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متداولترین روش برای ایمنی و ماندگاری پایدار این ماده غذایی است .اما دما اثرات مخربی مانند انعقاد و همچنین
تغییر در طعم و بافت عناصر غذایی از جمله تخممرغ ایجاد میکند .از طرفی حذف باکتریهایی مثل

اشرشیاکلی1

یا سالمونال 2نیاز به دمای باال دارد .فراصوت فناوری سریع ،متنوع ،نوظهور ،امیدوارکننده و در حال تحقیق و توسعه
است که میتواند جایگزین فراوری حرارتی شود .بهطورکلی ،فراصوت در دو بخش تشخیص تازگی تخممرغ و
میکروبزدایی میتواند مورد استفاده قرار گیرد .ارزیابی تازه بودن تخممرغ که با سطح پروتئینها ،مواد معدنی و
ویتامین های موجود در آن ارتباط دارد ،به شدت مورد نیاز صنایع غذایی است .بررسیها نشان میدهد سرعت فاز
فراصوت به خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخممرغ بستگی دارد و میتواند بهعنوان ابزاری غیرمخرب و کارآمد برای
ارزیابی کیفیت تخممرغ مورد استفاده قرار گیرد .درمورد میکروبزدایی نیز فراصوت بسیار مؤثر و کاربردی است.
بررسیها نشان میدهد که فراصوت به تنهایی یا همراه با سایر فرایندهای پاستوریزاسیون 3میتواند برای فراوری
بهکار روند .این شیوههای پاستوریزه کردن میتوانند به فراوری حرارتی کمک کنند یا حتی جایگزین آنها شوند.
واژگان کليدي :تخممرغ ،فراوری با فراصوت ،میکروبزدایی ،تشخیص تازگی ،فراصوت
 .1مقدمه

