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مقایسه كیفیت ماندگاري سوریمی ماهی كیلكا ( Clupeonella

 )cultriventrisتهیه شده به روش شستشو و تغییر  pHطی دورهي انجماد
زهره قیامی ،1حسین خدایی ،1سید ولی حسینی
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چكیده
در تحقیق حاضر کیفیت ماندگاری سوریمی تهیه شده از ماهی کیلکای معمولی ( )Clupeonella cultriventrisتهیه شده به دو روش
شستشو و تغییر  pHدر طی دورهی نگهداری انجماد مورد بررسی قرار گرفت .نمونههای تهیه شده بهمدت سه ماه در شرایط انجماد
نگهداری وکیفیت آنها از نظر برخی از شاخصهای مرتبط با کیفیت شامل شاخص اکسیداسیون ترکیبات ثانویه چربی ( ،)TBAمجموع
ترکیبات ازتۀ فرار ( )TVB-Nو ظرفیت نگهداری آب ( ) WHCمورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که میزان اکسیداسیون چربی
(شاخص  )TBAدر روش شستشو بیشتر از روش تغییر  pHبود ( )P<0/05ولی مقادیر آن در هر دو روش در سطح قابل پذیرش بودند .از
نظر شاخص ظرفیت نگهداری آب ،هر چند در هر دو روش مقدار آن در طول دورۀ نگهداری کاهش یافت ،اما این کاهش در روش تغییر pH
با شدت بیشتری اتفاق افتاد و تغییر معنیداری از این نظر با سوریمی تهیه شده به روش شستشو نشان داد ( .)P<0/05مقادیر اندازهگیری
شده  TVB-Nدر سوریمی تهیه شده به روش شستشو کمی بیشتر از روش تغییر  pHبود .نتایج نشان داد که مقادیر مرتبط با شاخصهای
کیفیت اندازهگیری شده در سوریمی تهیه شده به روش تغییر  pHاز مطلوبیت بهتری نسبت روش شستشو را دارا میباشد.
واژگان كلیدي :کیلکای معمولی ،کیفیت سوریمی ،تغییر  ،pHنگهداری در انجماد.
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 .1مقدمه
ماهیان بهدلیل داشتن پروتیئن با ارزش غذایی باال
(نظیر هضم آسان و دارا بودن تمامی اسیدهای آمینه
ضروری) ،همچنین ویتامینها و مواد معدنی منحصر به
فرد اهمیت باالیی در رژیم غذایی انسانها دارند
) .(Haliloglu et al., 2004صرف نظر از ارزش
غذایی باالی پروتئین ماهی ،آنها دارای خصوصیات
عملکردی منحصر بهفردی نظیر توانایی تولید ژل،
ظرفیت امولسیون کنندگی ،ظرفیت نگهداری آب و
غیره میباشند ( ،)Tahergorabi et al., 2012که از
این ویژگیها میتوان در صنایع غذایی-تبدیلی از جمله
سوریمی( )Surimiاستفاده کرد .سوریمی یک واژه
ژاپنی است و به کنسانترۀ پروتئینی از گوشت
چرخکردۀ ماهی اطالق میگردد ،که طی فرآیند
مختلف نظیر تهیه فیله از ماهی مورد نظر ،استخوان-
گیری و چرخ کردن گوشت آن و سپس شستشوی چند
بارۀ آن با آب سرد (بهمنظور حذف ترکیبات مختلف از
قبیل چربی ،خون ،آنزیمها و سایر پروتئینهای
سارکوپالسمی) و در نهایت فرآیند آبگیری ،مخلوط
کردن گوشت شسته شدۀ آن با مواد محافظت کننده
از پروتئین در برابر سرما (سوریمی منجمد) بهدست
میآید .برآوردها نشان میدهد که میزان تولید جهانی
سوریمی حدود هشت میلیون تُن میباشد که تقریباً
تمامی آن به روش مرسوم (شستشو) تهیه میشود
( .)FAO, 2012نظر به وجود برخی معایب در روش
مرسوم تهیۀ سوریمی مانند بازدهی پایین ،نیاز به
مصرف آب فراوان و بدنبال آن مشکالت زیست محیطی
ناشی از دفع آن ،حذف عمدۀ ترکیبات ضد
اکسیداسیونهای طبیعی موجود در گوشت و غیره،
محققین را بر آن داشت تا از روشی کارآتر جهت تهیۀ
سوریمی از آبزیان استفاده نمایند.
یکی از مهمترین روشها ،تهیۀ پروتئین ایزوله شده
ماهی ( )Fish protein isolateبه روش تغییر pH
محیط ( )pH-shiftingمیباشد .اساس تهیۀ پروتئین
ایزوله شده ماهی بهروش تغییر  ،pHبر تغییر در بار
الکتریکی پروتئین ماهی از طریق افزودن اسید یا قلیا
مبتنی بوده و بدین طریق موجب انحالل و رسوب
پروتین ماهی میگردد .پروتئینهای ماهی در نقطۀ
ایزوالکتریک خود از نظر بار الکتریکی خنثی بوده و

