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بررسی تولید شیرین کننده زایلیتول توسط کاندیدا گوئیلیرموندی
1

فروغ عسگری کرچگانی* ،2غالمرضا قزلباش ،1ایرج نحوی

 1کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد فالورجان ،گروه میکروب شناسی 2 ،استادیار ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده علوم،
گروه زیست شناسی 3 ،استاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم ،گروه زیست شناسی

چکیده

سابقه و هدف :زایلیتول یک پلی الکل پنج کربنه با قدرت شیرین کنندگی باالست .تولید بیوتکنولوژیکی زایلیتول با استفاده از
میکروارگانیسم ها به ویژه مخمر ها از نظر زیست محیطی ایمن است و به عنوان جایگزینی برای روش شیمیایی مورد مطالعه قرار
می گیرد .این مطالعه با هدف بررسی تولید این شیرین کننده طبیعی از زایلوز ،توسط سویه مخمری کاندیدا گوئیلیرموندی جداسازی
شده از گرده گل آهار انجام شد.
مواد و روش ها :به منظور جداسازی سویه مخمری تولیدکننده زایلیتول از محیط کشت یست پپتون زایلوز ( )YePXاستفاده گردید.
زایلیتول تولید شده توسط مخمر جداسازی شده از گرده گل آهار ،با روش های کروماتوگرافی الیه نازک و با استفاده از کیت
اختصاصی شناسایی و تایید شد .همچنین به منظور شناسایی مولکولی سویه مخمر از روش  PCRاستفاده گردید .مقدار زایلیتول نیز
با روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال ( )HPLCاندازه گیری شد.
یافته ها :سویه مخمری تولیدکننده زایلیتول با موفقیت از گرده گل آهار جداسازی شد .با روش مولکولی مشخص گردید که به گونه

کاندیدا گوئیلیرموندی تعلق دارد .این مخمر توانست پس از گذشت  22ساعت مقدار  26/42گرم بر لیتر زایلیتول را از  64گرم بر
لیتر زایلوز تولید نماید.
نتیجه گیری :در این بررسی زایلیتول توسط سویه مخمری کاندیدا گوئیلیرموندی جداسازی شده از طبیعت تولید گردید .با توجه به
خواص ارزشمند زایلیتول و با در نظر گرفتن معایب روش شیمیایی تولید زایلیتول ،می توان از این شیرین کننده طبیعی به عنوان
جایگزین قند در صنایع شیمیایی ،غذایی و دارویی استفاده نمود.
واژگان کلیدی :زایلیتول ،زایلوز ،کاندیدا گوئیلیرموندی.
دریافت مقاله :اسفند ماه 22

پذیرش برای چاپ :خرداد ماه 23

م دمه

-زایلیتول یک پلی الکل پنج کربنه می باشد ک ه ب ه ط ور

الکل های قندی دسته ای از پلی الکل ها هستند که با احیای

طبیعی خاصیت شیرینکنندگی باالیی دارد ( .)2این پلی ال ک ل

آلدوزها و کتوزها تشکیل می شوند و دارای مزیت هایی مان ن د

شیرینی مشابه سوکروز ،اما مقدار انرژی کمت ری نس ب ت ب ه

قند خون و

سوکروز دارد و برخالف آن اسید تولید نمی کند .با توجه ب ه

قدرت شیرین کنندگی می باشند ( .)1زایلیتول (  )Xy oی ک ی

مقدار کالری کم ،به عنوان جایگزین قند و یک عامل م ر برای

از پلی الکل هایی است که در حال حا ر به طور وسیعی م ورد

جلوگیری از پوسیدگی دندان در آدامس ،خمیر دن دان ،ده ان

استفاده قرار می گیرد.

شویه و صنایع غذایی استفاده می شود (  3و .)6از آنجایی ک ه

*) آدرس برای مکاتبه :اصفهان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد فالورجان ،گروه میکروب شناسی.

