
 
 
 

 
 
 

 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

 8931سال هفتم، شماره دوم، تابستان 
 

  مقاله پژوهشی

 Chaetoceros calcitransمقایسه سیالفین استخراج شده از دو ریزجلبک 

 Chaetoceros muelleriو 
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 97 آبانتاریخ پذیرش:  97 تیرتاریخ دریافت: 

 چکیده
به وفور یافت  Chaetocerosدر ریزجلبک  است کههایی  یکی از پروتئین (Silaffin) پروتئین سیالفین

در این پژوهش به مقایسه دارد. تغذیه موجودات کاربرد  و بهداشتی ،در صنایع آرایشی این مادهشود.  می

پرداخته  Chaetoceros calcitransو  Chaetoceros muelleriسیالفین استخراج شده از دو ریزجلبک 

و  EDTAهای تهیه شده از بندرعباس با استفاده از  دیواره سیلیسی نمونه ،شده است. برای انجام آزمایش

SDS  اسیدهای آمینه  برای شناساییسپس . گیری شد فورد اندازهبه روش بردآن استخراج و غلظت پروتئین

با اسیدهای آمینه  تجزیه .تخمین زده شد ها آنوزن مولکولی  SDS-PAGEبا روش الکتروفورز ، موجود

از  دار در میزان سیالفین استخراج شده نتایج حاکی از وجود اختالف معنی صورت گرفت. HPLC استفاده از

بین دو ریزجلبک از  (. همچنینP<50/5بود ) C. calcitransنسبت به ریز جلبک  C. muelleriریزجلبک 

دار  آالنین، اختالف معنی + یروزینت ،اسیدهای آمینه آسپارتیک اسید، آسپارژین، گالیسین، والینمیزان نظر 

فنیل  ،گلوتامیک اسید، سرینآمینه های این در حالی بود که میزان اسید(. P>50/5) آماری وجود نداشت

آماری  هیستیدین اختالف + ترئونین، گلوتامین ،آالنین، ایزولوسین، لوسین، متیونین، تریپتوفان، آرژنین

از نظر  C. muelleriریزجلبک توان چنین نتیجه گرفت که  بنابراین، می .(P<50/5)نشان دادند  دار معنی

با رویکرد بیوتکنولوژی  در صنایع مختلفتری برای استفاده  تواند گزینه مناسب میزان پروتئین سیالفین می

 باشد. در صنایع غذایی و دارویی

 .muelleri Chaetoceros ،calcitrans Chaetocerosاسید آمینه، دیاتومه،  سیالفین، کلیدی: واژگان

 .ایران اهواز، اسالمی، آزاد دانشگاه اهواز، واحد کشاورزی، دانشکده شیالت، گروه ،شیالت ارشد کارشناس -1

 .ایران اهواز، اسالمی، آزاد دانشگاه اهواز، واحد  کشاورزی، دانشکده شیالت، گروه دانشیار -2

 .ایران کرمانشاه، اسالمی، آزاد ،دانشگاه کرمانشاه واحد کشاورزی، دانشکده شیالت، گروه دانشیار -3

 Mansoreh.Ghaeni@gmail.com نویسنده مسئول: *
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 مقدمه

ها و  ها یک گروه عمده از جلبک دیاتومه

. از است ها ترین انواع فیتوپالنکتون یکی از مهم

سیلیسی ها وجود دیواره  های آن ویژگی

 اکسید سیلیکون هیدراته(، به نام فراستل )دی

(Frustule) است (Shrestha et al., 2012.) 

