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چكیده
ریزجلبکها بهدلیل داشتن پروتئینِ با ارزش غذایی باال ،سرعت رشد سریع و تواناایی زناده
ماندن در شرایط سخت ،جزء امیدوارکنندۀ منابع پروتئین هساتند .در ایان تقيیا  ،ابتادا
کشت گونههای مختلف و نامعین ریزجلبک در فتوبیو راکتورهای صفقهای تخت انجام شاد
و برای اولینبار ،فرایند استخراج پروتئین از زیستتاودۀ ریزجلباک مخاتلط باا اساتفاده از
روشهای مختلف پیشتیمار از قبیل اتولیز ،آبکافت با اسید و باز ،آبکافت باهوسایلۀ اماواج
فراصوت و ترکیب آنها بررسی شد .در پیشتیمار اسیدی و بازی با استفاده از مقلولهایی
با غلظتهای مختلف و در مدت زمانهای متفاوت ،باالترین درصاد اساتخراج پاروتئین(در
دمای  121و مدت زمان  33دقیيه) بهترتیب  33و  33درصد گزارش شد که نشان داد که
استفاده از قلیا ،بازدهی باالتری در استخراج پروتئین دارد .همچناین ،باا اساتفاده از روش
اتولیز و امواج فراصوت ،باالترین بازده استخراج بهترتیب  03و  33درصاد از پاروتئین کال
بود .در این مطالعه ،برای نخستین بار از روش اتولیز بههمراه انجماد سریع بارای اساتخراج
پروتئین از ریزجلبک استفاده شد و بر اساس نتایج بهدستآمده ،بازدهی فرایناد اتاولیز باه
میزان  3تا  13درصد افزایش یافت.

 .1مقدمه



تاریخ پذیرش33/30/13 :
شماره صفقات 13 :تا 20

کلیدواژههاا :اتاولیز ،اساتخراج،
فراصاااوت ،پاااروتئین ،ریزجلباااک
مختلط

زیستی و یا مقصوالت ارزشمند دیگری تبدیل کرد[ .]2با توجاه باه

جلبک یکی از قادیمیتارین گوناههاای حیاات اسات کاه در تماام

اینکه تغییرات روزانه و فصلی تابش تورشید تولید چربی ،پروتئین و

زیستبومهای زمین وجود دارد و از این بابت یکگونۀ زیستی متنوع

کربوهیدرات را مقدود میکند تولید تجاری آن در مناطيی با تاابش

در گسترۀ وسیعی از شارایط مقایط زیساتی باه شامار مای رود[.]1

مناسب تورشید توجیه پذیر تواهد باود[ .]3بناابراین در واحادهای

ریزجلبکها چربی ،پروتئین و کربوهیدرات را در ميادیر زیاد و زماان

معمول تولید ،دیاکسید کاربن باه داتال مقایط رشاد ریزجلباک

کوتاه تولید میکنند؛ این مقصاوالت را مایتاوان باه ساوتت هاای

بهوسیلۀ منابع تارجی توراکدهی میشود[0و ]4و یا از کربناتهای
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تاریخ دریافت33/30/30 :

مقلول مانند کربنات سدیم و بیکربنات سدیم استفاده میشود[.]0

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و سيزده ()9311

ریزجلبکهاا در تببیات آنهاا مایتواناد باه طاور ما ری کااهش

مشخصۀ « گونه مقور بودن» استوار است .آنها با فراهمآوردن یاک

یابد[3و .]0مواد مغذی غیر آلی نیتروژن ،فسفر و سیلیکون نیز بارای

«مقاایط انتخااابی» بااه تجمااع مااواد ذتیاارهای در کشاات مخااتلط

رشد ریزجلبک مورد نیاز است[.]3

ریزجلبک پرداتتند .اساس کار آنهاا بار نياش باومشاناتتی ماادۀ

ریزجلبکها ،واحدهای کوچک واقعی بیوشیمیایی هستند ،که بسیار

ذتیرهای استوار است؛ به این معنا که هر گونهای که توانایی ذتیاره

م رتر از گیاهان فتوسنتز میکنند[ .]13توانایی ریزجلبک در تببیت

داشته باشد در سامانه باقی میماند و هر گونهای که این مشخصاه را

دیاکسید کربن بهعنوان روشی برای حذف آن از گازهاای دودکاش

ندارد از سامانه تارج میشود.

