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مقایسه میزان هیستامین در عضالت (روشن و تیره) و كنسرو ماهی هوور مسقطی
( )Katsuwonus pelamisاستان هرمزگان
*4

ابوالفضل عسکریساری ،1ابراهیم رجبزاده قطرمی ،2احسان ستایشفر ،3محمد والیتزاده

 .1دانشیار گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 .2استادیار گروه شیالت ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 .4باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
*نویسنده

مسئول مکاتباتmv.5908@gmail.com :

(دریافت مقاله 93/12/23 :پذیرش نهایی)95/5/22 :

چکیده
ماهی و فرآوردههای دریایی بهعنوان یک منبع پروتئینی با ارزش و قابل دسترس انسان محسوب میشوند .این پژوهش بهمنظور
اندازهگیری میزان هیستامین در عضله تیره و روشن ماهی هوور مسقطی ( )Katsuwonus pelamisو همچنین در كنسرو این ماهی انجام
شد .در این بررسی  9نمونه ماهی هوور مسقطی و  11نمونه كنسرو ماهی تهیه شدند .ابتدا ماهیان بیومتری شده و سپس عضالت تیره و
روشن از یکدیگر جدا گردیدند .اندازهگیری میزان هیستامین به روش  )Thin Layer Chromatography( TLCانجام شد .نتایج حاصل
نشان داد كه میانگین میزان هیستامین در نمونههای ماهی هوور در عضله تیره و روشن بهترتیب  114/3±12/44و 124/4± 44/51
میکروگرم در گرم بود .همچنین میانگین میزان هیستامین در كنسرو ماهی هوور  145/12±74/19میکروگرم در گرم به دست آمد.
میانگین میزان هیستامین در عضله روشن و تیره ماهیان هوور و همچنین میانگین میزان هیستامین موجود در عضله تیره و كنسرو
اختالف آماری معنیداری نداشت ،درحالیکه هیستامین موجود در عضله روشن و كنسرو نشاندهنده اختالف آماری معنیدار بود.
مقادیر هیستامین در تمام نمونهها ،پایینتر از حداكثر میزان پذیرفته شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا ( 25میلی گرم در 155
گرم) بود ،بنابراین مصرف ماهی هوور مسقطی و كنسرو آن برای انسان حساسیت ایجاد نمیكند.
واژههای كلیدی :هیستامین ،هوور مسقطی ،عضله ،كنسرو ماهی ،استان هرمزگان
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مقدمه