ولی در آب  هستندها عمدتا دریایی  دیاتومه

 شوند های خاکی نیز یافت می شیرین و زیستگاه

کاروتن و  -c، βو  a های دارای کلروفیلو 

های گزانتوفیلی مانند دیاتوزانتین و  رنگدانه

ای موجود در  . مواد ذخیرههستندفوکوزانتین 

 ولوتین و ها شامل چربی، دیاتومه

کرایزوالمینارین است. از جمله کاربردهای این 

 غذای انسان، ازهستند  عبارت ها ریزجلبک

و خاك  دام، پرورش آبزیان، حاصلخیزی غذای

 صنایع در ها آن عصاره از دهاستفا همچنین

 به دست آمدهبهداشتی. یکی از مواد  و آرایشی

به ذکر  الزم .استها، پروتئین  جلبکریزاز این 

وری و خشک آهای مختلف فر روشاست که 

 به تاثیرها  ها بر روی هضم آن کردن جلبک

قسمت  (.1391 سلطانی و غفاری،) سزایی دارد

 از جلبکهر ترکیبات بیوشیمیایی ای از  عمده

که  استضروری تشکیل شده آمینه  هایاسید

این  .ها نیست بدن انسان قادر به ساخت آن

 یپروتئینمنبع آمینه در هیچ  مقدار اسید

پروتئین قابل جذب  دیگری وجود ندارد. مثال

 22که در مغز ران گوشت گوساله وجود دارد 

 ۰5ها  درصد است ولی جذب پروتئین جلبک

 (.1339 ی و همکاران،فرامرز) درصد است

ها  هایی که در جلبک از جمله پروتئین

تواند مورد توجه قرار گیرد پروتئین  می

که در صنایع غذایی  است (Silaffin) سیالفین

این پروتئین به  .آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد

همچنین ای و  های قهوه در جلبک عمده طور

بیشتر در ریزجلبک  ها و در دیاتومه

Chaetoceros ها  شود. سیالفین یافت می

هایی هستند که باعث تشکیل پوشش  پروتئین

 ویژهد. ساختار نشو ها می سیلیسی در دیاتومه

های  شود که به مولکول ها باعث می آن

به در نتیجه بتوانند  شده،کاتیونی تبدیل  پلی

 درشوند و خوبی به ذرات سیلیس متصل 

واقع شوند. ثر وسیلیسی م گیری شبکه شکل

گلیکوسیالتی و سولفاتی  ها شدیدا این پروتئین

 اسید و گلوکز ،حاوی مانوز، گاالکتوز بوده،

 ,.Shrestha et al) رونیک هستندوکوگل

2012.) 

 دارا بودنهای دریایی به دلیل  جلبک از

 خواص ضدباکتریایی، ضدقارچی و ضدویروسی

 مانند مفیدیهمچنین داشتن ترکیبات  و
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ها،  ساکاریدها، پروتئین کاروتنوئیدها، پلی

ها و مواد   اسیدهای چرب ضروری، ویتامین

افزایش مقاومت در برابر  به منظورمعدنی 

ی میگوو بازماندگی  بهبود رشد ،ها بیماری

Litopenaeus vannamei دشو استفاده می 

(Dashtian Nasab et al., 2009). با  اما

کاربرد وسیع جهانی ریزجلبک  وجود

Chaetoceros،  استفاده در ایران تاکنون

در . است مناسبی از این ریزجلبک نشدهتجاری 

 یها گونهها و  جنسایران بیشتر به شناسایی 

انجام  مطالعاتها پرداخته شده است و  دیاتومه

به  Chaetocerosریزجلبک  روی بر شده

عنوان  بهها  چگونگی استفاده از آن منظور

بوده غذای زنده در مراکز تکثیر و پرورش میگو 

;Raa, 1996است )  Hellio et al., 2001; 

Bansemir et al., 2006; Dashtian 

Nasab et al., 2009; Kadam and 

Prabhasankar, 2010.) 

این مطالعه با هدف جداسازی و استخراج 

پروتئین سیالفین و بررسی میزان و توالی آن 

 موجود Chaetoceros ریزجلبکگونه در دو 

و  Chaetoceros calcitransدر ایران 

Chaetoceros muelleri  به منظور گسترش

 ها انجام شد. کاربرد آن

 

 ها روش و مواد

های  جلبکریز ،پژوهشانجام این  برای

Chaetoceros calcitrans  وChaetoceros 

muelleri  از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس

در فصل بهار  عمان واقع در بندرعباس و دریای

 .شدتهیه 

 

 محیط کشت ریزجلبک

به  (Conway) محیط کشت کانویاز 

کشت  ها استفاده شد. منظور کشت ریزجلبک

درجه  20 یدمابا آزمایشگاه شرایط در 

لیتر در لیتر  میلی 2، در حجم گراد سانتی

 و ساعت تاریکی 3 و دوره نوریمحیط کشت 

 دو المپمنبع نوری  باروشنایی ساعت  1۰

لوکس( انجام شد  1555) وات 05مهتابی 

(Lananan et al., 2013.) 

