  40درجه سلسیوس ،میزان تلقیح اولیه ویتامین
بین  103تا  ،)cfu/mL(103میزان غلظت اولیه ویتامین  D3بین
 200000تا  ،)IU/mL( 400000زمان نمونهبرداری بین ساعت
 10تا  ،24غلظت اولیه ساکارز اضافهشده به محیط کشت بین 1

همانطور که ذکر شد ،با استفاده از نرمافزار آماری
®( Expertنسخه  ،10.1.1شرکت  ،Stat-Easeمینیاپولیس،
آمریکا) ،طراحی آزمایشهای باکس -بنکن برای سه متغیر دمای
گرمخانه گذاری ،غلظت اولیه ویتامین  D3و غلظت ساکارز افزوده
به محیط کشت در سه سطح باال ،پایین و بهینه استفاده گردید.
آزمایشهای  13گانه باکس -بنکن انجامشده ،شرایط آزمایش و
پاسخهای بهدستآمده ،در جدول  1موجود است .در این
آزمایشها سه فاکتور مؤثر برای تعیین نقطه بهینه با مقادیر
متفاوت طراحی شدند و همانطور که مشاهده میشود ،مقادیر
پاسخ در  3آزمایش انتهایی که برای تعیین خطای انسانی و
ابزاری مورد ارزیابی قرار گرفت تفاوت معنیداری نشان نداد.
Design

جدول  :1طراحی آزمایشهای باکس – بنکن و پاسخ آن در غنیسازی الکتوباسیلوس پالنتاروم با ویتامین D3
پاسخ :میزان جذب ویتامین  D3در وزن
خشک باکتری ()IU/g

فاکتور  5غلظت ویتامینD3
()IU/mL

فاکتور 2
دما )(ºC

فاکتور 1
غلظت ساکارز )(g/L

ترتیب

استاندارد

342/3031
333/2331
543/4033
430/3435
333/3144
332/0321
002/3433
321/1050
333/3020
533/0013
013/4350
302/5222
330/3011
332/3033
332/4353
303/3130
330/3554

500000/00
500000/00
500000/00
500000/00
200000/00
200000/00
400000/00
400000/00
200000/00
200000/00
400000/00
400000/00
500000/00
500000/00
500000/00
500000/00
500000/00

50/00
50/00
40/00
40/00
53/00
53/00
53/00
53/00
50/00
40/00
50/00
40/00
53/00
53/00
53/00
53/00
53/00

1/00
4/00
1/00
4/00
1/00
4/00
1/00
4/00
2/30
2/30
2/30
2/30
2/30
2/30
2/30
2/30
2/30

4
13
3
3
15
10
13
11
3
14
0
1
2
3
5
13
12

1
2
5
4
3
3
3
0
3
10
11
12
15
14
13
13
13
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پاسخ آزمایشهای باکس -بنکن و بررسی آنها توسط رسم
نمودارهای آماری ،نقطه بهینه توسط نرمافزار پیشنهاد شد .با
انجام آزمایش پیشنهادی باالترین میزان جذب ویتامین D3
توسط توده زیستی باکتری به دست آمد .برای بررسی نقاط بهینه
و اثر هریک از سه متغیر موردبررسی بر آن ،از نمودارهای
سهبعدی استفاده گردید .آنالیز واریانس ( )ANOVAو اندازهگیری
آزمون  Fو  Pبرای بررسی معنیداری بودن و صحت مدل
موردبررسی قرار گرفت.

تا  4گرم در لیتر و  3/3 pHتا  3/3بهترین گستره برای دستیابی
به بیشترین میزان جذب ویتامین  D3در توده سلولی باکتری
میباشند .نتایج مربوط به هر متغیر و تأثیر آن برجذب ویتامین
 D3در وزن خشک باکتری ،نشان داد که در میان این فاکتورهای
بررسیشده ،سه فاکتور دمای گرمخانه گذاری ،غلظت اولیه
ویتامین  D3و غلظت ساکارز افزوده به محیط کشت ،تأثیر
بیشتری بر پاسخ داشتند.