متابولیسم زایلیتول وابسته به انسولین نمی باشد ،در ش رای ط

مقدار کالری پایین ،خاصیت آنتی اکسیدانی ،کاه

تلفن42139226330 :

پست الکترونیکfo.askary63@yahoo.com :
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کمبود انسولین یک جایگزین قند مناسب برای افراد دی اب ت ی

می توان به تولید زایلیتول ت وس ط س وی ه ه ای ک ان دی دا

است (  .)0به دلیل خاصیت دمیکروبی ب ودن زای ل ی ت ول

گوئیلیرموندی (

) ( ،)11-16کاندی دا

می توان از آن در پیشگیری و درمان بیم اری ه ای اوت ی ت

تروپیکالی س (

(s

) ،درماتیت حساسیتی( ،) o c erma sف ی ب روز

سیستیک ( ،)Cys c f ros sدور ده ان ی

(s

(

،)Per o o

) ( ،)10-12ک ان دی دا م وج ی

) ( ،)19ک ان دی دا ش ه ات ا (

کاندیدا آتنسنسی س (

پوکی استخوان و کم خونی همولیتیک ناشی از کمبود گل وک ز

هانسنی (

-4فسفات دهیدروژناز استفاده نمود (.)4

موسیالژی ن وزا (

) (،)12

) ( ،)24دب اری وم ایس ز
) ( )21-23و رودوت وروال
) ( )26اش اره

نمود.

زایلیتول به طور صنعتی با احیای شیمیایی -زایلوز تولی دمی گردد .اما تولید بیوتکنولوژیکی -زایلیتول با است ف اده از

هدف از این مطالعه که برای اولین بار در ایران ان ج ام ش ده

میکروارگانیسم ها به دلیل اینکه نیاز به کاتالیست سمی ن دارد

است ،بررسی تولید زایلیتول توسط سویه مخم ری ک ان دی دا

و از نظر زیست محیطی ایمن می باشد و با توجه به مع ای ب

گوئیلیرموندی جداسازی شده از گرده گل آهار بود.

روش شیمیایی ،از اهمیت به سزایی برخوردار است (  .)2در
سال های اخیر تبدیل میکروبی زایلوز به زایلیتول بسیار م ورد

