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دراسة التركٌب الكٌمٌائً وتشخٌص بروتٌنات اسماك بنت النوخذة Scatophagus argus
) (Bloch,1788المصادة من شمال غرب الخلٌج العربً
عبد الكريم طاىر يسر

و قصي حامد الحمداني و أحمد جاسب الشمري و امل خضير يعقوب

قسم االستزراع المائي والمصائد البحرية/مركز عموم البحار

الخالصة:

تم دراسة التركيب الكيميائي وتشخيص بروتينات اسماك بنت النوخذه  Scatophagus argusالمصادة من بيئة

شمال غرب الخميج العربي لمفترة خالل شير نيسان  ، 2014تم اجراء التحميل الكيميائي ألسماك بنت النوخذة اذ كانت

اعمى نسبة لمحتوى الرطوبة  %72.82بينما كانت نسبة الرماد  .%1.03وعند اجراء الترحيل الكيربائي لبروتينات اسماك
بنت

النوخذه

S.argus

وتم

التعرف

عمى

البروتينات

وتبين

انيا

تقع

ضمن

بروتينات

). (Gelsolin,ᴽactinin,C.protein,M1/M2,Fimbrin,actinوعند اجراء التحميل الكنسي  PCAتبين ارتباط بروتينات
اسماك بنت النوخذه  M1/M2 ,C.protinبدرجة كبيرة اعمى من البروتينات االخرى التي تم تشخيصيا .وتم اجراء
االختبار االحصائي ) (F-testعمى البروتينات ووجد ان ىناك فروقات معنوية تحت مستوى احتمالي ). (P›0.05
الكممات المفتاحية :اسماك بنت النوخذه ،التركيب الكيميائي ،الترحيل الكيربائي.
المقدمة:

تعد الموارد السمكية إحدى الميادين التنموية اليامة,

البروتين( ,%)24-15الدىون ( ,%)24-0.1الرماد

الناتج المحمي .كما تساىم الثروة السمكية في تطوير

كاليكوجين بنسبة ال تتجاوز  % 0.3اضافة الى

الصناعات الغذائية فضال عن مساىمتيا في تعزيز األمن

الفيتامينات الذائبة في الدىن [ .]4وتختمف ىذه المكونات

الغذائي لمبمد [ .]1وتعد االسماك احدى مصادر البروتين

باختالف انواع األسماك تبعا لمعمر والجنس والحالة

بشكل متزايد لما ليا من فوائد صحية لممستيمك [. ]3ومن
المعروف ان التركيب الكيميائي لألسماك يقارب الى حد

التركيب الكيميائي لألسماك يمثل جانبا ميماً حيث يساعد
عمى معرفة مكوناتيا طازجة وتحديد قيمتيا الغذائية فضال

كبير التركيب الكيميائي في الحيوانات البرية األخرى وان

عن وضع الخطط إلمكانية استغالليا وتصنيعيا بكفاءة في

المكونات الرئيسة في األسماك ىي الماء (,%)84-66

حالة قيام عمميات تصنيعية كالتعميب والتجفيف والتدخين

لما تشكمو من مصدر اقتصادي ىام يساىم في رفع قيمة

الرخيصة الميمة في غذاء االنسان [ ,]2كما يتم تسويقيا

( ,%)2-0.8اما الكربوىيدرات فان األسماك تحتوي عمى

الفسمجية والصنف والموسم والتغذية [ .]5وان دراسة
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والتمميح وتوفير المعمومات التقنية لمتداول والتسويق

البحرية والمنتجات المغشوشة[.]17وتعتبر تنقية البروتين

[.]6ولكون األسماك مادة غذائية ميمة فقد اجريت العديد

أمر حيوي جدا لتوصيف الييكمية والوظيفية والتفاعالت

من الدراسات لمعرفة التركيب الكيميائي ألنواع مختمفة من

بين البروتينات المراد فحصيا أو دراستيا .أن فصل

األسماك في العراق ومنيا]، ]12 ،11 ،10 ،9،8، 7

بروتين نقي من كل المكونات والبروتينات األخرى ىو

ومناطق اخرى من العالم ومنيا [ .]15 ،14 ،13نتيجة

الجانب األكثر صعوبة في عممية تنقية البروتين .وقد

لمتطورات الحاصمة في مجال تكنولوجيا األسماك ومجال

تختمف الخطوات في عممية فصل البروتينات بحسب

الفعالية االحيائية خصوصا" ان األسماك من المصادر

والخصائص الفيزيائية والكيميائية ،والنشاط االحيائي الخ.

