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چکیده
بررسی ترکیب تغذیهای غذاهای دریایی به جهت توصیه غذایی مهم است .لذذا در تقییذح ضا ذر اسذیدهای چذرد در مذاهی کذوتر
بررسی شد .ماهی کوتر ساده و دم زرد در پاییز و بهار از دریای عمان صید و پس از استخراج چربی و آمادهسازی پروفیذ اسذیدهای
چرد سنجش شد .سپس شاخصهای سالمت چربی مقاسبه شد .اسیدهای چرد اشباع در هر دو گونه در فص بهار بذیش از پذاییز
بذود ( .)P>0/05بیشترین مذیزان اسیذدهای چذذرد تک غیراشبذاع در فصذذ پاییز دیذذده شذد ( .)P>0/05مجمذذذوع EPA +
 DHAدر ماهی کوتر ساده و کوتر دم زرد در فص بهار کمترین و در فص پاییز بیشترین بود ( .)P<0/05اسیدهای چرد امگذا 3
در فص پاییز در هر دو گونه باالترین میدار را به خود اختصاص می داد و اختالف معنیداری با فص بهذار در هذر دو گونذه داشذت
( .)P>0/05شاخص ترومبوژنز در بهار در کوتر ساده باالترین میدار بود ( )0/62 ± 0/24و با فص پاییز و نتایج هر دو فص کوتر دم
زرد اختالف معنیداری داشت ( .)P>0/05چون فص تخمریزی این دو گونه در بهار تذا تابسذتان اسذت ،اختالفذات مشذاهده شذده
میتواند به دلی نیازهای جنسی ماهی باشد.
کلمات کلیدی :ماهی کوتر ساده ،ماهی کوتر دم زرد ،اسید چرد ،ترومبوژنز ،آتروژنز
* نویسنده مسئولtaheri@cmu.ac.ir :
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مقدمه
ماهی منبع بذا ارزشذی از پذروتئین ،ویتذامین ،مذواد معذدنی
روری و اسیدهای چرد بذه ویذهه اسذیدهای چذرد بلنذد-
زنجیره غیراشباع است .ماهی نسبت به گوشذت قرمذز ه ذم
پذیری باالتری دارد ،چون از بافت پیوندی کمتری برخوردار
است و در میاب گرما پایداری کمتری دارد .با وجذود ایذن،
ترکیب شیمیایی اجزای مختلف بذدن بذا توجذه بذه گونذه و
عوام دیگر ،مانند منطیه صید ،فص  ،جنسیت و سن ماهی
تغییر میکند (.)Grigorakis, 2007
پروفیذذ تغذیذذهای ابتذذدا بذذا مقتذذوای درشذذتمغذذذیهذذا
(ماکرونوترینتها) در گوشت ماهی مثذ پذروتئین ،چربذی و
کربوهیدراتها تعیذین میشذود (.)Fuentes et al. 2010
این ترکیبات با در دسترس بودن غذا ،فعالیت شذنای شذدید
در زمان مهاجرت و تغییرات سوخت و سذاز (متابولیذک) در
طذول فصذ زادآوری تغییذر میکنذد ( Lupatsch et al.
 .)2003چربیها ترکیبات مهمی از قسذمت خذوراکی فیلذه
ماهیاند و میدار آنها بین  0/5تذا  %22متغیذر اسذت .مزیذت
چربیهای دریایی به دلی میادیر قابذ توجذه از اسذیدهای
چذذرد غیراشذذباع زنجیذذره بلنذذد ( Poly Unsaturated
) )Fatty Acids (PUFAبذذه خصذذوص اسذذید چذذرد
غیراشباع امگا 3-است که اهمیت آنها در تغذیه و سذالمت
انسان شناخته شده است.
میزان چربی در بافذت مذاهی وابسذته بذه گونذه اسذت و بذه
فاکتورهای مختلذف زیستشذناختی و بومشذناختی موجذود
بستگی دارد .میزان چربی بافت بهطور مستییم تقذت تذث یر
جیره غذایی نیذز قذرار دارد و تغییذرات زیذادی در مقتذوای
چربی و ترکیب اسیدهای چرد دیده میشذود ( Yildiz et
.)al. 2006; Tocher, 2010
ایکوزاپنتانوئیک اسید و دوکوزاهگزانوئیک اسذید ،اسذیدهای
چربی هستند که از نیطه نظر درمذانی توجذه خاصذی را بذه
خود جلب کردهاند .بذرخالف موجذودات غیردریذایی ،چربذی
مواد غذایی دریایی ضذاوی میذدار قابذ تذوجهی از  EPAو
 DHAاست .فاکتورهای تغذیذهای بذا بیماریهذای قلبذی و
عروقی انسان ارتبذا دارد و بذر اسذاس تقریککننذدگی یذا
خاصذذیت ممانعذذت کننذذدگی بررسذذی مذذیشذذود .روغنهذذای
دریایی که غنی از اسیدهای چرد امگا  3هستند در درمذان