کارتانه ها مطرح شده است؛ بنابراین میزان انتشار گازهای گلخانهای

با این حال ،یکی از اصلیترین موانع پیش روی تولید انبوه پاروتئین

از این راه میتواند کاهش یابد[.]11

از ریزجلبکها ،میزان کم بازیابی پاروتئین اسات؛ وجاود الیاههاای

ریزجلبک ها بهدلیل داشتن ویژگایهاای مطلاوبی همانناد مقتاوای

متعاادد دی اوارۀ ساالولی مااانع اصاالی در لی از ساالولی ریزجلبااکهااا

پااروتئین باااال[ ،]12در دسااترس بااودن[ ]13بااازده فتوساانتزیک

است[20و ]24پروتئینها در قسمتهای مختلف سلول واقع شدهاند

باال[ ،]14سرعت رشد باال با چرتۀ برداشت کوتاهتر[10و ،]0تواناایی

و مایتوانن اد در دی اوارۀ ساالولی ،سیتوپالساام ،کلروپالساات و سااایر

مياومت در برابر بیماری باال و تراکم زیستتودۀ باال[ ]10کمترباودن

اندامهای داتل سلول مشاهده شوند[ .]20برداشتن این ماانع بارای

مقااادودیتهاااای فصااالی و آب و هاااوایی[ ]10باااینیاااازی از

تسهیل آزادسازی پروتئین از ریزجلبکها ضاروری اسات؛ بناابراین،

زمین کشت[13و ]13جلب توجه کرده اند .برتاری هاای ذکار شاده،

انتخاب یاک روش مناساب بارای شکساتن دیاوارۀ سالولی قبال از

باعث میشود کاه تولیاد انباوه پاروتئین از ریزجلباکهاا جاایگزین

اسااتخراج یکاای از مهاامتاارین مراحاال در عملیااات پاااییندسااتی

مناسبی برای منبع پروتئین معمولی باشد[.]23

است[20و.]20

اساااتفاده از ریزجلباااکهاااا بااارای تولیاااد تجااااری پاااروتئین،

سافی و همکاران[ ]23تأ یر فرایند فیزیکی و آبکافت در مقیط بازی

امیدوارکنندهترین و مقتمالتارین جاایگزین بارای مناابع پاروتئین

در حضور سدیم هیدروکسید را جداگانه مطالعه کردند .نتاایج آنهاا

معمولی بهویژه آرد ماهی در صنعت آبزیپروری است[22و.]21

نشان دهندۀ تأ یر باالتر پیشتیمار فیزیکی نسبت به شیمیایی باود.

برای کشات ریزجلباکهاا از دو روش کشات اتتصاصای و مخاتلط

در این ميطع تالشهای گستردهای برای توساعۀ ساامانههاا شاده و

استفاده مایشاود؛ انتخااب کشات تاالی ریزجلباک بارای تولیاد

روشهای متعددی برای اساتخراج کربوهیادرات و لیپیاد باهمنظاور

پروتئین ،بهدلیل افزایش احتمال آلودگی سامانه به گونههای مهاجم،

تولید سوتتهای زیستی اساتفاده شاده اسات[ ]23باا ایان وجاود

میتواند سبب پایین آمدن نرخ بهرهوری شود؛ لذا فرایند گونهمقاور،

مطالعات مقدودی در مورد روشهای ميرون به صرفه و عملی بارای

با چالشهای بزرگی هماراه اسات .هامچناین کشات ریزجلباکهاا

استخراج پروتئین از ریزجلبک وجود دارد.

بااهصااورت تااالی ،نیازمنااد اسااتریل کااردن فراینااد ،اسااتفاده از

کشت ریزجلبکها بهصورت کشت تاالی ،نیازمناد ضاد عفاونیکاردن

فتوبیوراکتورهای بسته و استریلکردن جریانهای ورودی و تروجی

فراینااد اساات ،کااه ایاان موضااوع ،ساابب باااال رفااتن هزینااههااای

و در نتیجه سبب باال رفتن هزیناههاای سارمایهگاذاری و عملیااتی

سرمایهگذاری و عملیاتی میشود .بنابراین استفاده از کشت مخاتلط

تواهد شد و توجیه اقتصادی اساتفادۀ ریزجلباکهاا را بارای تولیاد

ریزجلبک باعث توجیهپذیری اقتصادی فرایند تواهد شد.

