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فرزانه کوراوند ،5حسين جوينده ،*2حسن برزگر ،3محمد حجتی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 .2دانشیار ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 .3استادیار ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 .4دانشیار ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
(تاریخ دریافت -1331/3/13 :تاریخ پذیرش)1331/3/21 :

چکيده
در این مطالعه ،تأثیر زمان تیمار آنزیمی ترانسگلوتامیناز میکروبی ( )MTGaseبر خصوصیات فیلم خوراکی بر پایه ایزوله
پروتئین آب پنیر بررسی شد .نتایج نشان داد که خصوصیات فیلم تیمارشده با آنزیم ،متأثر از زمان تیمار آنزیمی محلول
تشکیلدهنده فیلم است .تیمار با زمان کم ( 1ساعت) به طور معنیداری باعث افزایش مقاومت به کشش ( )TSو کاهش
درصد افزایش طول تا نقطه شکست ( )EBدر فیلم در مقایسه با نمونه شاهد شد .در فیلمهای تیمارشده ،میزان TS
بتدریج با افزایش زمان از  1به  3ساعت ،کاهش و میزان  EBبتدریج افزایش یافت .نفوذپذیری به بخار آب فیلم شاهد در
مقایسه با فیلم تیمار شده با آنزیم به مدت  1ساعت از  3/6×11-11gm-1s-1pa-1به  2/31×11-11gm-1s-1pa-1و حاللیت در
آب آن از  30/10به  13/30درصد کاهش یافت؛ اما همزمان با افزایش زمان ،حاللیت در آب و نفوذپذیری به بخار آب
افزایش یافت.
واژه های کليدی  :فیلم خوراکی ،خواص مکانیکی ،آنزیم ترانسگلوتامیناز ،ایزوله پروتئین آبپنیر
*

در سالهای اخیر نگرانی در مورد آلودگی محیطی ناشی از
پالستیکها منجر به تالش جهت توسعه فیلمهای خوراکی 1با
ویژگی تخریب پذیر شده است ( .)Pérez et al., 2011ترکیبات
اصلی پوششهای خوراکی پروتئینها ،پلیساکاریدها و لیپیدها
هستند ( .)Atarés et al., 2010فیلم خوراکی ،یک الیه نازک
تشکیل شده از ماتریکس بیوپلیمری است که از پیوستگی و
ویژگی فیزیکی مناسبی برخوردار میباشد .ضخامت چنین
فیلمهایی عموماً  2-11میلز 1/111-1/211( 2میلیمتر) است
( .)Jooyandeh, 2011فیلمهای خوراکی بر پایه پروتئین شیر
دارای استحکام مکانیکی باال و ممانعتکنندگی مناسب نسبت به
اکسیژن ،چربی و مواد معطر هستند .گرچه به دلیل طبیعت
آبدوست ،ممانعتکنندگی کمی نسبت به رطوبت دارند Seydim
) .)& Sarikus, 2006پروتئینهای شیر ،پروتئینهای آبپنیر و
کازئیناتها به دلیل خصوصیات عملکردی بیشمار و ارزش
تغذیهای باال جهت تشکیل فیلمهای خوراکی مورد مطالعه

بیشتری قرار گرفتهاند (.)Sabato et al., 2001
آبپنیر محصول جانبی کارخانههای پنیرسازی است که
به عنوان یک افزودنی و بویژه به شکل پودرهای پروتئینی تغلیظ
شده  WPC3یا ایزوله WPI4در بسیاری از مواد غذایی فرآوری
شده مانند فرآوردههای قنادی ،نانوایی ،بستنی و غذای کودک
بکار برده میشود ( .)Wakai & Almenar, 2015پروتئین
آبپنیر تغلیظ شده معموالً حاوی 31تا 01درصد پروتئین و
ایزوله پروتئین آبپنیر دارای حداقل 31درصد پروتئین میباشد.
عالوه بر کاربرد پروتئین آبپنیر در فرموالسیون مواد غذایی
گوناگون ،امروزه توجه خاصی به استفاده از چنین پروتئینهایی
در تهیه فیلمهای خوراکی صورت پذیرفته است ( Jooyandeh,
 .)2011فیلمهای خوراکی بر پایه پروتئین آبپنیر بدون طعم،
بدون بو و انعطاف پذیر بوده و بسته به فرموالسیون ،شفاف تا
نیمه شفاف هستند .تمام این ویژگیها ،آنها را برای کاربرد در
صنعت غذا و تکنولوژی مناسب میسازد (.)Sabato et al., 2001
پتانسیل ایزوله پروتئین آبپنیر بهعنوان ماده بستهبندی بهشکل
فیلم ( Yildirim et al.,1996 ;Seydim & Sarikus, 2006
 ،);Tang & Jiang, 2007 ;Wakai & Almenar, 2015فیلم

