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,EPA(اشباع  سی و اندازه گیري اسیدهاي چرب غیربرر DHA(نوع ماهی در گوشت سه6و امگا

فیتوفاك وقزل آالپرورشی کپور،

حسین صابري کوچصفهانی
1
علیرضا علی اکبر،

2
مهدي عاشور نیا،

2

1
  انزلی، پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلی

2
  میرشت، دانشکده علوم پایه دانشگاه گیالن ،گروه شی

  16/4/89: تاریخ پذیرش    2/2/88: تاریخ دریافت

  چکیده

و  EPAمعروف به Eicosapentaenoic acid-5,8,11,14,17(3جهت مقایسه و اندازه گیري اسیدهاي چرب امگا 

4,7,10,1 3,16,19-Docosahexaenoic acid معروف بهDHA ( در سه نمونه  با هدف اندازه گیري این اسیدهاي مفید 6و امگا

اتفاقی خریداري شد و از بازار شهر رشت بطور 84نمونه ها درطول دي و بهمن سال ،و فیتوفاكال، کپورآماهی پرورشی قزل 

پس از هیدرولیز روغنها و  .روغن کشی قرار گرفت فرآیندسپس با توجه به روشهاي نمونه برداري، مقداري از آنها انتخاب و تحت 

نمونه هاي استري شده پس از خالص سازي با استفاده از . له کردن اسیدها انجام شدمتی فرآیندجداسازي اسیدهاي چرب، 

 EPAبه عنوان استاندارد جهت مقایسه هاي کمی از استانداردهاي . تحت اندازه گیري کیفی و کمی قرار گرفتند GC-MSدستگاه

ماهی قزل آال در میان انواع ماهیان پرورشی ت که این مطلب اس نتایج حاصله بیان کننده. و آراشیدونیک اسید استفاده شد DHAو 

و ماهی کپور، کمترین  )در روغن ماهی درصد 627/0و  728/0(برخوردار است DHAو  EPAن مقدار بیشتری از انتخاب شده،

  . مقدارآن را نسبت به سایر ماهیان مورد آزمایش دارا می باشد

  .6و امگا  (EPA, DHA)3امگا ماهیان پرورشی ، اسیدهاي چرب  :کلیدي  ه هايواژ

aliakbar@guilan.ac.ir:پست الکترونیکی0131- 3243632:تلفن، نویسنده مسئول* 

  مقدمه

بررسیهاي اولیه درباره اسکیموهاي گرینلند نشان دهنده 

سطح پایین بیماریهاي قلبی در مقایسه با مردم سایر کشورها 

ی اسکیموها رژیم غذای. هلند می باشدمانند دانمارك و 

 PUFA(Polyunsaturated-3حاوي مقادیر بیشتري از امگا

Fatty Acids)شیرماهی  که به طور فراوان در(Seal)  و

بوده که به نظر می  ،دریایی یافت می شود (Whale)نهنگ

رسد عامل کاهش کلسترول خون، کاهش تري گلیسرید،

HDLکلسترول، افزایش  VLDLکاهش ،LDL-Cکاهش 

ل، افزایش زمان دم و بازدم و نهایتاً کاهش مرگ و کلسترو

. می باشد Coronary Heart Diseas(CHD)میر در اثر

تحقیقات دیگري در هلند و آمریکا نشان داد افرادي که 

مقداري ماهی در هفته مصرف می کنند کمتر در خطر مرگ 

البته مطالعات ). 12و  9،  8،  4(قرار دارند  CHDناشی از 

یز نشان داد مصرف مقادیر زیادي روغن ماهی دیگري ن

بر ندارد آنچنانکه معروف شده است اثرات سودمندي را در

هر حال بیشتر تحقیقات بیانگر این است که در). 13و  3(

، تري گلیسرید و فشار )LDL-C)11روغن ماهی سطح 

اثر کاهش تري گلیسرید ). 7(خون را کاهش می دهد 

تر نشان مطالعات دقیق. است DHAو  EPAتحقیقاً به دلیل 

به تنهایی اثر زیادي را بر روي تري گلیسرید  DHAداد 

تري   درصد30به تنهایی تا EPAخون ندارد درصورتی که 

خالص موجب  DHA). 10(گلیسرید را کاهش می دهد 

آن می گردد که ) گرانروي(کاهش فشار خون و ویسکوزیته 
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نهایتاً آسان تر شدن خود باعث تغییر شکل سلولهاي خون و 