 

 سنجش پروتئین

ها  گرم از نمونه 3/5 ،ینئبرای بررسی پروت

 اسیدسولفوریک غلیظ لیتر میلی 3 به همراه

(Merck،)2و کلدال قرص گرم  1/1 ، آلمان 

کلدال داخل دستگاه هضم  لیتر آب مقطر میلی

(S4 ،behr Labor-Technik)گذاشته  ، آلمان

تقطیر از قرار دادن در دستگاه شد و پس 

 اسیدبه دست آمده با  اوریک اسید ،نیتروژن

نرمال تیتر و درصد پروتئین  0/5کلریدریک 

 (.Manurung et al., 2007) شدتعیین 
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 سنجش اسیدهای آمینه 

اسید  ها در گرم از پودر نمونه 1/5

ساعت در آون  20نرمال به مدت  ۰کلریدریک 

ºC115 0/5 .شد رقیق آب در سپس و هضم 
 0/5 آن به و شد برداشته محلول از لیتر میلی
 OPAمحلول لیتر  میلی 0/5بافر و  لیتر میلی

(Ortho-phthalaldehyde )به ساز  مشتق

افزوده شد.  روش فلورسانس درشناسایی دلیل 

دستگاه  میکرولیتر از نمونه نهایی به 15سپس 

 ،HPLC) کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال

HP 1046A ،Hewlett Packardآمریکا ،) 

و اسیدهای  (Brown et al., 1997)تزریق 

 .شدآمینه موجود در نمونه تعیین 

 

 استخراج دیواره سلولی سیلیسی 

محیط  ،Chaetocerosبرای برداشت 

در  دور 15٫555دقیقه در  10کشت به مدت 

قطران شیمی ، PIT320)سانتریفیوژ  دقیقه

 -25توده زنده در دمای  ( شد.، ایرانتجهیز

های بعدی  تا انجام آزمایشگراد  درجه سانتی

شد. سپس توده زنده برداشت شده در  نگهداری

 155دودسیل سولفات و سدیم درصد  2

جوشانده شد تا بار  دو EDTAمول  میلی

دیواره حذف شدند. دیواره سلولی  یاجزا

سانتریفیوژ  دور در دقیقه 2355در  استخراجی

 در نهایتو با استون بار  و عصاره نهایی دو شد

 Manurung et) داده شد شوبا آب مقطر شست

al., 2007.) 

 

 جداسازی پروتئین سیالفین

از  لیتر میلی 05در استخراج شده فراستل 

و آمونیوم  رموال 2هیدروژن فلورید  محلول

 بهسپس  .حل شد pH 0با  رموال 3فلورید 

دقیقه در دمای صفر درجه  35مدت 

 قرار داده شد تاگراد در انکوباتور  سانتی

پروتئین . شودتبخیر  های باال محلول

درجه  0ساعت در دمای  0به مدت  استخراجی

جداسازی تا  ترکیب شدگراد با آب مقطر  سانتی

دقیقه در  25سپس به مدت  .صورت گیرد

 شد.سانتریفیوژ  در دقیقه دور 15٫555

که در آب مقطر حل شده خارج شده پروتئین 

 0برای مراحل بعدی آزمایش در دمای بود 

 شد نگهداری گراد سانتی درجه
(Manurung et al.,  2007.) 

