Biological Journal of Microorganism, 8th Year, No. 29, Spring 2019

Molecular Identification of Native Strain of Thraustochytrium 71-1 and
Qualitative and Quantitative Determination
of Produced Total Oil and its Squalene
Farshad Khoshbasirat
M.Sc., Agricultural Engineering, Sciences and Modern Technologies, Graduate University of Advanced Technology, kerman, iran,
f.khoshbasirat@gmail.com
Shahryar Shakeri *
Assistant Professor, Department of Agricultural Engineering ،Faculty of Sciences and Modern Technologies, Graduate University of
Advanced Technology, kerman, Iran, sh.shakeri@kgut.ac.ir
Mahmood Maleki
Assistant Professor, Department of Agricultural Engineering ،Faculty of Sciences and Modern Technologies, Graduate University
of Advanced Technology, kerman, Iran, maleki.li@gmail.com

Abstract
Introduction: Squalene is a polyunsaturated hydrocarbon with six double bonds. Squalene has
many applications in biofuel, cosmetic, medical and pharmaceutical industries. The common
source of Squalene is shark liver oil that its consumption is limited. Thraustochytrium a genus
of unicellular marine protist belong to the thraustochytrids family which is capable of producing
high Squalene.
Materials and methods: In this study, the qualitative and quantitative production of Squalene,
oil and biomass was investigated in the native strain of Thraustochytrium 71-1 by TLC and
HPLC. Molecular characterization of this strain was analyzed by 18srDNA gene analysis.
Results: Results showed that the strain 71-1 belongs to the family of Thraustochytrids and the
genus of Thraustochytrium. The results showed that the strain of Thraustochytrium 71-1
produced 4.12 and 1.25 gr/L, biomass and oil, respectively. Also, Squalene was produced as
74.6 mg/L in 4 days of incubation in GYP medium.
Discussion and conclusion: In this research, the production of Squalene has been reported in
the strain of the thraustochytrium marine for the first time in the Middle East. It is hoped that in
future, the production of this substance could be increased by optimizing the culture medium
and culture conditions of this strain to produce Squalene.
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چکیده
مقدمه :گسووگلن ،هرداوکابن غراگشبهع به شش پروسد یونهس گس  .گتن گسرد چاب سسجرا بامد کهابایهلهی ب لرهای
یا صمهتع آاگتش  -بهدگش  ،پزشو  ،یگاوسهسی و تولرد سوخ ههی ست
تمو تولرد گسووگلن گس

ک یاحه حهضا ،گس هی گس آی به

دویت ههت

گس آغهستهی تکساول یاتهسی تاق ب خهسوگیۀ تاگئوس وکر اتدهه گس

یگای .اوغن کبلد کوسلم ههرلهی مبلع
وگج گس  .تاگئوس وکر اتوم جم ل

کل توگسلهت تولرلد رلدگا ستلهی گسلووگلن اگ

یگای.
مواد و روشها :یا پژوهش حهضا ،رزگی کر

و کمل تولرلد گسلووگلن ،اوغلن و ست ل تلوی یا سلوتم بلو

تاگئوس وکر اتوم  78-8جدگسهسی شد گس سوگحل جموب گتاگی گس طاتق  TLCو  HPLCبااس شد؛ همچمرن بااسل
ولوول گتن سوت به تجزت وت ارل و توگل تهب ژی  18S rDNAگسجهم شد.
نتایج :س هتج سشهی یگیسد سوتم تاگئوس وکر اتوم  78-8تاق ب خهسوگیۀ تاگئوسل وکر اتدهه و جلم
ب تاترب رزگی  4/89و  8/92نامبالر ا ست
چههام پ گس کش یا

رطکش

توی و اوغن تولرد

 GYPتولرد

تاگئوسل وکر اتوم

کملد و  74/6رال نلامبالر لا گسلووگلن یا اوس

شوی.

