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تأثیر پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان و عصارهی رزماری ( Rosmarinus

 )officinalis Lبر خصوصیات شیمیایی فیلهی فیل ماهی ()Huso huso
تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز ( )Listeria monocytogenesنگهداری
شده در یخچال
آلیکا جعفری کلیجی ،1سید علی جعفرپور* ،2رضا صفری

3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیالت ،گرایش فرآوری محصوالت شیالتی ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
-2دانشیارگروه شیالت ،گرایش فراوری محصوالت شیالتی،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
-3مربی ،پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،ساری ،ایران.
تاریخ دریافت1395/2/28 :

تاریخ تصویب1396/6/3 :

چکیده
این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان و عصاره ی رزماری در فیله ی فیل ماهی
تلقیح شده با لیستریامونوسیتوژنز نگهداری شده در یخچال ( ) 4±1°Cانجام شد .ماهی فیله و به چهار گروه شاهد (بدون پوشش) ،تیمار
رزماری  0/5درصد ،کیتوزان  1درصد و ترکیب کیتوزان 1درصد و رزماری  0/5درصد به عنوان تیمار نانوکامپوزیت کیتوزان تقسیم شد.
سپس همهی نمونه ها با لیستریا مونوسیتوژنز تلقیح شدند .متعاقبا پارامترهای شیمیایی (بازهای نیتروژنی فعال ،عدد پراکسید pH ،و
تیوباربیتوریک اسید) و ویژگیهای ضدلیستریایی نمونه ها در طی شانزده روز نگهداری در یخچال ( )4±Cº1بررسی شدند .بر اساس نتایج،
نانوکامپوزیت کیتوزان توانایی معنیداری ) (P<0.05را برای جلوگیری از رشد لیستریا مونوسیتوژنز از  log cfu/g 4/14به log 2/23
 cfu/gو به دنبال آن بهترتیب تیمارهای کیتوزان  1درصد و عصارهی رزماری  0/5درصد در مقایسه با نمونه شاهد در انتهای دورهی
نگهداری نشان داد .بر حسب پارامترهای شیمیایی ،اگرچه نمونههای پوشش داده شده بهوسیله ی نانوکامپوزیت دارای پایینترین  pHو
بازهای نیتروژنی فرار ) (P<0.05بودند ،هرچند این پوشش توانایی متوقف کردن دناتوره شدن پروتئین را بعد از هشت روز
نگهداری ) (P>0.05نداشت.از طرف دیگر پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان اکسیداسیون لیپید را به وسیلهی کاهش تولید پراکسید و
تیوباربیتوریک اسید در نمونهها در مقایسه با تیمار شاهد در انتهای دورهی نگهداری در یخچال به تعویق انداخت.
واژگان کلیدی :نانوکامپوزیت کیتوزان ،عصاره رزماری ،کیتوزان ،لیستریا مونوسیتوژنز ،فیل ماهی.

* نویسنده مسئول:

تلفن+98151382271 :

ایمیلa.jafarpour@sanru.ac.ir :
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 .1مقدمه
ماهی یکی از فسادپذیرترین فرآوردههای غذایی
است و ماندگاری چنین فرآوردههایی در حضور
اکسیژن و رشد میکروارگانیسمهای هوازی عامل فساد
محدود میگردد ) .(Ozogul et al., 2010لیستریا
مونوسیتوژنز یک باکتری گرم مثبت هوازی است که
سبب لیستریوزیس ،مننژیتو انسفالیت میشود
( Allerberger and Wagner, 2010; Embarek,
 .)1994; Tamayo et al., 2014این باکتری از طریق
مصرف گوشت ،بوقلمون ،ماهی و فرآوردههای لبنی و
شیالتی به انسان منتقل میشود ( Hamon et al.,
 .)2006بنابراین در موادغذایی به مواد و روشهایی
برای جلوگیری از رشد و مهار میکروارگانیسم نیاز می
باشد ( Jokar et al., 2012; Tamayo et al.,
.)2014
همچنین روغن ماهی شامل اسیدهای چرب
چندغیر اشباع بلند زنجیر از قبیالیکوزاپنتانوئیک اسید
و دوکوزاهگزانوئیک اسید هستند که نسبت به
اکسیداسیون آسیبپذیر هستند ( Ozogul et al.,
 .)2010; Sarkardei and Howell, 2008عصارهی
گیاهانی از قبیل رزماری ( Rosmarinus
 )officinalis L.منبعی از ترکیبات بیواکتیو (زیستی
فعال) هستند که از نرخ رشد فساد موادغذایی
جلوگیری میکنند ( .)Klancnik et al., 2009به
علت خواص ضد اکسایشی قوی رزماری ،این گیاه به
صورت عصاره و بهطور گستردهای برای نگهداری مواد
غذایی مورد استفاده قرار میگیرد .عامل ایجاد خواص
ضد اکسایشی در رزماری ترکیبات دیترپنهای فنولی
از قبیل :اسید کارنوزیک ،کارنوزول ،رزمانول ،اپی و ایزو
رزمانول و متیل کارنوزات هستند ( Ibanez et al.,
 .)2003بهعالوه رزماری در برابر باکتریهای گرم
مثبت از قبیل Leuconostoc mesenteroides,
 Listeria monocytogenesو Staphylococcus
 aureusنیز باکتریهای گرم منفی از قبیل
 Escherichiacoliموثر میباشد ( Abdollahi et
;al., 2012a; Abdollahi et al., 2012b
.)Abdollahi et al., 2014; Ture et al., 2008

