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چکیده
فیله ماهی با داشتن اسیدهای چرب چند غیر اشباع مستعد فساد است و استفاده از آنتیاکسیدانهای طبیعی در زمان نگهداری مورد توجه محققان
قرار گرفته است .هدف این تحقیق بررسی تأثیر پروتئین آبکافتی تولید شده از اندرونه کپور معمولی بر ماندگاری و کیفیت فیله کپور معموولی طوی
نگهداری در یخچال ( 4±1درجه سانتیگراد) است .برای این منظور ،در ابتدا اندرونه کپور معمولی با آنزیم آلکاالز (غلظت  1درصد ،دما  55درجوه
سانتیگراد و  )pH 8در زمانهای مختلف  120 ،60 ،30و  180دقیقه آبکافت شد و مقدار  IC50پروتئین آبکافتی (حاصل از  180دقیقه هیودرولیز)
در مهار رادیکال  1/0±34/01 DPPHمیلیگرم بر میلیلیتر بدست آمد و  IC50ویتامین  13/0±78/6 Cمیکروگرم بر میلیلیتر تعیین شود .سوپ
جهت بررسی تأثیر پروتئین آبکافتی بر ماندگاری فیله کپور معمولی ،تیمارهای آزمایش شامل فیله با پوشش پروتئین آبکافتی ،با پوشش ویتامین C
و شاهد (بدون پوشش) آماده شدند و فراسنجههای شیمیایی ( TBA pHو  )TVB-Nو فراسنجههای میکروبی ( TVCو  )PTCدر فیلوههوای مواهی
کپور نگهداری شده در دمای  4±1درجه سانتیگراد در روزهای صفر 16 ،12 ،8 ،4 ،و  20مورد ارزیابی قرار گرفتند .در طول دوره نگهداری،TBA ،
 TVC ،TVB-Nو  PTCروندی افزایشی داشتند ،اما میزان این فراسنجهها در تیمار شاهد به طور معنویداری بیشوتر از تیموار پوروتئین آبکوافتی و
ویتامین  Cبود ( .)P>0/05در مجموع ،مقایسه پروتئین آبکافتی و ویتامین  Cنشان داد که در تمامی فراسنجههای مورد بررسی (بوه جوز TVB-N
در برخی روزهای نگهداری) ،عملکرد پروتئین آبکافتی در  IC50مشابه با ویتامین  Cبود و میتواند به عنوان یک آنتیاکسیدان بورای افوزایش زموان
ماندگاری ماهی در یخچال پیشنهاد گردد.
واژگان کلیدی :پروتئین آبکافتی ،ویتامین  ،Cفراسنجههای میکروبی ،زمان ماندگاری ،کپور معمولی

* نویسنده مسئول :سکینه یگانه

Email: s.yeganeh@sanru.ac.ir

Journal of Fisheries
Vol. 74, No. 3, Autumn 2021
pp. 375-390

Evaluation of the Common carp (Cyprinus carpio) fillet shelflife
incorporated with fish protein hydrolysate
Hamed Ahamdi1, Sakineh Yeganeh2*, Mina Esmaeili Kharyeki3
1. M.Sc. graduated, Deptartment of Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari. Iran.
2. Professor, Deptartment of Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari. Iran.
3. Assistant Professor, Deptartment of Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari. Iran.
Received: 28-Mar-2021

