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تأثیر کبالت در خوراک بر میزان برخی اسید آمینههای موجود در عضله
ماهی اسکار سلطنتی
حسین عمادی ،*1زنده یاد بابامخیر ،2آرزو مهانی

3

چكیده
 5گروه از ماهي هاي اسکار سلطنتي ( )Astronatus ocellatusبا ميانگين وزن  0/8گرم  ،به مدت  90روز در
آکوآريومهاي به ابعاد  30×30×40سانتيمتر با تراکم  10عدد در هر آکوآريوم ،با دوزهاي مختلف کلريد کبالت شامل ،2/5 ،.
 3/5 ،0/3و 4/0ميلي گرم در يک کيلوگرم غذا  ،هر يک با  3تکرار غذادهي شدند  .ميزان اسيد امينه ها در عضله ماهي درتيمار
شاهد و تيمار  4ميلي گرم کبالت در يک کيلوگرم غذا مقايسه گرديد .نتايج به دست آمده نشان دادند که ميران اسيدامينه تيمار
شاهد در مقايسه با تيمار  5تفاوت معني داري داشت) .) p<0/05ميزان اسيدآمينه هاي ليزين ( ، )14/95متيونين (،)3/14
والين ( ،)9/54فنيل آالنين ( ،)30/84پرولين ( ،)7/01گاليسين ( ،)11/31ترئونين ( ،)8/74گلوتاميک اسيد ( )30/18ميلي گرم
در گرم عضله در ماهيهاي توليدشده با جيره حاوي  4ميليگرم کلريد کبالت در يک کيلوگرم غذا  ،بيشتر از ماهي هاي توليد
شده در ساير جيرهها از جمله جيره شاهد بود.که هرکدام اثر مفيدي در ماهي دارند.

کلید واژه :اسکار سلطنتي ، Astronatus ocellatusکلريد کبالت و اسيد آمينه.
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 -1مقدمه
ماهي اسکار سلطنتي با نام علمي  Astronotus ocellatusاز شناختهشدهترين ماهيهاي زينتي -
گوشتخوار است و از خانواده  Cichlidaeاست .اين ماهي در آبهاي شيرين زندگي ميکند و بومي
رودخانههاي آمازون ،پاراگوئه و شرق ونزوئال است .اين ماهي پراشتها است و به خوبي رشد ميکند لذا
افزايش رشد را ميتوان کامالً مشاهده کرد.
کبالت ) (Coماده معدني از دسته عناصر کم ياب ( )Microelementميباشد که هم به صورت کلريد
کبالت و هم سولفات کبالت به منظور تأمين مواد معدني ،به غذا افزوده ميشود .فلز کبالت يکي از عناصر
شيميايي با نشانه  Coو داراي عدد اتمي  27و وزن اتمي  58/94و نقطه ذوب  1495و نقطه جوش 2250
درجه سانتيگراد و وزن مخصوص  8/12گرم در سانتي متر مکعب و هدايت الکتريکي  )Hg=1( 10و درجه
هدايت حرارتي  )Hg=1( 8مي باشد ( بخشايي( )1386 ،شکل.)1

شكل  .1شكل ظاهری شبه فلز کبالت

 -2منابع غذایی حاوی کبالت
کبالت در غذاهاي حاوي پروتئين حيواني وجود دارد .غنيترين منبع آن جگر و قلوه است .ديگر منابع
غذايي آن عبارت از شير ،تخم مرغ ،ماهي و پنير ميباشند.
کبالت به عنوان يک يون فعالکننده در برخي از فعل و انفعاالت آنزيمي دخالت دارد .معموالً ماهيان
پرورشي دچار کمبود کبالت نميشوند ،چرا که مقدار نياز ماهي به اين عنصر ،هم از طريق آب و هم از
طريق جيره غذايي تأمين ميشود (.)Salek, 2000
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کبالت عنصر پا يه اي در ويتامين  B12است (مرادي .)1387 ،ويتامينهاي  B12در بسياري از فعل و
انفعاالت متابوليک دخالت دارند و با فعاليتهاي بعضي از مواد مغذي ديگر مثل اسيد فوليک ،اسيد
پانتوتنيک ،کولين و متيونين رابطه بسيار نزديک دارد .اين ويتامين در متابوليسم واحدهاي کربني ،حفظ
فعاليتهاي گلوتاتيون ) (glutathioneو تبديل ميل مالونيل کو آنزيم  Aبه ساکسينيل کوآنزيم و
متيالسيون هموسيستئين به متيونين ،نقش دارد .آنزيم کوباميد در سنتز ( DNAساخت تيمين و داکسي
ريبوز) نقش دارد ).(Tacon,1990

