فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

شناسايي تركيبات پروفيل اسيدآمينه ماهي كفال طاليي ( )Liza aurataدريای خزر



مهرنوش نوروزي* :گروه بیولوژی دریا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تنكابن ،تنكابن ،ایران



مصطفی باقريتوانی :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تنكابن ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،تنكابن ،ایران
تاریخ دریافت :شهریور 1396

تاریخ پذیرش :آذر 1396

چکیده
هدف این مطالعه ،بررسي و شناسایي ترکیب پروفیل اسیدهای آمینه در جنس نر و ماده ماهي کفال طالیي ( )Liza aurataدر دو دوره
تولیدمثل و غیرتولیدمثل بود .بههمین منظور تعداد  100قطعه ماهي کفال طالیي از صید پره ،در دو فصل بهار (غیرتولیدمثل) و پاییز (تولیدمثل)
در سواحل جنوبي دریای خزر جمع آوری گردید .پس از زیستسنجي نمونهها ،اندازهگیری پروتئین با روش استاندارد کجلدال و آنالیز اسیدآمینه
بهوسیله دستگاه  HPLCانجام شد .نتایج نشان داد که ماهیان نر ،میزان پروتئین بیشتری نسبت به ماهیان ماده داشتند .همچنین ماهیان در دوره
غیرتولیدمثل دارای پروتئین بیشتری نسبت به ماهیان در دوره تولیدمثل بودند ( .)p>0/05از بین مجموع اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری
در ماهیان نر و ماده ،اختالف معنيداری مشاهده نگردید ( ،)p<0/05بنابراین جنسیت تاثیری در محتوای اسیدهای آمینه ندارد .لیزین بیشترین
مقدار را در مجموع اسیدهای آمینه ضروری و اسیدگلوتامیك بیشترین مقدار را در مجموع اسیدهای آمینه غیرضروری در هر دو جنس و در هر
دو دوره تولیدمثلي بهخود اختصاص داد .بین مجموع اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری و کارایي پروتئین در دو دوره تولیدمثلي اختالف
معنيداری مشاهده گردید ( .)p<0/05نسبت  TEAA/TNEAAماهیان در دوره تولیدمثل  0/99و در دوره غیرتولیدمثل  ،1محاسبه شد.
همچنین نسبت لوسین /ایزولوسین در ماهي کفال طالیي از نسبت خوبي برخوردار بود .بنابراین ماهي کفال طالیي غني از مهمترین اسیدهای آمینه
موجود در آبزیان دریایي است و گوشت آن از کیفیت باالیي برخوردار ميباشد.
کلمات کلیدی :اسیدآمینه ،کفال طالیی ،ارزش غذایی ،دوره تولیدمثلی ،دریای خزر
* پست الكترونیكی نویسنده مسئول:

mnoroozi@toniau.ac.ir
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مقدمه
اهمیت نقش فیزیولوژیکی پروتئینها در رژیم غذایی ،فراهم کردن
مواد پایه مورد نیاز برای بدن است .بنابراین محتوای اسیدهای آمینه
در تعیین کیفیت پروتئین موثر است ( Liو همکاران .)2008 ،اسیدهای
آمینه ضروری در بدن انسان و سایر پستانداران بهطور طبیعی سنتز
نشده و از راه غذا تامین میشوند و شامل لیزین ،متیونین ،ترئونین،
تریپتوفان ،ایزولوسین ،لوسین ،والین و فنیلآالنین میباشند .اسیدهای
آمینه نیمه ضروری که تنها در شرایط خاص مانند استرس و بیماری
باید از طریق غذا تأمین شوند شامل هیستیدین ،سرین و آرژینین
میباشند .سایر اسیدهای آمینه (آالنین ،پرولین ،سیستئین ،گلیسین،
تیروزین ،اسیدآسپارژیك و اسیدگلوتامیك) به مقدار کافی در بدن
سنتز میشوند که اسیدهای آمینه غیرضروری نامیده میشوند ( Liو
همکاران .)2008 ،با اینحال ،بهتازگی مفهوم اسیدهای آمینه عملکردی
( )FAAsپیشنهاد شده است .اسیدهای آمینه عملکردی تنظیم کننده
مسیرهای متابولیکی کلیدی برای بهبود سالمت ،بقا ،رشد ،توسعه،
شیردهی و بازتولید موجودات زنده هستند ( .)2013 ،Wuهمچنین
نقش بزرگی در پیشگیری و درمان بیماریهای متابولیکی نظیر چاقی،
دیابت ،اختالالت قلب و عروق ،ناباروری ،اختالالت رودهای و عصبی و
امراض عفونی دارند .آرژینین ،سیستین ،لوسین ،متیونین ،تریپتوفان،
تیروزین ،اسیدآسپارتیك ،اسیدگلوتامیك ،گلیسین ،پرولین و ترئونین
در تغذیه انسان بهعنوان  FAAطبقهبندی شدهاند ( .)2013 ،Wuهر
یك از اسیدهای آمینه ضروری از نظر فیزیولوژیکی در بدن نقش
خاصی بهعهده دارند و کمبود آنها باعث بروز عوارض میشود که اکثراً
غیرقابل جبران است .از اینرو ،دانش سنجش و شناسایی ترکیب اسید
آمینه غذاها ،بهعنوان پایهای برای تعیین ارزش غذایی عمل میکند
( .)2005 ،Williamsماهی یك منبع مهم پروتئین حیوانی با کیفیت
است و البته میزان آن درگونههای مختلف ماهی و در فصول مختلف
متفاوت میباشد .تاکنون پژوهشهایی دربارة میزان این ترکیبات و
شناسایی اسیدهای آمینه در آبزیان مختلف ازجمله ماهی ساردین پهلو
طالیی ( ،)Sardinella gibossaکیلکای آنچوی ( Clupeonella
 )engrauliformisو موتو ماهی (( )Stolephorus indicusسرحدی و
همکاران)1391 ،؛ ماهی سارم دهان بزرگ ( Scomberoides
( )commersonnianusهادیزاده و همکاران)1392 ،؛ شانك زرد باله
(( )Acanthopagrus latusذاکری و همکاران ،)1391 ،تاسماهی
ایرانی (جنتعلیپور و همکاران )1388 ،و همچنین  27گونه از ماهیان
مختلف ( Mohantyو همکاران )2014 ،انجام شده است.
ماهی کفال طالیی ( )Liza aurataبهعنوان یکی از گونههای تجاری
ارزشمند در دریای خزر میباشد .هرچند تاکنون تحقیقاتی در ارتباط
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با ارزش غذایی این گونه انجام شده است (نوروزی و باقریتوانی،
 ،)1395اما با اینحال مطالعات چندانی در مورد شناسایی ترکیبات
پروفیل اسیدآمینه این ماهی اقتصادی با توجه به فصل صید و جنسیت
انجام نشده است .با توجه به اینکه ماهیان در فصول مختلف در معرض
شرایط متغیر محیطی (دما ،اکسیژن ،شوری )... ،pH ،و تغییرات
فیزیولوژیکی (تولیدمثل ،تغذیه ،مهاجرت) قرار دارند ،این امر موجب
تفاوتهایی در ترکیبات شیمیایی فیله میگردد ( Kmínkováو همکاران،
 .)2001هدف از انجام این تحقیق ،بررسی و شناسایی ترکیبات پروفیل
اسیدهای آمینه در جنس نر و ماده ماهی کفال طالیی در دو دوره
تولیدمثل و غیرتولیدمثل است که میتواند بهترین زمان مصرف آنرا
مشخص کند.

