تغـذیه آبزیـان
سال سوم ،شماره دوم،
پاییز و زمستان 1396

اثرات مستقل و ترکیبی نایسین  Zو سدیم سیترات بر روی شاخصهای شیمیایی و جمعیت
باکتریهای تولید کننده اسید الکتیک مزوفیل و سرمادوست فیله ماهی سفید دریای خزر
) (Rutilus frisiiطی نگهداری در دمای 4 °C

مسعود هدایتیفرد* ،1مژگان علی نژاد ،2مسعود هاشمی

کروئی3

 -1گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی قائم شهر ،مازندران
 -2گروه شیالت ،مرکز تحصیالت تکمیلی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائم شهر ،مازندران
 -3گروه دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،مازندران
تاریخ دریافت96/4/8 :

تاریخ پذیرش96/11/21 :

چکیده
تأثیر مستقل و ترکیبی نایسین  )%1/5( Zو سدیم سیترات ( )2%بر زمان ماندگاری فیله ماهی سفید نگهداری شده در دمای 4
درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت .شاخصهای شیمیایی شامل مجموع بازهای نیتروژنی فرار ( ،)TVB-Nاندیس
پراکساید ( ،)PVاسید تیوباربیتوریک ( )TBAو شمارش جمعیت باکتریها شامل مزوفیل ( ،)TMCسرمادوست ( )TPCو
اسید الکتیک ( )LABدر زمانهای صفر 9 ،6 ،3 ،و  12روز اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که شاخصهای PV ،TVB-N
و  TBAدر تیمار شاهد باالتر از تیمارهای حاوی نگهدارنده بودند .باکتریهای مزوفیل و سرمادوست نمونه شاهد در روز سوم
نگهداری (به ترتیب با  6/53و  )CFU/g 6/71به حداکثر میزان مجاز رسیدند ،در حالی که تیمارهای حاوی نگهدارنده هم
سرمادوست (بین  6/72تا  )CFU/g 6/93و هم مزوفیل (بین  6/67تا  )CFU/g 6/90تا روز نهم نگهداری شرایط بهتری
نشان دادند ( .)P>0/01همچنین ،رشد باکتریهای اسید الکتیک در تیمار شاهد تا روز نهم (با  )CFU/g 6/88کنترل شد،
اما در تیمارهای حاوی نگهدارنده در پایان همین روز متوقف شدند ( .)P>0/01نتایج مشخص کرد که استفاده توأم از نایسین
 Zو سیترات سدیم به عنوان نگهدارنده مؤثر می تواند به منظور افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی سفید طی نگهداری در
سردخانه مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :باکتریوسین ،سدیم سیترات ،ماهی سفید ،نایسین Z

*نویسنده مسئولpersiafish@gmail.com :
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ماهیها به دلیل داشتن پروتئین نسبت ًا باال و چربیهای
غیراشباع فراوان در عضالت ،جزء فسادپذیرترین مواد
غذایی محسوب میشوند (.)Behnam et al. 2015
تنوع در ترکیبات شیمیایی ممکن است به دلیل تفاوت در
تغذیه ،فصل صید ،چرخه تخمریزی ،تفاوتهای جنسی،
اندازه ماهی ،ناحیه زندگی و دیگر عوامل محیطی باشد
( .)Nishimoto et al. 1985شاخصهای کیفی ماهی
و فرآوردههای دریایی طی دوره نگهداری از لحاظ کیفی
دچار افت میشود .این کاهـش کیفیت با افـزایش
شاخـصهای شیمیایی و جمعیت باکتریایی همراه است
(هدایتیفرد .)1382 ،تجزیه ترکیبات نیتروژنی در طول
نگهداری ماهی میتواند نشانگر رشد باکتریها ،کاهش
کیفیت و در نهایت فساد ماهی باشد ( Gram and
 .)Huss, 1996مواد ازته فرار یا  TVB-Nبه تنهایی
شاخص با قدرتی برای ارزیابی تازگی ماهی نیست
( ،)Castro et al. 2006ولی با توجه به اینکه با دیگر
شاخصهای فساد از جمله جمعیت باکتریها مرتبط است،
معموالً از آن برای ارزیابی فسادهای ترکیبی گوشت ماهی
استفاده میشود (هدایتیفرد .)1382 ،میزان TVB-N
دامنه وسیعی از ترکیبات فرار بازی همانند آمونیاک ،متیل
آمین ،دی متیل آمین و تری متیل آمین 1را در بر
میگیرد (.)Connell, 1990
به منظور ارزیابی درجه اکسیداسیون چربی در ماهیان از
شاخصهای پراکساید ( )PVو تیوباربیتوریک اسید
( )TBAاستفاده میشود که اولی ،میزان اکسیداسیون
اولیه و دومی ،میزان محصوالت ثانویه اکسیداسیون بهویژه
آلدئیدها را نشان میدهد ( Raharjo and Sofos,
 .)1993: Namulema et al. 1999میزان چربی در
ماهیان دریایی و پرورشی متفاوت است ( USDA,
 .)1987; Gram and Dalgaard, 2002بنابراین،
استفاده از موادی مناسب با فعالیت ضد باکتریایی و
ضداکسیدانی به منظور جلوگیری از افت کیفیت ،افزایش
عمر ماندگاری گوشت و در عین حال ،جلوگیری از
ضررهای اقتصادی ،ضروری و مفید به نظر میرسد ( Yin
.)and Cheng, 2003

