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  لیپروفا  از  استفاده با ییغذا   و ییدارو عیصنا  یبرا  تن نرم مناسب گونه نیی تع

 قشم  ساحل یی ایدر  تننرم  گونه چهار چرب یدهای اس و  استرول
 

 1یزه مفتاح  اسماء ،*1یاکبر ایپر
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 .  رانیا چابهار،چابهار،  ییایو علوم در   یانورد یدانشگاه در ، ییایدانشکده علوم در الت،یش گروه -1

 

 1400  وریشهر  :رشیپذ  خیتار                                                    1398  اسفند:   افتیدر  خیتار

 دهیچک

 Saccostrea؛  ستریاو  یا صخره  یا)دوکفه   تننرم  گونه  چهارچرب    یدهایاسترول و اس  لیپروفا   یمنظور بررس  به  مطالعه  نیا

cuculata،  کلم؛  یادوکفه  Callista umbonella    ؛ یااستوانه  ایو صدف ملوک  Solen vagina  )ی خوراک  حلزون   گونه  کی   و 
(Ampullaria cuprinaو تع ) در عدد(    100)هرکدام    تننرم  یهاگونه.  استشده    یطراحقشم    ساحل  تنگونه نرم    نیبهتر  نیی  

نرم تن با کمک    یهااسترول  و  چرب  یهادیاس  یمحتو  و  شدند  داده  انتقال  شگاهیآزما  به  و  ینگهدار   خی  همراه   به   سرد  یهاجعبه
(، 15:0)  دیاس  کیپنتادکانوئ(،  12:0)  دیاس  کیلور(،  14:0)  دیاس  کیستیمر  زانیم  نیشتریبشدند.    زیآنال  یگاز  یدستگاه کرماتوگراف

 کیست یمر  نیو کمتر  یخوراک  حلزون  در  اشباع  چرب  یهاد یاس  مجموع  و(  18:0)  دیاس  کیاستئار(،  17:0)  دیاس  کیهپتادکانوئ
( در 18:0)  دیاس  کی( و استئار17:0)  دیاس  کی(، هپتادکانوئ15:0)  دیاس  کی(، پنتادکانوئ16:1)   دیاس  کیتولئی(، پالم14:0)  دیاس

  گمایدرانول، کمپاستونول، است گمایاست 12و  5 زانیم نیشتری ب و کلسترول زانیم نیکمتر. شد مشاهده ستریاو یاصخره یادوکفه 
دلتا   دلتا    7استرول،  و  ن  5کمپسترول   و  استرول  لیپروفا  تفاوت  بر  مطالعه،   نیا.  شد  مشاهده  یخوراک  حلزون   زدریاوناسترول 

  ی خوراک   حلزون  در  چرب  یهاد یاسترول و اس  لیپروفا   نیبهتر  کهداشت    دیتن انتخاب شده تاک چرب چهار گونه نرم  یهادیاس
 . گردد شنهادیپ  ییو غذا ییدارو عیمختلف، در صنا یمحصوالت بهداشت د یتول یبرا تواندیم که شد مشاهده
 

 ی خوراک حلزون ملوک،  کلم، یاکفه  دو  ستر،یاو  یادو کفه   چرب، یهادیاس بیترک ،استرول  :یدیکل لغات
 
 
 
 
 
 
مسئول سندهینو*
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 مقدمه 

مقاد  در علت  به  قشم  تول  یادیز  ر یساحل  و    هیاول  داتیاز 
  مشاهده  تناننرم از شاخه  یعیمتنوع، تنوع وس  ییمنابع غذا

 هیناح  از  را  آنها  اغلب  ،کودکان  و  زنان  هنگام جزر  و  شودیم
 همکاران،  و   زدانی)ا  کنندیم  یآور  جمع  ی ومد  جزر  نیب

دومنرم  .(1395 در  نیتنان  بزرگ    رده   شش  با  ییایشاخه 
  ییایدر  زنده  موجوداتدرصد از کل    23که در حدود    هستند
 (.Amsler et al., 2001) ردیگیرا در برم

آن    ی خوب  یسازگار  سمیمکان  یدارا  تناننرم  کهییجااز 
  تا  یجزرومد  نیب  منطقه  از  هاستگاهیز  همه  در  ،هستند
  انیم  در.  شوندیم   افتی   ها انوسیاق  قیعم  یهاقسمت
جوامع ساحل   یبرا  های ادوکفه  و  انی پاشکم  رده   دو  تنان،نرم
  تیدر حال توسعه حائز اهم یدر کشورها خصوصبه نینش
  یخوراک  صدف  گونه  سه  . (1398مقدم،    ی)مغفور  باشند یم
 Saccostrea)  ستریاو  ی اصخره  یادوکفه  یهانام  با

cuculata  ،)کلم   یادوکفه  (Callista umbonella  )و  
  گونه  ک ی  و(  Solen vagina)  یااستوانه   ا ی  ملوک  صدف
 ی بسترها  در(  Ampullaria cuprina)  یخوراک  حلزون
  هیناح  تا   ی مد  جزرو  ن یب  هیناح  در  ی ال  و   گل   و   یشن  مختلف
  تناننرم.  شوندیم  افتی  ی متر  20  عمق  تا   یمد  جزرو  ریز

  ی مرجان  ی هاصخره  و  یی ایدر  زارمانگرو، چمن  ستمیسه اکوس
  یحاو  تناننرم (.  Haumahu, 2011)  اندکرده  احاطه  را

غذا باال  ییارزش  با سطح  ترک  دیپیل  ن،یپروتئ  ی باال    بیو 
  بوده   خود  یی ای در  و  نیریش   آب  ی هاچرب در گونه  یدهایاس
تنان در سالمت انسان، چرب نرم  یهادیاس  نقش  علت  به  و
تعداد  یقاتیتحق است    هاستگاهیز  از  یدر  گرفته  صورت 
(Ackman, 2000; Misra et al., 2002انواع مختلف .)ی  