1.Edible films
2. Mils

3.Whey protein concentrate
4.Whey protein isolate
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چندالیه )Schmid et al., 2012( 1و پوشش (
 )2012بررسی شده است .به دلیل خصوصیات آبدوستی ذاتی
اکثر پروتئینهای غذایی و کاربرد وسیع نرم کنندههای آبدوست
در تهیه فیلمها ،خصوصیات ممانعتکنندگی به رطوبت این
فیلمها ضعیف است .در برخی موارد ،بطور مثال تحت شرایط
رطوبت نسبی باال ،خصوصیات مکانیکی و ممانعت کنندگی به
گاز فیلمهای پروتئینی بدتر خواهد شد .بنابراین اکثر تحقیقات
بر بهبود خصوصیات متفاوت فیلمهای پروتئینی متمرکز شدهاند.
تیمارهای فراوانی از جمله تیمار فیزیکی ،شیمیایی و روشهای
آنزیمی به منظور بهبود خصوصیات مکانیکی فیلمهای خوراکی
بر پایه پروتئین شامل افزودن عوامل اتصال عرضی شیمیایی
بطور مثال آلدهیدها ( ،)Ustunol & Mert, 2004تیمار حرارتی
( ،)Perez‐gago & Krochta, 2001تیمار با اتصال عرضی توسط
آنزیم ترانسگلوتامیناز ( ;Yildirim & Hettiarachchy, 1998
Ramos et al.,

& Carvalho & Grosso, 2004; Tang et al., 2005; Weng
 ،)Zheng, 2015 ;Rostamzad et al., 2016تیمار با پرتوی گاما

یا فرابنفش ( )Micard et al., 2000آزمون شده اند .در بین این
تیمارها ،تیمار آنزیمی به وسیله آنزیم ترانسگلوتامیناز به نظر
میرسد که به دلیل رعایت اثربخشی و ایمنی ،پتانسیل بیشتری
برای بهبود خصوصیات مکانیکی فیلمهای پروتئینی داشته باشد
(.)Tang & Jiang, 2007
2
آنزیم ترانسگلوتامینازمیکروبی (  )MTGaseکه به نام
 EC 2.3.3.13نیز شناخته میشود ،جزء آنزیمهای ترانسفراز بوده
و بهطورگستردهای در طبیعت وجود دارد .این آنزیم پروتئینی
دارای وزن مولکولی  30363دالتون و حاوی  331اسیدآمینه
است .آنزیم ترانسگلوتامیناز میتواند بین اسیدآمینه گلوتامیناز
یک پروتئین و الیزین از پروتئین دیگر اتصال ایجاد کند .جالب
توجه است که این آنزیم هیچگونه اثر نامطلوبی بر دسترسی
زیستی الیزین نداشته و ارزش تغدیهای پروتئین حاصل را نیز
تغییر نمیدهد ( .)Trachoo & Mistry, 1998اپتیمم  pHفعالیت
این آنزیم بین  1تا  3و بهترین دما برای عملکرد آن بین 30
تا 11درجه سلسیوس است .بطورکلی ،آنزیم  MTGaseدر دامنه
دمایی وسیعی پایدار است .این آنزیم فعالیت خود را در دمای11
درجه سلسیوس به مدت  11دقیقه حفظ میکند ( Kuraishi et
 .)al., 2001بنابراین با توجه به ویژگیهای این آنزیم ،تاکنون
تحقیقات گوناگونی در زمینه استفاده از آنزیم  MTGaseدر
صنعت غذا از جمله تهیه فیلمهای خوراکی صورت پذیرفته
است.

