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بررسی تولید سوربیتول توسط دبرومایسس هانسنئی
1

مرضیه شمعی* ،4فروغ عسگری کرچگانی ،4غالمرضا قزلباش ،5وجیهه کرباسی زاده ،9ایرج نحوی
 1کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد فالورجان ،گروه میکروب شناسی 2 ،استادیار ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده علوم ،گروه
زیست شناسی 3،استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد فالورجان ،گروه زیست شناسی 4 ،استاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم ،گروه زیست شناسی

چکیده

سابقه و هدف :سوربیتول یک پلی الکل شش کربنه است و خاصیت شیرین کنندگی و محلولیت باالی آن موجب شده تا از این
پلی-اُل در صنایع غذایی به عنوان یک پیش ماده در تولید بسیاری از محصوالت استفاده شود .امروزه تولید میکروبی سوربیتول به
دلیل شرایط مناسب واکنش تخمیری ،مقرون به صرفه بودن تولید آن و مشکالت محیطی ناچیز مورد توجه قرار گرفته است .این
مطالعه با هدف بررسی تولید سوربیتول از سوکروز ،توسط سویه مخمری دبرومایسس هانسنئی جداسازی شده از طبیعت انجام شد.
مواد و روش ها :به منظور جداسازی سویه مخمری تولید کننده سوربیتول از محیط کشت حاوی  44درصد گلوکز و  1درصد
عصاره مخمر استفاده گردید .پس از شناسایی مخمر با استفاده از تعیین توالی ژن  ،ITSچگونگی تخمیر و تولید سوربیتول از
سوکروز مورد مطالعه قرار گرفت .سوربیتول تولید شده با روش های آنالیزی کروماتوگرافی الیه نازک ،رنگ سنجی و کیت مگازایم
مورد مطالعه کیفی و کمی قرار گرفت.
یافته ها :سویه مخمری تولید کننده سوربیتول ،از گرده گل پنیرک جداسازی شد و به عنوان دبرومایسس هانسنئی شناسایی گردید.
این سویه مخمری در محیط حاوی  154گرم بر لیتر سوکروز ،پس از پنج روز میزان  5223گرم بر لیتر سوربیتول تولید نمود.
نتیجه گیری :در این بررسی سوربیتول توسط سویه مخمری دبرومایسس هانسنئی جداسازی شده از طبیعت تولید شد .با توجه به
راندمان خوب تولید سوربیتول از سوکروز توسط مخمر ،جداسازی مخمرهای بومی مولد سوربیتول و بهینه سازی شرایط تولید
آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

واژگان کلیدی :سوربیتول ،سوکروز ،صنایع غذایی ،دبرومایسس هانسنئی.
دریافت مقاله :اردیبهشت ماه 44

پذیرش برای چاپ :مرداد ماه 44

م دمه

می باشد که به عنوان شیرین کننده ،نرم کننده و یک ماده

الکل های قندی دسته ای از پلی الکل ها هستند که دارای

جا ب رطوبت در صنایع غذایی به کار می رود .تولید

مزیت هایی مانند مقدار کالری پایین ،خاصیت آنتی اکسیدانی،

ویتامین  ،سوربوز ،پالستیک های سنتزی ،صم  ،کاالهای

قدرت شیرین کنندگی و کاهش قند خون می باشند .به همین

کاغذی  2و  )3هیدروژن  ،)4سرامیک های آغشته با کربن

دالیل امروزه در صنایع غذایی به عنوان مکمل و جایگزین

 ،)5آلکان های مایع  )0و پارافین ) از دیگر کاربردهای این

قندی مورد استفاده قرار می گیرند  .)1سوربیتول  )Sor i oاز

پلی الکل می باشد  2و  .)3از آنجایی که این شیرین کننده

جمله پلی الکل هایی است که در حال حا ر به طور وسیعی

وابسته به انسولین نمی باشد می توان از آن در غذاهای رژیمی

استفاده می شوند .سوربیتول یک پلی الکل با طعم شیرین

افراد دیابتی نیز استفاده نمود ).

