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Abstract
Pleurotus florida is an edible mushroom with a high
potential for removing oil pollutants. In this study, the
effect of gas oil on pin creating and amino acids content
was investigated. The gas oil concentrations were used 2.510% and for 30 days.The results showed that gas oil has a
positive effect on the pinning stage, and increasing its
concentration increases the number of pins. Increasing the
concentration of gas oil in the treatments reduced the water
consumption pattern. The highest consumption of the
aqueous phase belonged to the control sample. Seventeen
amino acids were evaluated. The study of amino acids
showed that the growth of fungi in gas oil-contaminated
environments causes a significant increase in the content of
amino acids (15 amino acids). The amino acid
hydroxyproline was not reported in the selected gas oil
treatment sample. According to these findings, P. florida
can be considered as a safe species, with fast growth and
resistance to petroleum pollutants for simultaneous removal
of contaminants and the use of biomass to produce the
required amino acids in the industry.
Keywords: Amino acids, Mushroom, Oil conaminat,
Pinning stage, Pleurotus florida .

چکیده
 یک قارچ خوراکی با پتانسیل باالی حذفPleurotus florida قارچ
 در این مطالعه اثر آالینده گازوئیل به عنوان نماینده.آالیندههای نفتی میباشد
آلودگیهای نفتی بر باردهی و تولید اسیدهای آمینه این قارچ مورد بررسی
 و طول دوره% 14 -2/5  غلظتهای گازوئیل مورد استفاده.قرارگرفت
 نتایج نشان داد گازوئیل اثری مثبت بر مرحله پیندهی. روز بود34 مطالعه
داشته و افزایش غلظت آن سبب افزایش تعداد پینها یا به عبارتی باردهی
 افزایش غلظت گازوئیل در تیمارها سبب کاهش الگوی.قارچ میگردد
 به طوری که بیشترین میزان مصرف فاز آبی متعلق به نمونه.مصرف آب شد
 همچنین در مطالعه اسیدهای آمینه هفده اسید آمینه مورد ارزیابی.شاهد بود
 این بررسیها نشان داد کشت قارچ در محیط آلوده به گازوئیل.قرارگرفت
 به طوری که پانزده،سبب افزایش قابل توجه میزان اسیدهای آمینه میشود
 اسید.اسید آمینه در نمونه تیمار شده با گازوئیل افزایش معنیدار داشتند
 با.آمینه هیدروکسی پرولین در نمونه تیمار برگزیده گازوئیل گزارش نشد
 را به عنوان یکP. florida توجه به این یافتهها میتوان قارچ خوراکی
 دارای رشد سریع و مقاوم به آالیندههای نفتی برای حذف،گونه بیخطر
همزمان آالیندهها و استفاده از بیوماس حاصله به منظور تولید اسیدهای آمینه
.مورد نیاز در صنایع معرفی نمود
. قارچ صدفی، باردهی، آالینده نفتی، اسیدهای آمینه:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

گونه پتانسیل قابل توجهی در پاالیش زیستی پساب

 Pleurots sp.یا قارچ صدفی یک قارچ خوراکی از

کارخانجات نساجی داشته و توانایی آن در حذف

خانواده  Pleurotaceaeبوده و از جمله قارچ های

برش های سبک تا سنگین آالینده های نفتی بویژه در

پوسیدگی سفید به شمار می رود (Menaga et al.,

غلظت های باال به اثبات رسیده است .مکانیسم های

) .2021تا کنون  44گونه از این قارچ در جهان

پاالیش زیستی آالینده های نفتی توسط این قارچ

شناسایی گردیده که  25گونه از آن ها به صورت

عبارتند از :جذب سطحی ،کاهش اسیدیته محیط،

پرورشی کشت داده می شوند

(Julian et al.,

تولید مقادیر قابل توجه بیوسورفکتانت ،افزایش

) .2018گونه های مختلف این قارچ به لحاظ ارزش

فعالیت آنزیم الکاز ،تعامل پلی فنل اکسیدازهای

غذایی باال (،)Venturella and Gargano 2017

خارج و داخل سلولی

;(Sathiya et al., 2007

خواص دارویی فراوان (،)Menaga et al., 2021

 Roshandel et al., 2021).اما متاسفانه اطالعات

توان تولید ترکیبات زیست فعال()Bioactive

راجع به تغییرات بیوشیمیایی و باردهی این قارچ

( )Velioglu and Urek, 2015و پتانسیل قابل قبول

ضمن

است

جهت پاالیش زیستی آالینده ها (Mohammadi-

( Adenipekun and Lawal, 2012; Chatterjee et

 )Sichani et al., 2017بسیار مورد توجه هستند.