پروتئین در ميیاس صنعتی در معرض تردید قرار میدهد[.]23

مطالعۀ حاضر با هدف ارا ۀ نتایج جدیدی از نياش اماواج فراصاوت،

در سال  2313مووی و همکاران[ ]23برای اولینباار نظریاۀ بيایاای

اسید و باز و اتولیز بر شکساتن دیاوارۀ سالولی و تساهیل اساتخراج

چاقترین را در کشتهای مخاتلط ریزجلباک ارا اه کردناد و بارای

پروتئین از ریزجلبکها انجام شده است؛ همچنین برای نخستینباار

اولین بار باه تولیاد ماواد ذتیارهای ریزجلبکای در کشات مخاتلط

از روش انجماد پیاپی برای تقلیل دیوارۀ سلولی ریزجلبک استفاده و

پرداتتند .نظریۀ بيایای چاقترین ،به جای انتخاب گونۀ ذتیرهکنندۀ

ا رات فرایندهای مجزا و ترکیبی نیز ميایسه شد.
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 .2مواد و روشها

تهنشینی برداشت شد؛ این زیستتوده ،بعد از برداشات ،فاسدشادنی

 1-2کشت ریزجلبک

است و باید تشک شاود؛ بناابراین ،ریزجلباک در آون تقات دماای

ابتدا گونههای مختلط و بومی ریزجلبک از آب استخر ا لگولی تبریز

اباات  03 °Cتااا رساایدن بااه وزن اباات تشااک شااد .ایاان فراینااد

جمع آوری شد .سپس عملیات کشات ریزجلباک نخسات در ارلان

 24ساعت زمان نیاز داشت .برای پودر کاردن ریزجلباک از دساتگاه

 033میلیلیتاری هماراه باا همزدگای انجاام گرفات .بعاد از رشاد

آسایاب سایارهای ( )Fritsch Gmbh 8, Germanyباا گلولاههاایی از

ریزجلبکها در ارلن ،از آن به حجم  12لیتر و حجم کاری  13لیتار،

جنس استیل به قطر  13میلیمتر استفاده شد .پودرکردن ریزجلبک

برای کشت اصلی ریزجلبک در فتوبیوراکتور صفقهای تخت از جنس

به دلیل بازده تخریب باال ،حجم عملیاتی باال و مصرف انارژی پاایین

پلیکربنات ،استفاده شد .نوردهی با المپهای فلورسنت با شدت نور

درصنعت به کرات استفاده میشود[.]31

 203 µmol m-2 s-1انجام و برای اندازهگیری شدت نور از نورسانج
استفاده شد.

 3-2اندازهگیری پروتئین

شرایط عملیاتی فتوبیوراکتور در دماای مقایط pH ،برابار  3اسات.

برای اندازهگیری میزان پروتئین از روش لاوری و مطااب اصاالحات

فتوبیوراکتااور بااا اسااتفاده از هااوا ،کااه دارای تيریبااأ  3/34درصااد

واتربورگ[ ]32استفاده شد .این فرایند شامل واکنش پروتئینهاا باا

دیاکسید کربن است ،با دبی برابر  3لیتر بار دقیياه هاوادهی شاد.

2

3

سولفات  0آبه و تارتارات در یک مقیط بازی است کاه منجار باه
4

مقااایط کشااات ریزجلباااک در ارلااان و فتوبیوراکتاااور ،شاااامل

تشکیل همتافتهای تترادنتات مس و پاروتئین مایشاود .افازودن

بیکربنات سدیم ،نیترات سدیم ،فسفات پتاسایم ،ساولفات منیازیم،

معرف رنگی فولین  0بهوسیلۀ تشکیل مولیبدن آبی با یونهاای ماس،

کلرید کلسیم ،کلرید پتاسیم بترتیب با غلظت های ،3/2 ،3/3 ،1/20

منجر به اکسیدشدن باندهای پپتیدی میشود؛ بنابراین یک منقنای

1

استاندارد به سرم پروتئین گاوی  0در مقدودۀ  3تا  2333میلیگارم

اساات[ .]33غلظاات عناصاار موجااود در مقلااول تااریس المناات در

بر لیتر تهیه شد .بهمنظور اندازهگیری میزان پروتئین 3/2 ،میلیلیتر

جدول ( )1نشان داده شده است.

از هر استاندارد یا نمونههای حااوی عصاارۀ پاروتئین تاام گرفتاه و

 3/1 ،3/1 ،3/1گاارم باار لیتاار و  2 mL/Lمقلااول تااریس المناات

سپس  1میلیلیتر معرف اصالح شدۀ لوری به هر نمونه اضاافه شاد،
جدول  .1غلظت عناصر در محلول تریس المنت.