بحث و نتیجهگیر  :یا پژوهش حهضا باگی سخ رنبها یا خهوا رهس  ،تولرد گسلووگلن یا سلوتم آغلهسی یاتلهت
تاگئوس وکر اتوم نزگا

شد .گ رد گس

یا آتمد ب وگی تولرد گتن هی اگ به بهرم کایی

رطکش و شلاگتط کشل

سوتم تهیشد یا اگس هی تولرد گسووگلن گفزگتش یگی.
واژهها

ک ید  :سوتم بو  ،تاگئوس وکر اتوم ،گسووگلن
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شمهس

اسردی ب ست ل تلویۀ ستلهی یشلوگا گسل

و یاس رجل ،

گسووگلن ،هرداوکابن تای تاپن غراگشبهع بله شلش

چگهل ساول ستهی گسسظا تجهای السم گس  .گس سوت ،

پروسللد یونهسلل و کارللد پللرش سللهس کا لل او  ،گسللرد

اتزجابو ک ب وگسد ب طلوا ه اوتاوفرول اشلد کملد

ص اگوی و گس اوئردهه یا نرهههی و جهسواگی گس  .گتن

گح رهج ب سوا سدگای و ب چگهل ستهی ساول

اسد؛

یاس رج  ،س هس ک یا ررهس ههی تجهای کشل

شلوی

تاکرب عه ل آس گک ردگس گسل

کل سلاو هله اگ یا

باگبللا اگیتولله هللهی آسگی و نوسل هللهی گک للرژی فتلله

بها وای خوب اگ سشهی

یهد.

لل کمللد ( .)8گسللووگلن بلل عمللوگی عه للل

تاگئوسلل وکر اتدهه 9ناوهلل گس توکللهاتوتهللهی

آاگتشل عملل

آغللهستن یاتللهسی ه لل مد کلل بلل طللوا ن لل ای یا

کمد و کهابای ن ای گی یا بخش هلهی پزشلو و

کمملد و اشلد خلوب یا

هفظلل

اطوب کممد و سلام کمملد یا صلمت

یگاوسهسی یگای .گتن تاکرب بهسیگاسلدۀ شلرمرهت

جمگل ههی هسگاو سسدن

ل ا

شللاگتط ه اوتاوفرللک یگاسللد .یاحلله حهضللا ،چمللرن

ت اتللککممللد هللهی تو للوای اویۀ بللزاو ،شللش و

اتز وجویگت باگی تولرلد اوغلن هلهی گ گله  9حلهوی

پوسل ل

گسل ل

ضدقهاچ گسل

( . )9گسلللووگلن عه لللل ضلللدبهک ای و

گسردههی چاب غراگشلبهع گسل هی ل شلوسد و باخل

کل عماولای گتممل بلدی اگ بل طلوا

نوس هه رهیتا ستهیی گسووگلن تولرد ل کمملد .جلم

یاخوا توجه گفزگتش
کا او خوی

یهد و وجب کههش سطح

شوی (.)9

تاگئوسلل وکر اتوم آغللهسی ه اوتاوفرولل گسلل

کلل

ب عموگی مبع گسووگلن بااس شلد گسل  .خملاهلهی

س للهتج بااسلل هللهی یگسشللممدگی سشللهی لل یهمللد
چاب ههی یگاگی گسردههی چاب گ گه  9و  9س تمههبدی
اگ یا باگبا برمهای ههی قاب  -عاوق حمهت

کممد،

بااسلل شللد گس جللم

سللویوستمه 9سرللز بللاگی تولرللد

گسووگلن گس هی شد گسلد و رلزگی تولرلد گسلووگلن یا
گتن سوت هه باگبا  71/99را نامبا لر لا نلزگا

شلد

یا کللههش یایهللهی آاتاوسهللهی او هتر للم  ،گسللوگع

گس ل

رگای و ح ظ بلدی یا باگبلا سلاطهی و ح ل کلههش

خهوا رهس ب بااسل سلوت گی گسآغهستلهی تلک سلاول

ردسد ( .)8چاب ههی غرا گشبهع

باخ گس گسوگع یتهب

( .)2یا پللژوهش حهضللا ،بللاگی سخ ل رنبللها یا

یاتللللهسی گس خللللهسوگیۀ تاگئوسللل وکر اتدهه و جللللم

هسع گسبهش شدی پالک ههی خوی یا جدگا شاتهی هه و

تاگئوس وکر اتوم ب عموگی سوت گی به پ هس رل ستهی تولرد

شوسد؛ یاس رج گس لخ شدی

گسووگلن گس سوگحل جموب گتاگی ب مظوا تترلرن رلزگی

هسع چ بمد شدی خوی
خوی جاونرای

کممد و هسع حمالت قاب

( .)9یا د ههی حروگس ب سظا
هم یا سال

شبور بهسی

شلوسد

اسد گسووگلن سرش
کمد.