 .)al., 2017لذا در این مطالعه به بررسی باردهی و

مطالعات نشان می دهد قارچ های صدفی توان

محتوای اسیدهای آمینه قارچ P. floridaدر مجاورت

پاالیش زیستی طیف وسیعی از آالینده ها را دارند به

آالینده گازوئیل پرداخته شده است.

عنوان مثال :استفاده از  P. pulmonariusدر زمینه

فرآیند پژوهش

پاکسازی خاک های اطراف کارخانجات سیمان و

تهیه قارچ :قارچ  P. floridaاز بانک جلبک و قاارچ

باتری سازی ( ،)Adenipekun et al., 2011بهره

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علاوم و تحقیقاات تهاران

گیری از  P. tuber-regiumدر رابطه با پاکسازی

تهیه گردید.

خاک ها از فلزات سنگین ( )Li et al., 2017و

طرز تهیه تیمارها و تلقیح قارچ بهه آن هها :در ایان

سمیت زدایی خاک های آلوده به ترکیبات نفتی

مطالعه از گازوئیل معمولی تولید  11فاروردین ساال

توسط Mohammadi-Sichani et al., ( P. ostreatus

 1311پاالیشاگاه اصاافهان اسااتفاده گردیااد .گازوئیاال

 .)2017این مطالعات سبب شده تا محققین بیشتر به

معمولی (بیش از  )544ppmنسبت به گازوئیال دارای

یافتن مکانیسم های قارچ پاالیی توجه کنند تا

استانداردهای آالیندگی اتحادیه اروپا ،گوگرد باالتری

تغییراتی که در خود این ارگانیسم های ارزشمند

دارد .گازوئیل را نمی توان اتوکالو کرد چاون برخای

ضمن انجام پاالیش زیستی اتفاق می افتد ( Liu et

از ترکیبات خود را تحت فشاار و دماای بااال ممکان

 P. florida .)al., 2017یکی از گونه های پرورشی

است از دست بدهد لذا بعاد از تهیاه بساتر رشاد در

قارچ صدفی می باشد ( .)Menaga et al., 2021این

شرایط استریل این گازوئیل به کمک میکروفیلترهایی

پاالیش

زیستی

بسیار

محدود
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با قطر منافذ 4/22 µmفیلتر و با حجم های مورد نظر

ارلن های  154میلی لیتری توزیع گردید و بعاد از آن

به محیط افزوده شاد .جهات تهیاه غلظات هاای 4%

به اتوکالو منتقل شد .از هر تیمار هشت تکارار تهیاه

(شاهد) %5 ،2/%5،و (V:V) 14%از گازوئیل و محایط

گردید .پس از خاارج شادن محایط هاای کشات از

کشااات ) PDB (Potato dextrose brothابتااادا

اتوکالو ،در شرایط استریل گازوئیل به آن هاا افازوده

محاسبات برای حجم کلی  54 mlبستر رشاد مطاابق

شد و ساپس هار تیماار باا یاک عادد دیساک یاک

جدول ( )1انجام گرفت سپس محلول محایط کشات

سانتیمتری حاوی میسلیوم قارچ تلقیح گردید.