مواد و روشها
مناطق نمونهبرداری :تعداد  100قطعه ماهی بالغ ( 55قطعه نر
و  45قطعه ماده) بهصورت تصادفی طی آبان  93تا اردبیهشت 94
توسط 10شرکت تعاونی پره در حوزه جنوبی دریای خزر صید شدند.
ماهیان صید شده در مرحله چهار و پنج جنسی قرار داشتند.
آمادهسازی نمونهها و روش اندازهگیری پروتئین :پس از
صید ،نمونهها در سبدهای حاوی پودر یخ ( )1:1به آزمایشگاه تحقیقات
شیالت و بیولوژی دریا منتقل گردید .پس از شستشو با آب مقطر،
شاخص وزن بهوسیله ترازو با دقت  ±2گرم و طول کل بهوسیله تخته
مدرج با دقت  ±1میلیمتر اندازهگیری گردید ( Aliو همکاران.)2004 ،
جهت اندازهگیری محتوی پروتئین الشه 200 ،گرم فیله بدون پوست
تهیه شد و تا شروع آزمایش در دمای یخچال نگهداری شد .با توجه
به تفاوت میزان ترکیبات شیمیایی در نقاط مختلف بدن ماهیان (زیر
پوست ،بافت فیله ،ساقة دمی ،ناحیه پشتی ،ناحیه شکمی) از تمامی
قسمتهای بدن نمونه همگن بهدست آمد ( )1995 ، Ackmanو آنالیز
(با  3تکرار) با روش استاندارد کجلدال  Kjeldthermمدل  VELPصورت
پذیرفت ( )1995 ،Jamesو بر حسب گرم در  100گرم عضله بیان
گردید (.)2005 ،AOAC
روش اندازهگیری اسیدآمینه :برای تعیین ترکیب اسیدهای
آمینه ابتدا نمونهها با استفاده از  6 ،HClموالر در دمای  110درجه
سانتیگراد بهمدت  24ساعت هیدرولیز و با استفاده از فنیلایزوتیوسیانیت
مشتقسازی گردید ( .)1990 ،AOACسپس توسط دستگاه آنالیز اسید
آمینه دستگاه ( )HPLC Knauer, Germanyبا ستون  C18و آشکارساز
فلورسانس ( )RF-530, Knauer, Germanyبراساس روش British
 Pharmacopoeiaو همکاران ( )2011اندازهگیری شد.
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محاسبه شاخص شیمیایی :یکی از پارامترهای مهم در تعیین
ارزش غذایی پروتئین ،شاخص شیمیایی میباشد که براساس میزان
اسیدهای آمینه ضروری در پروتئین مورد آزمایش و میزان نیاز انسان
( )1990 ،FAO/WHOو آبزیان ( )1993 ،NRCبه اسیدهای آمینه
نمونه براساس معادله ( )1محاسبه میگردد:
=شاخص شیمیایی
میزان اسیدآمینه در پروتئین استاندارد /میزان اسیدآمینه در پروتئین موردآزمایش

شاخص کیفیت پروتئین :میزان کارایی پروتئین

( protein

 )efficiency ratioبراساس ترکیب اسیدهای آمینه ضروری موجود در
پروتئین مورد بررسی و مرجع (پروتئین شیر) و قابلیت هضم آنها و
با استفاده از معادلههای  3 ،2و  4محاسبه شد ( Satterleeو همکاران،
1979؛  Abdollahiو 2002 ،Abolude؛  Alsmeyerو همکاران.)2002 ،
()2معادله( :تیروزین)(–0/104لوسین)-0/468+0/454کارایی پروتئین
کارایی پروتئین
( )3معادله:

کارایی پروتئین

()4معادله:

(تیروزین)( –0/944هیستیدین) ( + 0/211لوسین)( +0/78متیونین) -1/16 +0/435

آنالیز آماری :برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون پارامتری

t

مستقل ( ،)t-testبهکمك نرمافزار  SPSS 20در سطح اطمینان % 95
استفاده گردید.

نتایج
نتایج جدول  1نشان داد که بهطور میانگین ماهیان ماده ،وزن
و طول بیشتری اما میزان پروتئین کمتری نسبت به ماهیان نر داشتند.
براساس نتایج آزمون  t-testاختالف در شاخصهای وزن ،طول و پروتئین
بین ماهیان نر و ماده معنیدار بود ( .)p>0/05همچنین میانگین محتوای
پروتئین ماهیان در دوره غیرتولیدمثل بیشتر از دوره تولیدمثل بود
که این اختالف نیز از نظر آماری معنیدار بود (.)p>0/05

( 0/1094ترئونین+والین+متیونین+ایزولوسین+لوسین+فنیل آالنین+لیزین) 0/08084

جدول :1میزان (انحراف معیار  ±میانگین)شاخص زیستسنجی و پروتئین ماهی کفال طالیی
طول کل (سانتیمتر)