امروزه استفاده از نگهدارندههای شیمیایی و آنتیبیوتیکها
در مواد غذایی مورد قبول مصرفکنندگان نیست
( )Hurst, 1981; Jay, 2000; Sallam, 2007و از
طرفی ،ترکیبات شیمیایی دارای محدودیتهایی در
استقبال عمومی از نظر مصرف هستند.
در هر حال ،تحقیقات گذشته تائید کردهاند که این دو
روش تجاری نگهداری منجر به افزایش اکسیداسیون
چربیها (به ویژه اسیدهای چرب چند غیراشباع) و کاهش
ارزش غذایی فرآورده میشوند ( Behnam et al.
 .)2015بنابراین ،ضروری است تا نگهدارندههای مجاز و
فناوریهای نوین نگهداری برای افزایش عمر ماندگاری
فرآوردههای دریایی به کار گرفته شوند.
باکتریوسینها ،پروتئینهای ضدباکتریاییاند که توسط
باکتریها تولید شده و باعث کشته شدن یا جلوگیری از
رشد دیگر باکتریها میشوند ( ;Hurst, 1981
 .)Stevens et al. 1991در میان باکتریوسینهای
تولیدی توسط باکتریهای تولید کننده اسید الکتیک که
در بسیاری از غـذاهای تخـمیری و غیرتخمیری یافت
میشوند ،نایسین 2یکی از باکتریوسینهایی است که به
طور گسترده برای نگهداری فرآوردههای غذایی مورد
استفـاده قــرار میگیرد و در واقــع ،یک باکتریوسین
پلیپپتیدی با اثرات باکتریهای گرم مثبت است که به
وسیله زیرگروههای الکتوکوکوسهایی همچون
 Lactococcus lactisتولید میشود ( Hurst,
 .)1981فعالیت ضدمیکروبی نایسین بر علیه باکتریهای
گرم مثبت به واسطه وجود خلل و فرج در ساختمان
غشای آن است که سبب نشت محتویات سیتوپالسـم
میشود ( .)Hurst, 1981در برخی مطالعات نیز بیان
شده که استفاده بالقوه از اسیدهای آلی یا نمکشان به
عنوان محلولهای ضدمیکروبی کاربرد دارد ( Palumbo
 .)and Williams, 1994از طرفی ،غیرسمی بودن
نایسین ،استفاده از این نگهدارنده را مطمئن میکند.
مطالعه کاربرد انواع باکتریوسین و به ویژه نگهدارندههای
حاوی سدیم در صنایع شیالتی ،در سالهای اخیر توسعه
یافته است .به طوری که  Stevenو همکاران ()1991
دریافتند نایسین موجب فعالیت جلوگیری کننده علیه
باکتریهای گرم منفی میشود .تحقیقاتی هم توسط
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 Kimو همکاران ( )1995و  Zhuangو همکاران
( )1996در افزایش عمر ماندگاری فیله گربه ماهی
( )Ictalurus punctatusبا استفاده از نمک اسیدهای
آلی صورت گرفت که نتایج مثبت و مؤثری در پی داشته
است .همچنین از نایسین با غلظت  100تا  IU/g 500در
سوسیس فرانکفورتر 1استفاده شد که در نمونههای حاوی
نایسین پس از بستهبندی و  45روز نگهداری ،رشد این
باکتری به طور معنیداری کاهش یافت ( Samelis et
 .)al. 2002در ادامه  )2007( Sallamعمر ماندگاری،
شاخصهای کیفی و میکروبی ماهی ساک آی
( )Oncorhynchus nerkaرا تحت تأثیر نمک
اسیدهای آلی همانند محلولهای  %2/5استات سدیم،
الکتات سدیم و سیترات سدیم ارزیابی کردند Manju .و
همکاران ( )2007نیز اثرات استات سدیم را همراه با
بستهبندی در خالء بر روی ماهی دانه مرواریدی
( )Etroplus suratensisطی نگهداری در سردخانه
مطالعه کردند Pastoriza .و همکاران ( )1998نیز اثر
کلرید سدیم بر روی خصوصیات کیفی و میکروب شناختی
ماهی هیک ( )Merluccius merlucciusرا در طول
نگهداری در یخ و بستهبندی در اتمسفر اصالح شده
( )MAP2مطالعه کردند.
همچنین ،در داخل کشور توان بالقوه ضد باکتریایی و ضد
اکسیدانی باکتریوسین ( Zبا غلظت  )%2در افزایش زمان
ماندگاری فیله ماهی قزلآالی رنگین کمان
( )Oncorhynchus mykissبستهبندی شده در خالء3
در دمای نگهداری  4درجه سانتیگراد توسط Behnam
و همکاران ( )2015بررسی شد و از سوی دیگر ،اصغری و
همکاران ( )1388تأثیر نایسین  Zو استات سدیم را بر
نقرهای
کپور
فیله
ماندگاری
زمان
( )Hypophthalmichthys molitrixنگهداری شده
در دمای  4درجه سانتیگراد مطالعه کردند .همچنین
 Shirazinejadو همکاران ( )2010اثر توأم اسید
الکتیک و نایسین را بر روی کاهش فلور میکروبی طبیعی
میگو در دمای یخچال بررسی کردند و دهبندی و
همکاران ( )1393نیز اثرات نایسین  Zرا روی حفظ
کیفیت سوریمی تهیه شده از کیلکا ارزیابی کردند .با
1

