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 دریاییماهی کپور  گوشت ترکیب اسیدهای آمینه در جداسازی و شناسایی

(Cyprinus carpio) حوزه جنوبی دریای خزر 

 
 
 
 

 ایران ،گرگان، منابع طبیعی گرگانکشاورزی و ، دانشگاه شیالت و محیط زیست، دانشکده شیالتگروه  *:انوار بحرانی  

 ایران ،گرگان، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه شیالت و محیط زیست، دانشکده شیالتگروه  :رسول قربانی 

 ایران ،، تهرانیمی و نفت، دانشگاه شهیدبهشتیشیمی، دانشکده علوم شگروه  :سعید نوجوان 

 

 1398 آذرتاریخ پذیرش:            1398 شهریور تاریخ دریافت:
 چکیده

 (Cyprinus carpio) کپورمعمولی ماهی عضله بافت در موجود ضروری آمینه اسیدهای تشخیص و جداسازی منظوربه حاضر مطالعه

 پس و بردارینمونه خزر دریای جنوبی سواحل در مستقر هایپره از کپورمعمولی ماهی قطعه سه تعداد 1397 سال در منظوربدین گرفت. صورت

 جهت آزمایشگاه، در شدند. دارینگه گرادسانتی درجه -196 دمای با ازت مخزن در و جداسازی ماهیان )عضله( هدف بافت سنجی،زیست از

 جداسازی برای و اسیدی هیدرولیز روش با اسیدآمینه به پروتئین تبدیل ،ایزوالکتریک نقطه در دادن رسوب کردن/ حل روش از پروتئین استخراج

 )ساخت 254F60 gel Silica TLC  تجاری صفحات از روش این در گردید. استفاده نازک الیه کروماتوگرافی روش از ضروری آمینه اسیدهای

 اسیدهای آشکارسازی جهت و تهیه (4:2:1) هاینسبت به استیک/آب( تانل/اسید)بو متحرک فاز از و ساکن فاز عنوانبه آلمان( مرک شرکت

 سازیبهینه ساکن و  متحرک فاز گردید. محاسبه هاآن (Rf) بازداری فاکتور و آمینه اسیدهای کمیمقدار گردید. استفاده هیدریننین معرف از آمینه

 ضروری آمینه اسیدهای تمامی که دادند نشان (TLC) نازک الیه کروماتوگرافی روشبه اهیافته دهد.می نشان را جداسازی باال کیفیت با و شده

 تریپتوفان اسیدآمینه دارد. وجود کپور ماهی عضله بافت در لیزین( و متیونین لوسین، والین، ترئونین، ایزولوسین، آالنین، فنیل هیستیدین، )آرژنین،

 عملکرد با مایع کروماتوگرافی وسیلههب غیرضروری و ضروری اسیدآمینه 17 ترکیب ارزیابی نگردید. مشاهده و تخریب اسیدی هیدرولیز دلیلبه

 گلوتامیکو لیزین به کپور ماهی گوشتدر اسیدآمینه میزان ترینبیش کهطوریبه داد نشان آمینه اسیدهای بین را داریمعنی اختالف (HPLC) باال

 ضروری، آمینه اسیدهای ساخت در انسان بدن توانایی عدم به توجه اب نابراینب دارد. اختصاص متیونین و اسید آسپارتیک به میزان ترینکمو اسید

 از یاریبس درمان و سازیعضله انرژی، تولید رشد، در انسان ایتغدیه نیازهای کنندهتامین عنوانبه تواندمی غذایی جیره در کپورماهیان مصرف

 آید. شماربه هابیماری

HPLC، (TLC) کروماتوگرافی الیه نازک کپور دریایی، دریای خزر،اسیدآمینه،  کلمات کلیدی:

 anvarbahrani@gmail.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
مهم  هایکنندهتنظیمها آن برخی از اسیدهای آمینه و متابولیت       