*) آدرس برای مکاتبه :اصفهان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد فالورجان ،گروه میکککروب شکنکاسکی.
تلفن44131204140 :

پست الکترونیک :ایمیلmarzieh.shamee@yahoo.com :

تولید جهانی سوربیتول بیش از  544444تن در سال تخمین
زده می شود .این ماده به طور متداول از طری هیدروژناسیون
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جککداسککازی شککده از گککرده گکل پنیککرک انجام شد.

کاتالیتیکی شیره دی-گلوکز و با استفاده از کاتالیزور نیکل در
دما و فشار تولید می گردد  .)4پس از هیدروژناسیون
کاتالیتیکی ،سوربیتول جمع آوری و خال

مواد و روش ها

سازی می شود .اما

این مراحل هزینه فرآیند تولید را باال می بردند ).

ال ) جداسازی مخمرهای مولد سوربیتول :جداسازی سویه

تولید بیوتکنولوژیکی پلی الکل ها با استفاده از

مخمری در اردیبهشت  42از پارک های شهر اصفهان انجام شد.

میکروارگانیسم ها به عنوان یک روش جایگزین صنعتی مورد

به منظور جداسازی مخمر مولد سوربیتول ابتدا نمونه هایی

مطالعه بسیاری قرار گرفته است  .)14-10در سال 14 4

مانند بر

درختان ،گل ها و میوه ها به مدت سه روز در دمای

تولید سوربیتول توسط باکتری زایموموناس موبیلیس

 25درجه سلیسیوس در آب خیسانده شدند.

گلوکز و

س س  421میلی لیتر از محلول های یاد شده به ارلن های

) از سوکروز یا مخلو

 .)1تولید سوربیتول توسط این

حاوی محیط های جداسازی  44گلوکز و  1عصاره مخمر

باکتری از طری آنزیم گلوکز-فروکتوز اکسیدوردوکتاز موجود

و5

) منتقل گردیدند و در دمای  34درجه سلیسیوس در

در پری پالسم باکتری صورت می گیرد که به طور همزمان

انکوباتور شیکردار با  244دور در دقیقه گرماگذاری شدند

گلوکز را به گلوکونوگاماالکتون و فروکتوز را به سوربیتول

 .)20پس از  5روز ،از محیط های مایع به محیط های

تبدیل می کند  .)1 -24سوربیتول تولید شده در پری پالسم

جداسازی جامد تلقی

شد و پس از دو روز گرماگذاری

باکتری تجمع می یابد تا سلول ها را از تا یرات م ر فشار

وی گی های ماکروسکوپی و میکروسکوپی کلنی ها بررسی

اسمزی باالی محیط حف نماید ) .عالوه بر تولید سوربیتول

دار

فروکتوز بررسی گردید

این

گردید.
ar

توسط باکتری زایموموناس موبیلیس مطالعات دیگری در مورد

مخمرها
e rose

در

محیط

های

شیب

 ) eas e oمرک ،آلمان) حاوی

تولید بیوتکنولوژیکی سوربیتول توسط مخمرها نیز صورت

 24گرم بر لیتر گلوکز 24 ،گرم بر لیتر پ تون 14 ،گرم بر لیتر

و

عصاره مخمر و  24گرم بر لیتر آگار در دمای  4درجه سلیسیوس

گرفته است .مخمرها از مدت ها پیش در صنایع مختل

تا زمان بررسی تولید سوربیتول نگهداری شدند .)2

صنایع غذایی مورد استفاده قرار گرفته اند .به طوری که به
دلیل عدم بیماریزایی به عنوان یک منبع سالم شناخته شده اند