محصوالت مثل کیکها ،مایونز و محصوالت گوشتی

تخممرغ منبعی عالی از پروتئینهای ضروری ،چربیها،

فراوری شده مورد استفاده قرار میگیرند [ .]5پروتئینهای

ویتامینها ،مواد معدنی و ترکیبات زیستفعال است [.]1

سفیده تخممرغ به دلیل فعالیت زیستی ،در دسترس بودن و

پروتئینهای تخممرغ به دلیل خاصیت کفکنندگی،

کاربرد آسان آن در زمینههای مختلف زیستپزشکی از جمله

امولسیون و ژلزایی بسیار خوبی که دارند در طیف وسیعی از

کشت سلولی ،ترمیم زخم ،مهندسی بافت ،مدلهای کشت

مولکولهای موجود در مایعات بدن مثل خون و برای اهداف

حرارتی مطرح شده است .درواقع این روش یک فناوری

تشخیصی یا نظارتی) کاربرد دارند [ .]3مصرف تخممرغ

بالقوه برای بهبود ایمنی تخممرغ و محصوالت مشتق شده

میتواند خطرات التهاب و بیماریهای ایمنی را کاهش داده

از آن از نظر میکروبی است [.]10

[ ]4و احتمال ابتال به آلزایمر را به دلیل کولین 2موجود در آن

تحقیقات انجام شده بر روی کاربرد فراصوت در فراوری مواد

کاهش دهد [.]2

غذایی نشان داده است که فراوری با فراصوت باعث کاهش

نگرانی درمورد کیفیت و ایمنی مواد غذایی باعث تمایل

اندازه ذرات ،بهبود حاللیت (پروتئینهای ایزوله نخود و

تولیدکنندگان به استفاده از روشهایی شد که نه تنها

سویا) ،بهبود خصوصیات امولسیون 7سفیده تخممرغ ،ژالتین

مقرونبهصرفه و سازگار با محیط زیست باشند ،بلکه نگرانی

گاو و پروتئینهای نخود میشود [ .]11همچنین نتایج

درمورد کیفیت و پایداری مواد مغذی ،ایمنی و عدم سمیت را

تحقیق بر روی اثرات پارامترهای عملکردیِ منابع فراصوت

به حداقل برسانند .تیمارسازی حرارتی ،پتانسیل باالیی برای

مثل فرکانس ،دما و مدت زمان تابش بر خصوصیات فیزیکی

فرایند غذایی و تولید محصوالت غذایی سالم و با ارزش

و شیمیایی پروتئینِ سفیده تخممرغ نشان میدهد که فناوری

افزوده باال دارد ولی در برخی موارد باعث تغییرات

سبزِ فراوری با فراصوتِ توان باال به دلیل اثر

سونوشیمیایی8

قابلتوجهی در خواص مواد غذایی شبیه تغییر رنگ (تیرهگی

فراصوت بر ترکیب مولکولی پروتئین سفیده تخممرغ باعث

آب میوه در فرایند پاستوریزاسیون) ،توسعه عطر و طعم

افزایش قابلتوجه حاللیت ،ظرفیت کفسازی و کاهش اندازه

نامطلوب (طعم پختگی در شیر پاستوریزه) و کاهش مواد

ذرات شده وخواص فیزیکوشیمیایی آن را بهبود میبخشد

مغذی (حذف کاروتنوئید 6پس از پاستوریزاسیون) میشود

[ .]5همچنین تحقیقات نشان میدهد که فراصوت یا

[ .]6فرایند حرارتی متعارف در تخممرغ نیز به دلیل وجود

فراصوت به همراه سایر فناوریهای گرمایشی باعث اختالل

پروتئینهای حساس به حرارت بهراحتی میتواند باعث

در حاللیت و تجمع پروتئینها در ذرات کوچکتر شده و

تجزیه و تجمع پروتئین و در نتیجه کاهش عملکرد

گلوبولین S11 9را به مقدار قابلتوجهی آزاد میکند ،بنابراین،

پروتئینهای تخممرغ شود .بر این اساس صنعت غذا به دنبال

این روشها برای اصالح خصوصیات امولسیونکننده

روشهای جدید فراوری غیرحرارتی یا روشهایی است که

گلوبولین S11مناسب هستند [.]15

حرارت کمتری تولید کنند ،تا عملکرد پروتئینها حفظ شود

همانطورکه گفته شد ،بسیاری از مواد غذایی مثل تخممرغ

[ .]5بنابراین ،چالش اصلی همان شناسایی فناوریهای جدید

و محصوالت زیستفعال از نظر حرارتی حساس و در برابر

است که نه تنها ویژگیهای ذاتی عملکرد تخممرغ یا اجزای

تغییرات شیمیایی و فیزیکی آسیبپذیر هستند .فرآوری مواد

آن را بهبود بخشد ،بلکه کیفیت محصول را نیز افزایش دهد

غذایی با کمک فراصوت بهعنوان روشی جدید و غیرحرارتی

[ .]7یک روش مناسب باید عمر مفید محصوالت را افزایش

مورد توجه محققان قرار گرفته است .از جمله مزایای فراوری

و میکروارگانیسمهای نامطلوب را کاهش داده و کاهش

با فراصوت میتوان به زمان پردازش کوتاهتر ،افزایش کیفیت

خواص مواد مغذی و تغییر ظاهر محصوالت را به حداقل

و نیز سازگاری با محیط زیست (فناوری سبز) اشاره کرد [.]13

برساند [ .]8استفاده از فناوریهای جدید میتواند روشهای

بنابراین ،فراصوت برای استخراج و فرآوری محصوالت و

مناسبی برای تولید محصوالت غذایی با کیفیت باال و

مواد غذاییِ حساس به حرارت بسیار مفید است .از آنجا که
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و نیز حسگر زیستی( 4برای اندازهگیری سریع و آسان

فراصوت بهعنوان جایگزین مناسبی برای پاستوریزاسیون
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سلول سه بعدی ،داروسازی ،فناوریهای تغذیه و مواد غذایی

ماندگاری بیشتر فراهم کند [ .ّ]9در این میان ،فراوری
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تجهیزات مورد نیاز فراصوت بهراحتی و در دسترس هستند،

زمان نگهداری و همچنین تغییرات کیفی در حین نگهداری

صنایع غذایی عالقه زیادی به استفاده از این فناوری جدید و

تخممرغ مورد بررسی قرار گرفته است .بخش پایانی مقاله

سازگار با محیط زیست دارد.

نیز به مقایسه روشهای مختلف فراوری تخممرغ و سپس

عالوهبراین پس از تخمگذاری ،به دلیل تبادل گازها با محیط

نتیجهگیری اختصاص یافته است.

و از بین رفتن رطوبت ،کیفیت تخممرغ با گذشت زمان تغییر
میکند .ارزیابی تازه بودن تخممرغ که با سطح پروتئینها،
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 .2فراصوت و کاربرد آن در صنایع تخممرغ

مواد معدنی و ویتامینهای آن ارتباط زیادی دارد ،کاری

 .2-1فراصوت

اساسی و مهم در صنایع غذایی است [ .]1تخممرغ با پوسته

بهطورکلی فراصوت بهعنوان یک موج مکانیکی با فرکانس

فاسد شدنی است و میتواند بهسرعت در طی ذخیرهسازی

باالتر از  50کیلو هرتز تعریف میشود.

دچار افت کیفیت شده و باعث خسارت اقتصادی عمدهای به

فرکانس امواج صوتی در محدوده شنوایی انسان یعنی 16

صنعت طیور شود .این افت کیفیت با تغییرات شیمیایی،

هرتز تا  50کیلوهرتز و فرکانس امواج فراصوت در

تغذیهای ،عملکردی و بهداشتی همراه است .سرعت این

فرکانسهای باالتر از شنوایی انسان یعنی در محدوده

تغییرات در زمان ذخیرهسازی به دما ،رطوبت ،محیط گازی،

فرکانس 50کیلوهرتز تا  10مگاهرتز قرار دارند [ ]16و

زمان نگهداری ،سن و نژاد مرغ بستگی دارد [ .]14تغییرات

هنگامیکه از محیطی عبور میکنند ،باعث جابهجایی طولی

شیمیایى و فیزیکى زیادى در طى دوره انبارکردن و نگهداری

ذرات و در نتیجه انبساط و انقباض تناوبی در محیط میشوند

تخممرغ اتفاق میافتد .از جمله تغییرات فیزیکى مشاهدهپذیر

[ .]13در طی این انبساط و انقباض در نقاطی که فشار مایع

در طى دوره انبارکردن و نگهداری تخممرغ میتوان به

از مقدار بحرانی پایینتر است ،حبابهای بخار ایجاد

افزایش مساحت حفره هوا ،نازك شدن ضخامت سفیده و

میشوند .سپس این حبابها منبسط و منقبض میشوند و در

زرده تخممرغ اشاره کرد .عموما افزایش مساحت حفره هوایى

نهایت حبابها در چرخه انقباض به شرایط یک بحرانی

به دلیل از دست دادن  CO2و آب از طریق پوسته است.

میرسند که انفجار اتفاق افتاده و مقدار زیادی انرژی آزاد

همچنین تغییرات مربوط به کهنهتر شدن سفیده و زرده

میشود .نمایی از این فرایند در شکل  1نشان داده شده است.

تخممرغ از مشهودترین تغییرات هستند [ .]12در این مقاله

دما و فشار تخمینی در لحظه فروپاشی به ترتیب حدود 2000

در ابتدا به فراصوت و نحوه عملکرد آن و سپس به کاربرد

کلوین و  1000اتمسفر است [ .]17این فشار و دمای زیاد که

فراصوت درمورد تخممرغ بهعنوان محصولی مهم پرداخته

به دلیل انفجار حبابها در مجاورت سطح سلول فراهم

خواهد شد .این بخش به دو قسمت استفاده از فراصوت در

میشوند ،باعث ایجاد میکروجتهایی شده که به سمت

تشخیص تازگی تخممرغ و نیز میکروبزدایی تقسیم

سلول بوده و باعث پارگی آنها میشود.

میشود .پتانسیل فراصوت برای تعیین تازگی ،پیشبینی

شکل  .1سازوکار حفره زایی 10فراصوت [.]17

کوچـک در سـطح شـده کـه عمـل جذب و انتشار مواد

بنابراین ،تخممرغ تازه بسیار فاسد شدنی است و زمان

تسهیل مییابد [ .]18فراصوت عمدتا با دو روش مختلف

ماندگاری محدودی دارد [ .]9برخی از پارامترهای مهم

بهکار گرفته میشود که عبارتند از:

ارزیابی کیفیت تخممرغ عبارتند از واحد هاو pH ،11آلبومین،

 -1قرار دادن پروب فراصوت در محصول مایع ،و

شاخص زرده ،رنگ زرده و کاهش وزن تخممرغ [.]19

 -5غوطهور کردن محصول در حمام فراصوت.

