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Abstract
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.
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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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بررسی پتانسیل تولید صمغ زانتان توسط جدایه باکتریایی بومی ایران
3

صبا امیری کجوری  ،1علی رائفی ، 2نسیم امیری کجوری
.1
.2
.3

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،ایران.
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران.
گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران.
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زمینه و اهداف:

صمغ زانتان یک بیوپلیمر پلیساکاریدی است که توسط باکتریهای جنس

دریافت0313/16/01:

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

پذیرش0313/01/21:

بومی ایران است.

انتشار آنالین0314/13/21:
موضوع:
بیوتکنولوژی میکروبی

مواد و روش کار:

در این پژوهش ،تولید زانتان توسط سویه جدید و بومی Xanthomonas

 Campestris strain saba.tonو باکتری زانتوموناس کامپستریس  PTCC 1473بررسی شد است.
بهمنظور تولید صمغ ،باکتریها پس از فعال شدن در محیط  YDC Brothو تولید زیستتوده به میزان کافی
به محیط کشت تولید صمغ ( )Culture Productionمنتقل گردیدند .بهمنظور تولید وزن خشک سلولی،

IJMM 1394; 9(2): 56-62

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

نویسنده مسئول:

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

صبا امیری کجوری

گردید.

یافتهها:

بر اساس مقایسه سویه بومی با سویه استاندارد ،سویه بومی رشد سریعتری داشته است

باشگاه پژوهشگران جوان و

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

نخبگان ،واحد چالوس ،دانشگاه

استاندارد روی محیط کشت ،زردتر ،بزرگتر و لزجتر بود .دو باکتری خصوصیات بیوشیمیایی یکسانی

آزاد اسالمی ،چالوس ،ایران

داشتند .وزن خشک زانتان تولیدشده توسط سویه بومی  1/84g/100mlو سویه استاندارد 8/37g/100ml
بود.

تلفن79113916090 :

نتیجهگیری :نتایج نشان داد که باکتری  Xanthomonas Campestris strain saba.tonبهعنوان یک

پست الکترونیک:

سویه بومی ،نسبت به سویه استاندارد زانتوموناس کامپستریس  PTCC 1473بدون بهینهسازی در شرایط
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رشد دارای پتانسیل باالیی در تولید زانتان است و میتوان ،با خالصسازی زانتان تولیدشده ،آن را در
صنایع مختلف به کار برد.

کلمات کلیدی :زانتوموناس ،صمغ زانتان ،بومی
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
صمغ زانتان یک هتروپلیساکارید برون سلولی که به روش
میکروبی از کشت باکتری زانتوموناس کامپستریس تولید میشود
( .)0زانتوموناسها باکتریهای گرم منفی ،میلهای شکل ،متحرک،
دارای یک تاژک قطبی و هوازی اجباری از شاخه پروتئوباکترها
هستند ( .)2،3زانتوموناسها رنگدانه زردرنگی تولید میکنند که

مشتق آریل پلیان است و زانتومونادین نام دارد .این رنگدانه در
آب نامحلول و در اتر ،نفت ،متانول و بنزن قابل حل است (.)3،4
همچنین ،این باکتریها یک اگزوپلیساکارید خارج سلولی به نام
زانتان تولید کرده که شامل :واحدهای پنتاساکاریدی گلوکز ،مانوز
و گلوکورونیک اسید با نسبتهای  1:2:2است .این پلیساکارید به
باکتری ظاهر موکوئیدی داده و عالوه بر اینکه باکتری را از
65
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شرایط نامساعد محیطی محافظت میکند ،دارای مصارف دارویی،
صنعتی ،غذایی ،شیمیایی و کشاورزی نیز است ( 4،5،6و .)7
بیوپلیمر میکروبی زانتان که در طی یک فرآیند تخمیری تولید
میشود ،بهعنوان عامل افزایش ویسکوزیته و استحکام ژلهای در
سیالهای حفاری استفاده میگردد ( .)8بهگونهای که خواص
بسیار خوب آن در معلق نگهداشتن قطعات و ذرات جامد نسبت
به پلیمرهای دیگر در غلظت یکسان قابل مقایسه نیست .پلیمر-
های زانتان در برابر تجزیه شدن تا دمای  127°Cپایدار میباشند
( .)1این کاربردها در صمغ زانتان به علت خصوصیات رئولوژیکی
برترش است ،خصوصیات مهم صمغ زانتان ،توانایی تشکیل
محلولهایی با ویسکوزیته باال است .محلول زانتان در محدوده
g