کیتوزان یکی از نگهدارندههای طبیعی و
پوششی فعال است ( López-Caballero et al.,
 )2005که به علت طبیعت غیر سمی ،فعالیت آنتی

اکسیداتیوی و آنتی باکتریال ،خاصیت تشکیل فیلم،
زیست سازگاری و زیست تخریبپذیری بهعنوان یکی
از افزودنیهای غذایی طبیعی مورد توجه قرار گرفته
است ( .)Fan et al., 2009کیتوزان یکی از بهترین
پلیمرهای زیستی است که تاکنون برای تهیه فیلمها و
پوششهای خوراکی به کار رفته است ( Peniche et
.)al., 2008
توسعه نانوکامپوزیتها یک استراتژی جدید
برای بهبود خصوصیات فیزیکی پلیمرها ازقبیل قدرت
مکانیکی ،مقاومت حرارتی وخصوصیات ممانعت
کنندگی نسبت به گاز است ( Arora and Padua,
 .)2010سیستم های نانوکامپوزیت ضد میکروبی برای
کنترل عوامل بیماریزا بسیار مناسب است .از آن-
جاییکه مواد در محدوده مقیاس نانودارای نسبت سطح
به حجم باالتری در مقایسه با همتای مقیاس میکرو
هستند موثرتر خواهند بود ( Luo and
 .)Stutzenberger, 2008موادی با مقیاس نانو برای
فعالیت ضد میکروبی بهعنوان مهارکنندههای رشد
( ،)Cioffi et al., 2005عوامل کشنده ( Qi et al.,
 )2004یا حاملهای آنتیبیوتیک عمل میکنند
( .)Kumar and Münstedt, 2005بنابراین هدف از
این پژوهش ،تعیین اثرات ضد اکشایشی و ضد
لیستریایی کیتوزان و عصارهی رزماری بهعنوان سیستم
نانوکامپوزیت کیتوزان در فیلهی فیل ماهی چالش داده
شده با باکتری لیستریا مونوسیتوزنز نگهداری شده در
یخچال است.