مواد و روشها

یاحلله حهضللا ،اتزجابللک هلله مللهبع بللهلروۀ تولرللد
شوسد .نزگا

گسووگلن شمهخ

کمّ و کر

تولرد گسووگلن پایگخ شد.

شد گسل

جابلک

محیییی کشیی هیییا :یا پلللژوهش حهضلللا ،سلللوتم
تاگئوس وکر اتوم  78-8ک فولات 4و شلهکای یا سله

سللللبز بوتاتوکوکللللوس 8س للللهس کلل ل یا شللللاگتط

 8929آی اگ گس سللوگحل جمللوب گتللاگی سموسلل بللایگای

شوی ،گسلووگلن تولرلد ل کملد

رطکش جه د  GYPبله تاکرلب 91

ف وگوتوتاوفرک کش
()4؛ بهتوجلل بلل

للدو یت

سللوا یا چمللرن شللاگتط ،

کای گسد ( )6یا

نامبالر ا ناوکز 81 ،نامبالر لا پپ لوی 81 ،نلامبالر لا

شمهسهت

ولوول سوتم بو

تاگئوس وکر اتوم  78-8و تتررن کم و کر

899

تولرد اوغن و گسووگلن یا آی

عصللهاۀ خمللا 82 ،نللامبالر للا آنللها 1/9 ،نللامبالر للا

(شاک

سلرمهژی) گسل خاگ شلد .آغهسناهلهی افل

آس ل بروترللکهللهی پم ل سللرارن و گس اپ و هت للرن و 21

بانش

 T18S1Fو  T18S5Rباگی توثرلا ژی گسل هی

یاصد آب یاته فته شد؛ سپ

و

بلاگی تولرلد اوغلن یا

شدسد (( )1جدو  .)8وگکمش سسجرا گی پارماگس )(PCR

للهتع شلله ل  91نللامبالر للا ناللوکز2 ،

یا  91چاخ به ی هی گتصه  69یاجم سهس ناگی گسجلهم

نام بالر ا عصهاۀ خما 2 ،نامبالر ا پپ وی و  91یاصد

صو آی اوی ژ آنهاس  8یاصد بلای شلد .بهسلد

للرطکشلل

شد (.)7

آب یاته کش
بررسی ژن

کرل

و

دسظا توسط یس واعمل ابلو بل کرل

18S rRNA

 DNAژسلو

بله گسل هی گس

گسل خاگ  DNAو بلهتوجل بل یسل واعمل کرل

ژ شلاک

گسل خاگ گس

تو له تجهرلز آس له گسل خاگ و بلاگی تترللرن

توگل فاس هی شد.

جدو  -8آغهسناههی گس هی شد یا پژوهش حهضا
سهم آغهسنا

توگل

T18S1F

CAACCTGGTTGATCCTGCCAGTA

8711

64

T18S5R

TCACTACGGAAACCTTGTTACGAC

8711

64

تعییییین وزن خشی ی

رط کش

طو

صو

ی هی گتصه (یاجم سهس ناگی)

سیی ولی 81 :رالل لر لللا گس

رطا و  9/2را لر ا کااوفلام گضلهف و بل یسبله آی،

2111

بل لدت  9یقررل گسجلهم شلد.

هتع بل لدت  81یقررل بله سلاع

یوایا یقرر ل سللهس ات روژ و سللپ

اللو اوت ل یوا

همگن سهسی و واتول

سموس ب دت  82یقررل بله سلاع

 4111یوایا یقررل

اتخ شد .اسوب ساول حهصلل بل لدت  41سلهع

سهس ات روژ شد و ب یسبه آی ،یو فهس تشورل شلد .التلم

یا آوس به ی هی  11یاجم سلهس نلاگی قلاگا یگی شلد

پهترن (فهس آل ) ب فهلووی تمرز یتگلای کل قلبالز وسی

ته خشک شوی و یاسههت  ،تلویۀ خشلک سلاول وسی

شد بوی م رل شد ،عمل تبخرا حال کااوفام گسجهم و

شد.
ست

وسی اوغن تولردی توسط سلوتم لدسظا

هسلب شلد.

