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Background and Aim: Xanthan gum is a polysaccharide biopolymer which is 

produced by bacteria of the genus Xanthomonas. The purpose of this study is 

evaluation of  increase potential of xanthan gum production by local bacterial isolate 

from Iran. 

Materials and Methods: In this study, xanthan production in a new strain and 

native of Xanthomonas campestris strain saba.ton and bacterium of X. campestris 

PTCC 1473.To produce the gum, bacteria after becoming active in YDC Broth and 

producing have been studied biomass to were transferred  Gum (Production Culture). 

To produce to a sufficient a mount cell dry weight, diluted fermentation medium and 

centrifuged, the supernatant was removed for isolation of xanthan cell mass deposition, 

resuspension and isolated by ethanol precipitation of xanthan and xanthan dry weight 

was determined by centrifugation done. 

Results: Based on comparison between native species with standard species, the native 

one has had a faster growth (within 24 hours of native strains, reference strains during 

48 hours). The Colonies of native species in comparison with standard strains were 

more yellow, larger and more highly viscous but two bacteria have had the same 

biochemical properties. Dry weight of xanthan produced by the native strain was 1.08 

g /100 ml and standard strain was 0.73 g /100 ml. 

Conclusions: The results showed that the bacterium of X. campestris strain saba.ton as a 

native strain, in comparison with standard strain of X. campestris than PTCC 1473 without 

optimization in conditions of growth have high in the production of xanthon and it can be used 

in different industries with purifying produced xanthan. 
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های جنس ساکاریدی است که توسط باکتریبیوپلیمر پلی کی زانتان صمغ :زمینه و اهداف

ی شود. هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل تولید صمغ زانتان توسط جدایه باکتریایتولید می زانتوموناس

 بومی ایران است.

 Xanthomonasدر این پژوهش، تولید زانتان توسط سویه جدید و بومی مواد و روش کار: 

Campestris strain saba.ton زانتوموناس کامپستریس  و باکتریPTCC 1473 بررسی شد است. 

به میزان کافی  تودهیستزو تولید  YDC Brothها پس از فعال شدن در محیط تولید صمغ، باکتری منظوربه

تولید وزن خشک سلولی،  منظوربهمنتقل گردیدند.  (Production Culture)به محیط کشت تولید صمغ 

و پس  محیط تخمیر رقیق و سانتریفوژ شد، محلول رویی برای جداسازی زانتان از رسوب توده سلولی جدا

فوژ انجام و وزن خشک زانتان تعیین از رسوب زانتان با اتانول محلول سازی مجدد و جداسازی با سانتری

 گردید.

تری داشته است ، سویه بومی رشد سریعمقایسه سویه بومی با سویه استاندارد بر اساس: هایافته

سویه بومی در مقایسه با سویه  ساعت(. کلنی 24ساعت، سویه مرجع طی  42رشد سویه بومی طی )

بود. دو باکتری خصوصیات بیوشیمیایی یکسانی  ترلزجو  تربزرگاستاندارد روی محیط کشت، زردتر، 

 g/100ml37/8 و سویه استاندارد g/100ml84/1توسط سویه بومی  یدشدهتولداشتند. وزن خشک زانتان 

 بود.

یک  عنوانبه Xanthomonas Campestris strain saba.tonنتایج نشان داد که باکتری : گیرییجهنت

در شرایط  سازیینهبهبدون  PTCC 1473زانتوموناس کامپستریس  داردسویه بومی، نسبت به سویه استان

، آن را در یدشدهتولزانتان  یسازخالصتوان، با رشد دارای پتانسیل باالیی در تولید زانتان است و می

 صنایع مختلف به کار برد.

