رزاق محمودي و همكاران
نشريه فرآوري و نگهداري مواد غذايي
جلد چهارم ،شماره اول19 ،
73-64
http://ejfpp.gau.ac.ir

تاثیر تابش لیزر موج پیوسته سبز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئینهای
سفیده تخم مرغ
3

*رزاق محمودی ،1ابراهیم صفری 2و محمدسعید حسینزاده

1استادیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز2 ،استادیار گروه فیزیک،
دانشگاه تبریز3 ،دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی دانشگاه تبریز
تاریخ دریافت22/2/12 :؛ تاریخ پذیرش22/4/4 :

چكیده
کاربرد تابشهای نوری مختلف بهویژه طول موج کوتاه و لیزر در صنعت غذا به جهت غیرفعالسازی
شمار زیادی از میکروارگانیسمهای پاتوژن غذا زاد عامل ایجاد بیماری و مسمومیت بهعنوان یک
تکنولوژی مناسب و جدید مطرح میباشد .در این پژوهش تاثیر تابش لیزر موج پیوسته سبز بر
ویژگیهای ساختاری (با استفاده از  )SDS -PAGEو فیزیکوشیمیایی (ارزیابی خصوصیات ارگانولپتیکی
و  )pHپروتئینهای سفیده تخم مرغ مورد مطالعه قرار گرفت .ارزیابیهای الکترفورز نمونههای سفیده
تخم مرغ نشان داد که تیمارهای لیزر موج پیوسته سبز در این مطالعه فاقد تاثیری بر خصوصیات
ساختاری و باندهای پروتئینی سفیده تخم مرغ بوده و همچنین اثرات نامطلوبی در خصوصیات
ارگانولپتیکی (رنگ و بو) سفیده تخم مرغ ایجاد ننمود .نمونه کنترل و نمونههای تیمار شده هیچ گونه
تفاوت آماری معنیداری را در مقادیر  pHخود نشان ندادند .بهرهگیری از روش تابش لیزر موج پیوسته
سبز در عرصه سالمسازی تخم مرغهای شکسته در صنعت غذا میتواند مورد توجه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :لیزر ،الکتروفورز ،تخممرغ،

پروتئین1

*مسئول مکاتبهmahmodi@tabrizu.ac.ir :
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مقدمه
سفیده تخم مرغ یک ماده پروتئینی است که دارای خصوصیات متعدد عملکردی مانند ایجاد ژل ،کف
و امولسیون میباشد .بر این اساس از اجزاء بسیار مهم و ضروری در بسیاری از محصوالت غذایی
همچون فرآوردههای گوشتی ،انواع شیرینیجات و محصوالت نانوایی بهشمار میرود (ماین .)1221 ،در
میان انواع پروتئینهای موجود در سفیده تخممرغ ،اوالبومین ،کونالبومین ،اووموکوئید و لیزوزیم دارای
نقش اساسی در ایجاد خصوصیات عملکردی آن به شمار میرود (پاوریه و ناکیا.)1291 ،
آلودگی مواد غذایی به انواع میکروارگانیسمهای عامل عفونت و مسمومیت غذایی همواره به عنوان
یکی از چالشهای مهم در صنایع غذایی توجه زیادی را به خود جلب کرده است ،در این راستا
سالمسازی تخم مرغهای شکسته به جهت کاربرد سفیده و زرده آنها در آمادهسازی و فرآوری بسیاری
از محصوالت غذایی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار میباشد .جهت حذف یا کاهش برخی تاثیرات
نامطلوب روشهای حرارتی مرسوم مورد استفاده در نگهداری و سالمسازی مواد غذایی مانند ایجاد
تغییرات نامناسب در ترکیبات غذا و نیز کاهش ارزش کیفی و تغذیهای آن تالشهای بیشماری در
زمینه استفاده از تکنولوژیهای غیر حرارتی برای تولید غذای سالم با کمترین تاثیر سوء بر ویژگیهای
کیفی و ارگانولپتیکی و تغذیهای صورت گرفته است (باربوسا-کارنوواس و همکاران .)1229 ،در این
میان می توان به تیمارهایی همچون تیمار الکتریکی پالسی ،1تیمار تابش پالسی 2و تابشهای نوری
مرئی ،فرابنفش و مادون قرمز اشاره نمود (اندرسون و همکاران ،2222 ،دو و همکاران.)2222 ،
بهرهگیری از این تیمارها در صنایع غذایی به سبب کاهش یا حذف نگهدارندههای شیمیایی ،کاهش
مشکالت بهداشتی و اقتصادی حاصل از مضرات نگهدارندههای شیمیایی موجب بهبود ارتقاء سالمتی
مصرفکنندگان میشود .تابشهای نوری در جهت کاهش جمیعت میکروبی ،سلولهای رویشی و
اسپورها در غذا از کارایی بسیار چشمگیر برخوردار بوده و به جهت عدم ایجاد باقیمانده در نمونههای
غذایی اهمیت بسیاری دارد .با این وجود اطالعات خاصی در زمینه تاثیر تابشهای نوری بر غذا و
اجزاء آن که دارای اهمیت بسیاری در صنایع غذایی میباشد در دسترس نیست (روان وهمکاران،
 ،1221تاکشیتا و همکاران .)2223 ،نظر به استفاده بیشمار سفیده و زرده تخم مرغهای شکسته در

