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میگو پاسفید غربی ( )Litopenaeus vannameiیکی از گونههای مهم پرورشی در جهان است .ارزیابی میگو تازه ،برای تعیین کیفیت
میگو پیش از تیمار آنتیاکسیدان ،ضروری بهنظر میرسد .در این تحقیق  ،اکسیداسیون چربی سفالوتراکس و هپاتوپانکراس میگو پاسفید
غربی تازه صید شده از سه مزرعه مختلف ،طی نگهداری در یخ و در مدت زمان  12روز ارزیابی شد .شاخص پراکسید ) (PVهپاتوپانکراس
روز صفر تا روز دوم بهطور معنیداری افزایش یافت ) ،(P>0/05اما پس از آن تا آخر دوره نگهداری کاهش یافت .میزان پراکسید
سفالوتراکس از روز صفر تا  12به طور معنی داری طی دوره نگهداری کاهش یافت .مقادیر مواد واکنش پذیر با تیوباربیتوریک اسید
) (TBARSو اندیس آنیزیدین ) (AnVدر هپاتوپانکراس در ابتدای دوره نگهداری بهترتیب از  25/11به ( 58/61میلیگرم مالون آلدهید
در کیلوگرم چربی) و  196/16به 246/22در روز  12بهطور معنیداری افزایش یافت .این تغییرات نشاندهنده این هست که اکسیداسیون
چربی در هر دو نمونه رخ داده است .نتایج این مطالعه میتواند بهعنوان اطالعات پایهای برای استفاده از تیمارهای نگهدارنده مورد استفاده
قرار بگیرد.
واژگان کلیدی :میگو پاسفید غربی ،سفالوتراکس ،هپاتوپانکراس ،اکسیداسیون ،نگهداری.

مقدمه
فراوردههای دریایی منبع مهمی از مواد مغذی بوده
که استفاده از آن در رژیم غذایی انسان بهویژه از
دیدگاه سالمتی موردتوجه قرار گرفتهاست .درحال-
حاضر ،حدود  80درصد میگو پرورشی در آسیا (چین
و تایلند) پرورش داده میشود .بیشترین میگو
پرورشی متعلق به خانواده پنائیده شامل میگو پاسفید
غربی ( )Litopenaeus vannameiو میگو ببری
سیاه ( )Penaeus monodonمیباشد که  80درصد
میگو پرورشی در سراسر جهان را بهخود اختصاص
میدهند ( .)Ahmad et al., 2014میگو که غنی از
اسیدهای چرب غیراشباع بلندزنجیر ،اسیدهای آمینه
و پپتیدها بوده میباشد ،در پیشگیری از بیماریهای
قلبی و عروقی نقش دارد.
کیفیت میگو طی فرایند یخگذاری در زمان

هندلینگ با اکسیداسیون چربی ،تغییر رنگ و طعم و
تغییرات بافتی همراه است که با طوالنی شدن زمان
نگهداری در یخ در نهایت به کاهش وزن محصول
نهایی منجر میشود .میزان این تغییرات متأثر از نوع
یخ ،درجه حرارت نگهداری ،نوسانات دمایی و زمان
نگهداری میباشد .یکپارچهسازی اقدامات مربوط پس
از برداشت با کنترل ایمنی و کیفیت محصول در هر
مرحله از زنجیره تأمین موجب یکسان شدن کیفیت
محصول تولیدی میشود که بر قیمت و بازارپسندی
محصول مؤثر است ( .)Ahmad et al., 2014میگو
پاسفیدغربی محصولی از غذاهای دریایی باارزش باال
در اقتصاد غیرنفتی ایران محسوب میشود.
هپاتوپانکراس در میگو خام ،به رنگ خاکستری تیره و
در میگو پخت شده ،به رنگ صورتی مایل به قرمز،
خود را نشان میدهد (.)Parisenti et al., 2011
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هپاتوپانکراس و سفالوتراکس تازه صید شده در طول
فرایند نگهداری در یخ میباشد .این مطالعه تغییرات
اکسیداسیون چربی هپاتوپانکراس و سفالوتراکس در
طول دوره نگهداری در یخ به مدت  12روز را بررسی
می کند.