 .2مواد و روشها
فیل ماهی ) (Huso husoبا وزن متوسط 4
کیلوگرم از کارگاه پرورش ماهیان خاویاری ساعی
ساری خریداری و در مجاورت زنجیره سرد به پایلوت
فرآوری محصوالت شیالتی دانشگاه علوم کشاورزی
انتقال داده شد .پس از سر و دم زنی ،خارج کردن امعاء
و احشاء و غضروف ،پوستکنی انجام شده و نسبت به
تهیه فیلههای  50گرمی اقدام گردید .مجموع این
عملیات بهوسیله دست صورت گرفت.
برای تهیه عصاره رزماری  50گرم از گیاه خشک
بههمراه  500میلی لیتر الکل اتانول ( Merck,
 %95 )Germanyدر دکانتور قرار داده شد و به مدت
 24ساعت عصارهگیری صورت گرفت .سپس دستگاه
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توسط روتاری با ایجاد خالء تبخیر شد .این عمل تا
بهدست آمدن مقدار کافی عصاره تکرار خواهد گردید
( .)Nelson and Onyeagba, 2007جهت تهیه
نانوکامپوزیت کیتوزان ،کیتوزان از شرکت سیگما
()Sigma-Aldrich Chemical Co., USA
خریداری شده و محلول  1درصد کیتوزان (با وزن
مولکولی متوسط) در اسید استیک  1درصد تهیه شده
و پس از قرار دادن روی هیتر مگنت و تنظیم دما در
محدوده  40درجه ،بهمدت  3ساعت شیک گردید .در
مرحله بعد ،گلیسرول به میزان ( 0/75حجمی /حجمی)
میلیلیتر به ازای هر گرم کیتوزان بهعنوان نرمکننده
اضافه شده و به مدت  30دقیقه مجدداً شیک شد و در
نهایت با استفاده از کاغذ واتمن  3تحت خالء صاف
گردید.
برای تهیه نانوکامپوزیت ،عصاره رزماری به مقدار
 0/5درصد به محلول پایه اضافه شده و محلول نهایی
به مدت  5دقیقه در آمپلی تود  80و فرکانس 40
کیلوهرتز سونیکه شده که اینکار با استفاده از دستگاه
اولتراسوند ( )Hilscher UP200H, Germanyانجام
گرفت ( .)Maurya et al., 2012سویه استاندارد و
لیوفیلیزه باکتری 1163 Listeria monocytogenes
 PTCCاز سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
( ) Persian Type Culture collection (PTCC
 )Tehran, Iranتهیه شد .از کلنیهای لیستریا در
داخل پلیت لیستریا کروم آگار برداشت کرده و به
BrainHeart
Infusion
Broth
محیط
) (BHI)(Merck, Germanyانتقال داده و
سوسپانسیون باکتری در  15میلیلیتر  BHIبه مدت
 24ساعت در  35درجه سانتیگراد در rpm150با دو
انتقال متوالی انکوبه شد .سلولهای باکتری از  BHIبه
وسیله ی سانتریفیوژ سه گانه در  5000 rpmمدت 15
دقیقه جداسازی و در طی  2سانتریفیوژ نهایی مادهی
شناور بر روی سطح حذف و سرم فیزیولوژیک به آن
اضافه گردید و شمارش سلول باکتریایی به وسیله روش
) (ODدر  600نانومتر مشخص شد بهطوری که جذب
نوری  0/08تا  0/1تقریباً معادل  1×108باکتری در هر
میلیلیتر در نظر گرفته شد ( Abdollahzadeh et
 .)al., 2014بعد از رقیقسازی ،نمونهها که شامل فیله
های بدون پوشش ،پوشش داده شده به وسیلهی
کیتوزان  1درصد ،رزماری  0/5درصد و نانوکامپوزیت

کیتوزان هستند بهوسیلهی  1×104cfu/gتلقیح
گردید .سپس نمونهها ماساژ داده شدند تا از اختالط
کامل باکتری با فیله ماهی اطمینان حاصل شود و در
دمای  4درجه در زمانهای  12 ، 8 ، 4 ،0و  16روز
مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 .1.2ترکیبات تقریبی
میزان رطوبت در دمای  105درجه سانتیگراد
در آون و خاکستر در دمای  550درجه سانتیگراد در
کوره الکتریکی تعیین شد .میزان چربی طبق روش
 Blightو  )1959( Dyerو میزان پروتئین کل با
استفاده از روش کلدال اندازهگیری شد ( AOAC,
.)2005

 .2.2آزمون میکروبی (شمارش لیستریا)
برای آزمایش میکروبی  5گرم از نمونههای تیمار
شده و شاهد به وسیله  45میلیلیتر از محلول رینگر
هموژنایز شد .برای شمارش لیستریا هم از  0/1میلی
لیتر از رقت تهیه شده بر روی محیط کشت لیستریا
کروم آگار پخش شده و به مدت  24ساعت در 35
درجه سانتیگراد انکوباسیون گردید .کلنیهای آبی با
اندازهی متوسط دارای هالهی سفید تا شیری نشان
دهندهی لیستریا مونوسیتوژنز میباشند ( El
.)Marrakchi et al., 2005

 .3.2آزمونهای شیمیایی
برای اندازهگیری  PVو  TBAمطابق با روش
پیشنهاد شده توسط  Eganو همکاران ()1997
و  Namulemو همکاران ( )1999استفاده شدpH .
مطابق با روش پیشنهاد شده توسط  Abdollahiو
همکاران ( )2014و  TVB-Nمطابق روش پیشنهاد
شده توسط  Jeonو همکاران ( )2002انجام شد.

 .4.2تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم
افزار  SPSS16و بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده
از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف انجام شد .به منظور
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جدول  -1ترکیبات تقریبی فیلهی فیل ماهی تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز نگهداری شده در یخچال
پارامترها ( درصد وزن مرطوب)

زمان نگهداری (روز)
پروتئین

چربی

رطوبت

خاکستر

0

*19/55±0/01

11/57±0/04

65/13±0

2/47±0/01

16

19/21±0/04

11/34±0/07

65/87±0/03

2/57±0/04

*میانگین  ±انحراف معیار
جدول  -2اثر کیتوزان ،رزماری و نانوکامپوزیت کیتوزان بر  pHفیلهی فیل ماهی تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز نگهداری شده
در یخچال
تیمارها