 بومی ،زانتان صمغ ،زانتوموناس :کلیدی کلمات

 پزشکی ایران محفوظ است. شناسییکروبمبرای مجله این مقاله  اده علمی ازو استف نشر حق چاپ، :© رایتیکپ

 :نویسنده مسئول

 صبا امیری کجوری

باشگاه پژوهشگران جوان و 

نخبگان، واحد چالوس، دانشگاه 

 آزاد اسالمی، چالوس، ایران

 79113916090تلفن: 

 پست الکترونیک:

Saba_amiri12@yahoo.com 

 مهمقد 

به روش  برون سلولی کهساکارید صمغ زانتان یک هتروپلی

شود تولید می س کامپستریسزانتومونامیکروبی از کشت باکتری 

ای شکل، متحرک، های گرم منفی، میلهها باکتریزانتوموناس (.0)

 دارای یک تاژک قطبی و هوازی اجباری از شاخه پروتئوباکترها

کنند که تولید می یزردرنگ دانهرنگها . زانتوموناس(2،3هستند )

در  دانهرنگان است و زانتومونادین نام دارد. این مشتق آریل پلی

(. 3،4آب نامحلول و در اتر، نفت، متانول و بنزن قابل حل است )

ساکارید خارج سلولی به نام ها یک اگزوپلیهمچنین، این باکتری

زانتان تولید کرده که شامل: واحدهای پنتاساکاریدی گلوکز، مانوز 

ساکارید به است. این پلی 1:2:2های و گلوکورونیک اسید با نسبت

باکتری را از  کهینار موکوئیدی داده و عالوه بر باکتری ظاه

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 0314 تابستان – 2شماره  – 1سال 
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کند، دارای مصارف دارویی، شرایط نامساعد محیطی محافظت می

(. 7و  4،5،6) صنعتی، غذایی، شیمیایی و کشاورزی نیز است

بیوپلیمر میکروبی زانتان که در طی یک فرآیند تخمیری تولید 

ای در م ژلهعامل افزایش ویسکوزیته و استحکا عنوانبهشود، می

که خواص  یاگونهبه(. 8گردد )های حفاری استفاده میسیال

قطعات و ذرات جامد نسبت  داشتننگهبسیار خوب آن در معلق 

-های دیگر در غلظت یکسان قابل مقایسه نیست. پلیمربه پلیمر

باشند پایدار می C127° تا دمای شدن جزیههای زانتان در برابر ت

ی کیئولوژر اتیخصوص علت به زانتان صمغ در کاربردها نیا (.1)

 لیتشکیی توانا زانتان، صمغ مهم اتیخصوص، است برترش

 محدوده در زانتان محلول .است باال تهیسکوزیو با ییهامحلول

NaCL) نمکی هاغلظت ازیی باال
l

g
 97ی باال حرارت درجه ،(150

 ویسکوزیته همچنین. است داریپا pH 11 – 2و  سلسیوس درجه

-ینم رییتغ حرارت درجه و هانمک حضور ،pH رییتغمحلول با 

 شامل که مهم لیدال به غذا در گسترده طوربه زانتان صمغ. کند

 تیتثب) ونیامولسی داریپا. شودیم استفاده ،است ریز موارد

 ویی غذا باتیترک بای سازگار ،تحرار درجهی داریپا ،(ونیامولس

 اتشیخصوص خاطر به و آن کیپالستبه ش یکیئولوژر اتیخصوص

 و هاونیامولسی کننده داریپا وی آبکی هامحلول آمدن قوام در

 تیقابل و هامحلولی باال یتهیسکوزیو. (01) دارد کاربرد قیتعل

 عیصنا در زانتان صمغ مهمی هاکاربرد باعث آب در شدن حل

ست. خطوط لوله شده ا یسازپاک، در مایعات حفاری چاه و نفت

ها، رنگ یدارکنندهپا عنوانبهعالوه بر این، در صنایع شیمیایی 

 هایردندانخم وی شیآرا ویی دارو هاییونفرموالسهمچنین در 

رفتار رئولوژیک زانتان بازتاب ساختار سخت و  (.00کاربرد دارد )

-در محلول عموالًآن است که م یمولکولدرونهای نتیجه واکنش

(. این صمغ خصوصیات رئولوژیکی 02رد )گیهای آبی شکل می

ای دارد و در صنایع مختلف با توجه به خواص تغییر شکل ویژه

، مخلوط کننده، امولسیون یدارکنندهپاعامل  عنوانبهمتنوع، 

کننده، سوسپانسیون کننده، تنظیم ویسکوزیته، کمک به تشکیل 

ازمان (. س0-2رود )ژل و انعقاد در بسیاری از صنایع به کار می

این صمغ را  1959( در نوزدهم مارس FDAغذا و دارو آمریکا )