الغنية بالبروتينات].]16ويعد الترحيل الكيربائي طريقة

تيدف الدراسة الحالية معرفة التركيب الكيميائي والبروتينات

التقنيات

الحديثة وألىمية البروتينات سواء كانت ذات

لمكشف عن أنواع او أنماط بروتينات عضالت األسماك
بدون تعديل واعتبر من التقنيات الميمة لمكشف عن غش

وخاصة في حالو استبدال البروتينات بغيرىا وقد اعتبرت
اإلدارة األمريكية طريقة الترحيل الكيربائي طريقة أصيمة

صفات البروتين (عمى سبيل المثال) حجم البروتين،

اسماك بنت النوخذة المصادة من بيئة شمال غرب الخميج
العربي ومقارنتيا مع االسماك االقتصادية االخرى النيرية

منيا والبحرية ومدى االرتباط مع بعضيا من ناحية القوة
والضعف بينيا كمرجع لمدراسات المستقبمية.

لمتعرف عمى أنماط البروتينات والتميز بين المأكوالت

وصف منطقة الدراسة:

تقع منطقة الدراسة(الكرين) ضمن احداثيات 29 51.0

48 47.0 E

. Nوتتصف بان الترسبات فييا غرينية

وطينية وقد تحتوي عمى كمية محدودة من الرمل الناعم
[(.]18شكل.)1،

شكل )1(:تمثل منطقة الكرين منطقة جمع العينات
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المواد وطرائق العمل
تم جمب عينات األسماك المدروسة بنت النوخذة

( S.argusشكل )2،من المياه البحرية العراقية خالل
شير نيسان  2014/وبواقع  20سمكة حفظت في حاوية

اتبعت طريقة الترحيل الكيربائي في ىالم متعدد اكريل
امايد بغياب العوامل الماسخة

Slab poly acrylamide gel electrophoresis

تحتوي ثمج ,ونقمت الى المختبر ألجراء التحميالت

 under non denatured Conditionتبعا لطريقة

الكيميائية بعد غسميا لمتخمص من الثمج العالق .جففت

[ ]21والموصوفة من قبل [.]22في فصل البروتين.

العينات ثم طحنت وحفظت في عبوات محكمة السد عند

درجة ح اررة º 15-م لحين اجراء التحميالت الكيميائية
عمييا .تم تقدير(الرطوبة ,البروتين ,الدىن والرماد) حسب

طبق التحميل

Principal Components Analysis

) (PCAلتقييم وارتباط العالقة بين بروتينات اسماك بنت
النوخذة  S.argusوبروتينات بعض انواع االسماك

الطرق المتبعة في [ .]19وتم تقدير البروتينات بواسطة

المصادة من نفس المنطقة فيما بينيا [ ، ]23وبروتينات

الترحيل الكيربائي من خالل.

اسماك بنت النوخذة معا" باستخدام البرنامج Canoco
Extraction of

وىو االوسع انتشارا" واستعماال" في العموم المائية

-1استتتخالص البروتينتتات العضتتمية:

2ت استخالص بروتينات بنت النوخذة:
وقذ اسخخلصج البشوحيناث حسب الطشيقةت الخةذ رهش ةا
[. ]02
 -3الترحيت ت تتل الكيربت ت تتائي بيت ت تتالم متعت ت تتدد االكريت ت تتل اماي ت ت تتد

وتحديد االوزان الجزيئية لبروتينات اسماك بنت النوخذة،

. Muscular Proteins

لبروتينات المفصولة من االسماك-:

[.]24استخدمت البروتينات القياسية لغرض المقارنة
وحددت حزم البروتينات وتشخيصيا ونسبيا باستخدام
البرنامج االحصائي Photo capt Molecular weight