بعد از آن بهمدت تيریباً  13دقیيه در دمای اتاق انکوبه شدند .بعد از
انکوباسیون 3/1 ،میلیلیتر از معرف فولین  1نرمال اضافه شد و نمونه

عناصر

)(mg/Lغلظت

EDTA

100

MnCl2.4H2O

10/12

FeSO4.7H2O

10

ZnSO4.7H2O

4/4

(NH4)6Mo7O24.4H2O

3

برای بررسی میزان پروتئین آزادشاده از ریزجلباک تشاکشاده ،از

CoCl2.6H2O

3/22

روش های تردکردن مکانیکی ،تخریب با اسید و باز ،امواج فراصوت و

CuSO4.5H2O

3/14

دوباره دقیياً برای  40دقیيه در دمای اتاق انکوبه شد ،سپس جاذب
مقلول رنگی آبی در  003و  003نانومتر با
0033

اندازهگیری شد.

 4-2استخراج پروتئین

اتولیز  0بههمراه انجماد متوالی در حین فرایند اساتفاده شاد .بعاد از
تشااککااردن ریزجلبااک در آون تخاات دمااای  ،03°Cاز آن باارای

 2-2برداشت ریزجلبک
پس از رشاد ریزجلباکهاا درون فتوبیوراکتاور ،ریزجلباک باا روش
1. Trace Element

02

طیف سانج UV-WTW
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2. Sulfate 5 Hydrate
3. Tartrate
4. Tetradentate Cupper
5. Folin
)6. BSA (Bovine Serum Albumin
7. Autolysis

 33 ،03 ،03 ،33 °Cو  33و زمانهای مختلف انجام شد؛ این کار با

 1-3مشخصهیابی ریزجلبکهای کشتشده

قراردادن مقیط مورد نظر در داتل انکوباتور و یاا آون بارای ایجااد

پس از آنکه کشات ریزجلباک مخاتلط در فتوبیوراکتاور صافقهای

دمای مورد نظر در مدت زمانی مشخی بود.

انجااام شااد؛ تعاادادی از گونااههااای موجااود در مقاایط کشاات بااا

مقلولهای اسید و باز در غلظت  2موالر تهیه و از آنها برای ساتت

میکروساااکوو ناااوری شناساااایی شااادند کاااه در شاااکل ()1

مقلااولهااای  3/0 ،1و  0×134-مااوالر اسااتفاده شااد .سااپس ایاان

مشاهده میشوند.

مقلولها برای انجام فرایند آبکافت اسیدی و بازی به پودر ریزجلبک

غلظاات ریزجلبااک در انتهااای روز  43از  3/33 g/Lبااه 1/00 g/L

اضافه شدند.

افزایش یافت .ميادیر تاکستر VSS ،و کربوهیدرات کل در پایان 43

باارای ایجاااد امااواج فراصااوت ،دسااتگاه  Bandelin HD3133بااا

روز بهترتیب برابر  1/20 ،3/33و  3/24گرم بر لیتر اندازهگیری شاد.

فرکانس  23kHzبهمادت زماان  13 ،0و  23دقیياه اساتفاده شاد؛

همچنین ميادیر پروتئین و لیپیاد باهترتیاب برابار  3/020و 3/230

بدین منظور پروب دستگاه بارای تولیاد اماواج فراصاوت در مقایط

گرم بر لیتر به دست آمد .بنابراین ،ميادیر کل کربوهیدرات ،پروتئین

غوطه ور شد .در روش استفاده از اماواج فراصاوت و قلیاا باهصاورت

و لیپید بر اساس  VSSبهترتیب برابر  00 ،13و  22درصد است.

متوالی ،ابتدا مقیط در معرض امواج فراصوت قرار گرفت و در اداماه
از باز رقی برای استخراج پروتئین استفاده شد.
نئوکلوریس آکوتیكا

 5-2تعیین جامدات معلق فرار ) ( VSSریزجلبک
غلظت زیستتودۀ ریزجلباک از راه انادازهگیاری جارم تشاک کال
) 2(TSSحساب میشاود .بارای انادازهگیاری ميادار ) ،(TSSحجام

سندسموس

مشخصی از آویزش ریزجلبکی برداشته شد .سپس از راه ساانتریفیوژ
در  0333دور بر دقیيه بهمدت  0دقیيه ،تاالیکاردن ماایع رویای،

کالرالولگاریس

تشککاردن زیساتتاوده باهمادت  24سااعت در آون ،ميادار آن
اندازهگیری شد.
ميدار تاکستر ،با سوزاندن زیستتودۀ تشکشده در کوره ،در دمای

بررسی استخراج پروتئین از ریزجلبک با استفاده از روشهای مختلف پیشتیمار

فرایناادهای اسااتخراج اسااتفاده شااد .اتااولیز ریزجلبااک در دماهااای

 .3نتایج و بحث

شکل  .1گونههای شناساییشده در محیط ریزجلبک.

