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Abstract 

This research includes the study of effect of various carbon and 

nitrogen sources to achieve maximum production of Xanthan by 

bacterium Xanthomonas campestris ATCC 13951. the results showed that 

use of source as a carbon sucrose  gave the highest production of 

xanthan(14.01g/l) polysaccharide  after six days of incubation. Lowest 

production of xanthan (3.01 g/l) was obtained when  lactose was used as a 

carbon source. maximum biomass (4.1g/l) was obtained when galactose 

was used as a carbon source and lowest biomass(1.41g/l) was obtained 

when xylose was used as a carbon source. The result also showed that 

maximum production of xanthan (13.98 g/l) was obtained when 

phenylalanine was used as a nitrogen source while lowest production of 

xanthan (7.39g/l) was obtained in case when thiourea was used as a 

nitrogen source. Maximum and minimum production of biomass  

(3.34 , 1.13g/l) were obtained when sodium nitrogen and thiourea used as 

a nitrogen source respectively. 

 
الخالصة 

مصادر كاربونية مختمفة ومصادر نايتروجينية  إضافة تأثيريتضمف البحث دراسة 
 Xanthomonas cammpestrisلمزانثاف بواسطة البكتريا  إنتاجية أفضؿمختمفة لمحصوؿ عمى 

ATCC 13951  أعطىاستخداـ المصدر الكاربوني السكروز قد  أفالنتائج  أظيرتحيث 
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مف التحضيف واقؿ  أياـبعد ستة  (لتر/غـ 14.01)متعدد الزانثاف مف السكر اؿ إنتاجية أقصى
لتر عند استخداـ الالكتوز بوصفو مصدرًا /غـ 3.01لمزانثاف تـ الحصوؿ عمييا كانت  إنتاجية

 4.10لمكتمة الحيوية كانت  إنتاج أقصى أفبالنسبة لمكتمة الحيوية فقد بينت النتائج  أماكاربونيًا 
 كانت  إنتاجيةكر الكالكتوز بينما اقؿ لتر عند استخداـ س/غـ

نتائج استخداـ المصادر  أوضحت. كاربونياً لتر باستخداـ سكر زايموز بوصفو مصدرًا /غـ 1.41
عالية مف الزانثاف  إنتاجية أعطىالنايتروجينية اف استخداـ الحامض االميني فينايؿ االنيف قد 

عند استخداـ  (لتر/غـ 7.39)لحصوؿ عمييا لمزانثاف تـ ا إنتاجيةفي حيف اقؿ  (لتر/غـ 13.98)
لتر عند استخداـ نترات الصوديوـ /غـ 3.34 لمكتمة الحيوية فكانت إنتاجية أعمى أماالثايويوريا 

. باستخداـ الثايويوريا كذلؾ (لتر/غـ 1.13) إنتاجيةواقؿ 
 

المقدمة 
 Northern يكياألمرمف قبؿ العامميف في مركز البحوث  1950تـ اكتشاؼ الزانثاف عاـ 

Regional Research Laboratory of the U.S. Department of (NRRL) Agriculture     وذلؾ
التي تذوب في  Gumsاالصماغ  إنتاجالمجيرية التي ليا القابمية عمى  األحياءخالؿ البحث عف 

دد الزانثاف عبارة عف سكر متع. (1) 1960صناعي لمزانثاف عاـ  إنتاج أوؿوبدأ . الماء
polysaccharide لمبكتريا  زيئي عاؿ ينتج مف المزارع النقيةذو وزف جX. campestris  .

وحامض  Mannoseزومانو Glucose يحوي الزانثاف عمى وحدات السكريات كموكوز
وحامض  pyruvic acidومجموعتي حامض البايروفيؾ   Glucuronic acidكموكيورونيؾ

الكالسيوـ ويكوف متعاداًل في  أوالبوتاسيوـ  أولصوديوـ ويحضر كأمالح ا Acetic acidالخميؾ 
. (1،2،3)محمولو المائي وذو لوف اكريمي 

ىوائيًا في وسط يتكوف مف مصدر  X. campestrisينتج الزانثاف بزراعة البكتريا 
يفصؿ الزانثاف  إذمصدر نايتروجيني ومصدر فسفوري والعناصر الضرورية و كاربوني مالئـ
. (4)سط عند اكتماؿ عممية التخمر المنتج مف الو

مادة كاربوىيدراتية متعددة تذوب في الماء البارد والحار وتعطي  بأنويتميز الزانثاف 
لزوجة عالية لمحاليميا باستعماؿ تراكيز واطئة منيا وىي تقاوـ التفاوت في درجات الحرارة واألس 