باور مصرفکنندگان در خصوص تغییرات ظاهری
داللت بر مدیریت ضعیف پرورش و عملآوری دارد،
به همین دلیل بر بازاریابی و فروش محصول تأثیر می
گذارد ( .)Erickson et al., 2007در طول فرایند
هندلینگ و نگهداری در یخ ،سفالوتراکس و
هپاتوپانکراس دستخوش تغییراتی میشوند که موجب
تغییر کیفیت ظاهری آنها میشود .مسئله قابلتوجه
در میگو پاسفیدغربی (،)Litopenaeus vannamei
بهدلیل رنگ صورتی روشن و اختالف کنتراست رنگی
آن با قسمت تیره کبد و هپاتوپانکراس است که بیشتر
مورد توجه قرار میگیرد .مدیریت صید ،بهطور خاص
بهدلیل ویژگیهای خاص میگو در طول برداشت و
عملآوری به درجه حرارت نسبت داده شده است.
تأثیر درجه حرارت میگو طی برداشت ،در واکنشهای
اتولیز توسط آنزیمهای گوارشی ترشح شده و
اکسیداسیون چربی موجود در هپاتوپانکراس را نمی-
توان نادیده گرفت ،با توجه به اینکه ممکن است به
پارگی این قسمت نیز منجر شود ( .)Lu, 2009به
همین دلیل سردسازی بالفاصله پس از صید ضروری
میباشد .درجه حرارت محلول متابیسولفیت سدیم
نیز باید بهعنوان یک فاکتور بسیار مهم در نظر گرفته
شود .از آنجایی که یخ در یک جعبه میگو بیشتر اثر
عایق حرارتی دارد ،برای سردسازی اولیه میگو،
فروبردن آنها در یک مخزن آب سرد (بین  1تا 3
درجه سانتیگراد) بهمدت دو تا سه دقیقه ضروری
میباشد .بهدلیل فسادپذیری ناحیه سفالوتراکس در
میگو ،فعالیت بیوشیمیایی ،کاهش کیفیت پس از
صید آغاز میگردد (.)Mastromatteo et al., 2010
هپاتوپانکراس میگو نیز بهدلیل دارا بودن
اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه
بیشترین حساسیت را دارا است ( Nirmal and
 .)Benjakul, 2009کاهش اسیدهای چرب غیراشباع
با چند پیوند دوگانه به وسیله اکسیداسیون خودبه-
خود پس از صید به تولید پراکسید و هیدروپراکسید و
تندی اکسیداتیو میانجامد .هدف از این تحقیق،
بررسی اثر زمان بر تغییرات اکسیداسیون چربی

مواد و روشها
تهیه میگو ،آمادهسازی نمونهها و یخ گذاری:
انتخاب میگوها بهصورت تصادفی از  30استخر 1/8
هکتاری در  3مزرعه پرورشی سایت گمیشان واقع در
استان گلستان از بین میگوهایی با اندازه و وزن
یکسان انجام شد .میانگین وزن میگوهای برداشت
شده  17±3گرم و مقدار کل میگوهای تهیه شده 90
کیلوگرم ( 3کیلوگرم از هر استخر) بود .برای
آمادهسازی سفالوتراکس و هپاتوپانکراس از میگوهای
پرورشی سایز  50( 50-60تا 60عدد در یک
کیلوگرم) از مزارع مورد مطالعه تهیه شد .برای ارزیابی
تغییرات شیمیایی سفالوتراکس و هپاتوپانکراس به
میزان  3-5کیلوگرم نمونه را در کیسههای پلیاتیلن
قرار گرفت .کیسهها نیز در جعبههای از جنس پلی
استایرن حاوی یخ بهصورت الیهای با نسبت وزنی 3:1
میگو/یخ قرارگرفته و به آزمایشگاه منتقل گردید ،برای
تولید یخ پودری از دستگاه ( BREMA GB 903
 )A, Brema Ice Makers, Italyاستفاده شد.
درجه حرارت متوسط مرکز نمونههای غوطه ور در یخ
پودری بین ) 1˚Cتا  (4بود .نمونهها با حفظ درجه
حرارت و شرایط صحیح انتقال ،به آزمایشگاه فراوری
آبزیان دانشگاه تهران (واحد پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی کرج) انتقال داده شدند .جابهجایی در آبانماه
سال  1396و در مدتزمان تقریبی  180دقیقه به
صورت هوایی انجام گردید .در طی روزهای نگهداری
هر روز مقداری یخ تازه بهمنظور جبران یخهای ذوب
شده و همچنین ثابت نگهداشتن دمای داخلی جعبه-
ها ،اضافه گردید .فاکتورهای شیمیایی پراکسید،
تیوباربیتوریک اسید و اندیس انیزیدین در روزهای
صفر 12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2 ،مورد بررسی قرار گرفتند.
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در نمونههای چربی با روش  )1990( AOCSانجام
شد (.)Takeungwongtrakul et al., 2012