درصد پروتئین

وزن (گرم)
نر
ماده

*813/198±33/28
*281±946/31

*47/3±94/55
*50/4±23/97

*22/1±71/34
*21/2±65/38

دوره غیرتولیدمثل
دوره تولیدمثل

*812/197±10/02
*934/331±56/33

*48/3±45/78
*50/5±11/68

*22/1±85/660
**21/2±81/296

*) سطح معنیداری تا  )** ،0/05سطح معنیداری تا 0/01

در جدول  ،2ترکیب اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری بافت
عضله ماهی کفال طالیی بیان شده است .براساس نتایج آن ،اختالف
معنیداری بین مجموع اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری در
ماهیان نر و ماده مشاهده نگردید ( .)p<0/05لیزین بیشترین مقدار
را در مجموع اسیدهای آمینه ضروری در هر دو جنس بهخود اختصاص
داد .پس از آن لوسین ،آرژینین و والین بیشترین فراوانی را در هر دو
جنس نر و ماده نشان دادند .مجموع اسیدهای آمینه ضروری در بافت
فیله ماهیان نر ( )10/99بیشتر از ماهیان ماده ( )10/92بود .براساس
نتایج آزمون  t-testاین اختالف در بافت فیله ماهیان معنیدار نبود
( .)p<0/05اسیدگلوتامیك بیشترین مقدار را در مجموع اسیدهای
آمینه غیرضروری در هر دو جنس بهخود اختصاص داد .پس از آن
اسیدآسپارتیك ،آالنین و گالیسین بیشترین فراوانی را در هر دو جنس
نر و ماده نشان دادند .مجموع اسیدهای آمینههای غیرضروری در بافت
فیله ماهیان نر ( )11/09بیشتر از ماهیان ماده ( )10/84بود .براساس
نتایج آزمون  t-testاین اختالف نیز در بین ماهیان معنیدار نبود
( .)p<0/05نسبت اسیدآمینههای ضروری به اسیدآمینههای غیرضروری

( )TEAA/TNEAAدر ماهیان نر  0/99و در ماهیان ماده  ،1نسبت
لوسین /ایزولوسین در ماهیان نر  1/73و در ماهیان ماده 1/68
محاسبه شد .براساس نتایج جدول  ،2مجموع کل اسیدهای آمینه در
دوره غیرتولیدمثل ( )22/11بیشتر از دوره تولیدمثل ( )21/67محاسبه
شد .لیزین بیشترین مقدار را در مجموع اسیدهای آمینه ضروری و
اسیدگلوتامیك ،بیشترین مقدار را در مجموع اسیدهای آمینه
غیرضروری در هر دو دوره بهخود اختصاص دادند .مجموع اسیدهای
آمینه ضروری و غیرضروری در دوره غیرتولیدمثل بیشتر از دوره
تولیدمثل بود .براساس نتایج آزمون  t-testدر بین دو دوره این اختالف
معنیدار بود ( .)p>0/05نسبت  TEAA/TNEAAدر دوره تولیدمثل
ماهیان  0/99و در دوره غیرتولیدمثل ماهیان  ،1نسبت لوسین /ایزولوسین
در ماهیان در دو دوره مذکور بهترتیب  1/71و  1/72محاسبه شد.
شاخص شیمیایی پروتئین در جنس نر و ماده و دورههای مختلف
تولیدمثل براساس میزان اسیدهای آمینه ضروری نیاز انسان و آبزیان
به اسیدآمینه و همچنین کارایی پروتئین بافت عضله ماهیان بالغ کفال
طالیی نیز در (جدول  )3آورده شده است.
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جدول  :2میزان (انحراف معیار  ±میانگین) پروفیل اسیدآمینه ماهی کفال طالیی (گرم در  100گرم پروتئین نمونه)
اسیدآمینه
آرژینین
++متیونین
ترئونین
والین
++ایزولوسین
هیستیدین
++لوسین
 +فنیلآالنین
تریپتوفان
++لیزین
TEAA

++سیستئین
پرولین
اسیدگلوتامیك
سرین
اسیدآسپارتیك
گالیسین
آالنین
 +تیروزین
TNEAA

مجموع کل اسیدآمینه
TEAA/TNEAA

جمع اسیدهای آمینه گوگردی
جمع اسیدهای آمینه آروماتیك
نسبت لوسین /ایزولوسین

جنسیت
ماده
نر
1/34±0/01
1/35±0/1
0/66±0/15
0/67±0/96
0/97±0/07
0/99±0/05
1/14±0/12
1/16±0/08
1/09±0/14
1/07±0/11
0/66±0/14
0/65±0/08
1/84±0/1
1/86±0/08
0/84±0/12
0/86±0/09
0/24±0/04
0/23±0/05
2/1±0/16
2/1±0/09
10/92
10/99
0/25±0/04
0/25±0/04
0/77±0/12
0/79±0/09
3/34±0/18
3/39±0/1
0/9±0/07
0/93±0/05
2/39±0/29
2/46±0/34
1/06±0/1
1/09±0/09
1/34±0/14
1/37±0/08
0/76±0/07
0/77±0/05
10/84
11/09
21/76
22/08
1
0/99
5/94
5/95
1/6
1/63
1/68
1/73