عسکریساری و همکاران


اندازهگیری میزان هیستامین میباشد که در اثر

امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان،

دکربوکسیالسیون اسید آمینه هیستیدین بهوسیله

مسئله تأمین غذای سالم و کافی یکی از مسایل و

باکتریها به وجود میآید ( .)Kim et al., 2009میزان

مشکالت بحرانی بسیاری از کشورهای جهان ،بهویژه

هیستامین در یک ماهی به میزان هیستیدین آزاد در

کشورهای در حال توسعه میباشد .در این میان مواد

عضله ماهی و تعادل بین تولید هیستامین و تخریب آن

غذایی با منشأ دریایی از ارزش غذایی باالیی برخوردار

به وسیله آلودگی میکروفلور بستگی دارد ( Lehane and

بوده و توجه بیشتر انسان نیز برای مصرف چنین

 .)Olley, 2000هیستامین موجود در ماهی به حرارت

محصوالتی افزوده شده است (فهیمدژبان1332 ،؛ معینی

مقاوم است و در اثر پخت ،کنسرو ،دودی و فریزکردن

و همکاران .)1391 ،ماهی بهعنوان ماده غذایی خیلی

از بین نمیرود ( Becker et al., 2001; Kim et al.,

فسادپذیر طبقهبندی میشود و کیفیت اولیه و همچنین

 .)2001مسمومیت هیستامینی بهدلیل ارتباط بیماری با

روش صید و به دنبال آن اعمال دستکاریهای پس از

فساد خانواده تونماهیان مسمومیت اسکومبروتوکسین

صید ن یز تأثیر زیادی بر کیفیت ماهی و زمان ماندگاری

نامیده میشود ( Lehane and Olley, 2000; Huss et

گونههای مختلف آنها دارد (کوچکیانصبور و یاسمی،

 .)al., 2003در صورتی که میزان هیستامین موجود در

1391؛ .)Banja, 2002

بافت عضله ماهی خام از حد  21میلیگرم در  111گرم

ماهی بهدلیل داشتن درصد باالی اسیدهای چرب

و کنسروهای ماهی از حد  51میلیگرم در  111گرم

چندغیراشباعی ( )PUFAجزو موادغذایی با فسادپذیری

تجاوز نماید ماهی و فرآوردههای آن غیرقابل مصرف

باالست و با نگهداری در شرایط نامناسب ،فعالیتهای

میگردند (مارونی1323 ،؛ کامکار و همکاران1332 ،؛

آنزیمی و میکروبی باعث بروز فساد و کاهش کیفیت

مهتدینیا و همکاران1393 ،؛ .)Arnold et al., 1980

گوشت ماهی میگردد (اعتمادیان و همکاران1391 ،؛

در میان ماهیان سطحزی مهاجر ،تونماهیان دارای

 .)Ozogul et al., 2006مصرفکنندگان میزان فساد

اهمیت بسیار باالیی در زمینههای غذایی ،صنعتی،

ماهی و فرآوردههای دریایی را از شکل ظاهری

تجاری و ارزآوری هستند .ماهی هوور مسقطی عالوه

تشخیص میدهند .آمینهای بیوژن که یکی از مهمترین

بر اهمیت بومشناختی در بین تونماهیان استخوانی یکی

شاخصها برای ارزیابی کیفیت ماهی میباشد .این

از باارزشترین ماهیان تجاری خلیجفارس محسوب

ترکیبات بازهای آلی نیتروژنه غیرفرار با وزن مولکولی

میشود (صادقی1331 ،؛ ستاری و همکاران.)1332 ،

کم هستند و از دکربوکسیالسیون آمینواسیدهای آزاد (با

هوور مسقطی از مهمترین گونههای تونماهیان میباشد

برداشتن گروه آلفاکربوکسیل آنها) توسط باکتریها

که در سراسر جهان در آبهای باالتر از  15درجه

ایجاد میشوند (.)Huss, 1995; Connell, 2002

سلسیوس مشاهده شده است .از نظر صید از مهمترین

از روشهای شیمیایی مورد استفاده برای سنجش

آبزیان است ،به طوری که در سال  2111میزان صید آن

کیفیت ماهیان و سایر فرآوردههای غذایی دریایی،

 2523111تن بوده است که بعد از ماهی آنچوی و
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پوالک آالسکا رتبه سوم از نظر میزان صید را دارا

هوور مسقطی ( )Katsuwonus pelamisدر استان

میباشد .در ایران  134کارخانه تولیدکننده کنسرو ماهی

هرمزگان صورت گرفت.

وجود دارد که بهطور کلی در مجموع  599میلیون قوطی
کنسرو در سال تولید میکنند .در این میان ماهی هوور

مواد و روشها

مسقطی ( )Katsuwonus pelamisیکی از مهمترین

 -نمونهبرداری

گونههای ماهی مورد استفاده در صنعت کنسرو ماهیان

ماهیان موردنیاز جهت انجام این تحقیق از بندرعباس

در ایران است که بهطور وسیع در این صنعت غذایی

بهطور تصادفی و تازه خریداری شدند .تعداد  9قطعه

مورد استفاده قرار میگیرد (سالنامه آماری شیالت ایران،

ماهی هوور مسقطی و  15قوطی کنسرو این ماهی تهیه

1393؛ .)FAO, 2012

گردید .پس از خریداری ماهیان ،نمونهها کدگذاری و

اولین گزارش در مورد مسمومیت هیستامینی به

سپس بیومتری شدند .توزین نمونهها بهوسیله ترازوی

وسیله دانشمندان ژاپنی در دهه پنجاه میالدی گزارش

دیجیتالی با دقت  1/1 1گرم صورت گرفت .بیومتری

گردید و بر اساس شواهد اپیدمیولوژیکی ،هیستامین

نمونهها با خطکش معمولی انجام شد .در شرایط

بزرگترین عامل انتقالیافته از مواد غذایی در آن دوره

بهداشتی بعد از خالیکردن امعاء و احشاء ماهیان شسته

بوده است .در مورد سایر کشورها ،اولین گزارشها از

شدند .از ساقه دمی و فیله ماهی  21گرم گوشت جدا

دهه هفتاد به بعد صورت گرفته است .پس از ژاپن،

گردید .سپس نمونهها داخل کیسههای پالستیکی

آمریکا و سپس انگلستان از جمله کشورهایی هستند که

پلیاتیلنی دربدار در فریزر با دمای  -13درجه

این مسمومیت را زیاد گزارش کردهاند ( Middlebrooks

سلسیوس قرار داده شدند .نمونههای آماده شده در

.)Oduzhani and Angip, 2005; et al., 1988

جعبههای یونولیتی حاوی یخ بهصورت الیههای متناوب

مسمومیت هیستامینی در سرتاسر جهان اتفاق میافتد و

قرار گرفتند و سپس به آزمایشگاه بهداشت موادغذایی

شایعترین شکل مسمومیت ناشی از مصرف ماهی

آذر در تهران انتقال داده شدند.