بیماریهایی مث قلبی-عروقی ،آرتریت ،بیماریهای دستگاه
ایمنی و سذرطان کذاربرد دارنذد ( Nair and Connolly,
 .)2008چربی ماهیان دریایی با سطح کم لینولئیذک اسذید
( )C18:2n-6و لینولنیذذک اسذذید ( )C18:3n-3شذذناخته
میشود ،اما غنی از اسیدهای چرد بلند زنجیذره ()PUFA
است ،بهخصوص ایکوزاپنتانوئیک اسذید (EPA, C20:5n-
 )3و دوکوزاهگزانوئیذذک اسذذید ( )DHA, C22:6n-3و
آراشذذیدونیک اسذذید ( .)C20:4n-6اسذذیدهای چذذرد تذذک
غیراشباع و بلند زنجیذره چنذد غیراشذباع نیشذی ضیذاتی در
تغذیذذه انسذذان ایفذذا میکننذذد و بذذه دلی ذ کذذاهش خطذذرات
بیماریهای قلبی و عروقی بسیار مورد توجهاند ( Mashek
.)and Wu, 2015
اسیدهای چرد تذک غیراشذباع ( )MUFAsمثذ اولئیذک
اسید ( )C18:1n9نیش مقافظتی در سالمت انسان دارنذد
و جیذذره غذذذایی کذذه از ایذذن اسذذیدهای چذذرد غنذذی باشذذد،
کلسذذترول خذذون را ماننذذد اسذذیدهای چذذرد امگذذا  3پذذایین
مذیآورد .بذهعذذالوه ،اسذذیدهای چذرد بلنذذد زنجیذذره شذذدیدا
غیراشباع ( )HUFAsاز نوع امگا  3به همذراه آراشذیدونیک
اسید در سنتز پروستاگلندینها ،ترومبوکسآنها و لوکوترین-
ها نیش دارند (.)Calder, 2006
کوتر ماهیان به همراه ماهیانی چون ماکرل ،ضلوا سیاه ،جذزء
ماهیان نزدیک به کذف هسذتند کذه تولیذد جهذانی آنهذا بذه
 2862316تن در سذال میرسذد ( .)FAO, 2014ایذن دو
گونه ،از ماهیان ارزشذمند آدهذای خلذیج فذارس و دریذایی
عماناند که به دلی خوش خوراکی و قیمت مناسب ،قسمت
مشخصی از صید و تجارت آبزیان جنذود ایذران را بذه خذود
اختصذاص میدهنذد ،امذا در خصذذوص ارزش تغذیذهای آنهذذا
اطالعاتی در دست نیست .با توجه به در دسترس بودن ایذن
ماهیان در تمام فصول سال و نیاز به دسذتیابی بذه اطالعذات
تغذیهای آنها در فصول متفاوت سال ،در تقییذح ضا ذر بذه
بررسی پروفی اسید چذرد ایذن دو گونذه مذاهی ارزشذمند
دریای عمان در دو فص پاییز و بهار پرداخته شده است.
مواد و روشها
ماهی کذوتر سذاده و کذوتر دم زرد در پذاییز و بهذار بذا طذول
متوس ذ  55 ± 4/8سذذانتیمتذذر و وزن متوس ذ 1/2 ± 0/3
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 2/2می لیتر مقلول متانولی  20% BF3ا افه شد و مقلول
برای  3تا  5دقییه جوشانده شد .مجذددا خنذک شذد و یذک
میلیلیتر هگزان و یک میلیلیتر مقلول اشذباع نمذک طعذام
ا افه شد .سولفات سدیم ا افه شد (1تا  2گرم) و سپس فاز
هگزانی رویی در مینی ویذالهذای اپنذدورف تیسذیم گردیذد.
اسیدهای چرد متی اسذتر شذده بذا دسذتگاه کرمذاتوگرافی
گازی  HPمجهز به دتکتور  FIDو سذتون کذاپیالری HP-
 )100 m × 0.25 mm I.D. × 0.25 μm( 88شناسایی
شد .دمای داخلی ستون  140 °Cبرای  5دقییه بذود کذه بذا
نرخ  4درجه سانتیگراد بر دقییه به  230 °Cرسذید و 42/5
دقییه باقی ماند .دمای تزرییگر و شناساگر به ترتیذب  260و
 270درجه سانتیگراد بود .گذاز ضامذ نیتذروژن بذا سذرعت
 0/85میلیلیتر بذر دقییذه و هیذدروژن و هذوای سذنتزی بذا
سرعت  30و  300میلیلیتر بر دقییه برای شناساگر استفاده
شد .میزان تزریح یک میکرولیتر بذود .شناسذایی بذا ترکیذب
اسید چذرد اسذتاندارد ( )Supelcoو میایسذه پیذک نمونذه
مجهول با استاندارد انجام شد .تمذام نمونذهها بذا سذه تکذرار
انجام شد .میادیر اسید چرد به صورت درصد سطح زیر پیک
از کذذذذ بیذذذذان شذذذذد .شذذذذاخصهای آتروژنیسذذذذیتی
( )Atherogenicityو ترومبوژنیسیتی طبح فرمولهای زیر
مقاسبه شد:

کیلوگرم از بندر چابهار صید ،و پس از انتیال در یخ تذا زمذان
آنالیز در فریزر  -20درجه سانتیگراد نگهداری شذد .در هذر
گروه 3 ،دسته  7تایی از ماهیان قرار داشذت .نمونذهبرداری از
ع له زیر باله پشتی و باالی خ جانبی انجام شذد و پذس از
چرخ شدن به شک منجمد ،مخلو شد تا یکنواخذت شذود.
مواد شیمیایی مصذرفی ،تمامذا از مذواد شذیمیایی مخصذوص
آنالیز آزمایشگاهی استفاده شد .تجزیه اسیدهای چرد بافذت
ماهی بر اساس روش  Folchو همکاران ( )1957انجام شذد.
یک گرم نمونه یکنواخت شده در لوله آزمایش قذرار گرفذت و
 15میلیلیتر ضالل کلروفرم/متانول (نسبت  2به  )1به نمونه
ا ذذافه شذذد و  3دقییذذه مخلذذو شذذد .نمونذذه  24سذذاعت در
یخچال نگهداری شد .سپس  5میلیلیتر آد میطذر ا ذافه و
مخلو شد .نمونه به دکانتور  50میلیلیتری منتی شد و 4
ساعت ابت نگهداری شد .فاز کلروفرم زیذرین جذدا و توسذ
گاز نیتروژن ضالل پرانذی شذد 4 .میلیلیتذر کلریذد منیذزیم
 % 0/034به هر یک گذرم نمونذه بافذت ا ذافه شذد .عصذاره
کلروفرم/متانولی برای یک شب در  4درجه سانتیگراد انکوبه
شد .فاز زیرین دکانتور ضالل پرانی شد تا فاز چربذی کذ بذه
دسذذت آیذذد .استریفیکاسذذیون توسذذ روش  Metcalfeو
 )1961( Schmitzانجذذذام شذذذد 50 .میلیگذذذرم از روغذذذن
استخراجی توس  5میلیلیتذر سذود متذانولی در دمذای 90
درجه سانتیگراد ده دقییه صابونه شد .بعذد از خنذک شذدن
]AI = [(12:0 + (4×14:0) + 16:0] / [∑MUFA + n6 PUFA + n-3 PUFA
)TI = (14:0 + 16:0 + 18:0)/[0.5×∑MUFA+0.5× n-6 PUFA+3×n-3 PUFA) + (n-3 PUFA/ n6 PUFA
آنالیز آماری
از آزمون تی جفتی ( )Paired sample T testبرای
میایسه نتایج اسید چرد هر گونه در دو فص  ،آنالیز واریانس
یک طرفه ( )One-Way ANOVAو آزمون معنیداری
توس آزمون دانکن برای میایسه نتایج در فصول مختلف و
اختالفات گونهای ،استفاده شد .برای آنالیز دادهها از نرمافزار
 Graphpad-Prismاستفاده شد.
نتایج
میذزان چربذی گوشت مذاهذی کوتر ساده در فصذ پاییز
( )2%/2 ± 0/6اختذذالف معنذیداری با فصذذذ بذهذذار

( )%3/1 ± 0/4نشان داد ( .)P>0/05این میزان برای گوشت
ماهی کوتر دم زرد در فص پاییز ( )%2/51 ± 0/3نیز
اختالف معنیداری با فص بهار ( )3%/31 ± 0/1نشان داد
( .)P>0/05ترکیب اسیدهای چرد ماهی کوتر ساده در دو
فص پاییز و بهار در جدول  1آمده است .ضداکثر میزان
اسید اولئیک ( )C18:1با  %29/0 ± 0/2و ± 0/77
 %27/97بهترتیب در پاییز و بهار بود .ضداکثر میزان اسید
پالمیتیک ( %25/6 ± 0/4 )C16:0و  %20/43 ± 0/03به
ترتیب در بهار و پاییز بود .ضداکثر اسید چرد چند غیراشباع
( )PUFAدوکوزاهگزانوئیک اسید ( )C22:6n-3با ± 0/4
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 %18/34و  %16/28 ± 1/32به ترتیب در پاییز و بهار دیده

شد.

جدول  -1ترکیب اسیدهای چرب ماهی کوتر ساده در دو فصل پاییز و بهار (.)%

اسید چرد

PUFA

MUFA

SFA

بهار

پاییز

( 12:00لوریک اسید)

0/05 ± 0/01

0/06 ±0 /02

( 14:00میریستیک اسید)

4/81 ± 0/09b

5/7 ± 0/05a

( 15:00پنتادکانوئیک اسید)

0/49 ± 0/01b

0/7 ± 0/04a

( 16:00پالمیتیک اسید)

25/6 ± 0/4a

20/43 ± 0/03b

( 17:00هپتادکانوئیک اسید)

0/55 ± 0/02

0/59 ± 0/05

( 18:00استئاریک اسید)

6/31 ± 0/2a

2/29 ± 0/4b

( 20:00آراشیدیک اسید)

0/53 ± 0/02b

0/63 ± 0/05a

( 16:1پالمیتولئیک اسید)

7/1 ± 0/3b

8/07 ±0/14a

27/97 ±0/77b

29/0 ±0/2a

( 20:1پائولینیک اسید)

0/3 ± 0/02b

1/03 ±0/16a

( 18:2n6لینولئیک اسید)

0/81 ± 0/05b

1/47 ± 0/32a

( 18:3n6گاما -لینولنیک اسید)

0/13 ± 0/02b

1/67 ± 0/02a

( 18:3n3آلفا -لینولنیک اسید)

0/3 ± 0/03b

0/87 ± 0/03a

( 18:4n3استئاریدونیک اسید)

0/06 ± 0/0a

0/04 ± 0/0b

( 20:4n6آراشیدونیک اسید)

1/18 ± 0/11a

0/6 ± 0/05b

( 20:5n3ایکوزاپنتانوئیک اسید)

3/07 ± 0/2b

5/4 ± 0/03a

( 22:6n3دوکوزاهگزانوئیک اسید)

16/28 ± 1/32b

18/34 ± 0/4a

( 18:1اولئیک اسید)

نتایج به صورت میانگین  ±انقراف معیار گزارش شده است .در هر ردیف ضروف غیر هم نام نشان دهنده
اختالف معنیدار توس آزمون دانکن در سطح اضتمال  %95است.