اندازهگیری پراکسید ( :)PVپراکسید با استفاده از

آنالیز آماری :پس از آزمون نرمال بودن دادهها ،از

روش تیوسیانات آهن مشخص میشود 50μl .نمونه
چربی که نشان دهنده افزایش محصوالت ثانویه
اکسیداسیون که عمدتاً شامل ترکیبات غیر فرار می-
باشد و به نوعی کیفیت چربی را تعیین می کنند10 ،
بار رقیق شده با استفاده از اتانول ( 75درصد وزنی-
وزنی) 2/35 ،میلیلیتر اتانول ( 75درصد وزنی-
وزنی) 50 μl ،امونیوم تیوسیانات ( 30درصد وزنی –
حجمی) و  50 μlمحلول کلرید آهن  20میلی موالر
به اسید هیدروکلریک ( 3/5درصد وزنی-حجمی)
اضافه شده و مخلوط گردید .پس از  3دقیقه ،جذب
نوری محلول رنگی در طول موج  500نانومتر با
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مشاهده و بر اساس
منحنی استاندارد تهیه شده با غلظتهای مختلف
 0/5-3 ppmبررسی گردید ( Chaijan et al.,
.)2006

طرح آماری بلوک کامل تصادفی با آنالیز واریانس یک
طرفه به تفکیک هر یک از شاخصهای مورد بررسی
در تحقیق استفاده شد .برای بررسی اختالف معنیدار
بین میانگین دادهها از آزمون دانکن در سطح اختالف
معنیدار  5درصد استفاده شد ،تجزیه تحلیل دادهها با
نرمافزار  SPSSانجام شد و شکلها با استفاده از
نرمافزار  Excelترسیم شد.
نتایج
تغییرات پراکسید در چربی های استخراج شده از
سفالوتوراکس و هپاتوپانکراس میگوپاسفید غربی در
طی  12روز نگهداری در یخ پودری در شکل و جدول
 1ارائه شده است .چربی موجود در سفالوتراکس طی
 12روز نگهداری بهطور معنیداری کاهش یافت.
میزان پراکسید سفالوتراکس نیز طی دوره نگهداری
بهطور معنیداری کاهش یافت ) .(P>0/05افزایش
پراکسید در چربی استخراج شده از هپاتوپانکراس در
روز دوم نسبت به روز صفر نگهداری معنیدار بود
) ،(P>0/05اما پس از آن در طول دوره نگهداری تا
روز دوازدهم به شکل معنیداری کاهش یافت
).(P>0/05
تغییرات در میزان مواد واکنشپذیر با
تیوباربیتوریک اسید ( )TBARSدر میگو پرورشی به
هنگام نگهداری در شکل  2نشان داده شده است
(جدول  .)2مقدار اولیه مواد واکنش پذیر با
تیوباربیتوریک اسید در سفالوتراکس و هپاتوپانکراس
بهترتیب  9/77و  25/11میلیگرم مالون آلدهید بود
که نشان دهنده میزان اکسیداسیون چربی طی صید،
هندلینگ میگو و زمان استخراج چربی در روز صفر
بوده است .میزان مواد واکنشپذیر با تیوباربیتوریک
اسید در روز صفر تا روز دوم نگهداری در سفالوتراکس
کاهش یافت ) (P>0/05و پس از آن تا انتهای دوره
نگهداری به طور معنیداری افزایش پیدا کرد