غلظت پروتئین با روش برادفورد توسط 

عنوان استاندارد  به گاوی آلبومین سرم

 نیز پروتئین مولکولی وزن سنجیده شد.
به  تخمین زده شد. SDS-PAGE روش با

در محلول نمونه میکروگرم  15 این ترتیب که

http://iranlabexpo.ir/index.php?ctrl=companies&actn=view&id=121&lang=1
http://iranlabexpo.ir/index.php?ctrl=companies&actn=view&id=121&lang=1
http://iranlabexpo.ir/index.php?ctrl=companies&actn=view&id=121&lang=1
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لیتر  میلی 3/5شامل  بافر . محلولشدبافر حل 

 0/2، (pH 3/۰) کلریدریک اسیدتریس 

لیتر  میلی 1درصد،  05لیتر گلیسیرول  میلی

درصد،  15 (SDS)سدیم دو دسیل سولفات 

لیتر  میلی 0/5اتانول،  لیتر مرکاپتو میلی 20/5

لیتر آب  میلی 00/5درصد و  1 بلو برموفنول

درجه  90مقطر بود. این محلول در دمای 

دقیقه جوشانده شد و  0گراد به مدت  سانتی

درصد با ولتاژ  15آکریالمید  سپس روی ژل

نیم قرار گرفت.  و  به مدت یک ساعت 155

پروتئین مارکر برای وزن مولکولی پائین شامل 

 ۰۰کیلودالتون(، آلبومین ) b (97فسفریالز 

کیلودالتون(،  00اواآلبومین ) کیلودالتون(،

کیلودالتون(، ممانعت  35کربونیک انیدراز )

آلفا  و کیلودالتون( 1/25کننده تریپسین )

کیلودالتون( بود. از رنگ  0/10الکت آلبومین )

 آمیزی استفاده شد ای برای رنگ نقره

(Manurung et  al., 2007.) 

 

 تجزیه و تحلیل آماری

ها، از  تجزیه و تحلیل کلیه داده به منظور

 .شداستفاده  SPSS 16 Stats Directافزار  نرم

با  ،اطمینان از نرمال بودن برایها ابتدا  داده

بررسی شدند. سپس  Shapiro-Wilk آزمون

های مورد  در صورت نرمال بودن توزیع داده

واریانس  تحلیلبررسی، با استفاده از آزمون 

در سطح ( One-way ANOVA) طرفه یک

ها  ، اختالف کلی بین میانگین90%اطمینان 

ها با  و مقایسه میانگین دادهمشخص شد 

 دانکن صورت گرفت. آزمون پس

 

 نتایج

میزان پروتئین سیالفین  مطالعه حاضردر 

در دو ریزجلبک مورد بررسی قرار گرفت و 

 .Cمشخص شد که میزان پروتئین در 

muelleri (12/1±39/01 )از بیشتر درصد 
 C. calcitrans (10/1±00/33 در آن مقدار

نوع اسید  17دو ریزجلبک این . در بوددرصد( 

های آمینه  اسید .شدشناسایی مینه آ

(، Aspسپارتیک اسید )آغیرضروری شامل 

(، Asn(، آسپارژین )Gluگلوتامیک اسید )

 (،Ala(، آالنین )Tyr(، تیروزین )Ser) سرین

( و اسیدهای Gln(، گلوتامین )Glyیسین )گل

(، فنیل آالنین Valآمینه ضروری شامل والین )

(Phe( ترئونین ،)Thr( ایزولوسین ،)Ile ،)

(، تریپتوفان Met(، متیونین )Leuلوسین )

(Trp( آرژینین ،)Arg( و هیستیدین )His )

 .بودند

در هر  ،های آمینه غیرضروری در بین اسید

( بیشترین Glu) دو ریز جلبک گلوتامیک اسید
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 این که داد اختصاص خود به را مقدار
 درصد C. muelleri 11/1±39/0 در مقدار

 بوددرصد  C. calcitrans 11/1±33/3 در و

 )جدول

از نظر درصد اسید  جلبکریزدو این بین  .(1

سرین  همچنین آمینه گلوتامیک اسید و

 شددار مشاهده  اختالف آماری معنی

(50/5>P.) 