استخراج روغن از وزن خش  :گس خاگ اوغن گس

اوغللن تولرللدی بلل مظللوا سگهللدگای و گسجللهم سللهتا

تلویۀ خشلک سلاول طبلق پاوتولل بالتل  5و

 91یاجم سهس ناگی م رل شد

یگتا 6به کم تغرراگت گسجهم شلد ( .)2طبلق گتلن او ،
رللدگا شخص ل گس ست ل تللویۀ خشللک سللاول ب ل

ت ارل هه ب فاتزا م
(.)2

.تجزیه وتح یل کروماتوگرافی الییه نیاز

):(TLC

فهلووی م رل و  9را لر ا آب رطا ب آی گفزوی شد.

کاو للهتوناگف الت ل سللهس  ،(TLC) 1کاو للهتوناگف

خللایشللدی ست ل تللویۀ خشللک سللاول بلله یس ل گه

للهتع بلله کللهاگت ستللهی (HPLC) 2و کاو للهتوناگف

آل اگسوسرک ( 7د  )UP200Sب دت  2یقررل گسجلهم

نللهسی  (GC) 8گس هل تللاتن او هللهی گسل هی شللد

شللد؛ سللپ  9/2 ،رالل لر للا
را لر لا

الو

اللو کااوفللام و 2

لهسو بل لولل گضلهف و خلایشلدی

1

بللاگی تجزت ل وت ارللل گسللردههی چللاب ه ل مد ()81؛
گسگتن او یا پژوهش حهضا ،او ههی کاو لهتوناگف
بلاگی

یتوگاۀ ساول ب دت  4یقرر به یس گه همگلن سلهس و

هتع بهکهاگت ستهی و کاو هتوناگف التل سلهس

آل اگسوسرک گسجهم شد ،یوبها ردگا  9/2را لر ا آب

بااس تولرد گسلووگلن گسل هی شلدسد .سلوت یا 811

894

فصامه عام  -پژوهش ست

رط کش

را لر ا

هتع  GYPیاوی گالم بله شلاگتط

گس اتل تاررح و بل لدت  4اوس یا شلرواگسووبهتوای بله
ی لللهی  91یاجلللم سلللهس نلللاگی و  841یوایایقررللل
نا هن:گای شد و پل گسآی ،گسلالتد رواوسلووپ گس
هتع تهر شد ته خاوص سوتم کش شلد بااسل

کش

لرطکشل

شوی؛ سلپ

بل لدت  81یقررل یا 4111

یوایایقرر سهس ات روژ شد و یاسههتل  ،فلهس اوتل یوا

شمهس
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فهصا گی ک فهس هتع گس سطح حال پرملوی گسل
( را

ا)
ا)

فهصام برن سطح حال و سرطم شاوع ( را

بهتوج ب رزگی  Rfو لوم گسووگلن ،تولرد گسلووگلن
ب ل طللوا کر ل بااس ل و تدترللد شللد Rf .گسللووگلن یا
پژوهش حهضا باگبا  1/27گسدگس نرای شد.
صییابونی کییردن روغیین اسییتخراسی و اسییتخراج

اتخ شد .فهس ستاتن ک گس ست

تلویۀ سلاول تشلورل

اسییکوالن بییرا تجزیییهوتح یییل  :HPLCگسآسجهکلل

شللد بللوی بلل للدت  94سللهع

یاوی آوی  61یاجللم

گسووگلن گس تدوی گسردههی چاب گسل

کل صلهبوس

سهس ناگی قاگا یگی شلد و سلپ

وسی خشلک سلاول

سم شوسد ،گتلن وتژنل بلاگی جدگسلهسی گسلووگلن گس

آی گسللدگس نرللای شللد؛ پلل گسآی ،اوغللن سللاول بلله
حللال هللهی کااوفللام و للهسو گس ل خاگ شللد ( 7و .)2
کهغ :کاو هتوناگف الت سلهس

