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بررسي تاثير مقدار و نوع حالل در ميزان استخراج صمغ گزانتان
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 :چكيده
امروزه صمغ گزانتان آه از هتروپلي ساآاريد هاي باآتريايي مي باشد، عمدتا از آشت باآتري گزانتوموناس آامپستريس در محيط غذايي مناسب به 

سازي و صنايع اين صمغ به طور گسترده در صنايع مختلف، بخصوص صنايع غذايي، دارو. وري و با هوادهي آافي به دست مي آيد صورت غوطه
 . درصد افزايش يابد١٠ تا ٥تخمين زده مي شود تقاضا براي مصرف صمغ گزانتان، ساالنه . نفت استفاده مي شود

حالل هاي مورد استفاده، اتانول و . در اين تحقيق مقدار و نوع حالل الزم در ميزان استخراج صمغ گزانتان از محيط آشت توليد بررسي گرديد
 برابر ٥/١نتايج حاصل از . ودند آه در نسبت هاي مختلف يك دوم، يك سوم، يك، يك ونيم و دو برابر محيط آشت توليد استفاده شدندايزوپروپيل الكل ب

.حالل ايزوپروپيل الكل و يا دو برابر اتانول باالترين ميزان استخراج صمغ را نشان مي دهد
، ايزوپروپانل ، اتانول، حاللصمغ گزانتان ، گزانتومومناس آامپستريس: هاي آليدي  واژه
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Shiva Ghiassifar 
Department of Food Science and Technology Engineering Tabriz University 

Email: Shghiassifar@yahoo.com 
Abstracts: 
 
Today xanthan gum, which is a bacterial Hetro-polysaccharide, mostly has been produced by growth of Xanthamonas 
campesteris in suitable nutrient media in form of submerged fermentation with sufficient aeration. This gum, have 
been used in different industries especially in food industries, pharmaceutical and oil industries. It is estimated that 
demand for xanthan gum will be increased 5 to 10 percent yearly. In this research, amount and type of solvent have 
been examined in extraction of xanthan gum from culture media. Applicable solvents are Ethanol and Isopropanol, 
which have been used with different ratios one third, one half, one, 1.5 and two times of culture media. Results have 
been shown highest amount of gum extraction in 1.5 times of Isopropanol solvent or twofold of ethanol.  
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 :مقدمه 
باشد و توسط باآتري گرم منفي گزانتوموناس آامپستريس  صمغ گزانتان يك پلي ساآاريد محلول در آب مي

)Xanthomonas campestris ( هاي بسيار  از ويژگيهاي باآتري گزانتوموناس آامپستريس ايجاد آلني. توليد ميگردد
 ) .Tait & etal , 1986. ( باشد ايع ما ميهاي م موآوئيد و لزج روي آگار و  ويسكوزيته زياد در محيط

خصوصيات منحصر به فرد صمغ گزانتان از قبيل حالليت در آب سرد و گرم ، ايجاد محلولهاي بسيار ويسكوز با غلظت 
آم صمغ و خواص شبه پالستيك آن منجر به آاربرد بسيار وسيع اين صمغ به عنوان عامل سوسپانسيون آننده ، تثبيت آننده 

ظ آننده ، بخصوص در صنايع غذايي و امولسيفاير، روان آننده ، تغليظ آننده و آنترل جريان بخصوص در صنايع ، تغلي
مصرف جهاني صمغ  ). Margritis and Pace , 1985 ; Katzbaur , 1998( استخراج و پااليش نفت گرديده است

 ميليون آيلوگرم در سال آن در صنايع نفت ٥حدود  آيلو گرم در سال است آه   ميليون٢٣گزانتان در حال حاضر تقريبًا 
صمغ گزانتان بعد از توليد به روشهاي مختلفي از  ) Yang & Silva , 1995 ; Katzbaur , 1998 ( شود مصرف مي

از جمله اين . گردد امروزه در دنيا از روشهاي مختلف جهت استخراج صمغ استفاده مي. گردد مايع تخمير استخراج مي
 توان به روش استخراج و خالص سازي با استفاده از آنزيم اشاره نمود، منتها اين روش بسيار گران تمام روشها مي

-Garcia( باشد بهترين روش استخراج صمغ، استخراج با حالل مي )  Homma, Taira & et al 1997 ,(شود مي
Ochoa-F & et al , 1995  .( ي هيدروفيل استفاده گردد، چون گزانتان يك براي استخراج صمغ گزانتان بايد از حالل آل