میباشد ،زیرا موارد مسمومیت بهدلیل طبیعت مالیم

 -اندازهگیری هیستامین

بیماری ،ضعف در گزارش بیماریهای غذایی یا عدم

اندازهگیری میزان هیستامین به روش Thin ( TLC

تشخیص توسط تیم پزشکی که مسمومیت هیستامینی را

 )Layer Chromatographyانجام شد .ابتدا  11گرم

بهطور اشتباه عفونت سالمونالیی یا آلرژی غذایی

نمونه آمادهشده بهداخل یک مخلوطکن با سرعت باال

تشخیص میدهند ،اغلب گزارش نمیشوند ( Taylor,

انتقال یافت و  51میلیلیتر متانول  95درصد روی آن

1986; Russell and Martic, 1986; Lehane and
.)Olley, 2000

این تحقیق بهمنظور اندازهگیری و مقایسه میزان
هیستامین در عضالت (روشن و تیره) و کنسرو ماهی

اضافه شد و بهمدت  15دقیقه مخلوط گردید .سپس
مخلوط حاصل بهداخل ارلن مایر  111منتقل نموده و
سطوح داخلی مخلوطکن با متانول شستشو داده شد و
حاصل آن به ارلنمایر اضافه گردید .در داخل بنماری
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 91درجه سلسیوس قرار داده شد .محلول حاصل را

(مرک ،آلمان) بودند .ابتدا میزان هیستامین در ابتدا و

میتوان برای مدت چندین هفته نگهداری نمود .مقدار 5

انتهای صفحه (پلیت) لکهگذاری شد .سپس صفحه

میلیلیتر از محلول صاف شده با آب مقطر به حجم 111

(پلیت) در تانک تهیه شده قرار گرفت و پس از 45

میلیلیتر رسانده و مقدار  5میلیلیتر از آن داخل لوله

دقیقه پس از گسترش کامل لکهها از تانک شیشهای

آزمایش  19×151میلیمتری ریخته شد و یک قطره

خارج گردید .باندها با استفاده از رنگ نینهیدرین 1/3

بنزآلدئید فاقد کلر و  1/2میلیلیتر سود  21درصد به آن

درصد کامال رنگآمیزی شدند .پس از خشک کردن

اضافه گردید .پس از اضافه نمودن سود pH ،آن به

صفحه ،باندهای ایجاد شده با استاندارد مقایسه شدند و

 12/4-12/5رسید .سپس مخلوط با شدت و  25بار

اسکن دانسیتومتری انجام شد و در مقایسه با سطح زیر

تکان داده شد .پس از  5دقیقه که آن را به حال خود

منحنی استاندارد غلظت هریک مشخص گردید .محل و

گذاشته 5 ،قطره مخلوط بوتانل ـ بنزن به آن اضافه و 25

شکل لکههای استاندارد مالک مقایسه جهت ارزبابی

بار به شدت تکان داده و  5دقیقه به آن فرصت داده شد

کمی هیستامین در نمونهها بود ( Leiber and Taylor,

تا کامال جدا شود ،امولسیون تشکیل شده را سانتریفوژ

.)1978

نموده تا مایع رویی شفاف به دست آید ( Leiber and

 -آزمون آماری

 .)Taylor, 1978از محلول فوق در روش کروماتوگرافی
الیه نازک استفاده شد.