جدول  2ترکیب اسیدهای چرد ماهی کوتر دم زرد در دو
فص پاییز و بهار را نشان میدهد .ضداکثر میزان اسید چرد
اسید اولئیک ( )C18:1با  %28/2 ± 0/12و ± 0/65
 %26/88به ترتیب در پاییز و بهار بود .ضداکثر میزان اسید
پالمیتیک ( %26/3 ± 0/2 )C16:0و  %20/12 ± 0/13به

ترتیب در بهار و پاییز بود .ضداکثر اسید چرد چند غیراشباع
( )PUFAاسید دوکوزاهگزانوئیک ( )C22:6n3با ± 0/66
 19/04و  %17/44 ± 1/11به ترتیب در پاییز و بهار دیده
شد.
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جدول  -2ترکیب اسیدهای چرب ماهی کوتر دم زرد در دو فصل پاییز و بهار (.)%

اسید چرد
( 12:00لوریک اسید)
( 14:00میریستیک اسید)

بهار

پاییز

0/06 ± 0/01b

0/08 ± 0/01a

4/41 ± 0/11

a

5/2 ± 0/2

0/48 ± 0/01

0/5 ± 0/01

b

SFA

( 15:00پنتادکانوئیک اسید)

a

( 16:00پالمیتیک اسید)

a

MUFA

( 17:00هپتادکانوئیک اسید)

0/4 ± 0/03

20/12 ± 0/13
b

0/5 ± 0/02

( 18:00استئاریک اسید)

6/55 ± 0/22a

3/0 ± 0/1b

( 20:00آراشیدیک اسید)

0/44 ± 0/02

0/6 ± 0/02

b

6/1 ± 0/2b
26/88 ± 0/65

a

28/2 ± 0/12

0/3 ±0/01

a

1/13 ± 0/05

( 16:1پالمیتولئیک اسید)
(18:1اولئیک اسید)

b

( 18:2n6لینولئیک اسید)
( 18:3n6گاما -لینولنیک اسید)
( 18:3n3آلفا -لینولنیک اسید)

a

7/17 ± 0/22a

b

( 20:1پائولینیک اسید)

PUFA

26/3 ± 0/2

b

1/03 ± 0/12b

1/99 ± 0/44a

0/11 ± 0/01

1/22 ± 0/1

b

b

0/3 ± 0/04

a
a

0/55 ± 0/09

0/05 ± 0/0

0/04 ± 0/0

( 20:4n6آراشیدونیک اسید)

1/66 ± 0/12a

0/9 ± 0/03b

( 20:5n3ایکوزاپنتانوئیک اسید)

4/01 ± 0/04

5/1 ± 0/23

( 18:4n3استئاریدونیک اسید)

( 22:6n3دوکوزاهگزانوئیک اسید)

b

17/44 ± 1/11b

a

19/04 ± 0/66a

نتایج به صورت میانگین  ±انقراف معیار گزارش شده است .در هر ردیف ضروف غیر هم نام
نشان دهنده اختالف معنیدار توس آزمون دانکن در سطح اضتمال  %95میباشد.

برآورد مجموع انواع اسید چرد و شاخصهای سالمتی چربی
در ماهی کوتر ساده و کوتر دم زرد در دو فص پذاییز و بهذار
در جدول  3آورده شده است .همذانطذور کذه از جذدول بذر
میآید ،مجموع اسذیدهای چذرد اشذباع ( )SFAدر هذر دو
گونه در فص بهذار بذیش از پذاییز بذود ( .)P>0/05ضذداکثر
میزان اسیدهای چرد تذک غیراشذباع ( )MUFAدر فصذ
پاییز دیده شد کذه نسذبت بذه فصذ بهذار اخذتالف داشذتند
( .)P>0/05اسیدهای چرد تک غیراشباع در فصذ بهذار در
کوتر دم زرد کمتذر از کذوتر سذاده بذود ( .)P>0/05مجمذوع
 EPA+DHAدر فص بهار در ماهی کوتر ساده و کذوتر دم