ب

 .)21مجموعه عوامل بیولوژیکی ،شیمیایی و فیزیکی در

تولید توده زنده بیومس) یک لوپ از مخمر مورد نظر به

مخمرها دخالت دارند  .)22از جمله

فالسک های ارلن مایر  144میلی لیتری حاوی  24میلی لیتر

زیستگاه های مخمرها می توان به گیاهان اشاره کرد .گیاهان به

محیط کشت شامل  24گرم بر لیتر گلوکز 14 ،گرم بر لیتر

دلیل داشتن توانایی فتوسنتز و ساختن بسیاری از ترکیبات

عصاره مخمر 24 ،گرم بر لیتر پ تون 1 ،گرم بر لیتر سولفات

مهیا

منیزیم 2 ،گرم بر لیتر پتاسیم دی هیدروژن فسفات و  1گرم بر

می سازند .از جمله مخمرهای مولد سوربیتول می توان به

لیتر سولفات آمونیوم ا افه گردید و در دمای  2درجه

سویه های کاندیدا بو یدینی

) ،)23

سلیسیوس به مدت  30ساعت بر روی شیکر  1 4دور در

آ روبازیدیوم پولوالنس

)  )24و

دقیقه) گرماگذاری شد .س س با سانتریفیوژ کردن محلول ها در

ساکارومایسس سرویزیه

) )25

 12444به مدت  14دقیقه ،سلول های مخمری رسوب داده

پراکندگی موف

کربنی متنو  ،زیستگاه مناسبی را برای مخمرهای مختل

تولید سوربیتول توسط مخمرهای جدا شده :به منظور

اشاره نمود.

شدند .پس از  2بار شستشوی این سلول ها با آب دیونیزه،

این مطالعه برای اولین بار در ایران با هدف بررسی تولید

توانایی آن ها در تبدیل سوکروز به سوربیتول بررسی گردید.

سوربیتول توسط سویه مخمری دبرومایسس هانسنئی

واکنش تبدیل در ارلن های  144میلی لیتری حاوی
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 154گرم بر لیتر سوکروز و  14گرم بر لیتر عصاره مخمر انجام

کردن ،مقدار سوربیتول تولید شده در طول مو  412نانومتر

شد  24و .)25

اندازه گیری گردید .)24

) شناسایی سوربیتول :در مراحل ابتدایی از کروماتوگرافی

د) اندازه گیری قند باقی مانده :از سوکروز به عنوان منبع کربن

 )Thiبه عنوان

استفاده و منحنی قند باقی مانده رسم گردید .در اندازه گیری

یک روش آنالیزی ساده و سریع به منظور شناسایی کیفی

قند سوکروز از معرف آنترون استفاده شد .به طور خالصه به

سوربیتول استفاده شد .در این روش ترکیبات بر اساس قطبیت

منظور ساخت معرف آنترون مقدار  42گرم معرف آنترون به

و وزن مولکولی جداسازی می شوند .به طور خالصه مقدار

 544میلی لیتر اسید سولفوریک سرد و رقی

برای تهیه اسید

 1میکرولیتر از محیط حاوی سوربیتول تولید شده توسط

رقی  4 5 ،میلی لیتر از اسید سولفوریک غلی

الیه نازک

ayar hroma o ra hy T

را با

 Tمرک ،آلمان) قرار

 54میلی لیتر از آب سرد مخلو کرده ،س س آن را به مدت

گرفت .کاغذ به مدت  2ساعت در حالل شامل پروپانل-

 12ساعت در یخ ال قرار داده تا اسید حاصله سرد گردد)

بوتانل-آب مرک ،آلمان) به نسبت  1:2:قرار داده شد .س س

ا افه گردید .معرف یاد شده رنگی بین زرد-سبز دارد و ایجاد

به منظور هور لکه های ایجاد شده ،بر روی کاغذ رنگ

هر گونه رنگ سبز تیره معرف آلودگی روف با قند است.

هیدروکسید سدیم-پرمنگنات پتاسیم) مرک ،آلمان) اس ری

به منظور اندازه گیری سوکروز با آنترون ابتدا  144میکرولیتر از

گردید .پس از خشک شدن ،تولید سوربیتول مورد بررسی قرار

فاقد سلول با  444میکرولیتر آب مقطر مخلو گردید.

مخمر بر روی کاغذهای سیلیکاژل

برا

 .)2در ادامه سوربیتول تولید شده توسط مخمر مورد

س س به  14میکرولیتر از آن که با  444میکرولیتر آب مقطر

نظر که ابتدا با روش کروماتوگرافی الیه نازک جداسازی

ترکیب شده بود ،مقدار  5میلی لیتر معرف آنترون ا افه شد.