دوره نگهداری (روز)
شاهد
0

*6/20±0/01Ae

کیتوزان 1درصد
Ae

6/16 ± 0/04

رزماری  0/5درصد
Be

6/11± 0

نانوکامپوزیت کیتوزان
Ad

6/16 ±0/01

4

6/28±0 Ad

6/24± 0/01Bd

6/27±0/02ABd

6/25±0/01ABc

8

6/35±0/02Ac

6/32 ± 0/005Ac

6/33 ± 0/01Ac

6/28 ± 0/01Bc

12

6/47±0/03

6/51 ± 0/04

6/47 ±0/06

Bb

6/42 ±0/005

6/66 ± 0/03

Ba

16

ABb
Aa

6/79±0/04

Ab

Aba

6/7 ± 0/07

ABb
Ba

6/63 ± 0/05

*میانگین  ±انحراف معیار
حروف بزرگ در هر ردیف نشانگر معنیدار یا عدم معنیداری بین تیمارها در سطح  0/05میباشد (اثر هر تیمار در زمان های مختلف).
حروف کوچک در هر ردیف نشانگر معنیدار یا عدم معنیداری بین تیمارها در سطح  0/05میباشد (اثر تیمارها در هر زمان).

ارزیابی رفتار لیستریا و پارامترهای مختلف شیمیایی
در زمانهای مختلف از آزمونهای آنالیز واریانس
یکطرفه ( )One-Way ANOVAو بهمنظور ارزیابی
معنیدار بودن دادهها ،از آزمون دانکن  Duncanدر
سطح معنیدار پنج درصد استفاده شد.

 .3نتایج
 .1.3ارزیابی شیمیایی
ترکیبات تقریبی در تیمار شاهد در ابتدا و انتهای
دورهی نگهداری در جدول  1نشان داده میشود.
بدیهی است که اختالف معنیداری بین ارزش غذایی
نمونه شاهد در ابتدا و انتهای دورهی نگهداری مشاهده
نشد.
 pH :pHاولیه از  6/11در رزماری به  6/20در نمونه
شاهد محدود بود (جدول  .)2بر اساس نتایج pH ،در
زمان ذخیرهسازی افزایش یافت .در انتهای دوره
نگهداری (روز شانزدهم) نمونههای تیمار شده بوسیله-
ی نانوکامپوزیت کیتوزان  )6/63±0/07( pHپایین-
تری را نشان داد و به دنبال آن نمونههای تیمار شده با
کیتوزان ( )6/7±0/09و رزماری (pH ) 6/66±0/04
پایینتری نسبت به شاهد ( )6/79±0/06نشان دادند.

مجموع بازهای نیتروژنی فرار ( :)TVB-Nمقادیر
مجموع بازهای نیتروژنی فرار در تیمارهای مختلف و
طی مدت  16روز نگهداری در جدول  3آورده شده
است .مقدار  TVB-Nبا گذشت زمان افزایش یافت به
طوریکه میزان بازهای نیتروژنی فرار اولیه در شاهد
 10/35میلیگرم در  100گرم گوشت و  10/46میلی-
گرم در  100گرم گوشت در تیمار نانوکامپوزیت
کیتوزان بوده و به ترتیب به  65/84و  47/24میلی
گرم در  100گرم گوشت افزایش یافت .مقدار بازهای
نیتروژنی فرار بهطور معنیداری ) (P<0.05در نمونه
های پوشش داده شده با نانوکامپوزیت کیتوزان نسبت
به سایر تیمارها کمتر بوده است .با افزایش دورهی
نگهداری ،بازهای نیتروژنی فرار در همهی نمونهها به-
طور معنیداری ( )P<0.05افزایش یافت .بهطوری که
بیشترین نرخ افزایش در شاهد و کمترین در نمونههای
پوشش داده شده به وسیلهی نانوکامپوزیت در طی
شانزده روز نگهداری بود.
 .2.3اکسیداسیون لیپید
پراکسید ( :)PVپراکسید استخراج شده از روغن فیله
ی فیل ماهی که در جدول  4نمایش داده شده است،
در همهی تیمارها با افزایش طول دوره نگهداری
افزایش یافت .در روز شانزدهم ارزش پراکسید به
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جدول  -3اثر کیتوزان ،رزماری و نانوکامپوزیت کیتوزان بر  TVB-Nفیله ی فیل ماهی تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز نگهداری
شده در یخچال
دوره نگهداری (روز)

شاهد
*10/33 ± 0/10 Be
16/86 ± 0/45 Ad
24/26 ± 0/32 Ac
56/76 ± 0/87 Ab
65/84 ± 0/40 Aa