)1- Pulsed Electric Field (PEFT
)2- Pulsed Light (PLT
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بستهبندیهای جداگانه برای مصارف گوناگون همچون شیرینیپزی و ...امکان سالمسازی این اجزاء با
استفاده از تابشهای لیزری در محدوده مرئی امکانپذیر خواهد بود .ارزش تغذیهای و خصوصیات
عملکردی و کاربردی پروتئینهای تخممرغ در صنعت غذا میتواند طی تغییرات شدید ساختاری و
پارهای از خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن تحت شعاع قرار گیرد ،بنابراین در این مطالعه تاثیر تابش لیزر
موج پیوسته سبز بر خصوصیات ساختاری و فیزیکوشیمیایی ( pHو ارگانولپتیک) پروتئینهای سفیده
تخممرغ مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روشها
تهیه و آمادهسازی تخممرغ :تخممرغهای تهیه شده (واحد مرغ تخمگذار مزرعه پرورش خلعتپوشان
دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز) در مجاورت شعله شکسته ،سفیده و زرده آن جدا گردید.
انجام تابش لیزر موج پیوسته سبز
الف) طراحی آزمایشگاهی
برای انجام آزمایش جعبهای در نظر گرفته شد که با وزنههایی بر روی میز ثابت شد .سپس منبع
مولد لیزر در یک طرف و پایه قابل تنظیم برای اطمینان از قرارگیری دقیق ،انعکاس لیزر پس از
برخورد با آیینه در مرکز چاهکها ،که پلیت بر روی آن قرار میگرفت در طرف دیگر گذاشته شد.
بدین منظور فاصلهی چاهکها از یکدیگر اندازهگیری گردید که این فاصله برابر با پنج میلیمتر بود.
ب) انجام تابش
جهت انجام این پژوهش مقادیر مناسب از سفیده تخممرغ ( 222میکرولیتر) با استفاده از سمپلر به
چاهکهای موردنظر در میکروپلیت منتقل شد .سپس نمونهها تحت تاثیر تابش لیزر موج پیوسته سبز
طی دورههای زمانی مختلف ( 12 ،42 ،32 ،22 ،12و  12دقیقه) قرار گرفتند .تیمارها به شرح ذیل
انجام شد:
نمونه  Aبهمدت  12دقیقه ،نمونه  Bبهمدت  22دقیقه ،بر روی نمونه  Cبه مدت  32دقیقه ،نمونه

D

بهمدت  ،42نمونه  Eبهمدت  12دقیقه ،نمونه  Fبهمدت  12دقیقه تحت تابش لیزر قرار گرفتند .نمونه
 Gنیز بهعنوان کنترل در نظر گرفته شد.
خصوصیات ساختاری پروتئینهای سفیده تخممرغ نمونه کنترل و نمونههای تیمار شده با لیزر
موج پیوسته سبز با استفاده از تکنیک  SDS-PAGEارزیابی شد (گمات و همکاران .)2212 ،گفتنی
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است که توان این لیزر  12میلیوات میباشد .در تمامی مراحل انجام آزمایش ،نمونه کنترل در نظر
گرفته شد.
محاسبه میزان شدت انرژی وارده به چاهک
انرژی لیزر = توان × مدت زمان تابش(ثانیه)
انرژی خروجی از پالریزور = انرژی حاصله از لیزر × (زاویه)

cos2

سطح= πD 2تقسیم بر 4

شدت انرژی وارده به چاهک = توان /سطح

ارزیابی تغییرات  pHسفیده تخممرغ :تاثیر تابش لیزر سبز بر میزان  pHسفیده تخممرغ با استتفاده

