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Այսպիսի կանխատեսումները հիմնվում են նրանց հարուստ քիմիական կազմի 
և բարձր սննդային արժեքի վրա: Ջրիմուռները ոչ միայն հիանայի 
սննդամթերք են, այլ նաև կենսավառելիքի և էներգիայի աղբյուր [Reith, 2004; 
Chinasamy, 2010; Chen, 2013]:

Անշուշտ, միկրոջրիմուռների արժեքը կայանում է նրանց կիրառման և 
արտադրության էկոլոգիական անվտանգության մեջ: Միկրոջրիմուռների 
օգտագործումն արդյունավետ է նաև թափոնների վերամշակման ոլորտում: 
Միկրռջրիմոտներն օգնում են պայքարել գլոբալ տաքացման դեմ, քանի որ 
ֆիքսում են ածխաթթու գազը, իսկ փոխարենն անջատում են թթվածին: Դրա 
հետ մեկտեղ, միկրոջրիմուռների արտադրության մասշտաբավորումը դեռևս 
մնում է լուրջ խնդիր: Ներկայումս միկրոջրիմուռների հենքի վրա լիարժեք 
արդյունաբերական արտադրություն կազմակերպված է միայն (3-կարոտինի և 
աստաքսանտինի համար [Dufosse, 2005; Del Campo, 2007]:

Աշխարհում մեծ հետաքրքրություն է նկատվում միկրոջրիմուռների 
կենսատեխնոլոգիայի հանդեպ: Բազմաթիվ երկրներում հաջողությամբ 
աշխատում են միկրոջրիմուռների կենսազանգվածի և նրանցից 
կենսաբանական նյութերի արտադրման կազմակերպություններ:

Հայաստանը դեռևս զգալիորեն ետ է մնում համաշխարհային 
մակարդակից: Այնուամենայնիվ, արդեն կուտակված է հայազգի
գիտնականների զգալի բազմամյա փորձ, ձևավորված են լավ 
ուսումնասիրված միկրոջրիմուռների հավաքածուներ, որոնք հանդիսանում են 
լայն սպեկտրի արժեքավոր նյութերի արտադրիչներ: Արդեն իսկ առկա են 
որոշակի ձեռքբերումներ' միկրոջրմուռների կուլտիվացման համար 
ֆոտոկենսառեակտորների նախագծման ոլորտում (ՀՀ ԳԱԱ 
«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի Այլընտրանքային էներգայի աղբյուրների 
լաբորատորիա): Այսպիսով, ստեղծված են բոլոր նախադրյալները'
հանրապետությունում արդյունաբերական ալգոկենսատեխնոլոգիայի 
ոլորտում նախագծերի հաջող իրականացման համար: Արդի խնդիրների և 
հետազոտությունների հեռանկարային ուղղությունների վերլուծության 
արդյունքները հիմք են հանդիսացել սույն ատենախոսական աշխատանքի 
նպատակների և խնդիրների ձևավորման համար:
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• Ուսումնասիրել միկրոջրիմուռների և ցիանոբակտերիաների 
տարածվածությունը ջրային միջավայրերի բնական պայմաններում 
(հանքային աղբյուրներ, քաղցրահամ ջրեր, լճեր, գետեր)' ի հայտ բերելով 
դրանց դոմինանտ տեսակները:

• Ուսումնասիրել միկրոջրիմուռների և ցիանոբակտերիաների բնական 
ջրային աղբյուրների էլեմենտային կազմը: Ստացված տվյալների հիման վրա 
ընտրել սննդամիջավայրերի օպտիմալ բաղադրություններ' լաբորատոր և 
կիսաարտադրական պայմաններում շտամների հետագա կուլտիվացման 
համար:

• Մեկուսացնել միկրոջրիմուռների և ցիանոբակտերիաների առավել 
հեռանկարային շտամների մոնոկուլտուրաներ:

• Ուսումնասիրել նրանց աճի դինամիկան և ճարպաթթուներ կուտակելու 
ընդունակությունը' փորձարարական պայմաններում:

• Ընտրված միկրոջրիմուռի համար մոլեկուլային գենետիկական 
մեթոդներով և ռԴՆԹ  զեների անալիզի կիրառմամբ բացահայտել 
միկրոջրիմուռի առավել հեռանկարային շտամի տեսակային 
պատկանելիությունը: Իրականացնել համեմատական և ֆիլոգենետիկ 
անալիզ' միկրոջրիմուռների հայտնի տեսակների հետ' մերձազգակցական 
կապերի բացահայտման նպատակով:

• Իրականացնել միկրոջրիմուռի կենսազանգվածի մշակման և հավաքման 
տարբեր եղանակների համեմատական վերլուծություն:

• Ուսումնասիրել ստացված կենսազանգվածի ֆիզիկաքիմիական և 
կենսաքիմիական ցուցանիշները (ճարպաթթվային, սպիտակուցային, 
ամինաթթվային և ածխաջրային կազմերը)' կենսատեխնոլոգիական ներուժի 
գնահատման նպատակով:

• Ուսումնասիրել միջավայրի և կուլտիվացման գործոնների ազդեցությունը 
միկրոջրիմուռի աճի դինամիկայի և ճարպաթթուների կազմի վրա:

Աշխատանքի գիտական նորույթը: Ատենախոսական աշխատանքն 
իրենից ներկայացնում է առաջին համալիր հետազոտությունը' ուղղված սույն 
գիտական հետազոտությունների իրականացման ընթացքում մեկուսացված 
ԲօրօշհւօրՑԱօ /հցտտԽո  խօէէ, 1969; 1<ո6ոհշ, 2012] միաբջիջ կանաչ 
միկրոջրիմուռի կենսաբանական և արտադրողական հատկությունների 
ուսումնասիրմանը:

Առաջին անգամ իրականացվել են Հայաստանի տարբեր հանքային և 
քաղցրահամ ջրամբարներից վերցված ջրի 18 նմուշների ֆիզիկաքիմիական և 
մանրէաբանական անալիզներ: Ելնելով էկոլոգիական և աշխարհագրական 
ծագման առանձնահատկություններից' ալգոլոգիապես մաքուր

5



6



ռազմավարության և եղանակների ընտրության հարցում: Կանաչ միաբջիջ 
միկրոջրիմուռ P. kessleri-[\ ալգոլոգիապես մաքուր կուլտուրան ավանդադրվել 
է ՀՀ. ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի «Մանրէների ավանդադրման 
կենտրոն» հիմնարկի մանրէների հավաքածուում' MDC 6524 համարի ներքո, 
իսկ նուկլեոտիդային հաջորդականությունը մուտքագրվել է GenBank 
տվյալների բազայում' SUB7581476 18Տ MT649400 կոդով:

Պաշտպանության ներկայացվող հիմնական դրույթները: Անջատված և 
ուսումնասիրված կանաչ միաբջիջ միկրոջրիմուռ P. kessleri-fi նոր շտամը 
բնութագրվում է կենսազանգվածի կուտակման բարձր արագությամբ: Այն 
պարունակում է գործնականում մեծ արժեք ներկայացնող հագեցած, 
մոնոչհագեցած և պոլիչհագեցած ճարպաթթուներ (a-լինոլենաթթու, y- 
լինոլենաթթու, էյկոզապենտաենաթթու), անփոխարինելի, պայմանական 
անփոխարինելի և փոխարինելի ամինաթթուներ (ասպարագինաթթու, սերին, 
ալանին, գլուտամինաթթու, գլիցին, արգինին, թիրոզին, հիստիդին, թրեոնին, 
ֆենիլալանին, իզոլեյցին, լեյցին, լիզին), ածխաջրեր (լիգնին, գլյուկան, 
քսիլան, արաբինան) և պիգմենտներ (քլորոֆիլ a և b, կարոտինոիդներ):

Ատենախոսական աշխատանքի կապը գիտական թեմաների հետ:
Ատենախոսական աշխատանքն իրականացվել է ՀՀ ԳԱԱ 
«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ում «Հետազոտություններ
կենսատեխնոլոգիայի և մանրէաբանության բնագավառներում» բազային 
ծրագրի' «Ֆոտոսինթեզող մանրէների կենսաբանական
առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը և դրանց հեռանկարային 
կիրառումը կենսատեխնոլոգիայում» աշխատանքների, ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ-ի 
13PB-043 «5-ամինոլևուլինային թթվի եթերների ազդեցությամբ չհագեցած 
ճարպաթթուներ արտադրող միկրոջրիմուռների և ցիանոբակտերիաների 
հետազոտումը էկոլոգիական և կենսաբանական տեսանկյունից», ինչպես 
նաև Horizon2020-MSCA-RISE-2015 «People for tHe eurOpean bio-ENergy mIX» - 
«Phoenix» (պայմանագիր N269 0 925) գիտական և գիտատեխնիկական 
ծրագրերի շրջանակներում: Ատենախոսական աշխատանքի արդյունքները 
ներկայացվել են ծրագրերի ընթացիկ և տարեկան հաշվետվություններում:

Աշխատանքի իրականացման վայրը: Ատենախոսական աշխատանքն 
իրականացվել ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի Այլընտրանքային 
էներգիայի աղբյուրների լաբորատորիայում, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական 
գիտությունների ինստիտուտում և Պորտուգալիայի էներգիայի և 
երկրաբանության ազգային լաբորատորիայում (ք. էիսաբոն): 
Միկրոջրիմուռների տեսակային պատկանելիության որոշումը' 18Տ ռԳՆԹ-ի
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գենի նուկլեոտիդային հաջորդականության մասնակի վերծանումը, 
իրականացվել է «ւ^օւր^ո»  ընկերության (Սեուլ, Հարավային Կորեա) 
կողմից:
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Ատենախոսության նյութերը պարբերաբար զեկուցվել են նաև ՀՀ ԳԱԱ 
«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի գիտական խորհրդի նիստերում' 
ասպիրանտների և հայցորդների տարեկան հաշվետվությունների ժամանակ:

Հրատարակված աշխատությունները: Ատենախոսության հիմնական 
դրույթներն ու արդյունքներն ամփոփված են 12 գիտական 
աշխատություններում, այդ թվում 6 հոդվածում, որից 2-ն առանց 
համահեղինակների և գիտաժողովների 6 թեզիսներում:

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳԼՈՒԽ 2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ, ՆՅՈՒԹԵՐԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Հետազոտության օբյեկտ են հանդիսացել Հայաստանի և Արցախի 
տարբեր ջրային էկոհամակարգերից մեկուսացված միաբջիջ կանաչ և 
կապտականաչ ջրիմուռների (ցիանոբակտերիաների) մոնոկուլտուրաները: 

