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 1396 رآذتاریخ پذیرش:            1396 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

 در دو دوره (Liza aurata) ترکیب پروفیل اسیدهای آمینه در جنس نر و ماده ماهي کفال طالیي و شناسایي بررسي ،این مطالعههدف 

)تولیدمثل( و پاییز  )غیرتولیدمثل( در دو فصل بهاراز صید پره، ماهي کفال طالیي  قطعه 100 تعدادهمین منظور به بود. تولیدمثل و غیرتولیدمثل

آنالیز اسیدآمینه  واستاندارد کجلدال  با روش گیری پروتئین، اندازههاسنجي نمونهگردید. پس از زیست جمع آوریدر سواحل جنوبي دریای خزر 

 دورهماهیان در چنین هم .داشتندتری نسبت به ماهیان ماده میزان پروتئین بیش ،ماهیان نرداد که  انجام شد. نتایج نشان HPLCوسیله دستگاه هب

 ضروری و غیرضروری اسیدهای آمینه مجموع بیناز (. p<05/0)ند بودتولیدمثل  در دوره نسبت به ماهیان یترپروتئین بیشدارای  غیرتولیدمثل

 ترینبیش لیزین .ندارد اسیدهای آمینه محتوای ی درتاثیر جنسیت، بنابراین (p>05/0) نگردید مشاهده یدارمعني اختالف، ماده و نر ماهیان در

 هر درو  جنس دو هر در غیرضروری آمینه مجموع اسیدهای در را مقدار ترینبیش اسیدگلوتامیك و ضروری آمینه مجموع اسیدهای در را مقدار

 اختالف تولیدمثلي دو دوره در کارایي پروتئینو  ضروری و غیرضروری اسیدهای آمینه مجموع ینداد. ب خود اختصاصهب دوره تولیدمثلي دو

، محاسبه شد. 1 دوره غیرتولیدمثلو در  99/0دوره تولیدمثل ماهیان در  TEAA/TNEAAنسبت . (p>05/0) گردید مشاهده داریمعني

 هاسیدهای آمین ترینمهماز  غني کفال طالیي بنابراین ماهي خوبي برخوردار بود. از نسبتکفال طالیي ماهي نسبت لوسین/ ایزولوسین در چنین هم

 .باشدميبرخوردار  يباالی کیفیتست و گوشت آن از ا دریایي آبزیان در موجود
 

  ، دریای خزردوره تولیدمثلیاسیدآمینه، کفال طالیی، ارزش غذایی،  کلمات کلیدی:

 mnoroozi@toniau.ac.ir :ترونیكی نویسنده مسئول* پست الك
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 مقدمه