) (TLCبله شخصلهت

Spherical silica gel 60; Wako Pure Chemicals

یا گبتهی  8/2یا  1سلهس

یتگا گسردههی چاب گس هی شلد .بل گتلن مظلوا21 ،
را نام گس اوغن گسل خاگج بله  4رال لر لا

الو

 KOHگتلللهسول (1/88نلللام پ هسلللر هرداوک لللرد4+
را لر ا گتهسو ( خاو شد؛ باگی آ هی سهسی

الو

لا باتلد شلد و بل رلزگی 81

 KOHگتهسول بهتد گب دگ  KOHبله رلزگی ب لرها گسلدک

رواولر ا اوغن ب شول لو گی نای اوی آی قلاگا یگی

آب حل و یاسههت  ،گتهسو ب آی گفلزوی شلوی .سموسل

شد .ب مظوا تهف ن لوم گسلووگلن گس گسلووگلن گسل هسدگای
(شاک

ب دت  91هسر واتو

و ب دت  8سلهع

یا حملهم

سلرگمه) بلاگی شلههد گسل هی شلد .کهغل:ههی

آب  21یاجم سلهس نلاگی قلاگا یگی شلد؛ پل گس آی،

 TLCب لدت  91یقررل یاوی بشلا حلهوی حلال هلهی

سموس باگی چمد هسر اوی تلد قلاگا یگی شلد تله سلای

کااوفام و هسو ( )8 2قاگا یگی شدسد ( )81و یا بشلا

 9را لر ا هگزگی هماگ به  1/2رال لر لا

به پهاگفرا ب

شد ته حال تبخرا سشوی .پل گس ن:شل

دت س هی تهیشد  ،کهغ:هه بل آاگ ل بله پلم

گس یاوی

شوی و سپ

آب رطا و  1/2رال لر لا گتلهسو بل آی گفلزوی شلد.
سموس چمد هسر به یس

توهی و سلپ

یا ولهی لهب

بشللا بایگش ل شللدسد و اوی آسهلله سللول واتکگسللرد 91

قاگا یگی شد ته یو فهس تشورل شوی .گسووگلن یا حال

یاصد گسپای شد؛ یاسههت  ،کهغ:هه ب لدت  91یقررل

هگلزگی حللل ل شللوی و بل همللاگ هگلزگی فللهس اوتل

یاوی آوی  61یاجم سهس ناگی قاگا یگی شدسد ته اسگ

اللو اگ تشللورل ل یهللد؛ فللهس اوتل تشللورلشللد

بگراسد .لولم گسلووگلن بهکهغل :شلههد حلهوی گسلووگلن

بایگشل و بل لولللم آس للهتش تمرللزی م رللل شللد .لولللم

گس هسدگای شمهسهت و  Rfآی طبق اگبطم ستا گسدگس نرلای

آس هتش حهوی هگلزگی بل لدت تلک اوس یاوی آوی

شد (.)88

 61یاجم سهس ناگی ق اگا یگی شد ته هگزگی آی ب طوا
=Retention factore

فهصللام بللرن بهسللد هههاشللد بلله سرطللم شللاوع سموس ل
( را

ا)

که للل بخللها شللوی و گسللووگلن بللهق بمهسللد؛ سللپ
را لر ا

8

الو گسل وسر اتل ت اگهرلداوفواگی ( )8 2بل

سموس گضهف و سموس  91هسر واتول

شلد و سلپ

گس

شمهسهت

ولوول سوتم بو

تاگئوس وکر اتوم  78-8و تتررن کم و کر

فرا ا  1/9رواوی عبلوا یگی شلد .سموسل هله بل مظلوا
 91یاجم سهس نلاگی

تزاتق ب  HPLCیا فاتزا م

سگهدگای شدسد ( .)89یس گه  HPLCگس هی شلد یا
پللژوهش حهضللا Agilent, 1100 Series ،سللهخ
کشلللواآ اتوه بللله سللل وی