باالیی از غلظتهای نمک (  ،)150 l NaCLدرجه حرارت باالی 97
درجه سلسیوس و  2 – 11 pHپایدار است .همچنین ویسکوزیته
محلول با تغییر  ،pHحضور نمکها و درجه حرارت تغییر نمی-
کند .صمغ زانتان بهطور گسترده در غذا به دالیل مهم که شامل
موارد زیر است ،استفاده میشود .پایداری امولسیون (تثبیت
امولسیون) ،پایداری درجه حرارت ،سازگاری با ترکیبات غذایی و
خصوصیات رئولوژیکی شبه پالستیک آن و به خاطر خصوصیاتش
در قوام آمدن محلولهای آبکی و پایدار کنندهی امولسیونها و
تعلیق کاربرد دارد ( .)01ویسکوزیتهی باالی محلولها و قابلیت
حل شدن در آب باعث کاربردهای مهم صمغ زانتان در صنایع
نفت ،در مایعات حفاری چاه و پاکسازی خطوط لوله شده است.
عالوه بر این ،در صنایع شیمیایی بهعنوان پایدارکننده رنگها،
همچنین در فرموالسیونهای دارویی و آرایشی و خمیردندانها
کاربرد دارد ( .)00رفتار رئولوژیک زانتان بازتاب ساختار سخت و
نتیجه واکنشهای درونمولکولی آن است که معموالً در محلول-
های آبی شکل میگیرد ( .)02این صمغ خصوصیات رئولوژیکی
ویژه ای دارد و در صنایع مختلف با توجه به خواص تغییر شکل
متنوع ،بهعنوان عامل پایدارکننده ،مخلوط کننده ،امولسیون
کننده ،سوسپانسیون کننده ،تنظیم ویسکوزیته ،کمک به تشکیل

تغلیظ کننده در محصوالت آردی ،تسهیل پمپاژ و کاهش زمان
فرآیند حرارتی کنسرو در غذاهای کنسروی ،افزایش ویسکوزیته
سیال و یکنواخت سازی مخلوط در مخلوطهای پودری ،افزایش
پایداری امولسیون و تسهیل پمپاژ در سس ساالد ،افزایش
ویسکوزیته و پایداری حرارتی مواد معطر در انواع سس و عصاره
گوشت ،پایداری امولسیون پنیر و نوشیدنیهای شیری ،بهبود
خواص فیزیکی و ارگانولپتیک پنیر در محصوالت لبنی کاربرد
دارد (.)4،03
هدف از این پژوهش ،مطالعه بر روی سویه جدید و بومی
( )X. campestris strain saba.tonبا توانایی تولید صمغ زانتان و
نیز ارزیابی میزان تولید زانتان توسط این سویه جدید در مقایسه
با سویه استاندارد زانتوموناس کامپستریس  PTCC 1473بود.
مواد و روشها
سویههای باکتریایی و محیط کشت:
سویه بومی  X. campestris strain saba.tonاز برگهای
عالمتدار درختان لیموترش که آلوده به بیماری شانکر باکتریایی
بودند و از شهرستان جیرفت در استان کرمان جداسازی شده بود
مورداستفاده قرار گرفت (شماره دسترسی  .)KF706548همچنین
از سویه باکتریایی زانتوموناس کامپستریس PTCC1473
خریداریشده از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران جهت
تولید صمغ زانتان در مقایسه با سویه بومی و جدید X.
 ،campestris strain saba.tonاستفاده شد .جهت فعال شدن
باکتریها از محیط کشت  YDCحاوی  17گرم ،Yeast extract
 27گرم  27 ،D-glucoseگرم  10 ،CaCo3گرم  Agarدر حجم
 1777میلیلیتر استفاده شد .سپس تمامی پلیتهای کشت داده
شده جهت بررسیهای ماکروسکوپی در انکوباتور (بهداد ،ایران) با
دمای  29درجه سلسیوس و در شرایط هوازی به مدت  19ساعت
قرار داده شدند (.)04