Միկրոջրիմուռների և ցիանոբակտերիաների կենսաբազմազանությունն 
ուսումնասիրելու համար վերցված ջրերի նմուշներում 1Հ+ և №+ իոնները 
որոշվել են ատոմային-աբսորբցիոն եղանակով, AAS1, 1\1Ւ14+, հօԸնդհ, 1\/1ո2+, 
Օընդհ, հ!03 , հ!02, ՏյՕշ իոնները' գունաչափական եղանակով, իսկ Շյ2+, 1\/^2+,
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Մնացած բոլոր ճարպաթթուները, որոնք հայտնաբերվել
ցիանոբակտերիաների մոտ, առկա են ոչ մեծ քանակներով:

Այսպիսով, համեմատական անալիզի արդյունքների հիման վրա 
հետազոտության համար ընտրված միկրոջրիմուռների և 
ցիանոբակտերիաների բոլոր շտամներից որպես ճարպաթթուների առավել 
հեռանկարային արտադրիչներ ընտրվել են միկրոջրիմուռների 4
կուլտուրաներ' Pa-001 -  Ch. vulgaris, Pa-004 - Scenedesmus acutus, Pa-005 -  
Sc. obliquus, Pa-008 -  Sc quadricauda աճի կինետիկան ուսումնասիրելու 
նպատակով: Կատարվել է ընտրված 4 միկրոջրիմուռների սկրինինգ' ըստ 
աճի արագության: Աճի կորերի (նկար 1) ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ 
ճարպաթթուների լավագույն արտադրիչ հանդիսացած Pa-001 կուլտուրան 
ցուցաբերել է առավել մեծ աճի գործակից (բ, օր-1)' աճի լոգարիթմական 
փուլում:

Աճի առավելագույն արագություն ցուցաբերած միկրոջրիմուռը 
կուլտիվացվել է կիսաարտադրական պայմաններում' 80 լիտրանոց 
կենսառեակտորում: Պարզվել է, որ կենսառեակտորում կուլտիվացման 
ժամանակ աճի գործակիցը կազմել է 0,45 օր1, մինչդեռ ինչպես վերը նշվել 
էր, կո|բայում լաբորատոր թափահարիչների վրա այն կազմել էր ընդամենը 
0,158: Այսինքն կուլտիվացման ընդամենը մեկ պարամետր վախելով 
հնարավոր է դարձել մոտ 3 անագամ ավելացնել կենսազանգվածի 
կուտակման արագությունը:

3.3. Հետազոտման օբյեկտի տաքսոնոմիական պատկանելիության
որոշումը

Մոլեկուլային գենետիկական մեթոդների օգնությամբ և ռԴՆԹ  զեների 
անալիզի կիրառմամբ կատարված աշխատանքի արդյունքում անալիզի է
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ենթարկվել Pa-001 լաբորատոր կուլտուրան: Ավելի վաղ, հաշվի առնելով 
մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական և կուլտուրալ առանձնահատկությունները' 
Pa-001 միկրոջրիմուռի շտամը տեսակային մակարդակում նույնականացվել 
էր որպես Ch. vulgaris:.

Ch. vulgaris Pa-001 կուլտուրայի մոլեկուլային գենետիկական անալիզների 
իրականացման արդյունքում կիրառված ունիվերսալ պրայմերային զույգի 
միջոցով որոշվել է 18Տ ռԴՆԹ-ի 371 նուկլեոտիդային զույգերի 
հաջորդականությունը: Ch. vulgaris Pa-001 շտամի ֆիլոգենետիկ դիրքն ըստ 
18Տ ռԴՆԹ  գենի անալիզի տվյալների ու NJ և ML մեթոդների համաձայն, 
ներկայացված է նկար 2-ում:

KP091739.1 Parachlorella kessleri strain JD-076 18S ribosornal RNA gene partial sequence
-----KU990883.1 Parachlorella sp. RMS 18S ribosornal RNA gene partial sequence

A84S8592.1 Parachlorella kessleri gene for 18S ribosornal RNA partial sequence strain: MIES-2155 

Parachlorella kessleri gene for 18S ribosornal RNA partial sequence strain: NIES-2178 

АБ488600.1 Parachlorella kessleri gene for 18S ribosornal RNA partial sequence strain: NIES-2177 
AB4S8596.1 Parachlorella kessleri gene for 18S ribosornal RNA partial sequence strain: NIES-2159 

A84S8593.1 Parachlorella kessleri gene for 18S ribosornal RNA partial sequence strain: NIES-2156 

Parachlorella kessleri gene for 18S ribosornal RNA partial sequence strain: NIES-2153 
Parachlorella kessleri gene for 18S ribosornal RNA partial sequence strain: NIES-2161 

MH008559.1 Uncultured eukaryote isolate P71 small subunit ribosornal RNA gene partial sequence 

KR904906.1 Parachlorella kessleri strain CBS 152069 18S ribosornal RNA gene partial sequence 

KX151669.1 Parachlorella kessleri isolate GB118S ribosornal RNA gene partial sequence 

Parachlorella kessleri (SUB7581476 18S MT649400)
JQ360523.1 Trebouxiophyceae sp. LU13 18S ribosornal RNA gene partial sequence

MH013436.1 Diclosteracuatus strain SR1133-IE2-NS4R H10. ab1 small subunit ribosornal RNA gene partial sequence 

MF693860.1 Kalenjinia gelatinosa small subunit ribosornal RNA gene partial sequence 
KX22S798.1 Chlorella sp. MF1 18S ribosornal RNA gene partial sequence 

KC794710.1 Micractinium sp. LUCC 023 18S ribosornal RNA gene partial sequence 

JQ360524.1 Chlorella sorokiniana strain LU14 18S ribosornal RNA gene partial sequence 
JQ360527.1 Trebouxiophyceae sp. LU17 18S ribosornal RNA gene partial sequence 