به علت بررسيهاي بسيار محدود در اين زمينه منابع مشخصي در دسترس نيست .هدف از انجام اين
تحقيق عالوه بر رشد مناسب ،توليد محصولي با کيفيت است ،با فرضيه اينکه برخي اسيد آمينهها با افزايش
ميزان کبالت افزايش مي يابد.
 -3مواد و روش
در اين بررسي از ماهي اسکار سلطنتي با ميانگين وزن  0/8گرم ،غذاي دان آماده ،کلريد کبالت (CoCl

 .(6H2Oساخت شرکت  Merckآلمان و نشاسته به عنوان هم بند استفاده گرديد و مواد غيرمصرفي مورد
استفاده در اين تحقيق شامل پانزده آکوآريوم پرورش ماهي به ابعاد  40×40×30سانتيمتر ،وسايل اندازهگيري
پارامترهاي فيزيکي و شيميايي آب شامل دماسنج ديجيتالي ،کيف تست  pHسرا ) )Seraساخت کشور
آلمان ،دستگاه اکسيژنسنج  PF11ساخت کشور آلمان با دقت  0/01ميليگرم در ليتر و وسايل زيست-
سنجي شامل خطکش بيومتري با دقت يک ميلي متر بود.
براي تغذيه ماهيها از غذاي دانريز ساخت شرکت پيرحار با اندازه  F3با قطر  1/1ميليمتر متناسب
دهان ماهيها استفاده شد که با بزرگشدن آنها اندازه دانه غذاها نيز بزرگتر شد.
طبق گزارش دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران ميزان پروتئين خام ،چربي خام ،فيبر ،خاکستر ،رطوبت
و فسفر دانها ،بر اساس روش  )2000( AOACبه شرح جدول 1 ،2ميباشد:
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جدول  .1آنالیز جیرههای تیمارهای مورد بررسی
پروتئين