  ).6و 5(شود عبور آنها در داخل مویرگها می

تحقیقات دیگر نشان دهنده این است که مقدار اسیدهاي 

چرب در عضالت موجب مقاومت بدن در مقابل انسولین 

 6و امگا  3می شود درصورتی که رژیم غذایی همراه با امگا 

موجب نفوذپذیري ممبرانهاي سلولی را زیاد و در نهایت 

  ). 2(افزایش حساسیت به انسولین و جذب آن می گردد 

شده  نتیجه می شود، تحقیقاتی انجام آنچه که از کارهاي

و  3بیشتر دانشمندان معتقد به مفید بودن امگا  این است که

لذا در این . در جلوگیري از بیماریهاي قلبی هستند 6امگا 

اشباع در تحقیق سعی شد تا سطح این دو اسید چرب غیر 

ماهیان پرورشی ایران شناسایی شود و اطالعاتی در این زمنه 

در روغن ماهی  6وامگا  3اگرچه مقدار امگا . آید به دست

پرورشی به شدت بستگی به نوع تغذیه، عوامل زیست 

محیطی و شرایط پرورشی دارد و ممکن است اختالف 

ه سعی شد که نمونلیکن اطالعاتی زیادي وجود داشته باشد، 

هاي مورد آنالیز بطور اتفاقی از بازار تهیه شوند تا نتایج 

باشد که مردم مسقیماً با آنها  ررسی شامل داده هاییب

  .برخورد دارند

  مواد و روشها

گونه هاي ماهیان پرورشی مورد مطالعه عبارتند از فیتوفاك

(Hypophthalmichthys Molitrix)کپور ،(Cyprinus 

Carpio) قزل آال  و(Oncorhynchus Mykiss) ، که از بازار

گرم بوده و  1200تا  900وزن ماهیان بین . خریداري شدند

 2نمونه در زمانهاي مختلف و به فاصله  3از هرگونه ماهی 

از بازار  84دي تا اواخر بهمن ماه سال  15هفته، از 

 6و امگا  3استانداردهاي امگا . شهرستان رشت تهیه شدند

یه حاللهاي به کار برده شده از نوع از شرکت سیگما و کل

  .باشندمیp.a.مرك و با درجه خلوص 

براي تهیه نمونه جهت استخراج، هر :استخراج روغن ماهی

و ) قسمت15مجموعاً (قسمت مساوي تقسیم 5ماهی را به 

گرم نمونه را برداشته، با هم مخلوط و  5از هر قسمت 

آزمایش در به منظورگرم از آن  20موژنیزه نموده و ه

هگزان به - nدستگاه سوکسله قرار داده و روغن آن با حالل 

حالل حاوي روغن با . ساعت استخراج گردید 6مدت 

غن ماهی از رو) روتاري(استفاده از دستگاه تقطیر گردان 

بررسی اسیدهاي چرب  به منظورجدا و روغن باقیمانده 

نه تجزیه نمونه هرگو. موجود در آن مورد تجزیه قرارگرفت

. از ماهیان نیز سه بار تکرار گردیده است

بررسی اسیدهاي چرب در نمونه هاي مختلف ماهی و 

کاهش هزینه هاي آزمایش تصمیم  به منظور: استاندارد

،  GC-MSگرفته شد جهت آماده سازي نمونه براي بررسی 

روغنهاي استخراج شده مربوط به هر ماهی در سه نوبت با 

گرم از مخلوط دقیقاً وزن شده  2/0سپس . هم مخلوط شوند

الکلی  KOHمیلی لیتر  15میلی لیتري با  50و در یک بالن 

موالر به مدت نیم ساعت در داخل یک  5/0با غلظت 

پس از هیدرولیز، محلول . سیستم رفالکس هیدرولیز گردید

در دماي ) روتاري(حاصل در یک دستگاه تقطیر گردان 

باقیمانده در . ن تبخیر شودپایین تبخیر گشت تا فاز الکلی آ

میلی  15میلی لیتر اتر حل و سپس سه بار و هر بار با  10