 )1996( Yildirim et al.گلوبولین  11Sسویا و ایزوله
پروتئین آبپنیر را به منظور ساخت فیلم بکار بردند و مشاهده
کردند که آنزیم ترانسگلوتامیناز باعث کاهش حاللیت در آب
فیلم تا 21درصد شد )2005( Tang et al .تأثیر آنزیم
ترانسگلوتامیناز را بر خصوصیات فیلم بر پایه ایزوله پروتئین
سویا بررسی کرده و بیان داشتند که تیمار آنزیمی باعث افزایش
معنی دار مقاومت به کشش و کاهش کششپذیری و رطوبت
فیلم بر پایه ایزوله پروتئین سویا شد(1998) Yildirim & .
 Hettiarachchyروی فیلمهای برپایه پروتئین آبپنیر و
گلوبولین  11Sکار کردند و مشاهده کردند که استحکام کششی
در فیلمهای اصالح شده توسط آنزیم در مقایسه با فیلمهای
تیمار نشده افزایش یافت و مقدار آن برای استحکام کششی از
 1/64تا 12/13مگاپاسکال برای فیلمهای ایزوله پروتئین
آبپنیر ،از  0/61تا 16/41مگاپاسکال برای گلوبین  11Sو از
 6/26تا 10/36مگاپاسکال برای فیلمهای مخلوط پروتئین
آبپنیر با گلوبولین  11Sبود .همچنین محققین با به کارگیری
این آنزیم در فیلم ،شاهد کاهش نفوذپذیری به بخار آب
( )Carvalho & Grosso., 2004و افزایش مقاومت به کشش به
میزان  11تا  21درصد ( )Tang et al., 2005بودهاندJiang et .
) al. (2007تأثیر افزایش زمان تیمار آنزیمی توسط آنزیم
ترانسگلوتامیناز روی خصوصیات فیلم بر پایه ایزوله پروتئین
سویارا بررسی نمودند و زمان  1ساعت را به عنوان بهترین زمان
تیمار آنزیمی معرفی کردند .این محققین نشان دادند که
استفاده از زمان بیشتر تیمار آنزیمی هیچ بهبودی در خصوصیات
فیلم حاصل ایجاد نمینماید .در هرحالTruong et al. (2004) ،
در مطالعهای دیگر در زمینه به کارگیری آنزیم  MTGaseبر
ویژگیهای ژلهای حاصل از پروتئینهای آبپنیر گزارش
نمودند که در صورت استفاده از تیمار آنزیمی بیش از مدت3
ساعت ،استحکام ژل کاهش مییابد.
با توجه به تأثیر زمان تیمار آنزیمی  MTGaseبر ایجاد
اتصاالت عرضی یا تجمع پروتئینها ( ،)Jiang et al., 2007در
این تحقیق تأثیر زمان تیمار آنزیمی بر خصوصیات فیزیکی و
مکانیکی فیلم بر پایه پروتئین آبپنیر مورد بررسی قرار گرفت و
بهترین زمان تیمار آنزیمی جهت ایجاد اتصاالت عرضی توسط
آنزیم تعیین گردید.

مواد و روشها
مواد اوليه

1.Laminated
1. .Microbial transglutaminase

پودر ایزوله آبپنیر از شرکت  Arla Food Ingredientدانمارک و
آنزیم ترانسگلوتامیناز میکروبی با میزان فعالیت  111واحد به
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ازاء هر گرم پروتئین از شرکت
اسپانیا خریداری شد .گلیسرول (به عنوان نرم کننده فیلم)،
کلسیم کلرید و سایر ترکیبات شیمیایی مورد استفاده از شرکت
مرک آلمان تهیه شد.
Ingredients BDF Natural

روش تهيه فيلم

جهت تهیه فیلم از روش ) Tang & Jiang (2007استفاده شد.
ابتدا محلول  1درصد وزنی حجمی پروتئین آبپنیر با انحالل
ایزوله پروتئین آبپنیر در آب مقطر تهیه و سپس  2گرم
گلیسرول به عنوان نرم کننده به آن افزوده شد .سپس محلول
توسط همزن مغناطیسی ( ،IKA RH Basic 2آلمان) با سرعت
 611دور در دقیقه به مدت  31دقیقه همزده شد .محلول
پروتئینی در حمام آب در دمای 31درجه سلسیوس به مدت 31
دقیقه قرار داده شد و طی این زمان به طور مداوم همزده شد.
حرارت دادن پروتئینهای آبپنیر به منظور تشکیل پیوندهای
دیسولفیدی بین مولکولی صورت پذیرفت ،چرا که جهت به
دست آمدن یک فیلم با ویژگیهای انعطافپذیری و پیوستگی
مطلوب به اتصاالت عرضی کواالنسی و غیرکواالنسی کافی نیاز
است تا بتواند یکپارچگی فیلم را بویژه در محیطهای با رطوبت
باال حفظ کند ( .)Zinoviadou et al., 2010در ادامه ،محلول
پروتئینی در یک حمام آب یخ به منظور جلوگیری از
دناتوراسیون بیش از اندازه پروتئینها تا رسیدن به دمای 41
درجه سلسیوس به سرعت سرد گردید .بر اساس نتایج تحقیقات
انجام شده در زمینه استفاده از مقدار و زمان مناسب تیمار
آنزیمی ترانسگلوتامیناز در تولید فیلمهای بر پایه پروتئین
( Carvalho & Grosso, 2004; Jiang et al., 2007; Truong et
 )al., 2004و نیز انجام آزمونهای مقدماتی ،در این تحقیق تیمار
آنزیمی فیلمهای پروتئینی با بکارگیری مقدار آنزیم U/g
11پروتئین به مدت  2 ،1و  3ساعت در دمای  41درجه
سلسیوس انجام پذیرفت .به منظور غیرفعال کردن آنزیم ،پس از
اتمام تیمار آنزیمی ،محلول به مدت  11دقیقه در دمای 31
درجه سلسیوس حرارت داده شد .پس از رسیدن دمای محلول
به دمای محیط و به منظور خروج حبابهای هوا ،محلول در
حمام آب التراسونیک ( ،Elma, Elmasonic P 60Hآلمان) در
فرکانس  30 kHzبه مدت  11دقیقه قرار داده شد ( Schmid et
 .)al., 2014سپس محلول فیلم درون قالب ریخته شد و در
دمای محیط به مدت  43ساعت خشک شد.
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درجه سلسیوس به مدت  43تا  02ساعت قرار داده شدند.
اندازه گيری ضخامت فيلمها