زرد ضداق بود و در فص پاییز در هر دو گونذه بذه بذاالترین
میدار رسید ،اما در کوتر دم زرد در فص بهار با فصذ پذاییز
در هذذر دو گونذذه اخذذتالف معنذذیداری نداشذذت (.)P<0/05
مجموع اسیدهای چرد امگا  6در تمامی فصول بذاالتر از %2
بود .بیشترین میزان در فص پاییز دیده شد .میزان اسیدهای
چرد امگا  3در فص پاییز در هذر دو گونذه ،ضذداکثر بذود و
اخذتالف معنذیداری بذا فصذ بهذار در هذر دو گونذه داشذت
( .)P>0/05بین دو گونه در فص مشابه اختالف معنذیداری
دیده نشد (.)P<0/05
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شاخص ترومبوژنز در فص بهار در کوتر ساده ،ضداکثر میدار
بود ( )0/62 ± 0/24و با فص پاییز و نتایج هر دو فص کوتر
دم زرد اختالف معنیداری داشذت .کذوتر دم زرد در پذاییز و
بهار و همچنذین بذا شذاخص کذوتر سذاده در پذاییز اخذتالف
معنیداری نشان نداد.
شاخص آتروژنز در فص بهار برای هر دو گونه ضداکثر بذود و
با شاخص مقاسباتی در فص پاییز برای هر دو گونه اختالف
معنیداری نشان داد (.)P>0/05

ضداکثر نسبت امگا  3به امگا  6در کوتر ساده در فصذ بهذار
دیده شد ( )9/33 ± 0/53که با بییه نسذبتهای مقاسذباتی
برای هر دو مذاهی اخذتالف معنذیداری داشذت (.)P>0/05
ضداقذ آن در فصذ پذاییز بذرای کذوتر دم زرد دیذده شذذد
( )6/06 ± 0/6که با نسبت مقاسباتی فص پاییز کوتر سذاده
اختالفی نشان نداد .برعکس این نتایج برای نسبت امگا  6بذه
امگا  3دیده شد .نسبت  PUFA/SFAدر فص بهار با پاییز
در هر دو گونه مذاهی کذوتر اخذتالف معنذیداری نشذان داد.
ضداق میزان نسبت  PUFA/SFAدر گونه کوتر سذاده در
فص بهار دیده شد (.)0/57

جدول  -3مجموع انواع اسید چرب و شاخصهای سالمتی در ماهیان کوتر ساده و کوتر دم زرد در دو فصل پاییز و بهار.

کوتر ساده
مجموع اسیدهای چرد اشباع

کوتر دم زرد

بهار

پاییز

بهار

پاییز

38/34 ± 0/75a

30/4 ± 0/19b

38/64 ± 0/6a

30/00 ± 0/49b

35/37 ± 1/09

38/1 ± 0/42

33/28 ± 0/86

ab

36/5 ± 0/39

24/6 ± 0/44a

29/24 ± 1/55a
24/14 ± 0/89

مجموع اسیدهای چرد تک غیراشباع

b

مجموع اسیدهای چرد چند غیراشباع
DHA + EPA

21/83 ± 0/73a

29/82 ± 0/49a

19/35 ± 1/52

a

23/74 ± 0/59

21/45 ± 1/15

مجموع چند غیراشباع n-6

2/12 ± 0/18c

ab

3/74 ± 0/39

2/8 ± 0/25

مجموع چند غیراشباع n-3

19/71 ± 0/55b

24/65 ± 0/46a

21/8 ± 1/19b

24/69 ± 0/98a

7/8 ± 0/27

6/06 ± 0/6

0/16 ± 0/01a
0/97 ± 0/03

b

a

c

ab

bc

نسبت  n-3به )n-3/n-6( n-6

a

9/33 ± 0/53

6/63 ± 0/57

نسبت n-6به )n-6/n-3( n-3
PUFA/SFA

0/1 ± 0/006c

0/15 ± 0/01ab

0/13 ± 0/004b

0/57 ± 0/00

0/98 ± 0/00

0/63 ± 0/00

b

bc

a

b

b

a

a

4/11 ± 0/57

c

a

شاخص ترومبوژنز

0/62 ± 0/24a

0/26 ± 0/00b

0/04 ± 0/01b

0/27 ± 0/00b

شاخص آتروژنز

0/78 ± 0/01

0/65 ± 0/00

0/76 ± 0/02

0/63 ± 0/00

a

 a,b,cاختالف در هر ردیف را در سطح اطمینان  %95توس
گزارش شده است.

بحث
در مطالعه ضا ر به بررسی ترکیذب اسذیدهای چذرد مذاهی
کذذوتر سذذاده و کذذوتر دم زرد در پذذاییز و بهذذار پرداختذذه شذذد.
مجموع اسیدهای چرد اشباع در دو گونذه در بهذار بذیش از
پاییز بود ،اما مجموع اسیدهای چرد تک غیراشباع در پذاییز
بیش از بهار بود .مجمذوع اسذیدهای چذرد چنذد غیراشذباع
اختالفی نشذان نذداد .مجمذوع  DHA + EPAو همچنذین
مجموع میدار اسیدهای چرد امگا  6و امگا  3در فص پاییز

