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چىيسُ 

وِ زاضاي زٍ ؾبذتبض ايعٍهطي  چطة اؾت اؾتط الىل گليؿطٍل ثب زٍ اؾيس (DAG)زي آؾيل گليؿطٍل

 sn-1,2(2,3) ٍ sn-1,3 ثِ ضٍغي ذَضاوي گفتِ  زي آؾيل  گليؿطٍلضٍغي. گليؿطٍل هي ثبقس26 زي آؾيل 

  زض صس5 ٍ (TAG) تطي آؾيل گليؿطٍل زض صس20، حساوثط DAG زض صس 10هي قَز وِ حبٍي حسالل 

َ آؾيل گليؿطٍل ضٍغي زي آؾيل گليؿطٍل ثبػث وبّف چطثي، وبّف غلظت ؾسين ٍ ولؿتطٍل .  ثبقس(MAG)هٌ

زض ايي تحميك زي آؾيل گليؿطٍل اظ . ثس زض ذَى، وبّف احؿبؼ گطؾٌگي ٍ زضهبى ثيوبضي پبضويٌؿَى هي قَز

 ثِ ػٌَاى وبتبليعٍض اذتصبصي هَضز TL IMضٍغي گلطًگ ثِ ضٍـ گليؿطٍليع تَليس قس وِ آًعين ليپَظين 

ِ ؾبظي قطايظ ٍاوٌف تَليس ٍ تؼييي هسل اؾتفبزُ قس. اؾتفبزُ لطاض گطفت . اظ ضٍـ ؾغح پبؾد ثِ هٌظَض ثْيٌ

 4 زضخِ ؾبًتيگطاز، ظهبى 9/46 زض  صس زض زهبي 44/48 ثِ همساض DAGًتبيح ًكبى زاز وِ ثيكتطيي همساض تَليس 

 ثِ زؾت هي آيس وِ پؽ اظ اًدبم 1 ثِ 2 زض صس ضٍغي ٍ ًؿجت هَلي گليؿطٍل ثِ ضٍغي 75/0ؾبػت، همساض آًعين 

.  افعايف يبفت84/53ذبلص ؾبظي همساض آى ثِ 

 

 ولوبت وليسي

ضٍـ ؾغح پبؾد ، ، گليؿطٍليع، زي آؾيل گيؿطٍلTL IMضٍغي گلطًگ، ليپَظين 
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 همسهِ. 1

 ٍ sn-1,2(2,3)وِ زاضاي زٍ ؾبذتبض ايعٍهطي  چطة اؾت  اؾتط الىل گليؿطٍل ثب زٍ اؾيس(DAG)زي آؾيل گليؿطٍل 

sn-1,3 زضصس 8/0ّوِ ضٍغي ّبي ذَضاوي زاضاي همبزيطي زض حسٍز . ]16[ هي ثبقسزي آؾيل گليؿطٍل DAG ّؿتٌس ٍلي 

زض . [12 ،4[ثبقس صس هي  زض8/0 ٍ ووتطيي همساض آى زض ضٍغي وبًَال ثِ هيعاى 5/9زاًِ ثِ هيعاى  ثيكتطيي همساض آى زض ضٍغي پٌجِ

 زض آهطيىب 2000 زض غاپي ٍ زض ؾبل 1999 ثب تطويجي اظ ضٍغي ّبي ؾَيب ٍ وبًَال ثطاي اٍليي ثبض زض ؾبل DAG ضٍغي ،1999ؾبل 

ثِ ػٌَاى يه تطويت هفيس ثطاي  (FDA) تَؾظ ازاضُ غصا ٍ زاضٍ آهطيىب2000قبيبى شوط اؾت وِ ايي ضٍغي زض ؾبل . تَليس قس

قٌبذتِ قسُ ٍ زض ّط زٍ وكَض هصوَض ايي ًَع ضٍغي ثِ ػٌَاى ضٍغي پرت ٍ پع فطاؾَزهٌس ٍ حتي  (GRAS)ؾالهتي اًؿبى

يىؿبى  ّبي  ثب تطويت اؾيس چطةDAG ٍ TAGزض يه هغبلؼِ هيعاى اًطغي حبصل اظ ضٍغي ّبي . ]10، 2[زاضٍيي يبز هي قَز