تیمارکیتوزان  1درصد
10/53 ± 0/01 Abe
15/55 ± 0/12 Cd
23/97± 1/64 Ac
53/87 ± 1/95 Bb
62/04 ± 3/08 Ba

رزماری  0/5درصد
10/62 ± 0/15 Ae
16/18 ± 0/30 Bd
23/40 ± 0/26 Ac
53/56 ± 0/09 Bb
57/91 ± 0/52 Ca

نانوکامپوزیت کیتوزان
10/46 ± 0/14 Abe
13/75 ± 0/06 Dd
20/73 ± 0/86 Bc
44/74 ± 2/18 Cb
47/24 ± 0/27 Da

0
4
8
12
16
*میانگین  ±انحراف معیار
حروف بزرگ در هر ردیف نشانگر معنیدار یا عدم معنیداری بین تیمارها در سطح  0/05میباشد (اثر هر تیمار در زمان های مختلف).
حروف کوچک در هر ردیف نشانگر معنیدار یا عدم معنیداری بین تیمارها در سطح  0/05میباشد (اثر تیمارها در هر زمان).

جدول  -4اثر کیتوزان ،رزماری و نانوکامپوزیت کیتوزان بر  PVفیله ی فیل ماهی تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز نگهداری
شده در یخچال
دوره نگهداری (روز)

شاهد
*0/86 ± 0/005Ae
2/40 ± 0/02 Ad
2/74 ± 0/13Ac
3/79 ± 0/03 Aa
2/96 ± 0/15 Ab

تیمارکیتوزان 1درصد
0/87 ± 0/007 Ae
2/44 ± 0/07 Ad
4/03 ± 0/17 Bb
4/78 ± 0/01 Ca
3/83 ± 0/04 Bc

رزماری  0/5درصد
0/84 ± 0/005 Be
2/32 ± 0/03 ABd
4/45 ± 0/01 Ac
5/04 ± 0/07 Ba
4/55 ± 0/08 Ab

نانوکامپوزیت کیتوزان
0/86 ± 0/01 Ad
2/14 ± 0/21 Bc
2/74 ± 0/13 Cb
3/79 ± 0/03 Da
2/96 ± 0/15 Cb

0
4
8
12
16
*میانگین  ±انحراف معیار
حروف بزرگ در هر ردیف نشانگر معنیدار یا عدم معنیداری بین تیمارها در سطح  0/05میباشد (اثر هر تیمار در زمان های مختلف).
حروف کوچک در هر ردیف نشانگر معنیدار یا عدم معنیداری بین تیمارها در سطح  0/05میباشد (اثر تیمارها در هر زمان).

جدول  -5اثر کیتوزان ،رزماری و نانوکامپوزیت کیتوزان بر  TBAفیلهی فیل ماهی تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز نگهداری
شده در یخچال
تیمار
دوره نگهداری (روز)
نانوکامپوزیت کیتوزان
رزماری  0/5درصد
کیتوزان 1درصد
شاهد
0/69 ± 0/004 Ad
0/66 ± 0/03Ae
0/68 ± 0/04 Ae
*0/64 ± 0/03Ae
0
1/11 ± 0/02 Bc
1/23 ± 0/02 Ad
1/21± 0/04 Ad
1/29± 0/07Ad
4
2/39± 0/03 Cb
2/72 ± 0/06Ac
2/58 ± 0/04 Bc
2/71± 0/03 Ac
8
2/84 ± 0/33 Ba
3/53 ± 0/09 Ab
3/03 ± 0/08 Bb
3/62 ± 0/07 Ab
12
2/99 ± 0/08Ca
4/02 ± 0/11 Ba
4/09 ± 0/24 Ba
4/83 ± 0/04Aa
16
*میانگین  ±انحراف معیار
حروف بزرگ در هر ردیف نشانگر معنیدار یا عدم معنیداری بین تیمارها در سطح  0/05میباشد (اثر هر تیمار در زمان های مختلف).
حروف کوچک در هر ردیف نشانگر معنیدار یا عدم معنیداری بین تیمارها در سطح  0/05میباشد (اثر تیمارها در هر زمان).

اثر ضدلیستریایی کیتوزان  1درصد ،رزماری 0/5
درصد و نانوکامپوزیت کیتوزان بر فیله ی فیل ماهی در
طی شانزده رو نگهداری در دمای  4±1°Cدر جدول
 6نشان داده شده است .نانوکامپوزیت کیتوزان
بیشترین فعالیت ضد لیستریایی را نشان داد و تعداد
لیستریا از  log cfu/g 4/14به log cfu/g 2/23
کاهش پیدا کرد .در میان رزماری  0/5درصد و کیتوزان
 1درصد ،رزماری اثر ضد لیستریایی کمتری را در
مقایسه با کیتوزان نشان داد.