Accepted: 03-Aug-2021

Abstract
Fish Fillets are perishable due to their poly unsaturated fatty acids and the use of natural antioxidants during
storage is of interest to researchers. The aim of this study was to investigate the effect of hydrolyzed protein
produced from the viscera of common carp on the shelf life and quality of carp fillets at refrigerator (4±1°C).
For this purpose, the common carp viscera were hydrolyzed with alkalase enzyme (concentration 1%,
temperature 55 ° C and pH 8) during different times of 30, 60, 120 and 180 minutes and IC 50 of hydrolyzed
protein (after 180 minutes of hydrolysis) in the DPPH inhibition was obtained 1.34 ± 0.01 mg/ml and the
IC50 of vitamin C was determined to be 13.78±0.6 μg/ml. Then, to investigate the effect of hydrolyzed
protein on the shelf life of fillets, experimental treatments including fillets with hydrolyzed protein coating,
fillets with vitamin C coating and control (without coating) were prepared, and then, chemical parameters
(pH, TBA and TVB-N) and microbial (TVC and PTC) parameters were measured in carp fillets kept at 4±1
°C on days 0, 4, 8, 12, 16 and 20. During the storage period, TBA, TVB-N, TVC and PTC had an increasing
trend in all treatments, but the level of these indices in the control treatment was significantly higher than
those treated by hydrolyzed protein and vitamin C (p<0.05). Overall, comparison of hydrolyzed protein and
vitamin C showed that in all studied indices (except TVB-N on some days of storage), the function of
hydrolyzed protein in IC50 was similar to vitamin C and can be suggested as an antioxidant to increase
shelflife of fish fillet at refrigerator.
Keywords: Protein hydrolysate, Vitamin C, Microbial indices, Shelf life, Common carp.
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 .1مقدمه
ماهی به عنوان یک آبزی به دلیل داشتن پروتئین بواال،
از جایگاه ویژهای در تأمین پروتئین حیوانی برخوردار است.
آمارها نشان میدهد که کل میزان تولید و صوید آبزیوان در
دنیا  172/6میلیون تن است کوه سوهم آبزیپوروری 80/1
میلیون تن را در بر دارد ( .)FAO, 2018همچنین در سال
 ،1397میزان کل تولیود مواهیهوای گورمآبوی در ایوران
 187399تن براورد شوده اسوت و مواهی کپوور معموولی
( )Cyprinus carpioحدود  25تا  30درصد از گونههوای
پرورشی در استخرهای گرمآبی ایران را به خود اختصوا
میدهد ( .)Mesbah et al., 2017سرانه مصرف مواهی در
ایران نیز  12/1کیلوگرم در سال  1397گزارش شده است
( Statistical Year Book of the Fisheries
 .)Organization, 2014-2019با توجه بوه اینکوه اموروزه
مصوورفکنندگان موواهی گوورایش بووه سوومت مصوورف موواهی
فیلهشده و توازه دارنود ،حفوا مانودگاری مواهی در یخچوال
( 1±4درجه سانتیگراد) بسیار حائز اهمیت است .همچنوین
ایون حجووم عظویم از تولیودات آبوزیپووروری موجووت تولیود
ضایعات کالنی میشود بوه گونوهای کوه بویش از  30درصود
ماهی در زمان فیله کردن در کارخانههوا بوه عنووان ضوایعات
محسوب میشود ( )Ishak and Sarbon, 2018و حذف این
ضایعات هزینههای مالی و زیست محیطی به همراه دارد .این
ضایعات عمدتاً شامل سر ،اندرونه ،پوست ،استخوانها و فل
مویباشود و اندرونوه مواهی درصود بواالیی از آن را بوه خووود
اختصوا میدهود ( .)Ovissipour et al., 2010مودیریت
ضایعات یک اصل بسیار مهوم بورای جلووگیری از مشوکالت
زیست محیطی ناشی از دورریخوتن آنهوا سوت و از طرفوی
دیگر با مدیریت صحیح ضایعات ،شان استفاده از یک منبو
ارزشمند حاصول مویشوود (.)Reyhanipoul et al., 2018
بنابراین ،با توجه به این که ضایعات ماهی دارای پوروتئین
اند ،میتوان این پروتئینها را با اسوتفاده از روش آبکافوت
به پپتیدهای کوچکی تبدیل کرد که عملکردهای زیسوتی
متنوعی نشان مویدهنود (.)Sarmadi and Ismail, 2010
ای ون پپتی ودها عموودتا دارای  2تووا  20آمینواس وید بوووده و
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فعالیوووتهوووای زیسوووتی متنووووعی نشوووان میدهنووود
( .)Yeganeh et al., 2021آبکافوت آنزیموی پروتئینهوا
بوسیله انواع مختلف پروتئازها به عنوان کارآمدترین روش
بازیافت پروتئینهای با ارزش افزوده باال از ماهی ،بودون از
دسووت دادن ارزش غذاییشووان ،شووناخته شووده اسووت
( .)Ahn et al., 2012آنووزیمهووای مووورد اسووتفاده بوورای
آبکافت آنزیمی از مناب مختلف گیاهی مثل آنزیم پاپوائین
( )Yasemi et al., 2013ی وا جووانوری ماننوود تریپس وین
( )Bakhshan et al., 2014و پپسین ( Khafaeizadeh et
 )al., 2016و یا میکروبی با منشا باکتریایی مانند آلکواالز،
پروتووامک  ،فالورزایووم ( )Ovissipour et al., 2010و
پروموود ( )Javadian et al., 2015انود کوه از ایون بوین
آنزیمهای میکروبی به دلیول تنووع فعالیوت کاتوالیتیکی و
پایداری بیشتر در  pHو دموای بواال برتوریهوای خاصوی
نسبت به آنزیمهای دیگر دارند (.)Hosseini et al., 2012
پپتیدها در توالی پوروتئین موادری بوه شوکل غیور فعوال
هستند ،ولی وقتی آبکافت میشوند به صوورت پپتیودهای
زیستفعال در میآیند و با توجه به وزن مولکولی و تووالی
آمینواس ویدی ،فعالی وت عملکووردی خووا خ وود را نشووان
میدهنوود ( .)Udengwe and Aluko, 2012خوووا
عملکوووردی پوووروتئینهوووای آبکوووافتی شوووامل فعالیوووت
آنتیاکسیدانی ،توانوایی کواهش کلسوترول ،عملکورد ضود
فشار خون ،فعالیت ضد انعقادی ،محور فعالیوت ایمنوی،
محوور ماکروفووا ی و خاصوویت ضوود سوورطانی اسووت
(.)Ishak and Sarbon, 2018
بافت ماهی به دلیل دارا بودن درصد باالیی از اسویدهای
چرب غیر اشباع به شدت مستعد فساد اکسیداسیونی است.
جلووگیری از اکسیداسویون لیپیودها ،یکوی از نگرانویهووای
عمده در صنای غذایی بووده و بسویار حوائز اهمیوت اسوت
( .)Dey and Dora, 2014اکسیداسیون لیپیدها منجور بوه
ایجاد طعم و رایحه نامطبوع ،از دست دادن اسیدهای چرب
غیراشووباع ،رنگدانووههووا و ویتووامینهووای محلووول در چربوی
میشود ( .)Jahed Khaniky et al., 2015به جز از دسوت
دادن کیفیت مواد غوذایی ،محصووالت اکسیداسویون چربوی
بهطور بالقوه برای سوالمتی انسوان مرور هسوتند و مصورف
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مکوورر ایون موواد غووذایی ممکوون اسووت منجوور بووه سوورطان،
بیماریهای قلبی و عروقی و آلزایمر شود .کاهش دما یکوی از
سادهترین و رایجترین روشها برای نگهداری و افزایش مودت
ماندگاری مواد غذایی است ( .)Sathevel et al., 2008یکی
دیگوور از روشهووا اسووتفاده از آنتوویاکسوویدانهووا اسووت.
آنتیاکسیدانها موادی هستند که آسیت اکسیداتیو را بوه
تاخیر انداخته و یا از آن ممانعت میکنند و بوه دو دسوته
آنزیمووووی و غیوووور آنزیمووووی تقسوووویم موووویشوووووند
( )Khalili and Ebrahimzadeh, 2015و موویتواننوود
طبیعی و یا مصنوعی باشوند ( .)Gajanan et al., 2016از
آنتیاکسیدانهای طبیعی مانند ویتوامین  ،Cویتوامین ،E
گلوتاتیون ،اسید لیپوئیک ،اسید اوریک ،کاروتن ،مالتونین
و ...و آنتیاکسیدانهای مصنوعی مانند بوتیل هیدروکسوی
آنیوووزول ،بوتیووول هیدروکسوووی تولووووئن ،توووری بوتیووول
هیووودروکینون و پروپیووول گووواالت میتووووان نوووام بووورد
( .)Girgih et al., 2013امروزه مطالعات نشان داده اسوت
افورادی کووه از غوذاهایی بووا آنتویاکسوویدانهوای طبیعوی
استفاده میکنند نسبت به افرادی که آنتیاکسویدانهوای
مصرفی آنها از نوع مصنوعی اسوت ،بوه لحواال سوالمتی،
دارای ر یم غذایی ایمنتری هستند .با توجه بوه ایون کوه
پروتئینهای آبکافت شده فعالیت آنتیاکسیدانی داشوته و
دارای پتانسیل خوبی برای جلوگیری از فسواد اکسویداتیو
هستند ،میتوان از آنها در طول فراوری و نگهداری موواد
غذایی استفاده کورد ( .)Gajanan et al., 2016مطالعوات
محدودی در ارتبوا بوا اسوتفاده از پوروتئین آبکوافتی در
نگهداری ماهی انجام شده است که از آن جمله مویتووان
به مطالعهی  Deyو  )2014( Doraدر بررسی ویژگیهای
آنتووویاکسووویدانی پوووروتئین آبکوووافتی ضوووایعات میگوووو
( Penaeus monodonو  )Penaeus indicusروی مواهی
کراکر ( )Micropogonias undulatusنگهوداری شوده در
یخچال ،مطالعوه  Huو همکواران ( )2013در بررسوی اثور
آنتیاکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصول از پوسوت مواهی
فیتوفوووووا ( )Hypophthalmichthys molitrixروی
مانوودگاری موواهی کپووور معمووولی (،)Cyprinus carpio
پووژوهش  Nikooو همکوواران ( )2015در بررسووی اثوورات
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آنتوووویاکسوووویدانی و محافظووووت سوووورمایی التووووین
آبکووافتی تهیهشووده از پوسووت موواهی Amur sturgeon
( )Acipenser schrenckiiدر گوشوت چور شوده شسوته
نشده ماهی  Lateolabrax japonicasدر زموان انجمواد-
یخگشوایی و مطالعوهی  Pezeshkو همکواران ( )2017در
استفاده از پروتئین آبکوافتی اندرونوه مواهی تون زردبالوه
( )Lateolabrax japonicasبووه عنوووان ی وک نگهدارنووده
طبیعی برای افزایش زمان مانودگاری گوشوت چور شوده
ماهی کپور نقرهای ( )Hypophthalmichthys molitrixدر
زمان نگهداری در یخچال (دموای  4درجوه سوانتیگوراد)
اشاره نمود .از این رو هدف از این مطالعه افوزایش زموان
ماندگاری فیله کپور معمولی ( )C. carpioهنگام نگهداری
در یخچال با استفاده از ویژگوی آنتویاکسویدانی پوروتئین
آبکافتی تهیهشده از اندرونه خود گونه است.