JQ423156.1 Chlorella sp. BR2 18S ribosornal RNA gene partial sequence 

KY8B4231.1 Chlorella sp. МАСС 816 small subunit ribosornal RNA gene partial

KY864216.1 Chlorella sp. МАСС 771 small subunit ribosornal RNA gene p<
KY864238.1 Chlorella sp. МАСС 823 small subunit ribosornal RNA gene p<

- KY864225.1 Chlorella sp. МАСС 793 small subunit ribosornal RNA gene pi

KY864223.1 Chlorella sp. МАСС 787 small subunit ribosornal RNA gene partial
KC794706.1 Chlorella sorokiniana strain LUCC 019 18S ribosornal RNA gene partial sequence 

JQ360523.1 Chlorella sp. LU18 18S ribosornal RNA gene partial sequence 

JQ360537.1 Chlorella sp. LU28 18S ribosornal RNA gene partial sequence 

JQ360520.1 Chlorella sorokiniana strain LU10 18S ribosornal RNA gene partial sequence
---- JQ360518.1 Chlorella sp. LU8 18S ribosornal RNA gene partial sequence

------------------------------ U57696.1 Chlamydomonas nivalis 18S small subunit nuclear ribosornal RNA gene partial sequence

sequence

sequence

sequence

Նկար 2. Ch. vulgaris Pa-001 (P. kessleri) կուլտուրայի 18տ-ռԴՆԹ-ի հիման վրա 
կոնսեսուսային ML-ծաոը

Առավելագույն հավաստիության (ML) մեթոդով (MEGA-X ալգորիթմով, 
որպես կաղապար կիրառվել են 30 ազգակից տեսակների 
հաջորդականություններ) կառուցվել է ֆիլոգենետիկական ծառը: Որպես 
արտաքին խումբ օգտագործվել է Chlamydomonas nivalis Ս57696.1 
հաջորդականությունը: Բայեսյան և ML վերլուծությունների հիման վրա ցույց է 
տրվել, որ Ch. vulgaris կուլտուրան ընդհանուր կլաստեր է կազմում GB1 
Parachlorella kessleri֊[\ հետ (մուտքի կոդ' KX151669.1): Տեսակների ներսում
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նուկլեոտիդային տարբերությունների բաժինը (Bootstrup ինդեքս) կազմել է 
0 , 010:

Շտամի 18Տ ռԴՆԹ  նուկլեոտիդային հաջորդականության որոշման 
արդյունքների վերլուծությունը, որն իրականացվել է megablast որոնողական 
ալգորիթմի կիրառմամբ, ցույց է տվել, որ Ch. vulgaris֊\) սեքվենսը 99%-ով 
նման է 9 տարբեր Chlorophyceae շտամների սեքվենսների, որոնք 
ներկայացնում են Chlorophyceae ընտանիքը' Parachlorella kessleri ցեղի 
տարբեր մոլեկուլային մակարդակներում:

Այսպիսով, նախկինում որպես Ch. vulgaris նույնականացված 
միկրոջրիմուռի 18Տ ռԴՆԹ  նուկլեոտիդային հաջորդականության անալիզը 
ցույց տվեց նրա տեսակային պատկանելիությունը Parachlorella kessleri 
տեսակին' Chlorellaceae ընտանիքի ներսում:

3.4. Տարբեր եղանակներով Բ . եօտտԽո միկրոջրիմուռի 
կենսազանգվածի ստացման արդյունավետության համեմատական

գնահատումը
Ատենախոսական աշխատանքի շրջանակում գնահատվել է 

կենսազանգվածի ստացման արդյունավետությունը ֆլոկուլացման, 
էլեկտրակոագուլացման և ցենտրիֆուգման միջոցով: Ֆլոկուլացման 
արդյունավետությունն ուսումնասիրվել է ալյումինի սուլֆատի (1,0; 2,0; 3,0 դ7լ) 
և կալցիումի օքսիդի (1,0; 1,5; 2,0 դ7լ) միջոցով: Որոշվել են կուլտուրալ 
հեղուկի կոնցենտրացման գործակիցները ֆլոկուլանտներից յուրաքանչյուրի 
համար (աղյուսակ 1), ինչպես նաև էլեկտրակոագույացիայի ժամանակ.

Աղյուսակ /. Կուլտուրալ հեղուկի կոնցենտրացման գործակիցները տարբեր

Ֆլոկուլանտ CaO A I2(S 0 4)3 էլեկտրակոագուլւացիա

Կոնցենտրացիա
(q / լ )

1 1,5 2 1 2 3
ալյումինե անոդներ, 

~0,07Ա/սմ2 հոսանք, =30Վ 
|ւսրում, 5 րոպե

Կոնցենտրացմա 
ն գործակից

4,35 4,55 5,0 5,0
5,2
6

6,3 6,0

Կատարվել է նաև կուլտուրալ հեղուկից կենսազանգվածի կորզման 
արդյունավետության դինամիկայի հաշվարկ' ֆլոկուլանտի ավելացումից 5; 
15; 30 և 60 րոպե անց (աղյուսակ 2):
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Արթւսակ 2. Կենսազանգվածի կորցման արդւունաւ/ետութւունր

ժամանակը
(րոպե)

Ֆլոկուլանտ

CaO Alշ(S04)з

1գ/| 1.5գ/լ 2գ/| 1գ/| 2գ/| Յգ/լ
0,0 0,0 0 0 0 0 0
5,0 85,8 95,3 98,9 79,2 92,1 94,5
15,0 87,5 96,5 99,1 83,6 97,7 98,1
30,0 87,6 97,2 99,2 84,6 98,1 98,7