Bax,Sb-C18

تولرد اوغن و گسووگلن یا آی

نتایج.
.بررسی ریخ

شناختی سویۀ ترائوسیتوکیتریوم -1

 :11سوتم تاگئوس وکر اتوم  78-8با گسهس وتژنل هلهی
اتخ شمهخ

ZOR

892

و فرزتولوژتو بااسل شلد .گتلن سلوت

اوی

رطکش

) (4.6×250mm, 5-micronبللوی .گسللووگلن یا طللو

کشلل

شللد و سللاو هللهی کشلل شللد پلل

للو  981سللهسو ا ایتللهب و رللزگی جاتللهی یسل گه 8

نا هن:گای به رواوسووپ سوای بااس شدسد .س لهتج

ا با یقرر به حج تزاتلق  81رواولر لا و ی لهی

طهلت ههی رواوسووپ سشهی یگیسد گتلن سلوت یتلوگاۀ

سل وی گس

پا سهکهاتدی که الز شخصل یگای و گسلدگسۀ سلاو هله

اللو گس ل وسر اتل/ت اگهرداوفواگی ( )91 11تشللورل

کل گس وتژنل هلهی بلهاس

را

س وی  91یاجم سهس ناگی بوی .فهس

لا

شد بوی و گسلووگلن گسل هسدگای بل عملوگی شلههد بلاگی

تخصص  GYPحهوی آس ل بروترلک

برن  2تله  92رواو لا گسل
خهسوگیۀ تاگئوس وکر اتدهه گس

گس  9اوس

(شول .)8

تهف ن س هی خها شدی گسووگلن گس یس گه گس هی شد.

شول  .A -8سوتم  78-8یا اوس چههام پ گس کش ( .aساو که الز نای به یتوگاۀ پا سهکهاتدی شخص .b ،ناگسو ههی چاب
یاویساول ) .c .B ،ساو یاحه تر ر پ یاپ و تشورل کالس ا ساول و سئوسپواگسژتوم
سییویۀ

6

ترائوستوکیتریوم  :11-1سوتم تاگئوس وکر اتوم ب مظوا

5

برو

4

و اوغن تولردی )(g/L

.تولییید زی یی تییوده و روغیین توسیی

و

3

تولرد اوغن یا

توی و اوغن تولردی آی گسدگس نرای شلد .س لهتج

2

سشهی یگیسد سلوتم  78-8یا اوس چهلهام پل گس کشل ،

1

ست

رطکشل

لهتع گخ صهصل کشل

رزگی  4/89و  8/92نام بالر ا بل تاترلب ست ل تلوی و
اوغن تولرد

کمد (شول .)9

0

اوغن

شول  -9رزگی ست

توی (برو

برو

) و اوغن تولردی توسط سوتم

78-8

فصامه عام  -پژوهش ست
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تیوده و روغین در زمیانهیا

بررسی تولید زی

متفاو پس از کشی  :تولرلد ست ل تلوی و اوغلن یا
بااسل

سوتم  78-8ط اوسهلهی گو تله پلمج کشل

شمهس

رواوگانهسر هه ،سه هش  ،شمها  ،92بهها 8921

استخراج روغن و انجام تجزیهوتح یل  :TLCاوغلن
گسل خاگ شللد یا اوس چهللهام پل گس کشل
بااسللل کر للل

بل مظللوا

رلللزگی تولرلللد گسلللووگلن بللل وسلللرام

شد .س هتج سشهی یگیسد گتلن سلوت یا اوسهلهی گو  ،یوم،

تجزت وت ارل  TLCبااس شد .لوم گسووگلن بل وسلرام

سوم ،چههام و پلمج بل تاترلب  4/89 ،9/2 ،9/1 ،8/7و

کهغ :شههد حلهوی گسلووگلن گسل هسدگای شمهسلهت و Rf

توی و  8/92 ،8 ،1/1 ،1/4و 8/99

گسدگس نرای شد .بهتوجل بل رلزگی  Rfو لولم گسلووگلن،

 9/1نامبالر ا ست

کمد (شول .)9

نامبالر ا اوغن تولرد

رزگی تولرد گسووگلن توسط سلوتم  78-8بل طلوا کر ل

یاصد اوغلن تولرلدی بل ست ل تلوی یا شلول 4

شمهسهت و بااس شد Rf .گسووگلن یا پلژوهش حهضلا

شوی .س هتج سشهی یگیسد برشل اتن یاصلد اوغلن

1/27گسدگس نرای شد و به شههدۀ لوم گسووگلن شخص

یتد

یا اوس پمج پ گس کش

و ب رزگی  99یاصد گس .