گردید ،با استفاده از کیت خریداری شده از شرکت مگازایم

نمونه یاد شده به مدت  14دقیقه در حرارت  144درجه

ایرلند نیز شناسایی و مورد تایید قرار گرفت.

سلیسیوس جوشانده شد .در نهایت جذب آن در طول مو

گرفت

به منظور تشخی

 024نانومتر محلول کنترل :آب مقطر) مطالعه گردید .)34

کیفی و کمی سوربیتول تولید شده توسط

مخمر ،از روش رنگ سنجی

 ) o orime ric me hoنیز

ه) اندازه گیری بیومس میکروبی :اندازه گیری توده زنده هم

استفاده گردید .در این روش ابتدا مقداری از محیط برا

زمان با اندازه گیری بیشینه تولید سوربیتول صورت گرفت .به

تخمیری که حاوی سوربیتول تولید شده بود ،در اپندرف

این ترتیب که محیط کشت تخمیری در  0444دور به مدت 15

 1444میکرولیتری ریخته شد .پس از انجام سانتریفیوژ به

دقیقه سانتریفیوژ گردید .س س با آب مقطر  2بار شستشو داده

منظور رسوب سلول های مخمری ،مقدار  144میکرولیتر از

شد .در نهایت در دمای  144درجه سلیسیوس تا ابت شدن

محلول روماند با  4444میکرولیتر آب مقطر مخلو
س س  144میکرولیتر از این مخلو

وزن ،خشک گردید .)2

گردید.

و) استخرا

با  1میلی لیتر سدیم

 :برای این منظور ابتدا مخمر مورد نظر در
e o e

rac

eas

متاپریودات  42415موالر که در اسیدکلریدریک  4212موالر

محیط عصاره مخمر-پ تون-گلوکز

حل شده بود ،مخلو و به مدت  14دقیقه در دمای اتا قرار

cose

گرفت .س س  2میلی لیتر رامنوز  421درصد و در نهایت

استفاده از آب مقطر شستشو داده شدند .س س سلول ها با بافر

) مایع کشت داده شد .سلول ها پس از جداسازی با
-

 4میلی لیتر معرف ناش  154گرم بر لیتر آمونیوم استات،

لیز کننده حاوی تریتون

 2میلی لیتر بر لیتر استیک اسید و  2میلی لیتر بر لیتر استیل

 ،)S Sکلرید سدیم ،تریس-اسید کلریدریک و اتیلن-دی-

استن) به آن ا افه گردید .مخلو یاد شده به مدت  15دقیقه

آمین-تترا استیک اسید) ،دانه های شیشه ای 425-044

در بن ماری  53درجه سلیسیوس نگهداری شد .پس از سرد

میکرون) و محلول فنل-کلروفرم-ایزوآمیل الکل )1:24:25
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ترکیب شدند .مخلو

یاد شده به مدت  3-5دقیقه شدیدا

ورتکس گردید .س س به محتویات یاد شده بافر

T

Tris-

حاوی  14میلی موالر تریس-اسید کلریدریک 20

)و

یک میلی موالر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید

))

ا افه شد .به منظور انحالل

T

در بافر

S

B

 Tris-عمل

مخلو سازی به آرامی انجام شد.
 14444به مدت  14دقیقه ،به

پس از سانتریفیوژ با سرعت

شکل  :4کروماتوگرافی الیه نازک حاصل از سکوربکیکتکول تکولکیکد شکده.

محلول روماند به میزان دو برابر حجم آن ایزوپروپانول سرد
ا افه شد .این مخلو

 :سوربیتول شاهد :S ،سوربیتول تولید شده توسط سکویکه دبکرومکایسکس

چند مرتبه به آرامی معکوس شد.

هانسنئی .

پس از سانتریفیوژ ،محلول روماند دور ریخته شد و پس از
تبخیر شدن ایزوپروپانول ،در زیر هود به رسوب باقی مانده
T

 144میکرولیتر بافر

 Tris-ا افه شد.