های آمینه ضروری در هر دو  در بین اسید

ریزجلبک، تریپتوفان بیشترین مقدار را به خود 

 C. muelleriاختصاص داد که این مقدار در 

 C. calcitrans در درصد و 17/1±73/۰

بین دو  (.2ول )جد درصد بود 11/1±13/۰

جلبک از نظر درصد اسید آمینه والین، ریز

دار آماری بین دو جلبک مشاهده  اختالف معنی

 هایاما از نظر درصد اسید .(P>50/5)د شن

 ترئونین، لوسین، آمینه فنیل آالنین،

تریپتوفان و آرژنین  متیونین، ایزولوسین،

جلبک ریزدار آماری بین دو  اختالف معنی

 .(P<50/5شد )مشاهده 

جلبک مورد بررسی از نظر ریزبین دو 

، هیستیدینو  آمینه گلوتامین هایدرصد اسید

شد دار آماری مشاهده  اختالف معنی

(50/5>P 3؛ جدول).  بین دو همچنین

از نظر میزان درصد پروتیئن، اختالف  جلبکریز

؛ جدول P<50/5وجود داشت )دار آماری  معنی

0.) 

 

 Chaetocerosمقایسه سیالفین در دو گونه 

بر حسب پروتئین سیالفین از نظر وزن 

 مورد بررسی قرار گرفت. (KDaکیلودالتون )

شود،  مشاهده می 1 شکلطور که در  همان

از نظر میزان پروتئین  C. muelleriریزجلبک 

( KDa39/01) سیالفین در سطح باالتری

 C. calcitransنسبت به ریزجلبک 

(KDa00/33 ) داشت قرار. 

 

 Chaetocerosو  Chaetoceros calcitransآمینه غیرضروری در  هایاسید مقدارنوع و : 8جدول 

muelleri  انحراف معیار( ±)میانگین 

 )درصد(مقدار اسید آمینه 
 اسید آمینهنوع 

Chaetoceros muelleri Chaetoceros calcitrans 
a 23/1±31/2 a 19/1±03/2 سپارتیک اسیدآ 

b 11/1±39/0 a 11/1±33/3 گلوتامیک اسید 

a 10/1±00/1 a 11/1±07/1 آسپارژین 

b 11/1±32/1 a 10/1±00/1 سرین 
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a 3۰/1±9۰/2 a 13/1±03/2 + آالنین تیروزین 

a 10/1±31/2 a 13/1±۰3/2 سینگلی 

 (.P<50/5) دهد دار را نشان می اختالف آماری معنی ردیف در هرحروف غیرمشابه 

  Chaetoceros muelleriو  Chaetoceros calcitransاسید آمینه ضروری در  نوع و مقدار: 2جدول 

 انحراف معیار( ±)میانگین 

 )درصد(مقدار اسید آمینه 
 اسید آمینهنوع 

Chaetoceros muelleri Chaetoceros calcitrans 
a 11/1±07/2 a 10/1±00/2 والین 

b 17/1±3۰/1 a 10/1±۰0/1 فنیل آالنین 

b 17/1±00/2 a 12/1±01/2 ترئونین 

b 19/1±01/2 a 13/1±23/2 ایزولوسین 

b 19/11±70/2 a 10/1±00/2 لوسین 

b 23/1±30/0 a 12/1±33/3 متیونین 

b 17/1±73/۰ a 11/1±13/۰ تریپتوفان 

b 11/1±33/2 a 12/1±02/2 آرژینین 

 (.P<50/5) دهد دار را نشان می اختالف آماری معنیدر هر ردیف حروف غیرمشابه 

  

 Chaetocerosو  Chaetoceros calcitransهیستیدین در و  آمینه گلوتامین هایاسیدمقدار  :9 جدول

muelleri  انحراف معیار( ±)میانگین 

 )درصد(مقدار اسید آمینه 
 اسید آمینهنوع 

Chaetoceros muelleri Chaetoceros calcitrans 
b 12/1±0۰/1 a 11/1±09/1 هیستیدین + گلوتامین 

 (.P<50/5) دهد دار را نشان می حروف غیرمشابه اختالف آماری معنی

 