تستخدـ بوصفيا عاماًل مسيطرًا  فإنياالييدروجيني والمموحة العالية وبسبب ىذه الصفات الشكمية 
السائمة بوصفيا مثبتًا  األنظمةفي   Rheology control agent عمى الصفات الريولوجية

لممستحمبات والعوالؽ ليذا فاف لو عدة استخدامات في كثير مف المجاالت حيث يستخدـ في 
صناعات الدوائية ويدخؿ في الصناعات الغذائية بالدرجة الرئيسية وفي الصناعات النفطية وفي اؿ

العيوف كما يستخدـ في المجاالت  جماكياتركيب المراىـ والكريمات ومنتجات العناية بالبشرة وفي 
. (5،6)الزراعية 
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وتتميز بأنيا  1895عاـ  Smithمف قبؿ العالـ X. campestris اكتشفت بكتريا الػ
والدرجة الحرارية المثالية ، ئيةىوا القطب، أحادية باسواطعصوية سالبة لصبغة كراـ تتحرؾ 

.مخاطية صفراء الموف ناعمة ولزجةـ وتنمو عمى شكؿ مستعمرات o 28لنموىا ىي 
 

 المواد وطرائق البحث
وقد تـ   X. campestris ATCC 13951تـ في ىذه الدراسة استخداـ البكتريا 

جميورية / القاىرة/ جامعة عيف شمس/ كمية الزراعة/المجيرية  حياءاألالحصوؿ عمييا مف قسـ 
 .مصر العربية

 
  Culture Media  الزراعية األوساط

  Yeast Malt Extract Agar Medium الصمب وسط مستخمص الخميرة والشعير  -1
وزراعتيا ويتكوف  Xanthomonas campestrisيستخدـ ىذا الوسط لحفظ البكتريا 

، 5، بيبتوف 3، خالصة الشعير 3 مستخمص الخميرة: (لتر/غـ) اآلتيةىذا الوسط مف المواد 
وضبط  مف إذابة المواد كافة في لتر مف الماء المقطر حضر ىذا الوسط .20 أكار، 20كموكوز
ودرجة حرارة  2سـ/كغـ 1، وعقـ بجياز الموصدة عند ضغط 7.0الييدروجيني عند  األس
121o (7)معقمة  أنابيب أوبتري  أطباؽدقيقة ثـ وزع في  15ـ مدة. 

 

  Inoculum mediumالمقاح  وسط  -2
االكار وزع  إلىيتكوف ىذا الوسط مف نفس مكونات الوسط السابؽ نفسيا عدا افتقاره 

 .دقيقة 15مؿ لكؿ دورؽ ثـ عقـ الوسط مدة  50مؿ بواقع  250الوسط في دوارؽ زجاجية سعة 
 

: Production mediumوسط االنتاج   -3
: (لتر/غـ)يتكوف ىذا الوسط مف المواد التالية  إذ إنتاجيااستخدـ ىذا الوسط كونو وسطًا 

، كبريتات المغنيسيوـ المائية KH2PO4 5.0، فوسفات البوتاسيوـ ثنائية الييدروجيف 30كموكوز 
MgSO4.7H2O 0.2 حامض البوريؾ 2.0، حامض الستريؾ2.0، كبريتات االمونيوـ ،

، FeCl2.H2O 0.0024، كموريد الحديد المائية ZnO 0.006، اوكسيد الزنؾ 0.006
، حضر ىذا الوسط HCl 0.13، حامض الييدروكموريؾ CaCO3 0.02كاربونات الكالسيوـ 

وزع . (8) 7.0الييدروجيني عند  األسالمواد كافة في لتر مف الماء المقطر وضبط  إذابةمف 
مؿ لكؿ دورؽ ، عقـ الوسط وبعد ذلؾ لقح بواسطة  100مؿ بواقع  250في دوارؽ زجاجية سعة 

 150وبمعدؿ  1±ـ 28oثـ حضف بالحاضنة اليزازة عند درجة حرارة % 4قاح المحضر بنسبة الؿ
. دورة بالدقيقة
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طرائق التحميل  
 Determination of Biomassتقدير الكتمة الحيوية   -1

 األسانتياء فترة الحضانة المعينة سحبت الدوارؽ مف الحاضنة وتـ قياس  عند
 6000عممية النبذ المركزي لمحتوى كؿ دورؽ عند  أجريتؽ ثـ الييدروجيني النيائي لكؿ دور

