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 1گروه زيستشناسي دريا ،پرديس دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 2گروه زيستشناسي دريا ،دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي ،دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 9گروه شيمي دريا ،دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي ،دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

چكيده

(دريافت مقاله -39/3/3 :پذيرش مقاله)32/1/93 :

 Chaetoceros sp.جدا شده از رودخانه بهمنشير انجام گرديد.
مواد و روشها :به منظور جداسازي جلبک تک سلولي  Chaetoceros sp.از رودخانه بهمنشير نمونهبرداري با استفاده از بطري نمونهبردار در فصل بهار
 1932گرفت .همچنين  213ميليليتر گونه خالص ريز جلبک  Spirulina sp.و  Chlorella sp.از پژوهشكده ميگوي کشور واقع در شهرستان بوشهر تهيه و
به آزمايشگاه منتقل گرديد .اين ريز جلبکها در آزمابشگاه تكثير و پرورش و تحت شرايط محيطي مناسب به مقدار  133ليتر انبوهسازي شدند .جهت
جداسازي ريز جلبکها از آب با توجه به اندازه آنها ،از دو روش سانتريفوژ و فيلتراسيون استفاده گرديد .جهت آناليز ترکيبات اسيد چرب در ريز جلبکها،
ابتدا اسيدهاي چرب نمونه به استرهاي متيله شده اسيد چرب ( )FAMEsتبديل شده و سپس توسط سيستم کروماتوگرافي گازي ( )GCمدل مجهز به
آشكارساز يونيزاسيون شعله ( )FIDمورد سنجش قرار گرفتند.
يافتهها :نتايج نشان داد که در مورد اسيدهاي چرب اشباع ،اسيد پالميتيک در ريزجلبکهاي  Spirulina sp. ،Chaetoceros sp.و Chlorella sp.بهترتيب با
 93/1 ،11/21و  21/11درصد از کل اسيدهاي چرب بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده بود .همچنين در ميان اسيدهاي چرب غير اشباع با يک بند
دوگانه اسيد اولئيک در  92( Spirulina sp.درصد) بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده بود .اما بيشترين اسيد چرب با يک بند دوگانه در مورد ريز
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زمينه :اين تحقيق به منظور تعيين درصد اسيدهاي چرب در دو گونه خالص ريز جلبک  Spirulina sp.و  Chlorella sp.و همچنين گونهي

جلبک  Chaetoceros sp.مربوط به اسيد پالميتولئيک به ميزان  93/99درصد از کل اسيدهاي چرب ميباشد .در مورد اسيدهاي چرب غيراشباع با چند بند
دوگانه نيز ،اسيد لينولئيک از اسيدهاي چرب امگا  6در  Spirulina sp.به ماکزيمم مقدار خود يعني  18/8درصد و در مورد اسيد الفا لينولنيک از اسيدهاي
چرب امگا  9تنها در کشت  Chlorella sp.به بيشترين مقدار يعني  3/66درصد رسيد و اولين رتبه را از نظر حضور اسيدهاي چرب امگا  9به خود اختصاص
نتيجهگيري :تجزيه و تحليل يافتهها نشان داد که تنوع و پروفايل اسيدهاي چرب در گونههاي مختلف فيتوپالنكتون از جمله ريز جلبکها بسيار ميباشد .نتايج
اين تحقيق نشان داد که کشت ريزجلبک  Chlorella sp.به عنوان گزينه مناسب و غني از امگا  9ميتواند مطرح باشد و تكثيرو پرورش آن به شكل انبوه براي
تهيه منبع غني از امگا  9پيشنهاد ميگردد .نهايتاً براي داشتن محصول خاص که وابسته به هدف ويژهاي باشد ،مثالً هدف استخراج امگا  9و يا استخراج اسيد
اولئيک باشد ،انتخاب گونهي مناسب براي خالص سازي و کشت بسيار مهم است.
واژگان کليدي :اسيدهاي چرب ،ريز جلبک Chlorella sp. ،Spirulina sp. ،و Chaetoceros sp.
* خرمشهر ،دانشگاه علوم و فنون دریایی ،دانشکده علوم دریایی،گروه زیست دریا
E-mail:nsakhaee@yahoo.com
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داد .ريز جلبک  Spirulina sp.نيز داراي بيشترين درصد اسيد چرب امگا ( 6اسيد لينولئيک) به ميزان  18/8گرم درصد ميباشد.
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زنجيره بلند ( )PUFAsهمانند اسيد ایکوزاپنتا انوِیيک

مقدمه
ریز جلبکها ميکروارگانيسمهاي فتوسنتزکنندهاي هستند
که به راحتی و ارزانی قابليت تکثير و پرورش را دارند.
از زي توده انواع مختلف گونههاي آن در جهت توليد
مکملهاي غذایی انسان ،خوراک دام و دیگر موارد
استفاده میشود .زي تودهي این ریز جلبکها را میتوان

2

3

( ، )EPAاسيد دکوزاهگزا انویيک (، )DHA
اسيدآراشيدونيک ( )AAو اسيدگاما لينولئيک ()GLA
از انواع اسيد چرب امگا )ω-6( 6 -میباشند ( )5و یا
همانند اسيد الفا لينولئيک ( )ALAاز اسيد چرب
اصلی امگا )ω-3( 3-هستند ( .)6اسيددکوزاهگزا