pH

متر دیجیتالی (ساخت شرکت نیک آلمان )771 ،ارزیابی شد .اندازهگیری  pHنمونهها بالفاصتله بعتد از
تیمار با لیزر در زمانهای در مدت زمانهای  12 ،42 ،32 ،22 ،12و  12دقیقه در سته تکترار صتورت
پذیرفت.
تاثیر تابش بر خصوصیات حسی سفیده تخممرغ :تاثیر تابش لیزر موج پیوسته سبز بر خصوصیات
حسی (رنگ و بو) سفیده تخممرغ با استفاده از آزمایش قابلیت پذیرش حسی مورد ارزیابی قرار
گرفت .ارزیابی حسی توسط یک گروه هفت نفری متشکل دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی
دانشکده دامپزشکی تبریز صورت پذیرفت .هر یک از اعضای این گروه سنجش نمونهها را با در نظر
گرفتن یک رده بندی نه امتیازی بر اساس ویژگیهای مختلف مانند ظاهر ،رنگ ،بو انجام داد که بدین
شرح بود =2 :بسیار عالی =9 ،خیلیخوب =7 ،خوب =1 ،نسبتاً خوب =1 ،نه خوب و نه بد =4 ،نسبتاً
بد=3 ،بد =2 ،خیلیبد و  =1بیش از اندازه نامطلوب (میلگارد و همکارن .)1229 ،تفاوت در
بررسیهای ارگانولپتیک مورد نظر با استفاده از آنالیز واریانس ( )ANOVAو  LSD1انجام شد.
آنالیز آماری :الزم به ذکر است آنالیز آماری دادههای بهدست آمده در این پژوهش با استفاده از نرمافزار
 SPSS17و آنالیز واریانس ( )ANOVAانجام شد .نتایج معنیدار در  P<2/21مد نظر قرار گرفت.
نتايج
بررسی تاثیرتابش لیزر موج پیوسته سبز بر ساختار پروتئینهای سفیده تخممرغ :نتایج حاصل از
بررسی ساختار پروتئینهای سفیدهتخم با استفاده از  SDS-PAGEنشان داد که تابش لیزر موج پیوسته
1- Least Significant Difference Procedure
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سبز در طی زمانهای بهکار گرفته شده بر ساختار پروتئینهای سفیدهتخم مرغ در مقایسه با نمونه
کنترل فاقد تاثیر معنیدار بود (شکل .)1

شکل  -1تصویر  SDS-PAGEپروتئینهای سفیده تخممرغ
(نمونه کنترل و تیمار لیزر موج پیوسته سبز طی زمانهای مختلف)

یافتههای مربوط به اندازهگیری  pHنمونهها با استفاده از  pHمتر دیجیتالی نشان داد که اختالف
آماری معنیداری در مقادیر  pHنمونههای سفیده تخممرغ تیمار شده با لیزر موج پیوسته سبز و نمونه
کنترل (در بازههای زمانی مورد بررسی) نشان نداد (شکل .)2
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شکل  -2ارزیابی تغییرات  pHسفیده تخممرغ (نمونه کنترل و تیمار لیزر سبز طی زمانهای بررسی شده)

ارزیابی خصوصیات ارگانولپتیکی سفیده تخممرغ :نتایج حاصل از ارزیابی خصوصیات حسی (بو و
رنگ) سفیده تخممرغ نشاندهنده فقدان اختالف آماری معنیدار بین نمونه کنترل و نمونههای تیمار
شده با لیزر موج پیوسته سبز بود (شکل .)3

شکل  -3ارزیابی کیفی پذیرش حسی
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بحث
مصرف کنندگان مواد غذایی خواهان استفاده از مواد غذایی پروسس شده با باالترین کیفیت و
حداقل تغییرات در خصوصیات تغذیهای و حسی بوده بنابراین روشهای غیر حرارتی در جهت حفظ
کیفیت مواد غذایی بهتر از تکنولوژی حرارتی می باشند (گمات و همکاران .)2212 ،در میان تیمارهای
مختلف مورد استفاده در جهت کاهش یا حذف آلودگیهای مواد غذایی میتوان به کاربرد برخی از
تابشهای نوری اشاره نمود .تابشهای فرابنفش ( )UVبهطور گسترده جهت استریلیزاسیون سطوح و
همچنین آب آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرند (مورفی و همکاران ،2229 ،امیرسرداری و ویلیافر،
 .)2221گمات و همکاران ( )2212طی مطالعهای کاربرد تابش پالسی  (PLT(1را بررسی و نشان دادند
که این تابش با  1پالس و بیشتر سبب تغییر در پروتئینهای شیر و بویژه ایجاد دیمر بتاالکتوگلوبولین
(با استفاده از الکتروفورز )SDS-PAGE ،گردید .تغییر در میزان قطبیت برخی اسیدهای آمینه و رسوب
برخی از پروتئینها نیز از دیگر تغییرات محسوس در مطالعه فوق بوده است ،در حالیکه تغییرات
محسوسی در ترکیب اسیدهای آمینه پروتئینها و اکسیداسیون چربیها گزارش نشد (گمات و
همکاران .)2212 ،در مطالعه حاضر تأثیر تابش لیزر موج پیوسته سبز بر ویژگیهای ساختاری پروتئین
های سفیده تخممرغ نامطلوب نبوده و هیچ گونه تغییری در باندهای پروتئینی سفیده تخممرغ مشاهده
نشد ،همچنین در این راستا تصاویر  SDS-PAGEحاصل از سفیده تخممرغ نمونههای تیمار شده با لیزر
موج پیوسته سبز در زمانهای مورد بررسی با نمونه کنترل تفاوت معنیداری را نشان نداد.
رسوب پروتئینهای سویا متعاقب تیمار فشار باال و میدانالکتریکی پالسی گزارش شده است
(امیرسرداری و ویلیافر ،2221 ،پوپو و همکاران .)2224 ،لی و همکاران ( )2221نیز طی مطالعهای
کاربرد تیمار  PEFبر پروتئینهای تخممرغ را بررسی و نشان دادند که برخی تغییرات ساختاری و
عملکردی پروتئینهای طی این تیمار مشاهده میشود (لی و همکاران .)2227 ،یافتههای مطالعه ما
نشان داد که کاربرد تابش لیزر موج پیوسته سبز بر پروتئینهای سفیده تخم مرغ فاقد تأثیر بر
خصوصیات ساختاری باندهای پروتئینی جدا شده در تصاویر الکترفورز بوده و تغییرات ساختاری
مشاهده شده در مطالعات باال طی تیمارهای فشار باال و میدانالکتریکی پالسی در این بررسی مشاهده
نگردید.