 Chaetoceros muelleriو  Chaetoceros calcitrans ن دریمیزان پروتئ :4جدول 

 انحراف معیار( ±)میانگین 

Chaetoceros muelleri Chaetoceros calcitrans  

b 12/1±39/01 a 10/1±00/33 درصد( پروتئین( 

 (.P<50/5) دهد دار را نشان می حروف غیرمشابه اختالف آماری معنی
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. Chaetoceros muelleri و Chaetoceros calcitrans مقادیر وزنی پروتئین سیالفین در دو گونه :8شکل 

CC :Chaetoceros calcitrans ؛CM :Chaetoceros muelleri ؛M :وزن مولکولی.  

 

الزم به ذکر است که در این مطالعه درصد 

پروتئین نشان دهنده مقدار کل پروتئین 

موجود در هر گونه است ولی مقدار وزنی نشان 

 مولکول پروتئین است.دهنده وزن یک 

 

  بحث

 Chaetoceros ریزجلبک دو

calcitrans  وC. muelleri  از نظر میزان
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نتایج نشان پروتئین مورد بررسی قرار گرفتند. 

 .Cمیزان پروتئین سیالفین در گونه  داد

muelleri (52/5±39/01 )بیشتر درصد 
 C. calcitrans (50/5±00/33 گونه از

 Raghavan مطالعهدر . (P<50/5بود ) درصد(

 .C( که میزان پروتئین 2553و همکاران )

calcitrans و  20، 25) را در دماهای مختلف

، در دمای اندازه گرفتند گراد( درجه سانتی 35

ای  گراد ارزش تغذیه درجه سانتی 20و  25

باالتر و میزان کافی پروتئین را نشان دادند. دما 

 گراد بود. درجه سانتی 20در مطالعه حاضر نیز 

 (255۰و همکاران ) Rodriguez مطالعه نتایج

 .Cریزجلبک غذایی که ارزیابی کیفیت 

muelleri  در الروهای راLitopenaeus 

vannamei ای  مورد بررسی قرار دادند به گونه

 C. muelleri (39/05میزان پروتئین در که 

دست آمده در به  مقادیرکمتر از کمی  (درصد

کم احتماال این اختالف  بود.حاضر مطالعه 

نوع مواد مغذی  تواند به دلیل تفاوت در می

در  .باشدمورد استفاده در این دو مطالعه 

از ( 255۰و همکاران ) Rodriguezمطالعه 

 و Vega .استفاده شد f/2محیط کشت 

محیط کشت و مواد  تاثیر( 2515همکاران )

 C. muelleriبر محتوای پروتئین را مغذی 

 Vegaمطالعه مقدار پروتئین در  .کردند بررسی

، f/2در محیط کشت  (2515همکاران ) و

نسبت به مطالعه حاضر  که بوددرصد  9/29

-Martínezهمچنین ی داشت. کمترمقدار 

Cordova ( 2512و همکاران ) ثیر محیط اتنیز

تقریبی  های جایگزین در تولید و ترکیب کشت

را مورد  Chaetoceros muelleriریزجلبک 

با ها  نتایج مطالعه آنکه  بررسی قرار دادند

مقدار  .حاضر مغایرت داردمطالعه نتایج 

در  مطالعهاین دست آمده در به پروتئین 

 Aq-F (Aquacultural محیط کشت

Fertilizer )72/5±03/10 و کمتر از  رصدد

به دلیل نیز این اختالف  بود.حاضر مطالعه 

 .استهای کشت مورد استفاده  تفاوت در محیط

ها  چرا که از نظر مواد مغذی موجود در آن

 .تفاوت بسیاری وجود دارد

های آمینه،  بین اسید ،در مطالعه حاضر

 C. calcitransگونه هر دو تریپتوفان، در 

 C. muelleri و (درصد 11/1±13/۰)

بیشترین مقدار را به خود  (درصد 17/1±73/۰)