 .2مواد و روشها
 .2.1آماده سازی نمونهها و تیمارهای آزمایش
در مرحلووهی اول آزمووایش ،موواهی کپووور معمووولی دو
ساله ،به تعداد  10قطعه با میانگین وزن 0/692±0/057
کیلوگرم در مهرماه سال  ،1398از یوک مزرعوه پرورشوی
واق و در شووهر فری ودونکنار ص وید شوود و در جعبووههووای
یونولیتی به هموراه یوخ (بوا نسوبت  3 :1وزنی/وزنوی) بوه
سرعت به آزمایشگاه محل انجام تحقیق منتقل شد .جهت
برطرف کردن آلودگیهوا و موکوو ،،مواهی بوا آب سورد
شستشو داده شده و سپ سر و دمزنی و تخلیوه اندرونوه
صورت گرفت .اندرونه خارج شوده در فریوزر ( -20درجوه
سانتیگراد) تا روز آزمایش نگهداری شد .آبکافت اندرونه با
آنزیم آلکاالز با غلظت  1درصد ،دمای  55درجوه سوانتی-
گراد و  pH 8در زمانهای مختلوف  120 ،60 ،30و 180
دقیقه انجام شد و پو از بررسوی عملکورد پروتئینهوای
آبکافتی در مهار رادیکال آزاد  ،DPPHمیوزان  IC50نمونوه
حاصل از  180دقیقه آبکافت 1/34±0/01 ،میلیگورم بور
میلیلیتر به دست آمد .همچنین جهوت مقایسوه بوا یوک
آنتیاکسیدان رایج IC50 ،ویتامین  Cدر مهار رادیکوال آزاد
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نیز تعیین و  13/78±0/6میکروگرم بر میلیلیتر به دست
آموود ( )Ahmadi et al., 2020کووه بوورای مرحلووه دوم
آزمایش مورد استفاده قرار گرفت.
برای مرحله دوم آزمایش 8 ،قطعه ماهی کپور معمولی
با میانگین وزن  0/766 ± 0/034کیلوگرم از بازار تهیوه و
در حداقل زمان ممکن (با نسبت مواهی بوه یوخ  )3 :1بوه
آزمایشووگاه منتقوول شووده و پو از شستشووو ،در یخچووال
جهت رف جمود نعشی نگهداری شدند .زمان مر ماهی
کپور  4ساعت طول کشید و بعد از  12ساعت در یخچوال
( 1±4درجه سانتیگراد) جمود نعشی بوه اتموام رسوید و
سپ اندورنه خارج شد .ماهیها به صورت فیله با پوسوت
 100گرمی تقسیم شدند و تیمارها به ترتیت ذیول آمواده
شدند:
 تیمار اول( ،نمونه شاهد) فیلهها به مدت  15دقیقوهدر آب مقطر با نسبت ( 1:1وزنی /حجمی) غوطهور شدند.
 تیمار دوم ،فیلههوا بوا پوسوت بوا پوروتئین آبکوافتیپوشش داده شدند و برای این منظور فیلهها بوا پوسوت بوا
نسبت ( 1:1وزنی /حجمی) در محلوول آب مقطور حواوی
پروتئین آبکافتی با غلظت  1/34میلیگرم بر میلیلیتر ،به
مدت  15دقیقه در دمای اتاق ( 17±1درجه سانتیگوراد)
غوطهور شدند.
 تیمار سووم ،از ویتوامین  Cبوه عنووان یوک ترکیوتآنتیاکسیدان تجاری استفاده شد و فیلهها بوا نسوبت 1:1
(وزنی/حجمی) در محلول آب مقطر حاوی ویتوامین  Cبوا
غلظت  13/78±0/6میکروگرم بر میلیلیتر ،بوه مودت 15
دقیقه در دمای اتاق ( 17±1درجه سانتیگوراد) غوطوهور
شدند.
در ادامه ،فیلهها از محلول خارج و روی غربال قرار گرفتوه
تا خشک شوند ،سپ در بستههای پلیاتیلنی قورار گرفتوه و
بووه موودت  20روز در یخچووال ( 4±1درجووه سووانتیگراد)
نگهداری و آزمایشهای مربوطه (در زموانهوای صوفر،8 ،4 ،
 16 ،12و  20روز) انجام شد (.)Qiu et al., 2014
آزمووونهووای انجووام شووده در ایوون مرحلووه شووامل
فراسوونجههای شوویمیایی ( ،pHتیوباربیتوریووک اسووید و
بازهای نیترو نی فرار) ،ارزیوابی ارگوانولپتیکی و فراسونجه
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میکروبی (تعیین میزان مجمووع بوار میکروبوی ( )TVCو
تعداد باکتریهای سرمادوست ( )TPCبود.
 .2.2اندازهگیری pH

به منظور سنجش  ،pHابتدا  5گرم از نمونه مواهی در
 45میلیلیتر آب مقطر با دستگاه همو نوایزر (IKA T25-
 )Digital Ultra-Turraxدر دور  rpm 3000و به مدت 30
ثانی وه همووو ن گردی ود .سووپ  pHبهوس ویلهی  pHمتوور
دیجیتال ( )England, pH 512پو از کالیبراسویون (بوا
محلوووول اسوووتاندارد بوووا  4 pHو  )7انووودازهگیری شووود
(.)Abdollahi et al., 2014

 .2.3اندددازهگیدری میدزان تیوباربیتوریدک اسدید
()TBA
اندازهگیری  TBAبوه روش رنو سونجی انجوام شود.
مقدار  200میلیگرم از نمونه چر شده ماهی به یک بالن
 25میلیلیتری انتقال یافت و سپ با  -1بوتانل به حجم
رسانده شد 5 .میلیلیتر از این مخلو به لولههای خشوک
دربودار وارد شوده و بووه آن  5میلویلیتور از معوورف TBA
افزوده شد (معرف  TBAبوا حول شودن  200میلویگورم
معوورف در  100میلوویلیتوور حووالل  -1بوتانوول پوو از
فیلترشدن به دست میآید) .لولوههوای دربدار در حموام
آب گرم با دمای  95درجهی سانتیگراد به مدت  2ساعت
قرار گرفتوه و پو از آن در دموای محویط سورد شودند.
سپ مقدار جذب ( )Asدر  532نانومتر در مقابل شواهد
آب مقطر ( )Abخوانده شد .مقدار ( TBAمیلیگرم مالون
دیآلدئید در کیلوگرم بافت ماهی) بور اسوا ،رابطوه زیور
محاسبه شد (:)Kirk, 1991
(مقدار جذب