مهاجری امیری و همکاران | غنی سازی الکتوباسیلوس پالنتاروم با ویتامینD3
R2

شناخته شد .در این مدل درجه دوم ،پارامترهای آماری  R2و
میانگین ( )adjusted R2بیشترین نزدیکی به عدد  1را داشتند.
نقص برازش ( )Lack of fitدر این مدل معنیداری نیست
(بهترین حالت برای این مقیاس معنیداری نبودن است) و مقدار
 Pدر کمترین حد خود قرار دارد (( )P <0/001جدول .)2

پاسخهای بهدستآمده از آزمایشهای باکس -بنکن ،برای
مدلسازی مورداستفاده قرار گرفت .نتایج بررسیشده با نرمافزار
نشان داد که مدل خطی برای این مطالعه مناسب نیست.
مدلهای فاکتوریل و مدلهای مکعبی (درجه سوم) و باالتر نیز
مناسب نبوده و مناسبترین مدل حالت درجه دوم ()Quadratic
 Rمیانگین پیشبینیشده

مدل پیشنهادی

0/0525
0/33330/3033
----------

2

 Rمیانگین

2

نقص در مقدار P

مقدار  Pترتیبی

مدلهای ارائهشده

<0/0001
<0/0001
0/5332
----------

0/0330
0/3350
<0/0001
0/5332

درجه اول
مدل فاکتوریل
درجه دوم
درجه سوم

0/2504
0/0000
0/3332
0/3333

آنالیز واریانس و نتایج آزمونهای آماری
در این مدل آزمون  )F Value( Fبرابر  334/50است که
نشان میدهد تنها احتمال  %0/01خطا ( )noiseدر مدل وجود
دارد .این آزمون ،اعتبار مدل را نشان میدهد .مقدار  Pدر مدل
کمتر از  0/001است .اگر مقدار آن در مدل کمتر از  0/03باشد
نشان میدهد مدل فوق معنیداری است .ضرایب Aمعرف غلظت
ساکارز B ،معرف دما C ،معرف غلظت اولیه ویتامین  D3و
همچنین ضرایب  AC ،C2،B2،A2و  BCکه تأثیر هر متغیر و
تداخالت بین متغیرها را نشان میدهند ،نیز دارای مقدار  Pکمتر
از  0/03هستند که نشان میدهد این ضرایب نیز معنیداری
هستند .هرچه تعداد بیشتری از ضرایب معادله مدل معنیداری
باشند مدل معتبرتر است .نقص برازش آزمون Lack of Fit F- F

) )valueنسبت به خطای خالص ( )pure errorدر این مدل 1/03
است که معنیداری نیست .در مدلهای آماری نقص برازش
نسبت به خطای خالص نباید معنیداری باشد .بدین مفهوم که
باید از  0/03بیشتر باشد تا کفایت مدل تأیید گردد .در این مدل
معنیداری ،مقادیر  R2پیشبینیشده و  R2میانگین به هم بسیار
نزدیک هستند که نشانگر صحت مدل در پیشگویی است .فاکتور
کفایت دقت( )Adeq Precisionباید بیش از  4باشد .در این مدل
این میزان  33/355است که دقت مدل را نشان میدهد .ضریب
تغییرات  %1/31نشاندهنده میزان تغییرات کم مدل انتخابی،
حول انحراف استاندارد است که قابلاطمینان بودن مدل را اثبات
میکند (جدول .)5

جدول  :3آنالیز واریانس  ANOVAمدل درجه دوم تغییریافته در غنیسازی باکتری  L. plantarumبا ویتامین D3
مقدار P

مقدار F

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

منبع

معنیداری

<0/0001
<0/0001
<0/0001
<0/0001
0/0032
0/0133
<0/0001
<0/0001
<0/0001

334/50
233/03
335/02
453/35
14/44
3/10
401/33
2013/40
130/55

غیر معنیداری

0/4332

1/03

31003/31
43300/53
103 ×1/334
30253/42
2520/32
1433/25
34332/23
103×5/232
23143/25
131/23
130/55
134/20