بنظر االعتبار لزوجة المزرعة، اذ خففت المزارع ذات  األخذدقيقة مع  30دقيقة مدة /دورة
وبعد الترسيب ترؾ الرائؽ  .(9)حسب الحاجة  أكثر أو 1:1المزوجة العالية بالماء المقطر بنسبة 

بقايا السكر  إلزالةة تـ غسميا بحجـ معيف مف الماء المقطر  جانبًا وقبؿ جمع الخاليا المترسب
 30دقيقة مدة /دورة 6000عممية الترسيب لمخاليا عند  أعيدتالمتعدد الممتصؽ بالخاليا ثـ 

لتقدير السكر المتعدد الزانثاف،  األوليالراشح  إلىرواشح الغسؿ  وأضيفتدقيقة ترؾ الراشح جانبًا 
زجاجية صغيرة معمومة الوزف وجففت في فرف  أطباؽعد ذلؾ في وجمعت الخاليا المترسبة ب
تـ قياس الكتمة الحيوية بفارؽ الوزنيف باستخداـ  .ساعة 24ـ لمدة o 60كيربائي عند درجة حرارة 

 .ميزاف حساس
 

 (الزانثان)عزل وتقدير السكر المتعدد   -2
حجماف مف  إليو وأضيؼمؿ مف راشح التخمر الرائؽ الخالي مف الخاليا  10تـ اخذ 

عممية النبذ المركزي لممزيج  أجريتالمبرد، حرؾ المزيج بقوة بواسطة قضيب زجاجي ثـ  األسيتوف
زجاجية معمومة الوزف  أطباؽدقيقة وضع الزانثاف المترسب في  15دقيقة مدة / دورة 8000عند 

حساب وزف ساعة تـ  24ـ لمدة o 60وجففت محتوياتو في الفرف الكيربائي عند درجة حرارة 
 .(10)الزانثاف بفارؽ الوزنيف باستخداـ ميزاف حساس 

 
النتائج والمناقشة 

 نتاجمصادر كاربونية مختمفة في نمو البكتريا  إضافة تأثير  :الزانثان وا 

عمى وسط االنتاج باستخداـ سكريات مختمفة بتركيز  X. campestrisتـ تنمية البكتريا 
مف الزانثاف كانت  إنتاجية أقصى إف (1)جدوؿ اؿنتائج  أظيرت. بوصفيا مصادر كاربونية 3%

 إنتاجلقد عزز السكروز مف . لتر عند استخداـ السكروز بوصفو مصدرًا كاربونياً /غـ 14.01
 أفمف  Demain (1979)و Souwوتتفؽ ىذه النتيجة مع مابينو  (الزانثاف)السكر المتعدد 
وكذلؾ  .X. campestris NRRLB1459 (8)عالية مف قبؿ البكتريا  إنتاجيةالسكروز عزز 

السكر المتعدد السكميروكموكاف  إلنتاجيةمف تعزيز السكروز  (1998)وجماعتو  Farinaمابينو 
 13.10)مقاربة  إنتاجيةالكموكوز  أبدىفي حيف  .Sclerotium rolfsii  (11)مف قبؿ الفطر 

كاًل مف  فأعدة بحوث  أشارت، اف ىذه النتيجة قريبة مف نتائج كثير البحوث حيث (لتر/غـ
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السكريات المتعددة مف والفطريات عمى نحو جيد وذلؾ لسيولة  إنتاجالكموكوز والسكروز يدعماف 
لـ يدعـ الالكتوز بوصفو مصدرًا  األخروفي الجانب  .(8،12،13)الدقيقة ليا  حياءاألتمثيؿ 

قميمة   إنتاجية أعطى إذمف الزانثاف  إنتاج أيكاربونيًا 
الباحثوف  إليو أشار وىذه النتيجة تتفؽ مع ما. (لتر/غـ 3.01)ف السكر المتعدد الزانثاف جدًا ـ
ضعؼ  إلى (2001)الصميدعي  أشارالسكريات المتعددة، فقد  إنتاجالالكتوز اليدعـ  أفمف 

الزانثاف مف وسط  إنتاجعمى استغالؿ سكر الالكتوز لغرض  X. campestrisقابمية بكتريا 
 البوليوالف مف الفطر إنتاجالالكتوز اليدعـ  أف (1999)بيف  الشاىري  ماؾ. (14)الشرش 