ضخامت فیلمهای تولید شده با استفاده از میکرومتر دیجیتال
دستی ( )Mitutoyo, Japanبا دقت  1/1111میلیمتر در پنج
نقطه مختلف اندازه گیری شد (.)Khanzadi et al., 2015
اندازه گيری رنگ

به منظور تعیین رنگ فیلمها از دستگاه رنگ سنج (
 )Minolta CR300Seriesاستفاده گردید .قبل از اندازه گیری
رنگ ،دستگاه با استفاده از صفحه سفید مخصوص استاندارد
دستگاه ( a ⃰=-1/21 ،L ⃰=34/43و  )b ⃰=2/14کالیبره و تنظیم
گردید .پارامترهای اندازه گیری شده توسط دستگاه رنگ سنج
شامل شاخص  :Lشفافیت نمونه (=1سیاه و  =111سفید)،
شاخص  :aقرمز نمونـه ( =-61سبز و  = +61قرمـز) و شاخـص
:bزردی نمونه (= -61آبی و  = +61زردی) در سه تکرار صورت
با استفاده از رابطه  1محاسبه شد ( Khanzadi
گرفت .مقدار
.)et al., 2015
Konica

(رابطه )1

)

(

(

)

)

(√

اندازه گيری نفوذپذيری به بخار آب

به منظور محاسبه نفوذپذیری به بخار آب از استاندارد مصوب
 (ASTM, 2000) ASTM1 E96استفاده گردید .جهت انجام
آزمون ابتدا درون ظروف شیشهای (با مساحت دهانهی
 1/11166متر مربع) کلرید کلسیم بدون آب ریخته و سطح
ظروف به وسیله فیلم پوشانده شد و سپس با استفاده از گریس
درب بندی شدند .ظروف شیشهای درون دسیکاتور حاوی
محلول اشباع کلریدسدیم (رطوبت نسبی )%01قرار گرفتند.
محلول اشباع کلرید سدیم در دمای  21درجه سلسیوس رطوبت
01درصد ایجاد خواهد کرد .اختالف رطوبت نسبی در دو سمت
فیلم در دمای  21درجه سلسیوس ،فشار بخار معادل 1013/11
پاسکال ایجاد میکند .تغییرات وزن ظروف طی زمان با استفاده
از یک ترازوی دیجیتال با دقت ±101111گرم اندازه گیری شد،
منحنی تغییرات رسم و شیب هر خط رسم شده به وسیله
رگرسیون خط ( )R=1/333محاسبه گردید .نرخ انتقال بخار آب
( )WVTR2از تقسیم شیب خط کشیده شده ( )Slopeبر سطح
فیلم ( )Aبه دست آمد:
(رابطه)2

مشروط سازی فيلمها

نمونهها قبل از تمامی آزمونها در دسیکاتور حاوی نیترات
منیزیم (به منظور ایجاد رطوبت نسبی13درصد) و در دمای 21

1. American Society for Testing Materials
2 .Water vapor transmission rate
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نفوذ پذیری به بخار آب ( )WVP1با ضرب کردن ضخامت
فیلم ( )Xدر نرخ انتقال بخار آب و تقسیم بر اختالف فشار بین
رطوبت نسبی درون سلولها و رطوبت نسبی دسیکاتور بدست
آمد ).(ASTM, 2000
(=WVR
)
(رابطه)3

تولید شده ،تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطح و مقطع

اندازه گيری رطوبت

عرضی فیلمها گرفته شد .ابتدا فیلمها به کمک چسب نقره بر

بهمنظور اندازهگیری رطوبت ،ابتدا قطعاتی از فیلم ( 3×1سانتی-
مترمربع) درآون با دمای  111درجه سلسیوس تا رسیدن به
وزن ثابت خشک شدند .سپس کاهش وزن فیلمها قبل و بعد از
آونگذاری بر حسب درصد محاسبه شد ( Ghasemlou et al.,
.)2011