دوره جنسی
تولیدمثل
غیرتولیدمثل
1/34±0/0
1/35±0/11
0/66±0/17
0/67±0/05
*0/96±0/66
1/00±0/05
1/13±0/13
1/17±0/07
1/06±0/08
1/09±0/16
0/65±0/15
0/67±0/05
1/83±0/1
1/87±0/08
0/83±0/12
0/88±0/08
0/24±0/05
0/23±0/04
2/08±0/14
2/1±0/12
**10/82
11/09
0/25±0/04
0/25±0/04
0/77±0/14
0/79±0/06
3/31±0/18
3/42±0/08
0/90±0/07
0/93±0/05
2/42±0/32
2/42±0/31
1/06±0/11
1/09±0/07
1/34±0/14
1/37±0/08
0/76±0/06
0/77±0/05
10/85
11/08
*
21/67
22/11
0/99
1
5/88
6
1/59
1/65
1/72
1/71

استاندارد
FAO/WHO

-

4
5
4
-

7
-

1
5/5
36
-

 )++اسیدآمینههای گوگردی  )+اسیدآمینههای آروماتیك )* .سطح معنیداری تا  )** ،0/05سطح معنیداری تا  .0/01مجموع اسیدآمینههای ضروری ( )TEAAمجموع اسیدآمینههای
غیرضروری (.)TNEAA

جدول  :3شاخص شیمیایی و کارایی پروتئین در جنس نر و ماده و دوره جنسی ماهی کفال طالیی
اسیدآمینه

پروتئین مرجع1

پروتئین مرجع2

ترئونین
والین
ایزولوسین
هیستیدین
لوسین
لیزین
*فنیلآالنین +تیروزین
**متیونین +سیستئین
کارایی پروتئین (فرمول )1
کارایی پروتئین (فرمول )2
کارایی پروتئین (فرمول )3

0/9
1/3
1/3
1/6
1/9
1/6
1/9
1/7
-

3/9
3/6
2/5
2/1
3/3
5/7
6/5
3/1
-

جنسیت
ماده
نر
1/2
1/1
0/9
0/9
0/8
0/8
0/6
0/4
1
1
1/3
1/3
0/9
0/9
0/5
0/5
0/59 0/59
0/67 0/68
0/29 0/29

دوره تولیدمثل
پاییز
بهار
1/06 1/11
0/86
0/9
0/81 0/83
0/4
0/4
1
1
1/25 1/30
0/83 0/86
0/94
1
0/57 0/60
0/68 0/65
0/28
0/3