 گطم ثَز ٍ يب ثِ ػجبضتي هيعاى اًطغي   ويلَ غٍل ثط6/39 ٍ 9/38ثِ ضٍـ ثوت وبلطيوتطي اًساظُ گيطي قس وِ همساض آى ثِ تطتيت 

 هي ثبقس وِ ًكبى هي زّس اذتالف هؼٌي زاضي ثيي TAG زض صس هيعاى اًطغي حبصل اظ ضٍغي 98 هؼبزل DAGحبصل اظ ضٍغي 

 ّؿتٌس اظ لحبػ TAG ثب ضٍغي ّبي هؼوَل وِ حبٍي DAGاهطٍظُ ضٍغي ّبي . ]14[همساض اًطغي حبصل اظ ايي زٍ ٍخَز ًساضز

 زاضاي ػغط، عؼن ٍ ضًگ هالين ّؿتٌس ٍ اظ همبٍهت اوؿيساتيَ ٍ DAGضٍغي ّبي . ذصَصيبت هرتلف همبيؿِ هي قًَس

تحميمبت اًدبم قسُ ثط ضٍي ضٍغي ّبي زي  آؾيل گليؿطٍل ًكبى هي زّس وِ تفبٍت . ]5، 3[ّيسضٍليتيه ذَثي ثطذَضزاض هي ثبقٌس

افطازي وِ . [11] ثِ ػلت اذتالف هطاحل ّضن، خصة ٍ هؿيط هتبثَليىي زض ثسى هي ثبقسTAG ًؿجت ثِ DAGًبقي اظ هصطف 

هصطف هي وٌٌس ووتط احؿبؼ گطؾٌگي وطزُ ٍ اقتْبي ووتطي ثِ غصا زاضًس وِ ايي ًكبى زٌّسُ هيعاى  ضٍغي زي آؾيل گليؿطٍل

 DAG زضصس ول وبلطي هَضز ًيبظ ثسى تَؾظ ضٍغي 5اذيطاً هكرص قسُ اؾت وِ اگط تمطيجبً . [4]خصة ووتط زض ثسى اؾت

ثِ ٍاوٌف   زضصس، ٍظى افطاز چبق وبّف هي يبثس وِ ػلت آى توبيل ثيكتط زي آؾيل گليؿطٍل6/3-3/8تأهيي قَز ثِ هيعاى 

اظ ايي ًَع ضٍغي زض هَاضز هرتلفي ًظيط ضٍغي . ]13، 9]ثتب اوؿيساؾيَى ثطاي تَليس اًطغي ًؿجت ثِ شذيطُ ؾبظي چطثي اؾت

وطزًي، ؾبالز، لٌبزي، هبضگبضيي ٍ قَضتٌيٌگ، ًبًَايي، هطثب ٍ غلِ، صٌبيغ لجٌي، ًَقيسًي ّب، تَليس پليوط ّبي  عجبذي، ؾطخ

 ضا DAGضٍغي .  [15، 7]تطهَپالؾتيه، خبيگعيٌي ثطاي ؾَذت ّبي فؿيلي، هَاز آضايكي ٍ صٌبيغ زاضٍؾبظي اؾتفبزُ هي قَز

ـ ّبي هرتلفي ًظيط ّيسضٍليع، الىَليع ٍ  ـ ّب تَليس وطز هي تَاى ثِ ضٍ هحيظ ٍاوٌف زض ّط . اؾتطيفيىبؾيَى ٍ يب تطويت ايي ضٍ

ـ ّب هي تَاًس زض حضَض حالل ٍ يب ػسم حضَض حالل ثبقس ّوچٌيي اظ وبتبليعٍضّبي قيويبيي ٍ آًعيوي ثطاي تؿطيغ  وسام اظ ايي ضٍ

 اظ ضٍغي گلطًگ ثِ ضٍـ گليؿطٍليع DAGّسف اظ اًدبم ايي هغبلؼِ تَليس ضٍغي حبٍي . ايي ٍاوٌف ّب هي تَاى اؾتفبزُ وطز