 003درجۀ سانتیگراد به مدت یک ساعت به دست آمد؛ جارم آلای
معل ) (VSSاز راه اتتالف جرم زیستتاودۀ تشاکشاده و ميادار

 2-3تأثیر روشهای مختلف پیشتیمار بر آزادسازی پروتئین

تاکستر حساب شد.

از ریزجلبک
 1-2-3امواج فراصوت

 6-2تعیین میزان پروتئین اولیه

هنگام استفاده از امواج فراصوت ،امواج صوتی منتيلشده باه مقایط

پس از تشککردن ریزجلبک تا وزن ابت ،درصد پاروتئین موجاود
به نسبت مادۀ تشاک سالولی بار حساب  VSSمطااب رابطاه زیار
به دست آمد.

133

حاوی ریزجلبک ،مجموعهای از حفرههای ریز در ميیاس میکرومتری
ایجاد می کنند که انرژی جنبشای را باه ساطل سالولهاا منتيال و
سرانجام دیوارۀ سلولی را تخریب میکنند[.]33

ميدار پروتئین استخراج شده
ميدار کل پروتئین در ریزجلبک

همان گونه که در شکل ( )2مشاهده میشاود ،پاس از قارار گارفتن
بازده استخراج %

نمونهها در معرض امواج فراصوت به مدت زمان  13 ،0و  23دقیياه،
میزان پروتئین استخراجی باهترتیاب برابار  30 ،33و  33درصاد از

1. Vaporised Suspended Solid
2. Total Suspended Solid
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میزان پروتئین کل بود .همانگوناه کاه پیداسات باا افازایش زماان

بهویژه آنهایی که دارای دیوارۀ سلولی ضخیم هساتند ،ما ر اسات.

استفاده از امواج فراصوت به  4برابر زمان اولیه ،میزان استخراج تنهاا

این روش پیشتیماار مایتواناد پیونادهای هیادروژنی و پیونادهای

 3درصد افزایش یافته است که نشان میدهد امواج فراصوت تواناایی

استری بین غیر پلیساکاریدها و پلیساکاریدهای موجاود در دیاوارۀ

ا رگذاری در مدت زمانهای پایین را دارند .گزارش شاده اسات کاه

سلولی را آبکافت کند[33و ]33در نتیجه ،نفوذپذیری دیوارۀ سالولی

امااواج فراصااوت ماایتوانااد در ماادت زمااان اسااتخراج کوتاااهی،

می تواند تقت تأ یر قرار گیرد و باعث افزایش اساتخراج پاروتئین از

نفوذ اجباری بیشتری از حالل را به اجزای سلولی ایجاد کند کاه در

سلولهای ریزجلبک شود[.]23

نتیجااۀ آن آزادسااازی پااروتئین از ساالولهااای زیسااتتااوده را

نتایج آبکافت اسیدی و قلیایی در غلظتهای باالی مقلول ( 1و 3/0

افزایش میدهد[ ]34گلده و همکاران[ ]30نشان دادند کاه افازایش

موالر) و در دماهای  03 ،33و  121درجۀ سلسیوس ،و غلظتهاای

استخراج پروتئین بهوسیلۀ ا ر حفرهای فراصوت ،نفوذ حاالل را از راه

پایین آنها (  3/3330و  3/331موالر) و دماهاای  33و  03درجاۀ

شکستن دیوارۀ سلولی و انتيال جرم تسهیل میکند .ا ر مببت امواج

سلسیوس انجام گرفت .همانگونه که در شکل (( -)3الاف ،ب و و)