b

a

b

آزمون دانکن نشان میدهند ،نتایج بر اساس میانگین  ±انقراف معیار

باالتر از فص بهار بود .در میایسذه بذین دو گونذه در فصذول
مشابه دیده شد که اسیدهای چرد تک غیراشذباع در فصذ
بهار ،نسبت  n-3به  )n-3/n-6( n-6در فص بهار و شاخص
ترومبوژنز در فص بهار اختالف معنیدار دارند.
در مطالعه ضا ر میزان  SFAدر دو مذاهی ،بذیش از میذزان
 MUFAو  PUFAبذذود .میذذزان بیشذذتر اسذذیدهای چذذرد
اشذذباع نسذذبت بذذه اسذذیدهای چذذرد تذذک غیراشذذباع و چنذذد
غیراشباع در برخی دیگر از گونههای ماهیان نیز گزارش شده
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است .در ماهی  Soriola fasciataمیزان ،)3%/15( SFA
بذذذذذیش از  )2%/69( MUFAو  )0%/67( PUFAبذذذذذود
( .)Nogueira et al. 2017میذزان  SFAدر مذاهی آبذی
( ،)1%/24( )Pomatomus saltatrixکراکذذر آتالنتیذذک
( ،)1%/38( )Micropogonias undulatesمذذذذذاهی
پنگوسذذذی (،)0%/44( )Pangasius hypophthalmus
پومپذذانو فلوریذذدا (،)4%/44( )Trachinotus carolinus
( ،)0%/29( )Stenotomus chrysopsقذذزلآالی دریذذایی
خالذذدار ( )1%/21( )Cynoscion nebulosusو اسذذپات
( )3%/81( )Leiostomus xanthurusبذذیش از میذذزان
اسیدهای چرد تک غیراشباع و چند غیراشباع گذزارش شذد
( .)Cladis et al. 2014نتذایج ایذن مطالعذات بذر اسذاس
درصد از فیله گزارش شد .همچنین در مطالعات دیگر میذزان
،)36%( Caranx
 SFAماهیذذذذذذذذذذذان crysus
 )39%/6( Opisthonema oglinumو Sardinella
 )36%/8( brasiliensisبذذذذذذذیش از  MUFAو PUFA
گزارش شد (.)Visentainer et al. 2007
بذذر اسذذاس بررسذذی  Ozogulو همکذذاران ( )2008روی 34
گونذذه مذذاهی دریذذایی ترکیذذب اسذذید چذذرد ماهیذذان دریذذایی
مقذذدوده ای بذذین  30/1تذذا  %46/88اسذذید چذذرد اشذذباع،
 11/83تا  %38/17اسیدهای چرد تذک غیراشذباع و 20/49
تذذا  %49/31اسذذیدهای چذذرد چنذذد غیراشذذباع اسذذت .در
مطالعذه Aydınو همکذاران ( )2013بذر روی مذاهی فوگذو،
بیشترین اسیدهای چرد اشباع ،اسذید پالمیتیذک و اسذید
استئاریک بودند .در مطالعه ضا ذر ،میذزان اسذید اولئیذک
بیش از بییه بود و اسید پالمیتیک در میام دوم قرار داشذت.
اسید اولئیک ،فراوانتذرین اسذید چذرد تذک غیراشذباع در
چربی ماهیان دریایی است (.)Nogueira et al. 2017
اولئیک اسید به عنوان اسید چرد تذک غیراشذباع اصذلی در
مذاهی بذاس دریذایی گذزارش شذده اسذت ( Grigorakis,
 )1995( Sargent .)2007گزارش کرد که اسیدهای چرد
تک غیراشباع در طول توسعه گنادی کاتابولیزه میشذوند تذا
انرژی سوخت و ساز را فراهم کننذد .در مطالعذه  Özyurtو
همکذذاران ( ،)2005کمتذذرین مقتذذوای اسذذید چذذرد تذذک
غیراشباع ک در ماهی باس دریایی در طول فص تخمریذزی
در بهار و زمستان دیده شد .در مطالعه ضا ر نیز میزان اسید