 PDBساخته شد و قبل از قرار گرفتن درون اتوکالو،
مطابق حجم های محاسبه شده در جدول ( )1داخال
جدول  -1تهیه تیمارها
Table 1- Preparation of treatments
حجم کلی 54 ml
تعداد

حجم

حجم

تکرار

غلظت
گازوئیل ()%

گازوئیل

PDB

()mL

()mL

۷

25/1

15/4۷

5/2٪

۷

5/2

5/41

5٪

۷

5

45

14٪

۷

4

54

4٪

نمونه

تیمار
شاهد

نمونه ها در شیکر اربیتالی دائام کاار ( )124 rpmباه

محیط کشت مصارف شاده را محاسابه نماود .بارای

مدت  34روز قرار گرفتند .این نمونه ها در یک اتااق

انجام این بخاش از محاسابات در روز سای ام تاوده

تاریک با دماای  22-24درجاه ساانتیگراد نگهاداری

زیستی حاصله از محیط کشات جادا شاد (،15 min

شدند.

 ،)13444 rpm ،4 °Cسپس مایعات باقیمانده با دقت

بررسی میزان مصرف محیط کشات  :PDBدر کشات

از یکدیگر تفکیک شدند و محیط کشت  PDBماورد

قارچ های خوراکی آب یکی از فاکتورهای بسیار مهم

توزین قرار گرفت .این روش دقت باالیی نادارد اماا

است .در این مطالعه تغییر الگوی مصرف فاز آبای باا

یک دید کلی راجاع باه الگاوی مصارف آب توساط

افزایش غلظت گازوئیل در تیمارها مورد ارزیابی قرار

قارچ در محیط های حاوی آالینده هاای نفتای ارائاه

گرفت .ابتدا به کمک دساتگاه ویساکومتر (Austria

می دهد.

) SVM 3000, Anton Paar, USAچگاالی محایط

مشاهدات ظاهری :کلیاه نموناه هاا جهات بررسای

کشت  PDBو گازوئیل به طور جداگانه اندازه گیاری

تشکیل چنگک اتصال( ( )Clamp connectionنشاان

شد .حال با دانستن وزن یاا حجام محایط کشات در

دهنده ورود قاارچ باه مرحلاه دوم زنادگی و ایجااد

روزهای نخست و پایانی به سادگی می تاوان میازان

دیکاریون ها می باشد) و پین دهی (مرحلاه آغاازین
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تولید جسم بارده) به طاور روزاناه ماورد مشااهدات

مورد هضم قرارگرفات .در مرحلاه مشاتق ساازی از

ظاهری و میکروسکوپی (میکروسکوپ ناوری) قارار

محلول اتانل :تاری اتیال آماین ( Merckآلماان) :آب

گرفتند (.)Dennis, 1970

مقطر :فنیل ایزوتیوسیانات ( Merckآلمان) به نسابت

سنجش پروتئین 1 :گرم از وزن تر هر نموناه توساط

 (V: V) 1 :1 :1 :1اسااتفاده شااد .نمونااه هااا پااس از

 1/5میلی لیتار باافر فسافات  4/41ماوالر pH 1 ،در

مشتق ساازی توساط باافر نموناه رقیاق شاده و 24

شارایط سارما (بار روی یاخ) باه سارعت ساااییده و

میکرولیتر از هر نمونه به دستگاه تزریق گردیاد .باافر

هموژن گردید و سپس باه ساانتریفیوژ یخچاال دار

نمونااه شااامل :فساافات ساادیم ( Merckآلمااان) ،آب

 ،13444rpmدمای  4درجه سانتی گراد باه مادت 15

مقطر و اساتونیتریل ( Merckآلماان) باود .باه دلیال

دقیقه منتقل شد و سرانجام مایع رویی جهت سنجش

حساسیت بسیار باالی دستگاه  HPLCکلیه مواد مورد

پروتئین مورد استفاده قارار گرفات 25 .میکرولیتار از

استفاده  HPLC gradeبودند.

هاار عصاااره بااا  15میکرولیتاار بااافر اسااتخراج (بااافر

بافرهای فاز متحرک:

فسفات 4/41 ،موالر )pH 1 ،رقیق شد و به آن 2144

بااافر :Aاسااتات ساادیم ( Merckآلمااان) بااه همااراه

میکرولیتر معرف برادفاورد افازوده گردیاد .مخلاو

استونیتریل ( Merckآلمان) و باافر :Bاساتات سادیم

واکانش سااریعا تکااان داده شاد ،پااس از پاانج دقیقااه

( Merckآلمان) به همراه استونیتریل ( Merckآلماان)