فراصوت بر شکستن دیوارۀ سلولی برای آزادسازی پروتئین بهوسایلۀ

مشاهده میشود ،بیشترین میزان استخراج در مدت زمان  33دقیيه

پاریمی و همکاران[ ]30که از این امواج برای شکستن دیوارۀ سلولی

اتفاق افتاده است و بعد از آن شااهد کااهش پاروتئین هساتیم کاه

اسپیرولینا پالتنسیس 1استفاده کرده بودند ،تأییاد شاده اسات .ایان

به دلیل تخریب پروتئین در حضور طوالنی مادت اساید و بااز غلای

پژوهشگران در مطالعهای دریافتند که این امواج منجر باه اساتخراج

اتفاق افتاده است .استخراج در حضور قلیا بازدهی بیشتری از مقیط

بیشتر پروتئین از مایع رویی میشود .عالوه بر تقيیياات ذکارشاده،

اسیدی داشته اسات (در حادود  10درصاد) .شاکل (( -)3ت و ث)

مطالعهای نیز به وسیلۀ آراجو و همکاران[ ]30انجام شاده اسات کاه

نشاندهنادۀ شارایط آزماایش در مقلاولهاای باازی رقیا اسات.

نشان از کاربرد امواج فراصوت بر افازایش اساتخراج ماواد مغاذی از

هماانگوناه کاه مشاااهده مایشاود ،در حضااور بااز رقیا تخریااب

ریزجلبک دارد.

پروتئینها مالحظه نمیشود که میتوان آن را به رقت باز نسبت داد.
در این حالت میزان استخراج به مراتب کمتر از مقیط قلیایی غلای

 2-2- 3اسید و باز

است ( 43درصد بازدهی کمتر).

پیش تیمار قلیایی و اسیدی در شکستن دیوارۀ سلولی ریزجلبکهاا،
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شکل  .2استخراج پروتئین با استفاده از امواج فراصوت.
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1. Spirolina Platensis

00

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و سيزده ()9311

62 Min
60
Min

)Protein (%

32 Min
30
Min

پروتئین ()%

NaOH1
NaOH
H2SO41 NaOH
H2SO4
0.5 NaOH
1M
M
2M
/5 M
1M
M

H2SO4
H2SO4
2/5 M
0.5
M

کنترل
Control

12 Min
10
Min

22 Min
20
Min

(الف)

پروتئین ()%

62 Min
60
Min

32
30Min
Min

5052
02

کنترل

H2SO4
H2SO4
NaOH
NaOH1
کنترل
Control
H2SO4
H2SO4
1 NaOH
NaOH
2/5 M
1M
2/5 M
1M
0.5 M
M
0.5 M
M

2
4
2
4
Control H2SO4
H2SO4
NaOH NaOH 1
2/5 M
1M
2/5 M
1M
0.5 M 1 M 0.5 M
M

22 Min
20
Min

122
100

12 Min
10
Min

62 Min
60
Min

32 Min
30
Min

(ب)

100
122
پروتئین ()%

22 Min
20
Min

32
80
62
60
42
40

پروتئین ()%

H2SO4
H2SO4
NaOH
NaOH
H2SO4
H2SO4
NaOH
NaOH
2/2225 M
2/221 M
2/2225 M
2/221 M
M
0.0005
M 0.001
M 0.0005
M 0.001
62 Min
60
Min

22
20Min
Min

12
10Min
Min

(پ)
122
100
32
80
6062
4042
2022
02

32 Min
30
Min

پروتئین ()%

NaOH

NaOH

H SO

H SO

100122
8032
6062
4042
2022
02

152
150

22
20

02
H2SO4
H2SO4
NaOH
NaOH
H2SO4
H2SO4
NaOH
NaOH
2/2225 M
2/221 MM 0.0005
2/2225 MM 0.001
2/221 MM
0.0005
M 0.001

12 Min
10
Min

62 Min
60
Min

32 Min
30
Min

(ت)

22 Min
20
Min

بررسی استخراج پروتئین از ریزجلبک با استفاده از روشهای مختلف پیشتیمار

122
100
32
80
62
60
42
40
22
20
02

12 Min
10
Min

(ث)

شکل  .3استخراج پروتئین با استفاده از اسید و باز (الف) دمای ( 33°Cب) دمای ( 03 °Cپ) دمای 121 °C
(ت) باز رقیق در دمای ( 33 °Cث) باز رقیق در دمای .03 °C

مشخی شده است که مقلول قلیایی همزمان باعث تضعیف دیاوارۀ

کردند که نتایج ،حاکی از بیشترین میزان حاللیات در  pHماابین 0

سلولی و افزایش حاللیت پروتئین میشود[30و ]23مقلاول قلیاایی

تا  11بود.