شاهد -مقدار جذب نمونه)×TBA = 200/50

 .2.4اندازهگیری میزان بازهدای نیتروژندی فدرار
()TVB-N
 10گرم از نمونه گوشت چر شده ماهی هموراه بوا 2
گرم اکسید منیزیم و  300میلیلیتر آب مقطر داخل بوالن

380

کلدال ریخته ،سپ بالن به دستگاه وصل شوده و از زیور
به آن حرارت داده شد .در انتهای دستگاه یک ارلون موایر
 250میلیلیتری حاوی  25میلیلیتر محلول اسید بوریک
 2درصد به همراه چند قطره معورف متیول رد ( 0/1گورم
متی ولرد در  100میل ویلیتوور اتووانول بووه حجووم رسووانده
میشود) قرار داده شد .متیلرد در محویط اسویدی قرموز
رن و در محویط بوازی زردرنو شود .عمول تقطیور توا
گذشت  45دقیقه از زموان جوشوش موواد درون بوالن ،بوا
جم شدن حدود  100میلیلیتر مای در ارلن مایر اداموه
یافت .محلول اسید بوریک به محض قلیایی شودن توسوط
بازهای ازته فرار تقطیرشده زرد رن شد .عمل تیتراسیون
توسط اسید سوولفوریک  0/1نرموال ( )Aتوا جوایی اداموه
یافت که محلول دوباره قرمز رن شود .مقدار  TVB-Nبه
صورت میلیگرم در  100گرم گوشت ماهی بوا توجوه بوه
رابطه زیر به دست آمد ()Kirk, 1991
رابطه :1

 .2.5آزمونهای میکروبی
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توسط پن و قیچی استریل جدا شد .نمونوهی جداشوده
در کیسههای پالستیکی استریل مخصو قورار گرفوت و
پ از افزودن  45میلویلیتور آب مقطور اسوتریل ،جهوت
هموووو ن شووودن محتویوووات بوووه دسوووتگاه اسوووتومیکرو
( )Science-Inter 400به مدت  1دقیقوه منتقول گردیود.
نمونه همو ن شده به روش معمول رقیقسازی متوالی شد
و بر روی پلیتهای حاوی محیط کشت آگار مغوذی و بوه
روش کشوت سوطحی کشوت داده شود .جهوت شومارش
باکتریهوای سرمادوسوت پلیوتهوا بوه مودت  10روز در
انکوباتور با دمای  4درجوه سوانتیگوراد قورار داده شودند
(.)Uçak et al., 2011

 .2.6تجزیه و تحلیل آماری دادهها
این تحقیق در قالوت طورک کوامال تصوادفی انجوام شود.
مقایسه میانگینهای تیمارهای مختلوف فیلوه در زموانهوای
نگهداری ،با آنالیز واریان یکطرفه انجام شد و بورای بررسوی
تفاوت معنیدار بین میانگینها از آزمون دانکون در سوطح 5
درصد استفاده شد .تمام آنالیزها با سه بار تکرار انجام شودند.
تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSS 22انجام گرفت.

 .2.5.1شمارش کل بداکتریهدای فیلده مداهی کپدور
معمولی
 5گوورم از نمونووه گوشووت موواهی بووا  45میلویلیتوور از
محلول سرم فیزیولو ی مخلو و همگون شود و متعاقوت
آن ،رقتهای مورد نیاز تهیه شد 1 .میلیلیتر از هور رقوت
برای کشت باکتریها در محیط پلیت کانت آگار ()PCA5
قرار گرفت .نمونههای کشت داده شده برای شناسایی بوار
کل باکتریایی در انکوباتور  37درجهی سانتیگراد به مدت
 48ساعت قرار گرفتند و پ از طوی مودت انکوباسویون،
پرگنهها شمارش شدند .سپ لگاریتم آنها گرفته شود و
تمامی شمارشها به صوورت  log CFU/gگوزارش گردیود
(.)Song et al., 2012
 .2.5.2شمارش باکتریهای سرمادوست
تحووت شوورایط اسووتریل و در زیوور هووود آزمایشووگاهی
بستههای حاوی نمونه بواز شوده و مقودار  5گورم از فیلوه

 .3نتایج
 .3.1نتایج بررسی تغییدرات  pHفیلدههدای مداهی
کپور معمولی
با توجه به نتایج ،میزان  pHماهی در تموام تیمارهوا در
طول زمان ابتدا تا روز  8روندی کاهشی داشوت (جودول 1؛
 ،)P>0/05به طوری که  pHتیمار شاهد ،کمترین مقودار را
داشت ،سپ از روز  12تا  20روندی افزایشی داشوت و در
تیمار شاهد نسبت به دو تیمار دیگور ،بوه طوور معنویداری
بیشتر بود ( .)P>0/05بین تیمار آغشته شده با ویتوامین C
و تیمار فیله آغشته شده به پروتئین آبکافتی در روزهای ،4
 12و  20تفاوت معنویداری مشواهده نشود ( .)P<0/05در
سایر زمانهوا ( 8و  )16مقودار  pHتیموار آغشوته شوده بوا
ویتامین  Cبه طور معنیداری بیشتر از تیموار فیلوه آغشوته
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شده به پروتئین آبکافتی بود (.)P>0/05
جدول  -1نتایج بررسی تغییرات  pHدر تیمارهای مختلف فیله ماهی کپور معمولی نگهداری شده در یخچال ( 4 ±1درجه سانتیگراد).
تیمار
ویتامین

زمان

شاهد

پروتئین آبکافتی

قبل از غوطهوری

6/78 ± 0/02Ac

6/78 ± 0/02Aa

6/78 ± 0/02Aab

روز 4

6/64 ± 0/04Bd

6/71 ± 0/02Ab

6/75 ± 0/04Ab

روز 8

6/53 ± 0/01Ce

6/62 ± 0/03Bd

6/68 ± 0/01Ac

روز 12

6/65 ± 0/03Ad

6/57 ± 0/02Be

6/59 ± 0/08Bc

روز 16

6/83 ± 0/03Ab

6/68 ± 0/02Cc

6/73 ± 0/03Bb

روز 20

6/94 ± 0/01Aa

6/79 ± 0/02Ba

6/82 ± 0/04Ba

C

دادههای جدول نشاندهنده میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار میباشد .حروف بزر متفاوت ( )A,B,C,Dدر هر سطر نشاندهنده تفاوت معنیدار بین تیمارهای
مختلف میباشد .حروف کوچک متفاوت ( )a,b,c,dدر هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار در زمانهای مختلف میباشد (.)P>0/05

تیمووار آغشووته بووه ویتووامین  )Cبوووده اسووت (،)P>0/05
همچنین در تمامی روزهای نگهداری به جوز روز  ،4بوین
تیمار آغشته بوه پوروتئین آبکوافتی و ویتوامین  Cتفواوت
معنیداری وجود داشت ( .)P>0/05در روزهای  16 ،12و
 20می وزان  TBAدر تیمووار پووروتئین آبکووافتی بووه طووور
معنیداری کمتر از تیمار ویتامین  Cبود (.)P>0/05