کمتر از حالت یونیزه آب دوست خواهند بود .به همین
دلیل در نقطه ایزوالکتریک ،حاللیت پروتئین و ظرفیت
اتصال آب به آن به کمترین مقدار خود میرسد
( .)Gehring et al., 2011پروتئینهای استخراجی به
شیوهی بازی .اسیدی دارای خصوصیات عملکردی
مناسبی جهت استفاده در صنایع غذایی میباشند
) .(Taskaya et al., 2009مطالعات نشان دادهاند که
همزمان با استخراج پروتئین به این شیوه ،چربی
موجود در مادۀ اولیه نیز استخراج میگردد
(.)Gehring, 2011; Hultin and Kellehr, 2002
از آنجا که چربی ماهیان نقش اصلی را در بروز و
تشدید فساد آنها بازی میکند ( Kristinsson et
 ،)al., 2000به نظر میرسد که محصول بهدست آمده
با این روش ،قادر خواهد بود از مدت ماندگاری باالتری
نیز برخوردار باشد .تغییر  pHماهی در  pHقلیایی،
اجازهی بازیابی پروتئینها با خواص عملکردی بهتر را
میدهد و بنابراین حرارت بهتری به ژل القا میشود و
در نتیجه خواص بافت و رنگ بهتر میشود
( Kristinsson et al., 2006; Nolsoe et al.,
 .)2009بنابراین بهنظر میرسد که هر کدام از شیوه-
های مذکورِ مورد استفاده در تهیۀ سوریمی ،تأثیر
خاصی بر کیفیت ماندگاری محصول بهجای بگذارند .از
همین رو مطالعۀ حاضر به دنبال بررسی تأثیر هر یک
از دو روش شستشو و تغییر  pHبرکیفیت ماندگاری
محصول (طی دورهی انجماد به مدت سه ماه براساس
شاخصهای ) TVB-N ،TBAو  )WHCبهدست
آمده از کابرد آنها بر ماهی مورد مطالعه (کیلکای
معمولی) میباشد.

 .2مواد و روشها
 .1.2آمادهسازي نمونهها
در این تحقیق از ماهی کیلکای معمولی دریای خزر
در اوزان بازاری استفاده شد .نمونههای مورد نیاز (به
میزان تقریبی  8کیلو) از صید روزانه بندر انزلی تهیه
شد .انتخاب نمونهها بهصورت تصادفی و از بین نمونهها
سالم (فاقد آسیب دیدگی فیزیکی) و تقریباً هماندازه
بود .نمونهها پس از تهیه و شستشو با آب تمیز،
بالفاصله در جعبۀ یونولیت همراه با یخ (نسبت  3به 1
از یخ و ماهی) به آزمایشگاه منتقل و سپس تخلیۀ
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شکمی و شستشو داده شد .برای تهیۀ سوریمی و
استخراج پروتئین از دو شیوۀ شستشو (مرسوم) و روش
تغییر استفاده شد .نمونه ها پس از تهیه بهمدت سه ماه
در شرایط انجماد نگاهداری و آنگاه در روزهای ،30 ،1
 60و  90از لحاظ برخی از شاخصهای ماندگاری مورد
بررسی قرار گرفت.