)softwere(2001

شكل( )2صورة تمثل سمكة بنت النوخذة S.argus

النتائج:
الموقع التصنيفي ألسماك بنت النوخذه  S.argusىو:
Kingdom:Animalia
Phylum: Chordata

Class: Actinopterygii
Order: Perciformes
Family: Scatophagidae
)Genus: Scatophagus (Bloch.1788
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Species: Scatophagus argus

يوضح جدول ( ) 1التركيب الكيميائي ألسماك بنت النوخذة المدروسة وقد وجد ان نسبة البروتين بمغت % 17.2813

في حين كان المحتوى الرطوبي  %72.8262بينما كانت نسبة الدىن  % 7.9823اما نسبة الرماد بمغت .% 1.0398
جدول( :)1التركيب الكيميائي ألسماك بنت النوخذة  S.argusعمى اساس الوزن الرطب ( المعدل  ±االنحراف القياسي )
العينت

 %سطوبت

 %بشوحين

%د ن

 %سهاد

اسواك بنج النوخزة

...3±20.8020

2..2±.2.08.3

2.32±2..803

2.20±..23.8

وأظي تترت نتت تتائج الترحيت تتل الكيرب تتائي عمت تتى ىت تتالم االكريت تتل
امايد وجود ) )11 -10حزمة بروتينية .وبأوزان جزيئيتة
عالي ت تتة ل ت تتم ت ت تتدخل ال ت تتى أس ت تتطح الي ت تتالم وظي ت تتور ح ت تتزم

بروتينيتتة متباينتتة الكثافتتة (شتتكل .)3،بينمتتا كانتتت االوزان
الجزيئية لبروتينات اسماك بنتت النوختذة  S.argusضتمن

تحديد البروتينات فيو . Ladderوعند تشتخيص بروتينتات
اسماك بنت النوخذه  S.argusتبتين انيتا تقتع ضتمن ستتو

بروتين ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتات

(Gelsolin,ᴽactinin,C.protein,M1/M2,Fimbrin,
).actin

ح تتدود البروتينتتات القياستتية كمتتا فتتي الشتتكل(  )4التتتي ت تتم

شكل( :)3الترحيل الكهربائي لبروتينات اسماك بنت النوخذه S.argus
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شكل( :)4تحديد لبروتينات القياسية ألسماك بنت النوخذه S.argus

وعند مقارنة بروتينات اسماك بنت النوخذة S.argus
مع بروتينات االسماك االخرى ومنيا

ا

carpio,Ilisha

abu,Cyprinus

,Barbus

grypus,Nematlosa

بروتين  Gelsolinو  ᴽ---actininعند  0.999بينما

Liza

كانت اقل نسبة ارتباط بين بروتين  Actinوبروتين

dorab,Cynoglossus

) ) F-testعمى انواع البروتينات وجد ان ىناك فروقات

megaloptera,Chirocentrus
bilineatus

بروتين  C. protinوبروتين  0.999 M1/M2وبين

xanthopterus,Barbus

 nasus, Cynoglossus arelالمصادة من نفس
المنطقة كان اقرب لالرتباط مع بروتينات اسماك

 L.abu, C .bilirateatusفي مستوى احتمالي
 %0.02كما في الشكل(.)5

بينما كان ارتباط بروتينات بنت النوخذة مع بعضيا قريبا"
جدا" في مستوى  %0.05اكثر نسبة ارتباط كانت بين
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 C.protinعند  0.937جدول( )2وعند اجراء اختبار
معنويو بينيا تحت مستوى احتمالي ( .)P>0.05بينما
يالحظ في الشكل ( )6ابتعاد بروتين  Actinومن بعده

بروتين  Fimbrinاذ كان ارتباطة اقل نسبيا" بينما كان
ارتباط بقية البروتينات مع بعضيا متقارب جدا" عند
مستوى احتمالي ) D1(78.13%افقي و)D2(21.81%
عمودي.
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شكل( )5ارتباط بروتينات اسماك بنت النوخذة  S.argusمع بروتينات االسماك االخرى المصادة من شمال غرب الخميج العربي
جدول( )2ارتباط بروتينات اسماك بنت النوخذه  S.argusمع بعضها مع النسبة المئوية لها
Ratio