افزودنی مجاز به مواد غذایی )تغلیظ، ایجاد ژل، کنترل  عنوانبه

 (4یخ در غذاهای منجمد( معرفی کرد ) یهابلورهتشکیل 

 هماد که شودیم باعثشبه پالستیک صمغ زانتان  تیخاص

 داشتهی شتریب طعم یرهاساز و بهتری دهان احساس ،ییغذا

از: پایدار و  اندعبارت. کاربردهای زانتان در صنایع غذایی باشد

تغلیظ کننده در محصوالت آردی، تسهیل پمپاژ و کاهش زمان 

فرآیند حرارتی کنسرو در غذاهای کنسروی، افزایش ویسکوزیته 

پودری، افزایش  یهامخلوطسیال و یکنواخت سازی مخلوط در 

تسهیل پمپاژ در سس ساالد، افزایش  پایداری امولسیون و

ویسکوزیته و پایداری حرارتی مواد معطر در انواع سس و عصاره 

های شیری، بهبود گوشت، پایداری امولسیون پنیر و نوشیدنی

خواص فیزیکی و ارگانولپتیک پنیر در محصوالت لبنی کاربرد 

 (.4،03دارد )

بومی هدف از این پژوهش، مطالعه بر روی سویه جدید و 

(X. campestris strain saba.ton با توانایی تولید صمغ زانتان و )

نیز ارزیابی میزان تولید زانتان توسط این سویه جدید در مقایسه 

 بود. PTCC 1473 سیکامپستر زانتوموناس با سویه استاندارد

 هاروشمواد و 

 های باکتریایی و محیط کشت:سویه

 هایاز برگ X. campestris strain saba.tonسویه بومی 
که آلوده به بیماری شانکر باکتریایی  یموترشلدار درختان عالمت

ده بود بودند و از شهرستان جیرفت در استان کرمان جداسازی ش

(. همچنین KF706548دسترسی  شمارهت )قرار گرف مورداستفاده

 PTCC1473زانتوموناس کامپستریس  از سویه باکتریایی

های علمی و صنعتی ایران جهت از سازمان پژوهش شدهیداریخر

 .Xتولید صمغ زانتان در مقایسه با سویه بومی و جدید 

campestris strain saba.ton،  استفاده شد. جهت فعال شدن

، Yeast extractگرم  17حاوی  YDCها از محیط کشت باکتری

در حجم  Agarگرم  3aCoC ،10گرم  glucose-D ،27گرم  27

های کشت داده استفاده شد. سپس تمامی پلیت لیتریلیم 1777

در انکوباتور )بهداد، ایران( با  کروسکوپیماهای شده جهت بررسی

ساعت  19و در شرایط هوازی به مدت  سلسیوسدرجه  29دمای 

 (.04قرار داده شدند )

 شناسایی مورفولوژیکی و بیوشیمیایی:

 X. campestris strainبومی و جدید  یهسوتککلنی 

saba.ton  از  شدهیداریخر زانتوموناس کامپستریسبا کلنی تک

 PTCC 1473های علمی و صنعتی ایران با سازمان پژوهش

های ماکروسکوپی شامل بررسی ویژگی یپینوتف یموردبررس

انند میکروسکوپی م ها( و نیز بررسی)شکل، رنگ و قوام کلنی

های . سپس بر اساس نتایج آزمونقرار گرفتندگرم  یزیآمرنگ
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های متداول بیوشیمیایی مانند کاتاالز به ، از سایر آزمونبردهنام

(، هیدرولیز 06) Kovacs(، اکسیداز به روش 05) Schaadروش 

و  Schaad(، هیدرولیز ژالتین به روش 07) Fahyنشاسته به روش 

و  Hughبه روش  هوازییبرشد هوازی و (، آزمون 05همکاران )

Leifson (08 آزمون احیا نیترات به روش ،)Lelliott  وStead 

( و تولید 05و همکاران ) Schaad(، تولید ایندول به روش 01)