  یدهایاس  ،1اشباع  چرب  ی هادیاس  ریچرب، نظ  یدهایاز اس
  رهیزنج  چند  چرب  ی دهای اس  و  2اشباع   ریغ   رهیزنج  تک  چرب
  مختلف   یادر رده  6و    3امگا    ری( نظPUFA)  3اشباع  ریغ 
  شودیم   افت ی  انی پاشکم  و   ها ی ادوکفه  رینظ  تناننرم
(Proksch et al., 2002; Carballeira, 2008  .)ن یاول  

  و   هایادوکفه   اغلب  چرب  یهاد یاس  نهیزم  در  مطالعات
 

1 Saturated Fatty Acids (SFA) 
2 Monounsaturated Fatty Acids (MUFA) 
3 Polyunsaturated Fatty Acids (PUFA) 

 ;Ackman, 1967انجام شد )  1970در سال    انی پاشکم

Gardner and Riley, 1972.) 
King  به  تناننرم  که  کردند   گزارش(  1990)  همکاران  و 
  مورد  د نتوانیم  کم   یچرب  سطح   با   باال   نیپروتئ  منبع  لیدل
  یباال  سطح   یحاو  تناننرم  نیچنهم.  دنریگ  قرار  تیاهم
  و   4د یاس  کیکوزاپنتانوئیا  شامل   و   3  امگا  چرب  یهادیاس

  را  یقلب   عروق  سالمت  توانند یم  5د یاس  کیدکوزاهگزانوئ
در    ی(. اطالعات کم Mateos et al., 2010)  بخشند  بهبود

 Yenni)  دارد  وجود  هایااز دو کفه  یی ارتباط با ارزش غذا

et al., 2012; Abdullah et al., 2013بر مطالعه    نی(. اول  
 Lambis)  یعنکبوت  پاشکم  پا،دو گونه شکم  ییارزش غذا

lambis  )یمخروط  حلزون  (Strombus luhuanus  )
 ,Leiwakabessy and Lewerissa)  گرفت  صورت

2017). 
 گذشته  دهه  دو  در  گسترده  صورت  به  تناننرم  یهااسترول 
 گرفته   قرار  یبررس  مورد  کانادا  التیش  قاتیتحق  مرکز  در
تعاست به  مطالعات   یجداساز  تنان، نرم  یهااسترول  نیی. 
  ی محتو  راتییتغ  وسنتز،یب  د، یجد   ییا یدر  یهااسترول 
  کاهش   بر  ها استرول   ریتأث  نیهمچن  . اندپرداخته   هااسترول 
 Idler and)  است  شده  مشخص  کلسترول  سطح

Wiseman, 1972  .)یعیوس  فیط  زنده  موجودات  از  یبعض 
.  کنندیم  دیزا تولهیثانو  یها ت یمتابول  به  موسوم  باتیترک  از

  یضرور  نقش که  هستند ی آل  باتیترک ،هیثانو  یهاتیمتابول
  نیا  از  ی بعض  که  ندارند  زنده  موجودات  نمو  و  رشد  در
  یبرخ  و  صنعت   در  کشحشرهکش و  علف  عنوان  به  باتیترک
متابولدارند  ی پزشک  و   ییداورو  کاربرد از   هیثانو  ی هاتی. 
 عنوان   به  و  ندیآیم  دستبه  هیاول  یهات یمتابول  وسنتزیب
گرفته    هیاول  سمیمتابول  یینهاو    ی فرع   باتیترک نظر  در 
  ها، دیآلکالوئ  هیثانو  یها تیمتابول  نیترمهم.  شوندیم
  ها،نیگنیل  ها، دیاستروئ  ، یضرور  یهاروغن  ها،ک یفنول
از Esfahani, 2005)  باشندیم  هادیفالنووئ  و  هاتانن  .)
  ا ی  هاتواسترول یف  ه،ی ثانو  یهاتیمتابول  نیبارزتر

4 Eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5 ω3) 
5 Docosahexaenoic acid (DHA, 22:6 ω3) 
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 ;Lof and Weiderpass, 2006) هستند  هاتواستروژن یف

Jefferson et al., 2007.) 
بتا استرول   17  هیو عمل شب  ی از نظر ساختمان  باتیترک  نیا

 Knight)   کنندیم  جادیها ا استروژن   هیشب  یاثرات  ایهستند  

and Eden, 1996  .)ل یدلبه  دیزوفالنوئیا  یهاتواستروژن یف  
استراد  17با    ی مولکول  مشابهت متابول  ولیبتا    سمیدر 
et Pilšáková )  کنندیم دخالت    ی دیاستروئ  یهاهورمون 

al., 2010تحق تع  یکم  قاتی(.  با  ارتباط   یمحتوا  نییدر 
مثال،   یبرا.  است  گرفته  صورت  تناننرم  یهااسترول 

Philips  و  ( که    نشان(  2012همکاران  و    ها کلمدادند 
  4/23-1/30)  کلسترول  غلظت  نیکمتر  یدارا  هااسکالوپ 

اصل  100بر    گرمیلیم استرول  و  بودند    تننرمدر    یگرم( 
  100  بر  گرمیلیم  6/20-6/45)  کاسترولیبراس-  ستریاو
  100بر    گرمیلیم  7/16  -9/41)  کلسترول  لن یمت  24  و (  گرم
 زان یم  نی( کمتر2015)  همکاران و  Ozogul.  باشدیمگرم(  

را در گوشت     ی هااسترول  و  نمودند   انیب  تن نرمکلسترول 
 و   گوسترولیاست  کلسترول،  دمسترول،  را  تناننرمموجود در  