همانطورکه شکل  5نشان میدهد ،واحدها و و حجم سلول

اگر چه حمام فراصوت در مقایسه با پروب دارای توان کمتری

هوا در طول زمان نگهداری به ترتیب کاهش و افزایش

است ،اما برای غیرفعالسازی میکروبی و بهبود کیفیت

مییابند .همچنین شاخص زرده در طول زمان نگهداری

محصوالت غذایی کاربرد دارد [.]5

کاهش مییابد .افزایش حجم سلول هوا مهمترین تغییر

 .2-2تخمین تازگی تخممرغ
علیرغم اینکه تخممرغ دارای بستهبندی طبیعی (پوستهی
تخممرغ) است ،اما به دلیل میزان زیاد پروتئین موجود در آن

فیزیکیِ قابل مشاهده در تخممرغ در طول دوره ذخیرهسازی
است که عمدتا به دلیل از دست دادن آب و  CO2از طریق
پوستهی تخممرغ و نیز تغییرات مربوط به آلبومین (سفیده)
و زرده است [.]50
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بین رفتن الیه مرزی ،افـزایش سطح تماس و ایجاد منافذ

بسیار آسیبپذیر است.
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پدیده حفرهزایی در نزدیک الیه مرزی آن سبب اغتشاش ،از

حتی در مدت زمانهای کوتاه نیز به دلیل رشد میکروبی
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(الف)

(ب)

شکل  .2نمودارهای الف) عدد هاو و ب) ارتفاع سلول هوا بر حسب زمان در دمای اتاق و دمای یخچال [.]20
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همچنین هرچه واحد هاو باالتر باشد ،کیفیت آلبومین

بین تخممرغها بالفاصله پس از تخمگذاری و پس از

بهترخواهد بود [ .]19شاخص زرده ،15ویسکوزیته 13زرده را

نگهداری  14روزه وجود ندارد .عمال گروه تخممرغ تازه در

نشان میدهد و مقادیر باالتر  YIنشاندهنده کیفیت بهتر

طی زمان قابل دسترس نیست .نتایج بررسی در زمانهای

تخممرغ است [ .]51حفظ کیفیت تخممرغهای با پوسته در

کمتر انبارداری تخممرغ ،مثال  7روز نیز مؤید این مساله

بازاریابی بسیار مهم است و افزایش پایداری این تخممرغها

است .نکته حائز اهمیت دمای نگهداری است .همانطورکه

در حین نگهداری ضروری است .مقاومت پوسته نه تنها برای

مشاهده میشود ،تخممرغهای انبار شده در دمای  52درجه

به حداقل رساندن انتقال جرم از طریق پوسته تخممرغ مهم

سانتیگراد رفتار کامال متفاوتی را نسبت به سایر

است و باعث افزایش ثبات ذخیرهسازی آن میشود ،بلکه

تخممرغهای انبار شده نشان میدهند که بیانگر این مطلب

باعث افزایش ویژگیهای ضدباکتری تخممرغ نیز میشود.

است که دما مهمترین عامل محیطی است که بر تازگی

این امر باعث افزایش دوره نگهداری در دمای محیط و

تخممرغ تأثیر دارد .بهطورکلی ،تخمهای ذخیره شده در  2و

کاهش تلفات اقتصادی است [ .]55کیفیت تخممرغ یک

 12درجه سانتیگراد با مقادیر باالتر واحدها و ،شاخص زرده،

مفهوم چند بعدی است که به پارامترهای مختلفی بستگی

وزن مخصوص و رنگ زرده مشخص میشوند ،درحالیکه

دارد .تحقیقات زیادی تأثیر عوامل مختلف بر کیفیت تخممرغ

تخممرغهای ذخیره شده در  52درجه سانتیگراد با کاهش

را مورد بررسی قرار دادهاند .بهعنوان مثال ،تأثیر سه عامل

وزن باالتر در زمان ذخیرهسازی از سایر دماها متمایز

محیطی (دما ،زمان نگهداری و رطوبت نسبی) بر

میشوند .این اختالف در زمانهای کمتر ذخیرهسازی هم

شاخصهای کیفیت تخممرغ مورد بررسی قرار گرفتهاند.

مشاهده میشود البته میزان اختالف اندکی کمتر است.

همانطورکه در شکل  3نشان داده شده است ،هیچ شباهتی

شکل  .3نمودارهای همبستگی برای شاخصهای کیفیت مهم تخممرغ پس از ذخیرهسازی  21روز در دماهای مختلف.]23[ .

محیطی مؤثر بر ویژگیهای کیفیت تخممرغ است و سپس

از روشهای غیرمخرب و کم هزینه است که میتواند در

به ترتیب زمان ذخیرهسازی و رطوبت نسبی عوامل مؤثر

ارزیابی کیفیت و کشف تقلب در محصوالت کشاورزی ،دام

بعدی هستند [ .]53بنابراین ،فراوری غیرحرارتی تخممرغ

و طیور مورد استفاده قرار گیرد [ .]33در استفاده از

بسیار مهم است .تحقیقات زیادی درمورد افزایش پایداری

فناوریهای مبتنی بر فراصوت اغلب به دلیل ارزانتر بودن،

کیفیت تخممرغ تازه با روشهای غیرحرارتی مانند فشار

قابلیت حمل دستگاه و زیستسازگاری نسبت به سایر

هیدرواستاتیک باال  ،]54[ )HHP( 12فراصوت ),9[ 16(US

روشها برتری دارند .عالوهبراین ،امواج فراصوت کم انرژی

[ ،]52 ,9اشعه ماوراء بنفش ( ،]57 ,56[ )UVمیدانهای

در آزمایش غیرمخرب ،)NDT( 19تأثیرات منفی بر روی

الکتریکی پالسی ]59 ,58[ 17و استفاده از ازن ،]30[ 18برای

خواص فیزیکی و مکانیکی مواد زیستی ندارند [ .]34ابونجمی

جلوگیری از تغییرات منفی ناشی از گرما در مواد غذایی فاسد

در سال  5014با پیشبینی محاسبه سرعت فراصوت در

شدنی انجام شده است [ .]9همچنین ،نیاز به وجود روشهایِ

تخممرغ ،امکان پیشبینی غیرمخرب شاخصهای اصلی

قابل اعتماد ،سریع و غیرمخرب برای فراوری غیرحرارتی و

کیفیت تخممرغهای تجاری را بررسی کرد و مدلی برای

ارزیابی همزمان کیفیت تخممرغ منجر به توسعه بسیاری از

ارزیابی تازگی تخممرغ با استفاده از فراصوت غیرمخرب ارائه

این روشهای پیشنهادی شده است [ .]31فراصوت یکی از

نمود .در این آزمایش از امواج فراصوت با فرکانس  120کیلو

فناوریهای جدید ،پایدار و سبز است که محبوبیت فزایندهای

هرتز و با سرعت نمونهبرداری  5/2گیگا نمونه بر ثانیه 50در

در فراوری مواد غذایی بهویژه در تجزیه بافت ،استخراج

بررسی تازگی تخممرغها استفاده شد و دما در طی این

mech_mag@yahoo.com

ارائه شده است ،نشان میدهد که دما مهمترین عامل

دست فیلتراسیون کسب کرده است [ .]35این فناوری یکی
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پژوهش ،به دقت کنترل شد .این مدل پیشنهادی با محاسبه