Frankfurters
Modified Atmosphere Packaging
3
Vacuum Packed
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توجه به تحقیقات موجود ،کاربرد نایسین و سیترات سدیم
اثرات منفی روی شاخصهای حسی به خصوص طعم
ماهیان نداشتهاند (.)Kashiri et al. 2011
ماهی سفید دریای خزر با نام علمی Rutilus frisii
مهمترین ماهی استخوانی اقتصادی دریای خزر است و
اغلب به صورت کامل و یا به صورت فیله شده در بازارهای
ماهی قابل تهیه است .طبق آخرین آمار ،میزان صید این
گونه دریای خزر به کمک تکثیر نیمه طبیعی و بازسازی
ذخایر آن به  13839تن در سال  1392افزایش یافته
است (وزارت جهاد کشاورزی.)1392 ،
هدف از پژوهش حاضر حفظ کیفیت توأم با افزایش زمـان
ماندگاری فیله ماهی سـفید بسـتهبندی شـده در شـرایط
معمولی و نگهداری شده در دمای  4درجه سـانتیگراد ،بـا
استفاده مستقل و ترکیبی از باکتریوسـین " Zبـه عنـوان
نگهدارنده بیولوژیک" و همچنین سدیم سیترات و بررسـی
تأثیر مواد به کار رفته در بهبود شـاخصهـای شـیمیایی و
انواع جمعیت باکتریهـای تولیـد کننـده اسـید الکتیـک
سرمادوست و مزوفیل است.
مواد و روشها
آمادهسازی نمونه
تـعـداد  20قطعــه مـاهــی سفـــید بـا میانگـــین وزن
 1000 ± 2/10گــرم از بــازار مــاهی (شهرســتان ســاری،
مازندران) تهیه شد و در کمتر از  45دقیقـه در جعبـههای
فـوم عـایق یونولیـت بـه همــراه یـخ (بـه نسـبت  )1:1بــه
آزمایشگاههای تخصصی منتقل شد .بالفاصله اقدامات فیله
کــردن مـاهـی بـه تعــداد  40فیلــه بـا وزن انـفــرادی
 200 ± 2/55گرمی انجام شد .بر اساس گستره وزنی10 ،
فیله در محلولی حاوی ترکیبی از سیترات سدیم با غلظـت
 %2و نایسین  Zبه میزان  %1/5قرار داده شدند ( Hurst,
 )1981; AOAC, 2005و پــس از مــدت زمــان 15
دقیقه از محلول خارج شدند و همزمان  10فیله دیگـر بـه
مدت  1دقیقه در محلولی که فقط حاوی نایسین به میزان
 %1/5بودند ،قرار گرفتند و  10فیله دیگر نیـز در محلـولی
که فقط حاوی سیترات سدیم بـا غلظـت  %2بودنـد ،قـرار
داده شــدند .در نهایــت 10 ،فیلــه باقیم ــانده بــه عن ــوان
نمونههای شاهد و فاقد هر گونه نگهدارنده انتخـاب شـدند.
نمونههای حاوی نایسین  Zو ترکیـب تـوأم بـا نمونـههای
حاوی تیمار سیترات سدیم به صورت جداگانـه بـه وسـیله
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پوشش سلفون بستهبندی معمولی 1شده و در دمـای 4ºC
نگهداری شدند و در  6زمان شامل روزهای صـفر9 ،6 ،3 ،
و 12دوره نگهداری به منظور تعیین پارامترهای کیفی اعم
از شیمیایی و میکروبی مورد آزمایش قرار گرفتند .در عمل
برای هر زمان  3تکرار در نظر گرفته شد.
آمادهسازی نایسین
در پــژوهش کنــونی نایســین ( )Serva, USAدر اســید
کلریدریک  0/02نرمال ( )Merk, Germanyحل شد و
در ظرف استریل توسط صافی  0/45میکرون استریل شده
و مقدار الزم برای تهیه تیمارها از آن برداشته ،بـه ظـروف
شامل آب مقطر استریل افزوده و پس از مخلوط شـدن بـا
غلظت مورد نیاز ،بر روی فیله ماهیان سفید افشانه شد.
آزمونهای شیمیایی
آزمایشهای مربوط به پارامترهای شیمیایی شامل بازهای
نیتروژنی فرار ( ،)TVB-Nشاخص پراکساید ( )PVو
تیوباربیتوریک اسید ( )TBAدر آزمایشگاه تشخیص
دامپزشکی مرکزی طبری و آنالیزهای میکروبی در
آزمایشگاه گروه پژوهشی شیالت و آالیندههای آبی خزر
(ساری ،ایران) انجام شد.
با استفاده از تقطیر کلدال مقدار مواد ازته فرار بر حسب
میلیگرم بر  100گرم گوشت ماهی ()mg/100g
اندازهگیری شد ( .)AOAC, 2005مقدار  10گرم از
نمونه چرخ شده ماهی به یک بالن  500میلیلیتری انتقال
یافت .سپس  2گرم اکسید منیزیم به عنوان کاتالیزور به
آن اضافه شد و در نهایت 300 ،میلیلیتر آب مقطر برای
تقطیر به آن اضافه شد .در مرحله بعد  25میلیلیتر اسید
بوریک  %2در داخل ارلن مایر تمیز ریخته شد و یک تا 2
قطره معرف متیل قرمز به آن اضافه کرده تا به رنگ
ارغوانی درآید.
برای اندازهگیری  PVبر حسب میلی اکی واالن بر
کیلوگرم چربی ( ،)meq/Kgابتدا اقدام به استخراج روغن
شد ،به طوری که  10گرم از نمونه همگن فیله ماهی
سفید درون یک ارلن مایر  250میلیلیتری ریخته و به آن
ال
 2گرم شن و  20گرم سولفات سدیم اضافه و کام ً
مخلوط شد .بعد از تبخیر رطوبت ،به همراه  20سانتیمتر
Air pack
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مکعب از حالل اتردوپرول مخلوط شده و به مدت 24
ساعت در تاریکی قرار گرفت .پس از  24ساعت محلول را
ال توزین
صاف کرده و آن را داخل بالن سوکسله که قب ً
شده بود ،ریخته و در دستگاه روتری ( Buchi EL,
 )141قرار داده شد .در نتیجه این فرآیند ،حاللها
جداشده و چربی باقیمانده به همراه بالن مجدد ًا توزین شد
و از تفاوت وزن بالن خالی و بالن حاوی نمونه چربی،
مقدار چربی به دست آمد .بعد از آن ،برای تعیین 5 ،PV
گرم از نمونه روغن استخراج شده از فیله ماهیان سفید را
به دقت در ارلن مایر  250میلیلیتری سر سمبادهای وزن
کرده و حدود  25میلیلیتر از محلول اسید استیک
کلروفرمی (نسبت کلروفرم به اسید استیک  )3:2به
محتویات ارلن اضافه شد .سپس  0/5میلیلیتر از محلول
یدید پتاسیم اشباع 30 ،میلیلیتر از آب مقطر و 0/5
میلیلیتر محلول نشاسته  %1به مجموعه اضافه و مقدار ید
آزاد شده با محلول تیوسولفات سدیم  0/01نرمال تیتر شد
و بر حسب ( )meq/Kgمحاسبه شد ( Kirk and
.)Sawyer, 1991
اندازهگیری  TBAبر حسب میلیگرم مالون دیآلدئید بر
کیلوگرم ( )mgMDA/Kgبه روش رنگ سنجی صورت
گرفت .مقدار  200میلیگرم از نمونه چرخ شده ماهی به
یک بالن  25میلیلیتری انتقال یافته و سپس با -1بوتانل
به حجم رسانده شد 5 .میلیلیتر از مخلوط باال به لولههای
خشک دربدار وارد شده و به آن  5میلیلیتر از معرف
 TBAافزوده شد .لولههای دربدار در حمام آب با دمای
 95درجه سانتیگراد به مدت  2ساعت قرار گرفته و پس
از آن ،در دمای محیط سرد شدند .سپس توسط دستگاه
اسپکتروفتومتری مقدار جذب ( )Asدر  530نانومتر در
مقابل شاهد آب مقطر ( )Abخوانده شد ( Kirk and
.)Sawyer, 1991
شمارش جمعیت انواع باکتریها
برای شمارش باکتریهای مزوفیل و باکتریهای
سرمادوست در نمونههای تهیه شده ،از روش پیشنهادی
 )2000( Jayو محیط تریپتیکاز سویا آگار
( )Trypticase soy agarو برای شمارش باکتریهای
تولید کننده اسید الکتیک از محیط کشت MRS
( Merckآلمان) استفاده شد .بعد از تهیه محیط کشت ،با
میکروسمپلر 0/1 ،میلیلیتر از نمونههای تهیه شده طبق
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دستورالعمل باال ،بر روی محیط کشت به صورت کشت
سطحی پخش شد .پلیتهای کشت داده شده مربوط به
باکتریهای تولید کننده اسید الکتیک و مزوفیل به مدت
 48ساعت در انکوباتور با دمای  35درجه سانتیگراد
( )AOAC, 2005و پلیتهای مربوط به باکتریهای
سرماگرا  10روز در دمای  4درجه سانتیگراد قرار گرفته و
شمارش شدند ).(Jay, 2000
تجزیه و تحلیل آماری
دادهها با  3تکرار به دست آمدنـد و بـرای بررسـی نرمـال
بودن دادهها از آزمون کولمـوگروف – اسـمیرنف اسـتفاده
شد .برای انجام تجزیه و تحلیل آماری از نرمافـزار SPSS
نسخه  11و برای رسم نمودارهـا از نرمافـزار ExcelMST
 2003استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل آماری دادههای
حاصل از تیمارهای مختلـف از آنـالیز واریـانس یکطرفـه
( )One-Way ANOVAو برای تعیین تفاوتهای بین
تیمارها در زمانهای مختلف و بین تیمارهای مختلـف در