داری، رشد، مصرف هستند که برای نگه سوخت و ساز اصلیمسیرهای 

، تولید هاالرو دگردیسیمواد مغذی، ایمنی، رفتار،  برداری ازو بهره غذا

عوامل  محیط زیست یزانیز مقاومت در برابر عوامل استرس و  مثل

بنابراین، تعاریف متعارف اسید زا در ماهیان مختلف است. بیماری

های متعدد ها با اکتشافیهای ضروری و غیرضروری برای فیفآمینه

گلیسین، پرولین و هیدروکسی  گلوتامین، تائورین، که کشدبه چالش می

های شود. اسیدیپرولین باعث رشد، توسعه و سالمت حیوانات آبزی م

 سلولی، متابولیسم در کلیدی نقش غیرضروری و ضروری آمینه

فیزیولوژی، رشد و سالمت آبزیان دارند و نوید توسعه افزایش 

 پروری را وری را در تولید جهانی آبزیاثربخشی، اطمینان و بهره

 ترینعنوان کاملبه در ماهیان(. 2008و همکاران،  Peng) دهندمی

 ترکیب(. 2009 و همکاران، Erdem)اند شناخته شده پروتئینمنبع 

گونه، نوع چون هم درونیبه عوامل  ماهی پروتئین آمینه اسیدهای

 ،فصل یی،چون منابع غذا یو عوامل خارج جنسیتو  بدن اندازه

و  Borresen)دارد  یآب وابستگ یدرجه حرارت و شور یرمقاد

 یدرولیزتواند در اثر هیم یدآمینهنوع اس یستب(. 1992 همکاران،

های اسیدآمینه (.1985 و همکاران، Hardi) یدوجود آهب ینپروتئ

که بدن انسان از  لیدل نیبه ا ضروری در تغذیه انسان مهم هستند

 نیرا ندارد. بنابرا هانهیدآمیاس نیساخت ا ییتوانا یکیولوژیزینظر ف

 غذاهایی، مصرف ضرور یهانهیدآمیاس نیکردن ا تنها راه  فراهم

 نیساخت پروتئ یبرا یضرور یهانهیدآمیهاست. تمام اسآن یحاو

(. بافت 1397 )گورابی و حسینی، دباشنیم ازیدر بدن انسان مورد ن

ها تحت تاثیر ترکیب اسیدهای آمینه تر از سایر بافتماهیچه بیش

چنین ترکیبات اسیدهای آمینه بافت گیرد، همجیره غذایی قرار می

تواند با ماهیان وحشی متفاوت باشد ماهیان پرورشی میماهیچه در 

 Cyprinus carpio)(. کپورمعمولی 1391 )ذاکری و همکاران،

Linnaeus, 1758) های با ارزش ماهیان استخوانی است یکی از گونه

که در نواحی جنوبی دریای خزر از نظر اقتصادی حایز اهمیت است 

 ولی متعلق به خانواده کپور. کپورمعم(1389پور و همکاران، )قلیچ

ترین خانواده در بین است که این خانواده بزرگ (Cyprinidae) ماهیان

 تکثیر نمکاا ،سریع شدر لیلدبه معمولیرکپو ماهیماهیان است. 