0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
4
4
13

103×3/200
43300/53
103 ×1/334
30253/42
2520/32
1433/25
34332/23
103×5/232
23143/25
1230/15
335/55
313/33
103×3/235
0/3302
0/3333
0/3000
33/355
1/31

مدل
Aغلظت ساکارزBدماCغلظت اولیه ویتامینAC
BC
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2

A
B
2
C
باقیمانده
نقص برازش
خطای خالص
میزان مجموع
2
R
2
 Rمیانگین
2
 Rمیانگین پیشبینیشده
کفایت دقت
درصد ضریب تغییرات
2
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جدول  :2مقادیر آماری مقایسهای برای انتخاب بهترین مدل طراحی باکس – بنکن در غنیسازی باکتری  L.plantarumبا ویتامین D3

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  11شماره  ▐ 4مهر و آبان 1533

باکتری و اعتبارسنجی آن
مدل انتخابشده برحسب مقادیر پاسخ ،پیشنهاد میدهد
که در غلظت اولیه ویتامین  ،531325/353 IU/mL D3غلظت
ساکارز افزودهشده به محیط کشت ( 2/03 )g/Lو دمای 55/0
درجه سلسیوس میزان ویتامین در وزن خشک توده سلولی
باکتری 1010/431 IU/g ،خواهد بود.
برای سنجش اعتبار مدل ،نقطه بهینه که مدل در اختیار
گذاشته است سه بار آزمایش شد و میانگین عددی IU/g
 1020/3به دست آمد .این عدد با عدد پیشبینیشده نمودار
 %33/02همخوانی دارد و در بازه تحمل  %33باال و پایین
ارائهشده توسط نرمافزار که به ترتیب  1004/35و 332/03
هستند قرار دارد ،که نشاندهنده معتبر بودن مدل میباشد.

نمودار  :1توزیع نرمال موارد حقیقی نسبت به مقادیر پیشگویی شده
در مدل باکس -بنکن برای غنیسازی باکتری  L. plantarumبا
ویتامین D3

نمودارهای سهبعدی اثر برهمکنش دو فاکتور را زمانی که
فاکتور سوم ثابت و در نقطه بهینه است ،بر پاسخ اصلی نشان
میدهند .نمودار  2برهمکنش دو متغیر غلظت اولیه ویتامین D3
و غلظت ساکارز بر تجمع زیستی ویتامین  D3در توده زیستی
باکتری را نشان می دهد .در این نمودار ،دما در نقطه بهینه (53
درجه سلسیوس) ثابت فرض شده است .نمودار  5نمایشدهنده
برهمکنش متغیرهای غلظت اولیه ویتامین  D3و دما بر تجمع
زیستی ویتامین  D3در توده زیستی باکتری است .در این نمودار
فرض بر آن است که غلظت ساکارز در میزان بهینه ()2/3 g/L
قرار دارد .شکل نمودارها دارای قله میباشند .این اشکال تأیید
میکنند که بهینهسازی فاکتورها بهدرستی انجامگرفته است و قله
نمودارها نشاندهنده نقاط بهینه است.
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برای ارزیابی مدل انتخابشده در طرح باکس -بنکن از
نمودارهای آماری استفاده شد .نمودار دادههای حقیقی نسبت به
مقادیر پیشگویی شده برای تعیین خطای ثابت کاربرد دارد.
مقادیر مشخصشده در این نمودار باید از الگوی خطی تبعیت
کنند تا مدل انتخابی ،قابلقبول باشد .در این مطالعه پراکندگی
دادههای حول خط  43درجه نشاندهنده پیشبینی خوب مدل
ارائهشده است (نمودار .)1

مقدار بهینه جذب ویتامین  D3در توده زیستی

مهاجری امیری و همکاران | غنی سازی الکتوباسیلوس پالنتاروم با ویتامینD3
Design-Expert® Sof tw are
Factor Coding: Actual
))International Unit/ Dry Weight ((IU/g
Design points above predicted value
Design points below predicted value
987.716
347.408
X1 = A: Sucrose
X2 = C: Vitamin concentration