ها به  ولی اگر این درصد ،ه استاختصاص داد

های آمینه ضروری و غیرضروری  تفکیک اسید

شود  ، مشاهده میداده شودمورد بررسی قرار 

گلوتامیک  ،که بین اسیدهای آمینه غیرضروری

 و (درصد 11/1±39/0) C. muelleriاسید در 

 در تریپتوفان ضروری آمینه اسیدهای بین
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C. muelleri (17/1±73/۰ درصد)  بییشترین

 طور به .اند داده اختصاص خود به را ریدامق
 بررسی آمینه اسیدهای مقادیر توجه با کل

از نظر  C. muelleri حاضر،مطالعه شده در 

جز آسپارژین و به های آمینه  مقدار اسید

نسبت  یح باالتروهیستیدین در سط + گلوتامین

 .قرار دارد C. calcitransبه 

 در متیونین میزان حاضر مطالعه در
C. calcitrans (12/1±33/3 درصد)  کمتر از

C. muelleri (23/1±30/0 درصد)  که با بود

خواص  بر Brown (2552) مطالعه نتایج

ها در تکثیر و پرورش  ای ریزجلبک تغذیه

 ها، آنو میزان اسیدهای آمینه ماهیان دریایی 

ذکر شده مطالعه طوری که در به  ،مغایرت دارد

آمینه متیونین و تریپتوفان  های میزان اسید

حاضر  مطالعهدست آمده در به  مقادیرکمتر از 

در این اختالف به دلیل تفاوت  .است

در  .است محیط کشت جلبکخصوصیات 

که  Richmond (2553)و  Zhang مطالعه

 Isochrysis ترکیب بیوشیمیایی کشت خالص

galbana  را مورد ( های دیاتومه جنساز )یکی

 .I ای گونه ، در کشت تکندبررسی قرار داد

galbana آمینه متیونین های اسید میزان

 90/1±7۰/1درصد و تریپتوفان  70/1±33/2

دست آمده در به که کمتر از مقادیر بود  درصد

. استبا آن مغایرت در  وبود حاضر مطالعه 

Granum تغییرات نیز ( 2552) و همکاران

 دیاتومه دررا های آمینه  روزانه اسید

Skeletonema costatum  که  کردندبررسی

حاضر مطالعه با نتایج ها  نتایج مطالعه آن

مطالعه  میزان متیونین در .مغایرت دارد

Granum بود که  ( صفر2552) و همکاران

این از مطالعه حاضر بود.  کمترمقدار آن 

برداری  تفاوت در زمان نمونه اختالف ناشی از

 (2552) و همکاران Granumمطالعه  در. است

درجه  13که دما  برداری انجام شد زمانی نمونه

 گراد بود. سانتی

در مطالعه حاضر میزان اسید آمینه والین 

کمتر ( درصد 10/1±00/2) C. calcitransدر 

 C. muelleri (11/1±07/2از مقدار آن در 

 Brownمطالعه که با نتایج  ( بوددرصد

از مقادیر اسید آمینه  مغایرت دارد و( 2552)

همراه  ذکر شده که بهمطالعه والین در 

های آمینه آرژنین، ایزولوسین، لوسین،  اسید

لیزین، فنیل آالنین، پرولین، والین، ترئونین در 

 .بودکمتر  بودند، یک محدوده اعالم شده

آمینه در مطالعه حاضر میزان اسید 

 C. calcitrans (11/1±07/1در  آسپارژین

 C. muelleriبیشتر از مقدار آن در  (درصد

مطالعه که با نتایج ( بود درصد 10/1±00/1)
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Brown (2552) ای  که خواص تغذیه

ها و میزان اسیدهای آمینه را بررسی  ریزجلبک

کردند مغایرت دارد و از مقادیر اسید آمینه 

ر شده به همراه ذکمطالعه آسپارژین در 

به  ها اختالف. این بودکمتر  ،اسید گلوتامیک

نتایج  .است ها جلبککشت  شرایطدلیل تفاوت 

بر ( 2552) و همکاران Granumمطالعه 

 دیاتومه های آمینه در تغییرات روزانه اسید

Skeletonema costatum  مطالعه با نتایج

میزان به طوری که  ،حاضر مغایرت دارد

بود که  درصد 2ها  آنمطالعه آسپارژین در 

مطالعه حاضر بود. این  از بیشترمقدار آن 

برداری  تفاوت در زمان نمونه ناشی ازاختالف 

 . است

اسید آمینه  حاضر میزانمطالعه در 

 C. calcitrans (13/1±۰3/2گلیسین در 

 C. muelleriکمتر از مقدار آن در  (درصد

مطالعه  که با نتایج ( بوددرصد 10/1±31/2)