فراهم کردن  غذایی، رژیم در هاپروتئین کینقش فیزیولوژی اهمیت       

مواد پایه مورد نیاز برای بدن است. بنابراین محتوای اسیدهای آمینه 

اسیدهای  .(2008و همکاران،  Li) است موثر تعیین کیفیت پروتئین در

سنتز  طبیعی طورهب پستانداران سایر و انسان بدن در ضروری آمینه

 ترئونین، لیزین، متیونین، شامل و ندشومی تامین غذا از راه و هنشد

 اسیدهای باشند.می آالنینوالین و فنیل لوسین، ایزولوسین، تریپتوفان،

 و بیماری استرس مانند خاص شرایط در تنها که ضروری نیمه آمینه

 نینیآرژ و سرین هیستیدین، شوند شامل مینأت غذا طریق از باید

گلیسین،  سیستئین، پرولین، ،النین)آآمینه  سایر اسیدهای باشند.می 

 بدن در مقدار کافی به (اسیدگلوتامیك و اسیدآسپارژیك تیروزین،

و  Li) شوندمی نامیده غیرضروری آمینه اسیدهای که شوندمی سنتز

آمینه عملکردی  تازگی مفهوم اسیدهایبه حال،با این .(2008 همکاران،

(FAAsپیشنهاد شده است. اسیدهای آمینه عملکردی ) تنظیم کننده 

کلیدی برای بهبود سالمت، بقا، رشد، توسعه،  یمسیرهای متابولیک

چنین هم .(Wu ،2013) شیردهی و بازتولید موجودات زنده هستند

چاقی، نظیر های متابولیکی در پیشگیری و درمان بیماری ینقش بزرگ

و عصبی و  ایاختالالت قلب و عروق، ناباروری، اختالالت روده ،دیابت

 نین، سیستین، لوسین، متیونین، تریپتوفان،یآرژ مراض عفونی دارند.ا

، اسیدگلوتامیك، گلیسین، پرولین و ترئونین یكآسپارتاسیدتیروزین، 

 . هر(Wu ،2013) اندبندی شدهطبقه FAAعنوان در تغذیه انسان به

یك از اسیدهای آمینه ضروری از نظر فیزیولوژیکی در بدن نقش 

که اکثراً  شودها باعث بروز عوارض میرند و کمبود آنعهده داخاصی به

ترکیب اسید سنجش و شناسایی  رو، دانشغیرقابل جبران است. از این

 کندای برای تعیین ارزش غذایی عمل میعنوان پایهبه ،آمینه غذاها

(Williams ،2005) . ماهی یك منبع مهم پروتئین حیوانی با کیفیت

های مختلف ماهی و در فصول مختلف رگونهاست و البته میزان آن د

 و ترکیبات این میزان دربارة هایی. تاکنون پژوهشباشدمیت ومتفا

ماهی ساردین پهلو ازجمله  مختلف آبزیان در آمینه شناسایی اسیدهای

 Clupeonella) آنچوی کیلکای ،(Sardinella gibossa) طالیی

engrauliformis) و موتو ماهی (Stolephorus indicus)  سرحدی و(

 Scomberoides) بزرگ دهان سارم ماهی (؛1391 همکاران،

commersonnianus)  ،باله زرد شانك(؛ 1392)هادیزاده و همکاران 

(Acanthopagrus latus)  ،ماهی(، تاس1391)ذاکری و همکاران 

 گونه از ماهیان 27چنین ( و هم1388علیپور و همکاران، )جنت ایرانی

 انجام شده است.( 2014و همکاران،  Mohantyمختلف )

 تجاری هایگونه از یکی عنوانهب (Liza aurata) طالیی کفال ماهی       

 ارتباط در تحقیقاتیتاکنون  باشد. هرچنددر دریای خزر میمند ارزش

توانی، )نوروزی و باقری انجام شده است گونه این غذایی ارزش با

ترکیبات شناسایی چندانی در مورد  تمطالعاحال با ایناما ، (1395

سیدآمینه این ماهی اقتصادی با توجه به فصل صید و جنسیت ا پروفیل

 معرض در مختلف در فصول ماهیان کهاین به توجه با انجام نشده است.

 تغییرات و (، ...pH، شوری، محیطی )دما، اکسیژن متغیر شرایط

 امر موجب دارند، این قرار )تولیدمثل، تغذیه، مهاجرت( فیزیولوژیکی

و همکاران،  Kmínková) گرددمی فیله شیمیایی اتترکیب در ییهاتفاوت

ترکیبات پروفیل  و شناسایی بررسی تحقیق، این انجام هدف از (.2001

 در دو دورهاسیدهای آمینه در جنس نر و ماده ماهی کفال طالیی 

را مصرف آن تواند بهترین زمانکه میتولیدمثل و غیرتولیدمثل است 

  مشخص کند.

 