دقیقه در داخل یک قیف جداکننده  3لیتر آب مقطر به مدت 

فازهاي آبی حاوي محصول هیدرولیز . استخراج گردید

(ROOK)  با  لیتري جمع آوري شده،میلی  50در یک بشر

آن در حد  pHک غلیظ  افزودن چند قطره از اسید سولفوری

. تنظیم شد و به یک قیف جداکننده منتقل گردید 2کمتر از 

محلول موجود در قیف طی دو مرحله و هر بار به مدت سه 

فاز اتري جمع . میلی لیتر اتر استخراج گشت 10دقیقه با 

آوري شده حاوي اسیدهاي چرب می باشد که پس از تبخیر 

ی لیتري انتقال یافت و به میل 50اتر، وزن شده و به یک بالن 

میلی لیتر اسیدسولفوریک غلیظ  2میلی لیتر متانول،  15آن 

 6محلول فوق به مدت . میلی لیتر بنزن اضافه شد 5و 

پس از پایان . ساعت در یک سیستم رفالکس متیله گردید

متیله شدن، باقیمانده متانول نمونه هاي متیله شده  فرآیند

میلی لیتر  10ده از تبخیر در تبخیر شده و محصول باقیمان

میلی لیتر آب دو بار تقطیر در یک  15اتر حل و توسط 
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قیف جدا کننده، طی دو مرحله شستشو شد تا اسید 

سپس . سولفوریک و نمکهاي موجود از سیستم خارج شوند

آمده تغلیظ و پس از تبخیر اتر در یک میلی  به دستنمونه 

کمی به دستگاه  هگزان حل و جهت اندازه گیري - nلیتر 

GC-MS  ارتفاع پیک  کمی،شناسائی  به منظور. تزریق شد

  . )1(آنها با ارتفاع پیکهاي استاندارد مقایسه گردید

میکرولیتر از نمونه هاي  2مقدار : GC-MSبررسیهاي

. تزریق شد GC-MSمتیله شدن به دستگاه  فرآیندحاصل از 

و  HP Agilent 6890N (G1530N)از نوع GC-MSدستگاه

µm15×m30×mm، به ابعاد  HP-5MSستون از نوع 

  . بود 25/0

اسیدهاي چرب شناسایی شده در روغن ماهی قزل آال- 1جدول 

نام اسید چربو بند دوگانهتعدادکربنزمان بازداريارتفاع پیک

36765311996/26C14(0)مریستیک اسید

17588510065/29C15(0)یدپنتا دکانوئیک اس

4759600417/30C15(CH متیل دکانوئیک اسید  -14(3

49774470779/30C16(1)پالمیتولئیک اسید

50642442336/31C16(0)پالمتیک اسید

8169388332/32C16(CH متیل پالمتیک اسید-14(3

865305698/31C17(1)هپتا دسنوئیک اسید

12919487043/33C17(0)یدهپتادکانوئیک اس

1580548611/32C17(0)2-هگزیل سیکلوپروپان اکتانوئیک اسبد

50678610142/35C18(0)استارئیک اسید

52050170689/34C18(1)اولئیک اسید

5533049654/36C19(0)نونا دکانوئیک اسید

37105627419/37C20(5)5آي کوسا پنتاانوئیک اسید-17و14و11و8و)EPA(

17433257265/37C20(4)) اراشیدونوئیک اسید) 6امگا

14390321373/37C20(3)13،10،7- ایکوسا تري انوییک اسید

18004292018/38C20(1)11- ایکوسنوییک اسید

32918191911/37C20(2)11 ،13- ایکوسا دي انوییک اسید

53116106603/40C22(6)4دکوسا هگزاانوئیک اسید-19و16و13و10و7و)DHA(

31828228753/40C22(4)13دوکوسا تترا انوئیک اسید-16و

9395473202/41C22(1)اروسیک اسید

5874582563/41C22(0)بهنیک اسید
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  کروماتوگرام متیل استر اسیدهاي چرب ماهی قزل آال -1شکل 

  

  