*) عدد در پروتئین مرجع  2مربوط به فنیلآالنین است )** .عدد در پروتئین مرجع  2مربوط به متیونین است )1 .میزان اسیدهای آمینه مورد نیاز انسان بالغ براساس استاندارد
( )2 .)1985 ،WHO/FAOمیزان اسیدهای آمینه مورد نیاز برای ماهی کپور ()1993 ،NRC
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بحث
بررسی محتوای پروتئین بافت ماهی بین دو فصل نمونهبرداری
نشان داد که تغییرات درصد پروتئین بافت فیله ماهیان در دورههای
پیش و پس از دوره تخمریزی ،تحت تأثیر دوره تولیدمثل است
بهطوریکه میزان درصد پروتئین ماهیان از  21/81درصد در دوره
تولیدمثل در فصل پاییز ،به  22/85درصد در دوره غیرتولیدمثل در
فصل بهار رسید .غذا مهمترین عامل در بین فاکتورهای تأثیرگذار روی
ترکیبات شیمیایی بدن میباشد .ماهی در دورههایی که با کمبود غذا
روبروست (مهاجرت ،تخمریزی) با کاهش ذخایر غذایی ،بهتدریج
تغییراتی در ترکیب شیمیایی عضالت رخ میدهد ( Tzikasو همکاران،
 .)2007که این امر کامالً در ماهی کفال طالیی دیده شد .کمتر بودن
محتوای پروتئین در ماهیان ماده با اختالف معنیدار ،احتماالً بهدلیل
تامین مواد مغذی طی مرحله ویتلوژنز از مولد ماده به اووسیتهاست
( Brooksو همکاران .)1977 ،بهنظر  Brooksو همکاران ( ،)1977طی
مرحله زردهسازی در ماهیان ماده ،مواد مغذی از اووسیتهای موجود
در تخمدان به تخمكها منتقل میشود و سپس ذخیره میگردد.
بهعبارت دیگر ،مواد غذایی مورد نیاز تخم و الروهای تازه تخمگشایی
شده از مولدین ماده تامین میگردد.
مطابق نتایج بررسی حاضر 18 ،اسیدآمینه در بافت فیله هر دو
جنس ماهی کفال طالیی با مقادیر متفاوت شناسایی شد .که از آن
میان  10اسیدآمینه ضروری و  8اسیدآمینه غیرضروری بود .با وجود
باالتر بودن میزان مجموع اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری در
ماهیان نر ،اما تفاوت معنیداری بین ماهیان نر و ماده ماهی کفال
طالیی وجود نداشت .اسیدآمینه لیزین و پس از آن لوسین بیشترین
مقدار را در مجموع اسیدهای آمینه ضروری ،گلوتامیك اسید و پس از
آن آسپارتیك اسید بیشترین مقدار را در مجموع اسیدهای آمینه
غیرضروری در هر دو جنس بهخود اختصاص دادند .مشابه نتیجه فوق
در ماهی شانك زردباله نیز گزارش شده است (ذاکری و همکاران،
 .)1391ترکیبات اسیدهای آمینه ماهی بهطور مستقیم تحت تاثیر
گونه ،اندازه بدن ،جنسیت ،عوامل خارجی مانند منابع غذایی ،فصل،
شوری و درجه حرارت آب قرار دارد ( .)1992 ،Borresenبهطوریکه
نتایج مقایسه دو فصل نمونهبرداری نشان داد که مجموع اسیدهای
آمینه ضروری و غیرضروری در دوره غیرتولیدمثل ماهیان باالتر است.
این امر میتواند نشاندهنده باال بودن کیفیت پروتئین غذا در فصل
بهار یعنی زمان تغذیه فعال ماهیان و مصرف بخشی از پروتئین جهت
تولیدمثل باشد .مقایسه دو دوره نمونهبرداری در این مطالعه نشان داد
که میزان اسیدهای آمینه الشه با افزایش سطح تغذیه ،افزایش پیدا
میکند .براساس مطالعات  Carpeneو همکاران ( )1998میزان اسیدهای
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آمینه در بافت فیله ماهی تحت تاثیر منابع پروتئینی غذای خورده شده
قرار دارد.
طبق مطالعه  Belavadyو  )1979( Udayasekhara Raoبخشی
از لوسین خوراکی بهوسیله جذب شدن از سوی ایزولوسین خنثی
میشود و تعادل نسبت لوسین به ایزولوسین بسیار مهم است .نتایج
بررسی حاضر نشان میدهد این نسبت در ماهی کفال طالیی از تعادل
خوبی برخوردار است و میزان ایزولوسین در ترکیب اسیدهای آمینه
این ماهی کمتر از لوسین است و لوسین موجود در این ماهی قابل
استفاده است و مشکل خنثی شدن بهوسیله ایزولوسین را ندارد.
لیزین بهعنوان اصلیترین اسیدآمینه ضروری در ماهی کفال
طالیی بود ،در مطالعات مشابه برای سایر ماهیان مانند سارم دهان
بزرگ (سرحدی و همکاران)1391 ،؛ تاسماهی ایرانی (جنتعلیپور و
همکاران ،)1388 ،ماهی بنی (شریفیان ،)1393 ،شانك زردباله (ذاکری
و همکارانStolephorus ،Thunnus albacares ،)1391 ،
،Leiognathus splendens ،Katsuwonus pelamis ،commersonii
 Trichiurus lepturusو  Mohanty( Epinephels spp.و همکاران،
 )2014گزارش شده است .اسیدآمینه لیزین بهطور گسترده برای رشد
مورد نیاز است و کمبود آن منجر به کمبود ایمنی میشود (،Chen
 .)2003سایر اسیدهای آمینه ضروری لوسین و آرژنین ،والین و
ایزولوسین بهترتیب مهمترین اسیدهای آمینه ضروری بافت فیله ماهی
کفال طالیی را تشکیل دادند .آرژنین نقش مهمی در تقسیم سلولی و
بهبود زخم دارد ( Sarmaو همکاران .)2013 ،لوسین تنها اسیدآمینهای
است که میتواند سنتز پروتئین عضله تحریك کند و نقش درمانی
مهمی در سوختگی دارد ( Mohantyو همکاران.)2014 ،
اسیدگلوتامیك اصلیترین اسیدآمینه غیرضروری در ماهی کفال
طالیی ،برای سایر ماهیان مانند تاسماهی ایرانی (جنتعلیپور و
همکاران ،)1388 ،ماهی بنی (شریفیان ،)1393 ،شانك زردباله
(ذاکری و همکاران،T. albacares ،Nemipterus japonicus ،)1391 ،
 T. lepturus ،L. splendens ،K. pelamis ،S. commersoniiو
 Mohanty( Epinephels spp.و همکاران )2014 ،نیز گزارش شده
است .اسیدگلوتامیك بیشترین اسیدآمینه آزاد در حوضچه خارج
سلولی ماهیچههای اسکلتی بدن را تشکیل میدهد .ترشح اسید
گلوتامیك از ماهیچه در بسیاری از بیماریهای مهم ،بهعنوان یك
حامل مهم در انتقال نیتروژن و کمك به سیستم ایمنی است.
همچنین بهعنوان یك دهنده نیتروژن در سنتز پورین و پیریمیدین
برای تکثیر سلولها مهم میباشد .اسیدگلوتامیك نقش مهمی در
متابولیسم ایفا میکند و برای سنتز مولکولهای کلیدی مانند گلوتنین
ضروری است ( Mohantyو همکاران .)2014 ،البته اسیدآسپارتیك،
گلیسین و اسیدگلوتامیك نقش اساسی در التیایم زخم دارند (سرحدی
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شناسایی تركیبات پروفیل اسیدآمینه ماهی كفال طالیی دریای خزر