اندازهگیری مواد واکنش پذیر با تیوباربیتوریک
اسید ( :)TBARSاین آزمایش با روش  Buegeو
 )1978( Auestتعیین شد .نمونه چربی ( 0/05گرم)
با  2/5میلیلیتر محلول حاوی تیوباربیوتوریک اسید
 0/375درصد (وزنی-حجمی) 15 ،درصد
تیوباربیوتوریک اسید (وزنی-حجمی) و  0/25موالر
 HClمخلوط گردید .مخلوط در آب جوش (100-95
درجه سانتیگراد) برای  10دقیقه بهمنظور توسعه
رنگ صورتی قرار داده شد ،سپس با جریان آب،
محلول را سرد نموده و در سانتریفیوژ  3600gدر 25
درجه سانتیگراد قرار گرفت و برای  20دقیقه
سانتریفیوژ شد .رنگ حاصل در طول موج 532
نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت گردید.
استفاده از منحنی استاندارد -3،3،1،1تترا متوکسی
پروپان در غلظتهای مختلف از  0-6 ppmمحاسبه
شد و با واحد میلیگرم مالوندی آلدهید/کیلوگرم
چربی بیان شد (.)Buege and Aust, 1978
اندیس انیزیدین ( :)AnVسنجش اندیس آنیزیدین
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جدول  -1تغییرات پراکسید ( PVمیلیگرم کومن هیدروپراکسید در کیلوگرم چربی میگو) در سفالوتراکس و هپاتوپانکراس میگو پاسفید غربی
طی  12روز نگهداری.

تیمار

زمان (روز)
0

2

4

8

6

10

12

سفالوتراکس

847/16±25/66a

758/33±61/76b

647/29±81/38c

614/29±45/52cd

هپاتوپانکراس

498/18±86/21de

636/37±03/36a

589/28±48/99ab

518/43±99/33d

444/53±52/25ef

544/35±59/45bc

611/32±15/21cd

605/36±72/46d

552/32±15/89e
402/72±51/74f

حروف کوچک متفاوت ) (a, b, c, d, ,e, fدر هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنی-
دار ( )P<0/05در زمانهای مختلف میباشد.

PV
( میلی گرم کومن هیدروپراکسید در کیلوگرم چربی)

زمان (روز)

شکل  - 1روند تغییرات پراکسید ( )PVسفالوتراکس و هپاتوپانکراس( ،میلیگرم کومن هیدروپراکسید در کیلوگرم چربی میگو) نگهداری
شده در یخ طی  12روز.

) .(P>0/05همچنین بیشترین میزان مواد واکنش-
پذیر با تیوباربیتوریک اسید در هپاتوپانکراس و در
روز  12مشاهده شد که بهطور معنیداری با سایر
روزهای نگهداری تفاوت داشت ).(P>0/05
تغییرات در میزان اندیس آنیزیدین سفالوتراکس
و هپاتوپانکراس میگو پاسفید غربی در شکل  3نشان
داده شده است .میزان اندیس آنیزیدین طی دوره
نگهداری در یخ بهطورکلی افزایش معنیداری داشت
) .(P>0/05این افزایش روندی مشابه مواد واکنش-
پذیر با تیوباربیتوریک اسید بود .میزان اندیس

آنیزیدین در سفالوتراکس بهطور معنیداری از میزان
آن در هپاتوپانکراس بیشتر شد ) .(P>0/05روند
افزایش میزان اندیس آنیزیدین در هپاتوپانراکس از
روز صفر تا روز  8نگهداری ادامه داشت ) (P>0/05و
پس از آن تا انتهای دوره نگهداری بهطور معنیداری
کاهش یافت ).(P>0/05
بحث
در سالهای اخیر ،تولید کنندگان میگو پرورشی در
نقاط مختلف جهان با یک مشکل در محصول عمل
36
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جدول  -2تغییرات تیوباربیتوریک اسید ( TBARSمیلیگرم مالون آلدهید در کیلوگرم گوشت میگو) در سفالوتراکس و هپاتوپانکراس میگو
پاسفید غربی طی  12روز نگهداری.
زمان (روز)
0

2

6

4

10

8

12

سفالوتراکس

9/3±77/23a

7/1±11/31b

7/1±20/27b

16/2±17/20c

18/1±94/35d

21/0±39/82d

هپاتوپانکراس

25/2±11/36a

31/4±63/06b

24/3±86/12a

34/3±06/83bc

38/3±92/68d

51/5±94/26e

20/1±85/83d
58/5±61/96f

حروف کوچک متفاوت ) (a, b, c, d, ,e, fدر هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنی-
دار ( )P<0/05در زمانهای مختلف میباشد.

مواد واکنش پذیر با تیوباربیتوریک اسید TBARS
60
50
40
30

هپاتوپانکراس

20

سفالوتراکس

10
0
12

10

8

6

4

2

(میلی گرم مالون آلدهید بر کیلوگرم چربی)

70

0

زمان (روز)
شکل  - 2روند تغییرات تیوباربیتوریک اسید ( )TBARSسفالوتراکس و هپاتوپانکراس (میلیگرم مالون آلدهید در کیلوگرم چربی) نگهداری شده
در یخ طی  12روز.