 .2.2روش شستشو
برای تهیۀ سوریمی به روش شستشو ،مطابق روش
 Shimizuو همکاران ( )1992عمل گردید .برای تهیه
سوریمی ،فیلهها بهوسیله دستگاه چرخ گوشت با قطر
منافذ  2میلیمتر چرخ گردید .گوشت چرخ شده طی
 3مرحله و در هر مرحله بهمدت  15دقیقه با آب مقطر
سرد (نسبت  4به  1آب به گوشت ماهی ) با درجه
حرارت تقریبی  4درجه سانتیگراد شستشو گردید.
مرحله سوم شستشو با آب نمک  0/3درصد انجام
گردید .پس از هر مرحله شستشو ،فرآیند آبگیری
توسط پارچه حریر (تنظیف) بهصورت دستی انجام شد
(سوریمی) .مواد کرایوپروتکتنت (از اختالط سوریمی با
شکر به میزان  ،%4سوربیتول به میزان  %4و سدیم
تریپلیفسفات به میزان  ) %0/3به سوریمی اضافه و با
آن مخلوط خواهد گردید (به منظور نگهداری سوریمی
در شرایط انجماد) .سوریمی تهیه شده در کیسه های
نایلونی زیپدار به ابعاد  20×15×2سانتیمتر و به مقدار
 250گرم بسته بندی گردید و بهمدت سه ماه در دمای
 -18درجۀ سانتیگراد منجمد و نگهداری گردید.

 .3.2روش تغییرpH
برای تهیۀ سوریمی ،به روش تغییر  pHنمونهها به
نسبت  1به  6با آب توسط همزن (هموژنایزر) بهمدت
 5دقیقه مخلوط گردید .در این روش pH ،مخلوط
نمونه ماهی با آب به کمک سود  6موالر به 11/5
افزایش داده شد .پس از این مرحله عمل سانتریفیوژ
کردن نمونهها در  10000دور در دقیقه بهمدت 10
دقیقه و در دمای  4درجه سانتیگراد صورت پذیرفت،
که حاصل آن تفکیک نمونه به سه فاز فوقانی (حاوی
چربی) ،فاز میانی (حاوی محلول پروتئینی) و فاز
تحتانی (حاوی اسکلت ،پوست ،پروتئینهای غیر قابل
حل ،و غیره) میباشد .برای ترسیب پروتئین موجود

در فاز میانی ،الزم است که  pHمخلوط با اسید به pH
ایزوالکتریک پروتئین یعنی  pHحدود  5/5رسانده شود

که به آن اسیدکلریدریک  6موالر اضافه و بهمدت 10
دقیقه با دستگاه هموژنایزر مخلوط و سپس مجدداً
تحت سانتریفیوژ در  10000دور در دقیقه به مدت 10
دقیقه و در دمای  4درجه سانتیگراد قرار گرفت
( )Nolsoe and Undel, 2008و سپس پروتئین
ایزوله از فاز رویی (آب) جدا شد.

 .4.2آزمایشات
 .1.4.2اندازهگیري تیوباربیتوریك اسید TBA
مقدار  10گرم از نمونه با  35سیسی اسید
پرکلریک  %4هموژن و سپس بهمدت  10دقیقه در
محیط تاریک قرار داده شد و سپس محلول صاف
گردید .سپس  5سیسی از محلول را به همراه  5میلی
لیتر از معرف  TBAبه لولههای خشک دربدار منتقل
و آنگاه در حمام آب با دمای  95درجه سانتیگراد به
مدت  30دقیقه قرار گرفت و پس از آن در دمای محیط
سرد شد و مقدار جذب ) (Asتوسط دستگاه
اسپکتروفتومتری ( )UNICO, USAدر طول موج
 532نانومتر در مقابل شاهد ) (Abقرائت گردید.
مقدار  TBAبراساس رابطه زیر محاسبه گردید
(.)Nolsoe and Undel, 2008
میزان تیوباربیتوریک اسید (میلیگرم مالون دی آلدئید
در کیلوگرم بافت) =  ×8/1میزان جذب