انکوباسیون در تاریکی با طول ماوج  515 nmماورد

و آب مقطر

سنجش قرار گرفت .بالنک حااوی معارف برادفاورد

شرایط تزریق:

و 144میکرولیتر بافر استخراج بود .باا کماک معادلاه

نام دستگاه Younglin clarity :ساخت کاره ،ساتون:

منحنی استاندارد سرم آلبومین گاوی و اعاداد جاذبی

C18, 5µm, with guard column holder
ابعاد ستون ،4/1 × 254 mm :دمای ستون 3۷ :درجاه

خوانده شده غلظت پروتئین کل (میلی گارم بار گارم
وزن خشک) در نمونه ها محاسبه گردید( Bradford,

.)1976
سنجش کمی و کیفهی اسهیدهای آمینهه بهه رو
 :)High Performance Liquid( HPLCدر ایاان
بخش تیماری که باالترین غلظت پاروتئین را داشات
(تیمار  %14گازوئیل) برای مقایساه باا نموناه شااهد
انتخاب شد .توده زیستی توسط دستگاه (CHRIST,
) ALPHA 1-4 LD, Germanyدر شارایط خاال (h

 )-51 °C ،24خشک شد .ابتدا یک گرم وزن خشک
نمونه به کمک اسایدکلریدریک Merck( 1 Nآلماان)

سانتی گراد ،نرخ جریان 1 :میلی لیتر در دقیقه ،حجام
تزریق ،24µm :نوع آشکار ساز ،UV detector :طول
موج آشکار ساز254 nm :
 ،(Bach et al., 2017).اساتاندارد اساید هاای آمیناه
شاااامل هفاااده اساااید آمیناااه ( Merckآلماااان):
آسااپارتات ) ،(Asp, L-Aspartic acidگلوتامااات
) ، (Glu, L-Glutamateهیدروکسی پرولین (H-Pro,

) ،Hydroxyprolineساااارین)،(Ser, L-Serine
گلیسااین ) ،(Gly, L-Glycineهیسااتیدین(His, L-

) ،Histidineآرژنااااین

)L-Arginine

(Arg,

اثر آالینده نفتی بر باردهی و محتوای اسیدهای آمینه قارچ (02 .Pleurotus florida (P.Kumm
ترئااونین ) ،(Thr, L-Threonineآالنااین(Ala, L-

عبارتی دیگر افزایش غلظات آالیناده سابب افازایش

) ،Alanineتیااااروزین )،(Tyr, L-Tyrosine

پروتئین سازی در قارچ می گاردد .از ایان تیماار باه

پرولین ) ،(Pro, L-Prolineوالاین ) ،(Val L-Valine,

عنوان تیمار برگزیاده جهات سانجش کمای و کیفای

ایزولوسااین ) ،(Ilo, L-Isoleucineلیاازین(Lys, L-

اسیدهای آمینه و مقایسه آن با نموناه شااهد اساتفاده

) ،Lysineلوساااین ) ،(Leu, L-Leucineفنیااال

شد (شکل .)4

آالنین ) (PHe, L-Phenylalanineو متیونین(Met, L-

نتایج سنجش کمی و کیفهی اسهیدهای آمینهه :در

).Methionine

ساانجش کیفاای هفااده اسااید آمینااه تنهااا اسااید آمینااه

آنالیز دادهها:

هیدروکسی پرولین در تیماار  %14گازوئیال مشااهده

آنالیز آماری داده ها باا اساتفاده از نارم افازار SPSS

نشد (شکل 5و جدول  .)2در این تیمار پاانزده اساید

ورژن  23انجااام شااد .آزمااون واریااانس یااک طرفااه

آمینااه آسااپارتات ،گلوتامااات ،گلیسااین ،هیسااتیدین،

 ANOVAو مقایسه میانگین ها توسط آزمون Tukey

آرژنین ،ترئونین ،آالناین ،تیاروزین ،پارولین ،والاین،

صورت پذیرفت .در نهایات نمودارهاا در نارم افازار

ایزولوسین ،لیازین ،لوساین ،فنیال آالناین و متیاونین

 Excelرسم گردیدند.