  اسیدهاي چرب شناسایی شده در روغن فیتو فاك - 2جدول 

زمان بازداريپیکارتفاع 
تعداد کربن و 

بندهاي دوگانه
نام اسید

720328926.955C14(0)مرستیک اسید

2771127277/28C15(0)پنتا دکانوئیک اسید

15733417726/30C16(1)ئیک اسیدپالمیتول

29304243135/31C16(0)پالمتیک اسید

4222115309/32C17(0)هپتا دکانوئیک اسید

2716969332/32C16(CH3)
متیل پالمتیک اسید -14

2716969611/32C17(0)2-تانوئیک اسیداکپروپانهگزیل سیکلو

37411174573/34C18(1)اولئیک اسید

12776854917/34C18(0)استئاریک اسید

12539537206/37C20(5)5آي کوسا پنتاانوئیک اسید-17و14و11و8و)EPA(

8744689508/37C20(3)  آي کوساتري انویئیک اسید  

10159173437/40C22(6)4دکوسا هگزاانوئیک اسید-19و16و13و10و7و)DHA(

5323872160/41C22(1)اروسیک اسید

اسیدهاي چرب شناسایی شده در روغن کپور - 3جدول 

زمان بازداريارتفاع پیک
تعداد کربن و بندهاي 

دوگانه
نام اسید

3877561076/29C15(0)پنتا دکانوئیک اسید
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24380989718/30C16(1)پالمیتولئیک اسید

37052480157/31C16(0)پالمتیک اسید

3142262325/32C16(CH3)14- متیل پالمتیک اسید

3086404012/33C17(0)هپتا دکانوئیک اسید

45471547619/34C18(1)13- اکتا دکانوئیک اسید

29265814987/34C18(0)استئاریک اسید

618986623/36C19(0)نونا دکانوئیک اسید

7018837265/37C20(4)) اراشیدونیک اسید) 6امگا

11205700951/37C20(1)11-آي کوسا انوئیک اسید

1929322331/38C20(0)آي کوسنوئیک اسید

22138864483/40C22(6)4یک اسیددکوسا هگزاانوئ-19و16و13و10و7و)DHA(

  

میلی لیتر بر دقیقه و برنامه ریزي  4سرعت گاز هلیوم 

درجه  5گراد و با سرعت درجه سانتی 250تا 50حرارتی از 

گراد به درجه سانتی 250و  50بر دقیقه بود و در دماي 

 40طورکلی هر بررسی ه دقیقه نگهداري شد و ب 5مدت 

تشخیص کیفی بر اساس تفسیر . طول انجامیده دقیقه ب 50تا

طیفها و به جهت اطمینان بیشتر مقایسه آنها با طیف 

قبل از هر اندازه گیري روزانه، . استاندارد انجام گردید

C)با ترکیب GC-MSدستگاه  4F9)3N کالیبره می شد .