1 20 0

Actual Factor
B: Temperature = 35.00
1 00 0

4 00

))International Unit/ Dry Weight ((IU/g

6 00

2 00
5 .0 0
4 .2 0

5 00 0 00 .0 0
3 .4 0

4 25 0 00 .0 0
2 .6 0

3 50 0 00 .0 0

)A: Sucrose (g/L
1 .8 0

2 75 0 00 .0 0
1 .0 0

2 00 0 00 .0 0

)C:Ini ti al vi tami n D3 concentrati on (IU/mL

نمودار  :2نمایش سهبعدی اثر غلظت اولیه ویتامین  D3و غلظت ساکارز در غنیسازی توده زیستی باکتری  L. plantarumبا ویتامین  D3زمانی که
دما در حالت بهینه قرار دارد
Design-Expert® Sof tw are
Factor Coding: Actual
))International Unit/ Dry Weight ((IU/g
Design points above predicted value
Design points below predicted value
987.716
347.408
X1 = B: Temperature
X2 = C: Vitamin concentration

1200

Actual Factor
A: Sucrose = 2.50
1000

600

400

))International Unit/ Dry Weight ((IU/g

800

200
4 0 .0 0
3 7 .6 0

5 0 0 0 0 0 .0 0
3 5 .2 0

)B: T emperature (°C

4 2 5 0 0 0 .0 0
3 2 .8 0

3 5 0 0 0 0 .0 0
3 0 .4 0

2 7 5 0 0 0 .0 0
2 8 .0 0

2 0 0 0 0 0 .0 0

)C:Ini ti al vi tami n D3 concentrati on (IU/mL

نمودار  :3نمایش سهبعدی اثر غلظت اولیه ویتامین و دما در غنیسازی باکتری  L. plantarumبا ویتامین  D3زمانی که غلظت ساکارز در حالت بهینه
قرار دارد.

بحث
هدف از این مطالعه غنیسازی توده زیستی سویه
پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم با ویتامین محلول در چربی
 D3بهمنظور تولید یک محصول پروبیوتیک غنیشده با ویتامین،
برای اولین بار بود .بر اساس مطالعه انجامشده باکتری فوق
توانست ویتامین  D3را در توده سلولی خود جذب کند.
در خصوص غنیسازی باکتریهای پروبیوتیک که طی آن،
بتوان با روشهایی ریزمغذیها و مواد ضروری مثل ویتامینها را

وارد توده سلولی پروبیوتیک ها نمود ،مطالعات کمی انجامگرفته
است .از این میان ،مطالعات انجامگرفته به غنیسازی توده سلولی
برخی میکروارگانیسمها با فلزات ضروری معطوف شده است (.)12
در ارتباط با جذب چربیها در باکتریها نیز مطالعات بسیار کمی
انجامشده است .در سال  Olsen ،1335و  Thomasنشان دادند
که باکتریوفاژ حامل چربی  PRDIتوسط ناقلهایی میتواند جذب
توده زیستی باکتری  E.coliشود ،که عالوه بر باکتریوفاژ ،چربی
نیز جذب باکتری میشد ( .)11پژوهشی دیگر نیز در مورد
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باکتریوفاژهای حامل چربی و باکتریهای دیگری ازجمله سالمونال
انجامشده است ( .)12در مطالعه دیگری از الکتوباسیل ها بهعنوان
مصرفکننده کلسترول و کاهنده آن در بدن انسان یادشده است
(.)13