Fimbrin

Actin

ᴽ-actinin

Gelsolin

M1/M2

C.protin
1

1

Variables
M1/M2

1

0.999

C.protin

1

0.998

0.994

ᴽ-actinin

1

0.999

0.996

0.992

Gelsolin

1

0.998

0.996

0.989

0.983

Fimbrin

0.960

0.945

0.937

0.914

0.896

Actin

يوضح الشكل ( )7طبيعة التشابو بين بروتينات اسماك

المجموعة الرئيسة الثالثة ضمت بروتين  Fimbrinعند

بنت النوخذه  S.argusمع بعضيا في تشخيصيا عن

مستوى تشابو  .%20كما ان اسماك بنت النوخذة

طريق الترحيل الكيربائي ،اذ يظير وجود ثالث مجاميع

 S.argusيالحظ ارتباطيا اقرب الى بروتينات M1/M2

رئيسة ضمت المجموعة الرئيسة االولى مجموعتين

و C.protinمن بقية انواع البروتينات االخرى ،وان

ثانويتين

االولى

الثانوية

بين

بروتينات

Actine

و Gelsolineعند مستوى تشابو  ، %82والثانية الثانوية

اسماك  C.arelو C.carpioتظير في (الشكل )8،
قريبة لالرتباط بيا عند مستوى ارتباط ( )%87.37من

ضمت بروتين  M1/M2لوحدة عند مستوى تشابو

البروتينات االخرى التي وقعت تحت مستوى ارتباط(

،%78فيما ضمت المجموعة الرئيسة الثانية بروتينات ᴽ-

.)%12.58

 actininو C.protinعند مستوى تشابو ،%92اما
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شكل(ٌ )6بٌن ارتباط بروتٌنات اسماك بنت النوخذة  S.argusمع بعضها المصادة من شمال غرب الخلٌج العربً

شكل( ) 7التحلٌل العنقودي لدرجة التشابه لبروتٌنات اسماك بنت النوخذه  S.argusالمصادة شمال غرب الخلٌج العربً
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شكل(ٌ )8بٌن ارتباط بروتٌنات اسماك بنت النوخذة  S.argusمع االسماك االخرى المصادة من شمال غرب الخلٌج العربي

المناقشة:

الكبريتية

أوضحت النتائج في الجدول ( )1ان المحتوى

والسمفاىيدريل

التي تمتاز

بيا بروتينات

البروتيني في العينة المدروسة عمى اساس الوزن الرطب

اسماك بنت النوخذه

كان متذبذبا وىذا يمثل تأكيدا لما في العديد من االسماك

مقارنة ىذه النتائج مع ما توصمت إليو ].]32في دراستيم

الحالة الفسيولوجية ،العمر ونوع الغذاء [.]25،26اما

بروتيناتيا الذائبة بالماء باستخدام الترحيل الكيربائي ذي

المحتوى الرطوبي يالحظ وجود عالقة عكسية ما بين

البعدين والتي وصل عدد البروتينات المشخصة في

المحتوى الرطوبي والدىن اذ عندما تزداد الرطوبة يقل

بعضيا الى 11و14و 16و17

الدىن والعكس صحيح وىذا ما ذكره كل من

بروتيناً  ،نجد ىذه

النتائج مقاربة ليا .كما ان دراسة [ ]17قاموا بفصل

الرطب حيث تقل خالل اليجرة او مرحمة التكاثر وعموما

مستخدمين خمسة مذيبات لتحديد أكفئيا في استخالص

فأنيا تزداد عند تحسين الغذاء المستخدم [ .]29بينما

ىذا النوع من البروتينات من ثالثة أنواع من الروبيان ىي

كان الرماد عمى اساس الوزن الرطب ايضا متذبذب ما

األبيض  ،الوردي والصخري بحالتييا الخام والمطبوخة.