مواد و روش ها

توجه قرار گرفته است .در میان میکروارگانیسم ها ،مخ م ره ا

ال ) جداسازی سویه مخمری مولد زایلیتول :برای این من ظ ور

بهترین تولیدکننده می باشند (  .)9مخمرها از مدت ها پ ی

ابتدا گرده گل آهار به مدت س ه روز در دم ای  20درج ه

و ص ن ای ع

سیلیسیوس در آب خیسانده شد .سپس  4/1میلی لیتر از محلول

قابل قبول ترین منابع میکروبی در صنایع مختل

 ) Rبه ع ن وان

یاد شده به ارلن های حاوی محیط جداسازی یس ت پ پ ت ون

یک منبع سالم مطر بوده اند ( .)2از جمله زیس ت گ اه ه ای

زایلوز ( ( )YePXعصاره مخم ر  ،14پ پ ت ون  ،24زای ل وز

مخمرها می توان به گیاهان اشاره نمود .گیاهان به دلیل داشتن

( 24گرم بر لیتر) با ( ) H 0مرک ،آلمان) انتقال داده شد و در

توانایی فتوسنتز و ساخت بسیاری از ترکیبات کربنی م ت ن و ،

دمای  34درجه سیلیسیوس در انکوباتور شیکردار با  244دور

مهیا

در دقیقه گرماگذاری گردید ( .)20پس از  69ساعت از مح ی ط

غذایی بوده اند و به دلیل عدم بیماریزایی (

زیستگاه های مناسبی را برای مخمرهای م خ ت ل
می سازند (.)14

مایع بر روی محیط جداسازی جامد کشت داده شد .پس از دو

بیشتر مخمرهای تولید کننده زایلیتول از زایلوز به عنوان منب ع

روز کلنی ها در زیر میکروسکوپ مشاهده و بررسی شدند .این

کربن استفاده می کنند .مسیر کاتابولیکی زایلوز به این صورت

مخمر در محیط های اسلنت یست پپتون دکستروز آگار ( )YP

است که ابتدا -زایلوز توسط آنزیم زای ل وز ردوک ت از ب ه

(گلوکز  ،24پپتون  ،24عصاره مخمر  14و آگار ( 24گ رم ب ر

زایلیتول احیا می شود .سپس زایلیتول ت وس ط زای ل ی ت ول

لیتر)) (مرک ،آلمان) و در دمای  6درجه سیل ی س ی وس ب رای

دهیدروژناز به -زایلولوز اکس ی د م ی ش ود .س ران ج ام

آزمایشات بعدی نگهداری شد (.)24

-زایلولوز توسط آنزیم زایلوز ک ی ن از ب ه

-زای ل ول وز

ب) تولید زایلیتول توسط سویه مخمری جدا شده :مخمر فع ال

 0فسفات فسفریله شده و سپس وارد مسیر پن ت وز فس ف ات

شده مورد نظر در یک ارلن حاوی  04میلی لیتر محیط پ ی

می شود (.)1

تولید زایلیتول (زایلوز  ،64سولفات آمونیوم  ،0پ ت اس ی م دی

در سال های اخیر مط ال ع ات زی ادی در م ورد ت ول ی د

هیدروژن فسفات  ،2سولفات منیزیم  ،4/0عصاره مخم ر  0و

کاندی دا

پپتون ( 1گرم بر لیتر) (مرک ،آلمان) با  ) H 0/0کش ت داده

) و سایر مخمرها صورت گرفته است .از این می ان

شد .سپس ارلن در دمای  34درجه سیلیسیوس در انکوباتور ب ا

بیوتکنولوژیکی زایلیتول به وسیله سویه های مختل
(
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 194دور در دقیقه گرماگذاری گردید .پس از  69س اع ت از

گرفت .به این ترتیب که محیط کشت تخمیری در  4444دور

محیط یاد شده به نسبت  0درصد به ارلن های حاوی مح ی ط

به مدت  10دقیقه سانتریفوژ گردید و با آب م ق ط ر  2ب ار

تولید) انتقال داده شد .ارلن ه ا در

شستشو داده شد .سپس در دمای  94درجه سیلیسیوس تا اب ت

تولید (مشابه محیط پی

دمای  34درجه سیلیسیوس با  194دور در دقیقه گرماگ ذاری

شدن وزن ،خشک گردید (.)24

شدند .تولید زایلیتول ،هر  26ساعت به مدت  0روز ب ررس ی

ه) استخرا

گردید (.)2

مخمر-پپتون-گلوکز (  )YPمایع کشت داده شد .س ل ول ه ا

ابتدا مخمر مورد نظر در م ح ی ط عص اره

:

) شناسایی زایلیتول :در ابتدا زایلیتول تولید ش ده ت وس ط

جداسازی و با استفاده از آب مقطر شستشو داده شدند .س پ س

سویه مخمری کاندیدا گوئیلیرموندی با روش کروماتوگ راف ی

سلول ها با بافر لیزکننده

 ،)Lysدانه های شیشه ای

الیه نازک ( ) LCبه عنوان یک روش آنالیزی ساده و سریع به

(  620-444میکرون) ،محلول فنل-کلروفرم-ایزوآم ی ل ال ک ل

صورت کیفی مورد شناسایی قرار گ رف ت .در ای ن روش

( )1:26:20مخلو شدند و به مدت  3تا  0دق ی ق ه ورت ک س

ترکیبات بر اساس قطبیت و وزن م ول ک ول ی ج داس ازی

،) r o X-

( ffer

( X-

گردیدند .بافر لیزکننده حاوی تریتون

می شوند .به این ترتیب که مقدار  1میکرولیتر از محیط حاوی

سدیم دودسیل سولفات (

زایلیتول تولید شده توسط مخمر بر روی کاغذهای سیلیک اژل

کلریدریک (  ) r s-HCو اتیلن دی آمین تترا است ی ک اس ی د

( LCمرک ،آلمان) قرار گرفت .کاغذ به مدت  2ساع ت در

(

) r s-

حالل (مرک ،آلمان) شامل پروپانل-بوتان ل-آب ب ا نس ب ت

ا افه شد .به منظور انحالل

 1:2:2قرار داده شد .سپس به منظور اهر شدن ل ک ه ه ای

مخلو سازی به آرامی انجام گرفت .پس از سانت ری ف ی وژ ب ا

(هیدروکسید سدی م-پ رم ن گ ن ات

سرعت  14444دور در دقیقه ( ) به مدت  14دقیقه ،به رومان د

پتاسیم) (مرک ،آلمان) اسپری گردید .پس از خش ک ش دن،

جدا شده به میزان دو برابر حجم آن ایزوپروپانول سرد ا اف ه

تولید زایلیتول مورد بررسی قرار گرفت (.)6

شد .حرکت سریع و یا ورتکس در این مرحله موجب ق ط ع ه

ایجاد شده ،کاغذ با رن

) ،کلرید سدیم ،ت ری س-اس ی د

) بود .سپس به محتویات فو  ،ب اف ر (
در بافر

 r s-ع م ل

سپس زایلیتول تولید شده توسط مخمر مورد نظر که ابت دا ب ا

قطعه شدن

روش کروماتوگرافی الیه نازک جداسازی گردید ،با استفاده از

دور ریخته شد .پس از تبخیر شدن ایزوپروپانول ،در زیر هود به

کیت خریداری شده از شرکت مگازایم ایرلند شناسایی شد و

 r s-ا افه ش د.

رسوب باقی مانده  144میکرولیتر بافر

استخرا شده تا زمان انجام  PCRدر دمای  -24درج ه

مورد تایید قرار گرفت .به منظور تشخیص کی ف ی و ک م ی

سیلیسیوس قرار گرفت (.)22

زایلیتول تولید شده توسط مخمر و هم چنین ان دازه گ ی ری
مقدار زایلوز باقی مانده طی این فرآیند ت خ م ی ر ،از روش

و) واکن

کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال ( )HPLCاستفاده گ ردی د.

ت ک

ساخ ت

-3

در این روش از ستون آمینی
شرکت

a er

H

-

c eos

می گردد .پس از سانتریفیوژ ،محلول رومان د

زنجی ره ای پ ل ی م راز (
ی ر ن اح ی ه
CC

C

ع ن وان

آلمان استفاده شد .فاز متحرک ،استونی ت ری ل:

عبور داده شد .آشکارساز مورد استفاده  Rبود و  24میکرولیتر

از پ رای م ره ای
- CC

پ رای م ر

C-3

آب ( )94:24بود که با سرعت  1میلی لیتر در دقیقه از س ت ون

rR

) :ب ه م ن ظ ور

رو

ب ه

- CC CC C

ب

ه

ج ل و

و

به عن وان

پرایمر برگشتی استفاده شد (  .)29به منظور شناسایی مولک ول ی
 PCRبا حجم 20

از نمونه ها به دستگاه تزریق گردید.