خریدار تاثیر میگذارد .این مشکل زمانی جدیتر می-
شود که رنگ روشن در گونهی میگو پاسفیدغربی
( )Litopenaeus vannameiبهدلیل افزایش اختالف
کنتراست بین بدن و ناحیه سفالوتراکس ،این تغییر
رنگ را بیشتر نشان میدهد.
اتولیز هپاتوپانکراس پس از صید میگو آغاز شده و
تسریع اکسیداسیون بهعلت تولید رادیکالهای آزاد که
در شرایط استرس آزاد شدهاند را در پی خواهد
داشت .در زمان صید ،استرس وارده به میگوها موجب
افزایش تنفس شده که در نهایت منجر به افزایش

آوری شده که همان تغییر رنگ ناحیه هپاتوپانکراس
در سفالوتراکس میگو هست ،بهخصوص در بازار
آبزیان اروپا مواجه شدهاند .این تغییر رنگ ناشی از
تغییرات بیوشیمیایی میگو است که باعث میشود
تحت تاثیر عوامل مختلفی قسمت تیره رنگ به قرمز،
نارنجی ،سیاه و یا حتی سبز تغییر رنگ دهد .بنابراین
حفاظت از فساد هپاتوپانکراس باید در طول فرایند
صید ،هندلینگ و عملآوری با حساسیت مورد بررسی
قرار بگیرد .رنگ هپاتوپانکراس بر بازاریابی و فروش
محصول بهدلیل تاثیر بر پذیرش مصرف کننده یا
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جدول  - 3تغییرات اندیس آنیزیدین  AnVدر سفالوتراکس و هپاتوپانکراس میگو پاسفید غربی طی  12روز نگهداری.

تیمار

زمان (روز)
0

2

6

4

8

10

12

سفالوتراکس

265/8±25/70a

284/2±64/93b

326/9±10/85c

359/2±03/72d

هپاتوپانکراس

198/7±52/22a

214/10±55/30b

225/2±65/60c

249/6±29/26e

233/8±00/76cd

240/3±62/57de

376/5±08/20e

401/4±48/88f

399/14±77/04f
237/7±79/63d

حروف کوچک متفاوت ) (a, b, c, d, ,e, fدر هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار ( )P<0/05در
زمانهای مختلف میباشد.
اندیس آنیزیدین AnV

(اندیس آنیزیدین)

هپاتوپانکراس
سفالوتراکس

زمان (روز)
شکل  - 3روند تغییرات اندیس آنیزیدین ( )AnVسفالوتراکس و هپاتوپانکراس (میلیگرم مالون آلدهید در کیلوگرم چربی) نگهداری شده در یخ
طی  12روز.

اتولیز را کاهش دهد .در نتیجه سردسازی بالفاصله
پس از صید برای حفظ کیفیت ضروری بهنظر می-
رسد .نکته قابل تأمل در مورد نگهداری در یخ و
کیفیت هپاتوپانکراس و سفالوتراکس این است که یخ
در یک جعبه میگو بیشتر اثر عایق حرارتی دارد تا
سردسازی محصول تولیدی که این موضوع اهمیت
سردسازی اولیه و کاهش درجه حرارت آن را دو
چندان می کند .در این مورد برای سردسازی اولیه
میگو آنچه دارای اهمیت میباشد این است که
محصوالت را با فرو بردن در یک مخزن آب سرد (بین
 -1تا  3درجه سانتیگراد) بهمدت دو یا سه دقیقه