 .3.2نتایج سدنجش میدزان تیوباربیتوریدک اسدید
( )TBAدر نمونههای فیله
در تمام تیمارها با گذشت زمان ،میزان  TBAبه طوور
معنیداری افزایش یافت (جدول 2؛  .)P>0/05در تموامی
زمانهای نمونهبرداری مقدار  TBAدر نمونه شاهد بیشوتر
از دو تیمار دیگر (تیموار آغشوته بوه پوروتئین آبکوافتی و

جدول  -2میزان تیوباربیتوریک اسید (بر حسب میلیگرم مالوندیآلدئید در کیلوگرم)
در تیمارهای مختلف فیله ماهی کپور معمولی نگهداری شده در یخچال ( 4 ±1درجه سانتیگراد).
تیمار
ویتامین

زمان

شاهد

پروتئین آبکافتی

قبل از غوطهوری

0/05 ± 0/04Af

0/05 ± 0/04Af

0/05 ± 0/04Af

4

0/25 ± 0/04Ae

0/15 ± 0/02Be

0/18 ± 0/03Be

8

0/52 ± 0/04Ad

0/29 ± 0/04Bd

0/22 ± 0/02Cd

12

0/71 ± 0/04Ac

0/48 ± 0/03Cc

0/54 ± 0/04Bc

16

1/44 ± 0/07Ab

0/98 ± 0/06Cb

1/11 ± 0/08Bb

20

1/99 ± 0/05Aa

1/36 ± 0/07Ca

1/42 ± 0/05Ba

C

دادههای جدول نشاندهنده میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار میباشد .حروف بزر متفاوت ( )A,B,C,Dدر هر سطر نشاندهنده تفاوت معنیدار بین تیمارهای
مختلف است .حروف کوچک متفاوت ( )a,b,c,dدر هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار در زمانهای مختلف است (.)P>0/05
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 .3.4آزمونهای میکروبی

 .3.3نتایج سنجش میزان بازهدای نیتروژندی فدرار
( )TVB-Nدر تیمارهای مختلف

 .3.4.1شددمارش بددار باکتری دایی کددل در فیلدده مدداهی

با توجوه بوه نتوایج ،بوا گذشوت زموان مقودار بازهوای
نیترو نی فرار در تمام تیمارها افوزایش پیودا کورده اسوت
(جدول 3؛  )P>0/05و میزان آن در هر زموان ،در تیموار
شاهد به طوور معنویداری بیشوتر از دو تیموار دیگور بوود
( ،)P>0/05امووا ب وین تیمووار پ وروتئین آبکووافتی و تیمووار
ویتامین  Cدر هیچ کدام از روزهای (به جز روز دوازدهوم)
نگهداری تفاوت معنیداری وجود نداشت (.)P>0/05

کپور معمولی
در هر سه تیمار با گذشت زمان شمارش بواکتریهوای
کل افزایش معنویداری نشوان داد (جودول 4؛ .)P>0/05
در تمامی روزهای آزمایش ،شمارش باکتریهوای کول در
تیمار شاهد به طور معنیداری بیشتر از دو تیمار دیگر بود
( ،)P>0/05اما بین تیمار پروتئین آبکوافتی و ویتوامین C
در ه ویچکوودام از روزهووای آزمووایش ،تفوواوت معن ویداری
مشاهده نشد (.)P<0/05

جدول  .3مقادیر ( TVB-Nمیلیگرم نیتروژن در  100گرم گوشت)
تیمارهای مختلف فیله ماهی کپور معمولی نگهداری شده در یخچال ( 4 ±1درجه سانتیگراد).
تیمار
روز

شاهد

پروتئین آبکافتی

قبل از غوطهوری

4/66 ± 0/78Ae

4/66 ± 0/78Af

4/66 ± 0/78Af

4

17/68 ± 2/6Ad

11/44 ± 0/9Be

13/01 ± 2/38Be

8

32/24 ± 1/19

15/6 ± 0/78

19/76 ± 1/88

Ad

Bd

ویتامین

Bd

C

12

42/12 ± 1/56Ac

36/66 ± 1/19Bc

32/88 ± 2/7Cc

16

55/32 ± 2/38Ab

41/08 ± 1/38Bb

43/68 ± 1/56Bb

20

71/24 ± 5/64Aa

67/08 ± 0/78Ba

66/56 ± 1/8Ba

دادههای جدول نشاندهنده میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار است  .حروف بزر متفاوت ( )A,B,C,Dدر هر سطر نشاندهنده تفاوت معنیدار بین تیمارهای
مختلف میباشد .حروف کوچک متفاوت ( )a,b,c,dدر هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار در زمانهای مختلف است (.)P>0/05

جدول  -4نتایج حاصل از شمارش کل باکتریهای فیله ماهی کپور معمولی (بر حسب  )LOG CFU/gنگهداری شده در یخچال ( 4 ±1درجه سانتیگراد).
تیمار
زمان

شاهد

پروتئین آبکافتی

قبل از غوطهوری

1/33 ± 0/3Ae

1/33 ± 0/3Ae

1/33 ± 0/3Ae

4

4/35 ± 0/09Ad

4 ± 0/001Bd

4/1 ± 0/17 Bd

8

5/86 ± 0/05Ac

5/42 ± 0/09Bc

5/48 ± 0/04 Bc

12

8/04 ± /05Ab

7/62 ± 0/04Bb

7/6 ± 0/07 Bb

16

10/45 ± 0/05

10/24 ± 0/02

10/25 ± 0/03

Aa

Ba

ویتامین

Ba

C

دادههای جدول نشاندهنده میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار میباشد .حروف بزر متفاوت ( )A,B,C,Dدر هر سطر نشاندهنده تفاوت معنیدار بین تیمارهای
مختلف است .حروف کوچک متفاوت ( )a,b,c,dدر هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار در زمانهای مختلف است (.)P>0/05
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معنویداری نشووان نووداد (جوودول 5؛  ،)P<0/05در تیمووار
شاهد به طوور معنویداری بیشوتر از دو تیموار دیگور بوود
( ، .)P>0/05اما بین تیمار پروتئین آبکافتی و ویتامین C
در ه ویچکوودام از روزهووای آزمووایش ،تفوواوت معن ویداری
مشاهده نشد (.)P<0/05

 .3.4.2شدددمارش کدددل بددداکتریهدددای سرمادوسدددت
تیمارهای فیله ماهی کپور معمولی
در هر سه تیمار با گذشت زمان شمارش بواکتریهوای
سرمادوست افزایش معنویداری نشوان داد ( .)P>0/05در
تمووامی روزهووای آزمووایش بووه جووز روز  4کووه شوومارش
باکتریهای سرمادوست بوین تیمارهوای مختلوف تفواوت

جدول  -5نتایج حاصل از شمارش باکتریهای سرمادوست فیله ماهی کپور معمولی (بر حسب )LOG CFU/g
نگهداری شده در یخچال ( 4 ±1درجه سانتیگراد).
تیمار
زمان
قبل از غوطهوری

