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 خالصه

ثِ هحیط تخویش حبٍی  پشٍپیًَی ثبکتشیَم فشٍدًشیچیثبکتشی B12ثشای تَلیذ ثیَتکٌَلَطیکی ٍیتبهیي 

ّبی  تلقیح ؿذ. پغ اص اًکَثِ کشدى اسلي)ثذػت آهذُ اص ضبیعبت کـبٍسصی( ؿذُ  ؿذُ ٍ فیلتش  رست خیؼبًذُ

oحبٍی هحیط تخویش دس دهبی 
C30  ،گشم دس لیتش 30ٍ  20، 15، 10، 5، 0ّبی  تشکیت ثتبئیي دس غلظت، 

ػبصی، ثشای ؿٌبػبیی تشکیت  ثِ هحیط کـت تخویش اضبفِ ؿذ. پغ اص اًدبم هشاحل خذاػبصی ٍخبلص

اػتفبدُ ؿذ.ًتبیح ًـبى  HPLCؿذُ اص دػتگبُ  ٍ تعییي هیضاى تَلیذ آى دس هحیط تخویش رکش B12ٍیتبهیي 

پیکَگشم  33/318آهذ )دػت ِ گشم دس لیتش ثتبئیي ث 10دس غلظت  B12داد کِ ثیـتشیي هقذاس تَلیذ ٍیتبهیي 

پشٍپیًَی اضبفِ کشدى ثتبئیي دس غلظت هٌبػت ثِ هحیط کـت ثبکتشی  .ثش اػبع ًتبیح،(لیتش دس هیلی
 دّذ.سا افضایؾ  B12هیضاى تَلیذ ٍیتبهیي  ذتَاً هی ثبکتشیَم فشٍدًشیچی

 

 B12بتائين، پروپيوني باکتريوم فرودنريچي، تخمير، ويتامين : کلمات کلیدی

 
 

 مقدمه

تشیي خضء آى کَثبالهیي اػت. دس  ؿَد کِ ؿبخص ّبی کجبلت گفتِ هی ثِ گشٍّی اص تشکیجبت ؿبهل کشًٍَئیذ B12ٍیتبهیي 

ّؼتٌذ، دس حبلی کِ  B12کَثبالهیي هحصَالت ًْبیی ثیَػٌتض  ( ٍ هتیلB12کَثبالهیي )کَآًضین  آدًَصیل اکؼی دی -5طجیعت 

 B12ّب یکی اص هٌبثع تَلیذ ٍیتبهیي  ؿَد. هیکشٍاسگبًیؼن َست صٌعتی تَلیذ هیص کَثبالهیي، ثِ ثِ فشم ػیبًَ B12ٍیتبهیي 

کَثبالهیي، دس  داس آى، یعٌی ػیبًَ کٌٌذ ٍ فشم ػیبًیذ کَثبالهیي تَلیذ هی آدًَصیل اکؼی دی -5صَست  ّؼتٌذ کِ آى سا ثِ

دس ّش  B12(. ٍیتبهیي 1ؿَد ) داس هثل ػیبًیذ پتبػین تَلیذ هی ػبصی تَػط تشکیجبت ػیبًیذ ًتیدِ فشایٌذ اػتخشاج ٍ خبلص

، اص طشیق خزة هَاد  B12دس کجذ هَخَد اػت. ًیبص حیَاًبت ثِ ٍیتبهیي  ppm 1هثالً ّبی خیلی کن  ثبفت حیَاًی دس غلظت

سا B12ّب ٍیتبهیي  ؿَد. ثب ایي ٍخَد اًؼبى طشف هی ای ثش ّبی سٍدُ تَلیذی تَػط هیکشٍاسگبًیؼن B12غزایی یب خزة ٍیتبهیي 

ؿًَذ.  ّب دس ًبحیِ سٍدُ ثضسگ خزة ًوی اسگبًیؼنؿذُ تَػط هیکشٍ آٍسًذ صیشا ٍیتبهیي ػٌتض دػت هی فقط اص هَاد غزایی ثِ