ايي ضٍـ ثِ زليل اضظاى  ثَزى، قطايظ ٍاوٌف هالين ٍ ترطيت حطاضتي ووتط هَاز اٍليِ ٍ . آًعيوي زض هحيظ ثسٍى حالل ثَز

ِ ّبي حصف آى اًتربة قس . هحصَالت ًْبيي ، اهىبى هصطف اًطغي ووتط، وٌتطل ضاحت فطآيٌس، ػسم حضَض حالل ٍ ّعيٌ

 

ـ ّب . 2 هَاز ٍ ضٍ

ِ ّبي ضٍغٌي زض اصفْبى تْيِ قس حالل ّگعاى صٌؼتي اظ وبضذبًِ تَليس هَاز . زاًِ گلطًگ اظ قطوت وكت ٍ تَؾؼِ زاً

َ آؾيل گليؿطٍل  اظ قطوت  (DAG)ٍ زي آؾيل گليؿطٍل  (MAG)قيويبيي قْطضب، گليؿطٍل اظ قطوت هطن ٍ اؾتبًساضّبي هٌ

.  اظ قطوت ًٍَظاين زض تْطاى تْيِ قسًسTL IMؾيگوب ذطيساضي ٍ آًعين  هيىطٍثي 

 اؾترطاج ضٍغي گلطًگ.  1.2

ِ ّب تَؾظ آؾيبة ذطز قسُ ٍ ؾپؽ ػول اؾترطاج ضٍغي ثب اؾتفبزُ  ِ ّبي گلطًگ، اثتسا زاً ثِ هٌظَض اؾترطاج ضٍغي اظ زاً

شضات خبهس تَؾظ وبغص صبفي اظ .  ؾبػت ٍ زض زهبي اتبق اًدبم گطفت24 زض زٍ ًَثت ثِ هست 1 ثِ 2اظ حالل ّگعاى ثِ ًؿجت 

حالل حبٍي ضٍغي خسا گطزيس ٍ زض پبيبى حالل تَؾظ زؾتگبُ تجريط وٌٌسُ تحت ذأل اظ ضٍغي ذبضج قسُ ٍ ضٍغي گلطًگ زض 

. ظطٍف پلي اتيلي ثب پَقف آلَهيٌيَم فَيل زض يرچبل ثِ هٌظَض اًدبم آظهبيف ّب ًگْساضي قس

 تؼييي پطٍفيل اؾيسّبي چطة زض ضٍغي گلطًگ.  2.2

 ؾبذت Agilent 6890Nثطاي تؼييي پطٍفيل اؾيسّبي چطة زض ضٍغي گلطًگ اظ زؾتگبُ وطٍهبتَگطافي گبظي هسل 

 1 هيىطٍليتط اظ ضٍغي گلطًگ زض 50. هتيل اؾتط اؾيسّبي چطة تْيِ قس (2008) ٍ ّوىبضاى Goliآهطيىب اؾتفبزُ ٍ عجك ضٍـ 
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 زليمِ زض 15 ًطهبل ثِ آى اضبفِ قسُ ٍ ثِ هست 5/0 هيىطٍليتط اظ هتَوؿيس ؾسين هتبًَلي 100هيلي ليتط ّگعاى حل قس ؾپؽ 

. زض اًتْب ًوًَِ هتيلِ قسُ زض توبؼ ثب ؾَلفبت ؾسين ثسٍى آة لطاض گطفت تب ضعَثت آى ذبضج قَز. زهبي اتبق تىبى زازُ قس

 هيىطٍهتط ثَزُ ٍ اظ گبظ ًيتطٍغى ثِ 20/0 هيىطٍهتط ٍ ضربهت فبظ ثبثت 250 هتط، لغط 100 ثِ عَل HP-88ؾتَى هَضز اؾتفبزُ 

 زضخِ 150ثطًبهِ زهبيي ؾتَى ثِ ايي صَضت ثَز وِ زض زهبي .  هيلي ليتط ثط زليمِ اؾتفبزُ قس1/1ػٌَاى گبظ حبهل ثب فلَضيت 