 باال متومقا دنبوو دارا  کمامتر رتصوبه اریدنگهو  تغذیهو  مصنوعی

 ورشپر مهم نماهیا جمله آب از شیمیاییو  فیزیکی ملاعو مقابلدر 

این گونه یکی از ماهیان  (.1396 پناه و همکاران،حق) است نجها

مورد عالقه ساکنان شرقی دریای خزر بوده، اما متاسفانه میزان صید 

شدت کاهش یافته است )قربانی و همکاران، های اخیر بهآن در سال

انزلی (. تعیین ارزش غذایی ماهی کپورمعمولی دو منطقه بندر 1389

و بهشهر نشان داد که مصرف این ماهی در زمان استراحت جنسی 

(. 1394)پاییز( از پروتئین باالتری برخوردار است )نوروزی و همکاران، 

شده  یدص یدرسه قطعه کپور معمول ینهآم یدهایاس یلپروفا بررسی

و با  (OPAفتال دی آلدهید)-Oبا عامل مشتق ساز یالناز استان گ

 یضرور هایینهآمیدمقدار به اس ترینیشنشان داد ب HPLC روش

 ی)قم است یافتهاختصاص  (اسید یک)گلوتام یضروریر( و غین)لوس

 معمولیکپور فیلهدر  یدآمینهاس 17 تغییرات بررسی .(1390 و همکاران،

در  یدارماه نگه 6 طیبابلسر  یپرورش ماه هایشده از استخر تهیه

باال  ییبا کارا یعما یروش کروماتوگراف یلهوسهدرجه ب -18سردخانه 

 یافتهکاهش  غیرضروریو  ضروری آمینه اسیدهای میزاننشان داد 

 ترینکمو  یزینل یدآمینهدار مربوط به اسیمعن ییرتغ ترینیشاست. ب

 (. مقایسه1391 )خانی و همکاران، یافت اختصاص ینپرول اسیدآمینه به

 یمعظ یو گورام ولیکپور معم ماهی فیله ینهآم یدهایاس یلپروف

 گورامی عظیم الجثه ماهی پرورشیفاز  تحلیلو  تجزیهمنظور الجثه به

(Osphronemus goramy) یماه تجاری یرهسال و با جیکمدت به 

 یضرور ینهآم یدهاینشان داد اس HPLC نتایج. یافتندکپور پرورش 

 ینهآم یدهایو اس یپتوفانو تر ینترئون یزین،ل یستیدین،ه ین،آرژن

 یسهالجثه در مقا یمعظ یگورام یدر ماه ینو سر ینآالن یرضروریغ

قرار داشته و  یدار در سطوح باالتریصورت معنبه یبا کپور معمول

 یاندر دو گروه از ماه یرضروریبه غ یضرور ینهآم یدهاینسبت اس

آنالیز ترکیب (. 1397 )سوداگر و همکاران، بود ردایفاقد اختالف معن

کروماتوگرافی روشکشور هند( بهدر اسیدآمینه عضله کپورمعمولی )

مایع با کارایی باال نشان داد که غنی از اسیدهای آمینه اسیدگلوتامیک 

مطالعه تطبیقی (. 2014 و همکاران، Mohanty) باشدیسین میو گال

های بیوژن )هیستامین، درخصوص تجزیه و تحلیل میزان سمیت آمین

وسیله ههند ب کشور پوترسین( ماهی و محصوالت دریایی درکدوسین و 

 نانوگرم( با تکرار5-100نشان داد تعیین خطی بودن ) HPLCروش 

بسیار مناسب اما پرهزینه و زمان بر بوده و در روش  %3پذیری حدود 

TLC نانوگرم( و با تکرار 20-300) مقدار خطی بودن کاهش یافته 

 jeya) ناسب، سریع و به صرفه استگری میک روش غربال %8پذیری 

Shakila ،گیری از این مطالعه تطبیقی اندازه هدف (.2014 و همکاران

روش کروماتوگرافی  با کپوردریایی در موجود آمینه اسیدهای کیفی و کمی

است.  (HPLC)و کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال  (TLC)الیه نازک  

تکنیک کروماتوگرافی با بستر  ( که یکTLC)کروماتوگرافی الیه نازک

باز است و عموماً در یک الیه نازک از فاز ساکن پوشش یافته برروی 

به دو فاز  TLCشود. برای جداسازی بهینه در تکنیک شیشه انجام می

ساکن و متحرک نیاز است. دلیل اصلی استفاده فراوان از تکنیک 

تر است. دهی آن در زمان کم و هزینه کممذکور پاسخ

      (DOI): 10.22034/aej.2020.115473    
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 سطحیجذب  فرایند یک HPLC(.1392زاده، )طهماسبی و حسین