درصد منتقل و پس از الکتروفورز به وسیله
a yze

در دمای

 -24درجه سلیسیوس نگهداری گردید .)31
برای

این

ITS

S acer

توالی

-

-

T T

از

Tra scri e
T

T

TT TT

T

مورد ارزیابی قرار گرفت .در نهایت محصول

توسط شرکت فزاپ وه تعیین توالی شد .توالی به دست آمده در

ز) شناسایی مخمرها با استفاده از روش مولکولی:
منظور

دستگاه io oc

سایت

پرایمرهای
)I er a

T

-T

-T

ITS -

I

نظر مشخ

جستجو شد تا نام جنس و گونه مخمر مورد
شود.

با

 ITS -و

یافته ها

استفاده

ال ) جداسازی مخمرهای مولد سوربیتول :در این مطالعه در

در حجم  54میکرولیتر شامل:

مجمو  0جدایه مخمری مولد سوربیتول جداسازی گردید.

)42 5 ،

ایزوله شماره  0سویه مخمری به عنوان دبرومایسس هانسنئی

میکرولیتر کلرید منیزیم  25میلی موالر) 4225 ،میکرولیتر

معرفی شد .دبرومایسس هانسنئی دارای کلنی های نرم ،صاف و

آنزیم تک پلی مراز  5واحد بر میکرولیتر) 425 ،میکرولیتر

کرم رنگ بر روی محیط پ تون -دکستروز-آگار بود.

گردید  .)32واکنش

 225میکرولیتر بافر واکنش زنجیره پلی مرازی

مخلو

نوکلئوتیدها  422میلی موالر) 1 ،میکرولیتر از هر

ب) شناسایی کیفی و کمی سوربیتول تولید شده :مخمر

الگو و  1میکرولیتر آب مقطر

دبرومایسس هانسنئی پس از  24ساعت توانست سوربیتول را از

پرایمر 1 ،میکرولیتر
استریل انجام شد.
س س واکنش

قند سوکروز تولید نماید .سوربیتول تولید شده در روز سوم بر
روی کاغذ

در دستگاه ترموسایکلر اپندرف ،آلمان) با

 Tدر شکل  1نشان داده شده است .مقدار

شرایط دمایی  5دقیقه واسرشت شدن ابتدایی در دمای

 14گرم بر لیتر سوربیتول به عنوان شاهد مورد استفاده قرار

 45درجه سلیسیوس و در ادامه  34چرخه شامل واسرشت

گرفت .هم نین سوربیتول تولید شده با استفاده از کیت نیز

شدن در دمای  45درجه سلیسیوس به مدت  34انیه ،اتصال

شناسایی و مورد تایید قرار گرفت .اما میزان سوربیتول تولیدی

در دمای  55درجه سلیسیوس به مدت  34انیه ،طویل شدن

تنها با استفاده از روش رنگ سنجی اندازه گیری شد.

در دمای  2درجه سلیسیوس به مدت  1دقیقه و در نهایت

بیشترین میزان تولید سوربیتول  5223گرم بر لیتر در

طویل شدن نهایی در دمای  2درجه سلیسیوس به مدت

روز پنجم مشاهده شد هم نین مقدار قند سوکروز باقی

به ژل آگارز 1

مانده و مقدار بیومس ،طی این فرآیند تخمیر اندازه گیری شد.

 14دقیقه انجام شد .س س محصول
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جدول  :1مقادیر اندازه گیری شده حاصل از فرآیند تخمیر انجام شده توسط سویه مخمری دبرومایسس هانسنئی .
سوکروز
(گرم بر لیتر)

سوربیتول
(گرم بر لیتر)

بیومس
(گرم بر لیتر)

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

زمان

انحراف معیار

میانگین

(ساعت)

4/76

150

0/00

0

0/00

0

4

3/69

130

0/23

4/20

0/31

0/95

24

4/23

114

0/34

8/4

0/24

1/90

4

4/5

70

0/32

13/04

0/26

2/85

2

2/71

24

0/39

13/14

0/31

4/28

40

3/13

12

0/29

10/36

0/21

5/23

124

0/00

0

0/28

10/12

0/00

0/47

168

بح
در این مطالعه برای اولین بار ،سوربیتول به عنوان محصول

اصلی متابولیسم سوکروز توسط مخمر دبرومایسس هانسنئی
جدا شده از گرده گل پنیرک) ،تولید گردید .مقادیر سوربیتول
تولید شده با استفاده از روش رنگ سنجی اندازه گیری شد.
نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که میزان تولید
سوربیتول تا روز پنجم روند افزایشی داشته است .اما پس از

نمودار  :4منحنی تولید سوربیتول توسط مخمر دبرومایسس هانسنئی .