 زليمِ 8 زضخِ ؾبًتيگطاز ضؾيسُ ٍ ثِ هست 210 زضخِ ؾبًتيگطاز زض زليمِ ثِ زهبي 5 زليمِ هبًسُ، ثب ؾطػت 1ؾبًتيگطاز ثِ هست 

 زليمِ زض ايي 6 زضخِ ؾبًتيگطاز ضؾيسُ ٍ ثِ هست 240 زضخِ ؾبًتيگطاز زض زليمِ ثِ زهبي 5زض ايي زهب هبًسُ ٍ ؾپؽ ثب ؾطػت 

 زضخِ ؾبًتيگطاز ٍ 150 زضخِ ؾبًتيگطاز، زهبي تعضيك 250 ثب زهبي FID اظ ًَع GCآقىبضؾبظ زؾتگبُ . زهب ًگِ زاقتِ هي قَز

.  ثَز30 ثِ Split 1 هيىطٍليتط ثب 1حدن تعضيك 

 تَليس ضٍغي زي آؾيل گليؿطٍل.  3.2

آًعين هَضز اؾتفبزُ زض . ثطاي تَليس ضٍغي زي آؾيل گليؿطٍل اظ ضٍـ گليؿطٍليع آًعيوي زض هحيظ ثسٍى حالل اؾتفبزُ قس

همساض ضٍغي .  تَليس هي قَزThermomyces lanoginosus ثَز وِ اظ هيىطٍاضگبًيؿن Lipozyme TL IMايي تحميك 

 تحت پبضاهتطّبي هرتلفي ًظيط زهبي DAG گطم زض ًظط گطفتِ ٍ ضٍغي حبٍي 30گلطًگ هَضز اؾتفبزُ زض توبهي آظهبيف ّب 

 ( زض صس ٍظًي ضٍغي گلطًگ15 ٍ 10، 5)، همساض آًعين ( ؾبػت24 ٍ 16، 8)، ظهبى ٍاوٌف ( زضخِ ؾبًتيگطاز60 ٍ 40،50)ٍاوٌف 

. تَليس قس (rpm 400) زض زٍض ثبثت ّوعى (1 ثِ 3 ٍ 1 ثِ 2، 1 ثِ 1 )ٍ ًؿجت هَلي گليؿطٍل ثِ ضٍغي گلطًگ 

 تؼييي هيعاى زي آؾيل گليؿطٍل تَليسي.  4.2

 Agilent 6890N ٍ ثطضؾي ضاًسهبى تَليس اظ زؾتگبُ وطٍهبتَگطافي گبظي هسل DAGثِ هٌظَض تؼييي هيعاى تَليس 

 اثتسا MAG ،DAG ٍ TAGزض ايي ضٍـ ثطاي تكريص .  ػول قسAOCS 11b-91ؾبذت آهطيىب اؾتفبزُ ٍ عجك ضٍـ 

 TMCSٍ وبتبليعٍض  BSTFA( N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide) تَؾظ DAGًوًَِ ضٍغي حبٍي 

(Trimethylchlorosilane)  ايي تطويجبت ثب اتصبل ثِ .  زليمِ هكتك ؾبظي قس20 زضخِ ؾبًتيگطاز ثِ هست 70زض زهبي

 زض صس فٌيل 5 حبٍي HP-5ؾتَى هَضز اؾتفبزُ . گطٍُ  ّبي ّيسضٍوؿيل فؼبل گليؿطيس ّب ثبػث تفىيه آى ّب زض ؾتَى هي قَز

 هيىطٍهتط ثَزُ ٍ اظ گبظ ّلين ثِ ػٌَاى گبظ حبهل 25/0 هيىطٍهتط ٍ ضربهت فبظ ثبثت 320 هتط، لغط 30هتيل ؾيلَوؿبى ثِ عَل 

 10 زضخِ ؾبًتيگطاز ثب ؾطػت 80ثطًبهِ زهبيي ؾتَى ثِ ايي صَضت ثَز وِ اظ زهبي .  هيلي ليتط ثط زليمِ اؾتفبزُ قس5ثب فلَضيت 