در این مطالعه دادهها به کمک نرمافزار آماری
 SPSS16در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه

صفحات  TLCاز نوع سیلیکاژل  91آنگستروم مرک

و تحلیل شدند .جهت مقایسه میانگین باقیمانده

استفاده گردید .ابتدا با متانول ،فعال و الینبندی و سپس

هیستامین در گونههای مختلف ماهیان مورد مطالعه از

نمونهگذاری انجام شد .برای تهیه محلول استاندارد

آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVA Onewayو

هیستامین ابتدا مقدار  1/195گرم از استاندارد هیستامین

به منظور مقایسه دو به دو میانگین باقیمانده هیستامین

دیکلراید را در داخل آب مقطر حل نموده و تا حجم

در گونههای مورد مطالعه از آزمون توکی ()Tukey

 111میلیلیتر با آب مقطر رقیق گردید ،سپس  11میلی-

استفاده شد .ضریب اطمینان مطالعه  95درصد

لیتر از محلول را تا حجم  111میلیلیتر با آب مجددا

( )α=1/15بود .جهت نرمال بودن دادهها آزمون

رقیق نموده ،مجددا  5میلیلیتر از محلول  111میلی-

کولوموگراف  -اسمیرنوف انجام شد.

گرمی هیستامین را انتخاب با  5میلیلیتر متانول مخلوط
و تا حجم  111میلیلیتر با آب رقیق شد (کامکار و
همکاران .)1332 ،برای تفکیک نمودن باندهای
هیستامین از هیستیدین غلظتهای هیستامین استاندارد
 1 ،1/5و  2میکروگرم در هر الین صفحه قرار داده شد،
فاز متحرک شامل متانول  95درصد و آمونیاک  5درصد
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میانگین و انحراف معیار طول و وزن ماهیان مورد
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نتایج آنالیز میزان هیستامین در عضله و کنسرو ماهی

عضله روشن و تیره ماهیان هوور و همچنین میانگین

هوور مورد آزمایش نشان میدهد که حداقل مقدار

میزان هیستامین موجود در عضله تیره و کنسرو اختالف

هیستامین در عضله روشن  ،32/42در عضله تیره 54/91

آماری معنیداری نداشت ( ،)P>1/15در حالیکه

و در کنسرو  41/99میکروگرم بر گرم ماهی و حداکثر

هیستامین موجود در عضله روشن و کنسرو نشاندهنده

مقدار هیستامین در عضله روشن  ،219/45در عضله

اختالف آماری معنیداری بود ( .)P>1/15میانگین میزان

تیره  252/23و در کنسرو  233/42میکروگرم بر گرم

هیستامین در کنسرو ماهی هوور مسقطی باالتر از عضله

ماهی اندازهگیری گردید .میانگین میزان هیستامین در

روشن و تیره این ماهی بود (جدول .)1

جدول ( -)1میانگین و انحراف معیار مقادیر هیستامین (میکروگرم بر
گرم) موجود در عضالت روشن ،تیره و كنسرو ماهی هوور مسقطی
نمونه

تعداد نمونه

مقدار هیستامین

عضله روشن

9

124/41±42/15a

عضله تیره

9

ab

154/13±52/49

کنسرو ماهی

9

bc

191/52±32/59

حروف غیرهمنام با یکدیگر اختالف معنیدار را نشان میدهند
(.)P>1/15

بحث و نتیجهگیری

غلظت هیستامین در ماهی نباید بیش از  11میلیگرم

با توجه به اینکه هیستامین ترکیبی است که مصرف

هیستامین در  111گرم عضله ماهی باشد ( Lehane and

آن بالقوه برای انسان خطرناک است و تاکنون موارد

 .)Olley, 2000همچنین South African Bureau of

زیادی از مسمومیتهای وسیع از طریق مصرف

 Standardو  Australian Food Standard Codeبه

فرآوردههای غذایی دریایی که حاوی مقادیر باالی

ترتیب حد مجاز میزان هیستامین را  11و  21میلیگرم

هیستامین بودهاند گزارش شده است (مهتدینیا و

در  111گرم عضله ماهی پیشنهاد نمودهاند.

همکاران1393 ،؛ .)Hwang et al., 2003
نتایج نشان داد که اگرچه نمونههای مورد مطالعه
حاوی مقادیری هیستامین بودند ،اما هیچیک از آنها

نتایج حاصل از آنالیز هیستامین در عضله تیره و
روشن ماهی هوور نشان داد که بین دادهها اختالف
معنیداری وجود نداشت ( .)P<1/15در ایران گزارشی

مقادیر باالتر از حد مجاز را نداشتند .سازمان غذا و

از مسمومیت هیستامینی وجود ندارد ،اما با توجه به

داروی آمریکا غلظت  21میلیگرم در  111گرم

گزارش کامکار و همکاران ( )1332و همچنین گزارش

هیستامین را بهمنظور اطمینان سالمتی فرآوردهها تأیید

حسینی و همکاران ( )1339مبنی بر باالبودن میزان

کرده است ،اما باالتر از این میزان نامطلوب میباشد

هیستامین به ترتیب در  41/25و  44/3درصد از

( .)USFDA, 1998اتحادیه اروپا اعالم کرده که میانگین

کنسروهای تهیه شده از ماهی تون ،احتماال موارد وقوع
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این مسمومیت وجود داشته ،اما به دلیل عدم تشخیص

ماهیان تازه معموال دارای میزان هیستامین خیلی

دقیق و ثبت آن ،گزارشی از اپیدمیهای رخ داده وجود

ناچیزی (کمتر از  1/1میلیگرم در  111گرم عضله)

ندارد.