ّبی حیَاًی ٍخَد داسًذ، ثشای اػتفبدُ دس ػطح تَلیذ تدبسی ثؼیبس کن ّؼتٌذ.  کِ دس ثبفت B12ّبیی اص ٍیتبهیي  غلظت

اص دس ّش کیلَگشم اػت. خذاػبصی ٍیتبهیي  B12گشم ٍیتبهیي  هیلی 10تب  4حبصل اص تصفیِ فبضالة، حبٍی  ٓؿذ لدي فعبل

گشاى اػت. ػٌتض ؿیویبیی ًیض ثِ لحبظ ایي کِ ثِ ّفتبد  B12ّبی هختلف  ایي هٌجع ثِ لحبظ هـکل ثَدى خذاػبصی آًبلَگ

 (. 3، 2کبسثشدی اػت ) هشحلِ ٍاکٌؾ ًیبص داسد غیش
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گشم  لیهی 1عٌَاى هحصَل خبًجی تخویشّبی اػتشپتَهیؼت ثب عولکشدی حذٍد  صَست تدبسی ثِ ثِ B12 اٍلیي ثبس ٍیتبهیي 

 (. 3تش، تَػعِ پیذا کشد ) ثبصدُ ّبی پش ّبی تخویشی ثب ػَیِ دػت آهذ.ثب افضایؾ تقبضب ثشای ایي ٍیتبهیي، فشایٌذ دس لیتش ثِ

 پشٍپیًَی ثبکتشیَم فشٍدًشیچیتَػط ثبکتشی  B12ّبی هختلف ثتبئیي دس تَلیذ ٍیتبهیي  ّذف ایي تحقیق ثشسػی اثش غلظت 

 ؿذُ ثشای تَلیذ ٍیتبهیي اػتفبدُ ؿذ. هحیط تخویش، ؿبهل رست خیؼبًذُ اػت کِ ثشای ایي هٌظَس اص

 

 هامواد و روش

اص خابًَادُ پشٍپیاًَی    پشٍپیاًَی ثابکتشیَم فشٍدًشیچای   ثابکتشی   ساسی میکزوارگانیسم و محیط کشتت تممیتز:   آماده

ِ     اػاوَسصا ٍ غیاش   ّاَاصی، غیاش   ثبکتشیبػِ اػت. ایي ثبکتشی گشم هثجت، غیاش  ؿاذُ اص   صاَست لیاَفیلیضُ   هتحاش  اػات کاِ ثا

PTCCَّاصی ٍ دس دهبی  خشیذاسی ؿذ. ثبکتشی دس ؿشایط ثیo
C30     سٍص  3ثش سٍی هحیط کـت ػذین الکتابت ثاشای هاذت

(، seed culture)1کـات   ؿذُ، ثبکتشی هزکَس دس هحایط پایؾ   ی ثبکتشی دس ؿشایط رکشػبص گزاسی ؿذ. ثعذ اص فعبل گشهخبًِ

oسٍص ٍ دس دهبی  2هذت  ثِ
C302کـت  ، ثذٍى اعوبل ػیؼتن َّادّی ًگْذاسی ؿذ. ػوغ ثبکتشی هَسد ًظش ثِ هحیط پیؾ 

ؿذُ  گشم دس لیتش رست خیؼبًذُ 20حبٍی  2کـت  هٌتقل ؿذ تب ثِ ایي تشتیت هیضاى تَلیذ ثبکتشی افضایؾ یبثذ. هحیط پیؾ

( ثَد کِ پغ اص تلقیح ثبکتشی ثِ اسلي هبیش ؿابهل ایاي هحایط کـات،  اشٍف      pH ،5/6گشم دس لیتش گلَکض ) 90ؿذُ ٍ  فیلتش

oکـت دس دهبی حبٍی هحیط پیؾ
C 30 ِػبعت ٍ ثذٍى اًدبم فشایٌذ َّا 24هذت  ٍ ث  ِ گازاسی ؿاذًذ. پاغ اص     دّی گشهخبًا

ّابی   ّب ثِ یک اسلي هبیش اػتشیل هٌتقل ؿذ. فشایٌذ تلقیح هحیط تخویش تَػط ثابکتشی  هحتَیبت اسلي گزاسی، پبیبى گشهخبًِ