نسبت به شاهد افزایش معنای دار ( )P ≤ 4/45نشاان

نتایج و بحث

دادند .بیشترین میزان اسیدهای آمینه در هر دو نموناه

نتایج بررسی میزان مصهر

محهیط کشه

:PDB

شاهد و تیمار متعلق به گلوتاماات و آساپارتات باود

چگالی محیط کشت  4/15گرم بر میلی لیتر و چگالی

(شکل  5و جدول .)2

گازوئیل  4/۷2گرم بر میلی لیتر محاسبه شد .بار ایان

کاهش مصرف فااز آبای ،بااال رفاتن میازان پاروتئین

اساس باالترین میزان مصرف محیط کشات  PDBدر

موجود در وزن تر قارچ و افازایش تعاداد پاین هاای

نمونه شاهد و سپس تیمار  %2/5گازوئیال باه دسات

تشکیل شده در توده زیستی (به عنوان معیااری بارای

آمد (شکل .)1

افزایش باردهی) همزمان با افزایش غلظات گازوئیال

نتهههایج مشهههاهدات ظهههاهری :در مشااااهدات

در تیمارها میل قارچ به مصارف آالیناده گازوئیال و

میکروسکوپی چنگک اتصال در کلیه تیمارها باه جاز

اثر مثبت آن بر رشد و ماده سازی را باه اثباات مای

نمونه شاهد مشاهده گردید (شکل  .)2در بازه زماانی

رساند .این یافته هاا باا گزارشاات  Adenipekunو

 24 -1۷روز پین هاای مولاد جسام باارده در کلیاه

همکااااااران ( Azin ،)2413و  )241۷( Moghimiو

تیمارها به جز نمونه شاهد تشکیل شدند .تعاداد پاین

 Elhusseeinyو همکاران ( )2411تایید مای گاردد.

هااا بااا افاازایش غلظاات گازوئیاال در تیمارهااا رابطااه

اما برخی از مطالعات انجام شده بر روی قاارچ هاای

مستقیم داشت (شکل .)3

 )Ulfig et al., 2003( Trichophyton ajelloi VS.و

نتایج سنجش پروتئین :در سنجش پروتئین بیشاترین

( Lentinus squarrosulus

میزان پروتئین متعلق به تیمار  %14گازوئیال باود باه

 )Isikhuemhen, 2008نشان دهنده کاهش رشد و از

and

Adenipekun
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بین رفتن قارچ در غلظت هاای بااالی آالیناده هاای
نفتی است.
***
***

70
50
30
20

فاز آبی ()%

40

میزان مصر

60

***

***

80

10
0
تیمار  %14گازوئیل
شکل  -1الگوی مصر

تیمار  %5گازوئیل

آب در تیمارها .با افزایش غلظ

تیمار  %2.5گازوئیل

گازوئیل در تیمارها مصر

کنترل ( %4گازوئیل)

فاز آبی کاهش معنی دار ( )P ≤ 0/001نشان داد )***( .نشان دهنده

تغییرات معنی دار می باشد.
Fig 1- The pattern of water consumption in treatments. With increasing the concentration of gas oil in the treatments,
the consumption of the aqueous phase showed a significant decrease (P ≤ 0.001). (***) indicates significant changes.

شکل  -2نمایی از یک چنگک اتصال در تیمارهای گازوئیل .رنگ آمیزی الکتوفنول ،بزرگنمایی× 40
Fig 2- View of a clamp connection in gas oil treatment. Lactophenol staining, × 4

آالیناده

ترکیبات گوگرد دار و مقادیری فلزات سانگین.