 . کردند گزارش سترولیس
  و  رانیا  در  تناننرمو انتشار گسترده    یاگونهتوجه تنوع    با
  ، یی غذا  و  ییدارو  عیصنا  در  تنان  نرم  نیا  استفاده  تیاهم

  ی هاد یاس  بیترک  نییتع  با  رابطه  در  یمحدود  مطالعات
  شده   انجام  تناننرم در گوشت    هااسترول   کل  یمحتوا  و  چرب
لذااست ا  هدف  ، .    ی هادیاس  بیترک  یبررس  ق،یتحق  ن یاز 

محتوا و    با   یخوراک  صدف   گونه  سه  ی هااسترول   یچرب 
 Saccostrea)  ستریاو  یاصخره  یادوکفه  یهانام

cuculate  ،)کلم   یادوکفه  (Callista umbonella  و  )
ملوک     گونه  ک ی  و(  Solen vagina)  یااستوانه   ا یصدف 

  نیبهتر  نییتع  و(  Ampullaria cuprina)  یخوراک  حلزون
به منظور   قشم  ساحل  در  درتن  نرم  گونه استان هرمزگان 

در    محصوالت   دیتول  و  ییغذا   و  یی دارو  عیصناکاربرد 
 . باشدیم مختلف یبهداشت

 

 

 

 

 ها روش و مواد

 هاتننرم  هیته
  یا صههخره یادوکفه  یهانام  با یخوراک  صههدف گونه سههه
 کی  و  یاسهتوانه ا  ایکلم و صهدف ملوک  یادوکفه ،(سهتریاو)

بندر   یاز شهرکت ماه 1397 زمسهتان  یگونه حلزون خوراک
و هرکهدام   یداریههرمزگهان خر  یواقع در پهارک علم و فنهاور

 یکه حاو لوگرمیک  کی یهابسهههتهنرم تن در  یهانمونهاز 
  تهران  پاسههارگاد سههنجش  شههرکت  شههگاهیبودند به آزما  خی

  پوسهته محوطه  از  یگوشهت قسهمت سهپ .  شهدند  داده انتقال
 70در آون  تننرم یگوشههت قسههمت فقط  و جداشههد  آنها

 و  شهد خشهک  سهاعت سهه  مدت به خشهک  گرادیدرجه سهانت
و اسهترول مورد اسهتفاده قرار    دچربیاسه بیترک زیجهت آنال
 گرفت.

 
 یچرب  استخراج

  نرم   یهاگونه از    کیهر  پودرگرم    5از    یچرب  استخراج  یبرا
  بر   گرمیلیم  10  عالوهبه(  v/v  2:1در کلروفرم: متانول )  تن
(؛ به دانیاکس یآنت عنوان)به لهیبوت تولوئن یدروکسیه تریل

و    Folchشبانه روز قرار گرفت سپ  طبق روش    کیمدت  
شسته شد و حالل موجود    دیپی( عصاره ل1957همکاران )

  یچرب  زانیخارج و م  یچرخش  ریدر آن با کمک دستگاه تبخ
 (.Sinclair et al., 1983بر اساس درصد محاسبه شد )

 
 یکروماتوگراف  روش  به  چرب   یهادیاس  بیترک  هیتجز
 ( GC) یگاز

با استفاده    گونه،  هر  پودر  گرم  5/0  چرب  یهادیاستخراج اس
و   سوکسله  دستگاه  مدت    لهیوسبهاز  به  نرمال    8هگزان 

اس انجام شد. سپ   به   یدها یساعت،  با  چرب  آمده  دست 
از روش   شدند.    یلی( مت1984)  Royو    Lepageاستفاده 

  ی دما  در  شدن   سرد   از  بعد  چرب،  ی دهایاس  یلیمت  مشتق
  ی کروماتوگراف  گاز  روش  به   یبررس  یبرا  حالل  حذف  و  اتاق 
و    استخراج.  شد  جدا شد  تکرار  بار  سه  نمونه    هانمونههر 

  چهار  ی در دما  یسه روز پ  از آماده ساز  ی ال  دوحداکثر  
براشدند  ینگهدار  گرادیسانت  درجه  و  یجداساز  ی. 
کروماتوگراف  چرب،   یهادیاس  انواع  یی شناسا دستگاه    ی از 
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در    Unicam 4600مدل    سنجش  زانیم  شرکت)مستقر 
  × 10دستگاه از نوع    نیپاسارگاد تهران( استفاده شد. ستون ا

Bp    قطر    30به طول و  آشکارساز  بود  متریلیم  1/0متر   .
  فشار .  بود  ومیهل  دستگاه   از  حاصلو گاز    FIDدستگاه از نوع  

 تر یلیلیم  300  ژنیاکس  ه،یثان  بر  تریلیلیم  30  دروژنیه  گاز
  گراد، یسانت  درجه  Detector  250آشکارساز    یدما  ه، یبر ثان
 200  ستون  یدما  و  گرادیسانت  درجه  Injector  240  یدما
از سرنگ   ها نمونه   قیتزر  یبرا.  شد  میتنظ  گرادیسانت  درجه
  با  نظر مورد عصارهاز  تریکرول یم کیاستفاده شد.  لتونیهام

با عبور گاز  د یگرد  قی تزر  دستگاه  به  لتونیهام  سرنگ   یو 
  که  چرب  یهاد یاس  لهیمت  یهااستر   یجیو حرارت تدر  ومیهل
  ستون  از یگرید از پ   یک ی  بودند، آمده در بخار صورت به

 قسمت  یرو  یی هاکیپ   صورت  به  آنها  نمودار  و  ندشد  خارج
  ریمقاد  یی شناسا  از  پ    که   د یگرد  ثبت  دستگاه   یوتریکامپ
تع  یهادیاس  کل   درصد   حسب  بر  آنها   د یگرد  نییچرب 
(Folch et al., 1957; Choi et al., 2015 .) 

