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طرح های برگزیده شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی - آذر ماه 1393
The Laureates of 16th Khwarizmi Youth Award

رتبه سوم پژوهش هاي بنیادي

● پژوهشگر: سید محمد تقي غريب زاهدي
● عنوان طرح:  استحصال آزمايشگاهي كانتاگزانتین به روش پیوسته

● همكاران:  دكتر سید هادی رضوی و دكتر سید محمدعلی ابراهیم زاده موسوی
● مؤسسه های همكار: دانشگاه تهران و شركت هلدينگ مزرعه نمونه

چكیده طرح:
اسـتفاده از هيدروليزات آنزيمی مالس در مقايسـه با مالس تيمار نشـده سـبب رشـد سـلولی و توليد کانتاگزانتين 
بيشـتری توسـط باکتـری دايتزيـا ناترونوليمنائـه HS-1 در سـه بيوراکتـور غيرمـداوم، نيمـه مـداوم و مـداوم شـد. با 
افزايش غلظت سوبسـترای کربنی تا g/L 25  هيچ گونه اثر محدودکننده ای در ميزان رشـد سـلولی مشـاهده نشـد. 
بهـره وری و بازدهـی توليـد بهينه کانتاگزانتين در بيوراکتـور نيمه مداوم )mg/L 14/86( با نـرخ جريان تغذيه ای ثابت 
به طـور معنـی داری بيشـتر از بيوراکتـور غيرمـداوم )mg/L 6/40( بود. مطالعات اوليه در سـامانه مداوم نشـان داد که 
بهتريـن زمـان تزريـق محلـول تغذيـه ای و نرخ رقت به ترتيب 36 سـاعت از شـروع زمـان تخمير و 0/15 بر سـاعت 
می باشـد. نـرخ رقـت بحرانی0/20 بر سـاعت بـود، درحالی کـه در نرخ رقت 0/30 بر سـاعت تقريبا پديده شستشـوی 
سـلولی بطـور کامل اتقـاق افتاد. نتايج بهينه سـازی توليد رنگدانـه در بيوراکتور مداوم بدون بازيابی سـلولی نشـان داد 
کـه نـرخ رقت 0/14 بر سـاعت و 50g/L  سوبسـترای کربنـی منجر به افزايش 375% سـنتز کانتاگزانتيـن )30/42 
mg/L( در مقايسـه بـا روش غيرمـداوم می گـردد. اسـتفاده از دو نـرخ رقـت 0/14 و 0/125 بـر سـاعت در بيوراکتور 

مـداوم بـدون بازيابـی سـلولی و نيـز نـرخ رقـت 0/14 بر سـاعت در نسـبت بازيابـی سـلولی 0/80 منجر بـه افزايش 
بـازده توليـدی بيشـتری در محيط مداوم گرديد. يافته های سـينتيكی و بهينه سـازی نشـان داد که اسـتفاده از نسـبت 
بازيابـی 0/82 و غلظـت سوبسـترای کربنـی g/L  46/09 در نـرخ رقت0/20 بر سـاعت می تواند سـبب توليد تقريبی 
mg/L 32 کانتاگزانتيـن شـود. ارزيابـی خـواص آنتـی اکسـيدانی رنگدانه هـای توليد شـده در سـه سـامانه تخميری 

مشـخص نمود کـه کانتاگزانتين اسـتخراجی 
از بيوراکتـور مداوم دارای بيشـترين پتانسـيل 
در  اسـتفاده  منظـور  بـه  اکسـيدانی  آنتـی 
غذايی-دارويـی  مختلـف  فرموالسـيون های 
بـه ويـژه ميكرو و نانوامولسـيون ها بـه عنوان 

ترکيبـات پايه ای می باشـد.
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