شد گتلن سلوت یا اوغلن خلوی حلهوی گسلووگلن گسل
(شول .)2

برو

و اوغن تولردی

4

)(gr/L

6

2

برو

اوغن

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

س هی (اوس)

شول  -9رزگی اوغن و ست

تویۀ (برو

) تولردی توسط سوتم

 78-8یا س هیههی هوت پ گس کش

35
30

20
15
10

یاصد اوغن تولردی

25

5
0
6

2

4

0

س هی (اوس)

شول  -4یاصد اوغن تولردی یا اوس گو ته پمج پ گس کش

شول  -2کاو هتوناگف الت سهس

اوغن گس خاگج گس سوتم -8

78

تجزییییهوتح ییییل  :HPLCصلللهبوس کلللایی اوغلللن
گس خاگج و آ هی سهسی سموس باگی  HPLCطبلق او
تهیشد گسجهم شلد .س لهتج سشلهی یگیسلد پرلک ابلو بل
گسلووگلن یا یقررللم  89/9هلهها ل شلوی (شللول  .)6بلله

شمهسهت

تاگئوس وکر اتوم  78-8و تتررن کم و کر

ولوول سوتم بو

897

تولرد اوغن و گسووگلن یا آی

گس هی گس م م گس هسدگای گسووگلن ک به تزاتق رلهیتا

تاگئوس وکر اتوم  ،78-8ردگا گسووگلن تولرلدی توسلط

هوت ( 2ته  21رواونامیالر ا) گسلووگلن گسل هسدگای

گتن سوت گسدگس نرای شد .س هتج سشهی یگیسد سلوتم78-8

ب یس گه ب یس

یا اوس چهللهام پ ل گس کش ل

آ د (شلول  )7و سلطح ستلا م مل

بلللل یسلللل آ للللد گس پرللللک گسللللووگلن یا سللللوتم

 74/6را ل نللامبللالر للا

گسللللللووگلن تولرللللللد لللللل کمللللللد (شللللللول .)1

شول  -6پرک ب یس آ د گس گسووگلن گس هسدگای ک یا یقررم  89/9گس س وی یس گه خها شد گس .

y = 189.42x
R² = 0.9608

60

50

40

30
گسووگلن µg

20

10

0

شول  -7م م گس هسدگای گسووگلن

شول  -1پرک ب یس آ د گس گسووگلن تولردشد توسط سوتم 78-8

سطح ستا م م

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
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شناسایی مولکولی و فی وژنتیکی سویۀ ترائوستوکیتریوم

 :11-1ژی  18S rRNAتوثرلا شلد ،تلوگل آی بل یسل

رللللزگی  24یاصللللد اگ بلللل همللللرن ژی یا جللللم
تاگئوس وکر اتوم یگای .یاخ

آ د و یاسههت  ،توگل آی به یگی ههی بهسک ژس بالس
شد .س هتج سشهی یگیسد توگل گتن ژی برشل اتن شلبهه

شمهس

رواوگانهسر هه ،سه هش  ،شمها  ،92بهها 8921

او

فراوژس رو بله گسل هی گس

 Neighbor-joiningو سامگفزگا گه  4تاسر شلد.

بله

شول  -2یاخ فراوژسرو سوتم تاگئوس وکر اتوم 78-8

بحث و نتیجهگیر

گتللن مللهبع صللافم گق صللهیی سدگشلل بهشللد ( 86و .)87

گسللووگلن سرللش هملل یا سللال

گس للهی یگای و

تاگئوس وکر اتدهه آغهستهی تلکسلاول یاتلهسی ه ل مد

گسآسجهک بدی گس هی سم توگسد آی اگ تولرد کملد بهتلد یا

ک ن این ست

اژت غ:گت س هی سوسگیی و باوغ وجوی یگش بهشد (89

ردگا ستهی اگ یگاسد .سهپاوفر بویی گعضهی گتن خهسوگی

و  .)84اوغللن کبللد کوس ل ک ل مبللع گصللا گسللووگلن

و سرهسسدگش ل ن آسهلله ب ل سللوا بللاگی اشللد ،تولرللد تجللهای

( )82و

گسووگلن اگ راویب صاف کای گس ؛ ب طوایک گخراگز

شمهخ

شوی به

دویت هلهت

وگجل گسل

مللهبع نرللهه تولردکممللدۀ گسللووگلن هسمللد ست للوی و
ته خاوس سرز
گتن هی اگ تولرد