اولئیک در فص بهار کمتر از فصذ پذاییز بذود .چذون فصذ
تخمریزی کوتر ساده و دم زرد در بهار آغاز میشذود ،شذاید
به دلی نیاز به انرژی سوخت و ساز برای تخمریزی ،اولئیذک
اسید و دیگر اسیدهای چرد تک غیراشباع در دو گونه ماهی
مذورد مطالعذذه در فصذ بهذار کاتذذابولیزه شذذده و درصذذد آن
کاهش یافتذه اسذت .پالمیتیذک اسذید ( )C16:0غالذبترین
اسید چرد اشباع در جیره غذایی انسذان ،و مهمتذرین اسذید
چرد اشباع شناخته شده است .فراوانی پالمیتیذک اسذید در
چربی مذاهی توسذ دیگذر مقییذان نیذز تائیذد شذده اسذت
( Osman et al. 2001; Guil-Guerrero et al.
.)2011
در مطالعه ضا ر ،اسذیدهای چذرد  EPA + DHAضذدود
 20%تا  %25مجموع اسیدهای چرد در هر دو گونه ماهی را
به خود اختصاص داد .این میزان بیش از مذاهی Scomber
 )18%/1( coliasبود و با میزان گزارش شده برای Sarda
 )20%/6( sardaو )19%/8( Pomatomus saltatrix
برابذذذری میکذذذرد ( .)Visentainer et al. 2007در
مطالعه  Özyurtو همکاران ( )2005سطح اسیدهای چذرد
بلنذذد زنجیذذره غیراشب ذذاع در فی ذذله ماه ذذی بذذاس دری ذذایی
 19%/31-66/93بود .دوکوزاهگزانوئیک اسید در فیلذه بذاس
دریایی  4/86و  %13/98در دو فصذ پذاییز و بهذار گذزارش
شده است .ایکوزاپنتانوئیک اسید هم  3/84و  % 6/7در فص
پاییز و بهار بود .بیشترین سطح  DHAدر بهذار و بیشذترین
سطح  EPAدر بهار و تابستان دیذده شذد .مقییذان عنذوان
کردند که این اسیدهای چرد به بافت چربی منتی میشوند
و سذذپس بذذه تخذذم مذذاهی ،چذذون تخذذم مذذاهی سرشذذار از
فسفولیپیدهای غنذی از امگذا  3اسذت ( Henderson and
 .)Almatar, 1989مقییان عنوان کردند این شاید دلیلذی
باشد که  EPAو  DHAاز ماهیچذه بذه تخذم انتیذال یابذد،
چون این اسیدهای چذرد در فصذ تخمریذزی مذاهی بذاس
دریایی در پذاییز و زمسذتان در کمتذرین میذدار قذرار دارنذد.
مجموع  EPAو  DHAدر توسعه جنین (دسذتگاه عصذبی،
کلیوی و فعالیت دستگاه ایمنی) ،کاهش بیماریهای قلبذی و
عروقی (کاهش خطر سکته قلبذی در افذراد بذال)) ،سذرطان و
بیماریهای مختلف روانی تث یر مثبت دارد ( Swanson et
 .)al. 2012انجمذذن ایمنذذی غذذذای اتقادیذذه اروپذذا ()2010
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میزان  250میلیگرم  DHA + EPAرا به صذورت مصذرف
روزانه بذرای افذراد بذال) توصذیه کردنذد .در مطالعذه ضا ذر،
بیشترین میزان  DHAو  EPAدر فصذ پذاییز دیذده شذد.
همانطور که در باال گفته شد ،زمان تخمریزی دو گونه مورد
مطالعه ،در بهار است و ممکن است کمبود اسیدهای چذرد
امگا  3در بهار به دلی انتیال از بافت گوشت به تخم ماهی و
کم شدن در بافت گوشت باشذد .البتذه اخذتالف معنذیدار در
کوتر ساده دیده شذد و کذوتر دم زرد اخذتالف معنذیداری را
نشان نداد .یکی از دلی کم بودن تغییرات ممکذن اسذت بذه
نوع تغذیه ماهی هم مربو باشد که گوشذتخوار اسذت و بذا
تغذیه خود در بهار و تابسذتان میتوانذد کمبذود خذود را تذا
ضدودی جبران کند.
دادههای اپیدمیولوژیک نشان میدهد که کسذانی کذه روغذن
ماهی با میدار  0/4گرم اسذید چذرد امگذا  3در روز مصذرف
میکنند ،کذاهش مذرو و میذر در ا ذر بیماریهذای قلبذی و
عروقی را نشان میدهنذد ( .)Duyar, 2000انجمذن تغذیذه
بریتانیا پیشنهاد میکند برای داشتن جیره سذالمتیبخذش و
متعادل ،همه باید روزانه  0/2گرم  DHA + EPAو یا 1/5
گرم هفتگی مصرف نمایند.
در مطالعه ضا ر ،در هر دو فص  ،میزان شذاخص ترومبذوژنز
کم بود و نشان از خود بودن روغن ماهی برای جلذوگیری از
ترومبوزیس میداد .شاخص آتروژنز نیز در هذر دو فصذ کذم
بود ،اما در فص پاییز بهتر از فص بهار بذود .یکذی از عوامذ
مهم مرو و میر در جوامع انسانی ،بیماریهای قلبی عروقذی
ناشی از تصلب شرایین (آترواسکلروز) و ترومبوز است .یکی از
عوامذ اصذلی بذذروز آترواسذکلروز ،ترکیذذب اسذیدهای چذذرد
موجود در مواد خوراکی است .اسیدهای چرد تک غیراشذباع
و اسید اولئیک در کاهش بروز آترواسکلروز و ترومبذوز نیذش
مهمی دارند .امگا  3نیش مهمی در کاهش بروز ترومبوز ایفذا
میکند و چندین برابر دیگر اسیدهای چرد مفید است.
دوکوزاهگزانوئیک اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید ا ذر ممانعذت
کنندگی بر روی بیماریهای عروق کرونری انسانی دارنذد .در
مطالعه ضا ر در فصولی که میزان اسیدهای چرد غیراشذباع
( MUFAو  )PUFAافزایش داشته ،عدد ایذن دو شذاخص
کمتر شده و بهبود نشذان داده اسذت .در هذر صذورت ،در دو
فص مطالعه شده قابلیت مصرف و ا رات درمانی گوشت هذر