چربي

خاکستر

فسفر

فيبر خام

ماده خشک

رطوبت

44/53

23/28

7/92

1/12

3

94/25

5/75

جيره شاهد فاقد کبالت افزودني ولي حاوي مقدار بسيار ناچيز کبالت که معموالً در ترکيب اوليه غذا
وجود دارد .در تيمار  :2حاوي  2/5ميلي گرم کلريد کبالت در يک کيلوگرم غذا ،تيمار :3حاوي  3ميلي گرم
کلريد کبالت در يک کيلوگرم غذا ،تيمار  :4حاوي  3/5ميلي گرم کلريد کبالت در يک کيلوگرم غذا و تيمار
 :5حاوي  4ميلي گرم کلريد کبالت در يک کيلوگرم غذا اضافه شد.
مکمل سازي غذا طي دو مرحله انجام گرفت  .در شروع کار  400گرم غذا آماده شد ،بدين صورت که
غذاهاي دانشده براي هر جيره ،جداگانه در ابعاد يکسان ،روي توريهايي با چشمههاي ريزتر از غذاهاي
دان پهن شدند .ميزان هر دوز از کلريد کبالت براي هر جيره جداگانه توزين و پس از انحالل کامل در آب با
دستگاه اسپري به طور منظم و يکسان پاشيده شد .بعد از گذشت دو روز ،با خشکشدن کامل دانها از
محلول نشاسته و آب براي پوشش کبالت در غذا استفاده شد که مقدار  50گرم نشاسته در يک ليتر آب به
مدت پانزده دقيقه جوشانده شد که براي جيره ميزان  50ميلي ليتر از اين محلول توسط لوله مدرج برداشته و
بعد از سردشدن ،محلول مورد نظر روي کليه دانها به صورت يکسان ،براي محافظت از حلشدن کبالت در
حين شناوري غذا در آب ،قبل از خوردهشدن توسط ماهيان ،پاشيده شد .بعد از گذشت يک روز با خشک-
شدن کامل دانها ،غذاها جمعآوري و هر جيره در ظرفهايي مجزا با شماره شناسايي بستهبندي گرديد و
در انبار کارگاه دور از رطوبت ،نور و حرارت نگهداري گرديد .روي غذاي شاهد نيز به منظور مشابهبودن همه
جيرهها ،محلول نشاسته مشابه ميزان به کار رفته در جيرههاي ديگر اسپري گرديد.
آکوآريومها به صورت مجزا آبگيري شدند و با نگهداري  48ساعته در محيط سرباز به منظور کلرزدائي
استفاده گرديد .دوره سازگاري ماهي به مدت دو هفته با شرايط پرورش طي شد .طي دو هفته سازگاري
ماهيان با غذاي دان آماده ساخت شرکت بيومار تغذيه شدند پس از پايان دوره ميزان اسيد آمينهها در عضله
مورد بررسي قرار گرفت.
روش اندازهگيري ميزان اسيدآمينه در عضله توسط سازمان انرژي اتمي محاسبه و اندازهگيري شد.
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 -4تجزیه و تحلیل آماری
تجزيه و تحليل دادهها از نظر آماري با استفاده از بسته نرمافزار SPSS 13انجام پذيرفت .بررسي نرمال-
بودن دادهها با استفاده از آزمون همگني واريانس دادهها انجام گرديد.
 -5نتایج
جدول شماره  ،1نتايج آزمايش پروفيل اسيد آمينههاي عضله را براي بزرگترين نمونه از تيمار شاهد ،به
وزن  14/08گرم و طول چنگالي  4/13سانتيمتر و بزرگترين نمونه از تيمار  ،5به وزن  38/93گرم و طول
چنگالي  7/23سانتيمتر نشان ميدهد.
همانطور که از اين جدول مشخص ميشود مقادير برخي از اسيد آمينههاي ضروري بدن نظير ليزين،
متيونين ،والين ،فنيل آالنين ،ترئونين و برخي از اسيد آمينههاي غيرضروري بدن نظير پرولين و گلوتاميک
اسيد ،در نمونه تيمار  5بيشتر از نمونه تيمار شاهد ميباشد.
جدول  .2مقادیر اسید آمینه بر حسب میلی گرم در گرم نمونه
اسید آمینه ها