است که  کروماتوگرافی هایروش پرکاربردتریناز  یکیاست که  پویا

 رویمخلوط را  یک یباتترک یع،فاز متحرک ما یکاز  گیریبا بهره

در  یا(. مطالعه1392 )یوسفی و همکاران، کندمیفاز ساکن جدا 

 یهال یروش کروماتوگرافبه یماه ینهآم یدهایاس یخصوص جداساز

گیری اسیدهای قبل از فرایند اندازه .یدمشاهده نگرد یراننازک در ا

روش حل کردن/رسوب دادن آمینه، مراحل استخراج پروتئین عضله به

در نقطه ایزوالکتریک انجام و جهت تبدیل پروتئین استخراج شده به 

اسازی و تشخیص اسیدآمینه از هیدرولیز اسیدی استفاده شد. جد

اسیدهای آمینه موجود در بافت عضله ماهی کپور در تعیین ارزش 

غذایی آن امری ضروری است. اسیدهای آمینه ضروری، غیرضروری 

 برای ماهیان و سایر آبزیان به سه دسته اسیدهای آمینه ضروری

)آرژنین، هیستیدین، ایزولوسین، لوسین، لیزین، متیونین، فنیل 

 ، تریپتوفان، والین( اسیدهای آمینه غیرضروریآالنین، ترئونین

)آالنین، آسپارژین، آسپارتات، گلوتامات، گالیسین، سرین، تیروزین( 

)سیستئین، گلوتامین، هیدروکسی  ضروریو اسیدهای آمینه نیمه

 (.2008و همکاران،  Peng) شوندپرولین، تئورین( تقسیم می

 
 

 هامواد و روش

نمونه ماهی کپورمعمولی  3: در این مطالعه تعداد بردارینمونه       

های تعاونی پره ماهیان استخوانی مستقر در سواحل از تورهای شرکت

های گلستان )گمیشان( و در نواحی صیادی استانجنوبی دریای خزر 

ها و توزین سنجی نمونهگیالن )آستارا( انتخاب شد. پس از زیست

 ترتیب دارای طول کلنمونه ماهی به 3ها ثبت گردید. ها دادهآن

طور گرم به 338 ،322 ،380متر و وزن کل سانتی 3/28، 7/28، 9/29

های بافت عضله ماهیان از ناحیه زیرین تصادفی انتخاب شدند. نمونه

لوله فالکون قرارداده شد،  و در جداسازی پشتی بالفاصله پس از صید باله

درجه  -196ازت با دمای  مخزن های فالکون حاوی بافت عضله درلوله

درجه  -30ها به فریزرسازی نمونهداری و تا آمادهگراد نگهسانتی

انتقال یافت  گراد آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه الزهراءسانتی

های تهیه شده در هر ناحیه صیادی بستگی به فصل صید )تعداد نمونه

ایی اسیدهای آمینه به تر از سه نمونه بوده اما برای شناسگاهاً بیش

روش کروماتوگرافی الیه نازک تعداد نمونه اهمیت ندارد، زیرا سنجش 

آمینه ضروری  پذیرد و هدف تشخیص اسیدهایمی روش کیفی انجامبه

 در ماهی کپور بوده است(.

روش حل استخراج پروتئین به: مراحل استخراج پروتئین       

(. 2009 و همکاران، Chen)کردن/ رسوب دادن در نقطه ایزوالکتریک 

 1سازی نمونه جهت استخراج پروتئین مقدار انجام گرفت. برای آماده

گرم از بافت عضله ماهی در نیتروژن مایع قرار گرفته سپس در آب 

دقیقه خرد و  20مدت وسیله هموژنایزر بههحل شد. در ادامه ب

 5/11وسیله سود به هنمونه حل شده ب pHیکنواخت گردید. سپس 

رسید. این مرحله، حاللیت در نقطه ایزوالکتریک نام دارد که در آن 

 سانتریفیوژ g 10000ها در آب حل می شوند. نمونه با دور پروتئین

 های محلول، قسمت های حل نشده( درشد. سه الیه )چربی، پروتئین

های محلول( جداسازی )پروتئین این مرحله تشکیل و الیه میانی یعنی

گردید. در مرحله بعد رسوب دادن در نقطه ایزوالکتریک انجام شد و 

pH رسانده شد.  5/5بوسیله هیدروکلریک اسید به محلول جدا شده به

گردید که نتیجه آن تشکیل  سانتریفیوژ 10000gنمونه مجدداً با دور 

آب و رسوب پروتئین عضله ماهی است که در نهایت رسوب دو الیه 

 .گرددبرای هیدرولیز جداسازی می

ها به اسیدهای آمینه با برای تبدیل پروتئینهیدرولیز اسیدی:        