 استفاده گردید. Fahy (07)استوئین به روش 

 تولید صمغ زانتان:

. برای تولید صمغ زانتان از دو محیط کشت استفاده شد

با  (Preculture)محیط کشت اول با عنوان محیط پیش کشت 

 D-glucose ،2/7گرم  Yeast extract ،2/7گرم  1/7ترکیبات 

این  یسازآمادهلیتر بود. پس از میلی 17در حجم  CaCo3گرم 

های آماده، یک کلنی محیط و استریل شدن در اتوکالو از کلنی

ا در شیکر انکوباتور با هدر شرایط استریل به آن تلقیح شد و ارلن

روز  3به مدت  rpm277و سرعت  سلسیوس درجه 29دمای 

 3(. پس از 04توده کافی تولید شود ) -نگهداری شدند تا زیست 

ها به محیط به میزان کافی، باکتریتوده  -زیستروز و تولید 

لیتر میلی 97حجم در  (Culture Production)کشت تولید صمغ 

 yeast extract ،3/7 گرم 2شامل  یبات آنمنتقل گردیدند. ترک

 4PO2KH گرم O2,7H4Mgso ،6/7 گرم glucose-D ،72/7 گرم

ها، محیط کشت درون ارلن یسازآماده(. پس از استریل و 05بود )

کشت  توده تولید شده در محیط پیش -لیتر از زیست میلی 17

وباتور لیتر از محیط تولید صمغ افزوده و در شیکر انکمیلی 97به 

روز  1به مدت  rpm277و سرعت  لسیوسدرجه س 29با دمای 

پاستوریزاسیون و بالنچینگ،  منظوربهنگهداری شدند. سپس 

 37به مدت  لسیوسی سدرجه 97ماری با دمای ها در بنارلن

های موجود ها و آنزیمدقیقه حرارت داده شدند تا میکروارگانیسم

این مرحله محیط کشت  شدند. پس از یرفعالغدر محیط کشت 

حجم آب رقیق شد و با  6با  (Culture Production)تولید صمغ 

پس از  دقیقه سانتریفوژ گردید. 17به مدت  rpm9777سرعت 

کردن مایع رویی حاوی صمغ از رسوب که حاوی بقایای  جدا

سلولی بود، رسوب را دور ریخته و از مایع رویی )سوپرناتانت( 

 95برابر حجم اتانول  3زانتان استفاده شد.  سازی صمغبرای جدا

اضافه و مخلوط حاصله به مدت  مایع روییدرصد سرد به محلول 

سانتریفوژ شد، صمغ  rpm 9777 دقیقه و با سرعت 17

استحصالی که در ته لوله به صورت رسوب جمع شده بود بعد از 

 37به مدت  سلسیوس درجه 97بیرون ریختن مایع رویی در آون 

(. تمام مراحل 04دقیقه خشک شد و در پایان توزین گردید )

 منظوربه یتدرنهانوبت تکرار انجام شد.  3آزمایش در 

در این پژوهش، از آزمون  آمدهدستبهآماری نتایج  وتحلیلیهتجز

t- test .استفاده شد 

 

 

 B: X.campestris strain saba.to شکل ،PTCC 1473 با سیکامپستر زانتوموناس: A شکل .1شکل 
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 هایافته

سویه بومی با باکتری استاندارد مرجع، هر  بر اساس مقایسه

ای کوتاه، هوازی اجباری، کاتاالز ، گرم منفی، میلهدو باکتری

مثبت، اکسیداز منفی، قادر به هیدرولیز نشاسته و هیدرولیز 

آز و احیا ندول و استوئین، آزمون اورهژالتین بودند. تولید ای

سویه بومی در مقایسه  ها منفی بود. کلنینیترات در این باکتری

تر، تر، بزرگ، زردYDCبا باکتری استاندارد مرجع، در محیط 

. همچنین سویه بومی رشد (1شکل ) .موکوئیدی و بسیار لزج بود

یه ساعت، رشد سو 21تری داشت )رشد سویه بومی طی سریع

 ساعت(. 19استاندارد در مدت 

 