در سال  2002مطالعهای بر روی تولید باکتریوسین توسط
الکتوباسیل ها و همچنین اثر تلفیقی منبع ازت و منبع کربن بر
روی تولید آن صورت گرفته است ( .)15در مطالعه دیگری اثر دما
بر رشد باکتری و تولید محصول باکتریوسین از الکتوباسیل ها
مشخص گردید ( .)11در مطالعهای که برای تولید اگزوپلی
ساکارید ها از الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس طراحیشده بود ،اثر
تلقیح اولیه باکتری به محیط کشت ،میزان نمک و منبع کربن
خصوصاً گلوکز و ساکارز تأیید شد (.)11
در ایران مطالعات اندکی در زمینه طراحی آزمایش برای
بهینهسازی رشد و تولید محصوالت مختلف از الکتوباسیل ها
انجامشده است .از این میان Pedram ،و  Ataeiدر سال 2014
اثر امالح پتاسیم و عصاره مخمر را بر رشد الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس بررسی کردند و توسط طرح رویه پاسخ ،این
پارامترها را مؤثر تشخیص داده و بهینهسازی کردند .در این
مطالعه ،میزان گلوکز  3تا  0گرم در لیتر و عصاره مخمر  53گرم
در لیتر بهعنوان میزان بهینه ،معرفی گردیدند ( .)12مطالعهای
دیگر برای تولید توده زیستی بیشتر از الکتوباسیلوس پالنتاروم،
فاکتورهای دما و غلظت الکتوز را با روشهای طراحی آزمایش
بهینهسازی کرد ،که در این میان دمای  51درجه سلسیوس و
غلظت الکتوز  0/1گرم در لیتر مقادیر بهینه تعیین گردیدند
( .)13مطالعه دیگری در سال  2014بر روی الکتوباسیلوس

این مطالعه که بهمنظور بهینهسازی تجمع زیستی ویتامین
 D3در توده سلولی باکتری الکتوباسیلوس پالنتاروم انجام گرفت
از اولین نتایج موفق در این زمینه محسوب میشود .همچنین این
پژوهش ،از اولین گزارشها در زمینه معرفی فاکتورهای مؤثر بر
جذب مواد محلول در چربی در الکتوباسیل ها است .با روش یک
متغیر در زمان ،از میان چندین فاکتور استفادهشده در مطالعات
قبل ،سه فاکتور دما ،غلظت اولیه ویتامین و ساکارز انتخاب
گردیدند و با روش باکس -بنکن بهینهسازی انجام شد .با استفاده
از نتایج این مطالعه احتماالً میتوان محصوالت پروبیوتیک
باقابلیت حمل ویتامینهای محلول در چربی طراحی نمود .لیکن
با توجه به اینکه گزارش مشابهی در این زمینه وجود ندارد،
مطالعات بیشتری بهمنظور بررسی مکانیسم غنیسازی ،رهایش
برون تنی و درون تنی ویتامین از باکتری و همچنین معرفی این
محصول بهعنوان یک پروبیوتیک کاربردی ،ضروری به نظر
میرسد.
تقدیر و تشکر
نویسندگان این مقاله از حمایت مالی معاونت پژوهشی
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در ارتباط با گونههای باکتری الکتوباسیل در زمینه رشد
بهینه ،تولید محصوالتی مثل اسیدالکتیک ،باکتریوسین و اگزوپلی
ساکارید ها و جذب فلزات سنگین مطالعات متعددی انجامگرفته
است و از طراحی آزمایش برای انتخاب و بهینهسازی پارامترهای
مؤثر استفاده گردیده است .در مطالعاتی که در زمینه بهینهسازی
رشد انجامگرفته است ،فاکتورهایی مثل دما ،منبع کربن ،دور
همزن ،منبع ازت ،میزان تلقیح اولیه باکتری و  pHاولیه مؤثر
بودهاند (.)12.15

اسیدوفیلوس با طرح رویه پاسخ انجامگرفته است که در این
مطالعه بهترین شرایط رشد این باکتری در  4/0 pHو میزان
غلظت منبع نیتروژن  23/00گرم در لیتر عنوان گردید ( .)22در
سال  2013مطالعهای جدیدتر ،اثر منبع ازت و امالح معدنی را در
رشد الکتوباسیلوس پالنتاروم با روش باکس بنکن بهینهسازی
کردند (.)21

D3مهاجری امیری و همکاران | غنی سازی الکتوباسیلوس پالنتاروم با ویتامین
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