روی پایه آلومینیومی چسبانده شدند .پایهها در یک دستگاه

بزرگنماییهای مختلفی انجام گرفت ( Shojaee-Aliabadi et al.,

اندازه گيری حالليت در آب

.)2013

به منظور اندازهگیری حاللیت در آب فیلمها ،ابتدا قطعاتی از
فیلم ( 3×1سانتیمترمربع) درآون با دمای  111درجه سلسیوس
به مدت  24ساعت خشک شد .نمونههای خشک شده در 11
میلیلیتر آب مقطر به مدت  6ساعت روی شیکر با سرعت 111
دور در دقیقه تحت همزدن قرار داده شد .بعد از این مدت،
قطعات فیلم بوسیله کاغذ صافی که قبالً به وزن ثابت رسیده و
توزین شده بود از آب خارج گردید و پس از خشک کردن در
آون  111درجه سلسیوس به مدت  24ساعت ،توزین شدند.
میزان حاللیت در آب فیلمها از تقسیم کردن تفاوت وزن ماده
خشک قبل و بعد از غوطه وری بر وزن ماده خشک اولیه بر
حسب درصد (رابطه  )4بدست آمد (.)Ghasemlou et al., 2011
(رابطه)4

آناليز آماری

وزن ماده خشک پس از غوطه وری وزن ماده خشک اوليه موجود در فيلم
وزن ماده خشک اوليه موجود در فيلم

درصدحالليت

بررسی ريزساختار فيلمها

بررسی ریز ساختار فیلمهای تولیدی به وسیله میکروسکوپ
الکترونی روبشی ( ،Philips XL30هلند) انجام پذیرفت .به
منظور بررسی تأثیر افزودن آنزیم بر ریزساختار نمونههای فیلم

پوششدهنده/پاشنده تا نقطه بحرانی خشک شده و به مدت پنج
دقیقه با طال پوشش داده شدند .تصویر برداری از نمونهها به
وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی با ولتاژ  21کیلووات و در

اختالف بین تیمارهای مختلف بر اساس طرح کامالً تصادفی به
روش تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها بر اساس آزمون دانکن
در سطح احتمال  1درصد و با استفاده از نرم افزار آماری

SPSS

نسخه  21صورت پذیرفت .تمام آزمایشها در سه تکرار انجام
شد.

نتايج و بحث
ضخامت فيلمها

ضخامت فیلم نقش مهمی در ویژگیهای مکانیکی و خصوصیات
ممانعتکنندگی پلیمرها دارد (.)Miller & Krochta, 1997
نتایج این تحقیق نشان داد تفاوت معنیداری ( )p>1/11میان
ضخامت فیلمهای تیمار شده با آنزیم در مقایسه با فیلم شاهد

اندازه گيری خواص مکانيکی
2

اندازه گیری میزان مقاومت کششی(  )TSودرصد افزایش
3
طول(  )EBفیلمها بر طبق روش استاندارد )(ASTM, 2000
 ASTM D882-00با استفاده از دستگاه بافت سنج ( Stable
 ،Micro System TA.XT.PLUSانگلستان) به دست آمد.
نمونهها به ابعاد  21/4میلیمتر عرض و  01میلیمتر طول بریده
شد .فاصله بین دو فک از یکدیگر  11میلیمتر و سرعت فکها
 1/3میلیمتر بر ثانیه تنظیم گردید .مقادیر  EBبراساس میزان
افزایش طول تقسیم بر طول اولیه برحسب درصد و  TSبرحسب
مگاپاسکال بدست آمد.

(بدون تیمار آنزیمی) وجود نداشت و ضخامت فیلمها در دامنه
 1/113تا  1/111میلیمتر قرار داشت (جدول .)1عدم تأثیر
آنزیم بر ضخامت فیلمها در زمان پایین تیمار آنزیمی میتواند
نشان دهنده آن باشد که غالب اتصاالت عرضی ایجاد شده توسط
آنزیم از نوع پیوندهای درون مولکولی بوده است و کاهش جزیی
ضخامت فیلمها در زمان طوالنیتر تیمار آنزیمی نیز میتواند
بهدلیل اتصاالت عرضی شدید و ایجاد گسستگی در برخی نقاط
شبکه پروتئینی باشد (.)Truong et al., 2004
درصد رطوبت و حالليت در آب فيلمها

حاللیت در آب فیلمهای تیمار شده با آنزیم در مقایسه با فیلم
1.Water vapor permeability
2.Tensile strength
3. Elongation at break

شاهد بطور کامالً معنیداری ( )p>1/11کاهش یافت (جدول .)1
افزایش اتصاالت عرضی به دلیل تیمار آنزیمی  MTGaseو در

کوراوند و همکاران :تأثير زمان تيمار آنزيمیترانسگلوتاميناز ميکروبی بر خصوصيات فيلم خوراکی123 ...