یک زمان ،از آزمون چند دامنهای دانکـن ( )Duncanدر
سطح اطمینان  )P>0/01( %99استفاده شد.
نتایج
تغییرات مجموع بازهای نیتروژنی فرار ()TVB-N
در جدول  1تغییرات بازهای نیتروژنی فرار ماهی سفید در
تیمارهای مختلف ،طی زمـان نگهـداری نشـان داده شـده
است .طبق نتایج ،مقدار  TVB-Nطی  12روز نگهـداری
در هر  6تیمار افزایش معنیداری را نشان داد (،)P>0/01
به طوری که دامنه تغییرات ایـن شـاخص در نمونـههـای
شاهد بیش از نمونههای تیمـار واجد نگهدارندههای مـورد
نظر بود .آنالیز آمـاری نشان مـیدهـد کـه میـزان بازهـای
نیتروژنی فرار در تمام روزهای نگهداری (بجز روز صفر) در
ماهیان شاهد به صورت قابل توجهی بـیش از نمونـههـای
دیگر بوده است ( .)P>0/01همان طـور کـه در جـدول 1
مشاهده میشود ،کمترین مقدار بـاکتری در تیمـار حـاوی
ترکیب نایسین  zو سیترات سدیم دیده شد.

جدول  -1مقادیر بازهای نیتروژنی فرار ) (mg/100gفیله ماهی سفید نگهداری شده در دمای  4درجه سانتیگراد و

نگهدارندههای مختلف.
تیمار

روز صفر

روز سوم

روز ششم

روز نهم

روز دوازدهم

C
Z
SN
S

12/86 ± 0/77aA
13/11 ± 10aB
12/24 ± 0/56aB
12/77 ± 0/33aB

24/97 ± 0/55bA
18/66 ± 0/02bB
16/97 ± 0/12bC
17/96 ± 0/13bB

36/39 ± 1/61cA
25/38 ± 0/04cB
24/84 ± 0/23cB
25/77 ± 0/13cB

49/5 ± 1/61dA
28/95 ± 0/22dB
27/57 ± 0/55dB
28/92 ± 0/33dB

55/28 ± 1/64eA
35/21 ± 0/04eB
31/81 ± 0/47eC
35/07 ± 0/86eB

( :Cگروه شاهد؛  :Zنایسین z؛  :SNترکیب سیترات سدیم و نایسین؛  :Sسیترات سدیم)
میانگین  ±انحراف معیار؛ حروف کوچک مختلف در هر ردیف و حروف بزرگ مختلف در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار است (.)P>0/01

تغییرات شاخص پراکساید ()PV
در جدول  2تغییرات شاخص پراکساید ماهی سفید در
تیمارهای مختلف طی زمان نگهداری نشان داده شده
است .میزان  PVدر تمامی تیمارها با افزایش زمان
نگهداری افزایش یافته است ( .)P>0/01میزان این
افزایش در تیمارهای حاوی نگهدارنده نسبت به نمونههای

شاهد از شدت کمتری برخوردار بود .نتایج نشان داد
اختالف میزان  PVبین نمونههای دارای باکتریوسین و
اسید آلی ( )SNمعنیدار بوده است ( .)P>0/01سرعت
افزایش  PVدر روزهای آخر کند و در برخی تیمارها
متوقف شده است.
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جدول  -2مقادیر شاخص پراکساید ) (meq/Kgفیله ماهی سفید نگهداری شده در دمای  4درجه سانتیگراد و نگهدارنده-
های مختلف.

تیمار

روز صفر

روز سوم

روز ششم

روز نهم

روز دوازدهم

C
Z
SN
S

1/68 ± 0/02aA
1/46 ± 0/01aA
1/38 ± 0/02aA
1/47 ± 0/03aA

3/22 ± 0/02bA
2/06 ± 0/02aB
2/21 ± 0/02bB
2/55 ± 0/06aAB

4/69 ± 0/04cA
3/58 ± 0/08bA
3/26 ± 0/02cB
3/67 ± 0/12bA

7/45 ± 0/03dA
5/36 ± 0/12bB
5/05 ± 0/08dBC
4/76 ± 0/07cC

8/05 ± 0/05dA
6/27 ± 0/10dB
6 /50 ± 0/06eB
7/05 ± 0/11dA

( :Cگروه شاهد؛  :Zنایسین z؛  :SNترکیب سدیم سیترات و نایسین؛  :Sسدیم سیترات)
میانگین  ±انحراف معیار؛ حروف کوچک مختلف در هر ردیف و حروف بزرگ مختلف در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار است (.)P>0/01

برخوردار بود .مقایسه میان تیمارهایی که دارای نگهدارنده
بودند نشان داد اختالف میزان  TBAبین نمونههای
دارای باکتریوسین نایسین و ترکیب سیترات سدیم و
نایسین ( )SNهمواره کمتر از دیگر نمونهها بوده است
(.)P>0/01

تغییرات اسید تیو باربیتوریک )(TBA
جدول  3نشان میدهد میزان  TBAدر تمامی تیمارها با
افزایش زمان نگهداری افزایش یافته است (.)P>0/01
میزان افزایش  TBAدر تیمارهایی که دارای نگهدارنده
بودند ،نسبت به نمونههای شاهد از آهنگ مالیمتری

جدول  -3مقادیر اسید تیوباربیتوریک ) (mgMDA/Kgفیله ماهی سفید نگهداری شده در دمای  4درجه سانتیگراد و
نگهدارندههای مختلف.

تیمار
C
Z
SN
S

روز صفر
0/13 ± 0/01
0/14 ± 0/01eA
0/13 ± 0/02eA
0/13 ± 0/01eA
eA

روز سوم
0/8 ± 0/02
0/53 ± 0/02dB
0/34 ± 0/02dC
0/53 ± 0/03dB
dA

روز ششم
1/40± 0/07
1/28 ± 0/04cA
0/83 ± 0/02cB
1/18 ± 0/02cA
cA

روز نهم

روز دوازدهم

2/61 ± 0/23
1/93 ± 0/02bB
1/22 ± 0/03bC
1/89 ± 0/02bB

4/25 ± 0/14
2/30 ± 0/05aB
1/84 ± 0/02aC
2/21 ± 0/05aB

bA

aA

( :Cگروه شاهد؛  :Zنایسین z؛  :SNترکیب سیترات سدیم و نایسین؛  :Sسیترات سدیم)
میانگین  ±انحراف معیار؛ حروف کوچک مختلف در هر ردیف و حروف بزرگ مختلف در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار است (.)P>0/01