ژل و انعقاد در بسیاری از صنایع به کار میرود ( .)0-2سازمان
غذا و دارو آمریکا ( )FDAدر نوزدهم مارس  1959این صمغ را
بهعنوان افزودنی مجاز به مواد غذایی (تغلیظ ،ایجاد ژل ،کنترل
تشکیل بلورههای یخ در غذاهای منجمد) معرفی کرد ()4
خاصیت شبه پالستیک صمغ زانتان باعث میشود که ماده
غذایی ،احساس دهانی بهتر و رهاسازی طعم بیشتری داشته
باشد .کاربردهای زانتان در صنایع غذایی عبارتاند از :پایدار و

شناسایی مورفولوژیکی و بیوشیمیایی:
کلنی تکسویه بومی و جدید
 saba.tonبا کلنی تک زانتوموناس کامپستریس خریداریشده از
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با PTCC 1473
موردبررسی فنوتیپی شامل بررسی ویژگیهای ماکروسکوپی
(شکل ،رنگ و قوام کلنیها) و نیز بررسی میکروسکوپی مانند
رنگآمیزی گرم قرار گرفتند .سپس بر اساس نتایج آزمونهای
X. campestris strain
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نامبرده ،از سایر آزمونهای متداول بیوشیمیایی مانند کاتاالز به

بود ( .)05پس از استریل و آمادهسازی محیط کشت درون ارلنها،

روش  ،)05( Schaadاکسیداز به روش  ،)06( Kovacsهیدرولیز

 17میلیلیتر از زیست  -توده تولید شده در محیط پیش کشت
به  97میلیلیتر از محیط تولید صمغ افزوده و در شیکر انکوباتور
با دمای  29درجه سلسیوس و سرعت  277rpmبه مدت  1روز
نگهداری شدند .سپس بهمنظور پاستوریزاسیون و بالنچینگ،
ارلنها در بنماری با دمای  97درجهی سلسیوس به مدت 37
دقیقه حرارت داده شدند تا میکروارگانیسمها و آنزیمهای موجود
در محیط کشت غیرفعال شدند .پس از این مرحله محیط کشت
تولید صمغ ( )Production Cultureبا  6حجم آب رقیق شد و با
سرعت  9777rpmبه مدت  17دقیقه سانتریفوژ گردید .پس از
جدا کردن مایع رویی حاوی صمغ از رسوب که حاوی بقایای
سلولی بود ،رسوب را دور ریخته و از مایع رویی (سوپرناتانت)
برای جداسازی صمغ زانتان استفاده شد 3 .برابر حجم اتانول 95
درصد سرد به محلول مایع رویی اضافه و مخلوط حاصله به مدت
 17دقیقه و با سرعت  9777 rpmسانتریفوژ شد ،صمغ
استحصالی که در ته لوله به صورت رسوب جمع شده بود بعد از
بیرون ریختن مایع رویی در آون  97درجه سلسیوس به مدت 37

نشاسته به روش  ،)07( Fahyهیدرولیز ژالتین به روش  Schaadو
همکاران ( ،)05آزمون رشد هوازی و بیهوازی به روش  Hughو
 ،)08( Leifsonآزمون احیا نیترات به روش  Lelliottو

Stead

( ،)01تولید ایندول به روش  Schaadو همکاران ( )05و تولید
استوئین به روش  )07( Fahyاستفاده گردید.
تولید صمغ زانتان:
برای تولید صمغ زانتان از دو محیط کشت استفاده شد.
محیط کشت اول با عنوان محیط پیش کشت ) (Precultureبا
ترکیبات  7/1گرم  7/2 ،Yeast extractگرم 7/2 ،D-glucose
گرم  CaCo3در حجم  17میلیلیتر بود .پس از آمادهسازی این
محیط و استریل شدن در اتوکالو از کلنیهای آماده ،یک کلنی
در شرایط استریل به آن تلقیح شد و ارلنها در شیکر انکوباتور با
دمای  29درجه سلسیوس و سرعت  277rpmبه مدت  3روز
نگهداری شدند تا زیست  -توده کافی تولید شود ( .)04پس از 3
روز و تولید زیست -توده به میزان کافی ،باکتریها به محیط
کشت تولید صمغ ( )Production Cultureدر حجم  97میلیلیتر
منتقل گردیدند .ترکیبات آن شامل  2گرم 7/3 ،yeast extract
گرم  7/72 ،D-glucoseگرم  7/6 ،Mgso4,7H2Oگرم KH2PO4

دقیقه خشک شد و در پایان توزین گردید ( .)04تمام مراحل
آزمایش در  3نوبت تکرار انجام شد .درنهایت بهمنظور
تجزیهوتحلیل آماری نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،از آزمون
 t- testاستفاده شد.