آقىبضؾبظ هَضز اؾتفبزُ زض .  زليمِ زض ايي زهب ًگِ زاقتِ قس26 زضخِ ؾبًتيگطاز ضؾيسُ ٍ ثِ هست 320زضخِ ؾبًتيگطاز ثِ زهبي 

 Split هيىطٍليتط ثب 2 زضخِ ؾبًتيگطاز، همساض تعضيك 320 زضخِ ؾبًتيگطاز، زهبي تعضيك 350 ثب زهبي FID اظ ًَع GCزؾتگبُ 

.  ثَز30 ثِ 1

ذبلص ؾبظي ضٍغي زي آؾيل گليؿطٍل .  5.2

ثِ ايي تطتيت وِ هرلَط ٍاوٌف . اؾيسّبي چطة آظاز هَخَز زض هرلَط ٍاوٌف ثب اؾتفبزُ اظ يه لليب ذٌثي ؾبظي قسًس

.  ًطهبل ٍ هؼطف فٌل فتبلئيي تيتط قس1/0 هيلي ليتطي زض همبثل ؾَز 500 هيلي ليتط پتطٍليَم اتط زض يه فالؾه 100ّوطاُ ثب 

 250 اضبفِ قسُ ٍ پؽ اظ ّوعزى هالين ثِ يه ليف خساوٌٌسُ 1:1اتبًَل ثِ ًؿجت حدوي /  هيلي ليتط هرلَط آة50ؾپؽ 

ِ اي فطصت زازُ قس تب فبظ آثي ٍ آلي اظ يىسيگط خسا قًَس. هيلي ليتطي اًتمبل زازُ قس ؾپؽ فبظ آثي ضا خسا وطزُ ٍ پؽ . چٌس زليم

 زضخِ ؾبًتيگطاز، 60 هيلي ليتطي، ثب اؾتفبزُ اظ اٍاپطاتَض چطذبى تحت ذأل ٍ زض زهبي 500اظ اًتمبل فبظ آلي ثِ يه فالؾه تِ گطز 

[. 9]ثبليوبًسُ ضٍغٌي ثِ يه ثغطي اًتمبل زازُ قسُ ٍ تب ظهبى هصطف، زض زهبي يرچبل ًگْساضي قس. فبظ آلي تجريط قس

 

ِ گيطي . 3 ثحث ٍ ًتيد

تطويت اؾيسّبي چطة ضٍغي گلطًگ .  1.3

 ًَع ٍ هيعاى اؾيسّبي چطة ضٍغي گلطًگ ًكبى زازُ قسُ وِ هكبّسُ هي قَز ثيكتطيي همساض اؾيس چطة 1زض خسٍل 

ثب تَخِ ثِ ايي خسٍل هي تَاى گفت وِ .  اؾت20/11 ٍ 57/81هطثَط ثِ اؾيس ليٌَلئيه ٍ اؾيس اٍلئيه ثِ تطتيت ثب زض صسّبي 

ثِ ايي . لطاض زاضز (6-اهگب )ضٍغي گلطًگ غٌي اظ اؾيس ليٌَلئيه هي ثبقس وِ ايي اؾيس چطة زض گطٍُ اؾيسّبي چطة ضطٍضي
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ػالٍُ . تطتيت ثب تَخِ ثِ غبلت ثَزى اؾيس ليٌَلئيه زض ضٍغي گلطًگ، اضظـ غصايي لبثل تَخْي ضا هي تَاى ثطاي آى زض ًظط گطفت

ثط آى ثب تَخِ ثِ ايي وِ زض ايي تحميك، تَليس ضٍغي زي آؾيل گليؿطٍل ثب اؾتفبزُ اظ ضٍغي گلطًگ صَضت گطفتِ اؾت ثٌبثطايي 

اًتظبض هي ضٍز ضٍغي تَليس قسُ ًيع ػوستبً حبٍي اؾيس ليٌَلئيه ثبقس وِ ايي هؿئلِ ثط ذصَصيبت هثجت ضٍغي زي آؾيل 

اظ عطف زيگط هيعاى ون اؾيس ليٌَلٌيه زض ضٍغي گلطًگ هَخت پبيساضي هٌبؾت ايي ضٍغي زض ثطاثط . گليؿطٍل تَليسي هي افعايس