بنابراين بايد  صمغ در اين حالل حل شده و از طرف ديگر اين حالل قابل اختالط با آب باشد تا . است) بيوپليمر( ماده آلي 
با توجه به نكات مذآور و  ) Haze & et al 1995( براحتي بتواند  صمغ را از محلول آبكي محيط آشت جدا نمايد

توان از الكلهاي يك تا سه اتم آربن نظير متانول، اتانول و  هاي مختلف بر روي ساختمان گزانتان بهترين حالل مي سيبرر
 ٦ تا ٥/١هاي سبك به ميزان  به عنوان مثال الكل. مقدار حالل آلي به نوع آن بستگي دارد. ايزوپروپانل الكل انتخاب گردد

معموُال متانول به دليل سمي بودن زياد آاربرد اندآي دارد، . ورد استفاده قرار گيردتوانند م برابر حجم  محيط آشت توليد مي
 & F. Garcia-Ochoa( گردد هاي مختلف براي استخراج صمغ گزانتان استفاده مي ولي از اتانول و ايزوپروپانل در نسبت

et al 2000 (  براي استخراج صمغ گزانتان توليد شده در در اين بررسي نسبتهاي مختلف دو حالل اتانول و ايزو پرو پانل
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 مواد و روشها
كدة بيوتكنولوژي   از پژوهشPTCCB ـ ١٤٧٣  براي توليد صمغ گزانتان از باآتري گزانتوموناس آامپستريس با شمارة 

باآتري بعد از فعال شدن در محيط آشت نوترينت آگار . سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران تهيه گرديد استفاده شد 
 Production(  منتقل شد و بعد از توليد بيوماس به ميزان آافي به محيط آشت توليد  ) Preculture( به محيط پيش آشت 

Culture (  د از اينكه صمغ به ميزان آافي توليد گرديد ، محيط آشت پاستوريزه و سانتريفوژ شد سپس منتقل گرديد بع
هاي يك سوم  هاي اتانول و ايزوپروپانل به ترتيب در نسبت در مراحل استخراج صمغ از حالل. استخراج صمغ انجام گرفت

صمغ استحصالي بعد از خشك شدن توزين . يد برابر محيط آشت توليد به طور جداگانه استفاده گرد٢ و ٥/١ ، ١، يك دوم، 
.گرديد و نتايج ثبت شد

 : ترآيبات اين محيط آشت شامل 
   )gr / lit 5(  ـ گلوآز                                                   ١
  )gr / lit 3(  ـ نيترات آمونيوم                                         ٢
   )gr / lit 5                                         (  ـ عصارة مخمر  ٣
  )gr / lit 9(  ـ آلرور سديم                                           ٤
 تا حجم يك ليتر                                              ـ آب مقطر ٥

pH    تنظيم گرديد٧ + ١/٠ محيط برابر . 
 ميلي ليتري ريخته شد و در اتوآالو ، استريل گرديدند  ١٠٠ ميلي ليتر  در ارلن هاي   ٢٥از اين محيط آشت به ميزان  

 ـ ٢٠حدود ( ارلن ها در شيكر در دماي آزمايشگاه .  آلني در شرايط استريل تلقيح شد١هاي آماده به هر ارلن   از آلني
 ٣٠٠٠محيط آشت توليد به مقدار .  ار داده شدتا بيوماس آافي توليد شود  ساعت قر٢٤به مدت ) درجةسانتي گراد  ١٩

 :   بصورت زير تهيه گرديد ميلي ليتر
  )         gr. /lit 50(ـ  گـلوآز                                                                                     ١
  )KH2PO4 )                        ( 4  gr. /lit      (  ـ  فسفات دي هيدروژن پتاسيم        ٢
  )MgSO4 , 7H2O )                      (2  gr. /lit  (  ـ  سولفات منيزيم آبدار            ٣
  )gr. /lit 5(  عصاره مخمر                                                                             -٤
 pH = 7 آب مقطر تا حجم يك ليتر           و               ـ٥

 .ليتر از اين محيط آشت ريخته شد  ميلي ٥٠ ميلي ليتري ، در هر آدام٢٥٠   هاي بعد از تهية اين محيط در ارلن
 

محيط پيش  ميلي ليتر از بيوماس توليد شده در ٥بعد از استريل و آماده شدن محيط هاي آشت توليد ، به هر ارلن حدود 
 ساعت در ٤٨ميكرو ارگانيسم فعال شده را در شيكر آزمايشگاه به مدت + آشت اضافه شد و ارلنهاي حاوي محيط آشت 