باالترین میزان ( 4/61میلی اکی واالن بر کیلوگرم) در
شاهد و پایینترین میزان ( 2/96میلیاکی واالن در
گرم) در نانوکامپوزیت کیتوزان در میان نمونهها
) (P<0.05رسید.
تیوباربیتوریک اسید ( :)TBAمقادیر  TBAدر
تیمارهای مختلف در طی روزهای نگهداری در جدول
 5مشاهده میشود .نتایج نشان داد که مقدار TBA
به طور معنیداری ) (P<0.05در همهی تیمارها در
طی 16روز نگهداری افزایش یافت .مقدار  TBAدر
نمونه های تیمارشدهبا نانوکامپوزیت کیتوزان به طور
معنیداری کمتر از سایر تیمارها بود.

 .4بحث و نتیجهگیری

 .3.3رفتار لیستریا در فیله های فیل ماهی

ترکیبات تقریبی موجود در فیلهی ماهیان به
تغذیه ،اندازه ماهی ،سن ،فصل صید و محیط زندگی
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تأثیر پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان و عصاره ی رزماری بر خصوصیات شیمیایی فیله ی فیل ماهی …

جدول  -6اثر کیتوزان ،رزماری و نانوکامپوزیت کیتوزان بر روی رفتار لیستریا مونوسیتوژنز در فیلهی فیل ماهی نگهداری شده در
یخچال
تیمار
دوره نگهداری (روز)
نانوکامپوزیت کیتوزان
رزماری
کیتوزان
شاهد
Ba
Ae
Be
*Be
4/14 ± 0/03
4/28 ± 0/05
4/10 ± 0/05
4/14 ± 0/06
0
3/44 ± 0/09 Da
4/97 ± 0/18 Bd
4/56 ± 0/07 Cd
5/79 ± 0/12Ad
4
2/98 ± 0/05 Dc
5/61 ± 0/04 Bc
3/83 ± 0/04 Cc
6/44 ± 0/05 Ac
8
2/41± 0/09 Dd
6/67 ± 0/13 Ba
3/67 ± 0/05 Cb
7/008 ± 0/15 Ab
12
2/23 ± 0/10 De
6/43 ± 0/10 Bb
4/79 ± 0/08 Ca
7/73 ± 0/08 Aa
16
*میانگین  ±انحراف معیار
حروف بزرگ در هر ردیف نشانگر معنیدار یا عدم معنیداری بین تیمارها در سطح  0/05میباشد (اثر هر تیمار در زمان های مختلف).
حروف کوچک در هر ردیف نشانگر معنیدار یا عدم معنیداری بین تیمارها در سطح  0/05میباشد (اثر تیمارها در هر زمان).

آنها بستگی دارد .این ترکیبات بهطور عمدهای از گونه
ای به گونهی دیگر تغییر میکند .بدین گونه تغییرات
قابل توجهی در ترکیبات عضلهی ماهی قابل مشاهده
خواهد بود (Abdollahi et al., 2014c; Pacheco-
 pH .)Aguilar et al., 2000در زمان نگهداری
افزایش یافت اما فیلههای تیمار شده با نانوکامپوزیت
دارای کمترین  pHنسبت به سایر تیمارها بودند .طبق
گزارش  Abdollahiو همکاران ( )2014و  Fanو
همکاران ( )2009میزان  pHدر فیلههای ماهی کپور
نقرهای تیمار شده با کیتوزان به آهستگی در زمان
نگهداری در یخچال افزایش یافت .به طور کلی افزایش
pHدر فرآوردهها ممکن است به فساد سریع فرآورده و
تشکیل ترکیبات نیتروژنی و تولید متابولیتهای
باکتریایی مرتبط باشد .اگرچه نمونههای پوشش داده
شده میتواند سبب مهار میکروبها و گسترش زمان
ماندگاری عضله در طی دورهی پس از مرگ گردد
( .)Souza et al., 2010میزان کل بازهای نیتروژنی
فرار یکی از شاخصهای تشخیص تازگی ماهی است و
دامنهی وسیعی از ترکیبات نیتروژنی فرار شامل تری-
متیل آمین ،دی متیل آمین ،آمونیاک و سایر ترکیبات
مشابه است ( )Huss, 1995که در اثر فعالیت آنزیم-
های درونی و فساد باکتریایی تولید میشود ( EEC,
 .)1995باالترین سطح قابل قبول  TVB-Nبرای ماهی
و فرآوردههای شیالتی  35میلیگرم در  100گرم
گوشت است ( .)EEC, 1995میزان  TVB-Nدر
مطالعه حاضر ،نمونه شاهد و پوشش داده شده با
کیتوزان ،رزماری و نانوکامپوزیت کیتوزان در روز  12و
 16بیشتر از حداکثر میزان قابل قبول بود ،اگرچه
دناتوره شدن پروتئین در پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان
در مقایسه با سایر تیمارها کمتر بود .افزایش میزان
 TVB-Nدر طول نگهداری ممکن است بهعلت