 هامواد و روش

قطعه نر  55) قطعه ماهی بالغ 100تعداد : برداریمناطق نمونه       

 94 اردبیهشتتا  93آبان طی  تصادفی صورتماده( به قطعه 45و 

 ند.حوزه جنوبی دریای خزر صید شددر تعاونی پره  شرکت 10توسط

 قرار داشتند. یجنس پنجو چهار در مرحله  صید شده ماهیان

پس از : گیری پروتئینها و روش اندازهسازی نمونهآماده       

( به آزمایشگاه تحقیقات 1:1یخ ) ها در سبدهای حاوی پودرنمونه ،صید

آب مقطر، با شیالت و بیولوژی دریا منتقل گردید. پس از شستشو 

 تهتخ وسیلههب کل طول و گرم ±2وسیله ترازو با دقت هوزن ب شاخص

. (2004و همکاران،  Aliگردید ) گیریاندازه مترمیلی ±1 دقت با مدرج

بدون پوست  گرم فیله 200 ،گیری محتوی پروتئین الشهاندازه جهت

با توجه  .داری شددر دمای یخچال نگه تا شروع آزمایش شد وتهیه 

زیر ) ماهیان بدن مختلف در نقاط ترکیبات شیمیایی به تفاوت میزان

از تمامی ، ناحیه پشتی، ناحیه شکمی( دمی فیله، ساقة بافت پوست،

آنالیز  و (Ackman  ،1995) آمددست هب همگن نمونه های بدنقسمت

صورت   VELPمدل Kjeldthermاستاندارد کجلدال  با روش تکرار( 3 )با

گرم عضله بیان  100( و بر حسب گرم در James ،1995) پذیرفت

 .(AOAC ،2005) گردید

برای تعیین ترکیب اسیدهای : گیری اسیدآمینهروش اندازه       

درجه  110موالر در دمای  HCl ،6ها با استفاده از آمینه ابتدا نمونه

ایزوتیوسیانیت از فنیل استفاده با و هیدرولیز ساعت 24 مدتبه گرادسانتی

 توسط دستگاه آنالیز اسید سپس (.AOAC ،1990) سازی گردیدمشتق

و آشکارساز   C18با ستون (HPLC Knauer, Germanyستگاه )آمینه د

 Britishروش ( براساس RF-530, Knauer, Germany) فلورسانس

Pharmacopoeia ( اندازه2011و همکاران )  .گیری شد 
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 تعیین در مهم پارامترهای از یکی: شیمیایی شاخص محاسبه       

 میزان براساس هک باشدمی شیمیایی غذایی پروتئین، شاخص ارزش

ن انسا نیاز میزان و آزمایش مورد در پروتئین ضروری آمینه اسیدهای

(FAO/WHO ،1990و ) آبزیان (NRC ،1993به اسیدهای )  آمینه

  :گرددمی محاسبه (1) معادله براساس نمونه

 شیمیایی  شاخص =
  دآزمایشورم در پروتئین اسیدآمینه میزان/ استاندارد پروتئین در اسیدآمینه میزان

 protein) پروتئین کارایی میزان :پروتئین کیفیت شاخص       

efficiency ratio)  براساس ترکیب اسیدهای آمینه ضروری موجود در

و  هاپروتئین مورد بررسی و مرجع )پروتئین شیر( و قابلیت هضم آن

اران، و همک Satterleeمحاسبه شد ) 4و  3، 2های با استفاده از معادله

 (.2002و همکاران،   Alsmeyer؛Abolude، 2002 و  Abdollahi؛1979

 وتئینکارایی پر -468/0 +454/0 )لوسین( –104/0 )تیروزین( :معادله(2)

 ارایی پروتئینک       :                                              معادله (3)

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

 کارایی پروتئین :                                                   معادله(4)
   -16/1 + 435/0 + )متیونین( 78/0 + )لوسین( 211/0 )هیستیدین( –944/0 )تیروزین(

 tها از آزمون پارامتری برای تجزیه و تحلیل داده: آنالیز آماری       

%  95در سطح اطمینان   20SPSS افزارکمك نرمبه (،t-test) مستقل

 .استفاده گردید
       

 نتایج
وزن  ،طور میانگین ماهیان مادهنشان داد که به 1نتایج جدول        

نسبت به ماهیان نر داشتند.  تریکم میزان پروتئینی اما تربیش و طول

و پروتئین  های وزن، طولشاخص در اختالف test-t آزمون نتایج براساس

میانگین محتوای  چنینهم (.p<05/0) بود دارمعنی ماهیان نر و ماده بین

 بودتولیدمثل  دورهتر از بیش دوره غیرتولیدمثلپروتئین ماهیان در 

 (.p<05/0دار بود )معنینیز از نظر آماری اختالف که این 
 

 

 طالیی کفال ماهی تئینپرو و سنجیزیست شاخص(میانگین ±میزان )انحراف معیار  :1جدول

 درصد پروتئین متر(طول کل )سانتی وزن )گرم( 

198/813±28/33 نر * 55/94±3/47 * 34/71±1/22 * 

281±31/946 ماده * 97/23±4/50 * 38/65±2/21 * 

197/218±02/10 غیرتولیدمثل دوره * 78/45±3/48 * 660/85±1/22 * 

331/934±33/56 دوره تولیدمثل * 68/11±5/50 * 296/81±2/21 ** 

 01/0داری تا ( سطح معنی**، 05/0داری تا ( سطح معنی*
  

 بافت ترکیب اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری ،2 جدولدر        

 اختالف ،آن نتایج براساس است. شده بیانکفال طالیی  ماهیعضله 

 در ضروری و غیرضروری اسیدهای آمینه مجموع بین داریمعنی

 مقدار ترینبیش لیزین .(p>05/0) نگردید اهدهمش ماده و نر ماهیان

 خود اختصاصهب جنس دو هر در ضروری آمینه مجموع اسیدهای در را

ترین فراوانی را در هر دو داد. پس از آن لوسین، آرژینین و والین بیش

آمینه ضروری در بافت  اسیدهای جموعمجنس نر و ماده نشان دادند. 

