التركيب النسيجً لعضالت االسماك:
أوال :تركٌب أنسجة العضالت Muscle
histology

تتركب انسجة العضالت من
• العضالت الهٌكلٌة أو المخططة straited musclesوالتً
ٌتكون منها لحم األسماك
• العضالت الناعمة smooth musclesوالتً تمثلها
المحارٌات أو أحشاء األسماك
• عضالت القلب heart musclesوتتكون من ترکٌب
متوسط بٌن النوعٌن السابقٌن .

تقسيم عضالت األسماك الى نوعين
• العضالت البٌضاء  :white musclesفٌدل لونها الفاتح على إنخفاض
محتواها من المٌوجلوبٌن وبالتالً إنخفاض قدرتها على تخزٌن األكسجٌن
وتتمٌز العضالت البٌضاء بوجود أعداد قلٌلة من المٌتوكوندرٌا ونظام أوعٌة
دموٌة اقل تطورا بعكس العضالت الحمراء .وألن العضالت البٌضاء تعمل
على فترات قصٌرة وٌمكن أن تحدث نشاط فجائٌا سرٌعا فإنها تحتاج لتركٌز
ونشاط عالى من إنزٌمات التنفس الالهوائً والتً تعمل على تحوٌل
الجلٌكوجٌن الى حامض الالكتٌك فً الظروف الالهوائٌة
• العضالت الداكنة أو الحمراء dark or red musclesالتً تتمٌز بارتفاع
محتواها من المٌوجلوبٌن مما ٌكسبها لونا أكثر إحمرارا  ،كما تتمٌز بأنه
ٌخترقها نظام أوعٌة دموٌة متطور ٌزودها بمورد وفٌر من األكسجٌن مما
ٌهٌئها إلجراء عملٌات التمثٌل الغذائً تحت ظروف هوائٌة  ،وتوجد
العضالت الداكنة أو الحمراء على جانبی جسم السمكة تحت الجلد  .وتتمٌز
هذه العضالت أٌضا بأنها تعمل ببطء ولكن لفترات طوٌلة

ثانيا :تركيب الليفة العضلية :
• وتمثل اللٌفة العضلٌة الوحدة األساسٌة فً تركٌب العضلة .
وتتمٌز اللٌفة العضلٌة بخالٌاها المتعددة األنوٌة  .و األلٌاف
العضلٌة توجد داخل الفص myotomeمتوازٌة وٌقسمها غشاء
من األنسجة الضامة ٌطلق علٌه المٌكوماتا mycommata .
وترتبط األلٌاف العضلٌة مع بعضها بنسٌج ضام ٌسمى إندومٌسٌم
endomysiumوتغطى األلٌاف العضلٌة بالنسٌج الضام
mycommata .وتبلغ أبعاد اللٌفة العضلٌة لسمكة اإلسقمری
horse mackerelالتً ٌبلغ وزنها 100جم وطولها  19سم
وقٌمة األس الهٌدروجٌنی ( )pHلها  6.22من  50الى 70
مٌكرون فً العرض  6-5 ،مم فً الطول .
• ٌختلف طول و عرض اللٌفة العضلٌة باختالف نوع السمك

ثالثا  :األنسجة الضامة Connective tissues
• التستطٌع األلٌاف العضلٌة أن تعمل فً غٌاب األنسجة
الضامة حٌث التوجد فً الفقارٌات ألٌاف عضلٌة تخلو من
إتصالها باألنسجة الضامة .
• وتتكون األنسجة الضامة من ألٌاف كوالجٌن و ألٌاف إالستٌن
و ألٌاف رتٌکولٌن ومواد حبٌبٌة

التركيب الكيماوي للحم األسماك:
• تختلف نسبة الجزء القابل لالكل من األسماك تبعا لشكلها و عمرها و مرحلة
النضج الجنسً و عادة ما ٌتراوح بٌں  % 50- 45من وزن السمكة الكلى .
وتختلف هذه النسبة باحتالف شكل السمكة ففً األسماك الطوٌلة كاالسقمری
(الماكرٌل) و البوري قد تصل هذه النسبة الى  :60و تكون أقل فً األسماك
ذات الرأس الكبٌرة مثل سمك القد (بكاله  )codو البٌاض فتتراوح بٌن 35
إلى .% 40
• وتتباٌن األسماك تباٌنا كبٌرا من حٌث تركٌبها الكٌماوي العام فتتراوح نسبة
البروتٌن بٌں  15إلى  %24و اللٌبٌدات بٌن 0.1إلى  :22و الكربوهٌدرات
من  1إلى  % 3و المواد غٌر العضوٌة من  0.8إلى  %2أما النسبة المئوٌة
للرطوبة فتتراوح بٌن  66إلى .% 84
• وٌختلف التركٌب الكٌماوي العام بإختالف الصنف  ،العمر  ،الجزء المختبر
من الجسم  .العوامل الفسٌولوجٌة  ،الجنس  ،sexاإلختالفات الموسمٌة  ،مدى
توافر الغداء فً البٌئة .

تقسم االسماك علً حسب نسبة الدهن الً:
•  -1أسماك دهنٌة fatty fishمثل أسماك الرنجة و
األسقمری (الماكرٌل) والسالمون والثعبان و المٌاس .
•  -2أسماك نصف دهنٌة semi fatty fishمثل أسماك
الباراكودا و البورى و الدنٌس و البوهار .
•  -3أسماك قلٌلة الدهن (لحمٌة) fish leanمثل أسماك
الهادوك و البلٌس و القاروص والمرجان والبلطى .