60,0 89,1 97,3 99,3 85,3 98,3 99,0

Այսպիսով, կախված ֆլոկուլանտի տեսակից և կոնցենտրացիայից' ելային 
լուծույթի ծավալը կրճատվել է 4,35-ից 6,3 անգամ, իսկ կենսազանգվածի 
կորզման ամենամեծ ելքը' ավե|ի քան 99%, դիտվել է ՇճՕ-ի 2 զ7լ 
կոնցենտրացիայի դեպքում:
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Բ. /ՀՑՏտէՑՈ միկրոջրիմուռի չոր կենսազանգվածում որոշվել է քլորոֆիլ օ-ի և 
քլորոֆիլ ծ-ի պարունակությունը, այն կազմել է համապատասխանաբար 
1,27±0,025% և 0,57±0,037%:
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Անըդհատ լուսավորության Մթություն

համապատասխանաբար)

հայտնաբերվել, 0,141 զվլ կոնցենտրացիայի դեպքում հայտնաբերվել են 4- 
ական հագեցած և չհագեցած ճարպաթթուներ: 0,28 գ/լ-ի դեպքում ի հայտ է 
բերվել 7 ճարպաթթու, ընդ որում կրկին գերակշռել են հագեցած 
ճարպաթթուները, միայն 2 չհագեցած ճարպաթթու է հայտնաբերվել (Շա և 
Շւ8:2ո6շ): 0,418 գ/լ-ի պարագայում հայտնաբերվել են 5 ճարպաթթուներ, 
որոնցից միայն մեկն է հանդիսացել չհագեցած' Շւ8:ՅոՅ Ա)-3 ճարպաթթուն:

Հ 2  -

Ժամանակը (օր) ժամանակ (օր)

Նկար 5. Բ. ետտտԽո միկրոջրիմուռի աճի Նկար 6. Բ. ետտտԽո սիկրոջրիմուռի աճի
դինամիկաս ազոտի տարբեր դինամիկան կախված ւոաավորության

կոնցենտրացիաներով ռեժիմից
սննդամիջավայրերամ

Ուսումնասիրվել է նաև Բ. /հցտտԽո  միկրոջրիմուռի աճը և սինթեզված 
ճարպաթթուների կազմը' կախված լուսավորության ռեժիմից' անընդհատ 
լուսավորություն (լումինոստատ), լույս-մութ (սենյակային պայմաններ), 
մթություն (թերմոստատ): Նկար 6-ում ներկայացված է աճի դինամիկան 
նշված պայմաններում:

Ինչպես և սպասվում էր, մթության մեջ, օրգանական սուբստրատների 
բացակայության պայմաններում միկրոջրիմուռը չի աճել, մինչդեռ անընդհատ 
լուսավորության և լույս-մութ պայմաններում դիտարկվել է համանման աճ 
(անընդհատ լուսավորության պայմաններում աճի կինետիկան մի փոքր 
գերազանցել է սենյակային պայմաններում աճի կինետիկային):

Միևնույն ժամանակ, պարզվել է, որ լուսավորության ռեժիմն էականորեն 
ազդում է ճարպաթթուների բաղադրության և կազմի վրա (նկար 7):

Չոր կենսազանգվածներում ճարպաթթվային կազմի ուսումնասիրությունը 
ցույց է տվել, որ անընդհատ լուսավորության պայմաններում գերակշռել են 
չհագեցած ճարպաթթուները (80,94 %),

հարաբերակցությունը գրեթե հավասարվել է (56,25 % և 43,74
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Հաշվարկները ցույց են տվել, որ անընդհատ լուսավորության 
պայմաններում սինթեզվել են 1,16 անգամ ավել շատ ճարպաթթուներ, քան 
սենյակային լուսավորության պայմաններում աճեցնելու դեպքում:

20



կենսավառելիքի արտադրիչ, քանի որ կենսավառե[իքը կարելի է ստանալ 
ինչպես ամբողջական բջջից, այնպես էլ բարձրարժեք բաղադրիչների 
էքստրակտումից հետո մնացած մնացորդային կենսազանգվածից:

համանման պայմաններում 
լավագույն արտադրիչ է 
որը դրսևորել է նաև

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Փորձարարական աշխատանքների արդյունքում ստացված տվյալները 

թույլ են տալիս կատարել հետևյալ եզրակացությունները.
1. Հայաստանի գետերի ջրերի ուսումնասիրված նմուշներում 

հիմնականում գերակշռել են Chlorella և Scenedesmus տեսակների 
միկրոջրիմուռները, մինչդեռ հանքային ջրերի և Սևանա լճի ջրի նմուշներում 
դոմինանտ տեսակներ են հանդիսացել զանազան տեսակի 
ցիանոբակտերիաները:

2. Ուսումնասիրված ջրերի նմուշներից ըստ մորֆոլոգիական 
ցուցանիշների նույնականացման աշխատանքների արդյունքում մեկուսացվել 
են դոմինանտ տեսակներ հանդիսացած միկրոջրիմուռների 12 և 
ցիանոբակտերիաների 7 նոր շտամներ:

3. Մեկուսացված բոլոր կուլտուրաների 
աճեցման պարագայում ճարպաթթուների 
հանդիսացել P. kessleri միկրոջրիմուռը, 
կենսազանգվածի կուտակման ամենամեծ արագությունը:

4. Նախկինում մանրադիտակային հետազոտությունների արդյունքում 
որպես Chlorella vulgaris նույնականացված միկրոջրիմուռի մոլեկուլային 
գենետիկական հետազոտությունների միջոցով տաքսոնոմիական 
պատկանելիության որոշման արդյունքում պարզվել է վերջինիս տեսակային 
պատկանելիությունը Parachlorella kessleri տեսակին' նույն Chlorellaceae 
ընտանիքի ներսում («Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԼԼԿ-ի Մանրէների 
ավանդադրման կենտրոն հիմնարկ' MDC 6524, GenBank' SUB7581476 18Տ 
MT649400):

5. Կուլտուրալ հեղուկից կենսազանգվածի ստացման ժամանակ տարբեր 
ֆլոկուլանտների կիրառումը թույլ է տվել կրճատել ցենտրիֆուգվող հեղուկի 
ծավալը մինչև 6,3 անգամ (ձխՏՕվՅ՝ Յգ/լ), իսկ կենսազանգվածի կորզման 
էֆեկտիվությունը հասցվել է 99,3%-ի (CaO' 2զ7լ):

6. P. kessleri միկրոջրիմուռի կենսատեխնոլոգիական ներուժի 
գնահատումը ցույց է տվել, որ այն հանդիսանում է

>  սպիտակուցների (43,3% պարունակությամբ) և անփոխարինելի, 
պայմանական անփոխարինելի ու փոխարինելի ամինաթթուների 
(1,48:1,0:1,02 հարաբերակցությամբ) աղբյուր,
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թվում կարևոր կենսական 
ճարպաթթուների աղբյուր

> 17 հագեցած և չհագեցած, այդ 
նշանակություն ունեցող օմեգա-3,
(ընդհանուր պարունակությունը' 8,62%),

>  գլուկան, արաբինան, քսիլան և լիգնին (1:1,3:1,04:1 հարաբերությամբ) 
ածխաջրերի աղբյուր (32,04% ընդհանուր պարունակությամբ):

7. Պարզվել է, որ կուլտիվացման պայմանների փոփոխությունը կարող է
հանգեցնել միկրոջրիմուռի կենսազանգվածում հագեցած և չհագեցած 
ճարպաթթուների հարաբերակցության և կազմի փոփոխության: Անընդհատ 
լուսավորության ռեժիմով կուլտիվացման պայմաններում Բ. 1<6տտ16ո 
միկրոջրիմուռի կողմից սինթեզվում են 8 հագեցած և 7 չհագեցած տարբեր 
ճարպաթթուներ, իսկ լույս-մթություն պայմաններում'
համապատասխանաբար 4 և 8:

8. Պարզվել է, որ սննդամիջավայրում ազոտի կոնցենտրացիան 
ազդեցություն չունի միկրոջրիմուռի աճի կինետիկայի վրա, մինչդեռ 
էականորեն ազդում է միկրոջրիմուռի ճարպաթթվային կազմի վրա:

Ատենախոսության թեմայով հրատարակված աշխատությունների ցուցակ
1.

2.

5.
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КАЛАНТАРЯН НАРИНЕ КАЛАНТАРОВНА

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ И 
ЦИАНОБАКТЕРИЙ, ОЦЕНКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА МИКРОВОДОРОСЛИ PARACHLORELLA KESSLERI

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: микроводоросли, цианобактерии, биоразнообразие,
Parachlorella kessleri, биохимический анализ, биомасса, продуктивность.

Диссертационная работа посвящена изучению биоразнообразия
микроводорослей и цианобактерий в пресных и минеральных водных экосистемах 
Армении, а также комплексной оценке биологических и продуктивных свойств 
одноклеточной зеленой микроводоросли Parachlorella kessleri, выделенной в 
рамках исследований.

Проведен альгологический мониторинг отобранных проб воды с целью 
получения чистых культур наиболее перспективных штаммов микроводорослей и 
цианобактерий. Выделено 12 штаммов одноклеточных зеленых микроводорослей и 
7 штаммов цианобактерий. В образцах воды исследованных рек доминирующими 
видами являлись микроводоросли семейства Chlorellaceae, тогда как в пробах из 
минеральных вод и озера Севан доминирующими видами оказались 
цианобактерии.

Изучена продуктивность всех выделенных штаммов микроводорослей и 
цианобактерий по составу жирных кислот в их биомассе.

По результатам сравнительного анализа были отобраны 4 культуры 
микроводорослей: Pa-001 - Chlorella vulgaris, Pa-004 - Scenedesmus acutus, Pa-005 - 
Sc. obliquus, Pa-008 -  Sc. quadricauda, как наиболее перспективные штаммы- 
продуценты жирных кислот.

Согласно результатам скрининга 4-х микроводорослей по скорости 
образования биомассы, в качестве наилучшей культуры для дальнейших 
углубленных исследований был отобран наилучший штамм-продуцент жирных 
кислот Pa-001, который культивировали в крупномасштабном фотобиореакторе 
(объемом 80 л).

Ранее, на основании морфологических, физиологических и культуральных 
особенностей, штамм микроводоросли Pa-001 нами был идентифицирован как Ch. 
vulgaris. Однако, анализ нуклеотидной последовательности гена 18S рДНК штамма 
с использованием поискового алгоритма megablast, показал, что сиквенс Ch. 
vulgaris на 99% сходен с 9 другими различными штаммами Chlorophyceae, 
зарегистрированными в базе GenBank, NCBI и представляющими различные 
молекулярные клады семейства Chlorellaceae, рода Parachlorella kessleri.