اذ تختمف فيما بينيا وتعود ىذه االختالفات الى البيئة،

شكل ( )2ويتفق مع [.]31وعند

التشخيصية ألنواع من األسماك المسطحة بعد فصل

بروتينات الساركوبالزما عمى ىالم SDS-PAGE

[.]27،28بينما اختمفت نسبة الدىن عمى اساس الوزن

بين االسماك البحرية والنيرية وىو مؤشر حقيقي لمحتوى

وقد عد الماء أفضل المذيبات في كفاءتو الستخالص

االسماك من االمالح المعدنية وىذه النسبة تختمف حسب

البروتينات في حالة الروبيان الوردي حصل عمى  7حزم

نوع االسماك والمياه التي تعيش فييا[ .]30وىناك اختالف

بروتينية تراوحت أوزانيا الجزيئية ما بين – 18300

واذ

 88300دالتون ،وشوىدت  8حزم بروتينية في

تميزت بروتيناتيا ببطيء حركتيا في المجال الكيربائي

مستخمصات الروبيان األبيض تراوحت أوزانيا الجزيئية

واضح

جدا

وىذا يرجع

في حركتيا في المجال الكيربائي

بين  88600-18300دالتون ،بينما أعطت مستخمصات

الى قوة الربط وارتفاع نسبة األواصر
30
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الروبيان الصخري  10حزم بروتينية تراوحت أوزانيا

الكبريتيدية واواصر السمفاىيدريل وتعتبر السمسمة الثقيمة

الجزيئية ما بين  88900– 17700دالتون .وىذا ما

عممية

من

المايوسين

ذات

دور

اساسي

في

يؤكد ارتباط اسماك بنت النوخذه عند مقارنتيا مع بعض

االرتباط[.]33كما واشار [ ]34مجموعة السمفاىيدرل

االسماك المصادة من بعض االنيار الداخمية والبحار مثل

تشارك بشكل كبير في االرتباط واعادة الترتيب  ،وايضا"

التحميل

المناطق الكارىة لمماء الموجودة ضمن السمسمة الببتيدية

الكيمياوي ليا وتشخيص بروتينات اسماك بنت النوخذه

التي تشارك في فتح الترتيب الحمزوني لمبروتين وىذا يمثل

و C.protienوارتباطيا معا بدرجة تشابو %0.999

ارتباط ىذه البروتينات التي تم تشخيصيا ان ارتباط

االنواع  L.abuوC.bilineatus

واجراء

 S.argusواالقرب الييا بنسبة كبيرة وىي M1/M2

قاعدة لتكوين مواد ىالمية بروتينية بجودة عالية .وان

بينما يالحظ ارتباط البروتينات االخرى ابعد من التي تم

اسماك بنت النوخذة  S.argusمع بعض االسماك

قيمة ارتباط عالية اذ ان بروتينات المايوسين ىي من

مشتركة معا" وىذا يتفق مع ماوجده [.]23اثناء دراستيم

االرتباط والتجمع  ،وتتقارب ىذه البروتينات M1/M2

المياه العراقية.

النيرية والبحرية مثل  C.carpioو C.arelوتبدو انيا

ذكرىا وربما يكون المايوسين خفيف وثقيل السمسمة ليا

لمتحميل الكيميائي لبعض االسماك النيرية والبحرية في

بروتينات المايوفيبيرل التي تمتمك القابمية عمى اعادة

و c.protienمع بعضيا بسبب طبيعة االواصر
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The study of the chemical composition and diagnose girl Fish proteins Scatophagus
argus (Bloch, 1788) caught from the Northwest Arabian Gulf
Abd Al-kareem.T.Ysir; Qusy.H.Al-Hamdany; Ahmed.CH.Al-Shamary; Amel.K.Yakoob
Aquaculture and Marine Fisheries/ Marine Science Centre/University of Basrah

Abstract:
The study of chemical composition and diagnosis the proteins of S.argus that was hinted
in the environment North Western of Arabian Gulf during April,2014.the chemical analysis
revealed that the highest content was for the moisture 72.82%,where as ash content was
1.03%.The electrophoresis revealed 10-11 protein bonds of S.argus fish.six proteins of
S.argus were identified ,There is a very close correlation coefficient between M1/M2 and
C.protein o.999in comparison with other proteins.
Key words: S.argus Fishs, Chemical composition ,Electrophoresis.
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