 یبوم یصمغ زانتان توسط باکتر یدتول .1نمودار 

 

 استاندارد یباکتر توسط زانتان صمغ دیتول .2نمودار 

محیط  ها دراستخراج صمغ زانتان با قرار دادن باکتری 

روز  1تولید صمغ به مدت  ر محیطروز و د 3به مدت  YDCمایع 

وزن صمغ استحصالی در سه  یریگاندازهانجام گردید. بر اساس 

 آمدهدستبهآماری نتایج  وتحلیلیهتجزبا توجه به  و نوبت تکرار

 .Xحاضر، میزان صمغ استحصالی توسط سویه بومی  در پژوهش

campestris strain saba.ton یدر محدوده g/100ml 1.08 

نتایج حاصل از تولید صمغ توسط  1گزارش شد. در نمودار 

میزان صمغ است. همچنین  شدهدادهباکتری بومی نشان 

، PTCC 1473زانتوموناس کامپستریس  توسط استحصالی

g/100ml  0.73 ( 2گزارش شد. در نمودار ) نتایج حاصل از تولید

همچنین  ت.اس شدهدادهصمغ توسط باکتری استاندارد نشان 

ای بین دو باکتری در میزان طبق نتایج حاصل از بررسی مقایسه

( برتری باکتری بومی نسبت به 3تولید صمغ زانتان در نمودار )

 وتحلیلیهتجزاست. بر اساس  شدهدادهباکتری استاندارد نشان 

دهد ( است، این نتیجه نشان میP<0.05)محاسبه شده  vPآماری 

داری وجود دارد. همچنین باکتری یطه معنبین دو باکتری راب

بومی در میزان تولید صمغ زانتان نسبت به باکتری استاندارد از 

 قابلیت بیشتری برخوردار است.

 

 صمغ یدنمودار خطی مقایسه بین دو نوع باکتری در تول .3نمودار 

 بحث

میکروبی تجاری ساکارید ترین پلیمهم عنوانبهصمغ زانتان 

 است استفادهقابلاست و در صنایع مختلف  شدهشناخته

 اکثر با است قادر که است نیا زانتان صمغی باال اتیخصوص

 و بهتر داتیتول نیهمچن و کند رقابتی عیطب یهاصمغ

 فراهم را شودیم هاآن آسان نسبتاً مصرف موجب که را ترمناسب

 شیافزای صنعت نظر از را صمغ نیا تیاهم کاربردها نیا .کندیم

 باتیترک نیا مصرف زانیم ریاخی هاسال در(. 21دهد )یم

رشد این  سازیینهبه. به همین دلیل است افتهی شیافزا شدتبه

بسیاری از محققین و صنایع مربوطه  موردعالقهمیکروب 

 د،یگردی معرف زانتان صمغ که 1907 لیاوا ازاست.  قرارگرفته

-یم استفاده محصوالت ازی اریبس در آنی باال متیق برخالف

 صمغ نیا بهی جهان بازار ساالنه ازین ریاخ دهه در .شود

های میکروبی در حال ساکارید، زیرا میزان مصرف پلییافتهیشافزا

 انیم در کهی دیشد رقابت لیدل به وجود نیا با افزایش است.

 زانتان یدکنندهتول عیصنا، دارد وجود ماده نیا یدکنندگانتول

 ،کیولوژیب وی مهندس هایکیتکن از استفاده با تا هستند مجبور

(. متأسفانه این 20) بخشند بهبود را زانتان دیتول ندیفرآ یبازده

شود و جز اقالم وارداتی در کشورمان تولید نمی بهاگرانصمغ 
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که تقاضا برای مصرف صمغ زانتان در حال است و با توجه به این