کانتینرهای حمل و نقل و ذخیرهسازی که دارای رطوبت و

سرعت فاز فراصوت در داخل ماده تخممرغ قادر به تعیین

درجه حرارت باال هستند ،میتوانند منجر به فساد و خسارات

مقدار آلبومین ،ارتفاع سلول هوا و برخی پارامترهای کیفیت

اقتصادی یا ایجاد خطر برای سالمت عمومی شوند.

تخم است .نتایج نشان داد که دامنه قلههای اصلی سیگنال

اشرشیاکلی ،سالمونال و استافیلوکوکوس

اورئوس51

فراصوت در طی زمان و با تعداد روزهای انبار تخممرغ

اصلیترین عوامل بیماریزایی هستند که میتوانند از طریق

افزایش مییابد .عالوهبراین ،تفاوت قابلتوجهی بین مقادیر

تخممرغ منتقل شوند [ .]36تخممرغ کامل مایع

(55)LWE

میانگین سرعت فاز امواج صوتی در تخممرغ در روزهای

طبق مقررات فعلی باید در دمای  60درجه سانتیگراد یا

مختلف انبارداری مشاهده شد .مقایسه نتایج آزمایش بر روی

بیشتر برای مدت حداقل  3/2دقیقه گرم شود .از طرفی

تخممرغهای انبار شده در دمای اتاق و یخچال نشان داد که

محققان دریافتند که عملکرد سفیده تخممرغ پس از گرم

این تغییرات برای تخممرغهای انبار شده در دمای اتاق با

شدن چند دقیقهای در دمای باالتر از  27درجه سانتیگراد،

اهمیتتر است .همچنین ،نتایج این تحقیق نشان داد که

ضعیف میشود و به دلیل انعقاد پروتئینهای سفیده باید

سرعت فاز میتواند بهعنوان معیار مناسبی برای اندازهگیری

دماهای پایینتر برای نگهداری انتخاب شود .همچنین ،شیوع

آلبومین و ارتفاع سلول هوا و بنابراین کیفیت تخممرغ باشد

سالمونال53

[ .]1عالوهبراین ،مقایسه نتایج این شیوه تشخیص با نتایج

میکروبهای بیماریزا در دمای پایین اتفاق بیفتد .بنابراین

تعیین ارتفاع سلول هوا ،ضخامت آلبومین ،واحد هاو و

نتایج نشان میدهد که پاستوریزسیون دمای باال برای

شاخص زرده تخممرغی که با شیوههای مخرب اندازهگیری

تخممرغ کاربرد ندارد و بنابراین دستیابی به فناوریهای

شد ،مؤید تطابق بسیار مناسب نتایج این دو شیوه بود [.]1

غیرحرارتی جایگزین برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی مانند

 .2-3میکروبزدایی تخممرغ

میتواند به دلیل پاستوریزاسیون ناقص

تخممرغ و نیز حفظ ویژگیهای کیفیت تخممرغ کامل مایع
ضروری است [ .]37به همین دلیل ،از دهههای گذشته

 2-3-1پاستوریزاسیون تخممرغ کامل

توسعه سریع روشهای جدید نگهداری و حذف آلودگی به

تخممرغ بهعنوان غذایی کامل و طبیعی درنظر گرفته

دلیل تقاضای مصرفکنندگانِ مواد غذایی تازه و حداقل

میشود .سفیده تخممرغ منبع طبیعی بسیار خوب از پروتئین

فراوری شده با ماندگاری طوالنی آغاز شده است.

با کیفیت باال است که سرشار از اسیدهای آمینه ضروری

عالوهبراین ،تحقیقات زیادی درمورد بهبود یا حفظ کیفیت

است .زرده منبع آنتیاکسیدانها ،اسیدهای آمینه معطر،

تخممرغ تازه با استفاده از ترکیبِ روشهای غیرحرارتی انجام

کاروتنوئیدها ،ویتامینها ،فسفولیپیدها و پروتئینها است ،که

شده است [ .]38فراصوت باشدت باال بهعنوان فناوریِ

نه تنها نیاز تغذیهای را تأمین میکند بلکه برای سالمتی نیز

غیرفعالسازی غیرحرارتی برای محصوالتی مثل تخممرغ

مفید است و میتواند از بروز برخی بیماریها نظیر بیماری

مورد توجه تولیدکنندگان مواد غذایی قرار گرفته است .از

قلبی جلوگیری کند .همچنین ،مواد موجود در پوسته تخممرغ

مزایای فراصوت با شدت باال میتوان به حفظ کیفیت

مخصوصا کلسیم به خوبی جذب مواد معدنی بدن انسان

محصول ،طراوت ،همگنسازی محصول و همچنین

میشود [ .]32سطح تخممرغ میتواند قبل از تخمگذاری یا

غیرفعالسازیِ همزمان عوامل بیماریزا اشاره کرد.

بعد از تخمگذاری با پرندگان به انواع میکروارگانیسمها آلوده

عالوهبراین ،این شیوه فراوری و میکروبزدایی ساده و نسبتاً

شود .مواد مدفوع ،مواد النهسازی ،گرد و غبار ،مواد غذایی،

ارزان است و بهراحتی با اکثر محیطها سازگار میشود.

محققین اثر فراصوت باشدت باال بر غیرفعالسازیِ سالمونال

باعث از بین رفتن قابلتوجه تخممرغ در هنگام ذخیرهسازی

در محیط کشت و تخممرغ کامل

و حمل و نقل در بازار خواهد شد [ .]43لذا الزم است درمورد

مایع ) (LWEرا بررسی کردند .عالوهبراین ،نمونهها از نظر

اثر همافزایی درمان فراصوت به همراه استفاده از پوششهای

رنگ و خواص رئولوژیکی 52نیز بررسی شدند .این مطالعه

خوراکی برای دستیابی به استحکام پوسته ،کیفیت تخممرغ

نشان داد که بهکارگیری فراصوت با شدت باال میتواند

و میکروبزدایی بررسیهای بیشتری انجام شود.