را میتوان در ساختن شيرینیها ،تنقالت ،نوشيدنیها و

خاکستري مغز ،شبکيه چشم ،بافت قلب به وفور یافت

صنایع دارویی به کار برد ( .)1از جمله کاربردهاي دیگر

شده و در عملکرد صحيح بافتهاي مذکور اهميت

ریز جلبکها میتوان به استخراج اسيدهاي چرب،

بسيار زیادي دارند .اسيدایکوزاپنتا انوِیيک و اسيد

استحصال رنگيزههایی از جمله بتاکارتن و کارتنوئيدها،

آرشيدونيک نيز در سالمت انسان مهم بوده و در

توليد غذاي زنده براي آبزیان ،ساخت لوازم آرایشی و

ساختار غشاء پالسما ،تنظيم فيزیولوژي و عملکرد

یا ساخت مکملهایی غذایی اشاره نمود ( 2و  .)3در

صحيح جانداران عالی و انسانها نقش بسيار مهمی را

حال حاضر جلبکهاي تک سلولی به عنوان منبع

از طریق شرکت در ساخت ایکوزانویيدها بازي

مناسبی براي توليد آنتیبيوتيک و همچنين منبع توليد و

مینماید .این ترکيبات شبه هورمونی بوده و شامل

استخراج انواع سوخت زیستی 1و از جمله سوخت
تجدیدپذیر بيودیزل مطرح بوده و از علوم روز دنيا
محسوب میشود ( .)4در زنجيره غذایی دریایی ،زنجيره
بلند اسيدهاي چرب اشباع نشده در درجه اول توسط

پروستاگالندینها ( )PGو ترمبوکسانها ( )TXو
لوکوترینها ( )LTهستند ( .)7تعادل در دریافت
 EPA/AAنيز میتواند از بروز بسياري از بيماريها و
اختالالت متابوليکی ناشی از اختالل در عملکرد

به سایر موجودات یعنی زئوپالنکتونها (به عنوان

چرب اشباع و غيراشباع نيز در ساختار فسفو ليپيدي

دومين حلقه موجودات گياهخوار) و سایر حلقههاي

غشاء سلول یکی از عوامل مهم تعيين کننده سياليت

باالتر از جمله ماهیها منتقل میشود ،از این رو بر

آن است (.)8

کيفيت غذایی سطوح باالتر تغذیهاي کامالً موثر است.

سلولهاي جانوري قادر به بيوسنتز تمامی اسيدهاي

قابل ذکر است که وجود منابع عظيم دریایی

چرب غيراشباع نيستند ،در حالیکه سلولهاي گياهی

(خليجفارس ،دریاي خزر و دریاي عمان) و منابع متعدد

و از جمله فيتوپالنکتونها قادرند سري کامل انواع

آبهاي شيرین داخلی در کشور ،لزوم بهرهوري

اسيدهاي چرب غيراشباع را توليد نمایند .متأسفانه غير

اقتصادي از دریا مبتنی بر علم روز دنيا را

از روغن ماهی و تا حدودي گوشت و همچنين شير

مشخص مینماید.

مادر ،منابع حاوي اسيدهاي چرب غيراشباع و ضروري

اسيدهاي چرب غيراشباع با چند پيوند دوگانه و
Biofuel

http://bpums.ac.ir

1

Eicosapentaenoic acid
Docosahexaenoic acid
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فيتوپالنکتون از جمله ریز جلبکها شکل گرفته و سپس

ایکوزانویيد جلوگيري نماید .نسبت بين اسيدهاي
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به صورت فرموالسيون پودر ،قرص ،کپسول و عصاره

انویيک در سالمت انسان بسيار مهم هستند و در بافت

گرجيزاده و همكاران

بررسي پروفايل اسيدهاي چرب در برخي گونههاي ريز جلبک و معرفي آنها به عنوان منابع امگا  9و امگا 212 /6

اسيدهاي چرب ریز جلبک Chaetoceros sp.

بر روي اسيدهاي چرب موجود در فيتوپالنکتون دریایی

استخراج شده از رودخانه بهمنشير ،ذخيره خالص

(خصوصاً ریز جلبکها) در سواحل ایرانی خليجفارس

 Spirulina sp.و  Chlorella sp.از لحاظ اسيدهاي

با توجه به پتانسيل بسيار باالي این منطقه جهت

چرب غيراشباع خصوصاً روغنهاي حاوي امگا  3و

بهرهبرداري یا پرورش این جلبکها ،بسيار کم صورت

امگا  6میباشد.