  
 ها تننرم  ی هااسترول  استخراج

 گونه   هر  پودر  از  گرم  کیآزاد به    یهااسترول استخراج    یبرا
شد و با کمک    افزوده  متان  کلرو  ید  تریلیلیم  20  تن،نرم

  ساعت   5/0  مدت  . مخلوط بهدیدستگاه فراصوت همگن گرد
  از استفاده  با و  شد داشته  نگه  سکون حالتبه اتاق یدما در
نها  دیگرد  صاف،  1  شماره  واتمن  یصاف   کاغذ در  با    تیو 

 به   حالل  تروژن،یدر خالء و گاز ن  ریاستفاده از دستگاه تبخ
استخراج    طور از  پ   شد.  خشک  نمونه  هر  از  کامل 

و خشک شدن کامل    تننرم   گونه  چهارآزاد از    یهااسترول 
  خشک   نیدیریپ   تریکرولیم  50  تروژن،ین  گاز  با  ها عصاره
  BSTFAمعرف    تریکرولیم  50  همراه  به  ریتقط  دوبار
(N,O-Bis (trimethylsilyl) 

trifluoroacetamide>99%  )درصد    1  یحاوTMCS  
(trimethylchlorosilane  شرکت(   به(  چیآلدر  - گمایس( 
  یو در دما  یک یشب در تار  کی  مدت  به  و   شد   افزوده   آنها

نگهدار هر    یاتاق  سپ     کیبا    ها عصارهاز    کیشدند. 

 
1 Campesterol 
2 Stigmasterol 
3 Beta-Sitosterol 

 از   تریکرولیم کیشده و حجم    قیرق  کلرومتان ید  تریلیلیم
  یگاز  یکروماتوگراف  دستگاه  به  هیتجز  یبرا  آنها  از  کیهر
براشد  قیتزر شد.  انجام  بار  سه  نمونه  هر  از  استخراج   ی . 

استرول   یجداساز دستگاه    هاعصارهدر    هاانواع  از 
شرکت   Unicam 4600مدل    یکروماتوگراف در  )مستقر 

ا  زانیم ستون  شد.  استفاده  تهران(  پاسارگاد   نیسنجش 
  متریلیم  1/0متر و قطر    30به طول    Bp  × 10دستگاه از نوع  

و گاز حاصل از دستگاه    FIDبود آشکارساز دستگاه از نوع  
  حامل   گاز  عنوان  پاسکال درستون به  6بود که با فشار    ومیهل
حرارت  کاربه برنامه  دما  یرفت.  با  درجه   150  یستون 
  ش یآغاز شد و پ  از آن با افزا  قهیدق  دو به مدت    گرادیسانت
 درجه  300  ی دما  به  قهیدق   در   گرادیسانت   درجه  پنج  یدما
  دما   نیهم  در   قهیدق  15  مدت  به  بعد   و   د یرس  گرادیسانت
 درجه   300  آشکارساز  و  قیتزر  اتاقک  یدما.  ماند  یباق 
.  بود  تریکرولیم  کی  قیتزر  یو حجم عصاره برا  گرادیسانت
در    یاجزا  یی شناسا   زمان  کمکبه  کروماتوگرامموجود 
بازدار  ها آن   یبازدار زمان  شد  با   یاجزا  یانجام  مختلف 

از    استاندارد  یهاتواسترول ی ف  قیتزر  یهادادهاستفاده 
(  3توسترول یس-بتاو    2گمااسترول یاست  ،1)کمپسترول 
 قیتزر  با   کسانی  طیشرا  تحت(  چیآلدر  -گمایس)شرکت  
 استاندارد   عنوان  به  کلسترول  از  و  دیگرد  محاسبه  هانمونه 
 ,.Liu et al)  شد  استفاده  ی کم  سنجش  یبرا  یداخل

2007.) 
 

 ها داده  ی آمار لیو تحل  هیتجز
بها اسهههتفهاد از نرم افزار    یآمهار  یههاداده  لیهو تحل  هیهتجز

SPSS کی  ان یوار هیتجز  آزمون اسههاس بر  و 19  شیرایو 
( انجام شههد. بعد از مشههخص  one way ANOVA) طرفه

معن ب  یشههههدن  اختالف  بودن    یبرا   ههها،نیانگیههم  نیدار 
 سهههطح  در  دانکن  یادامنهه  چنهد  آزموناز    آنهها  یبنهدرتبهه
 .شد استفاده( >05/0p) 5% احتمال

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
61

35
4.

14
01

.3
1.

2.
1.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

fj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10261354.1401.31.2.1.5
https://isfj.ir/article-1-2382-fa.html


31(  2)  1401مجله علمی شیالت ایران    

87 

 ج ینتا

و   یاکلم، استوانه  صدف  ،یخوراک  حلزوندر    یدرصد چرب 
و   66/5±21/0،  6/5±18/0،  79/3±12/0  بیترتبه   ستریاو
که    24/0±50/6 شد  گزارش  در   زانیم  نیکمتردرصد 

خوراک معن  یحلزون  اختالف  که  شد   با   یداریمشاهده 
)  ها صدف داد   زانیم  نیشتریبکه  یحالدر(  >05/0pنشان 
در صدف کلم و   یچرب زانیمشاهده شد. م ستریدر او یچرب

(.  <05/0p)  ندادند  نشان  هم   با   یداریمعن  اختالف  یااستوانه 

تن مورد  نرم  گونه  چهارچرب کل    یدهایاس  بیترک  زانیم
)  در مطالعه    زان یم  نیشتریب.  است  شده  ارائه  ( 1جدول 
لور14:0)  دیاس  کیستیمر (،  12:0)  دیاس  کی(، 

هپتادکانوئ15:0)  دیاس  کیپنتادکانوئ (،  17:0)  دیاس  کی(، 
  اشباع  چرب  یدهایاس  مجموع  و(  18:0)  دیاس  کیاستئار
 زین  هاگونه  ریسامشاهده شد که با  یدر حلزون خوراک شده
 ن یشتریب  سپ   و(  p<05/0نشان داد )  یداریمعن  اختالف