نتیجه افزایش وزن مولکولی اجزاء پروتئینی میتواند علت
کاهش حاللیت در آب فیلمها باشد (

Carvalho & Grosso.,

 .)2004کاهش در حاللیت فیلمها در نتیجه تیمار آنزیمی توسط
آنزیم ترانسگلوتامیناز در سایر فیلمهای پروتئینی نیز گزارش
شده است (

& Yildirim & Hettiarachchy, 1998; Carvalho

;Grosso, 2004; Tang et al., 2005; Weng & Zheng, 2015
 .)Rostamzad et al., 2016در هرحال نتایج نشان داد که با

افزایش زمان تیمار آنزیمی از  1تا  3ساعت ،میزان حاللیت در
آب فیلمها افزایش مییابد .این وضعیت ممکن است به دلیل
ایجاد اتصاالت عرضی شدید درون و برون مولکولی میان
پروتئینها باشد که میتواند منجر به تشکیل زنجیرههای
پلیمری با وزن مولکولی بسیار باال گردد .چنین زنجیرههایی قادر
به تشکیل شبکه پروتئینی با پیوستگی مناسب نبوده و سبب
گسستگی شبکه در برخی نقاط میگردند و به این ترتیب
حاللیت فیلم افزایش مییابد ( .)Truong et al., 2004تأثیر
منفی زمان باالی تیمار آنزیمی ترانسگلوتامیناز بر خصوصیات
فیلم بر پایه ایزوله پروتئین سویا توسط ) Jiang et al. (2007نیز
گزارش گردیده است .این محققین همانند نتایج این پژوهش
بهترین زمان تیمار آنزیمی را زمان  1ساعت معرفی کرده و زمان
بیش از این را به منظور بهبود خصوصیات فیلم حاصل بیتأثیر

نفوذپذيری به بخار آب

عوامل بسیاری همچون میزان ماده نرمکننده ،مورفولوژی فیلم و
میزان اتصاالت عرضی روی نفوذپذیری به بخار آب فیلمها
تأثیرگذار هستند .فیلمهای پروتئینی معموال نفوذپذیری به بخار
آب خوبی ندارند که به دلیل طبیعت آبدوست آنها میباشد
( .)Yildirim & Hettiarachchy, 1998نفوذپذیری به بخار آب
فیلمهای تیمار شده با آنزیم در مقایسه با فیلم شاهد کاهش
معنیدار ( )p>1/11یافت (جدول .)1سایر محققین نیز به نتایج
مشابه در این زمینه دست یافتند ( ;Carvalho & Grosso, 2004
Tang et al., 2005; Wang et al., 2015; Rostamzad et al.,
 .)2016علیرغم کاهش نفوذپذیری به بخار آب فیلمهای

تیمار شده با آنزیم در مقایسه با فیلم شاهد ،همزمان با افزایش
زمان تیمار آنزیمی ،نفوذپذیری به بخار آب فیلمهای تیمار شده
افزایش یافت ،که این امر ممکن است به دلیل پلیمریزاسیون
شدید و تشکیل ژل ضعیف با افزایش زمان باشد .در تحقیقی
مشابه روی پلیمریزاسیون محلول بتاالکتوگلوبولین توسط آنزیم
ترانسگلوتامیناز مشاهده شد که پلیمریزاسیون شدید محلول
بتاالکتوگلوبولین باعث تشکیل ژل ضعیف میگردد ( Tanimoto
 .)& Kinsella, 1986در مطالعات دیگر نیز ایجاد اتصاالت عرضی
محدود عامل افزایش استحکام ژل و اتصاالت عرضی شدید عامل
تضعیف ژل پروتئینی معرفی شده است ( & Wilcox
.)Swaisgood, 2002; Jooyandeh et al., 2015

دانستند.

جدول .5مقادير ميانگين ضخامت ،حالليت به آب و نفوذپذيری به بخار آب فيلمها به همراه انحراف معيار

میزان آنزیم
(واحد بر گرم پروتئین)

زمان تیمار
(ساعت)

ضخامت
(میلیمتر)

حاللیت در آب
(درصد)

رطوبت
(درصد)

نفوذپذیری به بخار آب
()× 10-10 g m-1 s-1 pa-1

11

1

1/111±1/1112a

30/10±4/31a

23/33±1/12a

3/61±1/21a

11

1

1/111±1/1111a

13/30±1/63c

24/2±1/30b

2/31±1/23b

11

2

1/111±1/1141a

22/23±1/01bc

24/63±1/31b

2/11±1/32b

11

3

1/113±1/1111a

26/30±3/31b

24/30±1/04b

3/21±1/31a

اعداد با حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون حاکی از وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.