گرفته است .از جمله این تحقيقات میتوان به تحقيقات

ریز جلبک  Spirulina sp.متعلق به رده جلبکهاي

عسل پيشه و همکاران در سال  2111اشاره نمود که به

سبز آبی میباشد و داراي اندازه بين  5تا  11ميکرومتر

شناسایی و بررسی ارزش غذایی دو گونه جلبک تک

میباشد که برخی ترکيبات اسپيرولينا شامل

سلولی پرداخته است ( .)12در دیگر نقاط جهان رایلی

ویتامينهایی همانند ،β-caroten ،B3 ،B2 ،B1

و چوکاس ( )Riley & Chuecasدر سال  1969بر

ترکيبات معدنی مثل آهن ،مس ،روي ،فسفر ،کلسيم،

روي  27گونه فيتوپالنکتون انجام دادو  41نوع اسيد

سلنيوم ،رنگدانههایی همانند کاروتنوئيدها ،فيکو

چرب در همه گونهها را تعيين نمودند ( .)13در برخی

سيانين و همچنين اسيدهاي چرب ضروري میباشد.

تحقيقات دیگر نيزمشخص شده که اسيدهاي چرب

اثرات ضدالتهابی ،ضدویروسی ،ضدسرطانی ،خواص

اشباع نشده با چند پيوند دوگانه ( )PUFAبيش از 31

محافظت کبدي 4براي این گونه توسط محققين ثابت

درصد کل اسيدهاي چرب در فيتوپالنکتونهایی همانند

شده است ( .)9جنس Chlorella sp.نيز یکی از

دیاتومهها وجلبکهاي قهوهاي را به خود اختصاص

مشهورترین ریزجلبکهاست و جز شاخه کلروفيتا

دادهاند ( .)14در دیگر مناطق معتدله همچون سواحل

میباشد .این جلبک داراي قطري بين  1تا  12ميکرون

ژاپن و کره مطالعات بسياري از محققين همانند گراسی

میباشد .این گونه ميکروجلبکی از لحاظ ارزش غذایی

منکو ( )Gerasimenkoو همکاران در سال 2111

بسيار با اهميت بوده و حاوي مقدار زیادي پروتئين،

( ،)15نلسون ( )Nelsonو همکاران در سال 2112

چربی و ویتامين است و به عنوان یکی از بهترین سم

( ،)16تراساکی ( )Terasakiو همکاران در سال 2119

زداهاي طبيعی عليه فلزات سنگين ،حشره کشها و

( )17و همچنين نارایان ( )Narayanو همکاران در

سایر سموم میباشد (.)11

سال  )18( 2114بر روي تغييرات فصلی اسيدهاي

فيتوپالنکتون  Cheatoceros sp.از ردهي دیاتومهها

چرب انواع جلبکهاي دریایی انجام داده و پروفایل

میباشد .اندازه این سلول بين  2تا 21ميکرون میباشد

اسيدي آنها را محاسبه نمودهاند.

به طور کلی ضرورت استخراج اسيدهاي چرب از

مواد و روشها
منظور

جداسازي

جلبک

تک

سلولی

فيتوپالنکتونها با توجه به استفاده از اولين حلقه

به

زنجيرهي غذایی آبی ،کشت آنها در فضاي کم و بدون

 Chaetoceros sp.از پنج ایستگاه واقع در مصب

نياز به آبياريهاي مکرر و همچنين مقرون به صرفه

رودخانهي بهمنشير ،نمونهي آب با استفاده از بطري
نمونهبردار روتنر به حجم  5ليتر برداشت و به ظروف

hepatoprotective
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پلی اتيلنی منتقل گردید .نمونهها تحت شرایط
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و از نظر انواع اسيدهاي چرب بسيار غنی هستند (.)11
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بسيار محدودند .هدف از این تحقيق بررسی ساختار

بودن هزینه تکثير آنها کامالً احساس میگردد .مطالعه

سال نوزدهم /شماره  /2خرداد و تير 1931
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اکسيژندهی به آزمایشگاه منتقل گردید .همچنين

دقيقه و فيلتراسيون با چشمه  5ميکرومتر استفاده

جهت تهيه گونه خالص ریز جلبک  Spirulina sp.و

گردید (( )21شکل .)4

 Chlorella sp.مقدار  251ميلیليتر ذخيره خالص ،از
مرکز تحقيقات ميگوي خليجفارس واقع در شهر
بوشهر تهيه و به آزمایشگاه دانشگاه علوم و فنون
دریایی خرمشهر منتقل گردید (شکل  1و  .)2در
آزمایشگاه تکثير و پرورش و با استفاده از محيط کشت
کانوي 5این ریزجلبکها به مقدار  111ليتر انبوه سازي
شدند (.)19
تکثير و پرورش جلبکها در شرایط مناسب محيطی
شامل شوري  25گرم در ليتر ،دماي ،°C 21–24

*

شکل  )2تصویر)41 ( Spirulina sp.