 . شد   مشاهده  یااستوانه   ایدر صدف ملوک    ها د یاس  نیا  زانیم
 

 مطالعه  مورد تن نرم  گونه چهار کل( چرب یهادیاس کل درصد)  چرب یهادیاس بیترک سهیمقا: 1 جدول
Table 1: Comparison of the composition of fatty acids (%of total fatty acids) of all four mollusk species studied 

 تن  نرم 

 یخوراک حلزون چرب  یهادیاس

 (A. cuprina ) 

  ایملوک  صدف

  یااستوانه 

(S. vagina ) 

 کلم   یادوکفه

(C. umbonella ) 

  ستریاو یاصخره  یاکفه دو

(S. cuculata ) 

0 /14 ±.0 /05a 0 /03 ± 0/01b 0 /05 ± 0/01b 0 /02 ± 0 b C12:0 

4 /76 ± 0 /2a 3 /12 ± 0 /06b 2 /31 ± 0/08c 1 /47 ± 0/02d C14:0 

0 /56 ± 0 /05 a 0 /38 ± 0/03 b 0 /30 ± 0/02 c 0 /19 ± 0/01 d C15:0 

14 /03 ± 0 /15 b 15 ± 0 /03 a 11 /38 ± 0 /12 c 7 /61 ± 0 /07 d C16:0 

2 /83 ± 0/15 a 1 /50 ± 0 /1 b 0 /89 ± 0/09 c 0 /50 ± 0/02 d C17:0 

4 /66 ± 0 /15 a 3 /69 ± 0 /11 b 3 /09 ± 0/09 c 2 /10 ± 0/12 d C18:0 

0 /5 ± 0 /01 a 0 /41 ± 0/07 a 0 /15 ± 0/02 b 0 /07 ± 0/01 b C20:0 

0 /12 ± 0/01 b 0 /14 ± 0/01 a 0 /12 ± 0/01 b 0 /16 ± 0 /01 a C22:0 

27 /62 ± 0 /61a 24 /30 ± 0 /59b 18 /21 ± 0 /18c 12 /15 ± 0 /15d SFA1 * 

3 /93 ± 0/11a 2 /93 ± 0/12b 1 /12 ± 0 /06d 1 /51 ± 0/05c C16:1n 

3 /70 ± 0 /1a 0 /36 ± 0 /04b 0 /29 ± 0/04b 0 /07 ± 0/01c C18:1n-9 

0 /99 ± 0/09a 0 /44 ± 0/03b 0 /29 ± 0/04c 0 /12 ± 0/01d C20:1n-9 

8 /63 ± 0 /30a 3 /74 ± 0/18b 1 /71 ± 0 /16c 1 /70 ± 0 /06c MUFA2  ** 

0 /30 ± 0/07 a 0 /10 ± 0/01 b 0 /19 ± 0/02 b 0 /13 ± 0/03 b C18:3n-6 

0 /7 ± 0 /01 a 0 /51 ± 0/04 b 0 /48 ± 0/03 b 0 /28 ± 0/02 c C18:3n-3 

1 /33 ± 0/15 a 0 /59 ± 0/02 b 0 /46 ± 0 /03 bc 0 /37 ± 0/03 c C 2:20 NM1 

0 /97 ± 0 /06 a 0 /30 ± 0 /1 b 0 /32 ± 0/07 b 0 /26 ± 0 /05 b C20:3n-6 

4 /76 ± 0 /25 a 3 /03 ± 0/15 b 3 /83 ± 0/29 c 2 /96 ± 0 /07 c C20:4n-6 

5 /01 ± 0/07 a 1 /62 ± 0 /06 c 1 /78 ± 0/13 bc 1 /90 ± 0 /1 b C20:5n-3 

3 /9 ± 0 /2 a 2 /5 ± 0 /12 b 0 /51 ± 0/02 c 0 /59 ± 0/01 c C22:6n-3 

3 /20 ± 0 /2 a 0 /12 ± 0/02 b 0 /12 ± 0/09 b 0 /09 ± 0/07 b C22:2NM1 

20 /71 ± 0 /51 a 8 /80± 0 /53 b 7 /71 ± 0 /60 c 6 /58 ± 0 /31 d PUFA3 *** 

  اساس بر هاداده  نیانگیم(. p<0/ 05است. ) هاگونه نیب داریمعن اختالف دهنده نشان فیحاصل سه تکرار( با حروف نامشابه در هر رد ار،یمع یخطا ±نیانگی)م ریمقاد 

 اشباع ر یغ ره یچرب چند زنج دی اس PUFA***اشباع  ریغ ره یچرب تک زنج  دیاس MUFA **چرب اشباع دیاس SFA*قرار گرفتند.   سهیمورد مقا طرفهک ی ان یوار

 ( گونه هر از تکرار سه)

 
1 Saturated Fatty Acids 
2 Monounsaturated Fatty Acids 

3 Polyunsaturated Fatty Acids 
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(،  16:1)  دیاس  کیتولئیپالم  زانیم  نیشتریب  نیهمچن
  مجموع  و(  20:1)  دیاس  کی کوسونئیا  و(  18:1)  دیاس  کیاولئ
 یخوراک  حلزون  در  راشباعیغ   رهیزنج  تک  چرب  یهادیاس

بشد  مشاهده (،  6n-18:3)  دیاس  کینولئیل  زانیم  نیشتری. 
ا3n-18:3)  دیاس  کی نولنیل (،  20:2)  دیاس  کیکوسدنوی(، 
-6n)  دیاس  کیدونیآراش  ، (6n-20:3)  دیاس  کیکوسنترنوئیا