خصوصيات مکانيکی

مقاومت به کشش فیلمهای تیمار شده با آنزیم  MTGaseدر
مقایسه با فیلم شاهد بطور معنی داری افزایش یافت (شکل.)1
افزایش مقاومت به کشش فیلمهای پروتئینی در نتیجه تیمار
آنزیمی توسط آنزیم ترانسگلوتامیناز در سایر مطالعات نیز
مشاهده شده است ( ;Yildirim & Hettiarachchy, 1998
Carvalho & Grosso, 2004; Tang et al., 2005; Wang et
 .)al., 2015; Rostamzad et al., 2016افزایش مقاومت به

کشش در نتیجه تیمار آنزیمی به ایجاد اتصاالت عرضی درون
ساختار فیلم و تشکیل بیوپلیمرهایی با وزن مولکولی زیاد نسبت
داده شده است ( .)Tang et al., 2005تشکیل پیوند کواالنسی
بین مولکولهای پروتئین توسط آنزیم ترانسگلوتامیناز در
شکلگیری شبکه مؤثر است .ایجاد پیوندهای ایزوپپتیدی درون
ساختار پروتئین باعث استحکام شبکه میشود ( & Yildirim
.)Hettiarachchy, 1998
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a

۱

زمان تیمار آنزیمی(ساعت)

(مگاپاسکال)

۳

۲

b

مقاومت به کشش

ab

ab

۴
۳
۲
۱
۰

۰

شکل .5تأثير افزايش زمان تيمار حرارتی بر مقاومت به کشش فيلمها

نتایج تحقیق همچنین نشان داد که میزان کششپذیری
فیلمهای تیمار شده با آنزیم  MTGaseدر مقایسه با فیلم شاهد
کاهش مییابد (شکل  .)2نتایج تقریباً مشابهی توسط محققین
دیگر در این زمینه گزارش شده است ( Carvalho & Grosso,
 )2004; Tang et al., 2005که دلیل تفاوت جزیی در نتایج
میتواند به علت شرایط متفاوت تیمار آنزیمی باشد .کاهش
کششپذیری فیلم در نتیجه تیمار آنزیمی احتماالً به دلیل ایجاد
اتصاالت عرضی است که میتواند باعث کاهش حرکت ماتریکس
فیلم گردد ( .)Carvalho & Grosso, 2004در فیلمهای
پروتئینی معموالً افزایش مقاومت به کشش فیلم با کاهش
کشیدگی آن همراه است ( .)Tang & Jiang, 2007همانند نتایج
مشاهده شده در سایر پارامترهای اندازهگیری شده ،در اینجا نیز
مشاهده گردید که با افزایش زمان تیمار آنزیمی و افزایش ایجاد
اتصاالت عرضی ،مقاومت به کشش کاهش و کششپذیری
1
فیلمها افزایش مییابد( .شکل  1و  .)2افزایش میزان تجمع
پروتئین در نتیجه افزایش زمان تیمار آنزیمی میتواند دلیل این
تغییرات باشد ) .(Jiang et al., 2007تشکیل ژل ضعیف پروتئین
آبپنیر در اثر پلیمریزاسیون شدید پروتئین و ایجاد اتصاالت
عرضی شدید درنتیجه افزایش زمان تیمار آنزیمی ترانس-
گلوتامیناز توسط برخی محققین گزارش شده است ( & Wilcox
.)Swaisgood, 2002; Truong et al., 2004

۳

۲

۱

درصد افزایش طول

ab

ab

b

a

۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۰

۰

زمان تیمار آنزیمی (ساعت)

شکل.2تأثير افزايش زمان تيمار حرارتی بر ميزان کششپذيری فيلمها

رنگ

رنگ فیلم یکی از خصوصیات مهم در پذیرش محصول از طرف

1.aggregation

مصرفکننده میباشد ( .)Zolfiet al., 2014با افزایش زمان تیمار
آنزیمی  MTGaseپارامتر  bافزایش و  aکاهش یافت .به عبارت
دیگر میزان زردی و سبزی فیلمهای تیمارشده نسبت به فیلم
شاهد افزایش نشان داد که با نتایج (2015) Weng & Zheng
همخوانی داشت .با توجه به اینکه آنزیم ترانس گلوتامیناز
ساختار مولکولی و کریستالی ماتریکس فیلم را تغییر میدهد،
2
میتواند باعث تغییر در پاسخهای روشنایی شود ( Bae et al,
 .)2009در هرحال نتایج نشان داد که تیمار آنزیمی تأثیر
معنیداری روی پارامتر Lفیلمها ندارد که با نتایج & Weng
 )2015( Zhengمطابقت دارد .مقدار افزایش جزیی شفافیت
فیلم در اثر افزایش زمان تیمار آنزیمی احتماالً مربوط به منافذ
جدید ایجاد شده در فیلم یا بزرگتر شدن منافذ به دلیل اتصاالت
شدید عرضی میان پروتئینهای آب پنیر باشد ( & Yildirim
فیلمهای
 .)Hettiarachchy, 1998همانند پارامتر  ،Lپارامتر
تیمار شده در مقایسه با فیلم شاهد اگرچه مقدار کمی افزایش
یافت ،اما این اختالفات معنیدار نبود که با نتایج Bae et al
( )2009که تأثیر ایجاد اتصاالت عرضی با آنزیم ترانس گلوتامیناز
بر فیلم نانوکامپوزیت ژالتین ماهی را بررسی کردند همخوانی
دارد.
ارزيابی ريزساختار فيلمها با ميکروسکوپ الکترونی روبشی