شاهد
Ae

2/4 0±/2

پروتئین آبکافتی
Ae

Ae

2/4 0±/2

4 ± 0/001Ad

4/1 ± 0/10 Ad

8

5/49 ± 0/11Ac

5/13 ± 0/11Bc

5/14 ± 0/09 Bc

12

6/86 ± 0/07

6/46 ± 0/03

6/39 ± 0/14

4

16

Ad

Ab
Aa

4/21 0±/17

2/4 0±/2

ویتامین

C

10/26 ± 0/05

Bb
Ba

10/11 ± 0/05

Bb
Ba

10/17 ± 0/03

دادههای جدول نشاندهنده میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار میباشد .حروف بزر متفاوت ( )A,B,C,Dدر هر سطر نشاندهنده تفاوت معنیدار بین تیمارهای
مختلف است .حروف کوچک متفاوت ( )a,b,c,dدر هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار در زمانهای مختلف است (.)P>0/05

 .4بحث و نتیجهگیری نهایی
با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضور ،مقودار
 pHابتدا در زمان مر ماهی  6/78بود و تا زمان انتهوای
آزمایش مقدار آن به  6/94رسید pH .اولیه بسته به گونوه
ماهی و دیگر فاکتورها میتوانود بوین  5/4توا  7/2متغیور
باشود ( .)Roomiani et al., 2019بوا توجوه بوه مطالعوه
 Shabanpourو همکووواران ( )2012روی مووواهی کپوووور
معمووولی در یخچووال ،میوزان  pHدر طوی سووه سوواعت اول
روندی کاهشی و سپ روندی صعودی داشت .این امور بوه
دلیل جمود نعشی ماهی است .همچنوین در اداموه رونودی
افزایشوی داشووتند کووه دلیول آن مویتوانوود بعوود از فرآینوود
گلیکولیز ،اتولیز و تغییراتی نظیر دنواتوره شودن پروتئینهوا
باشد که باعث ایجاد شورایط مناسوت بورای رشود و تکثیور
میکروبها شده و در نهایت تولیود ترکیبوات فورار ناشوی از
فعالیت باکتریها مانند آمونیا و تری متیل آمین میتواند

منجوور بووه افووزایش  pHشووود (Kostaki et al., 2009؛
Zargar et al., 2016؛  .)Pezeshk et al., 2017در طوول
زمان تیموار آغشوته بوه پوروتئین آبکوافتی و ویتوامین C
عملکرد بهتری از خود نشان دادند و در روز بیستم نسوبت
به تیمار شاهد افزایش  pHکمتری داشوتند و در مجمووع
در بیشتر روزها عملکرد تیمار پروتئین آبکافتی و ویتامین
 Cبسیار نزدیک بود .بوا توجوه بوه اینکوه افوزایش  pHبوا
ترکیبات فرار حاصل از فعالیت باکتریها ارتبا دارد ،لوذا
دلیل این تفاوت نسبت به تیمار شاهد میتوانود بوه علوت
عملکوووورد ضوووود باکتریووووایی احتمووووالی پووووروتئین
آبکافتی (Kotzamanis et al., 2007؛ Sila et al., 2014؛
 )Jemil et al., 2014و ظرفیت ویتامین  Cدر کاهش بوار
باکتریوووایی نمونوووه باشووود .ویتوووامین  Cدارای ویژگوووی
حذفکنندگی و اتصوال بوا ترکیبواتی همچوون یوونهوای
فلزی ،گروههای آمینی و سولفید پروتئین است که ممکن
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اسوووت سوووبت بوووروز ویژگوووی ضووود باکتریوووایی گوووردد
(.)Khezri Ahamdabad et al., 2012
حد قابل قبوول موالون دیآلدئیود در مواهی محودوده
 1-2میلووویگووورم بووور کیلووووگرم تعیوووین شوووده اسوووت
( .)Zargar et al., 2016افزایش میوزان  TBAدر تیمارهوا
در طول دوره را میتوان به اکسیداسویون لیپیود و تولیود
متابولیتهوای فورار در حروور اکسویژن مربوو دانسوت
( .)Hamzeh and Rezaei, 2011در مطالعهی حاضر روند
 TBAدر تمام تیمارها روندی افزایشوی داشوت .کمتورین
مقدار  TBAدر زمان صفر قبول از غوطوهوری یعنوی کموی
بعد از مر ماهی بوود و بوا افوزایش زموان مقودار آن نیوز
افزایش پیدا کورد  ،اموا در تیمارهوای آغشوته بوه پوروتئین
آبکافتی و ویتامین  Cشدت این افوزایش نسوبت بوه نمونوه
شاهد کمتر بود .این مقودار بوه جوز روز چهوارم ،در تیموار
آغشته به پروتئین آبکوافتی بوه طوور معنویداری کمتور از
تیمار ویتامین  Cمشاهده شد ( .)P>0/05فیله آغشته شده
به پروتئین آبکافتی عملکرد بهتری را نسبت به فیله آغشوته
به ویتامین  Cو شاهد داشت ،به نحوی که تا روز شوانزدهم
مقوودار آن کمتوور از یوک میل ویگوورم مووالون دیآلدئیود بوور
کیلوگرم بود ،در حالیکه در نمونوه ویتوامین Cو شواهد ،در
روز شانزدهم مقدار آن از یک میلیگرم مالون دیآلدئید بور
کیلوگرم عبور کرد .دلیل افزایش  TBAدر طوول نگهوداری
میتوانود تشوکیل ترکیبوات آلدئیودی حاصول از شکسوت
پراکسیدها باشد ( .)Rostamzad and Mousavi, 2016در
مطالعهی  Deyو  )2014( Doraدر بررسی ویژگویهوای
آنتووویاکسووویدانی پوووروتئین آبکوووافتی ضوووایعات میگوووو
( Penaeus monodonو  )Penaeus indicusو استفاده از
آن بوووه عنووووان پوشوووش در نگهوووداری مووواهی کراکووور
( )Micropogonias undulatusدر یخچوووال ( 4درجوووه
سانتیگراد) به مدت ده روز مشخص شد که توا روز شوش
افزایش  TBAدر بین تیمارهوای دارای پوشوش پوروتئین
آبکافتی و تیمار شواهد معنویدار نبوود ،و بیوان شود کوه
افووزایش  TBAمربووو بووه تشووکیل محصوووالت ثانویووه
اکسیداسیون است .در پایان آزمایش انجوام شوده توسوط
این محققوین ،بیشوترین میوزان  TBAدر تیموار کنتورل
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(پوشش داده شوده بوا آب مقطور) مشواهده شود و نشوان
دهندهی نر بیشتر اکسیداسیون لیپید در این تیمار بوود.
پوشش پروتئین آبکافتی با مکوانیزمهوای متفواوتی ماننود
حذف رادیکال آزاد ،شالتهکنندگی آهن و فعالیت احیایی،
میتوانود از آغواز اکسیداسویون توسوط یوونهوای فلوزی
جلوووگیری کنوود .در مطالعووهی  Kilicو )2016( Oztan
نمونووه پوشووش داده شووده بووا ویتووامین  Cدر غلظووت 2/5
درصد نسبت به شاهد عملکرد بهتری داشوت ،در مطالعوه
حاضر نیز تیمار فیله آغشته شده به ویتامین  Cنسبت بوه
شاهد عملکرد بهتری نشان داد .چون بر اسوا ،مکانیسوم
یوووک مولکوووولی و دو مولکوووولی ،زموووانی کوووه مقوووادیر
هیدروپراکسید عرالت ماهی کم باشود ،سورعت تشوکیل
این ترکیبات سریعتر از شکسوتگی آنهوا خواهود بوود .در
مطالعووه  Huو همکوواران ( ،)2013کووه بووه بررسووی اثوور
آنتیاکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصول از پوسوت مواهی
فیتوفوا (( )H. molitrixبوا غلظوت  15میلویگورم بور
میلیلیتر) روی ماندگاری مواهی کپوور معموولی پرداختوه
شد ،نتایج نشان داد که  TBAنمونه شواهد و نمونوه فیلوه
پوشش داده شده با پروتئین آبکافتی تا روز هشتم تفواوت
معنیداری نداشتند ،ولی بعد از روز هشتم رونود افزایشوی
در نمونه شاهد بیشتر از نمونه پوروتئین آبکوافتی بوود .در
مطالعوووهی  Nikooو همکووواران ( ،)2015کوووه اثووورات
آنتیاکسوویدانی و محافظووت سوورمایی التووین آبکووافتی
تهیهشوووووده از پوسوووووت مووووواهی Amur sturgeon
( )A. schrenckiiدر گوشت چر شده شسته نشده مواهی
 L. japonicasدر زمان انجماد-یخگشایی را مورد بررسوی
قرار دادند ،تاثیر التین آبکافتی را در کاهش  TBAنسبت
بووه تیمووار شوواهد گووزارش نمودنوود Pezeshk .و همکوواران
( )2017نیز کاهش معنیداری در محتوای  TBAگوشوت
چر شده ماهی کپور نقرهای ( )H. molitrixپوشوش داده
شووده بووا پ وروتئین آبکووافتی اندرونووه موواهی توون زردبالووه
( )L. japonicasدر زموان نگهوداری در یخچوال ( 4درجوه
سانتیگراد) نسبت به تیمار شاهد مشاهده نمودند .بنابراین،
با توجه به نتایج پژوهشهوای مختلوف ،پوروتئین آبکوافتی
توانوایی جلوووگیری از اکسیداسویون اسوویدهای چورب غیوور