Aureobasidium pullulans  الفعالية الواطئة النزيـ بيتا إلىويعزى السبب في ذلؾ-
اما سكر الكالكتوز . (15)كالكتوسايديس الذي يعمؿ عمى تكسير الالكتوز الى كموكوز وكالكتوز 

الزانثاف كانت  إنتاجية أف إال (لتر/غـ 4.10)لكتمة الحيوية مف ا إنتاجية أقصى أعطىفقد 
الييدروجيني النيائي  األسفيما يخص  أمامقارنة بالكموكوز والسكروز  (لتر/غـ 6.13)ضعيفة 

نتاجطبيعة الزانثاف  إلىفقد انخفض عمى نحو اعتيادي ويعزى ىذا   .X  إلىالبكتريا  وا 

campestris األسانخفاض  إلى أدتلثانوية الحامضية التي لعدد مف النواتج االيضية ا 
. الييدروجيني النيائي

 
نتاجمختمفة في نمو البكتريا الكاربونية المصادر ال إضافة تأثير: (1)جدول  . الزانثان وا 

المصدر الكاربوني 
لتر /غم 30

الكتمة الحيوية 
لتر /غم

الزانثان 
النهائي   pHلتر /غم

 (0.14) 5.84 (0.71) 13.10 (0.28) 3.10الكموكوز 
 (0.31) 6.24 (0.44) 3.01 (0.70) 2.90الكتوز 
 (0.64) 5.85 (0.76) 11.28 (0.19) 3.71فركتوز 
 (0.07) 5.45 (1.18) 6.13 (0.28) 4.10كالكتوز 
 (0.64) 5.55 (0.58) 14.01 (0.59) 2.88سكروز 
 (1.34) 5.25 (0.59) 10.24 (0.56) 3.30مانوز 
 (1.27) 5.30 (1.13) 9.2 (0.30) 2.11رامينوز 

 (0.62) 6.07 (0.05) 5.69 (0.99) 1.60سيميوبايوز 
 (0.50) 6.25 (1.36) 6.22 (0.56) 2.20ارابينوز 
 (1.48) 5.45 (0.61) 8.77 (0.57) 1.41زايموز 

. (S.D)تمثل معدل مكررين، القيم بين القوسين تمثل االنحراف المعياري  أعالهالقيم الواردة في 
 

 نتاجمصادر نيتروجينية مختمفة في نمو البكتريا  إضافة تأثير  :الزانثان وا 

 األمثؿالمصدر النايتروجيني  إلىتـ استخداـ مصادر نايتروجينية مختمفة لغرض التعرؼ 
 أظيرتوأضيفت المصادر النتروجينية المختمفة بتركيز تدرجي . الزانثاف إنتاجالذي يدعـ 
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كمصدر نايتروجيني  phenylalanineالحامض االميني  إضافةاف  (2)النتائج الجدوؿ 
مف التحضيف في حيف كانت  أياـبعد ستة  (لتر/غـ 13.98)لمزانثاف  إنتاجية أقصى أعطى
 اإلنتاجيةبمغت  إذلمزانثاف عند استخداـ الثايويوريا بوصفو مصدرًا نايتروجينيًا  إنتاجيةاقؿ 

جيدة لمزانثاف  إنتاجيةنترات الصوديوـ المصدر النايتروجيني  أعطىلتر كذلؾ /غـ 7.39
 3.34)ليا  إنتاجية أقصىالكتمة الحيوية فقد تـ الحصوؿ عمى  أما (لتر/غـ 13.45)

لتر /غـ 1.13لمكتمة الحيوية  إنتاجيةباستخداـ نترات الصوديوـ في حيف كانت اقؿ  (لتر/غـ
 إليوتوصؿ  تفؽ مع ماوىذه النتائج ت. مف التحضيف  أياـباستخداـ الثايويوريا بعد ستة 

لمزانثاف يمكف الحصوؿ عميو باستخداـ الحامض االميني  إنتاج أفضؿ أفالباحثيف مف 
phenylalanine  الزانثاف  إلنتاجبوصفو مصدرًا نايتروجينيًا كونيا تعزز المسارات االيضية

بسبب  األوليالييدروجيني  األسالييدروجيني النيائي فقد انخفض عف  األس أما. (8)
. النواتج االيضية الثانوية الحامضية

 
نتاجمختمفة في نمو البكتريا النايتروجينية المصادر ال إضافة تأثير :(2)جدول  . الزانثان وا 
المصادر 