شدت نور به ميزان  2511-5111لوکس در کل دوره
 24ساعته pH ،بين  8/2–8/7و اکسيژن دهی در تمام

شکل  )3پرورش ریزجلبکها در شرایط مناسب

شکل  )1تصویر )111*( Chlorella sp.
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دوره تکثير صورت پذیرفت (شکل .)3

هنگامی که تراکم آنها به حد کافی افزایش یافت (در
در ميلیليتر و در مورد جلبک  25 Chlorella sp.تا
 31ميليون سلول در ميلیليتر) برداشت انجام شد.
جهت جداسازي آنها از آب با توجه به اندازه آنها،
از روش سانتریفوژ با دور  rpm 8111بهمدت 11
Conway medium
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شکل  )4سانتریفوژ جهت جدا کردن ریز جلبکها

تکثير و جدا سازي کشت خالص جلبکها تا زمانی
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مورد جلبک  151 Spirulina sp.تا  21ميليون سلول

گرجيزاده و همكاران

بررسي پروفايل اسيدهاي چرب در برخي گونههاي ريز جلبک و معرفي آنها به عنوان منابع امگا  9و امگا 216 /6

ادامه پيدا کرد که حداقل  31گرم وزن تر براي هر

گردید .کليه آناليزهاي آماري با استفاده از نرمافزار

جلبک حاصل گردد.

)USA ،Il ،Chicago ،SPSS Inc( SPSS

در مرحلهي بعدي به منظور سنجش پروفيل اسيدهاي

ویرایش  21انجام شد.

چرب با دستگاه موادي همانند پتروليوم اتر ،هيدروکسيد
پتاسيم متانولی ،هپتان نرمال و غيره از شرکتهاي
 Merckآلمان و  Sigmaآمریکا تهيه گردید.
در نهایت به منظور آناليز اسيدهاي چرب ،به ازاي هر 1
گرم نمونه ریز جلبک خالص 11 ،ميلیليتر پتروليوم اتر
به آن اضافه گردید ( .)21در گام بعدي جهت آناليز
ترکيبات اسيد چرب ،ابتدا اسيدهاي چرب نمونه به روش
FAMEs

6

استري شده ( )21و سپس به سيستم

کروماتوگرافی گازي ( )GCمجهز به آشکارساز
یونيزاسيون شعله ( )FIDمدل  Varianو ستون
حامل نيتروژن با شدت جریان  1 ml/minتزریق شدند.
در این پژوهش دماي آشکارساز ،تزریق و ستون به
ترتيب  251 ،281و  255درجه سانتیگراد بود .این کار
براي هر ریز جلبک خالص در  3بار تکرار انجام گردید.
سپس منحنی کروماتوگرام مربوط به هر اسيد چرب رسم
گردید .زمان بازداري به هر اسيدچرب با منحنی استاندارد
مقایسه گردید .در نهایت بر اساس سطح زیر منحنی ،نوع
و ميزان اسيد چرب موجود در هر ریز جلبک مورد
سنجش قرار گرفت.

 Chaetoceros sp.خالصسازي شده از رودخانه
بهمنشير و گونههاي خالص Spirulina sp.

و Chlorella sp.در جدول  1و کروماتوگرام حاصل
از ترکيب اسيدهاي چرب جلبکهاي مورد سنجش در
اشکال  6 ،5و  7قيد شده است .بيشترین مقدار
اسيدهاي چرب اشباع در جلبکهاي Spirulina sp.

و  Chlorella sp.اسيدپالميتيک ( )C16:0به ميزان
 31/1درصد و  25/17درصد از کل اسيدهاي چرب
گزارش گردید .همچنين بيشترین مقدار اسيدهاي
چرب غيراشباع با یک بند دوگانه به ميزان  34درصد
در Spirulina sp.و 16/37درصد درChlorella sp.

ثبت شد .در مورد اسيدهاي چرب غيراشباع با چند بند
دوگانه نيز ،اسيد لينولئيک (( )C18:2امگا  )6در
 Spirulina sp.به ماکزیمم مقدار خود یعنی 18/8
درصد رسيد .اما در ریزجلبک  ،Chlorella sp.اسيد
الفا لينولنيک (( )C18:3امگا  )3به مقدار قابل توجهی
یعنی  9/66درصد از کل اسيدهاي چرب ثبت گردید.
بيشترین ميزان اسيد چرب در ریز جلبک

آناليزهاي آماري
 Shapiro-Wilkاستفاده شد .براي مقایسه ميانگين
دادهها مختلف از آزمون آناليز واریانس یک طرفه
 ANOVAو در مواردي که بين نمونهها اختالف
معنیدار وجود داشت از پس آزمون توکی استفاده
Fatty acid methyl ester

6

 Chaetoceros sp.مربوط به اسيد پالميتولئيک
( )C16:1که نوعی اسيد چرب با یک بند دوگانه
است ،به ميزان  31/33درصد از کل اسيدهاي چرب
گزارش شد .در صورتیکه اسيدهاي چرب امگا  3در
این جلبک به مقدار ناچيز بود (جدول .)1
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آناليزهاي آماري نرمال بودن دادهها از آزمون
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پروفایل

اسيدهاي

چرب

از
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 ×0.22 MM ،100M ،0.25μM ،BPX-70و گاز

يافتهها

سال نوزدهم /شماره  /2خرداد و تير 1931

/ 211طب جنوب

جدول  )1ترکيبات اسيد چرب (درصد وزني از کل اسيدهاي چرب) از ريز جلبکهاي مورد بررسي
(انحراف معيار ±ميانگين)
نوع اسيد چرب

Chaetoceros sp.

Spirulina sp.

نام اسيد چرب
اسيد کاپریليک ()C8:0

اشباع

----

-----

1/79±1/12

اسيد کاپریک ()C10:0

اشباع

----

1/43±1/13

----

Chlorella sp.