میزان رادیکالهای آزاد میشود .سپس رادیکالهای
آزاد با چربیهای غیر اشباع موجود در ساختارهای
غشایی متصل میشوند .از آنجایی که هپاتوپانکراس
حاوی چربیهای بسیار حساس به اکسیداسیون است،
این مورد در هپاتوپانکراس نسبت به گوشت میگو در
ساعات اولیه پس از صید بیشتر مشهود است .در این
مرحله ،بسیار مهم است استرس وارده در زمان صید
را تا حد امکان کاهش دهیم .اتولیز بهوسیله آنزیمهای
درونی هپاتوپانکراس گاهی موجب پارگی غشا
هپاتوپانکراس میشود که کاهش ناگهانی درجه
حرارت میگو پس از صید میتواند سرعت واکنش
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قرار گیرند.
پس از صید آبزیان ،آنزیمهای داخلی و باکتریایی
شروع به تخریب بافت بدن میکنند تا آنجا که
موجب کاهش کیفیت محصول شده که برای رفع این
مشکل محصول را باید در یخ و یا در یخچال نگهداری
کرد ،این در حالی است که در طی نگهداری میگو در
یخ فعالیتهای بیوشیمیایی همچنان ادامه پیدا می-
کند ( .)Huang et al., 2016یکی از مهمترین
شاخصها در کاهش کیفیت ،اکسیداسیون چربیهای
غیراشباع است .افزایش شاخص پراکسید در چربی
هپاتوپانکراس بهدلیل تشکیل هیدروپراکسید بود .در
مطالعه حاضر مقدار پراکسید در روز صفر و پس از
برداشت در هپاتوپانکراس ،نشاندهنده این بود که
اکسیداسیون بالفاصله در مرحله آغازین قرار میگیرد.
در مرحله آغازین اکسیداسیون ،برخی از ترکیبات
سلولی موجود در بافتهای بیولوژیک وجود دارند که
با دادن الکترون بهعنوان بازدارنده اکسیداسیون در
مراحل آغازین عمل میکنند .پس از مصرف این
ترکیبات در واکنش و اکسیدن شدن کل آنها مرحله
انتشار اکسیداسیون موجب افزایش ناگهانی پراکسید
در روز دوم شد .میزان پراکسید در سفالوتراکس و
هپاتوپانکراس میگو به شکل معنی داری نسبت به هم
متفاوت بود ( ،)P<0/05هپاتوپانکراس حاوی مقدار
زیادی اسیدهای چرب با چند پیوند غیراشباع می-
باشد که طی نگهداری بهشدت آماده شرکت در
واکنش اکسیداسیون هستند .حضور رنگدانهها و
یونهای فلزی موجود ،به تسریع اکسیداسیون در
هپاتوپانکراس کمک میکند .ترکیب شدن پروتئینها
با چربیهای اکسید شده نیز ایجاد رنگدانههای
زردرنگ میکنند .اکسیژن pH ،محصول ،نور ،دما،
فعالیت آبی از عوامل مؤثر در اکسیداسیون چربیها
هستند (.)Mexis et al., 2009
نتایج نشان داد که میزان پراکسید در
سفالوتراکس و هپاتوپانکراس با توجه به محتوای
چربی به تفکیک طی دوره نگهداری کاهش یافت.
کاهش پراکسید طی دوره نگهداری بهعلت تجزیه
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هیدروپراکسیدها به محصوالت ثانویه اکسیداسیون
نظیر آلدئیدها ،کتونها ،الکلها ،هیدروکربنها،
استرها ،فورانها و الکتونها می باشد ( Chen et al.,
 )2007که با شاخص مواد واکنشپذیر با
تیوباربیتوریک اسید اندازهگیری شد.
میگو پاسفید غربی بهطور طبیعی دارای میزان
زیادی اسیدهای چرب غیر اشباع ( )HUFAنظیر
اسید ایکوزا پنتانوئیک ( )EPAو اسید
دکوزاهگزانوئیک ( )DHAمیباشد که فواید زیادی
برای سالمتی انسان دارند ( .)Steffens, 1997وجود
مقدار زیاد این اسیدهای چرب در ناحیه سفالوتراکس
میگو را برای فساد اکسیداتیو مستعد ساخته است
( .)Mexis et al., 2009امروزه مصرف میگو تازه
نسبت به منجمد بیشتر مورد توجه مصرف کنندگان
است ( .)Barat et al., 2006این امر سبب توسعه
روشهای نگهداری میگو بهصورت غیر منجمد شده
است .افزایش تقاضا برای غذاهای دریایی تازه رو به
افزایش است ،ایندرحالی است که برای پاسخگویی به
تقاضای مصرفکنندگان برای غذاهای تازه ،افزایش
زمان ماندگاری آبزیان هنگام نگهداری در یخچال
مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است ( Chouliara
 .)et al., 2008افزایش مواد واکنشپذیر با
تیوباربیتوریک اسید با کاهش پراکسید طی دوره
نگهداری مشاهده شد که با نتایج  Chijanو همکاران
( )2006مطابقت داشت ،دلیل تخریب
هیدروپراکسیدها و تولید محصوالت ثانویه
اکسیداسیون بهویژه آلدهیدها در مرحله انتشار
اکسیداسیون میباشد (.)Chaijan et al., 2006
عالوهبراین ،از دست دادن آنتی اکسیدانهای طبیعی
در طول نگهداری میتواند موجب افزایش
اکسیداسیون چربی شود .بنابراین اکسیداسیون چربی
در سفالوتراکس و هپاتوپانکراس با گذشت زمان طی
دوره نگهداری در یخ افزایش یافت .میزان مواد
واکنش پذیر با تیوباربیتوریک اسید در سفالوتراکس و
هپاتوپانکراس بهترتیب ) 9/77 (mg MDA/kgو
 25/11بود که نشان دهنده حساسیت شدید به فساد
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صورت تازه با تضمینهای بهتر کیفیت و ایمنی توسط
تیم تحقیقاتی این مقاله همچنان ادامه دارد.