شکل  .1شکل  :Aزانتوموناس کامپستریس با  ،PTCC 1473شکل X.campestris strain saba.to :B
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یافتهها
بر اساس مقایسه سویه بومی با باکتری استاندارد مرجع ،هر
دو باکتری ،گرم منفی ،میلهای کوتاه ،هوازی اجباری ،کاتاالز
مثبت ،اکسیداز منفی ،قادر به هیدرولیز نشاسته و هیدرولیز
ژالتین بودند .تولید ایندول و استوئین ،آزمون اورهآز و احیا
نیترات در این باکتریها منفی بود .کلنی سویه بومی در مقایسه
با باکتری استاندارد مرجع ،در محیط  ،YDCزردتر ،بزرگتر،
موکوئیدی و بسیار لزج بود( .شکل  .)1همچنین سویه بومی رشد
سریعتری داشت (رشد سویه بومی طی  21ساعت ،رشد سویه
استاندارد در مدت  19ساعت).

 0.73 g/100mlگزارش شد .در نمودار ( )2نتایج حاصل از تولید
صمغ توسط باکتری استاندارد نشان دادهشده است .همچنین
طبق نتایج حاصل از بررسی مقایسهای بین دو باکتری در میزان
تولید صمغ زانتان در نمودار ( )3برتری باکتری بومی نسبت به
باکتری استاندارد نشان دادهشده است .بر اساس تجزیهوتحلیل
آماری  Pvمحاسبه شده ( )P<0.05است ،این نتیجه نشان میدهد
بین دو باکتری رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین باکتری
بومی در میزان تولید صمغ زانتان نسبت به باکتری استاندارد از
قابلیت بیشتری برخوردار است.

نمودار  .3نمودار خطی مقایسه بین دو نوع باکتری در تولید صمغ
نمودار  .1تولید صمغ زانتان توسط باکتری بومی

بحث
صمغ زانتان بهعنوان مهمترین پلیساکارید میکروبی تجاری
شناختهشده است و در صنایع مختلف قابلاستفاده است
خصوصیات باالی صمغ زانتان این است که قادر است با اکثر
صمغهای طبیعی رقابت کند و همچنین تولیدات بهتر و
مناسبتر را که موجب مصرف نسبتاً آسان آنها میشود را فراهم
میکند .این کاربردها اهمیت این صمغ را از نظر صنعتی افزایش
میدهد ( .)21در سالهای اخیر میزان مصرف این ترکیبات

نمودار  .2تولید صمغ زانتان توسط باکتری استاندارد

استخراج صمغ زانتان با قرار دادن باکتریها در محیط
مایع  YDCبه مدت  3روز و در محیط تولید صمغ به مدت  1روز
انجام گردید .بر اساس اندازهگیری وزن صمغ استحصالی در سه
نوبت تکرار و با توجه به تجزیهوتحلیل آماری نتایج بهدستآمده
در پژوهش حاضر ،میزان صمغ استحصالی توسط سویه بومی X.
 campestris strain saba.tonدر محدودهی 1.08 g/100ml
گزارش شد .در نمودار  1نتایج حاصل از تولید صمغ توسط
باکتری بومی نشان دادهشده است .همچنین میزان صمغ
استحصالی توسط زانتوموناس کامپستریس ،PTCC 1473