انتریتیدیس54

کنترل سریع سالمونال در  LWEو سایر غذاهای مایع را
به دنبال داشته باشد و این روش یک روش ایمنسازی
مناسب است [ .]39فراصوت و ازن نیز در بین فراوریهای
غیرحرارتی به دلیل پتانسیل بالقوه آنها در بهبود کیفیت و
ایمنی مواد غذایی فاسد شدنی بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند.
تحقیقات زیادی درمورد استفاده از فراصوت برای حفظ
کیفیت غذاهای فاسد شدنی نظیر تخممرغ انجام شده است
[ .]40اما بیشتر تحقیقاتی که درمورد فراصوت انجام شده ،بر
روی جنبه میکروبیولوژیکی محصوالت متمرکز شده است
[ ]41و متاسفانه مطالعات کمی درمورد یافتن بهترین روش
است .در سال  5019تحقیقی برای یافتن بهترین روش
فراوری با استفاده از فراصوت انجام شد .در این روش در ابتدا
تخممرغها در آب مقطر غوطهور شدند و سپس امواج
فراصوت  420وات به مدت  4دقیقه به آنها اعمال و بعد در
نگهداری شدند .سپس این تخممرغها برای بررسی تأثیر
تیمار بر پارامترهای کیفیت داخلی تخممرغهای با پوسته
(مثال مقدار  ،pHشاخص زرده ،ویسکوزیته آلبومین ،جامدات
محلول pH ،آلبومین و زرده) مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج
نشان داد که فراصوت میتواند بهعنوان گزینه مناسب و جدید
درمانِ غیرحرارتی برای حفظ ثبات تخممرغ ها بهکار گرفته
شود [.]45
اگرچه تحقیقات انجام شده نشان میدهد که فراصوت به
حفظ کیفیت تخممرغ از نظر باکتریولوژیکی کمک میکند،
اما متاسفانه بر استحکام پوسته به دلیل سازوکار حفره ،تأثیر
نامطلوبی دارد [ ]55و این اثرات نامطلوب بر مقاومت پوسته

هستند و تخممرغ یکی از بهترین منابع پروتئین است که
دارای خواص مفید و بیشماری است [ .]44سفیده تخممرغ
مایع زیستی چسبناکی است که به دلیل ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی و پروتئینهای ضدمیکروبی خاصیت
ضدباکتری دارد .اوالبومین ،56که حدود  ٪24از کل پروتئین
سفیده تخممرغ را تشکیل میدهد ،مسئول اصلی ژلسازی
است [ .]42زرده تخممرغ تقریباً از  ٪20آب ٪30 ،چربی و
 ٪16پروتئین تشکیل شده است [ .]46محتوای زیاد و تنوع
پروتئین و لیپید در زرده تخممرغ ،اساس تشکیل ژل است
[ .]47این ماده به دلیل خواص تغذیهای ،حسی و
فراسودمندی آن بهصورت گسترده در محصوالت غذایی
مختلف بهکار میرود [ .]48همچنین تخممرغ مایع بهطور
گسترده برای تولید غذاهای فرآوری شده ،استفاده میشود .با
این حال ،ماندگاری این محصوالت مایع بسیار کم است و
فرایندهای مختلفی برای افزایش ماندگاری این ماده انجام
میشود .تغییرات پروتئینهای تخممرغ در طی فراوریهای
حرارتیِ صنعتی میتوانند منجر به کاهش عملکرد مطلوب
آن شوند [ .]49بنابراین ،انعقاد پروتئینها در دمای باال باعث
محدود شدن فرایند پاستوریزاسیون تخممرغ به دماهای
پایینتر و در نتیجه زمانهای طوالنیتر میشود [ .]20این
محدودیتِ فراوری در دمای پایین نیز به نوبه خود میتواند
خطرات بیماریزایی مانند آلودگی با اشرشیاکلی ایجاد کند
[ .]21بنابراین ،تقاضای زیادی برای فناوریهای سازگار با
محیط زیست برای پردازش مواد غذایی ایجاد شده است.
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انباری با دمای  54درجه سانتیگراد به مدت  2هفته

همانطورکه گفته شد ،پروتئینها برای تغذیه انسان ضروری
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تیمار درمانی برای حفظ کیفیت داخلی تخممرغ انجام شده

 2-3-2پاستوریزاسیون زرده و سفیده تخممرغ
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روشهایی که بتوانند بهطور همزمان هم کیفیت و پایداری

همانطورکه مشاهده میشود ،نتایج بررسیها مؤید تأثیر

تخممرغ را تضمین کنند و هم میکروبزدایی محصول را

قابلتوجه فرکانس ،توان ،دوز انرژی و مدت زمان اعمال

انجام دهند [ .]7تحقیقات زیادی با هدف استفاده از

فراصوت بر تعداد اشرشیاکلی است.

فناوریهای فراوری غیرحرارتی یا استفاده از فرایندهای

همچنین نتایج نشان میدهد که فراوری با فراصوت در

حداقل حرارتی برای هدف قرار دادن میکروارگانیسمها در

فرکانس فراصوت  40کیلوهرتز و توان فراصوت  6/9وات

مواد غذایی انجام شده است .نتایج نشان داده است که این

منجر به کاهش 0/2 log CFU /mlدر آلبومینlog ،

روشهای غیرحرارتی حساسیت بیشتری نسبت به

0/7 CFU /mlدر زرده و 0/2 log CFU /mlدر

فرایندهای غیرگرمایی دارند [ .]25این نتایج منجر به

تخممرغ کامل مایع میشود .بنابراین ،نتایج بیانگر مفید بودن

مطالعات گسترده درمورد اثربخشی فناوریهای غیرحرارتی

فراصوت بهعنوان روشی مکمل برای کاهش تعداد

مثل فراصوت و بررسی سازوکارهای غیرفعالسازی آنها شده

میکروارگانیسمها در محصوالت تخممرغ است [.]21

است .نتایج این بررسیها نشان میدهد که فراصوت به

همچنین تحقیقاتی درمورد فراوری ترکیبی فراصوت و

تنهایی یا همراه با فرایندهای دیگر دارای پتانسیل باالیی

لیزوزیم (US + Lys) 59برای غیرفعال کردن سالمونال

برای جایگزینی با فراوری حرارتی یا کمک به فراوری

تیفی موریوم 30در تخممرغ کامل مایع ) (LWEانجام

حرارتی سنتی است.