فعالیتهای آنزیمها ،بهعنوان مثال ،آمینزدایی
اسیدهای آمینه آزاد ،تخریب نوکلئوتیدها و
اکسیداسیون آمینها باشد ( Ojagh .)Gill, 1990و
همکاران ( )2010نشان دادند که فیله های ماهی
پوشانیده با کیتوزان و اسانس دارچین میزان TVB-
 Nرا طی 16روز نگهداری افزایش داده اما TVB-N
در این پوشش در مقایسه با پوشش کیتوزان و نمونه
شاهد کمتر بوده است Fan .و همکاران ( )2009تاثیر
پوشش کیتوزان را بر کیفیت و مانگاری ماهی کپور
نقرهای نگهداری شده در یخچال را بررسی کردند و
طبق نتایج این پژوهشگران ،پوشش کیتوزان نقش
مثبتی را در نگهداری فیلهی ماهی به وسیلهی مهار
فعالیت پروتئازهای درونی دارد.طبق گزارش
 Abdollahiو همکاران ( )2014محلول کیتوزان/رس
و کیتوزان/رس/اسانس رزماری بهعنوان پوشش بر فیله-
ی ماهی سبب افزایش  TVB-Nدر زمان نگهداری شد
و  TVB-Nدر روز  8در تیمار شاهد و همچنین در
روز  10در نمونهی پوشش داده شده با کیتوزان از حد
مجاز (سطح قابل قبول  TVB-Nدر آبزیان و فراورده-
های آنها) تجاوز کرد .همچنین نمونههای پوشش داده
شده بهوسیلهی نانوکامپوزیت مقدار  TVB-Nپایین-
تری در مقایسه با سایر تیمارها داشتند .میزان TVB-
Nبا گونه ،فصل و محل صید ،سن و جنس ماهی تغییر
میکند و بنابراین تغییرات مشاهده شده مربوط به
عوامل ذکر شده خواهد بود.
ماندگاری ماهی به علت اکسیداسیون لیپید
محدود میباشد .شاخص پراکسید میزان کل
هیدروپراکسیدها را نشان میدهد و یکی از شاخص
های اولیه و مهم اندازهگیری فساد چربی ماهیان است
( .)Ozogul et al., 2010پراکسیدها ترکیباتی ناپایدار
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هستند و به آلدهیدها ،کتونها و الکل ها تجزیه می-
گردند همچنین این فرآوردههای فرار سبب طعم
نامطلوب در ماهی می شوند ( Hamilton et al.,
 .)1997میزان  PVو  TBAشاخصهای شیمیایی
اصلی جهت اندازهگیری درجه تندی اکسیداتیوی
هستند ( .)Ozogul et al., 2010در تحقیق حاضر،
 PVاز روز  0تا روز  12افزایش و سپس در روز 16
کاهش یافت .بهطور کلی PV ،در نانوکامپوزیت
کیتوزان نسبت به شاهد کاهش یافته بود .بعد از روز
 14روز نگهداری نمونههای تیمار شده با رزماری و
کیتوزان ،میزان اکسیداسیون اسیدهای چرب در
کیتوزان به طور معنیداری باالتر از رزماری بود .طبق
گزارش  Abdollahiو همکاران ( )2014فیلههای
ماهی کپور نقرهای تیمار شده با نانوکامپوزیت
رس/کیتوزان PV،پایینتری (ماکزیمم  7/9میلی اکی
واالن  O2بر کیلوگرم چربی ماهی) در مقایسه با نمونه
های پوشش داده شده با کیتوزان (ماکزیمم  9/09میلی
اکی واالن  O2بر کیلوگرم چربی ماهی) داشتند .به طور
کلی پوشش کیتوزان بهعنوان سدی بین گوشت و
محیط اطراف آن عمل کرده و نفوذ اکسیژن به سطح
گوشت ماهی را به تعویق میاندازد ( Jeon et al.,
.)2002
شاخص  TBAسطح ترکیباتی که مسئول ایجاد
طعم و بوی نامطلوب در مواد غذایی هستند را اندازه
گیری میکند و خصوصا برای اندازهگیری اکسیداسیون
لیپید به وسیلهی اندازهگیری میزان مالون آلدئید
( )MDAاستفاده میشود ( ;Souza et al., 2010
 .)Stikar and Hiremath, 1972مالون دی آلدئید از
هیدروپرکسیدها که محصول واکنش مقدماتی
اسیدهای چرب چند غیر اشباع با اکسیژن میباشد،
تشکیل میشود ( .)Fernandez et al., 1997غلظت
 TBAدر ماهی معموالً بین  3و  5میلیگرم MDA
در هر کیلوگرم گوشت است و معموالً بهعنوان حد مجاز
برای ماهی ذخیره شده در یخ در نظر گرفته میشود
( Fernandez et al., 1997; Ozogul et al.,
 .)2010در تحقیق حاضر  TBAبه طور معنیداری در
همهی تیمارها در طی 16روز نگهداری افزایش یافت
و  TBAدر روز  12و  16در تمامی تیمارها به جز
نانوکامپوزیت کیتوزان از حد مجاط تجاوز کرده است.
طبق گزارش  Abdollahiو همکاران (TBA ،)2014