های از پروتئین گرممیلی 100حدود  هیدرولیز اسیدی، استفاده از روش

نرمال حل شد  6 لیتر از هیدروکلریک اسیدمیلی 10استخراج شده در 

گراد در حالت درجه سانتی 110ساعت در دمای  24مدت و نمونه به

رفالکس قرارداده شد. نمونه هیدرولیز شده از کاغذ صافی عبور داده 

حل شده  70/30شد و خشک گردید. سپس در آب و متانول با نسبت 

  (.1393 اژیه،میکرونی عبور داده شد )محسنی 45و از فیلتر 

گرم یلیم 1 مقدار :آمینه اسیدهایاستاندارد  هایمحلول هیهت       

شد حل  یونیزهآب  یترلیلیم1استاندارد با  یضرور ینهآم یدهایاز اس

مدت به یکسرسپس با دستگاه ورتکس م و در میکروتیوپ قرار گرفت،

 همگن شد. یقهدق 5

 یکنازک  یهال کروماتوگرافی (TLC): کروماتوگرافی الیه نازک       

 یمناسب برا یاینهحساس و با هز یر،پذساده، انعطاف یروش جداساز

کم، در  یاربس یردر مقاد یحت مواد یفیو ک یکم یلو تحل یهتجز

زمان و هم یمواز یریگاندازه یتقابل TLC یکباشد. تکنیم یشگاهآزما

صورت تواند بهیدارد و م یاز،از مواد را در حداقل زمان مورد ن یاریبس

 جداسازیدر  ینچنهم TLC. شودارزان و آسان انجام  یبا روش یدست

 و همکاران، Bushan) نیز موفق بوده استمختلف  ترکیبات انانتیومرهای

2014.) TLC سازی ای برای جداسازی و خالصعنوان تکنیک تهیهبه

 TLCرود. تعداد زیادی از اسیدهای آمینه با کار میها نیز بهنمونه

کروماتوگرافی الیه نازک بر روی مطالعه  یندر اشوند. میگیری اندازه

متر تهیه شده از شرکت مرک سانتی20×20صفحات سلیکاژل با ابعاد 

گذاری صفحه سلیکاژل را از در سه تکرار انجام گرفت. در مرحله لکه

کشی طور افقی با مداد خطاز پایین، به مترسانتی2فاصله  و به جهت یک

کشی تعیین متر با مداد روی خطسانتی 5/1 طول کرده و فواصلی به
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سازی شده بافت ماهی را از ابتدای خط و های آمادهگردید. نمونه

گذاری نموده و با هود خشک سپس اسیدهای آمینه استاندارد را لکه

 ها با استانداردها صورت )این کار برای تشخیص تعداد لکه شد

استاندارد برای بار  اسیدهای آمینهگذاری پذیرد(. بهتر است لکهمی

کروماتوگرافی  مخزنسازی این مرحله آماده در شوند. خشک و تکرار دوم،

صورت باال رونده الیه نازک که بهشود. در مورد کروماتوگرافی انجام می

(. 1392 پور و همکاران،)عوضقرارداده شد  مخزنحالل در ته  است،

جهت تشخیص اسیدهای آمینه از الزم به ذکر است در این آزمایش 

 پروپانول/آب n(، )3:7/آب%96فازهای متحرک متعددی مانند )اتانول

(، 1:2:4بوتانل/استیک اسید/آب  n(، )3:7(، )بافرآب، اسیتونیتریل3:7

سازی گردید. برای این استفاده شد و فاز متحرک بهینه 1:2)فنول/آب 

بوتانل/آب  nهای را شستشو داده  و سپس حالل مخزنمنظور ابتدا 

HPLC و به ته  ( مخلوط گردید2:1:4های )و اسیداستیک با نسبت

دقیقه جهت اشباع  15آرامی اضافه گردید، مدت زمانی حدود به مخزن

گذاری شده در مورد نیاز است. پس از آن صفحه سلیکاژل لکه مخزن

متری سانتی 2 تاحدود که ارتفاع حاللهنگامی شد. قرار داده مخزن درون

خارج و زیر هود قرار  مخزناز باالی صفحه آمد، صفحه سلیکاژل از 

 خشک شود. در این مرحله جهت تشخیص اسید داده شد تا کامالً

هیدرین برای آشکارسازی نمونه از معرف نین RFگیری آمینه و اندازه

صورت اسپری استفاده شد. سپس صفحه سلیکاژل در آون با دمای هب

 ها نمایان شده و حرکت . در این مرحله لکهگردیدپایین خشک 

های آمینه به فاصله طی شده توسط حالل های  استاندارد اسیدلکه

 سنجیده شد.