 .2.4.2سنجش مجموع بازهاي نیتروژنی فرار
()TVB-N
اندازهگیری  TVB-Nبهروش کلدال و با قرار دادن
 10گرم نمونه بهعالوه  2گرم اکسید منیزیم و افزودن
 250سیسی آب مقطر داخل بالن و در نهایت جمع
آوری بازهای ازته فرار در داخل محلول شامل اسید
بوریک  2درصد و متیل رد بهعنوان شاخص و تیتر
محلول زرد رنگ حاصله با اسید سولفوریک  0/1نرمال
تا ایجاد رنگ ارغوانی ،انجام گردید و سپس با فرمول
زیر محاسبه گردید (برحسب میلیگرم نیتروژن در
 100گرم نمونه سوریمی) ( Goudlas and
:)Kontominas, 2005
 = TVB-Nوزن نمونه × ( ×1/4×100میزان اسید

355

شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،71شماره  ،4زمستان 1397

شکل – 1

تغییرات  WHCدر کنستانتره پروتئین کیلکای تهیه شده به دو روش سوریمی(شستشو) شستشو و تغییر .pH

سولفوریک مصرفی)

 .3.4.2اندازهگیري ظرفیت نگهداري آب
ظرفیت نگهداری آب از طریق سانتریفیوژ کردن
تعیین میگردد ( .)Cheng, 1979پس از رفع انجماد
و خشک کردن نمونه با دستمال کاغذی کامالً خشک،
وزن نمونه را مشخص کرده ( )W1و آنگاه در درون
تیوپهای سانتریفیوژ یخچالدار قرار داده شد و با دور
 28000 gدر دمای  4درجه سانتیگراد بهمدت 30
دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس از آن نمونهها از درون
تیوپ خارج شده و با دستمال کاغذی مجدداً خشک
شده و وزن نهایی ( )W2آنها یادداشت شد .ظرفیت
نگهداری آب بهصورت درصد و از طریق فرمول زیر
محاسبه گردید.
WHC = {1-[(W1-W2)/W1]} ×100

 .5.2آنالیز آماري
برای مقایسۀ میانگین نتایج حاصل از دو روش تهیه
سوریمی با همدیگر ،از آزمون  Paired T-testاستفاده
شد (در سطح احتمال  .)α=0/05در خصوص شاخص-
های کیفی مربوط به دورۀ نگهداریِ هر کدام از روشها
(به طور جداگانه) ،از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه
استفاده شد .البته در ابتدا شرط نرمال بودن قبل از
آزمون آنالیز واریانس ،با آزمون  Shapiro-wilkو
همگنی واریانس داده ها به وسیله آزمون لون
( )Leveneمورد بررسی قرار گرفت .جهت مقایسه
میانگین بین زمان ها و تیمارهای مختلف ازآزمون
دانکن در سطح اطمینان  95درصد استفاده شد .برای
مقایسه میانگین هر یک از شاخصها در طی دورۀ
نگهداری از آزمون دانکن استفاده شد .کلیۀ آنالیزهای
آماری با کمک نرم افزار آماری تحت ویندوز SPSS

نسخه  18و رسم نمودارها با استفاده از برنامه اکسل
(ویندوز  )2007انجام شد.

 .3نتایج
نتایج مربوط به شاخص های کیفی از جمله؛
ظرفیت نگهداری آب TBA ،و  TVB-Nدر طی دوره-
ی نگهداری انجماد به مدت سه ماه اندازه گیری گردید
و در شکلهای زیر آورده شده است.