بهشدت افزایش یافته است .به همین دلیل بهینهسازی رشد این
میکروب موردعالقه بسیاری از محققین و صنایع مربوطه
قرارگرفته است .از اوایل  1907که صمغ زانتان معرفی گردید،
برخالف قیمت باالی آن در بسیاری از محصوالت استفاده می-
شود .در دهه اخیر نیاز ساالنه بازار جهانی به این صمغ
افزایشیافته ،زیرا میزان مصرف پلیساکاریدهای میکروبی در حال
افزایش است .با این وجود به دلیل رقابت شدیدی که در میان
تولیدکنندگان این ماده وجود دارد ،صنایع تولیدکننده زانتان
مجبور هستند تا با استفاده از تکنیکهای مهندسی و بیولوژیک،
بازدهی فرآیند تولید زانتان را بهبود بخشند ( .)20متأسفانه این
صمغ گرانبها در کشورمان تولید نمیشود و جز اقالم وارداتی
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است و با توجه به اینکه تقاضا برای مصرف صمغ زانتان در حال
افزایش است ،مشکالتی نظیر نرخ پایین تولید و کم بودن میزان
بازدهی که موجب افزایش قیمت تولید میشود باید حل گردد .در
سالهای اخیر پیشرفتهای بسیاری درزمینهٔ استفاده از مواد
زیستی حاصلشده است .انواع پلیمرهای طبیعی و مصنوعی در
زمینههای مختلف پزشکی و غیرپزشکی به کار میروند .در میان
انواع پلیمرها ،پلیساکاریدها به دلیل ویژگیهای مطلوبی که دارند
از اهمیت باالیی برخوردار هستند .در میان انواع پلیساکاریدهای
میکروبی زانتان دارای خواص فیزیکی و زیستی مناسب و هم-
چنین کاربردهای مفیدی در زمینههای مختلف پزشکی و
غیرپزشکی میباشد ( .)21با توجه به اینکه زانتوموناسها قابلیت
تولید یک بیوپلیمر با ارزش به لحاظ صنعتی را دارند که متأسفانه
هیچ تولیدی در این زمینه در ایران وجود ندارد و هرساله هم
سهم زیادی از سرمایه کشور صرف واردات این صمغ به دلیل
مصارف صنعتی گستردهاش میشود و نیاز به آنهم در حال
افزایش است ،این تحقیق موردبررسی قرار گرفت .در مطالعه
حاضر تولید زانتان میکروبی بهوسیله سویه بومی و جدید
 X.campestris strain saba.tonکه قبالً از برگهای درختان
لیموترش آلوده به شانکر از شهرستان جیرفت در استان کرمان
جداسازی شده بود موردبررسی قرار گرفت .در این پژوهش در
یک بررسی مقایسهای ،توانایی این سویه بومی در مقایسه با سویه
استاندارد زانتوموناس کامپستریس  PTCC 1473که از سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران خریداری شده بود در تولید
صمغ زانتان به ثبت رسید .همچنین خصوصیات مورفولوژیکی و
بیوشیمیایی این باکتریها مورد بررسی قرار گرفت .درنتیجه
سویه بومی دارای قابلیت رشد سریعتری نسبت به سویه
استاندارد بود .برای تولید صمغ زانتان از زانتوموناس کامپستریس
باید محیط کشت باکتری مناسب برای رشد میکروارگانیسم و
تولید صمغ باشد ،باکتری زانتوموناس کامپستریس برای تولید
زانتان به منابع کربن ،نیتروژن ،فسفر و همچنین مواد مغذی
کممقدار مانند پتاسیم ،آهن و کلسیم نیاز دارد ( .)4،22مهمترین
منابع غذایی محیط کشت منابع کربن و ازت میباشند و بهترین
و معمولترین منبع کربن مورداستفاده گلوکز هست ( .)23علت
اثر زیاد غلظت منبع کربن بر تولید زانتان ،نیازمندی زیاد
میکروارگانیسم زانتوموناس برای رشد و نیز تولید زانتان به منبع
کربن است ( .)24،25بهینه سازی نوع و غلظت منابع یاد شده،
بهویژه منبع کربن بر بازدهی تولید صمغ و کم کردن هزینه تولید
مؤثر است .به همین دلیل غالب تحقیقات در رابطه با تولید