اسيد لوریک ()C12:0

اشباع

-----

----

1/4±1/11

اسيد ميرستيک ()C14:0

اشباع

9/28±1/11

4/41±1/12

12/9±1/11

اشباع

15/21±1/11

31/1±1/13

25/17±1/11

اسيد پالميتولئيک ()C16:1

غير اشباع (امگا )7

31/33±1/19

1/8±1/11

14/96 ±1/13

اسيد مارگاریک ()C17:0

اشباع

----

1/79±1/13

1/532±1/121

اسيد پالميتيک ()C16:0

غيراشباع

1/43±1/15

----

1/41±1/11

اشباع

11/12±1/12

5/73±1/11

3/48±1/12

اسيد اولئيک ()C18:1

غيراشباع (امگا )9

15/14±1/11

34±1/13

16/37±1/11

اسيدالفا لينولنيک ()C18:3

غيراشباع (امگا )3

2/93±1/12

1/21±1/12

9/66±1/11

اسيد لينولئيک ()C18:2

غير شباع (امگا )6

8/99±1/13

18/8±1/21

3/21±1/14

اسيد آراشيدیک ()C20:0

اشباع

1/7±1/12

اسيدهپتا دکانوئيک ()C17:1
اسيد استئاریک ()C18:0

----

غيراشباع (امگا )7

----

----

1/12±1/12

اسيد بهنيک ()C22:0

اشباع

1/95±1/14

----

1/82±1/11

اسيد ليگنوسریک ()C24:0

اشباع

2/54±1/13

----

5/91±1/11

1/48±1/12

2 ±1/11

2/27±1/12

اسيد پالينيک ()C20:1

سایراسيدهاي چرب

همانگونه که در جدول  2مشخص است بيشترین

میدهد ،مقایسهاي بين اسيدهاي چرب امگا  3و امگا

ميزان کل  SFAدر هر  3ریز جلبک مورد آزمایش

 6در ریزجلبکها انجام گردید .بيشترین مقدار امگا 3

تقریباً  51در صد وزنی اسيدهاي چرب را تشکيل

در  Chlorella sp.به مقدار  9/66درصد میباشد.

جدول  )2درصد کلي نسبت اسيدهاي چرب اشباع شده ( ،)SFAاشباع نشده با يک بند دوگانه ( ،)MUFAاشباع نشده با چند
پيوند دوگانههاي ( )PUFAو نسبت امگا  6به امگا  9در ريز جلبکهاي مورد آزمايش(انحراف معيار ±ميانگين)
اسيد چرب

Chaetoceros sp.

Spirulina sp.

Chlorella sp.

 SFAکل

42/18±1/18

45/19±1/21

54/27±1/27

 MUFAکل

45/9±1/21

34/8±1/14

32/86±1/41

 PUFAکل

11/92±1/41

21/11±2/11

12/87±1/16

3ω-

2/93±1/21

1/21±1/13

9/66±1/13

6ω-

8/99±2/12

18/8±1/15

3/21±1/14

3ω-/ 6ω-

3/16±1/21

15/53±1/13

1/33±1/13

درصد میباشند .بيشترین مقدار امگا  6نيز در

نمایش گذاشته شده است .همچنين در جدول  3نتایج

 Spirulina sp.به مقدار  18/8درصد محاسبه شده

پس آزمون توکی ،اختالف معنیدار در سطح 1/95

است .در شکل  8نيز نمودار مقایسهاي بين اسيدهاي

براي اسيدهاي چرب اشباع شده ( ،)SFAاسيدهاي
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در صورتیکه در سایر ميکروجلبکها کمتر از 2/93

امگا  3و امگا  6در ریز جلبکهاي مورد آزمایش به
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1/73±1/11

گرجيزاده و همكاران

بررسي پروفايل اسيدهاي چرب در برخي گونههاي ريز جلبک و معرفي آنها به عنوان منابع امگا  9و امگا 218 /6

چرب اشباع نشده با یک بند دوگانه ( )MUFAو

جدول  )9نتايج پس آزمون توکي براي اسيدهاي چرب

همچنين اسيدهاي چرب با چند بند دوگانه ()PUFA

اشباع شده ()SFA- MUFA- PUFA

نشان داده شده است.

اسيد چرب

Chaetoceros
sp.

Spirulina
sp.

Chlorella
sp.

SFA
Spirulina sp.
Chlorella sp.

3/157
*

12/28

_
9/223

*

_

MUFA
*

Spirulina sp.

6/82

Chlorella sp.

8/112

Spirulina sp.

25/591

Chlorella sp.

3/115

*

_
1/192

_

_
*
22/587

_

PUFA

شکل  )5کروماتوگرام حاصل از ترکيب اسيدهاي چرب جلبک Spirulina sp.

*

* اختالف معنیدار در سطح 1/95

بحث
اسيدهاي چرب امگا  3نقش مهمی در فيزیولوژي
( .)22همچنين براي جلوگيري از امراض قلبی-

عروقی ،جلوگيري از تشکيل لخته خون و جلوگيري
شکل  )6کروماتوگرام حاصل از ترکيب اسيدهاي چرب جلبک Chlorella sp.