افزایش است، مشکالتی نظیر نرخ پایین تولید و کم بودن میزان 

شود باید حل گردد. در بازدهی که موجب افزایش قیمت تولید می

استفاده از مواد  ٔ ینهدرزمبسیاری  هاییشرفتپهای اخیر سال

ی در های طبیعی و مصنوعاست. انواع پلیمر شدهحاصلزیستی 

روند. در میان به کار می یرپزشکیغهای مختلف پزشکی و زمینه

های مطلوبی که دارند ساکاریدها به دلیل ویژگیانواع پلیمرها، پلی

ساکاریدهای از اهمیت باالیی برخوردار هستند. در میان انواع پلی

-میکروبی زانتان دارای خواص فیزیکی و زیستی مناسب و هم

های مختلف پزشکی و یدی در زمینهچنین کاربردهای مف

قابلیت ها زانتوموناس که(. با توجه به این21باشد )می یرپزشکیغ

تولید یک بیوپلیمر با ارزش به لحاظ صنعتی را دارند که متأسفانه 

هم  هرسالههیچ تولیدی در این زمینه در ایران وجود ندارد و 

به دلیل سهم زیادی از سرمایه کشور صرف واردات این صمغ 

در حال  همآنشود و نیاز به اش میمصارف صنعتی گسترده

قرار گرفت. در مطالعه  یموردبررسافزایش است، این تحقیق 

سویه بومی و جدید  یلهوسبهحاضر تولید زانتان میکروبی 

X.campestris strain saba.ton  های درختان از برگ قبالًکه

از شهرستان جیرفت در استان کرمان آلوده به شانکر  یموترشل

قرار گرفت. در این پژوهش در  یموردبررسجداسازی شده بود 

ای، توانایی این سویه بومی در مقایسه با سویه یک بررسی مقایسه

که از سازمان  PTCC 1473 زانتوموناس کامپستریساستاندارد 

های علمی و صنعتی ایران خریداری شده بود در تولید پژوهش

و چنین خصوصیات مورفولوژیکی غ زانتان به ثبت رسید. همصم

 یجهدرنتها مورد بررسی قرار گرفت. بیوشیمیایی این باکتری

تری نسبت به سویه سویه بومی دارای قابلیت رشد سریع

 سیکامپستر زانتوموناس از زانتان صمغ دیتولی برا .استاندارد بود
 و سمیکروارگانیم رشدی برا مناسبی باکتر کشت طیمح دیبا

برای تولید  زانتوموناس کامپستریسباکتری  ،باشد صمغ دیتول

زانتان به منابع کربن، نیتروژن، فسفر و همچنین مواد مغذی 

 نیترمهم(. 4،22مانند پتاسیم، آهن و کلسیم نیاز دارد ) مقدارکم

 نیبهتر و باشندیم ازت و کربن منابع کشت طیمحیی غذا منابع

. علت (23) هست گلوکز مورداستفاده کربن منبع ینترمعمول و

اثر زیاد غلظت منبع کربن بر تولید زانتان، نیازمندی زیاد 

برای رشد و نیز تولید زانتان به منبع  زانتوموناسمیکروارگانیسم 

نوع و غلظت منابع یاد شده،  سازی(. بهینه 24،25کربن است )

مغ و کم کردن هزینه تولید منبع کربن بر بازدهی تولید ص یژهوبه

است. به همین دلیل غالب تحقیقات در رابطه با تولید  مؤثر

های محیط کشت بر مطالعه اثر متغیر ٔ ینهدرزممیکروبی زانتان 

(. به عبارتی، در اکثر این 26،27راندمان تولید متمرکز است )

تحقیقات توانایی تولید صمغ زانتان توسط یک سویه استاندارد با 

است.  قرارگرفتهدر شرایط تولید آن مورد ارزیابی  سازیینهبه

باشد که توانایی های نوآوری پژوهش حاضر بر این اساس میجنبه

تولید صمغ زانتان از یک سویه وحشی که بومی ایران است بدون 

سازی در شرایط رشد و ایجاد تغییرات در متغیرهای محیط بهینه

 قرارگرفتهدارد مورد بررسی کشت، در مقایسه با یک سویه استان

 2717در سال  Wadhaiای که توسط است. این تحقیق با مطالعه

در دپارتمان میکروبیولوژی هند در مورد تولید صمغ زانتان 

صورت گرفت نزدیک بود ولی میزان صمغ استحصالی در تحقیق 

 بود و میزان صمغی که g/100ml33/1-761/7در محدوده  هاآن

آوردند کمتر از میزان  به دستی وحشی ها از یک سویهآن

ی وحشی بدست صمغی بود که در پژوهش حاضر از یک سویه

و  Aarthyتوسط ای که بر اساس مطالعه 2711(. در سال 04آمد )