Rf = 
فاصله  طی  شده توسط آنالیت  

فاصله  طی  شده توسط حالل 
 

انجام شد و اسیدهای آمینه استاندارد  آزمایش مذکور با سه تکرار       

مراحل فوق در  .(1)شکل کپور جداسازی گردیددر نمونه ماهی 

اسیدآمینه تریپتوفان آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا انجام شد. 

جهت حفظ  مشاهده نگردید. دلیل تخریب در هیدرولیزاسیدیبه

است بهتر است از هیدرولیز  تربا ارزشتریپتوفان که یک اسیدآمینه 

 بازی استفاده گردد.

های زیادی روش:(HPLC)کروماتوگرافی مایع با کارایی باال        

برای جداسازی و شناسایی اسیدهای آمینه پیشنهاد شده است. بهتر 

تر آنالیزی های دقیقاست برای جداسازی اسیدهای آمینه از روش

استفاده شود. در مطالعه حاضر نیز جهت تعیین غلظت  HPLCمانند 

صورت تصادفی انتخاب و اسیدهای آمینه یک نمونه از بافت عضله به

ساخت  HPLCبه دستگاه  OPAسازی با عامل مشتق سازپس از مشتق

و از روش  C18تزریق شد. در این روش از ستون  Agilentکمپانی 

میکرولیتر استفاده 100ریق کروماتوگرافی با فاز معکوس با حجم تز

اسید دست آمد. هب 3000افزار اتوکروم گردید. نتایج با استفاده از نرم

  باشد.گیری نمیدلیل هیدرولیز اسیدی قابل اندازهآمینه تریپتوفان به
 

 
 

 
 

 
های آمینه ضروری ازبافت عضله سه نمونه ماهی جداسازی اسید: 1شکل

با روش کروماتوگرافی الیه نمونه آستارا( 1نمونه گمیشان/2)کپور معمولی 

 تکرار دوم؛ پ = تکرار سوم(= تکرار اول؛ ب =  )ا -نازک در سه تکرار
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 نتایج
و تشخیص  TLCروش در این مطالعه پس از ارزیابی کیفی به       

اسیدهای آمینه ضروری  Rfهای آمینه ضروری، نمودار میانگین اسید

 به اسیدآمینه فنیل Rfترین مقدار (. بیش3 و 2 هایرسم شد )شکل

ترین مقدار به اسیدآمینه لیزین اختصاص دارد. انحراف آالنین و کم

دهد معیار اسیدهای آمینه ضروری بسیار ناچیز بوده و این نشان می

نه تریپتوفان اسیدآمی Rfنزدیک است. Rf ها به میانگین داده پراکندگی

که خارج از محدوده باندهای تشکیل شده نمونه ماهی دلیل اینبه

توان نتیجه گرفت طور کیفی میآشکارسازی شد، محاسبه نگردید و به

که هنگام تبدیل پروتئین به اسیدآمینه تخریب شده است. یکی از 

های تولید اسیدهای آمینه استخراج از منابع پروتئینی است و روش

از اسیدهای آمینه، ضروری بوده که باید از طریق رژیم غذایی نیمی 

با  آمینه اسیدهای ترکیب ارزیابی (.1393 اژیه،تامین شوند )محسنی

 ماهیدر بافت عضله  HPLCباال  کاراییبا  مایع کروماتوگرافیروش 

 غیرضروریو  ضروری آمینه اسیدهای مقدار ترینبیش که داد نشان کپور

 (5و  4 های)شکل اختصاص دارد اسید گلوتامیکو  لیزینبه  ترتیببه

  359و  599 ترتیبها بهانحراف معیار دادهمیانگین و چنین و هم

 دست آمد.هب

  

   

 

 

 
 (RFرتیشن فاکتور) محاسبه میانگین و انحراف معیار: 2شکل

 از اسیدهای آمینه ضروری 
( از اسیدهای RF:  محاسبه میانگین و انحراف معیار رتیشن فاکتور)3شکل 

 آمینه ضروری سه نمونه کپور ماهی

   

 

 

 
صورت کروماتوگرام مشخص محاسبه غلظت اسیدهای آمینه به: 5شکل   (HPLC) گیری مقادیر اسیدهای آمینه در بافت عضله کپور: اندازه4شکل