ؿاذُ فیلتاش ؿاذُ،     حدن هحیط تخویش صَست گشفت. هحیط تخویش حبٍی رست خیؼبًذُ 1:10کـت، ثِ ًؼجت  هحیط پیؾ

 80گشم دس لیتش ثَد. هحیط هازکَس ثاِ هاذت     02/0آثِ  6گشم دس لیتش ٍ کلشیذ کجبلت  100گشم دس لیتش، گلَکض  40هیضاى  ثِ

oػبعت دس دهبی 
C30 َّاصی )اػتفبدُ اص گبص پک  ٍ دس ؿشایط ثیA هحفظِ ثی ٍ  ِ گازاسی ؿاذ    َّاصی آصهبیـگبّی( گشهخبًا

تٌظاین ؿاذ. دس هشحلاِ ثعاذ کاِ تحات        7ًشهبل دس حذٍد  1/0هحیط تخویش ثِ کوک ػَد  pHهتش،  pH(. ثب اػتفبدُ اص 9)

ّابی   ّبی تخویش اضبفِ ؿاذ ٍ اسلاي   گشم دس لیتش ثِ اسلي 30ٍ  20، 15، 10، 5، 0ّبی  َّاصی ثَد، ثتبئیي دس غلظت ؿشایط ثی

oسٍص دس دهبی  4هذت  حبٍی هحیط تخویش، ثِ
C30 ( 4، 3ًگْذاسی ؿذًذ.) 

 

 B12ساسی ویتامین  ساسی و خالص جدا

ّبی ثبکتشی اص  اعوبل ؿذ تب ػلَل pH ،5/6دقیقِ دس  10هذت  ثC°120ِػبصی ثِ ایي صَست ثَد کِ اثتذا دهب  هشحلِ خبلص 

ثیي ثشًٍذ. پغ اص آى عصبسُ خبسج ؿذُ، تحت فشایٌذ حشاستی هزکَس، دس ػیبًیذ پتبػاین حال ؿاذ کاِ تحات ایاي ؿاشایط        

هتحاش  آى آة ٍ  کِ فبص ثبثت آى آلَهیٌب ٍ فبص  HPLCؿَد. ػوغ هحلَل اص ػتَى  کَثبالهیي تجذیل ثِ ػیبًَکَثبالهیي هی

 (.  6، 4، 3فٌَل ثَد عجَس دادُ ؿذ )

 B12تعیین مقدار ویتامین 

ِ     خشیاذاسی  B12گیشی ؿذ. اص ٍیتبهیي اًذاصُ HPLCٍػیلِ دػتگبُ  هیضاى ٍیتبهیي تَلیذی ثِ عٌاَاى   ؿاذُ اص ؿاشکت هاش ، ثا

 ُ ؿذ.  دػت آهذ اػتفبد ثِ HPLCاػتبًذاسد خبسخی، خْت هطبثقت ثب پیک ًوًَِ کِ تَػط دػتگبُ 

 

 نتایج و بحث

 B12اثز بتائین بز سنتش ویتامین 

گشم دس لیتش  10لیتش( دس اثش اضبفِ کشدى  پیکَگشم دس هیلی 33/318) B12دّذ کِ ثیـتشیي هقذاس ٍیتبهیي  ًـبى هی 1ؿکل 

ّابی ثابالتش    دس غلظت B12دّذ، هیضاى تَلیذ ٍیتبهیي  ًـبى هی 1طَس کِ ؿکل  دػت آهذ. ّوبى اص ثتبئیي ثِ هحیط تخویش ثِ

 ثبؿذ.   B12تَاًذ اختاللذس هؼیش ػٌتض ٍیتبهیي  یبثذ کِ علت ایي هؼئلِ هی گشم دس لیتش ثتبئیي کبّؾ هی 10اص 
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سا  B12داسی دس خْات تَلیاذ ثیـاتش ٍیتابهیي      گشم دس لیتش ثتبئیي اثش هعٌی 10ٍ  5ّبی  ؿَد، غلظت ّوبى طَس کِ دیذُ هی

داسی سا دس خْت کبّؾ ایي ٍیتبهیي ًؼجت ثاِ   گشم دس لیتش ثتبئیي اثش هعٌی 30ٍ  20، 15ّبی  حبلی کِ غلظت ًـبى داد، دس

ًتبیح هـابثْی دس هاَسد   (. 5ّؾ سؿذ ػلَلی دس هقبدیش ثبالتش ثتبئیي هی تَاًذ ثبؿذ )دلیل ایي اهش کبهیضاى اپتیون ًـبى داد. 