217
در فیلههای ماهی کپور نقرهای تیمار شده با
نانوکامپوزیت رس/کیتوزان کمتر از فیلههای پوشانیده
با کیتوزان و شاهد بوده است Ojagh .و همکاران
( )2010نشان دادند که فیلههای ماهی قزلآالی
رنگین کمان در فیله های پوشش داده شده با اسانس
دارچین-کیتوزان دارای  TBAکمتری ( 0/21میلی
گرم  MDAدر کیلوگرم گوشت ماهی) نسبت به
نمونههای تیمار شده با کیتوزان و شاهد بوده
است Fan .و همکاران ( )2009نشان دادند که پوشش
کیتوزان  2درصد از اکسیداسیون لیپید در کپور نقره
ای نگهداری شده تحت شرایط انجماد جلوگیری می-
کند ( 0/83میلیگرم بر کیلوگرم گوشت بعد از  30روز
نگهداری تحت شرایط انجماد) .در تحقیق حاضر میزان
 TBAدر همهی نمونههای تیمار شده و نگهداری شده
در یخچال کمتر از  5میلیگرم  MDAاکی واالن بر
کیلوگرم گوشت بوده است .لیستریا مونوسیتوزنز به
خوبی در فرآوردههای شیالتی طی نگهداری در یخچال
رشد می کند ( .)Embarek, 1994طبق نتایج این
تحقیق تعداد لیستریا در نمونه شاهد و رزماری در طی
16روز نگهداری افزایش یافت .در نمونه های تیمارشده
با کیتوزان تا روز  12لیستریا افزایش و سپس در روز
 16کاهش یافت .همچنین نمونه های تیمار شده با
نانوکامپوزیت کیتوزان پایینترین تعداد لیستریا را
نشان دادند Alboofetileh.و همکاران ()2015
دریافتند که نانوکامپوزیت مبتنی برآلژینات رشد
لیستریا مونوسیتوژنز را در زمان  15روز نگهداری به
تاخیر انداخت .کیتوزان درای اثر ضد لیستریایی می
باشد ( .)Fernandez-Saiz et al., 2010طبق
گزارش  Rozmanو )2009( Jersekعصارهی
رزماری دارای فعالیت ضد میکروبی خوبی در برابر
لیستریا مونوسیتوژنز است .عصارهی رزماری بهعنوان
یک افزودنی موادغذایی برای نگهداری و جلوگیری از
فساد موادغذایی مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین
عصارهی این گیاه ،فعالیت ضد لیستریایی قوی نشان
داده و در غذاهای آلوده به لیستریا مونوسیتوزنز برای
کنترل این باکتری مورد استفاده قرار میگیرد
) .)Bubonja-Sonje et al., 2011بهطور کلی
اسانس و عصارههای گیاهی بهعنوان نگهدارندههای
بیولوژیکی قادر به کاهش بار میکروبی موادغذایی و
آبزیان هستند و از آنها بهعنوان نگهدارندههای طبیعی

… تأثیر پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان و عصاره ی رزماری بر خصوصیات شیمیایی فیله ی فیل ماهی

مطالعه مشاهده شد که نانوکامپوزیت کیتوزان به وضوح
 نسبت بهTBA  وPV اکسیداسیون لیپید را با کاهش
.نمونه شاهد در زمان نگهداری به تعویق انداخت
همچنین افزودن نانوکامپوزیت کیتوزان به فیله ها
باالترین اثر ضد لیستریایی را نسبت به سایر تیمارها
 بنابراین این پوشش می تواند به عنوان یک.نشان داد
نگهدارنده ی سالم و بی خطر برای فیلهی ماهی در
.زمان نگهداری در یخچال مورد استفاده قرار گیرد
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