اساس ( بود. بر92/10ماهیان ماده ) تر از( بیش99/10فیله ماهیان نر )

دار نبود در بافت فیله ماهیان معنی این اختالف test-tنتایج آزمون 

(05/0<p.) مجموع اسیدهای در را مقدار ترینبیش گلوتامیكاسید 

 داد. پس از آن خود اختصاصهب جنس دو هر در غیرضروری آمینه

دو جنس  در هر ی راترین فراوانآسپارتیك، آالنین و گالیسین بیشاسید

ضروری در بافت های غیرآمینه اسیدهای نر و ماده نشان دادند. مجموع

. براساس بود( 84/10تر از ماهیان ماده )( بیش09/11فیله ماهیان نر )

دار نبود ماهیان معنی بیندر نیز  این اختالف test-tنتایج آزمون 

(05/0<p.) های غیرضروریاسیدآمینهبه  ضروری هایاسیدآمینه نسبت 

(TEAA/TNEAA) نسبت 1و در ماهیان ماده  99/0ماهیان نر  در ،

 68/1ر ماهیان ماده و  د 73/1لوسین/ ایزولوسین در ماهیان نر 

در  ، مجموع کل اسیدهای آمینه2 نتایج جدول براساسمحاسبه شد. 

( محاسبه 67/21)تولیدمثل  دوره از تربیش (11/22) غیرتولیدمثل دوره

و  ضروری آمینه مجموع اسیدهای در را مقدار ترینبیش لیزین .شد

 آمینه مجموع اسیدهای در را مقدار ترینبیش ،گلوتامیكاسید

 اسیدهای د. مجموعدندا خود اختصاصهب دوره دو هر در غیرضروری

 دورهتر از بیش غیرتولیدمثل دورهضروری در غیرو  آمینه ضروری

این اختالف در بین دو دوره  test-tآزمون اساس نتایج . برتولیدمثل بود

تولیدمثل  دورهدر  TEAA/TNEAA(. نسبت p<05/0دار بود )معنی

لوسین/ ایزولوسین  نسبت ،1 ماهیان غیرتولیدمثل دوره در و 99/0 ماهیان

محاسبه شد.  72/1و   71/1 ترتیبدر دو دوره مذکور به در ماهیان

مختلف های دوره ماده و شاخص شیمیایی پروتئین در جنس نر و

تولیدمثل براساس میزان اسیدهای آمینه ضروری نیاز انسان و آبزیان 

بالغ کفال  ماهیانعضله  کارایی پروتئین بافتچنین به اسیدآمینه و هم

   است. شده آورده(  3نیز در )جدول طالیی 
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 گرم پروتئین نمونه( 100)گرم در  طالیینه ماهی کفال یپروفیل اسیدآم میانگین( ±میزان )انحراف معیار  :2جدول 

 اسیدآمینه
استاندارد  دوره جنسی جنسیت   

FAO/WHO تولیدمثل غیرتولیدمثل ماده نر 
 - 34/1±0/0 35/1±11/0 34/1±01/0 35/1±1/0 آرژینین

 - 66/0±17/0 67/0±05/0 66/0±15/0 67/0±96/0 متیونین++
 4 96/0±66/0* 00/1±05/0 97/0±07/0 99/0±05/0 ترئونین

 5 13/1±13/0 17/1±07/0 14/1±12/0 16/1±08/0 والین
 4 06/1±08/0 09/1±16/0 09/1±14/0 07/1±11/0 ایزولوسین++

 - 65/0±15/0 67/0±05/0 66/0±14/0 65/0±08/0 هیستیدین
 7 83/1±1/0 87/1±08/0 84/1±1/0 86/1±08/0 لوسین++

 - 83/0±12/0 88/0±08/0 84/0±12/0 86/0±09/0 آالنین+ فنیل
 1 24/0±05/0 23/0±04/0 24/0±04/0 23/0±05/0 تریپتوفان
5/5 08/2±14/0 1/2±12/0 1/2±16/0 1/2±09/0 ++لیزین  