مخمر مولد زایلیتول جداسازی شده ،واکن

د) اندازه گیری بیومس (توده) میکروبی :اندازه گی ری ت وده

میکرولیتر شامل  2/0میکرول ی ت ر ب اف ر 4/20 ،)14X( PCR
میکرولیتر

زنده هم زمان با اندازه گیری بیشینه تولید زایلیت ول ص ورت
331

c

( 20میلی موالر) 1 ،میکرولیتر از هر پرای م ر،
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 4/20میکرولیتر آنزیم  aپلیمراز
مخلو

P )4/2

((

 4/0 ،می ک رول ی ت ر

 22درجه سیلیسیوس به مدت  1دقیقه و در نهایت طویل ش دن

الگو و

نهایی در دمای  22درجه سیلیسیوس به مدت  2دقیق ه ان ج ام

میلی موالر)  2 ،میکرولیتر

شد .درجه خلوص و اندازه نسبی محصول  PCRبه دست آم ده

 12میکرولیتر آب مقطر استریل انجام شد.
 PCRدر دس ت گ اه ت رم وس ای ک ل ر

بر روی ژل آگاروز  1/0درصد تعیین شد .سپس توسط شرک ت

) با شرایط

فزا پژوه تعیین توالی گردید .توالی به دست آم ده در س ای ت

دمایی  0دقیقه واسرشت شدن ابتدایی در دم ای  20درج ه

 Cجستجو شد تا نام جنس و گونه مخ م ر م ورد ن ظ ر

در ادام ه واک ن
ra e

erma y

orf

as er cyc er

e

سیلیسیوس و در ادامه  34چرخه شامل واسرش ت ش دن در

مشخص شود.

دمای  20درجه سیلیسیوس به مدت  34انیه ،اتصال در دم ای

ز) آنالیز آماری :برای آنالیزهای ژنوم ی از ن رم اف زار
o.

 00درجه سیلیسیوس به مدت 34انیه ،طویل شدن در دم ای

. CLC

e om cs ork e ch

 )CLCاستفاده شد.
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شکل  :1مقایسه توالی

CC C C
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سویه مخمری جداسازی شده و سویه دارای بیشترین تشابه از سایت
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یافته ها
ال ) جداسازی و شناسایی مخمرهای مولد زایلیتول :در ای ن
بررسی سویه مخمری مولد زایلی ت ول از گ رده گ ل آه ار
جداسازی گردید و به عنوان بهتری ن ت ول ی دک ن ن ده ب رای
بررسی های بعدی انتخاب شد.

ری ب وزوم ی:

ب) شناسایی مخمرها توسط تعیین توالی

قطعات به دست آمده از هر مخمر پس از  PCRب ر روی ژل
S

آگارز برده شد تا خالص بودن و اندازه نسبی آن ها مش خ ص
گردد .طول قطعات به دست آمده با پرایمرهای
در مخمرهای مختل

شکل  :2کروماتوگرافی الیه نازک ( ) LCحاصل از زایلیتول تولید شده

و

م ت ف اوت و ش ام ل قس م ت ی از

توسط سویه کاندیدا گوئیلیرموندی .باند زایلیتول تولید شده توسط مخمر
( ) در مقابل باند زایلیتول شاهد (.)X

rR

-

rR

می باشد .پس از تعیین ت وال ی و ت ط اب ق در

 2نشان داده شده است (مقدار  14گرم بر ل ی ت ر زای ل ی ت ول

 Cمشخص گردید که ج دای ه م ورد ن ظ ر ب ا

به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت) .س پ س زای ل ی ت ول

تشابه  22درصدی به گونه پی ک ی ا گ وئ ی ل ی رم ون دی ی ا

تولید شده ت وس ط ای ن م خ م ر ب ا اس ت ف اده از ک ی ت

کاندی دا گ وئ ی ل ی رم ون دی ت ع ل ق دارد (ش ک ل .)1

مگازایم شناسایی و تایید گردید .هم چنین مقدار تولید با استفاده

کاندیدا گوئیلیرموندی دارای کلنی های نرم ،صاف ،موکوئی دی

از روش ک روم ات وگ راف ی م ای ع ب ا ع م ل ک رد ب اال

بر روی محیط عصاره مخم ر-پ پ ت ون-گ ل وک ز

(  )HPLCاندازه گیری شد .هم ان ط ور ک ه در ن م ودار 1

سایت

و کرم رن

-

rR

- .