شد .غیرفعالسازی سالمونال تیفی موریوم تحت تیمار با

در تحقیقاتی که در سال  5050انجام شد در ابتدا تخممرغ

فراصوت با توان  602 W/cm2و در دمای  32درجه

مایع ،آلبومین و زرده تخممرغ را بهطور مصنوعی با

سانتیگراد بسیار قابلتوجه بود و تعداد سالمونال تیفی موریوم

اشرشیاکلی آلوده کردند .در این مطالعه تجهیزات فراصوت با

در طی اولین  50دقیقه فراوری بهطور قابلتوجهی کاهش

فرکانسهای  50و  40کیلوهرتز ،توانهای  180و  300وات

یافت ( ،)P <0.05اما تغییر قابلتوجهی در طی فراوری در

و زمان تابش  42 ،30و  60دقیقه مورد استفاده قرار گرفتند.

بازه  30-50دقیقه مشاهده نشد .نتایج غیرفعالسازی

همچنین سامانه خنککننده چرخشی برای کاهش واحدهای

سالمونال تیفی موریوم با استفاده همزمان از فراصوت و

کلنی تشکیل شده (CFU( 57نمونههای اشرشیاکلی مورد

لیزوزیم نیز منجر به نتایجی مشابه مورد قبل شده و این یعنی

استفاده قرار گرفت .نتایج تحقیقات نشان داد که سطح توان

سلولهای حساس به فراوری فراصوت در مدت زمان

جذب شده تأثیر قابلتوجهی بر تعداد اشرشیاکلی دارد و توان-

کوتاهی پس از قرار گرفتن در معرض فراصوت تخریب می-

های  3/7و  6/9وات برای دستیابی به کاهش قابلتوجه

شوند ،درحالیکه به آرامی مقاومت در برابر فراصوت ایجاد

تعداد اشرشیاکلی در مقایسه با نمونه کنترل کفایت میکند.

میشود و این امر منجر به زنده ماندن سالمونال تیفی موریوم

همچنین اعمال فرکانس  50کیلوهرتز و  40کیلوهرتز باعث

در منحنی تغییرات تعداد میشود.

کاهش قابلتوجه تعداد اشرشیاکلی نسبت به نمونه کنترل

عالوهبراین ،نتایج بررسیها نشان میدهد که غلظتهای

شد.

باالی پروتئین مانع از گسترش امواج فراصوت میشود و این

عالوهبراین ،تأثیر فراصوت حتی در دوز انرژی فراصوتی به

امر باعث کاهش اثر فراصوت و حتی بیتأثیر شدن امواج

پایینی  6/66کیلوژول مشخص و واضح بود .آزمون گیمز

فراصوت در ناحیهای از تخممرغ و بنابراین کاهش تأثیر

هاول 58نشان داد که نتایج تابش دوزهای باال و پایین با هم

فراصوت در غیرفعال کردن میکروبها میشود .در هرحال،

متفاوت است .این نتایج در شکل  4ارائه شده است.

نتایج این بررسیها بهطورکلی نشان میدهد که US +

 Lysفناوری است که میتواند برای فراوری پاستوریزاسیون

ضدمیکروبی ارتباط نزدیکی با توان و مدت زمان

سریع در  LWEبهکار گرفته شود [.]37

فراصوتدهی نشان داد .فراوری همزمان با فراصوت
وامولسیون اسانس آویشن 31نیز منجر به اثرات غیرفعالکننده
همافزاینده حیرتانگیزی در طی فراوری شد که نشان
میدهد ،فراصوت باعث افزایش حساسیت سلولها به
35

ترکیبات ضدباکتری میشود .در شکل  2تصاویر TEM

اثرات تخریبی فراصوت بر مورفولوژی و فراساختار سلول از
نظر تشکیل منافذ ،نشت محتوای سلولِ داخلی و تجزیه
سلول نشان داده شده است .همانطورکه انتظار میرود ،امواج
فراصوت باعث نفوذپذیری غشای خارجی و داخلی ،کاهش

(الف)

سیالیت غشا و غیرقطبی شدن پتانسیل غشا میشود.
عالوهبراین تغییرات قابلتوجهی در چربیها ،پروتئینها و
فسفولیپیدها مشاهده میشود [.]23
این تصاویر نشان میدهد که سلولهای اشرشیاکلی گروه
کنترل یا شاهد (غیرفراوری) در شکل -2الف دارای غشا
هستند .همچنین نتایج فراوری با توان فراصوت W/cm2

(ب)

 191به مدت  9دقیقه در شکل -2ب -نشانگر کمی دررفتگی
و کوچک شدن غشای سیتوپالسمی است .در شکل -2ج
نتایج درمان فراصوت اشرشیاکلی با شدت باالتر W/cm2
درمان منجر به از بین رفتن یکپارچگی غشای سلولی ،تغییر
شکل سلول ،نشت مواد تشکیل دهنده داخلیِ سلول و تخریب
سلولها میشود .بهطور خاص ،این مطلب در شکل -2ج و

(ج)

-2د مشاهده میشود .در این شکلها ،قطعاتی از بقایای

شکل  .4رگرسیون خطی  log CFU/mLبر حسب دوز انرژی

دیواره سلولی به همراه سلولهای نسبتا آسیب دیده وجود

به ازای دو فرکانس  20کیلوهرتز و  40کیلوهرتز برای

دارد .افزایش زمان فراوری به  57دقیقه باعث ایجاد تغییرات

الف) آلبومین ،ب) زرده و ج) تخممرغ مایع []51

شدیدتری در ساختارهای سلولی میشود .تصاویر شکلهای

همچنین اخیرا فعالیت ضدمیکروبی فراوری فراصوت مورد
بررسی قرار گرفت و تغییرات ناشی از فراصوت در غشای
سلولی اشرشیاکلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .رفتار

-2ه و -2و نشانگر
واکوئلهای32

اعوجاج34

برگشتناپذیر سلول،

عظیم  ،36توزیع یکنواخت محتوای

سیتوپالسمی و تراکم الکترون ناهمگن است .در این شرایط
حدی ،انبوهی از بقایای سلولی با سلولهای لیز شده مشاهده
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میشود که به دلیل جریان شدید اجزا سلولی خارج شونده
است .نتایج تحقیقات نشان داد که سطوح مختلف تخریب با
توجه به زمان و توان فراوری با فراصوت توسط سلولها درك
خواهند شد.
این نتایج به وضوح تأیید میکند که فراصوت با جداسازی