جههس و توگسهت تولرد گسووگلن ب

مبللع جللهتگزتم بللاگی تولرللد گسللووگلن یا سظللا ناف ل

دویت اشد یگاسلد و رلزگی کمل گس

شللد گسللد .جرهسللگ 88و هموللهاگی یا سلله  9114وفللق

کممد ک بهعث ل شلوی گسل هی گس

شللدسد سللوتم  Schizochytrium mangrovei FB1گس

شمهسهت

ولوول سوتم بو

تاگئوس وکر اتوم  78-8و تتررن کم و کر

892

تولرد اوغن و گسووگلن یا آی

خللهسوگیۀ تاگئوس ل وکر اتدهه اگ سللوت گی بلله تللوگی تولرللد

گسسظللللا ژس رولل ل برشلل ل اتن شللللبهه اگ بلل ل سللللوتم

گسووگلن ستهی تاف کممد؛ رزگی تولرد گسووگلن یا گتلن

 Thraustochytrium sp. ATCC 26185یگای .س لهتج

( .)81نوگی

رلزگی وسی خشلک سلاول  ،اوغلن و گسلووگلن

سوت  8/9را نامبالر ا نزگا

شد گس

بااس

کوسچن 89و هموهاگی یا سه  9181وفلق شلدسد رلزگی

تولرللدی یا سللوتم تاگئوس ل وکر اتوم  78-8سشللهی یگیسللد

 2/2رالللل نلللللامبلللللالر لللللا گسلللللووگلن گس سلللللوتم

برش اتن رزگی ست ل تلوی ( 4/89نلامبلالر لا) ،اوغلن

 Aurantiochytrium sp. BR-MP4-A1تالللق بلل

( 8/92نللللامبللللالر للللا) اوغللللن و گسللللووگلن (74/6

خللهسوگیۀ تاگئوسلل وکر اتدهه تولرللد کممللد ( .)82سللوتم

رال نللامیالر للا) یا اوس چهللهام پل گس کشل تولرللد

 Aurantiochytrium sp. 18W13aیا سللله 9188

شوی .بهتوج ب تولرد یاخوا توجل گسلووگلن یا گتلن

سوت گی تجهای یا ژگپن تاف شد ک  6/2نلامبلالر لا

سوت یا شلاگتط غرابهرمل  ،گس ظلها ل اوی رلزگی تولرلد

ست

توی و  8/9نامبلالر لا گسلووگلن یا اوس چهلهام

پل گس کشل

و یا شللاگتط بهرمل تولرللد ل کمللد (.)91

سوتم خمای  Pseudozyma sp. JCC207ک یا سله
 9111تاف شد گس  ،برش اتن رلزگی گسلووگلن اگ یا
رهی سوت ههی خمای تولرد

کمد؛ گتن سوت توگسلهت

تولرد  941/2را نامبالر ا گسووگلن اگ یا شاگتط بهرمل
یگای ( .)2بهوجوی تمهم پژوهشههی گسجهمشد بل مظلوا

گسووگلن یا گتن سوت به بهرم سهسی شاگتط

رطکشل

گفزگتش تهبد.
سپاسگزار
گس تهوس ل
صللمت

پژوهش ل یگسشللگه ت صللرالت تومرا ل

و فمللهوای پرشللاف بللاگی حمهت ل گس پللژوهش

حهضا سپهسگزگای

شوی.

تهف ن سوت گی به توگسلهت تولرلد رلدگا ستلهی گسلووگلن و
گهمرل

اوسگفللزوی گتللن وضللوع یا سللطح بللرنگلماال ،
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