 دکوزا  ، ( 3n-20:5)  دیاس  کیپنتانوئ  کوزایا  ،(20:4
  بلند   چرب  یهاد یاس ( و مجموع  3n-22:6)  دیاس  کیهگزانوئ

  اختالف  و   شد   مشاهده  یخوراک  حلزون  در  اشباع  ریغ   رهیزنج
 (.p<05/0) داد نشان ها گونه ریسا با یداریمعن
استرول کل در    جینتا استرول آزاد و  به    گونه   چهارمربوط 
 ن یکمتر.  است  شده  ارائه(  2مورد مطالعه در جدول )  تننرم
 و (  A. cuprina)  یخوراک  حلزون  گونه  در  کلسترول  زانیم
 .S)  یااستوانه   ای  ملوک  صدف  در  آن  زانیم  نیشتریب

vagina .مشاهده شد ) 
 

  مطالعه مورد تننرم گونه 4 در( خشک وزن گرم 100 بر گرمیلیم)  کل استرول و آزاد استرول ریمقاد :2  جدول

Table 2: Amounts of free sterols and total sterols (mg per 100 grams of dry weight) in 4 studied mollusc species 

 تننرم

 بر گرمیلی)م استرول مقدار

 ( خشک ماده گرم 100
  یخوراک  حلزون

(A. cuprina ) 

 ای ملوک صدف

 ( S. vagina)  یااستوانه

 کلم   یادوکفه

 (C. umbonella ) 

  یاصخره  یاکفه دو

 .S) ستریاو

cuculate) 

41/17±0/05 d 93/76±0/30 a 55/76±0/25 c 62/61±0/11 b کلسترول 

0/08 ± 0/03a 0 ± 0c 0/07 ±0/01 ab 0/05±0/02 b کواسترولیبراس 

0/06± 0/01b 0 ± 0c 0/07 ± 0/01b 0/09± 0a ارگسترول 

12/70±0/10 a 0/13±0/01 d 8/72±0/07 c 11/62±0/07 a 24 کلسترول لیمت 

15/32 ± 0/07a 0± 0c 14/80± 0/10b 15/32 ± /07a کمپسترول 

0/59± /03a 0± 0d 0/15± /01c 0/17 ± 0b توستانول یس 

0/29± 0/02b 0± 0d 0/37± /02a 0/12 ± /03c  کلرسترول 

0/28± /02a 0± 0d 0/09± /01c 0/13 ± 0b گمادرانول یاست 12و  5 دلتا 

1/22± 0/06a 0± 0c 0/06± 0c 0/23 ± 0/05b  کمپاستانول 

6/35± 0/13a 0/29± 0/04d 4/39± 0/03b 3/93 ± 0/06c گمااسترولیاست 

0/35± /01a 0/09± 0/01c 0/15± /01b 0/17 ± 0b کمپسترول 7 دلتا 

0/04± 0/13b 0± 0c 0/08± 0/01a 0 ± 0c استانول   گمایاست 7 دلتا 

0/19± 0/01c 0± 0c 0/02± 0/01b 0 ± 0c اونااسترول 7 دلتا 

0/02± 0/01b 0/8± 0/10a 0/02± 0c 0/14 ± 0/01b نول  یاستاد گمایاست 24 و 5 دلتا 

12/61± 0/08b 2/32± 0/06d 12/93± 0/11a 9/77 ± 0/04c توسترول یس بتا 

5/93± 0/06a 0± 0d 2/72± 0/07b 1/91 ± 0/10c اوناسترول 5 دلتا 

1538/80± 1/92d 1649/91± 5/85c 3455/07± 1/01 a 3183/09 ± 0/86b کل  استرول 

.  است مطالعه  مورد  تنان نرم ن یب  دار یمعن اختالف دهندهنشان  فی حاصل سه تکرار( با حروف نامشابه در هر رد  ار،یمع یخطا ±نیانگی)م ر یمقاد

(05/0>p .) 

در صدف    1نول  یگمااستادیاست  24  و  5  دلتا  زانیم  نیشتریب
 ل یمت   24  زانیم  نیشتریب.  شد  گزارش  یااستوانه   ایملوک  
 .S)  ستریاو  ای  یاصخره  یادوکفه  در  کمپسترول  و  کلسترول

 
1 delta-5 24-stigmastadienol

  
2 delta 5-12 estigma deranol 

cuculate  )که یدرحال  شد  مشاهده  یخوراک  حلزون  و  
 ،2درانول  گمایاست  12و    5  دلتا  زانیم  نیشتریب

و دلتا    5کمپسترول  7  دلتا  ،4استرول  گمایاست  ،3کمپاستونول 

3 Campestanol 
4 Stigmasterol 
5 Delta-7-Campesterol 
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استرول   زانیم  نیشتریو ب  یدر حلزون خوراک  1اوناسترول  5
  با   که  شد   مشاهده(  C. umbonella)  کلم  یاکل در دو کفه

 (.p<05/0) بود  داریمعن اختالف ن یا هاگونه ریسا
 

 بحث

 ص یتشخ   چرب  یهادیمورد مطالعه، اس  تننرم   گونه  چهار  در
  چرب  یهادیاس  اشباع،  چرب  یهادیاس  شامل  شده  داده
 ره یزنج  چند  چرب  یهادیاس  و  رهیزنج  تک  راشباعیغ 
  آنها زانیم  نیکمتر و  نیشتریب بیترتبه که  بودند  راشباعیغ 
.  شد   دهید  (ستریاو)  یاصخره  یادوکفهو    یخوراک  حلزون  در
شرا  توجه  باچرب    یهادیاس  نیا  ریمقاد  راتییتغ   ط یبه 
شور  ،یطیمح حرارت،  غذا  ،یدرجه  همچن  ییمنابع   ن یو 

  دردمثلیتولنوع جن  و دوره    رینظ  کیولوژیب  یفاکتورها
 ,.Avila et alمطالعات مختلف متفاوت گزارش شده است ) 