(د)

نامنظم غشای سیتوپالسمی از دیوارههای سلول ،شکستن
دیوارههای سلولی و تجزیه ساختارهای داخلی سلول منجر
به آسیب شدید فیزیکی به سلولهای اشرشیاکلی و انتشار
محتوای سلولی میشود [.]23
(ه)

(الف)
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(و)

(ب)
(ز)
شکل  .5تصاویر  TEMاشرشیاکلی در طی فراوریهای مختلف
با فراصوت در دو بزرگنمایی  1و 2میکرون.
الف) گروه کنترل و بدون فراوری با فراصوت

(ج)

ب– د -و) فراصوت  191W/cm2به مدت  9و 11و 27دقیقه
ج -ه -ز) فراصوت  573W/cm2به مدت  9و 11و 27دقیقه
[.]53

 .3مقایسه تأثیر روشهای مختلف غیرحرارتی در
ساختار پروتئین تخممرغ

تخممرغ به دلیل مشخصات آمینو اسید ضروریِ کامال

از امواج فراصوت با شدت باال در مـواد غذایی ممکن است

متعادل و قابلیت هضم باالیی که دارد ،بهعنوان منبع کامل

باعث تجزیه ،اکسید شدنِ چربیها ،دپلیمریزه شدن

پروتئین شناخته شده است .پروتئینهای تخممرغ به دلیل

پلیساکاریدها یا دناتوره شدن پروتئین شود [ .]24مکانیسمی

خاصیت کفکنندگی ،امولسیون و ژلزایی زیاد در طیف

که فراصوت بر مبنای آن عمل میکند شامل اثرات فیزیکی

گستردهای از محصوالت از جمله کیک ،مایونز و محصوالت

و شیمیایی ناشی از حباب صوتی مانند افزایش دما ،فشار زیاد،

گوشتی فرایند شده ،مورد استفاده قرار میگیرند .از آنجا که

نیروی برشیِ زیاد و تشکیل رادیکالهای واکنشدهنده و در

تخممرغ حاوی پروتئینهای حساس به گرما است ،بنابراین

نتیجه باز شدن پروتئین است [.]5

فرایندهای حرارتی مثل پاستوریزاسیون میتواند بهراحتی
باعث تجزیه و انعقاد پروتئین شده و در نتیجه افزایش
قابلتوجه ویسکوزیته ،حذف پروتئینهای محلول ،تغییر رنگ
و نقص عملکردی را به دنبال داشته باشد [ .]44به همین
دلیل محققان زیادی بر استفاده از انواع روشهای جدید
غیرحرارتی یا روشهای مبتنی بر دمای پایین در انواع
مختلف محصوالت تخممرغ تحقیق کردند و این روشها را
با روش پاستوریزاسیون حرارتی متداول مقایسه کردند .آثار
در جدول  1جمعآوری شده است .نتایج کاربرد این روشهای
جدید بر تخممرغ نشان میدهد که این روشها عالوهبر
غیرفعالسازی میکروبی باعث به حداقل رساندنِ کاهش
کیفیتِ محصوالت تخممرغ (بهعنوان مثال انعقاد پروتئین)
میشوند .این درحالی است که کاهش کیفیت در طی
اجتنابناپذیر است .همچنین ،نتایج بررسیها نشان میدهد
که استفاده از این روشهای غیرحرارتی برای غیرفعالسازی
میکروارگانیسمهای موجود در محصوالت تخممرغ منجر به
حفظ یا تقویت برخی خصوصیات عملکردیِ محصوالت
میشوند که این اثرات تقویتکننده در واقع نتایج مفید ثانویه
به حساب میآیند .همچنین آزمایشها ثابت کردند که
فناوری فراصوت با توجه به نوع ماده غذایی و شرایط اعمال
شده (نوع پروب یا حمام فراصوت ،فرکانس ،دامنه ،زمان،
انرژی صوتی و دما) باعث دناتوراسیون و تجمع پروتئین
میشود [ .]44الزم به ذکر است که استفاده طـوالنی مدت

فرآوری شده ،بدون مواد افزودنی و استفاده از فناوریهای
سازگار با محیط زیست میرود .بنابراین به روشهای جدید
فراوری برای تضمین ایمنی و کیفیت محصوالت غذایی نیاز
است .فرایند حرارتی رایجترین روش برای دستیابی به
محصوالت ایمن از جمله تخممرغ است .در صنایع غذایی
تخممرغ برای تولید بسیاری از محصوالت غذایی استفاده
میشود و بهعنوان بخشی از رژیمهای روزانه در سراسر جهان
مورد استفاده قرار میگیرد .با این حال ،درجه حرارت باال
باعث تأثیرات مضر بر ترکیبات مغذی مانند انعقاد پروتئین و
همچنین تغییر در طعم و مزه و بافت آن میشود .انعقاد
پروتئینها در دماهای باال ،پاستوریزاسیون تخممرغ را به
دمای پایینتر و مدت زمان طوالنی تر محدود میکند و این
محدودیت میتواند خطرات میکروبیولوژیکی مانند آلودگی
اشرشیاکلی ایجاد کند .بنابراین ،تقاضای فزایندهای برای
فناوریهای سازگار با محیط زیست برای فرایند تخممرغ
وجود دارد که حداکثر غیرفعالسازی میکروبی با حداقل
تغییرات در خواص فیزیکی ،شیمیایی و عملکردی آن فراهم
کند .فراوری فراصوت برای بهبود ایمنی میکروبی تخممرغ
و محصوالت مشتق شده از تخممرغ مورد توجه خاص قرار
گرفته است و میتواند به تنهایی و یا به همراه سایر
روشهای فراوری جایگزین مناسبی برای پاستوریزاسیون
حرارتی باشد .بهینهسازی فرکانس ،توان و مدت زمان تیمار
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پاستوریزاسیون حرارتیِ متداول حتما اتفاق میافتد و

تحوالت فعلی صنایعغذایی به سمت غذاهای طبیعیِ کمتر
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بسیار مهم است ،زیرا این فناوری عالوهبر تأثیر بر آلودگی

تخممرغ هنگام ذخیرهسازی پس از تخمگذاری منجر به از

میکروبیولوژیکی میتواند باعث تغییرات ساختاری تخممرغ

دست دادن تازگی تخممرغ میشود .همچنین ارزیابی تازه

شود .مطالعات نشان میدهند که فناوری سبز فراصوت با

بودن تخممرغ که با کیفیت آن در ارتباط است ،کاری اساسی

قدرت باال میتواند خواص فیزیکوشیمیایی پروتئین سفیده

در صنایع غذایی است .ارزیایی کیفیت تخممرغ با استفاده از

تخممرغ را با افزایش قابلتوجه حاللیت ،ظرفیت کفسازی

فراصوت به دلیل هزینه کمتر ،قابلیت حمل دستگاه و مهمتر

و کاهش اندازه ذرات ،که به دلیل اثر سونوشیمیایی امواج بر

از همه ماهیت غیرمخرب آن نسبت به سایر روشهای

ساختار مولکولی آن است ،بهبود بخشد.