 TEAA 99/10 92/10 09/11  10/82** 36 
 - 25/0±04/0 25/0±04/0 25/0±04/0 25/0±04/0 سیستئین++

 - 77/0±14/0 79/0±06/0 77/0±12/0 79/0±09/0 پرولین
 - 31/3±18/0 42/3±08/0 34/3±18/0 39/3±1/0  گلوتامیكاسید

 - 90/0±07/0 93/0±05/0 9/0±07/0 93/0±05/0 سرین
 - 42/2±32/0 42/2±31/0 39/2±29/0 46/2±34/0 اسیدآسپارتیك 

 - 06/1±11/0 09/1±07/0 06/1±1/0 09/1±09/0 گالیسین
 - 34/1±14/0 37/1±08/0 34/1±14/0 37/1±08/0 آالنین

 - 76/0±06/0 77/0±05/0 76/0±07/0 77/0±05/0 + تیروزین
TNEAA 09/11 84/10 08/11  85/10   

76/21 08/22 مجموع کل اسیدآمینه  11/22  21/67*  
TEAA/TNEAA 99/0 1 1 99/0   

94/5 95/5 گوگردی آمینه اسیدهای جمع  6 88/5   
6/1 63/1 آروماتیك آمینه اسیدهای جمع  65/1  59/1   

68/1 73/1 نسبت لوسین/ ایزولوسین  71/1  72/1    
های مجموع اسیدآمینه (TEAAهای ضروری )مجموع اسیدآمینه .01/0داری تا ( سطح معنی**، 05/0داری تا ( سطح معنی*های آروماتیك. های گوگردی  +( اسیدآمینه( اسیدآمینه++

 .(TNEAAضروری )غیر
 

 ماهی کفال طالیی دوره جنسیپروتئین در جنس نر و ماده و  یو کارای شاخص شیمیایی :3جدول 

 2پروتئین مرجع 1پروتئین مرجع اسیدآمینه
  تولیدمثل دوره جنسیت

 پاییز بهار ماده نر

11/1 2/1 1/1 9/3 9/0 ترئونین  06/1  

9/0 9/0 9/0 6/3 3/1 والین  86/0  

83/0 8/0 8/0 5/2 3/1 ایزولوسین  81/0  

4/0 6/0 4/0 1/2 6/1 هیستیدین  4/0  

 1 1 1 1 3/3 9/1 لوسین

30/1 3/1 3/1 7/5 6/1 لیزین  25/1  

86/0 9/0 9/0 5/6 9/1 آالنین+ تیروزینفنیل*  83/0  

94/0 1 5/0 5/0 1/3 7/1 متیونین+ سیستئین**  

60/0 59/0 59/0 - - (1)فرمول  کارایی پروتئین  57/0  
(2)فرمول  کارایی پروتئین  - - 68/0 67/0 65/0  68/0  
(3)فرمول  کارایی پروتئین  - - 29/0 29/0 3/0  28/0  

براساس استاندارد  میزان اسیدهای آمینه مورد نیاز انسان بالغ (1 است.متیونین مربوط به  2عدد در پروتئین مرجع  (**آالنین است. مربوط به فنیل 2عدد در پروتئین مرجع ( *

(WHO/FAO، 1985) .2 )برای ماهی کپور مینه مورد نیاز میزان اسیدهای آ (NRC ،1993) 
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 بحث
برداری بررسی محتوای پروتئین بافت ماهی بین دو فصل نمونه       