 .1.3ظرفیت نگهداری آب WHC
نتایج نشان داد بین زمان و ظرفیت نگه داری آب
تفاوت معنیدار بود ،در هر دو روش با گذشت زمان
کاهش ظرفیت نگهداری آب را شاهد بودیم
( .)P>0/05ظرفیت نگهداری در روش تغییر  pHدر
طول دورهی نگهداری بیشتر از روش شستشو بود و
تفاوت معنی داری داشت (( )P>0/05شکل .)1

 .2.3مجموع بازهاي فرار TVB-N
نتایج آنالیز اماری نشان داد زمان برای TVB-N
معنیدار بود ( .)P>0/05اختالف بین روش تغییر pH
و روش شستشو معنیدار ( )P>0/05و مقایسه
واریانسها نشان میدهد که  TVB-Nبرای زمانها
معنیدار نیست ( .)P<0/05هر دو به مرور زمان

افزایش داشته و در ماه سوم هر دو روش دارای شیب
نزولی گردید (شکل .)2

 .3.3اكسیداسیون چربی و سنجش TBA
نتایج آنالیز اماری نشان داد اثر زمان در میزان
 TBAنمونهها معنیدار است ( .)P<0/05تست
همگنی واریانسها نشان داد که روش شستشو و روش
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شکل – 2

تغییرات  TVB-Nدر کنستانتره پروتئین کیلکای تهیه شده به دو روش سوریمی (شستشو) و تغییر .pH

شکل – 3

تغییرات  TBAدر کنستانتره پروتئین کیلکای تهیه شده به دو روش سوریمی (روش شستشو) و روش تغییر .pH

تغییر  pHدر میزان  TBAاختالف معنیداری دارند
( )P<0/05و تغییر میانگین  TBAدر ماههای مختلف
متفاوت است ( .)P<0/05مقدار  TBAدر طی نگه-
داری در روش شستشو و روش تغییر  pHدارای روند
صعودی بود .اما بعد از آن و بهتدریج در روش شستشو
حالت نزولی به خود گرفت .این کاهش در سطح 5
درصد معنیدار نبود (شکل .)3
 .4بحث و نتیجهگیری
هر کدام از شیوههای مذکور مورد استفاده در
تهیۀ کنستانترۀ پروتئینی ماهی ،تأثیر خاصی بر کیفیت
ماندگاری محصول دارد .از این رو مطالعۀ حاضر به-
دنبال دالیل تأثیر هر یک از دو روش شستشو و تغییر
 pH( pHآلکالینی) بر کیفیت ماندگاری محصول به-
دست آمده از بررسی آنها بر ماهی مورد مطالعه
(کیلکای معمولی) میباشد .یکی از مهم ترین پارامترها
در زمینه فرآوری محصوالت دریایی اکسیداسیون
چربی آنها میباشد .هضم چربی ماهی کیلکا سریع و از