2004; Mateos et al., 2010ن یشتریب  دیاس  کی(. پالمت  
  گونه  چهار چرب اشباع را در هر    ی هادیسطح از مجموع اس

  کل   از  درصد  50  از  شتریب  که  داد   اختصاص  خودبه  تننرم
  یبعد  سطح   و   بود  شده  اشباع   چرب  یهادیاس  یمحتو
  جیکه با نتا  بود  دیاس  کیست یمر  و  دیاس  کیاستئار  به  مربوط
و همکاران   Yenni(،  2010و همکاران )  Mateos  قاتیتحق
(2012  ،)Abdullah  ( همکاران    و  Bano(،  2013و 

  بر(  2019و همکاران )  Subasinghe  و (  2014)  همکاران
 داشتند  یخوانهم  تناننرمدر    دیاس  کیتیپالم  یباال  یمحتوا
)  Babuکه  یدرحال همکاران  پا  2011و  شکم  دو  در   )
(Tonna dolium  )و  (Phalium glaucum  و )Srilatha  

( همکاران  )2013و  کلم  صدف  در   )Meretrix casta )
  یهاد یسطح از اس  نیشتری ب  دیاس  کینشان دادند که استئار
در   اشباع   حاضر  جینتا   با  که  شد  شامل  را  تناننرم چرب 

منداشت  یخوانهم مقاد  توانی.  که    ی دهایاس  نیا  ریگفت 
هستند    ریمتغ  یطیمح  طیبه نوع جن ، شرا  توجه  باچرب  
(Avila et al., 2004; Mateos et al., 2010 .)
چرب تک   یهادیاس  از  درصد  نیشتریب  دیاس  کیتولئیپالم
تن را نشان داد که با  نرم  گونه  چهاراشباع در    ریغ   رهیزنج
(  2007و همکاران ) Shanumgam قیحاصل از تحق جینتا

 
1 Delta 7-avenasterol 

همکاران   Abdullah  ،(Donax cuneatus)   کلم  در و 
(2013( کاکل  در   )Anadara antiquataمحتو که   ی ( 
برا  دیاس  کیتولئیپالم  یباال تنان گزارش کردند  یرا    ، نرم 

  توانیمطالعات را م  نیا  جی تشابه نتا  لیکه دل  داشت  مطابقت
و    ی)شور  یطیمح  طیشرا  مشابهت  به حرارت(  درجه  و 

زندگ  مرحله  داد  نرم  یمشابهت  نسبت  مطالعه،  مورد  تنان 
(Avila et al 2004درحال همکاران    Yenniکه  ی (  و 
و   Srilathe  ،(Batissa violacea)  یا( در دوکفه 2012)

( و M. casta)  کلم   صدف   در(  2013همکاران   )
Subasinghe  و  (  ستر یاوصدف    در(  2019همکاران 

(Crassostrea madrasensisاولئ )ن یشتریرا ب  دیاس  کی 
 گزارش   اشباع  ریغ   رهیزنج  تک  چرب  یهاد یاس  زانیم

  دیاس  کیکوزاپنتائنویو سپ  ا  دیاس  کیدونیآراش.  اندکرده
را    اشباع  ریغ   رهیزنج  چند  چرب  یدهایاس   از  زانیم  نیشتریب
نتابه با  دادکه  اختصاص  همکاران   Meteos  جی خود  و 
 Haliotis)  یببر  دورگه  آبالون  پا  شکم  در(  2010)

laevigata× H. rubra  ،)Yenni  ( در 2012و همکاران )
(  2013و همکاران ) Abdullahو  B. Violacea یادوکفه
 جینتا  نیا.  داشت  یخوانهم(  A. antiquata)  کاکل  در
  ی برخ  دیتول  امکان  و  باشد  دیمف  یی غذا  عیصنا  یبرا  تواندیم

مورد    تن نرم  گونه  4  عضله  از  استفاده   با  یی غذا  محصوالت
  . کنندگان، فراهم سازدمصرف  یرا برا  قیتحق  ن یمطالعه در ا

 به   تناننرم  نیا  مصرف  بی ترغ   به  منجر  امر  نیا  نیچنهم
تأم  عنوان اسنیمنابع    در  6  و  3  امگا   چرب  یها دیکننده 
 . گرددیم انسان سالمت
تحقحاضراطالعات    براساس اول  قی،  در    نیحاضر  گزارش 

تجز با  در    یهااسترول   هیرابطه   تننرم  گونه  چهارموجود 
.  باشدیممنابع در دسترس    نیو در ب  رانیساحل قشم درا

 و   کل  استرول  مقدار  نظر  از  تن  نرم  گونه   4  نیهمچن
کلسترول،    یشاخص  یهااسترول   یمحتوا  نیچنهم مانند 

است  لیمت  24کمپسترول،   و  بتا    گمایکلسترول  و  استرول 
به عنوان منابع مکمل   توانندیاوناسترول قابل توجه بوده و م

مورد استفاده قرار  ییو دارو ییغذا  عیها در صنااسترول  نیا
تنان نرم بر( 2012و همکاران ) Phiilips ج یکه با نتا رندیگ
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مداشت  یخوانهم شرا  ، گفت  توانی.    ، یطیمح  طیتفاوت 
نرممراح گونه  رشد  جمعل  نقش    یآورتن  احتماالً  شده 
پروفا  یمهم باز  ی هااسترول   ل یدر    . کنندیم  یمختلف 
  مطالعه   مورد   تننرم  گونه  به  توجه  با   ، رسدینظر مبه  نیهمچن
 استرول   گری د  یشکل  به  تواند یم  استرول  اشکال  از  یکی
  ی برا   .(Desmond and Gribaldo, 2009)  گردد  لیتبد