X

و قس م ت ی از

(  )YPبود.

مشاهده می شود این م خ م ر در روز س وم پ س از 22

) شناسایی کیفی و کمی زایلیتول تولید شده توس ط س وی ه

ساعت بیشترین تولید زایل ی ت ول (  26/42گ رم ب ر ل ی ت ر)

کاندیدا گوئیلیرموندی :مخمر کاندیدا گوئیلیرموندی پ س از

را از  64گرم بر لیتر زایلوز دارا بود .همچنین مقدار قند زای ل وز

 26ساعت قادر به تولید زایلیتول از قند زایل وز م ی ب اش د.

باقی مانده و مقدار توده میکروبی ،در این ف رآی ن د ت خ م ی ر

زایلیتول تولید شده در روز دوم بر روی کاغذ  LCدر شک ل

اندازه گیری شد.
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0
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0

0

نمودار  :1تولید زایلیتول و مصرف قند زایلوز توسط کاندیدا گوئیلیرموندی و اندازه گیری آن ها با استفاده از .HPLC
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بح

زایلوز به عنوان تنها منبع کربن بودند .از میان آن ها  13ت ا از

در این مطالعه زایلیتول به عنوان محصول اصلی مت اب ول ی س م

زایلوز ،زایلیتول تولید کردند .از این مخمرهای مولد زایلی ت ول،

زایلوز توسط مخمر کاندیدا گوئیلیرموندی (جداسازی شده از

سویه

 Y -کاندیدا بیشترین تولید زایلیتول ( 20گرم بر لیت ر)

گرده گل آهار) تولید گردید .مقادیر زایلیتول تولی د ش ده ب ا

را از  64گرم بر لیتر زایلوز داشت ( .)9در پژوه

روش بسیار دقیق کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال ()HPLC

مخمری کاندیدا گوئیلیرموندی جداسازی شده از گرده گل آهار

اندازه گیری شد .به طور معم ول زای ل ی ت ول ب ه وس ی ل ه

 26/42گرم بر لیتر زایلیتول از  64گرم بر لیتر زایلوز تولید کرد.

میکروارگانیسم های مصرف کننده زایلوز تولید می شود .ای ن

مقدار زایلیتول تولید شده توسط این سویه نزدیک به مطالع ات

میکروارگانیسم ها دارای آنزیم زایلوز ردوکتاز می ب اش ن د و

انجام شده مشابه می باشد.

زایلیتول محصول اصلی متابولیسم زایلوز است ( .)22ت ول ی د

از آنجایی که زایلوز ،فراوان ترین مونومر ق ن دی م وج ود در

میکروبی زایلیتول از منابع کربنی دیگر در موارد ن ادر ان ج ام

ترکیبات همی سلولزی هیدرولیز شده است ،از لحا اقت ص ادی

شده است .تولید زایلیتول از گلوکز تنها در یک مورد ت وس ط

تولید زایلیتول از این منبع ارزان قیمت می تواند بسیار مقرون به

) گ زارش ش د (.)34

صرفه باشد .فرآیند تخمیر که در مخمرها منج ر ب ه ت ول ی د

همچنین تولید زایلیتول از الکتوز در یک مورد ،طی یک فرآیند

زایلیتول می شود از طریق فاکتورهایی مانند غلظت زایلوز ،منب ع

سه مرحله ای با استفاده از میکروارگانیسم ها انج ام گ رف ت

نیتروژن ،هوادهی ،دما و  Hکنترل می گردد .به منظور اف زای

(  .)31در مطالعات اخیر مخمر کاندیدا بهترین مخ م ر م ول د

بازدهی فرآیند بیوتکنولوژیکی زایلیتول می توان این پارامترها را

زایلیتول در نظر گرفته شده است .از ویژگی های این م خ م ر

بهینه سازی نمود .جداسازی سویه های مخمری مولد زایلیتول و

ت ع ادل

شناسایی اولیه این سویه ها گامی نخست برای دست ی اب ی ب ه

اونیشی

( sh

) و سوزوکی

(k

می توان به مصرف کننده طبیعی -زایلوز و ح ف

حا ر سویه

سویه های برتر تولید کننده زایلیتول می باشد.