شمارش جمعیتهای باکتریایی
باکتریهای مزوفیل
شکل  1جمعیت باکتریهای مزوفیل را در گوشـت مـاهی
سفید هنگام نگهداری در  4درجه سـانتیگراد و همـراه بـا
انواع نگهدارندهها نشان میدهد .تعداد باکتریهای مزوفیل
در تیمارهای شاهد و آزمایش روند افزایشی داشـته و بـین
گــروه شــاهد بــا دیگــر گــروههــا تفــاوت وجــود داشــت
( .)P>0/01جمعیت باکتریهـای مزوفیل در تیمار شاهـد
در روز ششم و در تیمـارهـــای حــاوی نـگـهدارنــده در
روز دوازدهــم به مــرز  107باکـتـــری در گـــرم و یــا

 Log 7 CFU/gرسیدند .تغییرات این باکتریهـا در هـر
یک از تیمارها در زمانهای مختلف معنـیدار بـوده اسـت
( .)P>0/01کمترین رشد باکتریایی در نمونه  SNحـاوی
هر دو نگهدارنده نایسین  Zو سـدیم سـیترات دیـده شـد.
نتــایج همچنــین نشــان داد بــهرغــم رونــد افزایشــی در
تیمارهای حاوی انواع نگهدارنـده ،اخـتالف آمـاری در هـر
زمان بین آنها دیده نشد ( ،)P>0/01ولـی بـین شـاهد بـا
دیگــر تیمارهــا در هــر زمــانی از دوره نگهــداری اخــتالف
معنیدار وجود داشت (.)P>0/01
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شکل  -1مقادیر باکتریهای مزوفیل فیله ماهی سفید نگهداری شده در دمای  4درجه سانتیگراد و نگهدارندههای مختلف
( :Cگروه شاهد؛  :Zنایسین z؛  :SNترکیب سیترات سدیم و نایسین؛  :Sسیترات سدیم).

باکتریهای سرمادوست
تغییرات جمعیت باکتریهای سرمادوسـت در فیلـه مـاهی
سفید در شکل  2آورده شده اسـت .میـزان بـاکتریهـا در
تیمارها روندی افزایشـی داشـته اسـت ( .)P>0/01نتـایج
همچنین نشان داد بین تیمار شاهد و دیگر تیمارهایی کـه
حاوی انواع نگهدارنده بودند ،از روز سوم تفاوت معنیداری
وجود داشت ( .)P>0/01جمعیت باکتریهای سرمادوست
در تیمــار شــاهد در روز ششــم و دیگــر تیمارهــا در روز

دوازدهم بـه محـدوده  Log7 CFU/gرسـیدند .مطـابق
نتایج ،کمترین مقدار بـاکتریهـای سرمادوسـت در تیمـار
 SNیعنی تیمار حاوی نایسین  zو سیترات سـدیم دیـده
شد .از طرفـی بـین تیمارهـای دارای نگهدارنـده اخـتالف
معنیداری وجود نداشت ( ،)P>0/01ولـی بـین شـاهد بـا
دیگر تیمارها اختالف معنیدار دیده شد ( .)P>0/01رونـد
تمام تیمارها و گروه شاهد افزایشی بوده است.

شکل  -2مقادیر باکتریهای سرمادوست فیله ماهی سفید نگهداری شده در دمای  4درجه سانتیگراد و نگهدارندههای
مختلف ( :Cگروه شاهد؛  :Zنایسین z؛  :SNترکیب سیترات سدیم و نایسین؛  :Sسیترات سدیم).
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باکتریهای تولید کننده اسید الکتیک
شمارش باکتریهای تولید کننده اسید الکتیک در گوشت
ماهی سـفید در تیمارهـای مختلـف حـاوی نگهدارنـده در
شکل  3آورده شده است .تعداد باکتریهای تولیـد کننـده
اسید الکتیک در گروه شـاهد رونـد افزایشـی داشـته و بـا
تیمارهای دیگر اختالف نشان داد ( ،)P>0/01در حالی که
در بقیه تیمارها که حاوی انواع نگهدارنده هـای مسـتقل و
ترکیبی بودند ،روندی کاهشی داشته است ،به طوری که از

روز ششم نگهداری در  4درجه سانتیگراد ،فرآیند کـاهش
تسریع ،و در روز نهم بـه حـداقل رسـید .کمتـرین مقـدار
باکتریهای تولیـد کننـده اسـید الکتیـک در تیمـار SN
حاوی ترکیب نایسـین و سـیترات سـدیم مشـاهده شـد.
مطابق نتایج در تیمار شاهد رونـد افزایشـی وجـود داشـته
( ،)P>0/01ولــی تیمارهــای حــاوی انــواع نگهدارنــده بــا
یکدیگر اختالفی نداشتهاند (.)P>0/01

شکل  -3مقادیر باکتریهای تولید کننده اسید الکتیک فیله ماهی سفید نگهداری شده در دمای  4درجه سانتیگراد و
نگهدارندههای مختلف ( :Cگروه شاهد؛  :Zنایسین z؛  :SNترکیب سیترات سدیم و نایسین؛  :Sسیترات سدیم).

بحث
در مطالعه حاضر میزان  TVB-Nطی  12روز نگهداری
در دمای  4درجه سانتیگراد در تمام تیمارها افزایش
یافت .تولید این ترکیبات میتواند ناشی از تخریب
اسیدهای آمینه بافت ماهی طی فعالیتهای باکتریایی در
طول دوره نگهداری باشد ( Raharjo and Sofos,
 .)1993عالوه بر این ،افزایش این شاخص حین نگهداری
در دمای یخچال میتواند در نتیجه دیآمیناسیون و
تخریب اسیدهای آمینه باشد (.)Castro et al. 2006
مقدار طبیعی  TVB-Nدر عضالت ماهیان از گونهای به
گونه دیگر متفاوت است و در یک گونه نیز بر حسب سن،
جنس ،محیط و فصل تغییر میکند ،اما معموالً کمتر از
 12میلیگرم در  100گرم است ( Chaijan et al.
 .)2006حد مجاز  TVB-Nدر ماهی خام تا 20
( )Connell, 1990و در محصوالت عملآوری شده 30