گذشت  124ساعت با اتمام قند موجود در محیط ،تولید

مقدار بیومس در این روز  14230گرم بر لیتر بود که پس از

سوربیتول کاهش و نهایتا به صفر رسید .نکته قابل توجه این که

گذشت  0روز مقدار سوربیتول به  424گرم بر لیتر کاهش

اگر قند موجود در محیط بیشتر باشد به دلیل افزایش اسموالریته

یافت جدول  1و نمودار .)1

) شناسایی مخمرها توسط تعیین توالی

ریبوزومی:

قطعات به دست آمده از هر مخمر پس از

بر روی ژل

آگارز برده شدند تا خال

بودن و اندازه نسبی آن ها مشخ

گردد .طول قطعات به دست آمده با استفاده از
پرایمرهای  ITSو  ITSدر مخمرهای مختل  ،متفاوت و
-ITS - sr

شامل قسمتی از
قسمتی از

S r

بود

 ITS - . srو

شکل  .)2نتایج تعیین

توالی حاکی از تشابه  4درصدی مخمر جداسازی شده با
دبرومایسس هانسنئی بود .شکل  3درخت فیلوژنی را به کمک
شکل  :5تصویر ژل الکتروفورز محصوالت

نرم افزار مگا  5و با الگوریتم حداک ر درست نمایی
i e ihoo

) a im m

و

ei h o r

سویه جداسکازی شکده.

ستون  )1مارکر  144جفت بازی ،ستون  )2کنترل منکفکی آب مکقکطکر)،

oi i

ستون  )3مخمر دبرومایسس هانسنئی .

نشان می دهد.
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شکل  :3درخت فیلوژنی سویه جداسازی شده در این مطالعه.

و  11درصد است

.)1

محیط ،خار از پتانسیل اسمزی مخمر مورد نظر خواهد بود.

تولید لوان و سوربیتول به ترتیب

به همین دلیل است که بیشترین میزان سوربیتول تولید شده در

سوخئو  )Soo heoو همکاران نیز تولید سوربیتول را از

روز پنجم مشاهده می شود.