از التهاب مفيد میباشند ( .)23در حقيقت عالوه بر
عوارض منفی ناشی از کمبود اسيدهاي چرب امگا 3
به عنوان اسيد چرب ضروري ،نسبت پایين ميزان این
اسيدهاي چرب به اسيدهاي چرب امگا  6در
رژیمهاي غذایی خود سبب تأثير منفی بر سالمت
مصرف گنندگان میشود ( .)24بنابراین معرفی منابع
جدید و قابل دسترس اسيدهاي چرب امگا  3میتواند

شکل  )7کروماتوگرام حاصل از ترکيب اسيدهاي چرب جلبک
 Chaetoceros sp.مستخرج از بهمنشير
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بهخصوص در دوران جنينی و نوزادي ایفا میکنند

گامی مؤثر در بهبود سالمت جامعه باشد .به همين
دليل در سالهاي اخير تحقيقات بسياري جهت معرفی
منابع حاوي اسيد لينولنيک باال صورت گرفته است
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بيشترین ميزان
اسيدهاي چرب در  Chaetoceros sp.استخراج شده
از رودخانهي بهمنشير ،اسيد پالميتولئيک ()C16:1
(امگا  )7که از گروه اسيدهاي چرب غير اشباع با یک

شکل  )8مقایسه اسيدهاي امگا  3و امگا  6در ریز جلبکهاي مورد آزمایش
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بند دوگانه ( )MUFAبوده ،به ميزان  31/33درصد از
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( 25و .)26

/ 213طب جنوب

سال نوزدهم /شماره  /2خرداد و تير 1931

درصد میباشد .محققين دیگر همانند پرارتونو

و غيره را نيز توليد نماید ( .)28جلبک کلرال از لحاظ

( )Prartonoو همکاران در سال  2113نيز تقریباً نتایج

حضور اسيدهاي چرب امگا ( 3اسيد آلفا لينولنيک

مشابهاي به دست آورده و در بررسی پروفایل

( )C18:3با ميانگين  9/66درصد اولين رتبه را به خود

اسيدهاي چرب جلبک ،Chaetoceros gracilis

اختصاص داده است (جدول  2و شکل .)1

اعالم نمودند که متيل استر اسيدهاي چربی بيشتر بين

در برخی تحقيقات دیگر نيز از ميان جلبکهاي

 C13تا  C24قرار دارند و بيشترین اسيد چرب

یوکاریوتها  Chlorella minutissimaبا نرخ رشد

غيراشباع با یک بند دوگانه مربوط به اسيد پالميتولئيک

سریع و مقادیر نسبتاً باالیی از  PUFAنيز معرفی

به ميزان  49/42درصد میباشد ( )27که بسيار نزدیک

شدهاند ( 29و  .)31نتایج تحقيق حاضر نشان داد که

به نتایج تحقيق حاضر بود .همچنين نتایج تحقيق ذکر

نسبت امگا  6به امگا  3براي کلرال  3/62به ( 9/6یعنی

شده ،نشان داد که ميزان  SFAبه مقدار  44/44درصد

 1به  )3میباشد که حاکی از غنی بودن این ریز جلبک

و  MUFAبه مقدار 56/42درصد در  C. gracilisبود

از امگا  3میباشد.

( )26و در تحقيق حاضر  SFAبه ميزان  42/18درصد

شایان ذکر است که  PUFAخصوصاً اسيد آلفا

و  MUFAبه ميزان  45/9درصد در کيتوسروس

لينولنيک در بدن انسان ساخته نمیشود و ماهيان مورد

مستخرج از بهمنشير گزارش شده اما  PUFAاین ریز

تغذیهي انسان نيز آن را توليد نمیکنند ،بلکه ماهيان آن

جلبک چندان غنی نمیباشد (جدول .)2

را با خوردن ریز جلبکها دریافت مینمایند (.)31

در تحقيقات دیگر نيز ثابت شده که محتواي اصلی و

پس لزوم جایگزینی ریز جلبکها به عنوان منابع اصلی

عمدهي گونههاي مختلف متعلق به راستهي دیاتومهها

توليد کنندهي  PUFAبه جاي ماهيان که به صورت

(از جمله جنس کيتوسروس) از نظر ( SFAخصوصاً

واسطه آن را دریافت میکنند ،در رژیمهاي غذایی

اسيدپالميتيک) و ( MUFAخصوصاً امگا  )7غنی بوده

انسان کامالً ضروري به نظر میرسد .البته در این راستا

اما از لحاظ ( PUFAخصوصاً امگا  3و امگا  )6غنی

باید به محدویت مصرف مداوم ماهيان توسط جوامع

نمیباشند .در تحقيق هو ( )Huو همکاران ثابت شده

انسانی (شرایط اقتصادي متفاوت جوامع انسانی ،ذخایر

بسياري از مواد مغذي در محيط آب بر روي متابوليسم

محدود ماهی در دریاها ،سليقههاي فردي ،در دسترس

چربی در فيتوپالنکتونها مؤثر میباشند .به عنوان مثال

بودن ماهی و غيره) نيز اشاره نمود.