اکسیداسیون چربی می باشد.
اندیس انیزیدین روشی جهت ارزیابی مقدار
آلدهیدهای غیر فرار است که در اثر شکست
هیدروپراکسیدها تولید میشوند (بهطورکلی -2
آلکنالها و -4-2آلکا دیها) .این روش بیشتر به
آلدهیدهای غیر اشباع حساس است و معیاری جهت
بررسی مراحل ثانویه اکسیداسیون و ارزیابی
محصوالت ناشی از آن میباشد ( Choe and Min,
 .)2006اکسیداسیون روغن با افزایش مدت زمان
نگهداری همچنان ادامه مییابد ،بنابراین مقدار اندیس
آنیزیدین نیز در نمونهها زیاد میشود و در روزهای
پایانی دوره نگهداری به حداکثر رسیده است.
نتایج نشان داد که چربی سفالوتراکس نسبت به
چربی هپاتوپانکراس حاوی مقدار زیادی محصوالت
ثانویه غیر فرار اکسیداسیون است .در واقع اندیس
آنیزیدین تعیین مقدار آلدهید غیر فرار در چربی کل
می باشد ،بهعبارت دیگر آلدهیدها در چربیها با p-
 anisidinدر شرایط اسیدی واکنش نشان میدهند.
این واکنش باعث تولید محصوالت زرد رنگ میشوند.
بهطور معمول با افزایش آلدهیدهای تولیدی میزان
اندیس آنیزیدین نیز افزایش مییابد .این آلدهیدها
میتوانند روند اکسیداسیون را تکمیل کنند و یا در
مرحله انتشار اکسیداسیون شرکت کنند .روند اندیس
آنیزیدین افزایش محصوالت ثانویه اکسیداسیون که
عمدتاً شامل ترکیبات غیر فرار میباشد را تایید کرد.
بهطورکلی سفالوتراکس و هپاتوپانکراس میگو پاسفید
غربی نگهداری شده در یخ به اکسیداسیون و
هیدرولیز چربی حساس میباشد .بهعبارت دیگر با
تجزیه هیدروپراکسیدهای تولیدی به محصوالت ثانویه
اکسیداسیون نظیر آلدهیدها ،کتونها ،الکلها،
هیدروکربنها ،استرها ،فورانها و الکتونها تولید می-
شوند .برخی از ترکیبات موجب تغییرات ظاهری در
ناحیه هپاتوپانکراس میشود که در نهایت موجب
کاهش بازارپسندی محصول میگردد .تحقیقات در
این زمینه برای توسعه تجاری صادرات میگو به

سپاسگزاری
این تحقیق با حمایت مالی صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور (طرح شماره
 )96016303انجام گرفته است که بدینوسیله تشکر و
قدردانی میشود.
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Abstract
Paciﬁc white shrimps (Litopenaeus vannamei) are an important shrimp aquaculture species worldwide. To
quantify the quality of untreated shrimp is imperative prior to the application of antioxidant treatments. In this
study, lipids oxidation from cephalothorax and hepatopancreas of Paciﬁc white shrimp freshly harvested from 3
different farms and stored on ice for up to 12 days. The peroxide value (PV) from hepatopancreas slightly
increased from 0 and 2 days of iced storage (P<0.05), but decreased thereafter. The PV from the cephalothorax
from 0 and 12 days of iced storage exhibiting signiﬁcant decreases during iced storage. The increases in
thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and p-anisidine value (AnV) were noticeable when iced storage
time increased. Those changes indicated that lipid oxidation occurred in both samples. The resutls of this study
could serve as a baseline for preservative treatments applied to fresh shrimps.
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