اکسیداسیون و احیا در طول تجمع -زایلیتول اش اره ن م ود
( .)32ایکوچی (  ) ke chو ه م ک اران در س ال 1222
مخمرهای مولد زایلیتول را از خاک مزار و پارک ها به وی ژه
خاک هایی که در تماس با بر

نتیجه گیری

های افتاده از درختان ب ودن د

در این بررسی زایلیتول توسط س وی ه م خ م ری ک ان دی دا

جداسازی نمودند .در میان مخمرهای جداسازی شده ،س وی ه

گوئیلیرموندی جداسازی شده از طبیعت تولید گردید .با ت وج ه

 002-2کاندیدا بیشترین مقدار زایلیتول ( 123گرم بر لیتر) را از

به خواص ارزشمند زایلیتول و با در نظر گرفتن مع ای ب روش

 244گرم بر لیتر زایلوز تولید کرد ( .)33در مطالعه ای دی گ ر

شیمیایی تولید زایلیتول ،می توان از این شیرین کننده طبیعی ب ه

کاندیدا گوئیلیرموندی که قادر به تولید زایلی ت ول

عنوان جایگزین قند در صنایع شیمیای ی ،غ ذای ی و داروی ی

سویه

بود مورد بررسی قرار گرفت .این سویه از  104گرم بر ل ی ت ر

استفاده نمود.

زایلوز پس از  3روز 24 ،گرم بر لیتر زایلیتول تولید ک رد (.)6
یک سویه مخمری کاندیدا گوئیلیرمون دی ت وس ط ک اروال و

ت کر و قدردانی

( )Car a hoو همکاران گزارش شد که از  34گرم ب ر ل ی ت ر

نویسندگان این مقاله از سرکار خ ان م اح م دی ک ارش ن اس
 HPLCآزمایشگاه م رک زی دانش گ اه اص ف ه ان ب ه

زایلوز 23/9 ،گرم بر لیتر زایلیتول تولید نمود (.)36

بخ

رائو ( )Raoو همکاران تعداد  30سویه مخم ری را از روده

دلیل همکاری صمیمانه در اج رای ای ن پ ژوه

سوسک جداسازی کردند .از این میان  24سویه مصرف کنن ده

امتنان را دارند.
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Abstract
Background & Objectives: Xylitol is a naturally five–carbon polyol with a high sweetening
ability. The biotechnological production of xylitol by microorganisms specially yeasts is very
environmentally safe and has been studied as an alternative to the chemical method. The purpose
of this study was xylitol production by Candida guilliermondii that isolated from spores of
Zinnia.
Materials & Methods: The xylitol producing yeast strain was isolated on Yeast extract Pepton
Xylose (YePX) medium. The identity of strains was confirmed using PCR reaction. The xylitol
produced by the strains was analyzed using tine layer chromatography (TLC) and specific kits.

The concentration of Xylitol produced in this experiment was quantified using HPLC method.
Results: The xylitol producing yeast strain was isolated from pollen of Zinnia elegans flower and
was identified by 16S rRNA sequence analysis as Candida guilliermondii. This strain produced
24.67 g l-1 xylitol after 72 hours in medium contained 40 g l-1 xylose.
Conclusion: In this study xylitol was produced by Candida guilliermondii isolated from the
nature. According to the properties of xylitol and the difficulties through chemical production of
this compound, the sweetener produced by biotechnological methods can be used as an attractive
sugar in the nutritional supplement and pharmaceutical industries.
Keywords: Xylitol, Xylose, Candida guilliermondii.
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