های دوره در ماهیان بافت فیله پروتئین درصد نشان داد که تغییرات

 است دوره تولیدمثل تأثیر تحت ریزی،تخم دوره از پس و پیش

درصد در دوره  81/21ن ماهیان از پروتئی درصد که میزانطوریبه 

درصد در دوره غیرتولیدمثل در  85/22تولیدمثل در فصل پاییز، به  

 تأثیرگذار روی فاکتورهای بین در ترین عاملمهم فصل بهار رسید. غذا

 غذا کمبود که با هاییدوره در باشد. ماهیمی بدن شیمیایی ترکیبات

 تدریجغذایی، به ایرذخ کاهش ریزی( باتخم ،روبروست )مهاجرت

، و همکاران Tzikas) دهدرخ می عضالت شیمیایی ترکیب در تغییراتی

 بودن تردر ماهی کفال طالیی دیده شد. کم که این امر کامالً (.2007

 دلیلهب احتماالً  ،دارمعنی اختالفه با ماد ماهیان در پروتئین محتوای

هاست اووسیت به دهما مولد از ویتلوژنز مرحله طی مواد مغذی تامین

(Brooks 1977 ،و همکاران). نظربهBrooks  ( 1977و همکاران) ، طی

 موجود هایاووسیت از مغذی مواد ماهیان ماده، سازی درزرده مرحله

 گردد. ذخیره می شود و سپسمی ها منتقلكتخم تخمدان به در

 گشاییتخم تازه الروهای و تخم نیاز مورد غذایی دیگر، مواد عبارتهب

 .گرددمی تامین ماده مولدین از شده

دو  هر فیله بافت در اسیدآمینه 18 نتایج بررسی حاضر،مطابق        

از آن که . شد شناسایی متفاوت مقادیر ابجنس ماهی کفال طالیی 

با وجود  اسیدآمینه غیرضروری بود. 8اسیدآمینه ضروری و  10میان 

 در غیرضروری و نه ضروریآمی اسیدهای مجموع باالتر بودن میزان

ماهی کفال  ماده داری بین ماهیان نر ونر، اما تفاوت معنی ماهیان

 ترین. اسیدآمینه لیزین و پس از آن لوسین بیشنداشت وجودطالیی 

گلوتامیك اسید و پس از  ،ضروری آمینه اسیدهای مجموع در را مقدار

آمینه  یاسیدها مجموع در را مقدار ترینآن آسپارتیك اسید بیش

مشابه نتیجه فوق  .ندداد اختصاص خودهب جنس دو هر غیرضروری در

)ذاکری و همکاران،  در ماهی شانك زردباله نیز گزارش شده است

تاثیر  تحت مستقیم طورهب ماهی آمینه ترکیبات اسیدهای .(1391

 فصل، غذایی، خارجی مانند منابع عوامل ،جنسیتن، بد اندازه گونه،

که طوری(. بهBorresen ،1992) دارد قرار رارت آبح درجه و شوری

 اسیدهای برداری نشان داد که مجموعنتایج مقایسه دو فصل نمونه

 باالتر است. ماهیان غیرتولیدمثل دوره در غیرضروری و آمینه ضروری

فصل  در غذا کیفیت پروتئین بودن باال دهندهنشان تواندیاین امر م

یان و مصرف بخشی از پروتئین جهت ل ماهفعا یهزمان تغذ یعنیبهار 

 داد نشان مطالعه در این یبرداردو دوره نمونه یسهمقا .باشد تولیدمثل

 پیدا افزایش تغذیه، افزایش سطح با الشه آمینه اسیدهای که میزان

 اسیدهای میزان (1998) همکاران و Carpene مطالعات اساسبر .کندمی

 غذای خورده شده پروتئینی منابع یرتاث تحت فیله ماهی بافت در آمینه

  .قرار دارد

بخشی  Udayasekhara Rao (1979) و   Belavadyطبق مطالعه       

وسیله جذب شدن از سوی ایزولوسین خنثی هلوسین خوراکی بز ا

شود و تعادل نسبت لوسین به ایزولوسین بسیار مهم است. نتایج می

هی کفال طالیی از تعادل دهد این نسبت در مابررسی حاضر نشان می

خوبی برخوردار است و میزان ایزولوسین در ترکیب اسیدهای آمینه 

تر از لوسین است و لوسین موجود در این ماهی قابل این ماهی کم

 وسیله ایزولوسین را ندارد.هاستفاده است و مشکل خنثی شدن ب

در ماهی کفال  ترین اسیدآمینه ضروریعنوان اصلیلیزین به       

برای سایر ماهیان مانند سارم دهان  طالیی بود، در مطالعات مشابه

علیپور و )جنتماهی ایرانی تاس(؛ 1391)سرحدی و همکاران،  بزرگ

)ذاکری  (، شانك زردباله1393شریفیان، ) ماهی بنی ،(1388همکاران، 

 Thunnus albacares، Stolephorus (،1391 همکاران، و

commersonii، Katsuwonus pelamis، Leiognathus splendens ،