المكونات الرئيسية ألنسجة األسماك
•
-

أوال :بروتٌنات األسماك-:
بروتٌنات الساركوبالزم
بروتٌنات اللوٌفة
بروتٌنات الستروما التً تكون األنسجة الضامة

ثانيا  :المركبات النيتروجينية البروتينية في
األسماك Non protein nitrogen in fish
• تمثل المركبات النٌتروجٌنٌة الالبروتٌنٌة nitrogen non – protein
نسبة صغٌرة من النٌتروجٌن الكلى فً عضالت األسماك  ،وتتحكم هذه
المكونات إلى حد كبٌر فً طعم ورائحة األنسجة المختلفة من جسم
الحٌوان الواحد وخاصة األسماك  .وتتراوح نسبة هذه المركبات من -9
 :18من النٌتروجٌن الكلى فً أغلب أنواع األسماك .
• تزٌد نسبة هذه المركبات فً العضالت الحمراء عنها فً العضالت
البٌضاء
• سهولة تمثٌل هذه المركبات بواسطة البكترٌا وبالتالى سرعة تحللها فإن
نسبه وجودها تؤثر على قوة حفظ الصنف المعٌن من األسماك وذلك
ٌفسر الفروق اظاهرة بٌن سرعة فساد األصناف المختلفة من األسماك
حتى لو خزنت تحت نفس الظروف

ومن أهم أنىاع المركبات النيتروجينية الالبروتينية
في األسماك ما يلي :
•
•

•
•
•
•

•

أ -القواعد المتطاٌرة volatile basesوتشمل األمونٌا  ،مركبات أحادي ،
ثنائی  . ،ثالثی مٌثاٌل األمٌن .
ب -قواعد ثالثی مٌثاٌل األمونٌوم  :ومنها مركبات أكسٌد ثالثی مٌثاٌل األمٌن
والبٌتٌنات betains .
ج -مشتقات الجو انٌدٌن guanidin :ومنها الكرٌاتٌن creatineوالحمض
األمٌنً
أرجنٌن
د -مشتقات اإلٌمٌدازول أو الجلٌوكسالٌن imidazole or glyoxalineمثل
الحمض
األمٌنی هٌستٌدٌن histidineوالكارنوسٌن carnosineواألنسرٌن
anserine .
هـ -مرکبات متنوعة مثل الٌورٌا واألحماض األمٌنٌة ومشتقات البٌورٌن
purine .

ثالثا  :الليبيدات فً األسماك Fish lipids
• وتقسم عادة زٌوت األسماك إلى مجموعتٌن رئٌسٌتٌن وهما  :زٌوت أسماك المٌاه
المالحة وزٌوت أسماك المٌاه العذبة .
• وعادة ما تكون زٌوت أسماك المجموعة األولى أكثر تعقٌدا من زٌوت أسماك
المجموعة الثانٌة  .وبوجه عام تتمٌز زٌوت األسماك بإرتفاع الرقم الٌودى لها
مقارنة بأنواع الدهون الحٌوانٌة األخرى بسبب زٌادة نسبة األحماض الدهنٌة
عدٌدة عدم التشبع فً جلٌسرٌداتها  .ولزٌادة نسبة األحماض الدهنٌة غٌر المشبعة
فً زٌوت األسماك ٌزداد معدل أكسدتها فً الهواء وٌتغٌر لونها مع تكون رائحة
تزنخ واضحة.

رابعا  :الفيتامينات فً األسماك
•

•
•
•
•
•

تعتبر األسماك من األغذٌة الحٌوانٌة الغنٌة فً محتواها من الفٌتامٌنات
وتتباٌن األسماك فً نسبة الفٌتامٌنات فً أنواعها المختلفة  .وٌتمٌز ثعبان
السمك بإحتوائه على نسبة عالٌة من الفٌتامٌنات وخاصة مجموعة
فٌتامٌنات .B
فٌتامٌن A
فٌتامٌن :D
فٌتامٌنات ( )Eو ( )Fو ()K
فٌتامٌن ٌ : Cوجد هذا الفٌتامٌن فً لحم األسماك بنسبة ضئٌلة فً حدود
من 1إلى  5مجم لكل  100جم ولذلك فال تعتبر األسماك مصدرا لهذا
الفٌتامٌن
مجموعة فٌتامٌنات ( : )B groupتعتبر أسماك الثعبان من أغنى
األسماك فً فٌتامٌنات . B

خامسا  :العناصر المعدنية Mineralsفً األسماك
•
•
•
•
•
•

تتباٌن نسبة العناصر المعدنٌة حتى فً أسماك الصنف الواحد  .وتتراوح
نسبة الرماد فً األسماك بوجه عام بٌن  %3-1وتزداد نسبتها بوجه عام
فً أسماك المٌاه المالحة عنها فً أسماك المٌاه العذبة.
الكالسٌوم والفوسفور
الصودٌوم والبوتاسٌوم
الكبرٌت والحدٌد
الٌود  :من أهم اإلختالفات فً التركٌب الكٌماوي بٌن أسماك المٌاه
المالحة وأسماك المٌاه العذبة إحتواء األولى على الٌود بٌنما ال تحتوي
أسماك المٌاه العذبة إال على نسبة ضئٌلة جدا لو وجدت
عنصر الماغنسٌوم

بعض التغيرات الكيمىحيىية التي تحدث في
األسماك بعد مىتها-:
•
•
•
•

أوال  :إفراز المخاط على جسم السمكة (سطحها الخارجً)
Release of mucus
ثانٌا  :التٌبس ما بعد الموت Rigor mortis
ثالثا  :التحلل الذاتً Autolysis
رابعا  :الهدم البكتٌري Bacterial decomposition