 شده است.
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 بحث 

عنوان منبع مهم پروتئینی حائز اهمیت است. مصرف آبزیان به       

عملکرد ها و ها، ترمیم بافتامندا شدر بر تئینوپر انمیز دنبو باال

تاثیرگذار است )خنیفر  جانورانصحیح سیستم ایمنی در ابتدای رشد 

(. اسیدهای آمینه نقش مهمی در تنظیم فرایندهای 1392 و همکاران،

انجام  mRNAکنند از جمله سنتز پروتئین که توسط بیان ژن ایفا می

و در   پذیرد. کمبود اسیدهای آمینه منجر به عدم سنتز پروتئینمی

شود. بنابراین گنجاندن پروتئین در انسان میکمبود بیماری نتیجه 

 Akram)اسیدهای آمینه ضروری در رژیم غذایی مصرفی حیاتی است 

  (. 2011 و همکاران،

های فراوردهو یان ، سهم مصرف آبزفراوان هاییتبا وجود مز       

های شیالتی در سبد غذایی خانوار ایرانی در مقایسه با سایرگوشت

 اسیدهای آمینه  (.1393 مصرفی پایین است )دادگر و همکاران،

انگشت پایدار طبیعی ترکیب بیوشیمیایی  عنوان یک اثرتوانند بهمی

. مطالعه قمی و همکاران ها و اطالعات حیاتی آنان را شرح دهندسلول

بر روی سطوح اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری سه ( 1390)

کمان و ماهی آالی رنگینزر، ماهی قزلگونه ماهی سفید دریای خ

ها وجود دارد های اندکی در نسبتمعمولی  نشان داد که تفاوتکپور

تری چون ماهی سفید دریای خزر از قیمتو مصرف ماهیان گران

 آال و کپورمعمولی ندارد.ارزش غذایی باالتری نسبت به دو گونه قزل

 یراز ،هستند یوانیح هایینپروتئ ینترارزش از با یماه هایینپروتئ

چند  یا یکطور معمول از نظر که به یاهیگ هایینبا پروتئ یسهدر مقا

 یضرور ینهآم یدهایاس یتمام یحاو ،هستند یرفق یدآمینهاس

 یستیدین،ه آالنین،یلفن ین،وال ین،ترئون یپتوفان،تر ین،لوس )ایزولوسین،

 یاناگر چه ماهباشند، یمقدار و نسبت مناسب م( بهیزینو ل یونینمت

 یترکم یر( مقادیاییشور )درآب یانبا ماه یسهدر مقا یرینآب ش

ها وجود ترکیب اسیدآمینه آن داری درمعنی ، اما اختالفدارند ینپروتئ

تواند یک روش تحلیلی می TLC(. 1397 ندارد )گورابی و حسینی،

های مطلوب باشد. بسیاری از روش HPLCاولیه قبل از تزریق نمونه به 

شناسی ها، سمسازی رنگدر شیمی صنعتی، صنعت غذا و دارو، خالص

کنند.  استفاده می TLCعنوان یک مرجع از محیط زیست، آب و ... به

 کاراییبا  مایع کروماتوگرافیبا روش  آمینه اسیدهای ترکیب مطالعه

 اسیدهایمقدار  ترینبیشکپور نشان داد که  ماهیباال در بافت عضله 

 اسید گلوتامیکو  لیزینبه  ترتیببه غیرضروریو  ضروری آمینه

عنوان این ماهی دارای ارزش غذایی باالیی است و بهاختصاص دارد. 