Lohrenz  وTaylor (1937)  در بررسی

مغایرت  Chaetoceros simplex پروتئین

و  Lohrenzمطالعه میزان گلیسین در  .دارد

Taylor (1937) 0/12  بیشتر بود که در صد

مواد  ناشی ازاین اختالف . مطالعه حاضر بوداز 

 . استمعدنی مورد استفاده در محیط کشت 

حاضر میزان اسید آمینه فنیل  مطالعهدر 

 C. calcitrans (10/1±۰0/1آالنین در 

 C. muelleriکمتر از مقدار آن در ( درصد

 فنیل آالنین. مقدار ( بوددرصد 17/1±3۰/1)

 و بود درصد Brown (2552) 3/0مطالعه در 

به دلیل تفاوت آن با مطالعه حاضر اختالف 

 .استنور در محیط کشت جلبک  شدت تابش

 و مطالعه حاضربا توجه به نتایج در مجموع 
در صنایع مختلف  کاربردهایی که این پروتئین

تواند  پروتئین سیالفین استخراج شده می ،دارد

ناسبی برای سایر مواد شیمیایی جایگزین م

مصرف در صنایع آرایشی، تولید رنگ، پر

 های آنالیز در ها بیوسنسور و کاتالیزورها
ی ها توان از ریزجلبک مختلف باشد و حتی می

C. muelleri و C. calcitrans  در صنایع

 تجزیههمچنین با توجه به  غذایی استفاده کرد.

جلبک و میزان زهای آمینه در این دو ری اسید

تواند گزینه مناسبی  پروتئین موجود در آن می

در نهایت با  .باشدپروری  برای استفاده در آبزی

پروتئین  ،دست آمدهبه توجه به مقادیر 

 .Cریزجلبک  سیالفین در دو ریزجلبک،

muelleri نسبت تری  تواند گزینه مناسب می

برای استفاده در  C. calcitransبه ریزجلبک 

 اختالف در مقدار پروتئیناما  ،صنایع باشد

 ،در دما  تفاوت برداشت شده نیز بر اساس
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و اختالف در زمان برداشت، شدت تابش  شوری

محیط کشت و  نور، طول زمان نمونه برداری،

 .باشد  تواند متغیر ها می مواد تشکیل دهنده آن
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Abstract 

Silaffin is one of the proteins found abundantly in microalga Chaetoceros. It 

is used in the cosmetics, health and nutrition industries. In this study, extracted 

silaffin from two microalgae Chaetoceros muelleri and Chaetoceros 

calcitrans have been compared. For the experiment, the silica wall of the 

samples prepared from Bandar Abbas was extracted by using EDTA and SDS 

and their protein concentration was measured by Bradford method. Then, 

molecular weight was estimated by SDS-PAGE electrophoresis to identify the 

available amino acids. Amino acids were analyzed by HPLC. Results showed a 

significant difference in the amount of silaffin extracted from C. 

muelleri compared to C. calcitrans (P<0.05). Also, there was no significant 

difference between two microalgae in the amount of aspartic acid, asparagine, 

glycine, valine and tyrosine + alanine (P>0.05). However, the amount of 

glutamic acid, serine, phenylalanine, isoleucine, leucine, methionine, 

tryptophan, arginine, threonine, and glutamine + histidine was significantly 

different (P<0.05). C. muelleri in terms of the protein content of silaffin can be 

a better option for use in different industries with a biotechnological approach in 

food and pharmaceutical industries. 

Key words: Silaffin, Amino Acid, Diatom, Chaetoceros muelleri, Chaetoceros 

calcitrans. 
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