Trichiurus lepturus  وEpinephels spp. (Mohanty  ،و همکاران

طور گسترده برای رشد ( گزارش شده است. اسیدآمینه لیزین به2014

، Chen) شودمورد نیاز است و کمبود آن منجر به کمبود ایمنی می

وسین و آرژنین، والین و سایر اسیدهای آمینه ضروری ل(. 2003

ترین اسیدهای آمینه ضروری بافت فیله ماهی ترتیب مهمایزولوسین به

 و آرژنین نقش مهمی در تقسیم سلولی. کفال طالیی را تشکیل دادند

ای لوسین تنها اسیدآمینه (.2013 و همکاران، Sarma) دارد بهبود زخم

نقش درمانی و  تواند سنتز پروتئین عضله تحریك کنداست که می

 .(2014و همکاران،  Mohanty) مهمی در سوختگی دارد

در ماهی کفال  ترین اسیدآمینه غیرضروریاسیدگلوتامیك اصلی       

علیپور و )جنتماهی ایرانی برای سایر ماهیان مانند تاس طالیی،

(، شانك زردباله 1393شریفیان، ، ماهی بنی )(1388همکاران، 

، Nemipterus japonicus، T. albacares(، 1391ذاکری و همکاران، )

S. commersonii، K. pelamis، L.  splendens، T. lepturus  و

Epinephels spp. (Mohanty  ،2014و همکاران ) گزارش شده نیز

ترین اسیدآمینه آزاد در حوضچه خارج است. اسیدگلوتامیك بیش

 شح اسیددهد. ترهای اسکلتی بدن را تشکیل میسلولی ماهیچه

عنوان یك به ،های مهمگلوتامیك از ماهیچه در بسیاری از بیماری

 . حامل مهم در انتقال نیتروژن و کمك به سیستم ایمنی است

نیتروژن در سنتز پورین و پیریمیدین  عنوان یك دهندهچنین بههم

باشد. اسیدگلوتامیك نقش مهمی در ها مهم میبرای تکثیر سلول

ین نهای کلیدی مانند گلوتکند و برای سنتز مولکولیمتابولیسم ایفا م

اسیدآسپارتیك،  البته (.2014و همکاران،  Mohanty) ضروری است

)سرحدی  ایم زخم دارندتیدر ال گلیسین و اسیدگلوتامیك نقش اساسی



 سیدآمینه ماهی كفال طالیی دریای خزر ا تركیبات پروفیل شناسایی                                                          توانینوروزی و باقری

164 
 

 همراهی( و بهGriminger ،1984و   Chyung؛1391و همکاران، 

 Ruizنمایند )می تعیین هاماهی رد را مزه و بو طعم، هایویژگی آالنین

Capillas  وMoral ،2004های (. آسپارتیك اسید پیش ماده مکمل

های مهمی ایزولوسین و لیزین است و ترشح هورمون ترئونین، متیونین،

 عنوانبه لیزین و اسیدگلوتامیك کند. اسیدآسپارتیك،را تنظیم می

 شدند شناخته اییمحصوالت دری در موجود هاسیدهای آمین ترینمهم

(Oladapa  ،1984و همکاران .)و  گلوتامیك لیزین، آمینه اسیدهای

این  بنابراین بودند، غالب ماهی کفال طالیی در پروتئین آسپارتیك

 سیدآمینه سیستئین . اباشدمی برخوردار باالیی کیفیت از ماهی،

اختصاص داد. در  خودترین میزان اسیدآمینه غیرضروری را بهکم

های جانوری میزان سیستئین اندک است. سیستئین تر پروتئینبیش

و  Sandstrom) ویژه روی دارداثر مثبتی بر جذب مواد معدنی به

متیونین برای درمان اختالالت (. Mendoza ،2002؛ 1989همکاران، 

بیماری و  کبدی، بهبود زخم و درمان افسردگی، آلرژی، آسم

گلیسین نقش (. Fava ،2002و  Mischoulon) پارکینسون نقش دارد

مهمی در تنظیم متابولیسم، جلوگیری از آسیب بافت، افزایش فعالیت 

های بیماری دیابت،، اکسیدانی، سنتز پروتئین و بهبود زخمضدآنتی

، Wang) کندبازی می های التهابیو انواع بیماری قلبی عروقی، سرطان

سروتونین است سنتز نیاز برای تریپتوفان یك پیش اسیدآمینه(. 2013

 های مهم بدن ضروری استبرای توسعه و عملکرد بسیاری از اندامو 

(Segura  وVentura ،1988.)  هیستیدین نقش متفاوتی در متابولیسم

ترئونین برای درمان سیستم (. 2007و همکاران،  Liao) پروتئین دارد

برای  (. ایزولیسینHyland ،2007گیرد )ورد استفاده قرار میم عصبی

(. Charlton ،2006تشکیل و رشد مناسب عضالت مورد نیاز است )