ای در سالمت انسان کنندهیک منبع ارزشمند پروتئینی نقش تعیین

های دریایی و پرورشی این ماهی دارد. ترکیب اسیدهای آمینه در گونه

تواند متفاوت باشد. بررسی سطوح ای میتغذیهبا توجه به بستر 

اسیدهای آمینه در سه قطعه کپورمعمولی صید شده از استان گیالن 

با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال  OPAروش به

(HPLCنشان داد، بیش )های ضروریترین مقدار به اسیدآمینه 

صاص یافته است )قمی ضروری )گلوتامیک اسید( اخت)لوسین( و غیر

  .(1390 و همکاران،

برای مصرف انسانی با  در پنج دهه گذشته عرضه جهانی ماهی       

هان ج جمعیت ٪6/1 رشد از داشته، که رشد ٪2/3 سالیانهنرخ متوسط 

بوده در اتحادیه اروپا بسیار متغیر  سرانه ماهیمصرف است. فراتر رفته 

( در 2014کیلوگرم ) 90کیلوگرم در صربستان و آلبانی به  5از  و

مصرف . رسید ،در جهان استکننده ماهی مصرفایسلند که باالترین 

رتبه کیلوگرم رسید، که دومین  53نیز به پرتغال  سرانه ماهی در

سوم در جهان  رتبه اتحادیه اروپا و تقریباًکشورهای در کننده مصرف

 .(Fernandes Coutinho، 2017) شودمیمحسوب  پس از ژاپن

سازی عرضه اسیدآمینه با توجه به الزمات استفاده از بهینه        

های محیط زیستی از پروتئین برای رشد بدن تحت تاثیر محدودیت

های جانوری است. لحاظ مواد مغذی یک ضرورت عمومی در سیستم

این اعتماد را حاصل پروری جهانی با رشد سالیانه آبزی توانستباید 

که این رشد بازتاب مصرف پروتئین با ارزش باالی بیولوژیکی  ردک

برای مصرف انسانی است. تغذیه منظم از بافت عضله ماهی اهمیت 

وری و کارایی رغم سنتز پایین پروتئین عضله، بهرهدارد، زیرا علی

   .(2010 و همکاران، Kaushik) باالیی دارد

توجه به اهمیت اسیدهای آمینه در صنعت غذا، دارو،  با بنابراین       

 1800کشاورزی، بهداشت و سالمت جامعه و از طرفی دیگر دارا بودن 

کیلومتر در شمال کشور تاییدکننده  700کیلومتر مرز آبی در جنوب و 

توان با مدیریت بهینه صید و منابع ارزشمند پروتئینی است که می

راج پروتئین از منابع دریایی را افزایش های استخارزیابی ذخایر روش

های داد تا عالوه بر تضمین سالمت افراد جامعه در کاهش هزینه

 .شتصنعتی تولید اسیدآمینه گامی موثر بردا

 

 تشکر و قدردانی 
از اساتید به رسم ادب و احترام مراتب سپاس صمیمانه خود را        

قربانی، جناب آقای دکتر بزرگوار و مهربان جناب آقای دکتر رسول 

دارد و از جمشید فوالدی و جناب آقای دکتر سعید نوجوان اعالم می

کارشناس محترم آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا خانم سمانه 

 سلیمان کمال تشکر را دارد.
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Abstract 
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acid and Methionine. Since human body cannot synthesize EAAs, common carp should be 

included in human diet because it is a general source of nutritional components that contribute to 

growth, energy production, muscle building and treatment of many diseases. 

         The present study aimed to isolate and detect essential amino acids (EAAs) in muscle 

tissue of common carp (Cyprinus carpio). Fish contains the highest protein content. Three pieces 

of common carp were collected from gillnets found on beaches of the southern Caspian Sea. 

Biometrics of collected samples were determined. Target tissue (muscle) of the fish was isolated 

and kept in nitrogen tanks at -196°C. Dissolution/deposition techniques were used to extract 

protein from the fish flesh at the isoelectric point, proteins were hydrolyzed into amino acids, 

and thin layer chromatography (TLC) was used to isolate essential amino acids in the laboratory. 

Commercial TLC silica gel 60 F₂₅₄ plates (made by Merck, Germany) were used as the stationary 

phase and butane/acetic acid/water as the mobile phase. Ninhydrin reagent was used to detect 

amino acids. Quantitative amino acid analysis was carried out and the retention factor (Rf) was 

calculated. TLC results showed that all EEAs (Arginine, Histidine, Phenylalanine, Isoleucine, 

Threonine, Valine, Leucine, Methionine and Lysine) were present in muscle tissue of common 

carp. Tryptophan was totally destroyed with acid hydrolysis and not detected in the analysis. 

Analysis of 17 essential and nonessential amino acids showed that the highest EAA content of 

fish flesh belonged to Lysine, Glutamic acid and the lowest content belong to Aspartic 
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