معموالً بهدلیل حاللیت مطلوب پروتئین در  pHقلیایی در اساتخراج
پروتئین استفاده می شود[ .]43نتایج تقيی حاضر مبنی بر حاللیت

 3-2-3اثر امواج فراصوت و قلیا به صورت متوالی

مطلااوب پااروتئین در مقلااول قلیااایی مطاااب بااا نتااایج پاااریمی و

هر پیشتیماری ،نياط قوت و مقادودیتهاای تاا

همکااران[ ]30اسات؛ ایشاان در تقيیيای تاأ یر حاللیات پاروتئین

بهعنوان مبال امواج فراصوت با ایجاد حبابهای پرفشاری در داتال

استخراجی از ریزجلبک اسپیرولینا را در باازه  2 pHتاا  12بررسای

سامانههای سلولی ،باعث تخریب دیوارۀ سالولی مایشاوند[ .]20ا ار

تاود را دارد؛
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مکانیکی امواج فراصوت میتواند باا تساهیل دسترسای حاالل از راه

فرایند فردی است[]43؛ زیرا میتواند بازده تخریب دیوارۀ سالولی را

ایجاد اتتالل در دیوارۀ سلولی و افزایش نرخ انتياال جارم ،حاللیات

بدون نیاز به انرژی زیاد افزایش دهد[.]20

پروتئین را افزایش دهد[ .]41در این روش ابتدا مقلول ریزجلبک در
معرض امواج فراصوت به مدت  0دقیياه قارار گرفات و در اداماه از

 4-2-3اتولیز

مقلولهای باازی باا غلظات هاای  3/331و  3/3330ماوالر بارای

فرایند اتولیز در دماهای مختلف  33 ،03 ،03 ،33 °Cو  33در مدت

استخراج پروتئین اساتفاده شاد .قرارگارفتن ریزجلباک در معارض

زمان  13دقیيه 33 ،دقیيه و  24 ،12 ،1و  43ساعت بررسی شد.

پیشتیمار متوالی امواج فراصوت و قلیا ،باالترین بازده را در ميایساه

در شکل (( -)0الف و ب) نتایج حاصل از اتولیز ریزجلبک در دماهای

با تیمارهای امواج فراصوت و قلیا بهصورت مجزا نشان داد ،همانطور

 33 ،03 ،03 ،33 °Cو  33در دوره  13دقیيااه 33 ،دقیيااه،12 ،1 ،

که در شکل ( )4مشاهده میشود این میزان افزایش بازده در حالات

 24و  43ساعت نشان داده شده است .شکل (( -)4الف) نشاندهندۀ

اسااتفاده از مقلااول بااازی  3/331مااوالر سااود %20 ،باااالتر اساات.

فرایند اتولیز به صورت پیوسته است ،در حالیکه در شکل (( -)0ب)

همینطور با توجه به شکل ( )4ا ر سود  3/331موالر باالتر از ساود

نتایج فرایند اتولیز با انجماد سریع  13دقیيهای در طول بازه زماانی

 3/3330است؛ دلیل استفادهنکردن از اسید بهدلیل بازدهی پایینتار

یک ساعت است .نمونۀ کنترل در دمای  4 °Cانجام شده است.

آن نسبت به قلیا است.

همانطور که در شکل (( -)4الف) مشاهده میشود ،با افازایش دماا

نتایج حاصل از این تقيی نشان داد که پیشتیماارکردن باا تلفیا

میزان آزادسازی پروتئین افزایش یافته است که نشااندهنادۀ نياش

روش قلیایی و فراصوت ،نهتنها کاستیهاای هار دو روش را جباران

تأ یرگذار دما در فرایند اتولیز اسات .اتاولیز در دماای  33 °Cتاأ یر

میکند ،بلکه منجر به

زیااادی باار روی ریزجلبااک نداشااته اساات و در انتهااای  43ساااعت

بازده بیشتر در استخراج پروتئین میشود.