  نتایج و بحث

: نتایج حاصل از بررسی اسیدهاي چرب ماهی قزل آال

حاصل از تزریق متیل استرهاي اسیدهاي کروماتوگرام 

چرب روغن ماهی قزل آال تحت شرایط ذکر شده در بخش 

).1شکل (آورده شده است  ،قبل

تفسیر طیفهاي جرمی حاصله بر اساس مقایسه آنها با 

ي استاندارد و همچنین مطالعه پاره هاي حاصل در طیفها

نمونه اسیدهاي چرب  1جدول . طیفهاي جرمی انجام شد

از . اخته شده را در روغن ماهی قزل آال نشان می دهدشن

چند نمونه  1بین اسیدهاي چرب شناسایی شده در جدول 

زمان بازداري آنها . مهم انتخاب و مورد بحث قرار می گیرد

آورده شده است که بیانگر موقعیت  ي جرمیطیفهادر باالي 

1و جدول 1شکل  کروماتوگرامروي  بر آنها

  .باشدمی

 419/37طیف جرمی ترکیب خارج شده با زمان بازداري 

نوئیک اپنتا-17و 14و  11و 8و 5دقیقه مربوط به متیل استر 

که از اصلی ) الف-2شکل(است   EPAاسید، معروف به 

می باشد و مساحت و ارتفاع  3ترین اسیدهاي گروه امگا 

بزرگتري را نسبت به پیک مشابه در کروماتوگرام سایر 

جهت مقایسه طیف و . )3و2و1جدولهاي (ردماهیها دا

یید صحت شناسایی، طیف استاندارد مرجع نیز آورده ٔ◌ تا

که مشاهده می گردد شبیه و چنان) ب-2شکل (شده است 

بر روي طیف  316به یکدیگر است و پاره با جرم مولکولی 

است دیده EPAاصلی که برابر وزن مولکولی  متیل استر 

CHا حذف یک از طرف دیگر ب. می شود و یک  301پاره  3

C 2H5  و حذف  287پارهCH 3-CH2-CH=CH پاره -

پاره . بودن اسید است 3ظاهر می شود که بیانگر امگا 261

CHنیز می تواند معرف حذف یک گروه  215 2-CH2-

CH 2-COOCH باشد که بیانگر این است که اولین بند  3

یل بر همه این شواهد دل. شروع می شود 5دوگانه از کربن 

جالب. می باشد EPAی درست طیف مربوطه به یشناسا

هگزیل سیکلو -2ترین نکته در جدول فوق حضور اسید 
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پروپان اوکتانوئیک اسید است که در ساختمان آن حلقه 

سیکلو پروپانی وجود داشته که بر اثر حضور بعضی از 

  ساختمانی برخی اسیدهاي باکتریها در بدن ماهی از تغییر

  .د می آیدوچرب به وج

  

  

  

  

  

  

  

  EPAطیف جرمی مرجع استاندارد متیل استر  -ب          مربوط به ماهی قزل آال  EPAطیف جرمی متیل استر  -الف-2شکل 

  

 5دقیقه از آن  265/37طیف جرمی مربوط به زمان بازداري 

ه نوئیک اسید معروف باکوسا تترااي -14و 11و 8و

 6امگا  ءکه جز )الف-3شکل (آراشیدونیک اسید می باشد

طیف جرمی . ها بوده و منبع اصلی آن جگر ماهی است

  -3شکل(نیز جهت مقایسه آورده شده است آن استاندارد 

  ).ب

الف

ب

Archive of SID24Archive of SID24 شماره ،Archive of SID 4، شماره ،Archive of SID4 ،1390Archive of SID1390

www.SID.ir



1390، 4، شماره 24جلد                                                          مجله زیست شناسی ایران                                                               

534

ترین اسیدهاي چرب غیر اشباع با یکی دیگر از معروف

بند دوگانه  6دقیقه با  603/40زمان بازداري 

دوکاسا هگزانوئیک اسید نام دارد که  -19و16و13و10و7و4

بوده  3امگا معروف است که از اسیدهاي معروف DHAبه 

طیف ). الف-4شکل(و در روغن ماهی یافت می شود 

-4شکل(استاندارد آن نیز جهت مقایسه آورده شده است 

  ).ب

  کروماتوگرام متیل: فیتوفاكبررسی اسیدهاي چرب ماهی

فاك شده از ماهی فیتواي چرب استخراج استر اسیده

آورده شده و  )  2جدول(وجدول مربوطه به آنها ) 5شکل (

  .سپس تفسیر گردید

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سیدطیف جرمی استاندارد متیل استر آراشیدونیک ا -ب      طیف جرمی متیل استر اراشیدونیک اسید مربوط به ماهی قزل آال -الف-3شکل

ب

الف
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در میان مهم ترین اسیدهاي چرب شناخته شده، می توان به 

EPA  دقیقه و  206/37با زمان بازداريDHA  با زمان

  .دقیقه اشاره کرد 473/40بازداري 

  کروماتوگرام متیل: کپورماهی چرب اسیدهاي بررسی 

شکل (استر اسیدهاي چرب استخراج شده از ماهی کپور  

و مجموع آنها و  DHAو  EPA، درصد 4و جدول ) 6

گونه از ماهیان پرورشی مورد  3را در  6همچنین امگا 

  .دهدمطالعه نشان می

DHAطیف جرمی استاندارد متیل استر  -ب       مربوط به ماهی قزل آال) DHA(طیف جرمی متیل استر دوکاسا هگزانوئیک اسید  -الف-4شکل 

  

  )بر حسب  درصد وزنی روغن ماهی( گونه از ماهیان پرورشی مورد مطالعه 3و مجموع آنها را در  روغن  DHAو  EPAدرصد وزنی  -4جدول