بزرگترین نمونه از تیمار شاهد

بزرگترین نمونه از تیمار 5

آسپارژين

16/59

15/17

گلوتاميک اسيد

20/05

30/18

سرين

6/29

6/25

گاليسين

11/42

12/31

هيستيدين

2/94

2/9

آرژنين

13/01

12/54

ترئونين

8/22

8/74

آالنين

7/14

6/53

پرولين

6/43

7/01

تيروزين

3/95

3/81

والين

9/09

9/54

متيونين

2/31

3/14

ايزولوسين

7/62

7/58

لوسين

12/63

12/6

فنيل آالنين

29/71

30/84

ليزين

14/49

14/95
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 -6بحث
با فرض اينکه افزودن کبالت به جيره غذايي ماهي اسکار سلطنتي ،موجب افزايش ميزان برخي اسيد
آمينههاي بدن ماهي ميشود .نتايج نشان دادند که مقدار برخي از اسيد آمينههاي ضروري بدن که بايد از
راه غذا وارد بدن شوند ،نظير ليزين ،متيونين ،والين ،فنيل آالنين و ترئونين و برخي اسيد آمينههاي
غيرضروري که بدن قادر به ساخت آنها ميباشد ،نظير پرولين ،گاليسين و گلوتاميک اسيد ،در عضله
بزرگترين نمونه از تيمار  ،5بيشتر از مقدار آنها در عضله بزرگترين نمونه از تيمار شاهد بودند.
از طرفي استحکام گوشت ماهيان تيمار  5از گوشت ماهيان تيمار شاهد ،بيشتر بود که دليل آن ميتواند
افزايش مقدار دو اسيد آمينه گاليسين و پرولين ،در عضله ماهيان تيمار  5باشد .گاليسين يک عنصر مهم
تشکيلدهنده بافت هاي کالژن و االستيک ميباشد (.)Fekrandish, 2004
پرولين يک اسيد آمينه قندساز محسوب ميشود که به کمک دو آنزيم دي هيدروژناز از اسيدگلوتاميک
ساخته ميشود .پرولين به کمک آنزيم پرولين هيدروکسيالز با گرفتن يک عامل هيدروکسيل به هيدروکسي
پرولين تبديل مي شود .هيدروکسي پرولين به مقدار فراوان در رشته هاي پروتئيني به نام کالژن يافت مي-
شود که خود سبب استحکام بافتهاي پيوندي ميشود (.)Shahbazi & Maleknia, 2008
اسيد آمينههاي آزاد -Lگلوتاميک اسيد -L ،متيونين و گاليسين به عنوان مواد اشتهاآور در غذاي آبزيان
گزارش شدهاند ( .)Fekrandish, 2004اسيد امينه متيونين به صورت فعال يعني -Sآدنوزيل متيونين،
مهمترين جسم دهنده ريشه متيل ميباشد که باعث سنتز کولين و بتائين ميشود .بتائين يا تري متيل
گاليسين باعث افزايش اشتهاي ماهيان و افزايش جذب غذا ميشود.
در چرخه سنتز کولين و بتائين ،دو آنزيم با نامهاي تتراهيدروفوليک اسيد ( )THFو متيل کوباالمين از
مشتقات ويتامين  B12شرکت دارند که نحوه عمل آنها هنوز به خوبي شناخته نشده است ( & Shahbazi

.)Maleknia, 2008
نقش و اهميت گروه متيل ( )CH3براي موجودات زنده از آنجاي مشخص ميشود که اين گروه در بدن
موجودات زنده سنتز نميشوند و تأمين آن تنها از طريق منابع غذايي از قبيل بتائين ،کولين ،متيونين،
ويتامين  ،B12اسيد فوليک و ويتامين  B6صورت ميگيرد ( .)Fekrandish, 2004مصرف کبالت به عنوان
ماده محرک رشد ،در جيره غذايي ماهي اسکار سلطنتي باعث تأمين مقداري متيونين ،ساخت ويتامين  B12و
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.ساخت بتائين در بدن ماهي ميشود
. ميزان اسيد گلوتاميک بيشتر از حالت عادي ميشود،همچنين با افزودن کبالت به جيره غذايي ماهيها
 اسيد گامابوتيريک ايجاد ميشود،از دي کربوکسيالسيون اسيد گلوتاميک در حضور يک آنزيم دکربوکسيالز
 شايد بتوان گفت آرامش خود عاملي براي رشد.که يک آرام بخش طبيعي براي سلولهاي عصبي ميباشد
.بهينه محسوب ميشود
 فنيل آالنين هيدروکسيالز يک آنزيم کبدي ميباشد که.فنيل آالنين نقش عمده در سنتز تيروزين دارد
 کوفاکتوري به نام بيوپترين دارد که،I خود از دو آنزيم تشکيل يافته که يکي از اين آنزيمها با نام آنزيم
Shahbazi & Maleknia, ( يکي از مشتقات اسيدفوليک ميباشد و در انتقال هيدروژن شرکت دارد

.)2008
افزايش ميزان اسيد آمينه فنيل آالنين در عضله ماهيهايي که در جيره غذايي آنان کبالت افزوده شده
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