بررسی زمان ماندگاری فیله کپور معمولی (...)Cyprinus carpio

اشوباع را دارد (Hu et al., 2013؛ .)Pezesk et al., 2017
در مطالعه حاضر نیوز عملکورد بهتور پوشوشهوای موورد
استفاده روی فراسنجه  TBAبوه ویژگوی آنتویاکسویدانی
ویتووامین  )Girgih et al., 2013( Cو پووروتئینهووای
آبکوافتی (Giménez et al., 2009؛ Hu et al., 2013؛
 )Gajanan et al., 2016مورتبط اسوت کوه مویتوانود از
افزایش این فراسنجه در طول نگهداری جلووگیری نمایود.
ویژگی آنتیاکسیدانی پروتئین آبکافتی موورد اسوتفاده در
تحقیق حاضور در مطالعوه  Ahmadiو همکواران ()2020
تعیین و بررسی شده است.
طبقهبنودی کیفوی مواهی بور اسوا TVB_N ،بوه ایون
صورت است که اگر مقدار  TVB-Nدر گوشت مواهی توا 25
میلیگرم باشد آن را بسیار خوب ،تا  30میلیگرم خووب ،توا
 35میلیگرم را قابل پذیرش و در مقادیر باالی  35میلیگورم
آن را فاسود مویداننود ( .)Taşkaya and Yaşar, 2018بوا
توجه به نتوایج مطالعوه حاضور مشوخص شود کوه میوزان
بازهای ازته فرار وابسته به زمان اسوت بوه طووری کوه بوا
افزایش زمان مقدار  TVB-Nنیز افزایش پیدا کرده و ایون
روند معنیدار است ( ،)P>0/05دلیل ایون امور مویتوانود
افزایش میزان بار باکتریایی گوشت و افزایش فعالیتهوای
آنزیمی در طول زمان و تشکیل  TVB-Nبه علوت تجزیوه
پووروتئینهووا ،آمینواسوویدها ،انووواع متیوول آمووینهووا و
نیترو نهووووای غیووووور پروتئینوووووی دیگووووور باشووووود
( .)Sallam and Samejima, 2004غلظوووت بازهوووای
نیترو نی فرار بر اسا ،میلیگورم نیتورو ن در  100گورم
گوشت گزارش میشود .در مطالعه حاضر کمتورین مقودار
 TVB-Nدر زمان مر ماهی یعنی صفر قبول غوطوهوری
( 4/66 ± 0/78میلیگرم نیترو ن در  100گورم گوشوت)
بود ،اما با گذشت زمان مقدار  TVB-Nافزایش پیدا کرد و
بیشترین مقدار آن در تیمار شاهد و در روز بیسوتم (5/64
 71/24 ±میلیگرم نیترو ن در  100گرم گوشت) مشاهده
شد و پیشرفت بیشوتر فسواد باکتریوایی را در تیموار شواهد
نشان میدهد که در فراسنجههای میکروبوی هوم مشواهده
شده است .تیمار شاهد از روز هشتم از حد مجاز گذشوت و
زودتر از باقی تیمارها به محدوده غیر قابل پوذیرش رسوید.