تشخیصی مطلوبیت بیشتری دارد .نتایج آزمایش محققان

فراصوت در دو زمینه میکروبزدایی و تشخیص تازگی

نشان داده است که اگر سیگنالهای فراصوتِ کم انرژی

تخممرغ میتواند مورد استفاده قرار گیرد ،که درمورد دوم از

برای تشخیص تازگی بهکار روند ،بررسی کامال غیرمخرب

تعامل بین امواج فراصوت و محیطی که از آن عبور میکند

بوده و هیچگونه تأثیر منفی بر خصوصیات فیزیکی و

برای دستیابی به اطالعاتی درمورد ترکیب ساختار و ابعاد

مکانیکی مواد بیولوژیکی ندارند .افزایش دانش ما درمورد

محیط تخممرغ استفاده میشود .خصوصیات فیزیکی

پتانسیلهای فراصوت در فراوری تخممرغ میتواند منجر به

تخممرغ تأثیر مستقیمی بر سرعت انتشار فراصوت از طریق

افزایش سودآوری درصنعت تولید تخممرغ ،بهبود کیفیت و

تخممرغ دارد .تغییرات حیاتی و فیزیکی-شیمیایی موجود در

ماندگاری محصوالت نهایی شود.

جدول  .1اثرات فرایند غیرحرارتی و کمحرارتی بر ساختار پروتئین تخممرغ
روشهای
فرایند
مواد غذایی

فشار
هیدرواستاتیک

پارامترهای اصلی
فرایند

فشار ،زمان ،دما

باال )(HHP

محصوالت
سازوکارهای پیشنهادی اصالح پروتئین تغییرات ساختاری پروتئین تخممرغ فراوری منابع
شده
دناتوراسیون ،37تجمع یا ژالتینه
نفوذ آب به ترکیب پروتئین و در نتیجه بازشدن
شدن بسته به پروتئین و شرایط
مولکول پروتئین
اعمالشده

دناتوراسیون و تجمع پروتئین،
میدانهای توان میدان الکتریکی ،تغییر شکل یا بسط تدریجی یک مولکول پروتئین
بسته به سیستم پروتئین و
الکتریکی شکل موج پالسی ،زمان ،در امتداد محور میدان الکتریکی و در نتیجه باز
شرایط اعمال شده
شدن پروتئین
فرکانس و دما
پالسی ()PEF

مایع

مایع

[]26 ,42

[]27 ,26

مایع ،منجمد و کم
نوع تابش (اشعه گاما ،حمله به مولکولهای پروتئین توسط رادیکالهای
تابش یونیزه
تجزیه و تجمع پروتئین ،بسته به
آب و تخممرغ با []28 ,44
اکسیداتیو تولید شده از طریق رادیولیز آب ،یا
اشعه  Xیا پرتو
سیستم پروتئین و دوز تابش
کننده
پوسته
جذب مستقیم انرژی تابش
الکترون) و دوز
اشعه فرابنفش
نور پالسی

فراصوت

فشار قوی
همگن
()HPH

فشار ،مسیر عبور ،حفره ،تنش برشی ،تالطم و افزایش دمای ناشی دناتوراسیون و تجمع پروتئین ،
سرعت جریان و دما از فشار و نیرو .در نتیجه تجزیه وتجمع پروتئین بسته به شرایط اعمالشده

محصوالت مایع و
تخممرغ با پوسته

[]60 ,41

محصوالت مایع و
تخممرغ با پوسته []65 ,61
محصوالت مایع []64 ,63
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ازن

منبع فراصوت (فراصوت
اثرات فیزیکی و شیمیایی ناشی از رمبش حباب
دناتوراسیون و تجمع پروتئین
از نوع پروب یا حمام
صوتی مانند افزایش دما ،فشار زیاد ،نیروی برشی
بسته به سیستم پروتئین و
فراصوت) ،فرکانس،
زیاد و تشکیل رادیکالهای واکنشی و در نتیجه
شرایط اعمالشده
دامنه ،زمان ،انرژی
باز شدن پروتئین
صوتی و دما
اکسیداسیون گروههای
اکسیداسیون گروههای سولفیدریل به دلیل
دوز و زمان ازن
سولفیدریل بسته به دوز مصرفی
واکنشپذیری و نفوذ پذیری زیاد ازن

نشرية علمي صوت و ارتعاش  /سال دهم  /شمارة نوزدهم  / 0011 /معصومه فائز 0 ........................................

( )UV ‐ Cو

تابش ،زمان و دما

محصوالت مایع ،کم
فتواکسیداسیون مستقیم یا غیرمستقیم مولکول-
تجزیه و تجمع پروتئین ،بسته به
آب و تخممرغ با []29 ,57
های پروتئین عمدتا با استفاده از تابش نور UV-
سیستم پروتئین و دوز تابش
پوسته
 ،Cهمراه با اثرات گرمایی یا فوتوفیزیکی
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1. Escherichia coli
2. Salmonella
3. Pasteurisation
4. Biosensor
5. Choline
6. Carotenoid
7. Émulsion
8. Sonochemical
9. Globulin
10. Cavitation
11. Haugh Unit
12. Yolk Index
13. Viscosity
14. Response Surface Methodology
15. High Hydrostatic Pressure
16 .Ultrasound (US)
17. Pulsed Electric Fields
18. Ozonation
19. Non Destructive Testing
20. Giga Samples/sec
21. Staphylococcus Aureus
22. Liquid Whole Egg
23. Salmonella
24. Salmonella Enteritidis
25. Rheological
26. Ovalbumin
27. Colony Forming Unit
28 .Games-Howell
29. Lysozyme
30. S. Typhimurium
31 .Teon
32. Transmission Electron Microscopy
33. Cytoplasm
34. Distortion
35. Vacuole
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36. Huge Vacuoles
37. Denaturation
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