و همکاران1391 ،؛  Chyungو  )1984 ،Grimingerو بههمراهی
آالنین ویژگیهای طعم ،بو و مزه را در ماهیها تعیین مینمایند (Ruiz
 Capillasو  .)2004 ،Moralآسپارتیك اسید پیش ماده مکملهای
متیونین ،ترئونین ،ایزولوسین و لیزین است و ترشح هورمونهای مهمی
را تنظیم میکند .اسیدآسپارتیك ،اسیدگلوتامیك و لیزین بهعنوان
مهمترین اسیدهای آمینه موجود در محصوالت دریایی شناخته شدند
( Oladapaو همکاران .)1984 ،اسیدهای آمینه لیزین ،گلوتامیك و
آسپارتیك در پروتئین ماهی کفال طالیی غالب بودند ،بنابراین این
ماهی ،از کیفیت باالیی برخوردار میباشد .اسیدآمینه سیستئین
کمترین میزان اسیدآمینه غیرضروری را بهخود اختصاص داد .در
بیشتر پروتئینهای جانوری میزان سیستئین اندک است .سیستئین
اثر مثبتی بر جذب مواد معدنی بهویژه روی دارد ( Sandstromو
همکاران1989 ،؛  .)2002 ،Mendozaمتیونین برای درمان اختالالت
کبدی ،بهبود زخم و درمان افسردگی ،آلرژی ،آسم و بیماری
پارکینسون نقش دارد ( Mischoulonو  .)2002 ،Favaگلیسین نقش
مهمی در تنظیم متابولیسم ،جلوگیری از آسیب بافت ،افزایش فعالیت
ضدآنتیاکسیدانی ،سنتز پروتئین و بهبود زخم ،دیابت ،بیماریهای
قلبی عروقی ،سرطان و انواع بیماریهای التهابی بازی میکند (،Wang
 .)2013اسیدآمینه تریپتوفان یك پیشنیاز برای سنتز سروتونین است