385

تیمووار پووروتئین آبکووافتی و ویتووامین  Cدر روز دوازدهووم از
محدودهی  25میلیگرم نیترو ن به ازای  100گرم گوشوت
عبور کرد .دلیل این تفاوت نسبت به تیمار شاهد مویتوانود
بووه علووت عملکوورد ضوود باکتریووایی پووروتئین آبکووافتی
(Kotzamanis et al., 2007؛ Jemil et al., 2014؛
 )Sila et al., 2014و ظرفیت ویتوامین  Cدر کواهش بوار
باکتریایی نمونه باشد ،چون  TVB-Nمتاثر از فعالیوت بوار
باکتریایی است و همانطور که گفته شد ،ویتامین  Cدارای
ویژگی حوذف-کننودگی و اتصوال بوا ترکیبواتی همچوون
یونهای فلزی ،گروههای آمینی و سولفید پوروتئین اسوت
که ممکن است سبت بروز ویژگوی ضود باکتریوایی گوردد
( .)Khezri Ahmadabad et al., 2012در مطالعووات
 da silva Santosو همکوواران ( )2017و  Kilicو Oztan
( )2016روند  TVB-Nافزایشی بود و تیموار پوشوش داده
شده با ویتوامین  Cعملکورد بهتوری را نشوان داد .نتوایج
مطالعوووه  Huو همکووواران ( ،)2013در بررسوووی اثووور
آنتیاکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصول از پوسوت مواهی
فیتوفووا ( )H. molitrixروی مانوودگاری موواهی کپووور
معمولی مشخص شد که مقدار  TVB-Nنمونوه شواهد در
روز ششم  16میلویگورم در  100گورم بوود ،ولوی نمونوه
پوشووش داده شووده بووا پووروتئین آبکووافتی (بووا غلظووت 15
میلیگرم بر میلیلیتر) تا روز دهوم بوه  16میلویگورم در
 100گرم نرسیده بوود Jeon .و همکواران ( )2012میوزان
 TVB-Nرا در ماهی هرین در دامنه  50-33میلویگورم
در  100گرم گزارش نمودهاند .میوزان  TVB-Nدر نمونوه
پوشش داده شده با پروتئین آبکافتی در روز شانزدهم 19
میلیگرم بر میلیلیتور در  100گورم بوود .نتوایج مطالعوه
 Ghojoghiو همکاران ( )2015روی نگهداری ماهی کپور
با اسوتفاده از ویتوامین  Cدر غلظوت  100میلویگورم در
میلیلیتر در یخچال ،نشان داد کوه نسوبت بوه شواهد بوه
مراتت عملکرد بهتوری دارد و مقودار آن در روز بیسوت و
یک  25/477میلیگرم در  100گرم گوشت ثبت شد.
یک معیار برای کیفیت بهداشتی فیله مواهی شومارش
باکتری کل آن است و قابل مصرف بوودن آن محصوول را
بیان میکند .بیشترین مقدار پیشنهاد شده برای  TVCدر
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آبزیان  log CFU/g 7است ( .)ICMSE, 1986بیشوترین
جمعیت میکروارگانیسمها مربو به بواکتریهوای مزوفیول
است و دمای رشد این باکتریها  40-25درجه سانتیگوراد
است ( .)Pilmal et al., 2018بوا توجوه بوه نتوایج مطالعوه
حاضر ،در طول زمان تعداد  Logبواکتری رونودی افزایشوی
داشت .بیشترین تعداد  Logباکتری مربو بوه روز بیسوتم
در نمونه شاهد ( )Log CFU/g 10/45 ± 0/05بود .تعداد
باکتری در تیمارهای آغشته به پروتئین آبکوافتی و تیموار
آغشته به ویتامین  Cنسوبت بوه شواهد کمتور بوود ،ولوی
نسبت بوه همودیگر در تموام روزهوا اخوتالف معنویداری
نداشتند .اما تمام نمونهها بعد از روز هشوتم از حود مجواز
گذشتهاند .در مطالعه  Ghojoghiو همکاران ( )2015کوه
به بررسوی اثور ویتوامین ( Cغلظوت  300میلویگورم بور
میلیلیتوور) در طووول نگهووداری موواهی کپووور معمووولی
پرداختند ،مشخص شد که میزان بار بواکتری کول در روز
 21به مقدار  Log CFU/g 5/3بود.
گروه اصلی میکروارگانیسمهوای مسوئول فسواد مواهی در
شرایط نگهداری در یخچال باکتریهای گرم منفی سرمادوست
( Pseudomonas sppو  )Shewanella putrefaciensاند.
حد مجاز برای بواکتریهوای سرمادوسوت Log 7 CFU/g
است ( .)Hu et al., 2013با توجوه نتوایج مطالعوه حاضور،
میزان آن به صورت معنیداری با گذشوت زموان افوزایش
پیدا کرد و تیمار شاهد نسبت به دو تیمار دیگور عملکورد
ضعیفتری داشت .تمام نمونههوا توا روز دوازدهوم از حود
مجاز خود عبور نکرده بودند .بین تیمار پروتئین آبکافتی و
ویتامین  Cتفاوت معنیداری مشاهده نشود .در مطالعوهی
 Huو همکوواران ( )2013در بررس وی اثوور آنت ویاکسوویدانی
پووروتئین آبکووافتی حاصوول از پوسووت موواهی فیتوفووا
( )H. molitrixروی مانوودگاری موواهی کپووور معمووولی
مشخص شود کوه اسوتفاده از پوشوش پوروتئین آبکوافتی
شمارش باکتریایی کل را نسبت به تیمار شاهد کاهش داد
و این موضوع را به ویژگی ضد باکتریایی پروتئین آبکافتی
نسبت دادند Pezeshk .و همکاران ( )2017نیز بوه دلیول
ویژگی ضد باکتریایی پروتئین آبکافتی ،کاهش معنیداری
را در شوومارش باکتریووایی کوول و شوومارش بوواکتریهووای
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سرمادوست در گوشوت چور شوده مواهی کپوور نقورهای
( )H. molitrixپوشووش داده شووده بووا پ وروتئین آبکووافتی
اندرونووه موواهی توون زردبالووه ( )L. japonicasدر زمووان
نگهداری در یخچال ( 4درجه سانتیگراد) نسبت به تیموار
شاهد مشاهده نمودند .در مطالعه حاضر نیز دلیول تفواوت
دو تیمار با پوشش پروتئین آبکافتی و ویتوامین  Cنسوبت
بووه تیمووار شوواهد موویتوانوود بووه علووت عملکوورد ضوود
باکتریایی پروتئین آبکوافتی (Kotzamanis et al., 2007؛
Jemil et al., 2014؛  )Sila et al., 2014و ظرفیووت
ویتووامین  Cدر کوواهش بووار باکتریووایی نمونووه باشوود
( ،)Khezri Ahmadabad et al., 2012در مطالعه حاضور،
این تواثیر ضود باکتریوایی در فراسونجههوای میکروبوی و
فراسنجههای وابسوته بوه فعالیوت میکروبوی شوامل  pHو
 TVB-Nنیووز مشوواهده شوود .در مطالعووه  Ghojoghiو
همکاران ( )2015اثر ویتامین ( Cغلظت  300میلویگورم
بر میلیلیتر) در طول نگهداری ماهی کپور معمولی موورد
بررسی قرار گرفت و میزان بار باکتری سرمادوسوت در روز
بیست و یک در تیمار آغشته شده بوه ویتوامین  Cمقودار
 Log CFU/g 4/9گزارش شد.

نتیجهگیری نهایی
در مطالعهی حاضر از پروتئین آبکافتی به عنووان یوک
پوشش آنتیاکسیدانی جهت نگهداری فیله کپور معموولی
در یخچووال اسووتفاده شوود .اسووتفاده از پوشووش پووروتئین
آبکافتی از روند افزایش  pHبین روزهای هشتم تا بیسوتم
جلوگیری کرد و مقودار  TBAنیوز در ایون تیموار توا روز
شانزدهم از  1میلیگرم بر میلیلیتر عبور نکرد .عوالوه بور
این پروتئین آبکافتی توانست تا روز هشتم مقدار TVB-N
را در محدودهی خیلی خوب یعنی کمتر از  20میلویگورم
ازت در  100گوورم گوشووت نگووه دارد .همچن وین پوشووش
پروتئین آبکافتی توانست مقدار باکتری کل و سرمادوست
را تا روز دوازدهم در حدود  Log 7 CFU/gحفوا کنود.
بنابراین ،میتوان گفت پروتئین آبکافتی با توجه به نتوایج
فراسوونجههووای مووورد بررسووی موویتوانوود بووه عنوووان یووک
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را داشته باشد و میتوان از آن به عنوان یک آنتیاکسیدان
طبیعی در صنای مختلف ماننود صونای غوذایی اسوتفاده
.کرد
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