В рамках диссертацонной работы оценена эффективность сбора биомассы с 
помощью флокуляции, электрокоагуляции и центрифугирования. Эффективность 
флокуляции изучена с использованием сульфата алюминия (1,0; 2,0; 3,0 г/л) и 
оксида кальция (1,0; 1,5; 2,0 г/л). Были определены коэффициенты
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концентрирования культуральной жидкости для каждого отдельного флокулянта и 
электрокоагуляции.

Рассчитана динамика эффективности сбора биомассы из культуральной 
жидкости через 5; 15; 30 и 60 минут после добавления флокулянта. Показано, что в 
зависимости от типа и концентрации флокулянта объем исходной жидкости 
уменьшался от 4,35 до 6,3 раза. Наибольший выход при сборе биомассы (свыше 
99%) наблюдался с использованием СаО в концентрации 
2 г/л.

Общее количество белка микроводоросли Р. квззкп составило 43,3% на сухой 
вес биомассы. С помощью аминокислотного анализатора в гидролизате биомассы 
микроводоросли были выявлены 13 аминокислот, в том числе 6 незаменимых: Ь- 
Гис, Ь-Тре, Ь-Фен, Ь-Иле, Ь-Лей, Ь-Лиз, 4 условно незаменимых: L-Глу, Гли, Ь- 
Арг, Ь-Тир и 3 заменимые: Ь-Асп, Ь-Сер, Ь-Ала, в соотношении 1,48:1,0:1,02, 
соответственно. Установлено, что 79,29% от общего количества аминокислот в 
биомассе Р. квззкп являются связанными, и входят в состав различных белков, а 
остальные 20,71% - свободными аминокислотами.

Анализ структурных полисахаридов методом ВЭЖХ показал наличие 32,0% 
указанных соединений в сухой биомассе Р. квззкп, включая 7,37% глюкана, 9,61% 
арабинана, 7,69% ксилана и 7,37% лигнина на сухой вес.

Качественный и количественный анализ жирных кислот в сухой биомассе 
микроводоросли Р. кв.Ывп показал, что в ней содержится 17 различных жирных 
кислот, что составляет 8,62% от сухого веса биомассы.

Содержание хлорофилла а и хлорофилла Ь в сухой биомассе Р. кв.Ывп было 
определено спектрофотометрическим методом и составило 1,27 ± 0,025% и 0,57 ± 
0,037%, соответственно.

Методом экспериментального дизайна [DoeЫert, 1970] исследовано влияние 
различных концентраций азота (от 0,027 до 0,373 г/л) и значений pH (в диапазоне 
от 4 до 12) на кинетику роста микроводоросли Р. квззкп. Показано, что 
концентрация азота, в отличие от pH, не оказывает существенного влияния на 
динамику роста микроводоросли, в то время как значение pH является 
определяющим фактором для эффективного развития штамма.

Рост микроводоросли Р. кв.Ывп также оценивался отдельно, в присутствии 
различных концентраций источника азота. Изучение динамики роста культуры 
показало, что он практически не зависит от концентраций азота. Между тем, 
исследование состава жирных кислот показало, что их количество в значительной 
степени зависит от концентрации азота в питательной среде. Чем выше 
концентрация азота, тем меньше жирных кислот содержится в биомассе 
микроводоросли. Установлено, что концентрация азота имеет решающее значение 
не только для количественного, но и качественного состава жирных кислот.

Изучен рост микроводоросли Р. квззкп и состав синтезированных ею жирных 
кислот в зависимости от режимов освещения: постоянное, свето-темновое, 
темновое. Как следовало ожидать, микроводоросль не росла в темновом режиме в 
отсутствие органических субстратов, тогда как при постоянном и свето-темновом 
освещении наблюдался аналогичный рост (кинетика роста при постоянном 
освещении была немного выше кинетики роста в условиях свето-темнового 
режима).
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При этом установлено, что режимы освещения существенно влияют на состав и 
количество жирных кислот. Показано, что при постоянном освещении в сухой 
биомассе микроводоросли преобладают ненасыщенные жирные кислоты (80,94%), 
при этом соотношение ненасыщенных и насыщенных жирных кислот при свето- 
темновом освещении практически равно (56,25% и 43,74%, соответственно). 
Расчеты показали, что при постоянном освещении синтезировалось в 1,16 раза 
больше жирных кислот, чем при свето-темновом режиме.

Таким образом, анализ результатов исследований свидетельствует о том, что 
микроводоросль PamMoreПa kessleri МБС6524 (8ЦВ7581476 18Б МТ649400) 
является биотехнологически перспективным источником биомассы, содержащей 
ценные биологически активные вещества. Вариабельность биохимического состава 
клеток микроводорослей указывает на необходимость тщательной разработки 
условий получения биомассы, что позволит достичь не только максимальной 
интенсивности ее образования, но и наибольшего выхода биологически ценных 
компонентов.

KALANTARYAN NARINE KALANTAR

STUDY OF BIODIVERSITY OF MICROALGAE AND CYANOBACTERIA, 
ASSESSMENT OF BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL OF 

PARACHLORELLA KESSLERI MICROALGA

SUMMARY

Keywords: microalgae, cyanobacteria, biodiversity, Parachlorella kessleri, biochemical 
analysis, biomass, productivity.

This thesis is devoted to the study of biodiversity of microalgae and cyanobacteria in 
the Armenian fresh and mineral water ecosystems and the comprehensive assessment of 
biological and productive properties of unicellular green microalga Parachlorella 
kessleri, isolated in the framework of this research.