تا  35میلیگرم در  100گرم است (هدایتیفرد1382 ،؛
 )Erkan et al. 2006که با نتایج به دست آمده در
تیمارهای تازه  SN ،Z ،Cو  Sبه ترتیب با ،12/86
 12/24 ،13/11و  12/77میلیگرم در  100گرم مطابقت
دارد.
 )2007( Sallamبا استفاده از محلولهای  %2/5اسـتات
سدیم ،الکتات سدیم و سیترات سدیم در نگهداری مـاهی
آزاد در  1درجــه ســانتیگراد ،کــاهش معنــیداری را در
مقــادیر  ،TVB-Nتــری متیــل آمــین ( PV ،)TMAو
 TBAنمونههای تیمار شده در مقایسـه بـا نمونـه شـاهد
گزارش کـرد .همچنـین  Pastorizaو همکـاران ()1998
اعالم کردند که با کاربرد ترکیبی از نمک کلریـد سـدیم -
استات همراه با یـخ و بسـتهبندی  MAPمـیتـوان عمـر
ماندگاری ماهی هیک را  8روز افزایش داد.
در مطالعه کنونی ،پایینتر بودن میزان  TVB-Nدر
تیمارهای آغشته به باکتریوسین نسبت به تیمار شاهد،
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همین مطلب را تائید میکند .در بین تیمارهای روز آخر
نگهداری (دوازدهم) ،تیمارهایی که دارای ترکیبی از
اسیدهای آلی و نایسین بودهاند ،مقادیر کمتری از TVB-
 Nرا نشان دادند ،در حالی که نمونههایی که به تنهایی
فقط دارای اسید آلی و یا نایسین بودند ،مقادیر باالتری از
 TVB-Nرا نشان دادند .تحقیقات زیادی برای پاسخ به
این سؤال که چرا اسیدهای آلی و نمک آنها از رشد عوامل
بیماریزا و ریزموجودات مسئول فساد مواد غذایی
جلوگیری میکنند ،انجام شده است و بسیاری از آنها
کاهش  pHدر مواد غذایی را عامل اصلی این ویژگـی
میدانندد ( Zhou et al. 2010; Kashiri et al.
 .)2011باکتریوسینها اغلب به عنوان ابزارهای بیولوژیک
با ارزش برای ارتقای ایمنی غـذا و کاهـش شیوع
بیماریهای ناشی از غذاهای فاسد مطرح هستند و
باکتریوسین نایسین ترکیب زیستفعال و پپتیدی است
که توسـط برخی از باکتریهـای اسیـد الکتیک تولید
میشود ( Juncioni de Arauz et al. 2009; Zhou
.)et al. 2010
مطابق جدولهای  2و  3افزایش  PVو  TBAدر طی
دوره نگهداری در کل تیمارها معنیدار بود که با نتایج
گزارش شده توسط  Chaijanو همکاران ( )2006و
 Manjuو همکاران ( )2007مطابقت دارد .افزایش PV
در روزهای پایانی نگهداری محصول در یخچال کاهش
پیدا کرد ،به طوری که در روز آخر نگهـداری تفاوت
معنیداری بین تیمارهای حاوی نایسین ( SNو  )Zو نیز
بین تیمارهای شاهد و حاوی سیترات سدیم ( Sو )C
دیده نشد .حداکثر میزان شاخص  PVبرای مصرف
روغنها و محصوالت چرب  10میلیاکیواالن بر کیلوگرم
چربی است ( ،)Kirk and Sawyer, 1991در حالی
که مقادیر  1تا  2واحد آن برای روغنهای تازه شناسایی
شده است (هدایتیفرد .)1382 ،عنوان شده است که
شاخص پراکساید در طول دوره سردخانهداری میتواند به
آلدئیدها و کتونها شکسته و تبدیل به موادی شود که
نهایتاً مقادیر  TBAرا افزایش میدهند (هدایتیفرد،
1382؛  .)Yin et al. 2003این موضوع در پژوهش
کنونی و از روز نهم نگهداری به بعد مشاهده شد.
روند افزایش  TBAدر طول مدت نگهداری در تمامی
تیمارهای مورد مطالعه میتواند به دلیل افزایش آهن آزاد
و دیگر عوامل پراکسیدان در ماهیچه ماهی باشد؛

همچنین آلدئیدها به عنوان محصول ثانویه اکسیداسیون
ناشی از شکست هیدروپراکسیدها ایجاد میشوند که روند
افزایشی هیدروپراکسیدها میتواند دلیلی بر این امر باشد
( .)Gomes et al. 2003به دلیل واکنش مالون آلدئید
با ترکیبات بدن ماهی مثل آمینها ،نوکلئوتیدها ،اسیدهای
نوکلئیک ،پروتئینها ،فسفولیپیدها و دیگر آلدئیدهایی که
از محصوالت نهایی اکسیداسیون هستند ،شاخص TBA
ممکن است بیان کننده درجه واقعی اکسیداسیون نباشد و
با تغییر گونه ماهی این واکنشها تا حد زیادی تغییر
میکند ( .)Aubourg and Gallardo, 2005محدوده
 1تا  2میلیگرم مالون آلدئید بر کیلوگرم چربی را برای
محصوالت تازه ( )Guillen and Ruiz, 2004معرفی
کردند ،ولی حد معمول  TBAدر شرایط کامالً مناسب
برای ماهی نگهداری شده در سردخانه (هدایتیفرد،
 )1382و ماهی یخ زده (5 )Erkan et al. 2006
میلیگرم مالون دی آلدئید در گوشت ماهی است .مطابق
جدول  ،3میزان  TBAدر تمامی تیمارها با افزایش زمان
نگهداری ،روندی افزایشی داشته است؛ به طوری که این
اختالف در طول دوره  12روزه کامالً معنیدار بوده است.
با توجه به این اصل که بار میکروبی اولیه ماهیان آب
شیرین وابسته به دما و وضعیت آب تغییر میکند،
محققان محدوده بین  2تا  Log CFU/g 6را برای
شمارش کل باکتریهای اولیه در گونههای مختلف آب
شیرین پیشنهاد دادهاند (صفری و یعقوبزاده1394 ،؛
هدایتیفرد1382 ،؛  .)Sallam, 2007روند تغییرات
باکتریهای مزوفیل ( )TVCدر ماهیان قزلآالی رنگین
کمان (صفری و یعقوبزاده1394 ،؛  Ojaghو همکاران،
 ،)2010دانه مرواریدی ( )Samelis et al. 2002و
اردک ماهی (( )Esox luciusنعمتی و همکاران)1390 ،
هنگام نگهداری در شرایط سرما و در همین مدت زمان
نیز در همین محدوده بوده است .در این پژوهش تمام
نمونههای دارای نگهدارنده بیش از شش روز به جمعیت
باکتری مزوفیل کمتر از  Log CFU/g 6رسیدند ،اما
باکتریهای نمونه شاهد در پایان روز سوم به این محدوده
رسیده بودند .همچنین ،تیمارهای دارای ترکیب نایسین و
سیترات سدیم ( )SNهمواره دارای کمترین جمعیت
باکتریهای مزوفیل بوده و اثر مهارکنندگی بیشتری روی
آنها نشان دادند.
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از سویی ،گروه اصلی ریزموجودات مسئول فساد ماهی تازه
نگهداری شده به صورت سرد ،باکتریهای سرمادوست
( )PTCهستند ( .)Gram and Huss, 1996از سوی
دیگر ،اثر ممانعت از رشد گروهی از باکتریها توسط
محیطهای کشت باکتریهای تولید کننده اسید الکتیک و
نگهدارندههای غذایی بر روی فیله گربه ماهی توسط
 Kimو همکاران ( )1995نشان داد که باکتریهای
سرمادوست گروه اصلی ریزموجودات مسئول فساد غذاهای
دریاییاند و عوامل ضد میکروبی مثل الکتات سدیم در
جلوگیری از رشد میکروبی و افزایش عمر ماندگاری فیله
ماهی هنگام نگهداری در سردخانه مؤثرند .مطابق شکل ،2
افزایش باکتریهای سرمادوست با زمان نگهداری در
تیمارهای مختلف معنیدار بوده که با اظهارات Gram
) and Huss (1996و نتایج به دست آمده توسط
 Sallamدر سال  2007و نیز  Hozborو همکاران
( )2006در مطالعه بر روی ماهی آزاد دریایی
( )Pseudopercis semifasciataمطابقت دارد.
در تحقیق  Ojaghو همکاران ( )2010بر روی فیله ماهی
قزلآالی رنگین کمان در دمای یخچال ،میزانPTC
اولیه برابر با  Log CFU/g 3/85بود که با نتایج این
تحقیق مطابقت دارد Sallam .و همکاران ( )2004نیز
میزان  PTCاولیه فیله ماهی آزاد اقیانوس آرام در دمای
یخچال را در تیمار شاهد برابر  4/24و در تیمار استات
سدیم برابر  Log CFU/g 3/59گزارش کردند که این
نتیجه با نتایج صفری و یعقوبزاده ( )1394و البته تحقیق
حاضر مغایرت دارد زیرا در این تحقیق در روز صفر
آزمایشات تفاوت معنیداری بین تیمارهای آزمایشی و
تیمار شاهد مشاهده نشد .در پژوهش کنونی الگوی
تغییرات افزایشی باکتریهای سرمادوست به روند
باکتـریهای مزوفیل شباهت داشت اما در مقایسه،
سرمادوستها رشد باالتری در تیمارهای مختلف نسبت به
باکتریهای مزوفیل نشان دادند .الگوی رشد مشابه این دو
گروه باکتری توسط صفری و یعقوبزاده ( )1394نیز تائید
شده بود.
همچنین ،اختالف معنیدار بین زمانهای مختلف آزمایش
مشاهده شد که با نتایج به دست آمده توسط Hozbor
و همکاران ( )2006و  Sallamو همکاران ()2007
مطابقت داشت.