ماده گلیسین، سیستئین و تیپتوفان است و نقش بسیار سریین پیش

 کند. سلولی ایفا می هایپیاممهمی در 

شاخص شیمیایی برای تعیین ارزش منبع پروتئینی و اسیدهای        

ی با امتیاز شیمیایی باال، رود. پروتئینکار میآمینه محدودکننده به

تر در بدن قابل استفاده است. در ارزش بیولوژیکی باالیی دارد و بیش

جز بالغ به انسان یك ( با توجه به نیازهای3مطالعه حاضر )جدول 

 FAO/WHOتر از حد استاندارد و لیزین بقیه پایین ترئونیناسیدآمینه 

 ینه ضروری، ارزشاسیدآم شاخص براساس هاپروتئین بودند. کیفیت

 اسیدهای میزان شود. افزایشمی بررسی بیولوژیکی ای، ارزشتغذیه

 یا بیولوژیکی ارزش رفتن باال موجب در پروتئین موجود ضروری آمینه

 شد. آن خواهد کیفیت

های گونه با سایر طالیی کفال آمینه ماهی اسیدهای ترکیب مقایسه       

آمینه ماهی کفال  اسیدهای ترکیب د کهادها نشان بررسیدر  دریایی 

 . (4جدول ) دارد ی ماهیانهاهایی نسبت به سایر گونهطالیی تفاوت

 دریایی در محصوالت ضروری امینه اسیدهای مجموع توجه شود که

 قابلیت و نوع جنسی، بلوغ محیطی، مراحل زیست شرایط براساس

 است متفاوت شور آب ماهیان مختلف هایدر گونه غذا به دسترسی

(Kim و Lall، 2000.) آمینه غیرضروری اسیدهای درصد از حاصل نتیجه 

 غذایی منابع دریا، محیطیزیست شرایط که است آن دهندهنشان

 دهدقرار می هاگونه اختیار در را آمینه این اسیدهای از مناسبی
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(Grigorakis  ،2002و همکاران .)آمینه اسیدهای به نیاز طورکلیبه 

 در برخی زیادی ندارد و اختالفات جزئی تفاوت ماهیان ضروری برای

 و موجود های ساختمانیئینتپرو سهم در تفاوت واسطهبه هاگونه از

 نسبت متفاوت فیزیولوژیك یا نیازهای و متفاوت متابولیسم چنینهم

 که دیگری دلیل .(1393شریفیان، باشد )می های خاصاسیدآمینه به

 در موجودات بدن هایپروتئین سنتز ،نمود ارائه هماهنگی براین توانمی

 دهندهتشکیل آمینه اسیدهای لذا هاست.آن وراثتی طالعاتابراساس 

 در افراد غذایی جیره آمینه اسیدهای ترکیب از نظر بدن صرف بافت

 (.Wilson ،1985) کندمی پیروی یکسان الگوی از مختلف

 پروتئین محتوی که کرد بیان توانمی کلی گیرینتیجه عنوانبه       

در دوره غیرتولیدمثل )فصل بهار(  کفال طالیی ماهی هآمین هایاسیدو 

تر از دوره غیرتولید مثل )فصل پاییز( است و با وجود باالتر بودن بیش

داری بین جنس نر و ماده این ماهی وجود ها تفاوت معنیآن در ماده

 برای مهمی پیشگام که لیزین هاسیدآمین لحاظ از ندارد. این ماهی

 که آسپارتیك و گلوتامیك هاسیدهای آمین و است گلوتامات سنتز

 غنی هستند، دریایی محصوالت در موجود هاسیدهای آمین ترینمهم

 مصرف، کفال طالیی ماهی باالی کیفیت به توجه با بنابراین. باشدمی

 شود.میها توصیه خانواده غذایی سبد در آن
 

  منابع
ماهونک، ع. و شعبانی، صادقی شعبانپور، ب.؛ ح.؛ علیپور،جنت .1

تاس شده کباب و خام هایفیله ایتغذیه ارزش بررسی .1388 ع.،

 صنایع و تغذیه علوم مجله .(Acipenser persicusایرانی ) ماهی
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