Algological monitoring of the selected water samples has been performed to obtain 
pure cultures of the most promising strains of microalgae and cyanobacteria. 12 Strains 
of unicellular green microalgae and 7 strains of cyanobacteria have been isolated. 
Microalgae belonging to the Chlorellaceae family were predominating species in the 
water samples of the studied rivers. Cyanobacteria were dominant species in the studied 
mineral water samples and samples of Lake Sevan.

The productivity of all isolated microalgae and cyanobacteria strains was studied 
according to the composition of fatty acids in their biomass.

Based on the results of the comparative analysis, 4 cultures of microalgae - Pa-001 - 
Chlorella vulgaris, Pa-004 - Scenedesmus acutus, Pa-005 - Sc. obliquus, Pa-008 – Sc. 
quadricauda were selected as the most promising strain-producers of fatty acids.

According to the screening results of 4 microalgae by growth rate the best strain- 
producer of fatty acids Pa-001 was selected as the best culture for further in-depth 
studies. This culture was cultivated in a large-scale photobioreactor (80 L volume).
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Previously, based on the morphological, physiological and cultural features, we had 
identified microalga strain Pa-001 as Ch. vulgaris. However, the analysis of nucleotide 
sequence of 18S rDNA gene of the strain using megablast search algorithm showed that 
the sequence of Ch. vulgaris was 99% similar to 9 different Chlorophyceae strains 
registered in GenBank, NCBI databases and representing different molecular levels in the 
Parachlorella kessleri genus of the Chlorophyceae family.

The biomass harvesting efficiency through flocculation, electrocoagulation and 
centrifugation was evaluated in the framework of this thesis. The effectiveness of 
flocculation was investigated using aluminium sulfate (1.0; 2.0; 3.0 g/L) and calcium 
oxide (1.0; 1.5; 2.0 g/L). Concentration coefficients of the culture fluid were determined 
for each flocculant agent and electrocoagulation.

The dynamics of the efficiency of biomass harvesting from culture fluid was 
calculated after 5; 15; 30 and 60 minutes after adding the flocculant. Depending on the 
type and the concentration of the flocculant agent, the volume of the initial solution was 
reduced from 4.35 to 6.3 times, and the highest biomass harvesting yield (more than 
99%) was observed at a concentration of 2 g/L CaO.

The total protein content of P. kessleri microalga was 43.3% per dry weight. Using 
the amino acid analyzer, 13 amino acids were detected in the hydrolysate of microalgae 
biomass, including 6 essential amino acids: L-His, L-Thr, L-Phe, L-Ile, L-Leu, L-Lys, 4 
conditionally essential amino acids: L-Glu, Gly, L-Arg, L-Tyr and 3 non-essential amino 
acids: L-Asp, L-Ser, L-Ala in the ratio of 1.48:1.0:1.02, respectively. It has been revealed 
that 79.29% of the total amino acids in the biomass of P. kessleri are bound amino acids, 
which are included in the composition of different proteins, and 20.71% are free amino 
acids.

The structural polysaccharides analysis by the HPLC method showed 32.0% 
presence of the mentioned compounds in P. kessleri dry biomass: 7.37% glucan, 9.61% 
arabinan, 7.69% xylan and 7.37% lignin per dry weight.

Qualitative and quantitative analysis of fatty acids in the dry biomass of P. kessleri 
microalga showed that it contained 17 different fatty acids, which were 8.62% of the dry 
weight o f biomass.

Chlorophyll a and chlorophyll b content in the dry biomass of P. kessleri was 
determined spectrophotometrically and it was 1.27 ± 0.025% and 0.57 ± 0.037%, 
respectively.

The effect of different concentrations of nitrogen (0.027-0.373 g/L) and pH values (in 
the range of 4-12) on the growth kinetics of P. kessleri microalgae was investigated using 
the experimental design method [Doehlert, 1970]. It was shown that nitrogen 
concentration, in contrast to pH, had no significant effect on microalgae growth 
dynamics, while, pH value is an essential factor for the strain efficient development.

The growth of P. kessleri microalga was also assessed separately at different 
concentrations of the nitrogen source. The study of the growth dynamics of culture 
showed that its growth practically did not depend on the nitrogen concentration. 
Meanwhile, the study of the composition of fatty acids showed that it highly depended on 
the nitrogen concentration in the nutrient medium. The higher the nitrogen concentration, 
the less fatty acids are found in the microalgae biomass. It was established that nitrogen 
concentration was decisive not only for the quantitative, but also the qualitative 
composition of fatty acids.
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The growth of P. kessleri microalga and the composition of the synthesized by it 
fatty acids were studied depending on the illumination regime: constant light, light-dark, 
dark. As it was expected, the microalga did not grow in the darkness in the absence of 
organic substrates, while under the constant and light-dark illumination a similar growth 
was observed (the growth kinetics in constant lighting was slightly higher than the 
growth kinetics under light-dark conditions).

At the same time, it was revealed that the illumination regime significantly affected 
the composition and quantity of the fatty acids. It was shown that under constant 
illumination unsaturated fatty acids (80.94%) predominated in dry biomass of 
microalgae, while the ratio of unsaturated and saturated fatty acids under light-dark 
conditions was practically equal (56.25% and 43.74%, respectively). Calculations 
showed that under constant illumination, 1.16 times more fatty acids were synthesized 
than under light-dark mode.

Thus, the obtained results show that Parachlorella kessleri MDC6524 (SUB7581476 
18S MT649400) microalga is a biotechnologically prospective source of biomass 
containing valuable biologically active substances. The variability of the biochemical 
composition of microalgae cells indicates the necessity for detailed processing of 
biomass production conditions, which will allow not only to achieve the maximum 
intensity of its formation, but also the maximum yield of biologically valuable 
components.
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