1- Pulsed-Light Treatment ment
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بهکارگیری تیمار  PEFدر تخم مرغهای مایع نشاندهنده تغییر در برخی از خصوصیات حسی از
قبیل کاهش رنگ و افزایش ویسکوزیته بود (سامپدرو و همکاران .)2221 ،استفاده از تیمارهای میدان
پالسی الکتریکی و فشار هیدروستاتیک باال 1بر روی رنگ تخممرغ مایع تازه نشاندهنده تغییر رنگ
مختصر در روش  HHPبوده در حالی که نمونههای تیمار شده به روش PEFفاقد تغییر بودند (کولین و
همکاران .)1221 ،هرماوان و همکاران ( )2224طی مطالعهای تاثیر تیمار  PEFتوام با حرارت  11درجه
سانتیگراد را بر خصوصیات حسی و فیزیکی تخممرغ مایع بررسی و نشان دادند که پارامترهای مورد
بررسی (ویسکوزیته ،رنگ و  )pHتغییرات معنیداری را نشان ندادند (هرماوان و همکاران.)2224 ،
یافتههای مطالعه ما نیز نشان داد که کاربرد تابش لیزر موج پیوسته سبز بر پارامترهای ارزیابی شده
ارگانولیتیکی سفیده تخ مرغ (بو و رنگ) و فیزیکی ( )pHدر مقایسه با نمونه کنترل بی تاثیر بوده است
(شکل  2و  .)3به عالوه تغییرات اندک  pHبا گذشت زمان در نمونههای تیمار و کنترل نرمال بوده و
به علت خروج دیاکسید کربن از سفیده تخم مرغ میباشد (سامپدرو و همکاران.)2221 ،
نتیجهگیري
یافته های حاصل از این مطالعه بیانگر عدم تاثیر نامطلوب کاربرد لیزر موج پیوسته سبز بر
خصوصیات ساختاری و حسی تخممرغ بود ،با این وجود مطالعات گسترده جهت دستیابی به شرایط
ایدهآل بکارگیری تیمارهای فوق برای مدلهای غذایی مختلف مورد نیاز میباشد .عالوه بر کاربرد
تابش لیزر در محدوده مرئی بهعنوان یک تکنولوژی نو در سالمسازی تخم مرغهای شکسته ،ارزیابی
پتانسیل ضد میکروبی این لیزرها نیازمند تحقیقات بیشتر در محیط کشت و همچنین انواع مدلهای
غذایی میباشد.
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Effects of green Continuous Waves Laser on physicochemical
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Abstract
Application of optical radiation such as laser and other short wavelength
radiation for inactivation of many food-borne pathogen microorganisms in food
industry (as major challenges in the food industry and so that many diseases are
resulted from this food contamination) was known as a new technology. Effects of
green Continuous Waves lasers on structural (using SDS-PAGE method) and
physicochemical properties (organoleptic and pH value) of egg Albumen proteins
was studied. The results of SDS-PAGE showed that none of the laser radiation
treatments, had not changes in structural nor Organoleptic properties (including
color and odor quality) of egg white proteins even at the highest time used,
Evaluation of the pH values showed no significant difference between control and
treated samples in this study. Using of the green continuous-wave laser irradiation
method in the food industry can be considered as a new sanitation method for
breaking eggs.
Keywords: Laser, Electrophoresis, Egg, Protein1
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