با سرعت   )   OGAWA SEIKI-OSK 10633(  ساعت در شيكر انكوباتور٢٤دماي آزمايشگاه و سپس به مدت 
RPM  و دماي ٢٠٠  C  ْرلنها در بن ماري  بعد از مدت مذآور ا.  نگهداري شد ٢٨C  ْدقيقه قرار داده ٢٠ به مدت ٨٠ 

ها و آنزيم هاي موجود در محيط  به اين ترتيب ميكرو ارگانيسم. شد تا عمل پاستوريزاسيون و بالنچينگ صورت گيرد 
 .آشت غير فعال گرديدند

ا آردن مايع رويي حاوي بعد از جد.  به مدت بيست دقيقه سانتريفوژ گرديدند RPM 4000ها با سرعت  تمامي محلول
 ، ١هاي يك سوم، يك دوم،   به نسبت٥ تا ١هاي  صمغ از رسوب آه حاوي بقاياي سلولي بود، مايع رويي به ترتيب در لوله

 برابر ٢ و ٥/١ ، ١هاي يك سوم، يك دوم،   به نسبت١٠ تا ٨در لوله هاي )   درجه٩٦الكل طبي (  برابر با اتانول ٢ و ٥/١
 سانتريفوژ شده صمغ RPM 4000مخلوط حاصله بمدت نيم ساعت در دور . صنعتي تجاري  مخلوط گرديدبا ايزوپروپانل 

 درجه ٨٠اي جمع شده بود بعد از بيرون ريختن مايع رويي در آون  استحصالي آه در ته لوله به صورت رسوب ژله
جام گرفت و ميانگين نتايج براي وزن و ها در سه تكرار ان آليه آزمايش.  دقيقه خشك گرديد٣٠سانتيگراد به مدت حدود 

 . آمده است١-١ها در جدول  رنگ نمونه
 
 
 

 



 

 

 
 

 ها  ميزان و رنگ صمغ گزانتان استحصالي از انواع و نسبتهاي مختلف حالل١-١جدول 
 

نسبت حجم حالل به نوع حاللشماره نمونه
حــــجم محيـــط 

 )v/V(آشت

ميزان صمغ گزانتان 
 g/Litاستحصالي
ت توليدمحيط آش

رنگ صمغ 
استحصالي

آرمي روشن٣/١٩/٣اتانول١
آرمي روشن٢/١٩٠/٤اتانول٢
آرمي١٠٧/٨اتانول٣
آرمي٥/١٣٤/١٠اتانول٤
آرمي٢٥٣/١٢اتانول٥
آرمي٣/١٠٥/٨ايزوپروپانل٦
آرمي٢/١٧١/٩ايزوپروپانل٧
آرمي١٥٦/١٢ايزوپروپانل٨
آرمي٥/١٧٥/١٢ايزوپروپانل٩
آرمي٢٧٩/١٢ايزوپروپانل١٠

 
 

 بحث و نتايج
  

مالحظه گرديد آه در صورت استفاده از  ايزوپروپانل با نسبت يك برابر محيط ) ١-١(با بررسي بدست آمده در جدول 
بنابراين . باشد آشت توليد ميزان استحصال صمغ برابر تقريبًا  برابر دو حجم اتانول نسبت به يك حجم محيط آشت توليد مي

به همان )  برابر آمتر از اتانول٢حدود ( استفاده از ايزوپروپانل مقرون به صرفه بوده و مي توان با حجم آمتري از حالل 
 برابر حجم ايزوپروپانل بيشتر از دو برابر حجم اتانول ٢البته  ميزان صمغ استحصالي از . ميزان صمغ  استخراج نمود

فقط . داري نداشتند هاي استحصالي تفاوت معني رنگ نمونه. دمان استخراج با ايزوپروپانل بيشتر استبنابراين ران. باشد مي
هاي استحصالي به دليل ميزان آم و  هاي يك سوم و يك دوم  برابر اتانول نمونه هاي استخراج شده با نسبت در مورد نمونه

دهد، اگر نسبت حجمي اتانول آمتر از دو برابر   آامًال نشان مينتايج جدول. ها بودند تر از بقيه نمونه استخراج ناقص روشن
نسبت حجمي محيط آشت توليد باشد و يا نسبت حجمي ايزوپروپانل آمتر از يك برابر نسبت حجمي محيط آشت توليد گردد، 

اندماني حدود يابد با اي وجود آمترين نسبت حجمي ايزوپروپانل ر راندمان استخراج صمغ به طور قابل توجهي آاهش مي
 .دو برابر اتانول دارد
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