کمبود نيترژون موجود در آب باعث تجمع

در تحقيقات دیگر که به منظور تعيين درصد روغن و

تريگليسرید فيتوپالنکتونها میشود و یا کمبود

اسيدهاي چرب در ساقه ،برگ و بذر گياه شوره

سيليکون موجود در آب باعث افزایش چربیهاي

زیست ( )Suaeda vermiculataدر سواحل

اشباع  SFAو  MUFAدر دیاتومهها میشود (.)28

خليجفارس در استان بوشهر انجام گردید ،مشخص

ریزجلبک  Chlorella sp.نيز در سراسر جهان به

شد که اسيد چرب اشباع غالب در این گياه ،اسيد

عنوان یک غذاي سالمتی براي تغذیه انسان و حيوانات

مارگاریک و اسيد چرب غيراشباع غالب نيز اسيد
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از گروه اسيدهاي چرب اشباع ( )SFAبه ميزان 15/21

ترکيباتی همانند پيکوسيانين ،کاروتنوئيد ،آنتی اکسيدان
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کل اسيدهاي چرب و سپس اسيدپالميتيک ()C16:0

استفاده میشود .کلرال قادر است که تعداد زیادي از

گرجيزاده و همكاران

بررسي پروفايل اسيدهاي چرب در برخي گونههاي ريز جلبک و معرفي آنها به عنوان منابع امگا  9و امگا 223 /6

استفاده از جلبکها را به عنوان منبع اصلی  PUFAرا

شده که در رژیم غذایی انسان ،مصرف مقادیر مناسبی

مشخص مینماید .همچنين میبایست به فعاليت

از نسبت اسيدهاي چرب امگا  6به امگا  3نقش مهمی

ضداکسيدانی بسيار مناسب جلبکها خصوصاً جلبک

در ایجاد الگوهاي ژنتيکی را بازي کردهاند ( .)36اما

قهوهاي  Cystoseira trinodisاشاره نمود که نشان

در طول  111سال گذشته به خصوص در جوامع

دهندهي وجود مخزن پایان ناپذیر مواد اوليه موجود در

غربی افزایش قابل توجهی در ميزان مصرف از امگا 6

جلبکها جهت استفاده در داروسازي ،پزشکی ،صنایع

همراه با کاهش امگا  3همراه بوده که منجر به افزایش

غذایی ،آرایشی و بهداشتی میباشد (.)33

نسبت امگا  6به امگا  3شده و این امر میتواند باعث

ریز جلبک  Spirulina sp.نيز داراي بيشترین درصد

افزایش بيماريزایی از جمله بيماريهاي قلبی عروق

اسيد چرب اسيد لينولئيک ( )C18:2به ميزان 18/8

کرونر ( )CHDگردد ( 37و  .)38همچنين دادههاي

گرم درصد میباشد .لذا میتوان آن را به عنوان منبعی

مطالعات اپيدميولوژیکی و مشاهدات عينی نشان

غنی جهت استخراج اسيدهاي چرب امگا  6معرفی

میدهد که خطر ابتال به بيماري عروق کرونر قلب

نمود .در تأیيد نتایج حاصل از این تحقيق ،در

( )CHDدر ميان کسانی که ميزان باالیی از امگا  3با

گزارشهاي دیگر نيز سيانوباکتر اسپيرولينا به عنوان

زنجيره بلند مانند  EPAو  DHAدریافت میکنند،

منبع غنی از اسيد لينولئيک و گاما لينولئيک (منابع غنی

پائينتر است ( 39و .)41

از امگا  )6به ترتيب به مقدار  21درصد و  18درصد

نتایج حاصل از تحقيق حاضر (جدول  )3نشان داد که

معرفی شده است (.)34

در مقایسههاي به عمل آمده از آناليز واریانس یک

قابل ذکر است که نتيجه برخی از تحقيقات نشان داده

طرفه و پس آزمون توکی در مورد  MUFA ،SFAو

که ميزان  PUFAدر جلبکهاي کلرال و اسپيرولينا

 PUFAاختالف معنیدار در سطح  1/95در بسياري

تقریباً مساوي و یا خيلی نزدیک به هم میباشد (.)23

موارد وجود داشت .این بررسی نشان داد که عليرغم

نتایج حاصل از این مطالعه (جدول  2و شکل  )8نيز

وجود مقادیر مشابه از نظر اسيدهاي چرب اشباع مابين

ميزان  PUFAبراي کلرال  12/87درصد و براي

ریزجلبکهاي مورد آزمایش ،به لحاظ پروفایل

اسپيرولينا  21/11درصد قيد کرده است .اما یک تفاوت

اسيدچرب نيز اختالفهاي قابل توجهی در بين آنها

عمده بين این دو ریزجلبک وجود دارد و آن هم

وجود دارد.

افزایش محسوس امگا  3در کلرال (همراه با کاهش

در تحقيقاتی که در سالهاي اخير بر روي پروفایل

شدید امگا  )6و در مقابل افزایش محسوس امگا 6

اسيدهاي چرب  2176گونه از ریزجلبکها انجام

(همراه با کاهش شدید امگا  )3در اسپيرولينا میباشد.