و برای توسعه و عملکرد بسیاری از اندامهای مهم بدن ضروری است
( Seguraو  .)1988 ،Venturaهیستیدین نقش متفاوتی در متابولیسم
پروتئین دارد ( Liaoو همکاران .)2007 ،ترئونین برای درمان سیستم
عصبی مورد استفاده قرار میگیرد ( .)2007 ،Hylandایزولیسین برای
تشکیل و رشد مناسب عضالت مورد نیاز است (.)2006 ،Charlton
سریین پیشماده گلیسین ،سیستئین و تیپتوفان است و نقش بسیار
مهمی در پیامهای سلولی ایفا میکند.
شاخص شیمیایی برای تعیین ارزش منبع پروتئینی و اسیدهای
آمینه محدودکننده بهکار میرود .پروتئینی با امتیاز شیمیایی باال،
ارزش بیولوژیکی باالیی دارد و بیشتر در بدن قابل استفاده است .در
مطالعه حاضر (جدول  )3با توجه به نیازهای یك انسان بالغ بهجز
اسیدآمینه ترئونین و لیزین بقیه پایینتر از حد استاندارد FAO/WHO
بودند .کیفیت پروتئینها براساس شاخص اسیدآمینه ضروری ،ارزش
تغذیهای ،ارزش بیولوژیکی بررسی میشود .افزایش میزان اسیدهای
آمینه ضروری موجود در پروتئین موجب باال رفتن ارزش بیولوژیکی یا
کیفیت آن خواهد شد.
مقایسه ترکیب اسیدهای آمینه ماهی کفال طالیی با سایر گونههای
دریایی در بررسیها نشان داد که ترکیب اسیدهای آمینه ماهی کفال
طالیی تفاوتهایی نسبت به سایر گونههای ماهیان دارد (جدول .)4

توجه شود که مجموع اسیدهای امینه ضروری در محصوالت دریایی
براساس شرایط زیست محیطی ،مراحل بلوغ جنسی ،نوع و قابلیت
دسترسی به غذا در گونههای مختلف ماهیان آب شور متفاوت است

( Kimو  .)2000 ،Lallنتیجه حاصل از درصد اسیدهای آمینه غیرضروری
نشاندهنده آن است که شرایط زیستمحیطی دریا ،منابع غذایی
مناسبی از این اسیدهای آمینه را در اختیار گونهها قرار میدهد
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. زیستشناسی دریا.) در دریای خزرLiza aurata( ماهی کفال طالیی
.60  تا45  صفحات،31  شماره،8 سال
 شناسایی ترکیب.1392 ،. س، و معینی. ن،؛ مورکی. ز،هادیزاده
اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب در گوشت ماهی سارم دهان بزرگ
 مجله زیست.) در خلیج فارسScomberoides commersonnianus(
.50  تا35  صفحات،17  شماره،5  سال،شناسی دریا
7.
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 بهطورکلی نیاز به اسیدهای آمینه.)2002 ، و همکارانGrigorakis(
ضروری برای ماهیان تفاوت زیادی ندارد و اختالفات جزئی در برخی
از گونهها بهواسطه تفاوت در سهم پروتئینهای ساختمانی موجود و
همچنین متابولیسم متفاوت و یا نیازهای فیزیولوژیك متفاوت نسبت
 دلیل دیگری که.)1393 ،به اسیدآمینههای خاص میباشد (شریفیان
 سنتز پروتئینهای بدن در موجودات،میتوان براین هماهنگی ارائه نمود
 لذا اسیدهای آمینه تشکیلدهنده.براساس اطالعات وراثتی آنهاست
بافت بدن صرف نظر از ترکیب اسیدهای آمینه جیره غذایی در افراد
.)1985 ،Wilson( مختلف از الگوی یکسان پیروی میکند
بهعنوان نتیجهگیری کلی میتوان بیان کرد که محتوی پروتئین
)و اسیدهای آمینه ماهی کفال طالیی در دوره غیرتولیدمثل (فصل بهار
بیشتر از دوره غیرتولید مثل (فصل پاییز) است و با وجود باالتر بودن
آن در مادهها تفاوت معنیداری بین جنس نر و ماده این ماهی وجود
 این ماهی از لحاظ اسیدآمینه لیزین که پیشگام مهمی برای.ندارد
سنتز گلوتامات است و اسیدهای آمینه گلوتامیك و آسپارتیك که
 غنی،مهمترین اسیدهای آمینه موجود در محصوالت دریایی هستند
 مصرف، بنابراین با توجه به کیفیت باالی ماهی کفال طالیی.میباشد
.آن در سبد غذایی خانوادهها توصیه میشود
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