سوکروز در این باکتری بررسی کردند .آن ها از دو سویه

به تولید سوربیتول بر روی سویه

زایموموناس استفاده و فعالیت هیدرولیز سوکروز و تشکیل

مخمری کاندیدا بو یدینی انجام شده است .وانگ سوانلرت

سوربیتول را در آن ها مقایسه نمودند .از آنجایی که بازده

 ) o s a erو تانی  )Ta iآنزیم زایلوز ایزومراز را که

 Iبیشتر بود ،تخمیر

بیشترین مطالعات مربو

سوربیتول زایموموناس موبیلیس

قند در این سویه مورد مطالعه قرار گرفت .بررسی آن ها نشان

در تولید سوربیتول از گلوکز درگیر است را از این مخمر
متانولی تخلی

داد که بیشترین بازده سوربیتول زمانی است که این سویه

و جداسازی نمودند .)23

ساساهارا  )Sasaharaو ایزوموری  )Iz moriسویه

 254گرم بر دسی متر مکعب سوکروز را در محیط کشتی با
25

آ روبازیدیوم پولوالنس را از خیسانده سس سبوس در محیط
کشت حاوی یک درصد

فروکتوز و  421درصد

جداسازی کردند .این سویه قادر به تولید

و دمای  34درجه سلیسیوس استفاده می کند .)33

رو  ) oو کیم  ) imتبدیل زیستی سوکروز به سوربیتول

گلوکز

توسط زایموموناس موبیلیس تیمار شده با تولو ن و اینورتاز را

سوربیتول از

مورد ارزیابی قرار دادند  .)34در مطالعه دیگری باروس

فروکتوز بود .بررسی ها نشان داد که با افزودن اریتریتول به

arros

مخلو واکنش ،سرعت تولید افزایش می یابد .)24

) و همکاران تولید سوربیتول توسط زایموموناس

میکروارگانیسم دیگری که بیشترین مطالعات بر روی آن

موبیلیس را با بهینه سازی غلظت سوکروز بررسی کردند .آن ها

صورت گرفته زایموموناس موبیلیس می باشد .در یک بررسی

نشان دادند که بهترین سوربیتول تولیدی در محیط کشت حاوی

) و همکاران قابلیت باکتری زایموموناس

 244گرم بر لیتر سوکروز 30244 ،گرم بر لیتر ،در مدت زمان

موبیلیس مولد اتانول را در تولید سوربیتول از سوکروز تعیین

 30ساعت بود .اما پس از این زمان مقدار سوربیتول تولید شده

نمودند .آنها به این نتیجه رسیدند که در محیط حاوی سوکروز

با کاهش همراه بود .)2

به دلیل تولید سوربیتول و لوان بازده تولید اتانول کمتر از

با توجه به این مطالعات در پ وهش حا ر برای اولین بار مخمر

محیط کشتی است که دارای گلوکز یا فروکتوز می باشد .نتایج

دبرومایسس هانسنئی به عنوان مولد سوربیتول از طبیعت

نشان داد که در محیط حاوی  154گرم بر لیتر سوکروز راندمان

جداسازی و معرفی گردید .این مخمر توانست  5223گرم بر لیتر

ویکاری

iicari
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 امید است با جداسازی سویه های مخمری مولد.استفاده نمود

 گرم بر لیتر سوکروز تولید154 سوربیتول را در محیط حاوی

 شناسایی اولیه این سویه ها و بهینه سازی شرایط،سوربیتول

 این میزان تا حدودی نزدیک به یافته های به دست آمده در.کند

محیطی واکنش زیستی در آینده از مخمرها به عنوان زیست

.مطالعات دیگر می باشد

واکنشگرهایی کارآمد برای تولید زیستی سوربیتول در
.مقیاس های بزرگتر از مقیاس آزمایشگاهی استفاده شود

نتیجه گیری
ارزشمندی که سوربیتول دارد و با در نظر

با توجه به خوا

تشکر و قدردانی

 این شیرین کننده،گرفتن معایب روش شیمیایی تولید سوربیتول

نویسندگان این مقاله از حوزه معاونت پ وهشی دانشگاه

طبیعی به طری بیوتکنولوژیکی توسط سویه مخمری جداسازی

اصفهان و دانشگاه آزاد فالورجان به دلیل حمایت های مالی

 بنابراین می توان از آن به عنوان.شده از طبیعت تولید شد

.همکاری صمیمانه در اجرای این پ وهش کمال امتنان را دارند

 غذایی و دارویی،شیمیایی

جایگزین قندی در صنایع مختل
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Abstract
Background & Objectives: Sorbitol is a 6- carbon polyol, which is used in food industries as a
precursor for production of many products due to its sweetness and high solubility. The
application of microbial process for sorbitol production has recently been becoming of point of
interest because of requirement for suitable fermentative conditions, being cost effective and less
environmental pollutions. The purpose of this study was to produce sorbitol from sucrose by
Debaryomyces hansenii isolated from the nature.
Materials & Methods: The sorbitol producing yeast strain was isolated in a medium containing
40% glucose and 1% yeast extract. Following identification of yeast using ITS gene sequencing,
we focused on the process of fermentation and production of sorbitol from sucrose. The quality
and quantity of sorbitol production was analyzed by thin layer chromatography, colorimetric
method and Megazime kit.
Results: The sorbitol producing yeast strain was isolated from pollen of Malva sylvestris flower,
and was identified as D. hansenii. This strain produced 5.23 g l-1 sorbitol after 5 days in medium
containing of 150 g l-1 sucrose.
Conclusion: In this study sorbitol was produced by a D. hansenii isolated from the nature. Due to
high efficiency of sorbitol production from sucrose by yeast, isolation of sorbitol producing native
yeasts and optimization of the production conditions can be helpful for increases in quality and

quantity of sorbitol production.
Keywords: Sorbitol, Sucrose, Industrial food, Debaryomyces hansenii.
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