افزایش پروتئین و اسیدهای آمینه در معار

نفتی را می توان به این صورت توضایح داد :آالیناده

هیدروکربن های نفتی باا اثار بار روی غشاا سالول

های نفتی به طور کلی شامل چهار دساته از ترکیباات

سبب کاهش آب درون سلول و مهار زنجیاره انتقاال

هسااتند :هیاادروکربن هااای نفتاای ،ترکیبااات ازتااه،

الکترون می شوند .گروه های هیدروفیل OH ،NH3

اثر آالینده نفتی بر باردهی و محتوای اسیدهای آمینه قارچ (02 .Pleurotus florida (P.Kumm

و  COOHپروتئین هاا ،اسایدهای آمیناه و قنادها باا

فلاازات ساانگین نیااز ساابب مااداخالت مخاارب در

جذب آب یک الیه هیدراته در اطاراف خاود ایجااد

متابولیسم سلولی می گردند ولی قندها و پروتئین هاا

کرده و موجب جذب بیشتر آب و افازایش محتاوای

با اتصال باه آن هاا فعالیات فلازات سانگین را مهاار

نسبی آن می گردند .ترکیبات ازته و گوگردی موجود

می کنند (Rajasekaran et al., 2002; Agarwal and

در آالینااده هااای نفتاای ساابب ایجاااد رادیکااال هااای

;Pandey, 2004; Sharma and Dietz, 2006
Peretiemo-Clarke and Achuba, 2007; Zhang et
al., 2010; Calvo et al., 2014; Al-Hawash et al.,
) .2017نتایج مطالعات کمی و کیفی اسیدهای آمیناه

خطرناک نیتروژنی شده و این رادیکال ها با تحریاک
فعالیت پروتئازها و یا اتصال مستقیم به پروتئین هاا و
اسیدهای آمینه اثر سو خاود را اعماال مای نمایناد.
ارگانیسم های مقاوم به این آالینده ها با افزایش تولید
اسیدهای آمینه و پروتئین ها به نوعی باه جااروبگری
این رادیکال ها و رفع آثار مضر آن هاا مای پردازناد.

شکل  -3ایجاد پین های مولد جسم بارده در تیمارهای گازوئیل .با افزایش غلظ

با یافته های دیگر محققین در رابطاه باا ساایر گوناه
هاای  Pleurotus sp.و دیگار قاارچ هاای خاوراکی
مطابقت داشت ( Musieba et al., 2013; Kayode et

.)al., 2015; Sanon et al.,2017

گازوئیل تعداد پین های تشکیل شده در تیمارها افزایش یاف .

Fig 3- Creating productive pins of the fruiting body in gas oil treatments. With increasing the concentration of gas
oil, the number of pins formed in the treatments increased.
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d

شکل  -4سنجش پروتئین .حرو

ناهمسان نشان اختال

معنی دار ( )P ≤ 0/05را نشان می دهند.

Fig 4- Protein assay. The Latin lowercase letters show significant changes (P ≤ 0.05).

اسیدهای آمینه در سنتز پروتئین ها دخالت داشته و

خوراکی بسیار باالست .اسیدهای آمینه هیدروفوب

حتی به عنوان پیش ماده بیوسنتزی برخی ترکیبات

عبارتند از :والین ،ایزولوسین ،لوسین ،متیونین ،فنیل

دیگر به کار می روند .به عالوه در سلول از اسیدهای

آالنین ،تریپتوفان ،سیستئین ،آالنین ،تیروزین،

آمینه به عنوان ذخیره و منبع نیتروژن نیز استفاده

هیستیدین ،ترئونین ،سرین ،پرولین ،گلیسین ،آرژنین،

میگردد ( Sun .)Rejeb et al., 2014و همکاران در

لیزین .اسیدهای آمینه هیدروفوب نقش مهمی در

سال  2411با بررسی های خود بر روی  13گونه

فعالیت های آنتی اکسیدانی بازی می کنند و به شکل

قارچ خوراکی وحشی در جنوب غربی چین شامل:

قابل توجهی فعالیت آنتی اکسیدانی را افزایش می

B. ،B. sinicus ،B. speciosus ،Boletus bicoler

دهند ( .)Sun et al., 2017این یافته ها با نتایج

،Xerocomus ،B. ornstipes ،B. griseus ،carpedis

حاصل از این پژوهش هم سو می باشد.

placidus

،Sulillus

terreum

،Tricholoma

،lividipileata

pinetorus

microcarpus

،Boletinus

Tricholomopsis

،Termitomyces

 Amanita hemibaphaبه این نتیجه رسیدند که
میزان اسیدهای آمینه هیدروفوبیک در قارچ های

اثر آالینده نفتی بر باردهی و محتوای اسیدهای آمینه قارچ (02 .Pleurotus florida (P.Kumm

شاهد

تیمار  10%گازوئیل

شکل  -5کروماتوگرام اسیدهای آمینه .از شانزده اسید آمینه مورد بررسی تنها اسید آمینه هیدروکسی پرولین ) (H-Proدر نمونه تیمار  %10مشاهده نشد .اسید
آمینه سرین نیز در این تیمار نسب

به نمونه شاهد کاهش نشان داد.