نتایج بهدست آمده از این تقيی با نتایج مطالعۀ جدیدی که شاامل

 10درصاد پاروتئین از ریزجلباک آزاد شاده اسات .نتاایج دماهااای

استخراج پروتئین از ریزجلبک دریایی قهوهای ایرلنادی آساکوفیلوم

 03 °Cو  03نزدیااک بااه هاام بااوده و در انتهااای باا  2بااهترتیااب

نودوسوم 1است تطاب دارد .نتایج آنها نشاان داده اسات کاه روش

باه  43و  03درصااد و در دمااای  33 °Cدر انتهااای  43ساااعت بااه

استخراج مبتنی بر قلیا میتواند پاس از ترکیاب باا اماواج فراصاوت

 03گرم بر لیتر رسیده است؛ درحالیکه نتاایج اتاولیز در آب جاوش

افزایش یابد[ .]42فرایند متوالی به طور کلی کارآمدتر و اقتصادیتر از

همانند  33 °Cبوده و آزادسازی پروتئین  0درصد باالتر است.
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شکل  .4اثر امواج فراصوت و قلیا به صورت متوالی.
2. Batch
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1. Ascophyllum Nodosum

 33 ،03 ،03 ،33 °Cو  33بهترتیب  03 ،03 ،44 ،11و  03درصاد

دقیيه قرار گرفت .هدف از این کار بررسای تاأ یر انجمااد ساریع بار

است که در بیشترین حالت افزایش  13درصدی را نشاان مایدهاد.

تخریب پوشش سالولی ریزجلباک اسات؛ هماانگوناه کاه مشااهده

تفاوت میزان اساتخراج باین دماهاای  03 °Cو  03باا  03 °Cو 33

می شود با اعمال شرایط انجمااد بعاد از یاک سااعت باازدهی روش

به میزان  0درصد است که نشاندهندۀ کاهش تأ یر عامل دمایی بار

اتولیز به میزان  3تا  13درصد افزایش یافته است.

میزان استخراج در دماهای باالی  03 °Cاست؛ بههمین دلیل دماای

این ميدار افزایش در استخراج پروتئین میتواند بهدلیل تقلیل رفتن

 03 Cبهعنوان دمای بهینه برای فرایند اتولیز انتخاب شد.

دیوارۀ سلولی ریزجلبک در ا ر انجماد و گرمکردنهاای پیااپی بارای

در شکل (( -)0ب) نتایج فرایند اتولیز با یک تغییر نشاان داده شاده

 43ساعت باشد که با انجمااد و افازایش حجام آب موجاب تقلیال

است؛ در این بخش از آزمایشها در فاصلههای زماانی یاک سااعت،

ساتتار دیواره سلولی میگردد.
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نکتۀ قابل توجه ،نداشتنتغییر مقسوس بعد از  24ساعت است که در

مقیط کشت تقت اتولیز در دماای منفای  23 Cبارای مادت 13
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 نتیجهگیری.4
استخراج بهینۀ مقتوای سلول نیاز به شکساتن و یاا نفوذپذیرشادن

مقاالت

[5]

 ایجاد یک روش ساده و سریعِ شکستن دیوارۀ.دیوارههای سلول دارد
، ميیاسپاذیر و ساازگار باا مقایط باشاد،سلول که ميرون به صرفه
.بسیار ضروری است
 تأ یر روشهای مختلاف پایشتیماار بار آزادساازی،در این مطالعه
پروتئین از ریزجلبک ارا ه شد؛ برای کشات ریزجلباک از ریزجلباک
مختلط استفاده شد و نتایج نشان دادند که پیشتیمار قلیایی نياش
 در ایان.مهمی در تخریب دیاوارۀ سالولی و حاللیات پاروتئین دارد
تقيی امواج فراصوت قادرت بااالیی در شکساتن دیاوارۀ سالولی و
.آزادسازی پروتئین در مدت زمانهای پاایین از تاود نشاان دادناد
 امواج فراصوت) با اساتخراج+ استفاده از پیشتیمار ترکیبی (قلیایی
 که بهراحتای مایتاوان آن را بارای، درصد باالتر از روش قلیایی20
 در افزایش اساتخراج،فرایندهای زیستی در ميیاس بزرگ به کار برد
 مایتاوان نتیجاه، بر اساس نتایج به دسات آماده.پروتئین م ر بود
گرفت که پیشتیمار ترکیبی امواج فراصوت و قلیاا ما رترین روش
استخراج پروتئین با توجه به ميارون باهصارفهباودن و ساازگاری باا
 در این تقيی برای اولینباار از روش، همچنین.مقیط زیست است
13  باهمادت23 C ترکیبی اتولیز بههمراه انجماد مقیط در منفای
دقیيه در بازههای زمانی یک ساعت استفاده شد؛ نتایج نشاندهنادۀ
. درصد بود13  الی3 افزایش بازدهی فرایند اتولیز به میزان
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