. اوؿيساؾيَى هي قَز وِ زض فطآيٌس تَليس زي آؾيل گليؿطٍل يه فبوتَض هغلَة ثِ حؿبة هي آيس

 

ًَع ٍ هيعاى اؾيسّبي چطة ضٍغي گلطًگ  : 1خسٍل 

 (زض صس)ضٍغي گلطًگ اؾيسّبي چطة 

 10/0اؾيس هيطيؿتيه 

 45/5اؾيس پبلوتيه 

 53/1اؾيساؾتئبضيه 

 20/11اؾيس اٍلئيه 

 57/81اؾيس ليٌَلئيه 

 13/0اؾيس ليٌَلٌيه 

 

هسل  ؾبظي .  2.3

اعالػبت هطثَط ثِ آًبليع . اؾتفبزُ قس( RSM)ثِ هٌظَض تؼييي ثْتطيي قطايظ ثْيٌِ اظ ًطم افعاض آهبضي عطح ؾغح پبؾد

.  شوط قسُ اؾت2آهبضي هسل ّب تَؾظ ًطم افعاض زض خسٍل 

 

 

آًبليع آهبضي هسل ّب  : 2خسٍل 

S.D. Rهسل 
2 R

R  تؼسيل قس2ُ
 Press پيف ثيٌي قسُ 2

 55/150 6987/0 7832/0 8193/0 12/2 ذغي

 82/175 6481/0 8692/0 9237/0 65/1فبوتَض هتمبثل زٍگبًِ 

 80/68 8623/0 9595/0 9831/0 92/0زضخِ زٍم 

- -  9573/0 9911/0 94/0زضخِ ؾَم 

 

ون  (Press)ٍ هدوَع هطثؼبت ثبليوبًسُ ثطآٍضز قسُ (.S.D)ًطم افعاض هسلي ضا پيكٌْبز هي وٌس وِ زاضاي اًحطاف اؾتبًساضز

R)ٍ ضطيت ّوجؿتگي
ظيبز ثبقس وِ زض هَضز ايي تحميك ًطم افعاض، هسل زضخِ زٍم ضا ثِ زليل زاقتي ايي ٍيػگي ّب پيكٌْبز  (2

 1 زض صس تؼييي قس ٍ هسل هطثَط ثِ آى زض هؼبزلِ 95زض ايي ثطضؾي هسل  هطثَط تَليس زي آؾيل گليؿطٍل زض ؾغح احتوبل . وطز

هؼبزلِ . ( ثِ تطتيت ثيبًگط همساض آًعين، ظهبى، زهب ٍ ًؿجت هَلي گليؿطٍل ثِ ضٍغي هي ثبقٌسX1 ،X2 ،X3 ٍ X4 )آٍضزُ قسُ اؾت

 ًكبى هي زّس اثط هتغيط آًعين ثِ صَضت ذغي هؼٌي زاض ٍ اثط هتغيطّبي ظهبى ٍ همساض گليؿطٍل ثِ صَضت زضخِ زٍم هؼٌي زاض 1

ّوچٌيي ثيي زٍ هتغيطّبي آًعين ٍ ظهبى،آًعين ٍ همساض گليؿطٍل ٍ ظهبى ٍ همساض گليؿطٍل اثط هتمبثل هؼٌي زاض ٍخَز . هي ثبقٌس

. زاضز

 (1هؼبزلِ )
X2

2 020458/0 + X4 68184/2 + X2 10035/1 - X1 07083/1 - 50697/31 = Y 

X2X4 038806/0+ X1X4 11245/0 + X1X2 024282/0 - X4
2 26886/0-  

هتمبثل پبضاهتطّبي ثطضؾي قسُ ثط هيعاى تَليس زي آؾيل گليؿطٍل  ثطضؾي اثط. 3.3

ظهبى / تأثيط زض صس آًعين.  1.3.3
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ثطاي ضؾن ايي هٌحٌي  زٍ .  لبثل هكبّسُ اؾت1ظهبى زض قىل  / ًوَزاض ؾغح پبؾد ؾِ ثؼسي هطثَط ثِ اثط هتمبثل آًعين