 ،  B12ّبی هختلف ثتبئیي ثش هیضاى تَلیذ ٍیتبهیي  ثشای ثشسػی اثش غلظت( هـبّذُ گشدیذ. 1اثش ثتبئیي تَػط لی ٍ ّوکبساى )

 

تدضیِ ٍاسیابًغ ایاي آصهابیؾ، دس هاَسد اخاتالف       آصهبیؾ دس قبلت طشح کبهالً تصبدفی ٍ ثب ػِ تکشاس صَست پزیشفت. خذٍل

دّذ کِ ثب تَخاِ ثاِ آى ثیـاتشیي غلظات      سا ًـبى هی HPLCکشٍهبتَگشام  2(. ؿکل >p 001/0داس ثَد ) تیوبسّب کبهالً هعٌی

. ّوچٌایي صاحت پیاک دسیابفتی تَػاط ًوًَاِ       ثبؿاذ  های لیتش(  پیکَگشم دس هیلی 33/318)  B12دػت آهذُ اص ٍیتبهیي ثِ

دقیقِ سا ًـابى دادًاذ. الصم ثاِ رکاش اػات کاِ اگاش  اِ          8هـخص ؿذ کِ ّش دٍ صهبى خشٍج ثشاثش  B12اسد ٍیتبهیي اػتبًذ

ِ  تحقیق ؿَد، اهب دسایي ثیـتش اص طشیق گشادیبى ؿَیـی اًدبم هی HPLCگیشی ٍیتبهیي اص طشیق  اًذاصُ  هحاذٍدیت  دلیال   ثا

تفکیاک   قاذست  کابّؾ  هَخات  HPLC اًذاصُ کوی دس اهشخذاػبصی تب خَد ایي کِ ؿذ اػتفبدُ ایضٍکشاتیک اص سٍؽ دػتگبُ

 .ؿَد هی

 

 
 ٍػیلِ تؼت داًکي اًدبم ؿذ(. ٍ ثِ %5ّب دس ػطح  )آًبلیض هیبًگیي دادُ B12ّبی هختلف ثتبئیي ثش هیضاى تَلیذ ٍیتبهیي  اثش غلظت-1ؿکل 

 

 
صهبى  .(Bتَلیذی تَػط ثبکتشی  )  B12 ( ٍ ًوًَِ حبٍی ٍیتبهیي Aتضسیق ؿذُ )B12 ًوًَِ اػتبًذاسد ٍیتبهیي  HPLCکشٍهبتَگشام  -2ؿکل 

 دقیقِ ثَد کِ ثش هٌحٌی اػتبًذاسد هٌطجق اػت. 8خشٍج ًوًَِ 
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 نتیجه گیزی

ٍ ثشسػی اثش ثتبئیي ثش  پشٍپیًَی ثبکتشیَم فشٍدًشیچیتَػط ثبکتشی  B12ّذف اص ایي پظٍّؾ، تَلیذ ثیَتکٌَلَطیکی ٍیتبهیي 

ؿبهل رست هیضاى ایي تَلیذ ثَد. ایي تحقیق ثشای ًخؼتیي ثبس دس ایشاى اًدبم پزیشفتِ اػت ٍ اص آًدبیی کِ اص هحیط تخویش 

دس ػطح  B12ثخؾ اػتفبدُ اص ضبیعبت کـبٍسصی دس تَلیذ هحصَل ثب اسصؽ افضٍدُ ٍیتبهیي  خیؼبًذُ اػتفبدُ ؿذ، ًَیذ

 ٍػیع اػت.
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