النايتريتروجينية  
التراكيز   

لتر /غم
الكتمة الحيوية 

لتر /غم
الزانثان 

النهائي   pHلتر /غم

phenylalanine 4.997 2.56 (0.61) 13.98 (1.41) 5.31 (0.69) 
NH4NO3 1.21 2.15 (0.78) 10.74 (0.55) 6.22 (0.99) 
NH2CONH2 0.909 2.14 (0.41) 11.16 (1.33) 6.12 (0.13) 
(NH4)2SO4 2.0 3.16 (0.37) 12.93 (1.04) 5.71 (0.83) 
NH4Cl 1.605 2.34 (0.82) 11.72 (1.26) 5.65 (0.28) 
NaNO3 2.57 3.34 (0.55) 13.45 (1.34) 6.10 (0.99) 
NH2CSNH2 1.150 1.13 (0.44) 7.39 (1.15) 5.32 (0.72) 
NaNO2 2.09 1.14 (0.99) 8.36 (0.68) 5.35 (0.48) 

. (S.D)تمثل معدل مكررين، القيم بين القوسين تمثل االنحراف المعياري  أعالهالقيم الواردة في 

 
المصادر 

1) Karin, B.; V. Langendorff and P. Boulenguer. "Xanthan". 

http://www.wiley-vch.de/books/biopoly/pdfv05/bpo/5o11-259269 

(2000). 

2) Omoto, T. Characteristics and food applications of xanthan 

gum.Japonica. J. of Food Ingredients208: 11-12(2003). 

3) Chaplin, M. Water structure and behavior: Xanthan gum.  

        http://www.sbu.ac.uk./water/hyxan.html. (2003). 

http://www.wiley-vch.de/books/biopoly/pdfv05/bpo/5o11-259269
http://www.sbu.ac.uk./water/hyxan.html


 زينة وجيو الجادر  &قاسم   إسماعيلمحمد بشير 

64 

4) Kang, K. S. and I. W. Cottrell, Polysaccharides in: Microbial 

Technology. pp: 418-475. Academic press. New York, 

Sanfrancisco. USA. (1979). 

5) Zibo, Z. Xanthan gum- application. 

http://www.zzbp.com/doce/application. (2003).  

6) Anon, Kelco comp. In-Cosmetic: the Energizing formula. 

http:/www. in-

cosmetics.com/page.cfm/action=Exhib/ExhibID=00210. (2004). 

7) Hayens, W. C.; L. J. Wickerham and C. W. Hesseltine. 

Maintenance of culture of industrially important microorganisms. 

Appl. Microbiol. 3: 361-368. (1955) 

8) Souw, P., and A. L. Demain. Nutritional studies on Xanthan 

production by Xanthomonas campestris NRRL B-1259. Appl. 

Environ. Microbiol. 37:1186-1192. (1979). 

9) Kawahara, H., and H. Obata. Production of Xanthan gum and ice- 

nucleating material from whey by Xanthomonas campestris 

pv.transfucens Appl. Microbiol. Biotechnol. 49: 353-358.(1998). 

10) Kassim, M. B. I., and R. H. Sultan. Pullulan production From sugar 

beet molasses by Aureobasidium pullulans. Qatar Univ. Sci. J. 7: 

313-320. (1997). 

11) Farina, J. I.; F. Sineriz; O. E. Molina, and N. I. Perotti. High. 

Scleroglucan production by Sclerotium rolfsii Influence of medium 

composition. Biotechnol. Lett. 20: 825-831.(1998). 

12) Shin, L.; Y. H. Kim; K. S. Lee; Y. N. Kim and S. M. Byun. 

Production of pullulan by fed-batch fermentation. Biotechnol. 

Letts. 9: 621-624.(1987). 

13) West, T. P. and B. Reed-Hamer. Ability of Aureobasidium 

pullulans to synthesize pullulan upon selected sources of carbon 

and nitrogen. Microbios. 67: 117-124. (1991).  

تريا انتاج الزانثاف بوساطة البؾ .الصميدعي، طو عبد الوىاب خميس جمعة (14
Xanthomonas campestris ATCC13951 كمية / رسالة ماجستير. مف الشرش

. (2001) .العراؽ/ جامعة الموصؿ/ التربية
تحسيف انتاجية العزلة المحمية مف الفطر  .الشاىري، يوسؼ جبار اسماعيؿ (15

Aureobasidium pullulans 1(AP1)  باستخداـ  (البوليوالف)مف السكر المتعدد
/ جامعة الموصؿ/ كمية التربية/ بنفسجية، رسالة ماجستيراالشعة فوؽ اؿ

 .(1999).العراؽ

http://www.zzbp.com/doce/application