نظر اسیدهای چرب غیراشباع غنی میباشد یکی از
مشکالت اصلی ماهی کیلکا سرعت باالی آن در فساد
و اکسیداسیون چربی میباشد .در فرآوری ماهیان
پرچرب مثل کیلکا میزان ترکیبات ثانویه اکسیداسیون
تا هنگامی که هیدروکسیدها وجود دارد روبه افزایش
است (.)Moghaddam, 2004
در تهیه محصوالتی نظیر سوریمی ،مرحلۀ اول
بعد از تمیز کردن ماهی ،چرخ کردن آن می باشد .چرخ
کردن ،گوشت ماهی را در معرض اکسیدانها و
پروکسیدانهای مختلف قرار می دهد ( Gigliotti et
 .)al., 2012ماهیها بهعلت داشتن میزان اسیدهای
بلند زنجیر به لیپولیز و همچنین اکسیداسیون حساس
هستند ( .(Lamsal, 2009ترکیب سه کربنه مالون
دیآلدئید ( )MADمهمترین کربونیل تولید شده از
اتواکسیداسیون چربیهای بلند زنجیر چند غیراشباعی
است ( .)Fountoulakis et al., 1991اندازهگیری
میزان  TBAبراساس واکنش یک مولکول مالون آلدئید
و دو مولکول  TBAاست که باعث ایجاد رنگ صورتی
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میشود و با روش اسپکتوفوتومتری سنجیده میشود
( .)Gigliotti et al., 2012در تحقیق حاضر در دوره-
ی انجماد ،افزایش معناداری در میزان  TBAمشاهده
گردید که نشاندهنده وقوع اکسیداسیون میباشد که
با نتایج  Teckourو همکاران ( )2006مطابقت دارد،
مقدار  TBAدر روش تغییر  pHدر روز اول کمتر از
شستشو بود ،اما پس از گذشت  30روز نگهداری در
شرایط انجماد ،اکسیداسیون چربی در روش تغییر pH
با اینکه میزان چربی پایینتری را نسبت به شستشو
داشت ،افزایش یافت .این موضوع بهدلیل باال بودن
ترکیبات اکسیداسیونی از جمله هموگلوبین در روش
تغییر  pHبود ( .)Chen and Jaczynski, 2009در
مجموع بهدلیل باال بودن میزان چربی در سوریمی تهیه
شده به روش شستشو روند اکسیداسیون در ماه دوم
در این روش افزایش نسبتاً زیادی یافت و بیشتر از
روش تغییر  pHگردید و از ماه سوم به بعد با کاهش
سطح اکسیداسیون در روش شستشو شاهد بودیم
( Kristinsson .)Szczesniak, 1963و Rasco
( )2003آزمایشی را برروی سوریمی تهیه شده به دو
روش معمول شستشو در آب  4درجه سانتیگراد و
تغییر  pHروی گربهماهی ،کفال و ماکرل برای سنجش
میزان اکسیداسیون چربی انجام دادند .نتایج نشان داد
که اکسیداسیون چربی بهجز در ماکرل ،در روش
شستشو مقدار پایین تری را دارا است .همین طور
میزان اکسیداسیون در روش تغییر  pHباالتر از روش
دیگر گزارش گردید پژوهشهای سایر محققان بر
سوریمی حاصل از روش شستشو از ماهیانی نظیر کپور
معمولی  Cyprinus carpioو ماکرل Scomber
 ،)Hamann, 1979( scomberusساردین
Fountoulakis et ( Sardinops sagax caeula
 )al., 2003الگوی مشابهی با پژوهش حاضر دارد.
از دیگر شاخص های شیمیایی فساد ترکیبات
ازته ،شاخص  TVB-Nمیباشد که شامل اندازهگیری
کل بازهای فرار ،تریمتیلآمین ،دیمتیلآمین،
آمونیوم و دیگر ترکیبات مرتبط با فساد ماهی میباشد
) .(Okada, 2005این فساد با افزایش رهاسازی تری
متیلآمین و ترکیبات آمونیاکی از پروتئین توسط فساد
میکروبی ایجاد میگردد .(Lamsal, 2007) .در مورد
دلیل شیب نزولی سطح  TVB-Nمیتوان شستشوی
ترکیبات دارای نیتروژن را حین تهیه سوریمی برشمرد
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) .(Moghaddam, 2004هرچند با افزایش مدت
نگهداری ماهیان در سردخانه ،مقادیر  TVB-Nبه
تدریج افزایش مییابد اما این افزایش در طی انجماد از