گردید ،در مجموع  76اسيدهاي چرب مختلف مورد

به طور کلی نسبت امگا  6به امگا  3در غذاهاي

شناسایی و اندازهگيري شد .پروفایل اسيدهاي چرب

مصرف انسانی براي سنتز پروستوگالندینها بسيار مهم

به دست آمده از ریزجلبکها را در یک پایگاه دادهها،

است .متخصصان تغذیه و استانداردهاي تغذیهاي

ثبت نمودند و مشخص گردید که از پروفایل اسيدهاي

http://bpums.ac.ir
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آلفا لينولنيک چندانی نمیباشد ( )32و این نکته لزوم

امگا  3پيشنهاد میکنند ( .)35در طول تکامل مشخص
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لينولئيک بود و این گياه داراي  PUFAخصوصاً اسيد

نسبتی بين  1:1/5تا  1/66( 2:1تا  )1/5را بين امگا  6و
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سپاس و قدرداني

چرب و ترکيب آن میتوان به عنوان نشانگر ردهبندي

بدینوسيله مراتب تشکر و سپاس فراوان خود را از

) استفاده نمودchemotaxonomic markers( شيميایی

ًمرکز تحقيقات و آموزش جهاد کشاورزي خصوصا

و پی به الگوهایی براي روابط فيلوژنيک در سطوح

مهندس مهدي برنا و همچنين از پژوهشکده ميگوي

شاخهها و ردههاي مختلف جلبکها برد اما در سطوح

کشور و پژوهشکده آبزيپروري جنوب کشور

پایينتر طبقهبندي همانند زیر گونه چندان مناسب به

خصوصاً آقاي مهندس پقه کارشناس ارشد ایستگاه

 نتایج این بررسی نشان داد که.)41( نظر نمیرسد

دریایی بندر ماهشهر را به خاطر همکاريهاي علمی و

تنوع اسيدهاي چرب در ریز جلبکها زیاد بوده و

 از مدیریت محترم.صميمانه را ابراز مینمایيم

گونههاي مختلف نيز داراي مقادیر متفاوتی از

آزمایشگاه پاسارگاد جناب آقاي مهندس پرویز که در

 پس براي.اسيدهاي چرب در پروفيل خود میباشند

،انجام امور آزمایشگاهی صميمانه ما را یاري نمودند

داشتن محصول خاص که وابسته به هدف ویژهاي

.کمال تشکر و سپاس را داریم

 و یا3  به عنوان مثال هدف استخراج امگا.باشد
 انتخاب گونهي مناسب،استخراج اسيد اولئيک باشد

[ DOI: 10.18869/acadpub.ismj.19.2.212 ]
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Abstract

Background: This study was carried out to determine the oil fatty acids from two special species of
microalgae; Spirulina sp.,Chlorella sp. and also Chaetoceros sp. collected from Bahmanshir River.
Materials and Methods: Sampling of microalgae Chaetoceros sp. from Bahmanshir River was under
taken using bottle samplers during spring season of 2013. Microalgae Spirulina sp. and Chlorella sp. were
supplied from Shrimp Research Institute of Iran in Bushehr Province. Samples then were cultured under
controlled laboratory conditions and mass culture for 100 liters was undertaken. Isolation of microalgae
species from water of cultured media was carried out using filtration and centrifugation methods. The fatty
acid compositions were determined by Gas – FID chromatography.
Results: Results showed that regarding Saturated Fatty Acids (SFA) obtained from purified culture of
Chaetoceros sp., Spirulina sp. and Chlorella sp. the maximum amount of total fatty acids were belonged to
palmitic acids (C16:0) with 15.21%, 30.1% and 25.17% of total fatty acids respectively. Analysis of
Mono Unsaturated Fatty Acids (MUFA) showed that in the Oleic acid was maximum amount of 34% in
Spirulina sp. In addition the amount of MUFA in Chlorella sp. was 16.37% of total fatty acids. On the
other hand the amount of palmeotic acid in purified culture of Chaetoceros sp. was 30.33% from total
content of fatty acids. Analysis of Poly Unsaturated Fatty Acids (PUFA), Linoleic acid (C18:2) (Omega
6), revealed maximum percentage in Spirulina sp. with 18.8%. Results of Alpha linoleic acid (C18:3)
(Omega3) analysis showed maximum amount of 9.66% in Chlorella sp. compared to other microalgae
with lower omega 3 contents. Spirulina sp. contained maximum amount of Linoleic acid (C18:2) with
18.8% of total fatty acids. Therefore, Spirulina sp. can be considered as a rich source of omega 6 for the
purpose of fatty acid extractions. The presence of PUFA in Chlorella sp. and Spirulina sp. was equivalent
whereas the amount of Omega 3 in Chlorella sp. was higher than two other species.
Conclusion: Results of this study revealed a diverse profile of fatty acids among many species of
phytoplanktons and microalgae. There Chlorella sp. with a good candidate and a rich source of Omega 3
future applications. It is indicated that different species have totally different fatty acid profiles. Therefore,
to acquire special products for a particular target, selection of specific species is essential.
Key words: Fatty acid, Gas chromatography, Chaetoceros sp., Spirulina sp., Chlorella sp.
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