Fig 5- Amino acids chromatogram. Of the 17 amino acids studied, only hydroxyproline (H-Pro) was not observed in
the 10% gas oil treatment. The amino acid serine (Ser) also decreased in this treatment compared to the control
sample.

در این مطالعه اسید آمینه هیدروکسی پرولین در

می شود ( .)Szpak, 2011هیدروکسی پرولین و

تیمار گازوئیل بر خالف نمونه شاهد گزارش نشد.

پرولین ایمینو اسید هستند یعنی عامل آمین در

non-

ساختمان حلقه آن ها وارد شده است و به عبارتی

 proteinogenicاست که به طور طبیعی کد نمی شود

فاقد عامل حقیقی می باشد ،این در حالی است که

و یا در کد ژنتیکی ارگانیسم دیده نمی شود .این قبیل

تمامی اسیدهای آمینه موجود در پروتئین ها به فرم

اسیدهای آمینه می توانند دارای نقش توکسیک و یا

L-isomer

از

بعضا دارویی بوده و گاهی مثال در باکتری ها به

هیدروکسیالسیون پرولین بعد از ترجمه ایجاد

ساختمان دیواره وارد شده و در جانوران نقش

می گردد .گلیکوپروتئین های غنی از هیدروکسی

نوروترنسمیتری ایفا نمایند .هیدروکسی پرولین نمی

پرولین ترکیبات ساختمانی بسیار مهمی در دیواره

تواند به صورت آزاد در فرآیندهای متابولیسمی وارد

سلول های گیاهی هستند که در پاسخ به آلودگی ها

شود .هیدروکسی پرولین یکی از اجزا تشکیل دهنده

به عنوان یک مکانیسم دفاعی تجمع پیدا می کنند

پروتئین کالژن است و در تست های بیوشیمیایی به

( .)Pearce et al., 2007به دلیل حذف هیدروکسی

عنوان شاخص تعیین مقدار کالژن از آن استفاده

پرولین از پروفیل اسیدهای آمینه تیمار گازوئیل این

هیدرکسی

پرولین

یک

اسیدآمینه

هستند.

هیدروکسی

پرولین
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گزارشات با یافته های پژوهش حاضر همسو
.نمی باشد
. گازوئیل10%  سنجش کمی اسیدهای آمینه در نمونه شاهد و تیمار-2 جدول
Table 2- Quantitative measurement of amino acids in the control sample and the 10% gas oil treatment
اسید آمینه

)g 100 g-1DW( شاهد

)g 100 g-1DW( گازوئیل14% تیمار

Asp
Glu
H-Pro
Ser
Gly
His
Arg
Thr
Ala
Pro
Tyr
Val
Met
Ile
Leu
Phe
Lys

16.75± 0.22
19.18 ± 0.24
0.77*± 0.00
12.69*± 0. 11
10.41 ± 0.15
5.76 ± 0.08
12.10 ± 0.04
7.17 ± 0.02
9.51± 0.20
4.57± 0.25
11.16± 0.02
4.43 ± 0.05
3.06 ± 0.02
7.97 ± 0.00
12.16 ± 0.34
8.03 ± 0.26
13.40±0.86

22.15*± 0.05
33.22*± 0.22
11.92 ± 0.09
11.68* ± 0.08
6.87* ± 0.09
13.35* ± 0.13
8.69*± 0.17
12.04* ± 0.04
13.69*± 0.31
14.71*± 0.12
6.40*± 0.21
3.86*± 0.00
10.57*± 0.29
18.83*± 0.23
10.69*± 0.18
19.11*± 0.00

(*) تغییرات معنی دار را نشان می دهد
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