  6امگا  EPA  DHA  EPA +DHA  گونه ماهیان

  34/0±04/0  355/1±082/0  627/0±042/0  728/0±071/0  قزل آال

  15/0±02/0  135/0±066/0  046/0±013/0  089/0±065/0  فیتو فاك

  03/0±01/0  079/0±011/0  079/0±011/0  -  کپور

الف

ب
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  )13(گونه از ماهیان دنیا  53طبقه بندي ماهیان بر حسب درصد وزنی روغن ماهی در   - 5جدول 

  EPA +DHAمیانگین    EPA +DHA  درصد ماهیان  تعداد گونه ماهیان  گروه ماهیان طبقه بندي شده

  98/1  6/1تا3ز ا  19%  10  1

  29/1  5/1تا1/1از  28%  15  2

  78/0  6/0تا1از  13%  7  3

  42/0  3/0تا 5/0از  21%  11  4

  19/0  0تا0/ 2از   19%  10  5

کروماتوگرام متیل استر اسیدهاي چرب ماهی فیتوفاك -5شکل 

  کروماتو گرام میتل استر ماهی کپور –6شکل  

تفاع پیکهاي اندازه گیري کمی بر اساس روش مقایسه ار

EPA  وDHA  نمونه ها با ارتفاع پیکهاي استانداردEPA  و

DHA گونه که در جدول مشخص است همان. انجام شد

در ماهی قزل آال داراي حداکثر  DHAو  EPAمجموع 
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در میان . می باشد و کپور داراي حداقل مقدار مقدار

فقط آراشیدونیک اسید مورد بررسی قرار  6اسیدهاي امگا 

  . گرفت

درك بهتر وضعیت این دو اسید چرب معروف در  به منظور

ماهیان پرورشی مورد بررسی و مقایسه آنها با سایر ماهیان 

گونه از  DHA53و  EPAمجموع مقادیر  5دنیا، در جدول 

ماهیان موجود در دنیا از لحاظ مقدار این دو اسید چرب به 

مطالعه  سطح تقسیم شده تا جایگاه ماهیان پرورشی مورد 5

مطابق با جدول ماهی قزل آال در طبقه بندي . مشخص گردد

  .جاي گرفته اند 5و فیتو فاك و کپور در طبقه بندي  2

این مطالعات نشان داد که در میان سه ماهی مورد بررسی،  

قزل آال به جهت نوع تغذیه خو د داراي مقادیر بیشتري از 

ترتیب در به اسیدهاي چرب مفید بوده و فیتوفاك و کپور

البته رسیدن به نتیجه قطعی . ردیفهاي بعدي قرار می گیرند

تا بتوان با تعداد نمونه  نمایدبررسیهاي بیشتري را طلب می 

به نتیجه قطعی و مستدلی هاي بیشتر و کارهاي آماري 

فیتو فاك و قزل در هر حال به دلیل اینکه ماهی. دست یافت

 ستان گیالن می باشدان تولید در اآال داراي بیشترین میز

با . اهمیت فراوان است کیفیت گوشت آنها حائزتوجه به 

خصوص ه توجه به نیاز روز افزون جامعه به تغذیه مناسب ب

ماهی، امید است تا محققین در امور شیالت توجه ویژه اي 

  .به این نوع مطالعات داشته باشند
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Determination of unsaturated fatty acids (EPA, DHA) and omega 
6 in three species of aquaculture fish, rainbow trout, common 

carp and silver carp
Saberi H.1, Aliakbar A.2, and Ashournia M.2

1 Chemical Labratory, National Inland Water Aquaculture Institute, Anzali, I.R. of IRAN
2 Chemical Dept., Faculty of Basic Science, Guilan University, Rasht, I.R. of IRAN

Abstract

In order to compare theamount of omega 3 and omega 6 fatty acids in Salmon, Carp 

and Silver carp, the samples were prepared from market during Jan. and Feb. 

(2006).With considering the statistic approach for sampling, after extraction of fish oil, 

they were purified and hydrolyzed. After hydrolysis of oil and isolation of fatty acids, 

they were esterified and preconcentrated by the evaporation of solvent and injection to 

GC-MS. As st andard, the capsule of  omega 3  w ere prepared and the same process was 

carried out before injection to GC-MS. The results show that the amount of omega 3 is 

higher in Salmon whereas Carb has the lowest amount.

Keywords: Aquacultur Fish, Omega 3, Omega 6
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