از ابتدای دوره نگهداری به ویژه از روز سوم به بعد ،همواره
تیمار شاهد به طور معنیداری بیشترین میزان  PTCرا
در مقایسه با سایر تیمارها نشان داد .کمترین تغییرات
مربوط به تیمارهای ترکیبی بوده و تیمارهای حاوی مواد
نگهدارنده به صورت منفرد ما بین آنها قرار داشتند .نتیجه
مشابه توسط صفری و یعقوبزاده ( )1394نیز گزارش
شده بود .این در حالی است که  Shirazinejadو
همکاران ( )2010اثر توأم اسید الکتیک و نایسین را بر
روی کاهش فلور میکروبی طبیعی میگو در دمای یخچال
بررسی کردند؛ میزان  PTCدر روز  1در تیمار نایسین +
اسید الکتیک  %2صفر بود ،در حالی که این میزان در
تیمار شاهد  Log CFU/g 3/64بود که این نتایج با
نتایج تحقیق حاضر مغایرت دارد زیرا در این تحقیق میزان
 PTCاولیه در کلیه تیمارها تقریباً برابر بود و تیمارها با
یکدیگر اختالف معنیداری نداشتند .در روز  14تیمار
نایسین  +اسید الکتیک  %2و تیمار شاهد به ترتیب
 PTCبرابر با  6/59و  Log CFU/g 8/98داشتند.
بنابر نتایج  Shirazinejadو همکاران ( )2010نایسین
به تنهایی کمترین اثر را بر روی باکتریهای سرمادوست
گرم منفی داشت؛ همچنین تأثیر بهتر استفاده همزمان از
نایسین و اسید الکتیک نسبت به نایسین به تنهایی را به
دلیل کمک اسید الکتیک به تجزیه دیـواره سلولی
باکتریهای گرم منفی و در نتیجه افزایش نفوذ نایسین به
داخل باکتریهای گرم منفی دانستند .در پژوهش
 Shirazinejadو همکاران ( )2010جمعیت باکتریهای
سرمادوست به نسبت باکتریهای کل در برخی تیمارها تا
حدودی بیشتر بود که علت آن را نگهداری در دمای
یخچال دانستند چرا که نگهداری ماهی در دمای یخچال
رشد باکتریهای مزوفیل که جمعیت زیادی از میکروفلور
داخلی بدن ماهی را تشکیل میدهند را کاهش میدهد و
به باکتریهای سرمادوست این اجازه را میدهد که در
طول دوره نگهداری در یخچال رشد کرده و
میکروارگانیسسم غالب باشند.
میزان تأثیر نایسین بر رشد میکروبی در محصوالت
فرآوری شده ماهی احتماالً به فاکتورهای متعددی مثل
غلظت نایسین مورد استفاده ،روش استفاده از نایسین،
گونه ماهی ،نوع محصول ،درجه آلودگی میکروبی و
وضعیت نگهداری بستگی دارد ( Shirazinejad et al.
.)2010
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مطابق شکل  3جمعیت اولیه باکتریهای اسید الکتیک
( )LABبافت ماهـی سفید دریـای خـزر کمتر از
باکتریهای سرمادوست و نیز مزوفیل بوده است .مطابق
نتایج رشد باکتریهای  LABدر آغاز روند ثابت به خود
گرفته ،اما کاهش تدریجی آنها در نمونههای حاوی
باکتریوسین نشان دهنده اثرات بازدارندگی آن بر
باکتریهای گرم مثبت میباشد .نتایج کنونی با گزارش
 Atreaو همکارانش ( )2009مطابقت دارد .در گزارش
 Sallamدر سال  2007نیز که پیرامون کیفیت
ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی استات ،الکتات و سیترات
سدیم بر روی فیله ماهی آزاد صورت گرفت ،تعداد
باکتریهای  LABشمارش شده از سایر انواع باکتریها
کمتر بود .صفری و یعقوبزاد ( )1394و شاملوفر و
همکاران ( )1393نیز به همین موضوع اشاره کردند.
میزان  LABاولیه فیله ماهی سفید دریای مازندران در
این تحقیق در تیمارهای شکم خـالی 2/55 ± 0/30
 Log CFU/gبوده و تیمارها با هم از نظر میزان LAB
اولیه اختالف معنیداری نداشتند که داللت بر تازگی
نمونه ماهیان دارد.
مقدار  LABدر تمامی تیمارهای این آزمایش در روز آخر
نگهداری (روز دوازدهم) بیشترین میزان و در روز صفر
کمترین میزان بود و بین زمانهای مختلف آزمایش در
همه تیمارها از نظر آماری اختالف معنیدار مشاهده شد.
مقایسه بین تیمارهای دارای مواد نگهدارنده با یکدیگر
نشان دهنده آن است که با طوالنیتر شدن زمان نگهداری
فیله ماهی در سردخانه ،تغییرات مشاهده شده معنیدار
نمیباشد و حاکی از این است که جمعیت باکتریهای
اسید الکتیک در زمانهای اولیه تحت تأثیر مواد
نگهدارنده مورد استفاده قرار گرفته و کاهش مییابد.
مشابه مقاومت دارویی ،باکتریها میتوانند نسبت به
باکتریوسین نیز مقاومت نشان دهند .نخستین مقاومت به
نایسین توسط  Bacillus cereusگزارش شد ( Jarvis
 .)and Farr, 1971باکتریهای تولید کننده نایسین نیز
از خودشان در مقابل نایسین محافظت میکنند به طوری
که نایسین توسط پروتئین انتقال دهنده که توسط ژن
اختصاصی کد میشود ،به بیرون سلول ترشح میشود و از
تجمع آن درون سلول جلوگیری میگردد ( Dodd et al.
.)1996