هتغيط ثبثت فطض قسُ ٍ چگًَگي تغييط ّوعهبى زٍ هتغيط زيگط ثطضؾي قس ٍ ّوبى عَض وِ هكبّسُ هي قَز ثب افعايف زض صس آًعين 

همساض زي آؾيل گليؿطٍل وبّف چكوگيطي هي يبثس ٍ زض ٍالغ ايي زٍ ًؿجت ثِ ّن حبلت ػىؽ زاضًس زض حبلي وِ زض هَضز ظهبى 

. ايي حؿبؾيت ذيلي هكبّسُ ًوي قَز

 

 
ًوَزاض ؾغح پبؾد ؾِ ثؼسي زض صس زي آؾيل گليؿطٍل تَليسي زض همبثل زض صس آًعين ٍ ظهبى  : 1قىل 

همساض گليؿطٍل / تأثيط زض صس آًعين.  2.3.3

ثب افعايف زض صس آًعين، همساض . گليؿطٍل ضا زض لبلت ًوَزاض ؾغح پبؾد ؾِ ثؼسي ًكبى هي زّس/  اثط هتمبثل آًعين2قىل 

زي آؾيل گلؿطٍل وبّف يبفتِ زض حبلي وِ ثب افعايف ؾَثؿتطاي گليؿطٍل همساض آى افعايف ٍ ؾپؽ ثب يه ؾيط ًعٍلي ثؿيبض 

ايي ًتبيح ثِ ًحَي ًكبى هي زّس وِ همساض آًعين تأثيط ثؿعايي زض زؾتيبثي ثِ ًتيدِ . هاليوي ضًٍس وبّف ضا زض پيف هي گيطز

هَضز ًظط زاضز ٍ ظهبًي وِ همساض ؾَثؿتطاي گليؿطٍل ثِ همساض وبفي زض هحيظ ٍاوٌف ٍخَز زاقتِ ثبقس آًعين زض خْت افعايف 

ضاًسهبى تَليس زي آؾيل گليؿطٍل فؼبليت وطزُ ٍ ظهبًي وِ همساض آى اظ يه حس هكرص وبّف يبفت آًعين زض خْت ػىؽ ضًٍس 

هَضز ًظط ػول وطزُ ٍ زي آؾيل گليؿطٍل ضا ثِ ػٌَاى ؾَثؿتطا هصطف ًوَزُ ٍ ثِ تطي آؾيل گليؿطٍل ٍ يب زض قطايغي زيگط ثِ 

. هٌَآؾيل گليؿطٍل ٍ اؾيسّبي چطة آظاز تجسيل وطزُ اؾت
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ًوَزاض ؾغح پبؾد ؾِ ثؼسي زض صس زي آؾيل گليؿطٍل تَليسي زض همبثل زض صس آًعين ٍ گليؿطٍل  : 2قىل 

 

ِ اي، فطضيب  ضا زض همبثل همساض Novozym 435 ٍ TL IMاثط هتمبثل زٍ آًعين  (2001)زيبؼ ٍ ّوىبضاى - زض هغبلؼ

ًتبيح ًكبى زاز ثب افعايف ايي زٍ آًعين همساض تَليس زي آؾيل گليؿطٍل . گليؿطٍل ثِ هٌظَض تَليس زي آؾيل گليؿطٍل ثطضؾي وطزًس

ايي زض حبلي اؾت وِ ثب افعايف .  ثِ صَضت چكوگيطتط هكبّسُ قسTL IMافعايف يبفتِ ثِ عَضي وِ ايي افعايف زض هَضز آًعين 

 TL IM ثِ همساض ًبچيع افعايف ٍ زض هَضز آًعين Novozym 435گليؿطٍل همساض تَليس زي آؾيل گليؿطٍل زض هَضز آًعين 

[. 3]وبّف پيسا وطز

همساض گليؿطٍل / تأثيط هست ظهبى.  3.3.3

ظهبى ٍاوٌف ثب . ثب افعايف ظهبى، همساض زي آؾيل گليؿطٍل تَليسي ثب قيت ًعٍلي ثِ صَضت زضخِ زٍم وبّف هي يبثس