دو گونه ماهی باال است و کوتر دم زرد بهتذر از کذوتر سذاده
میباشد.
در مطالعه ضا ر میزان اسیدهای چرد امگا  3بسذیار بیشذتر
از اسیدهای چرد امگا  6بود .در ماهی Soriola fasciata
نیز میزان اسیدهای چرد امگا  )%0/61( 3بیش از اسذیدهای
چرد امگا  )%0/059( 6گزارش شده است ( Nogueira et
 .)al. 2017در مذذذذاهی  Pseudotolithus typusو
 Pseudotolithus elongatesمیذذزان اسذذیدهای چذذرد
امگا ( 3به ترتیب  28/8و  )%22/9بذیش از اسذیدهای چذرد
امگا  6بود (به ترتیب  4/61و  )%6/67بذود ( Njinkoue et
 .)al. 2016همچنذین در مذاهی سذیم دریذایی ( Sparus
 )aurataنیز میزان اسیدهای چرد امگا  )%15/87( 3بیش
از امگا  )% 7/21( 6بود ( .)Lenas et al. 2011در میایسه
با ماهیان آد شیرین که میزان اسیدهای چرد امگا  6بذاالتر
از امگا  3است ،میزان بذاالی امگذا  3و میذزان کذم امگذا  6از
خصوصذیات ماهیذذان دریذذایی اسذذت ( Njinkoue et al.
.)2016
نسذذبت اسیذذذدهای چذذرد غیراشذذباع  ω3بذذه  ω6یکذذی از
شاخذصهذای ارزشگذذاری غذذایی مذاهی اسذت .مطالعذات
مقییان نشان داده اسذت کذه نسذبت امگذا  3بذه امگذا  6در
ماهیان دریایی عمومذا بذیش از یذک اسذت ( Ogata et al.
 .)2004طبح گزارش انجمن سالمت کانذادا نسذبت  4بذه 1
برای نسبت امگا  3به امگا  6بذرای سذالمت انسذان پیشذنهاد
شده ( ،)Holub, 2002اما در گزارشی دیگر این نسبت را 6
بذه  1پیشذنهاد کذرده انذد ( Wijendran and Hayes,
 .)2004در مطالعه ضا ر ،نتایج در فص بهار به خصوص در
کوتر ساده بهتر از پاییز بود ،اما در هر دو گونذه و در هذر دو
فص این شاخص باالی  6بذود کذه نشذان از کیفیذت بذاالی
اسیدهای چرد امگا  3در ماهی کذوتر سذاده و دم زرد دارد.
نسبت امگا  6به امگا  3بر اسذاس توصذیه دپارتمذان سذالمت
انگلستان ( )HMSO, 1994ضداکثر  4است .نسذبت بذیش
از  4ا ر منفی بذر سذالمت انسذان دارد و بیماریهذای قلبذی
عروقی را تقریک میکند .در ایذن مطالعذه ایذن نسذبت زیذر
 0/16بود که نشان از ارزش غذایی باالی ماهی کذوتر از نظذر
این شاخص دارد .بهترین ضالت در فص بهذار دیذده شذد .در
مطالعه  Ozogulو همکاران ( )2008این نسبت بذین 0/04

) محتوای اسیدهای چرب در ماهی کوتر ساده و کوتر دم زرد در فصول پاییز و بهار (طاهری و همکاران/ 67

 مقتوای چربی ماهیچه ماهی تقت،طبح بررسیهای موجود
 تغییر در انذدازه،تث یر تغییرات فصلی در جیره غذایی موجود
، فعالیت تخمریزی و تولیذدمث قذرار دارد و همچنذین،ماهی
 جنس و نوع جیره غذایی در ایذن مقتذوا دخیذ اسذت،سن
.)Varljan et al. 2005; Saoud et al. 2007(
مطالعه ترکیب شیمیایی فیله کوتر ماهیذان سذاده و دم زرد
نشان داد کذه ایذن دو گونذه از نظذر ارزش اسذیدهای آمینذه
.روری مورد نیاز بدن انسان برای بذالغین قابذ توصذیهانذد
همچنین بررسی اسیدهای چرد این دو گونه نشذان داد کذه
هر دو از نظر اسیدهای چرد تک غیراشباع و چند غیراشباع
غنی بوده و بذرای سذالمت انسذان بذهخصذوص جلذوگیری از
.بیماریهای قلبی و عروقی قاب توصیهاند
تشکر و قدردانی
نویسندگان از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به
خاطر ضمایت مادی و معنوی تقییح ضا ر در قالب
.پایاننامه کارشناسی ارشد تشکر میکنند
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 بذرای کفذال سذر تخذت0/91 برای فوگول ماهی اقیانوسی و
P.  وPseudotolithus typus  در ماهیذذذذان.بذذذذود
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Abstract
Biochemical composition of seafood is important in order to present some nutrition
recommendations. In this study, the fatty acid composition of barracuda was investigated.
Pickhandle barracuda (Sphyraena jello) and Yellowtail barracuda (Sphyraena flavicauda) were
caught in autumn and spring from the Oman Sea during 2015 Total saturated fatty acids (SFAs)
in both species were higher in spring (P<0.05) than in autumn. The most monounsaturated fatty
acids (MUFA) were found in autumn (P<0.05). Sum of EPA + DHA was the least in spring,
while highest in autumn. The omega 6 content in the Pickhandle barracuda in autumn did not
show any significant difference in comparison with that of Yellowtail barracuda in spring
(P>0.05). The most omega 3 fatty acid in both species was observed in specimens caught in
autumn and had a significant difference with that of the spring (P<0.05). The maximum n-3/n-6
ratio was found in Pickhandle barracuda in spring (9.33 ± 0.53). Thrombogenecity index in
Pickhandle barracuda in spring was the highest (0.62 ± 0.24) (P<0.05). Barracuda spawning starts
from spring through summer, so, significant differences in the biochemical content may be due to
the sexual requirements and also the nutrition conditions as well as the availability of food items.
In conclusion, both barracudas are valuable in the human health nutrition especially in adults.
Keywords: Pickhandle Barracuda, Yellowtail Barracuda, Fatty acid, Thrombogenesis
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