میکروبی زانتان درزمینهٔ مطالعه اثر متغیرهای محیط کشت بر
راندمان تولید متمرکز است ( .)26،27به عبارتی ،در اکثر این
تحقیقات توانایی تولید صمغ زانتان توسط یک سویه استاندارد با
بهینهسازی در شرایط تولید آن مورد ارزیابی قرارگرفته است.
جنبههای نوآوری پژوهش حاضر بر این اساس میباشد که توانایی
تولید صمغ زانتان از یک سویه وحشی که بومی ایران است بدون
بهینهسازی در شرایط رشد و ایجاد تغییرات در متغیرهای محیط
کشت ،در مقایسه با یک سویه استاندارد مورد بررسی قرارگرفته
است .این تحقیق با مطالعهای که توسط  Wadhaiدر سال 2717
در دپارتمان میکروبیولوژی هند در مورد تولید صمغ زانتان
صورت گرفت نزدیک بود ولی میزان صمغ استحصالی در تحقیق
آنها در محدوده  7/761-1/33g/100mlبود و میزان صمغی که
آنها از یک سویهی وحشی به دست آوردند کمتر از میزان
صمغی بود که در پژوهش حاضر از یک سویهی وحشی بدست
آمد ( .)04در سال  2711بر اساس مطالعهای که توسط Aarthyو
همکارانش در هند انجام شد ،با بهینهسازی شرایط تولید صمغ
زانتان توسط زانتوموناس کامپستریس ،میزان تولید در حد
 7/35g/100mlبود ( .)20درحالیکه تولید صمغ زانتان توسط
سویه جدید  X. campestris strain saba.tonبدون در نظر
گرفتن شرایط بهینهسازی 1/79 g/100ml ،میباشد .همچنین
 Ghiassifarدر سال  2776تولید زانتان و بهینهسازی شرایط
تولید آن ،بهوسیله باکتری زانتوموناس کامپستریس PTCC 1473
را اثبات نمود ( .)27در مطالعه دیگری  Niknezhadو همکاران در

سال  ،2713تولید میکروبی زانتان توسط باکتری زانتوموناس
کامپستریس  PTCC 1473با استفاده از نشاسته هیدرولیز شده را
مورد بررسی قرار دادند ( .)28نتایج بدست آمده در این پژوهش،
نشاندهنده وجود سویههای بومی با ارزش در کشور است که
میتوان با انجام مطالعات گستردهتر در مورد این سویههای با
ارزش در زمینه تولید صمغ در استفاده از آنها در بخشهای
مختلف صنعتی بهویژه در صنایع غذایی و غیر غذایی امید داشت.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که تولید صمغ زانتان توسط
سویههای بومی نیز قابل انجام است .بهطوریکه در این مطالعه
برای اولین بار باکتری بومی  X. campestris strain saba.tonاز
نظر تولید زانتان معرفی گردید .این سویه بهعنوان یک سویه
بومی در ایران معرفی شد که دارای توان بالقوهای در تولید صمغ
زانتان در محدوده  1/79 g/100mlمیباشد .همچنین میزان
زانتان تولید شده توسط این سویه بومی در مقایسه با سویه
استاندارد زانتوموناس کامپستریس  PTCC 1473بیشتر اما از نظر
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های بیشتر در مورد مکانیسمهای مولکولی تولید زانتان توسط
این سویه بومی و نیز شدت توانایی تولید زانتان توسط آن وجود
.دارد
تقدیر و تشکر
نویسندگان این مقاله از معاونت پژوهشی و کارکنان
آزمایشگاه میکروبشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن به
.دلیل حمایتهای علمی و اجرایی کمال امتنان را دارند
:تعارض منافع
بین نویسندگان و مجله میکروبشناسی پزشکی ایران
.هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد

ساختاری مشابه با الگوی استاندارد (زانتان تولیدشده توسط
 با مطالعاتی که پیرامون.زانتوموناس کامپستریس) ارزیابی شد
 مشخص گردید که سویه بومی و جدید،منابع موجود انجام شد
مورد مطالعه از نظر تولید زانتان در این پژوهش تاکنون از نظر
 همچنین.تولید زانتان در پژوهشهای دیگر گزارش نشده است
پیشنهادهایی که در رابطه با این پژوهش میتوان ذکر نمود
 بهمنظور، خالصسازی زانتان تولیدشده از سویه بومی:عبارتاند از
 بهینهسازی شرایط،استفاده از آن در مصارف غذایی و غیر غذایی
 تمامی نتایج.pH ، دما،رشد این سویه بومی ازنظر محیط کشت
بهدستآمده در این مطالعه در کنار ویژگیهای منحصربهفرد
 آینده روشنی را برای تولید این فرآورده،زانتان باکتریایی
بیولوژیک باارزش با کاربردهای متنوع و مطلوب از سویههای
- همچنین ضرورت بررسی.باکتریایی جدید پیشبینی مینماید

isolated from diseased plants. Int J Pharm Bio Sci.
2012; 3(3): 1 – 6.
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