همساض گليؿطٍل اثط هتمبثل زاضز وِ ثطاي ثطضؾي اثط هتمبثل آى ثط ضٍي همساض تَليس زي آؾيل گليؿطٍل، ًوَزاض ؾغح پبؾد ؾِ 

ثطاي ضؾن ايي هٌحٌي ّب زٍ هتغيط زض صس آًعين ٍ زهب ثبثت فطض قسُ ٍ چگًَگي تغييط .  ضؾن قسُ اؾت3ثؼسي آى  زض قىل 

. ّوعهبى زٍ هتغيط زيگط يؼٌي هست ظهبى ٍ همساض گليؿطٍل هَضز ثطضؾي ٍالغ قس

 
ًوَزاض ؾغح پبؾد ؾِ ثؼسي ٍ زض صس زي آؾيل گليؿطٍل تَليسي زض همبثل ظهبى ٍ گليؿطٍل  : 3قىل 

 

ّوبى  عَض وِ زض ًوَزاض ًيع هكرص اؾت ٍ زض لؿوت لجل ًيع گفتِ قس افعايف هست ظهبى ٍاوٌف تأثيط ثؿيبض ووي زض 

همساض تَليس زي آؾيل گليؿطٍل زاضز ايي زض حبلي اؾت وِ ثب افعايف همساض گليؿطٍل ضاًسهبى تَليس زي آؾيل گليؿطٍل افعايف 

ثسيْي اؾت ظهبًي وِ . هي يبثس وِ هي تَاًس ثِ زليل افعايف هٌبؾت همساض ؾَثؿتطاي گليؿطٍل ثطاي اًدبم فؼبليت آًعين  ثبقس

همساض گليؿطٍل زض هحيظ ثِ حسي ثبقس وِ ثب توبهي خبيگبُ فؼبل آًعين زض هحيظ ٍاوٌف اتصبل ثط لطاض ًوبيس؛ افعايف همساض آى 

. تأثيط چٌساًي زض افعايف ضاًسهبى تَليس زي آؾيل گليؿطٍل ًساضز

ؾبظي فطايٌس  ثْيٌِ.  4.3

پؽ اظ تؼييي هسل، ثطاي زؾتيبثي ثِ ؾغَحي اظ هتغيطّبي هؿتمل وِ زض ًتيدِ ثِ وبضگيطي آًْب ثيكتطيي همساض 

ِ ؾبظي اًدبم قس ، DAGثيكتطيي همساض تَليس . زي آؾيل گليؿطٍل تَليسي اظ قطايظ هرتلف ٍاوٌف ثِ زؾت هي آيس، ثْيٌ

 زض صس ضٍغي گلطًگ ٍ ًؿجت هَلي گليؿطٍل ثِ 75/0 ؾبػت، همساض آًعين 4 زضخِ ؾبًتيگطاز، ظهبى 9/46 زض  صس زض زهبي 454/48

.  افعايف يبفت84/53 ثِ زؾت آهس وِ پؽ اظ اًدبم ذبلص ؾبظي همساض آى ثِ 1 ثِ 2ضٍغي 

 

ِ گيطي. 4  ًتيد
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ضٍـ آهبضي ؾغح پبؾد ضٍقي ذَة ٍ لبثل اعويٌبى ثطاي اًتربة ؾغَح ثْيٌِ اؾت ثِ عَضي وِ ثيي هكبّسات 

 هٌبؾت ثؿيبض ضٍـ يه آًعيوي گليؿطٍليع ضٍـ. ٍالؼي تفبٍت چكوگيطي زيسُ ًكسپيف  ثيٌي قسُ تَؾظ ًطم افعاض ٍ هكبّسات 

 پبضاهتطّبي وِ زاز ًكبى تحميك ايي ًتبيح .ثبقس هي زذيل آى فطايٌس زض هتؼسزي ػَاهل الجتِ وِ  اؾتDAGتَليس  هٌظَض ثِ

 .ثبقس زض تَليس زاقتِ زٍچٌساًي تَاًس اّويت هي ضٍغي ثِ گليؿطٍل هَلي ًؿجت ٍ زهب
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