سرعت افزایشی بسیار کمتری در مقایسه با ماهیان
نگهداری شده در شرایط سرد دارد .زیرا انجماد سبب
توقف یا کاهش سرعت فعالیت بسیاری از
میکروارگانیسمها میشود و در نتیجه مانع از تجمع
 TVB-Nمیشود که با نتایج گزارش Okada
( )2005همخوانی دارد .در روش تغییر  pHمیزان
فساد میکروبی کاهش مییابد و افزایش TVB-N
کندتر صورت میپذیرد .تهیه پروتئین ایزوله در تغییر
 pHموجب غیرفعال کردن فساد میکروارگانیسمی که
عامل افزایش  TVB-Nهستند ،میشود ( Okada,
 .)2005در همین راستا ،نشان داده شده است که
میزان  TVB-Nتولید شده در سوریمی تهیه شده از
فانوس ماهی در طی دورۀ نگهداری افزایش مییابد
) .)Moghaddam, 2004سطح  TVB-Nدر گوشت
ماهی نباید بیشتر از  30-35میلیگرم در هر  100گرم
نمونه از آن باشد ).(Huss, 1988
اندازهگیری ظرفیت نگهداری آب در عضله به-
عنوان یکی از شاخصهای مهم در بررسی کیفیت
گوشت ماهیان حین نگهداری مطرح میباشد.
همچنین از آنجاییکه تخریب پروتئین در هنگام
نگهداری ماهی در شرایط انجماد می تواند موجب از
دست رفتن توانایی نگهداری آب عضله در هنگام
انجماد گردد ،اندازهگیری آن بهعنوان یکی از روشهای
مناسب جهت بررسی کیفیت ماهی در دوره نگهداری
در مطالعه محققان مختلف استفاده شده است
( .)Lamsal, 2007در روش شستشو ظرفیت نگهداری
آب بیشتر از گوشت چرخ شده و کمتر از ظرفیت نگه
داری آب در روش تغییر  pHمیباشد
( .)Moghaddam, 2004این نتایج ممکن است ناشی
از حذف باالتر پروتئینهای سارکوپالسمیک در روش
شستشو به روش تغییر  pHباشد .عمل انجماد میتواند
ظرفیت نگهداری آب را در عضله ماهی کاهش داده و
حالت سفتی آن را افزایش دهد که بروز هر دوی اینها
بهواسطه تخریب پروتئین و از دست رفتن خاصیت
انعطافپذیری پروتئین میوفیبریل ،تشکیل پیوندهای
دی سولفید ،افزایش خاصیت هیدروفوبی یا آب گریزی
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ماندگاری سوریمیهای تولیدی براساس شاخصهای
. مورد بررسی قرار گرفتWHC  وTVB-N ،TBA
 اکسیداسیون چربی برای روش شستشوTBA شاخص
 ظرفیت نگهداری آب در. بودpH بیشتر از روش تغییر
 باالتر بود کهpH سوریمی تهیه شده به روش تغییر
ویژگیهای عملکردی آن را باالتر میبرد ولی در هر دو
روش مورد مطالعه با گذشت زمان ظرفیت نگهداری
 در روشTVB-N  شاخص.آب کاهش یافته است
 در مجموع، بودpH شستشو کمی بیشتر از تغییر
شاخصهای کیفیت مورد بررسی نشان می دهند که
سوریمی ماهی کیلیکای معمولی تهیه شده به روش
 از کیفیت باالتری در طی سه ماه نگهداریpH تغییر
.در سردخانه برخوردار است

358

-در پروتئین عضله و تجمع پروتئین در طی دوره نگه
داری در شرایط انجماد رخ دهد که با نتایج این تحقیق
تطابق دارد و با گذر زمان توانایی نگهداری آب کاهش
 در خصوص ارتباط بین.)Folch, 1993( یافته است
اکسیداسیون چربی و تجمع پروتئین و توانایی عضله
-در نگهداری آب بیان نمود که اکسیداسیون چربی می
تواند در توانایی عضله جهت نگهداری آب و تجمع
 بدین شرح که رادیکالهای آزادی.پروتئین موثر باشد
که در طی عمل اکسیداسیون چربی و محصوالت نهایی
 میتوانند با،اکسیداسیون چربی تولید میشود
 و یا-Sh جداسازی اتم هیدروژن از هر گروه سولفید
از طریق ایجاد واکنش با زنجیره جانبی پروتئین سبب
تجمع پروتئین و کاهش ظرفیت نگهداری آب در عضله
 در تحقیق حاضر کیفیت.(Folch, 1993) گردند
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