همان گونه که پیشتر اشاره شد نایسین به تنهایی کمترین
اثر را بر روی باکتریهای سرمادوست گرم منفی دارد؛ اما
استفاده همزمان از نایسین و اسید الکتیک به دلیل کمک
عامل اسیدی در تجزیه دیواره سلولی باکتریهای گرم
منفی و سپس افزایش نفوذ نایسین به داخل باکتریهای
گرم منفی ،تأثیر بیشتری دارد ( Shirazinejad et al.
 .)2010از طرفی شاملوفر و همکاران ( )1393طی
نگهداری قزلآال توسط نایسین و بستهبندیهای مختلف
به این نتیجه رسیدند که تیمارهای حاوی نایسین به طور
معنیداری میزان  LABکمتری نسبت به تیمار شاهد
داشتند .همچنین  Castellanoو همکاران ( )2008علت
این امر را تأثیر باکتریوسیدی و کشندگی نایسین بر روی
بیشتر باکتریهای گروه الکتیک دانستند .در گزارش
شاملوفر و همکاران ( )1393گرچه نایسین توانست LAB
را کنترل کند اما در طول دوره نگهداری مقادیر آنها
افزایش یافت ،در حالی که در پژوهش کنونی رشد
باکتریهای گروه اسید الکتیک در روز  9نگهداری متوقف
شد که عالوه بر تأثیر باکتریوسین ،همراهی نگهدارندهای
مانند سیترات سدیم و البته حضور در محیـط سرما نیز از
دیگر عوامل بازدارنده بودند .نتایـج کنونی میتواند مؤید
نظر  Leeو همکارانش ( )2002باشد که سیترات سدیم را
ماده نگهدارنده مؤثری در مقابل باکتریهای گرم مثبت
معرفی کردهاند .همچنین ادعا شده است که گرچه نایسین
نمیتواند باکتریهای گرم منفی (همانند E. coli
 )O157:H7را مهار کند ،لیکن ترکیبات لیپوپلیساکارید
آبگریز حاضر در الیه بیرونی باکتریهای گرم منفی
میتوانند مسئول افزایش مقاومت در برابر چنین موادی
باشند ( .)Lee et al. 2002از طرفـی کم بودن
باکـتریهای  LABدر نمونه ماهی خود دلیل بر این
است که این نوع باکتریها در دمای  4درجه سانتیگراد
یخچال به کندی رشد میکنند و در شرایط هوازی معمول
نیز در رقابت با گونـههای گرم منفی همچون
سودوموناسها میباشند (.)Sallam, 2007
طبق گـزارش منتشرشـده توسـط  Behnamو همکـاران
( )2015تنها فیله ماهیان قزلآالی رنگینکمان تیمار شده
بــا باکتریوســین تــا انتهــای دوره نگهــداری  16روزه قابــل
مصرف بودند؛ به طوری که باکتریوسـین  Zتوانسـت عمـر
ماندگاری ماهی را به میزان  8روز افزایش دهد .این حفـظ
تازگی و عمر ماندگاری برای ماهی کپور نقرهای با استفاده
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از نایسین  Zو استات سدیم به مدت  9روز گـزارش شــد
(اصغری و همکاران )1388 ،و مشخص شـد کـه اسـتفاده
همزمـان از نایسـین  Zو اسـتات سـدیم مـیتوانـد زمـان
ماندگاری فیله ماهی کپور نقرهای را  5روز بیشتر افـزایش
دهــد .نتیجــه مشــابهی نیــز توســط دهبنــدی و همکــاران
( )1393در خصــوص افــزایش عم ـر مانــدگاری ســوریمی
کیلکــا از  9روز بــه  12تــا  15روز گــزارش شــد .نتــایج
تحقیقات بـا نتـایج تحقیـق کنـونی مبنـی بـر تـأثیر ضـد
باکتریایی نمک اسیدهای آلی و نایسین و همچنـین تـأثیر
این نگهدارندهها بر افزایش زمان مانـدگاری مطابقـت دارد.
همان طور کـه در نتـایج آزمایشـات میکروبـی ،شـیمیایی
مشاهده شد با به کارگیری نگهدارنـدههـا (نایسـن ،سـدیم
سیترات) زمان ماندگاری  6روز افزایش یافت و بـه  12روز
رسید و بهترین تیمار ،نمونههای حاوی ترکیبی از نایسـین
0/15( Zگرم در کیلوگرم) و سدیم سیترات ( )2%بود.
نتیجهگیری
با توجه به نتایج پژوهش کنونی ،استفاده از متابولیتها بـه
عنوان نگهـدارنـدههای طبیعی در طول دورههای نگهداری
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اسیدهای آلی در زمان ماندگاری فیلـه ماهیـان مـؤثرتر از
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Abstract
Individual and combined effects of Nisin Z (1.5%) and sodium citrate (2%) in air-packed
Caspian Kutum fillets during the refrigerated storage at 4°C was investigated. Changes in
some quality indexes of fish including chemical attributes including TVB-N, PV and TBA
and microbial communities counts including mesophilic (TMC), psychrophill (TPC) and
lactic acid bacteria (LAB) were determined during days of 0, 3, 6, 9 and 12. The results
showed that TVB-N, PV and TBA indices in treatments were higher than control. Mesophilic
and psychrophill bacteria in control sample (with 6.53 and 6.71 CFU/g, respectively) reached
to acceptable amount, while treatments containing preservatives showed a better condition in
both TPC (with 6.63 to 6.93 CFU/g) and TMC (with 6.67 to 6.90 CFU/g) (P<0.01). Also,
growth of LAB has controlled at 9 days (with 6.88 CFU/g) but stopped in treatment samples
at the same days (P<0.01). The results revealed that Nisin Z in combination with sodium
citrate can therefore be used as the effective preservatives to shelf-life of Caspian Kutum
fillets during refrigerated storage.
Keywords: Bacteriocin, Nisin Z, Rutilus frisii, Sodium citrate
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