سازی شرایط تولید صمغ همکارانش در هند انجام شد، با بهینه

 میزان تولید در حد ،زانتوموناس کامپستریسزانتان توسط 

g/100ml35/7 ( 20بود .)تولید صمغ زانتان توسط  کهیدرحال

بدون در نظر  X. campestris strain saba.tonسویه جدید 

باشد. همچنین می g/100ml 79/1، سازیینهبهگرفتن شرایط 

Ghiassifar  شرایط  سازیینهبهتولید زانتان و  2776در سال

 PTCC 1473 زانتوموناس کامپستریسباکتری  یلهوسبه تولید آن،

و همکاران در  Niknezhad(. در مطالعه دیگری 27را اثبات نمود )

زانتوموناس ، تولید میکروبی زانتان توسط باکتری 2713سال 
با استفاده از نشاسته هیدرولیز شده را  PTCC 1473 کامپستریس

ده در این پژوهش، نتایج بدست آم (.28مورد بررسی قرار دادند )

های بومی با ارزش در کشور است که وجود سویه دهندهنشان

های با تر در مورد این سویهتوان با انجام مطالعات گستردهمی

های ها در بخشاز آن ش در زمینه تولید صمغ در استفادهارز

در صنایع غذایی و غیر غذایی امید داشت.  یژهوبهمختلف صنعتی 

دهد که تولید صمغ زانتان توسط یق نشان مینتایج این تحق

در این مطالعه  کهیطوربههای بومی نیز قابل انجام است. سویه

از  X. campestris strain saba.ton یبومبرای اولین بار باکتری 

یک سویه  عنوانبهاین سویه  .تولید زانتان معرفی گردید نظر

ای در تولید صمغ وان بالقوهبومی در ایران معرفی شد که دارای ت

باشد. همچنین میزان می g/100ml79/1  زانتان در محدوده

زانتان تولید شده توسط این سویه بومی در مقایسه با سویه 

بیشتر اما از نظر  PTCC 1473 زانتوموناس کامپستریساستاندارد 
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توسط  یدشدهتولزانتان تاری مشابه با الگوی استاندارد )ساخ

( ارزیابی شد. با مطالعاتی که پیرامون س کامپستریسزانتومونا

منابع موجود انجام شد، مشخص گردید که سویه بومی و جدید 

مورد مطالعه از نظر تولید زانتان در این پژوهش تاکنون از نظر 

های دیگر گزارش نشده است. همچنین تولید زانتان در پژوهش

ن ذکر نمود توادر رابطه با این پژوهش میکه  هایییشنهادپ

 منظوربهاز سویه بومی،  یدشدهتولزانتان  یسازخالصاز:  اندعبارت

شرایط  سازیینهبهغذایی،  استفاده از آن در مصارف غذایی و غیر

. تمامی نتایج pHمحیط کشت، دما،  ازنظررشد این سویه بومی 

 فردمنحصربههای در این مطالعه در کنار ویژگی آمدهدستبه

کتریایی، آینده روشنی را برای تولید این فرآورده زانتان با

های با کاربردهای متنوع و مطلوب از سویه باارزشبیولوژیک 

-نماید. همچنین ضرورت بررسیبینی میباکتریایی جدید پیش

های مولکولی تولید زانتان توسط های بیشتر در مورد مکانیسم

وجود  توسط آن این سویه بومی و نیز شدت توانایی تولید زانتان

 دارد.

 تقدیر و تشکر 

 کارکنانویسندگان این مقاله از معاونت پژوهشی و ن

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن به  شناسییکروبمآزمایشگاه 

 .های علمی و اجرایی کمال امتنان را دارنددلیل حمایت

 تعارض منافع:

پزشکی ایران  شناسیمیکروببین نویسندگان و مجله  

 وجود ندارد. تعارض منافعی گونهیچه
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