  یبرادوست غشاء هستند و  یچرب  ءها از اجزامثال، استرول
 Boutté)  باشند یم  یضرور  یسلول  مختلف  یعملکردها

and Grebe, 2009  .) ی هاتیفعال  یدارا  زین  ها استرول  
  ضد   ، یالتهاب   ضد  یهاتی فعال  جمله  از  یستیز  گسترده
 Fernandes and)  هستند  یی ایباکتر  ضد   و  یشیاکسا

Cabral, 2007توجه با  بس  (.  ارزش    یی دارو  اد یز  اریبه 
است  هااسترول  کمپسترول،  جمله  بتا  استرول    گمایاز  و 
  ی مناسب  منابع   توانند یم  تننرم  گونه  چهاردر    توسترولیس
ا  باشند  یی دارو  ع یصنا  در   استفاده  یبرا   ها، استرول  ن یکه 

مهم جلوگ  ی نقش  سلول  یریدر  رشد  و    ی سرطان  ی هااز 
ب  یریگشیپ    دارند   ی عروق  –  یقلب  یهای ماریاز 
(Fernandes and Cabral, 2007.) 
  تننرم  گونه  چهار  ن یانشان داد که    قیتحق  ن یا  جینتا  ، کل  در
  یشاخص  یهااسترول   یمحتوا   و  کل  استرول  مقدار  نظر  از
کمپسترول،  ) است  لیمت  24کلسترول،  و    گمایکلسترول 

اوناسترول بتا  و  ب  هستندتوجه  قابل  (، استرول   ن یشتریو 
 حلزون   در  استرول  و  اشباع  ریغ   چرب  یهاد یاس  زانیم

  مکمل   منابع  عنوان  به  توانندیم   ،لذا  .شد  مشاهده  یخوراک
تول  یی دارو  و   یی غذا  عیصنا  در بهداشت  دیو    ی محصوالت 
  ش یب  ا یدر دن  یالتیش  ریاکثر ذخا  ،ییسو. از  گردد  شنهادیپ 

  کاهش   به  منجر  امر  نیاند که ااز حد مورد استفاده قرار گرفته
  . است  ده یگرد  پوستانسخت  و   تنان نرم  ، یماه   ریذخا
 نهیعنوان گز  به  یتنان خوراککشت و پرورش نرم  ،نیبنابرا
  و   بوده  توجه  مورد  ایدن  در  غذا  دیتول  شیافزا  جهت  یمناسب
عمدهصدف  ن یب  نیا  در سهم  به  یاها  اختصاص را  خود 
  ی اطور قابل مالحظه  ها بهآن  دیکه تولیاند و در صورتداده
موثر  ابد،ی  شیافزا تول  یگام   یوانی ح  نیپروتئ  دیدر جهت 
خواهد    ینیپروتئ  هیمبارزه با سوءتغذ  ،جهیو در نت  متیقارزان 
خوک   ا یها در حد گوشت مرغ  صدف  نیپروتئ  زانیبود )م
صدف  ، عالوهبه  . (باشدیم برا  یی هافرصت  پرورش    یرا 

  درآمد   و   اشتغال  جاد یا  و  ی ساحل  جوامع  یاقتصاد  شرفتیپ 
داشتبه خواهد  آشناهمان  .دنبال  که  پروران یآبز  ییگونه 

تکث با  م  ریکشورمان  پرورش  بازار   یتوانست سهم  گویو  از 
  یی ایدر نیمصرف پروتئ ،ییسوو از  کندما  بیرا نص یجهان

کشت و   نهیدر زم  تیدهد، مطمئناً فعال  شیرا در کشور افزا
نو    یتیعنوان فعال  تواند بهیم  زین  یخوراک  یهاپرورش صدف
تأم ارزآور   نیپروتئ  نیدر جهت  ا  یبرا  یو    ران،یکشورمان 

با    است  د یام   لذا  . مطرح باشد  ،ی دارا بودن منابع غن  لیدلبه
فعال  کردیرو  نقش  یپروریآبز  ،ینیچن  نیا  ییهاتیبه 

  .دی نما ء فایا ییو دارو ییغذا تیامن در را یموثرتر
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Abstract 

This study aims to investigate the profile of sterols and fatty acids of four species of molluscs 

(rock oyster bivalve; Saccostrea cuculate, clam bivalve; Callista umbonella and cylindrical 

clam; Solen vagina) and one edible snail species. (Ampullaria cuprina) and determining the 

best mollusc species of Qeshm beach has been designed. Mollusc species (100 each) were kept 

in cold boxes with ice and transferred to the laboratory, and the content of fatty acids and 

mollusk sterols were analyzed with the help of gas chromatography. The highest amount of 

myristic acid (14:0), lauric acid (12:0), pentadecanoic acid (15:0), heptadecanoic acid (17:0), 

stearic acid (18:0) and total saturated fatty acids in snail Edible and lowest myristic acid (14:0), 

palmitoleic acid (16:1), pentadecanoic acid (15:0), heptadecanoic acid (17:0) and stearic acid 

(18:0) in rock oyster bivalves was observed. The lowest amount of cholesterol and the highest 

amount of 5 and 12 stigmadranol, campastonol, stigma sterol, delta 7 campestrol and delta 5 

onasterol were also observed in edible snail. This study emphasized the difference in the profile 

of sterols and fatty acids of four selected mollusk species, and the best profile of sterols and 

fatty acids was observed in the edible snail, which can be suggested for the production of 

various health products in the pharmaceutical and food industries. 

 

Keywords: Sterol, Fatty acid composition, Saccostrea cuculata,  Callista umbonella, Solen 

vagina, Ampullaria cuprina 

 

 

 

 

 
*Corresponding author 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
61

35
4.

14
01

.3
1.

2.
1.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

fj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10261354.1401.31.2.1.5
https://isfj.ir/article-1-2382-fa.html
http://www.tcpdf.org