آنالیز ریزساختار نشان داد که فیلمهای تیمارشده با آنزیم
 MTGaseدارای سطح یکنواختتر و مقطع عرضی فشردهتر
نسبت به نمونه شاهد هستند .مقطع عرضی فشردهتر فیلمهای
تیمار شده افزایش مقاومت به کشش و کاهش میزان کشش
فیلمها را در مقایسه با نمونه شاهد توجیه میکند ( Tang et al.,
 .)2005با توجه به حالت ترک خوردگی و ساختار گسستهتر فیلم
شاهد (شکل ،) 3نفوذپذیری به بخار آب و حاللیت به آب باالتر
این فیلم نسبت به فیلمهای تیمار شده قابل توجیه است.
هرچند تمامی نمونههای تیمار شده با آنزیم از پیوستگی و تراکم
شبکه پروتئینی باالتری نسبت به نمونه شاهد برخوردار بودند،
اما افزایش زمان تیمار آنزیمی از  1به  3ساعت (شکل  4و )1
سبب ایجاد شکافهایی در شبکه پروتئینی میگردید .به نظر
میآید که ترکهای موجود بویژه در فیلم تیمار شده بهمدت 3
ساعت به دلیل افزایش بیش از حد اتصاالت عرضی میان
پروتئینها باشد ،بهطوری که این ساختار ویژگی مکانیکی
وفیزیکی فیلم را تحت تاثیر قرار داده و سبب افزایش نفوذپذیری
به بخار آب و حاللیت در آب باالتر فیلم میگردد.

2. response to light
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جدول .2اثر تيمار آنزيمی بر ميانگين شاخصهای رنگ فيلمها به همراه انحراف معيار

میزان آنزیم
(واحد بر گرم پروتئین)

زمان تیمار حرارتی
(ساعت)

11

1

34/30±1/34a

11

1

a

34/03±1/40

11

2

a

34/21±1/33

11

3

33/33±1/33a

L

a

b

-1/11±1/23a

2/43±1/13b

ab

ab

ab

-1/4±1/13

-1/32±1/63

-2/21±1/43b

2/31±1/10

ab

3/62±1/01

3/33±1/41a

3/63±1/3a
a

11/12±1/12

a

11/30±1/11

11/33±1/33a

اعداد با حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون حاکی از وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.

پروتئینها سبب بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلمهای
تهیه شده برپایه ایزوله پروتئینی آبپنیر گردید .تیمار آنزیمی
 MTGaseفیلمها به مدت  1ساعت سبب افزایش پیوستگی و
یکنواختی فیلم و در نتیجه کاهش نفوذپذیری به بخار آب و
حاللیت آن شد ،هرچند با افزایش زمان تیمار آنزیمی از  1به 3
شکل .3تصاوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح (سمت راست) و
مقطع عرضی (سمت چپ) فيلم شاهد (فاقد تيمار آنزيم

ساعت حاللیت در آب و نفوذپذیری به بخار آب افزایش یافت .با
توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،به نظر میرسد که تیمار
آنزیمی  11U/g( MTGaseپروتئین ،دمای  41درجهسلسیوس)
به مدت  1ساعت به منظور تولید فیلمی با خصوصیات مکانیکی
و فیزیکی مطلوب مناسب باشد .بنابراین بکارگیری تیمار آنزیمی
ترانسگلوتامیناز در تولید فیلمهای تهیه شده بر پایه پروتئین

شکل .7تصاوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح (سمت راست) و

آبپنیر توصیه میگردد و به نظر میرسد با توجه به ویژگیهای

مقطع عرضی (سمت چپ) فيلم تيمار شده با آنزيم بهمدت  5ساعت

فیزیکی و مکانیکی مناسب چنین فیلمهایی بتوان از آنها به
عنوان پوششدهنده به منظور جلوگیری از تغییر کیفی و
افزایش مدت ماندگاری محصوالت غذایی همانند کیک استفاده
کرد.

شکل  .1تصاوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح (سمت راست) و
مقطع عرضی فيلم (سمت چپ) تيمار شده با آنزيم بهمدت 3

نتيجهگيری کلی
تیمار آنزیمی  MTGaseاز طریق ایجاد اتصاالت عرضی میان

سپاسگزاری
بدینوسیله نویسندگان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه
کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان بابت حمایت مالی
انجام این پایاننامه کارشناسی ارشد که مقاله حاضر بخشی از
نتایج آن بود  ،تقدیر و قدردانی مینمایند.
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