میباشند و همچنین ماهیان گوشت قرمز ،مثل ساردین و

دامنه میزان هیستامین در نمونههای این تحقیق

ماکرل میزان هیستیدین بیشتری در مقایسه با ماهیان

 41/99-233/42میکروگرم در گرم به دست آمد.

گوشت سفید مثل کاد و هامورماهیان دارند ( Kagawa,

حداکثر میزان هیستامین موجود در ماهی تازه هوور در

 .)2000نوع و شرایط نگهداری ماهی در میزان کیفیت

قسمتهای ضخیم و متوسط بهترتیب  5/24و 3/53

آن موثر است و میتوان بیان کرد که تولید آمینهای

میلیگرم در هر کیلوگرم گزارش شده است

بیوژن در هر حالت وابسته به عوامل بیوژنیک به

( .)Mercogliano et al., 2008میزان هیستامین بین

خصوص باکتریهای مزوفیل است ،زیرا برخی از

مقادیر  21تا  51میلیگرم در  111گرم نشاندهنده فساد

باکتریها با داشتن آنزیم دکربوکسیالز قادر به شکستن

ماهی میباشد و میزان  51میلیگرم در  111گرم بهعنوان

آمینواسید آزاد خواهند بود و سبب تبدیل آن به

دوز فعال مطرح میباشد که باعث غیرقابل مصرف شدن

آمینهای بیوژنیک میگردند .شرایط نگهداری میتواند

محصوالت ماهی میشود ( USFDA, 1998; Codori

سبب محدودیت تولید در برخی آمینهای بیوژن و

 .)and Marinopoulos, 2010بررسی سازمان غذا و

محدودیت رشد در برخی باکتریها شود .لذا تشکیل

داروی آمریکا نشان داد که میزان هیستامین موجود در

هیستامین وابسته به فعالیت باکتریهای مزوفیل در

تونماهیان تازه صید شده همواره کمتر از  1میلیگرم

شرایط دمایی بیشتر خواهد بود .مقدار تولید آمینها در

در کیلوگرم بوده است و این میزان در سایر انواع ماهیان

عضالت بر حسب گونه ،نوع گوشت یا عضله (سفید یا

تجارتی تازه صید شده در حدود  5میلیگرم در کیلوگرم

تیره) ،برشهای مختلف (ناحیه جلو یا نزدیک به دم)،

بوده و حداکثر آن به  21میلیگرم در کیلوگرم میرسد

دمای محیط ،فصل صید و اندازه ماهی میتواند متغیر

(.)Windyga et al., 1992; Wenta and Liao, 1999

باشد .همچنین وجود شرایط مختلف محیطی از جمله

میزان هیستامین در نمونه ماهی تون و ماکرل کشور

درجه حرارت ،میزان آلودگی ،بار باکتریایی ماهی در

ایتالیا پایینتر از حد مجاز گزارش گردید ( Donn,

تشکیل آمینها موثر هستند .عالوه بر این نوع و ترکیب

 .)1991همچنین میزان هیستامین در نمونههای ماهی

باکتری های مولد هیستامین تحت تاثیر عوامل دیگری از

تون و کنسرو ( Laurent et al., 1995; Lopez-Sabater

جمله رفتارهای تغذیهای ،موقعیت جغرافیایی ،تورها و

 ،)et al., 1996ماهی تون آلباکو ،زردباله و چشمدرشت،

ابزار صیادی ،فاصله زمان صید تا انجماد ،درجه حرارت

دلفین ( ;Chamberlin, 2001; Guizani et al., 2004

به کاربرده شده در انجماد ،کیفیت یخ ،نحوه چیدمان

 )Fernandez-Salguero and Mackie, 1987نیز کمتر از

ماهیان بر روی یکدیگر ،کیفیت بهداشتی سبدهای

حد مجاز گزارش شدند.

حملونقل و نگهداری ماهی ،نحوه جابجایی ماهی در
هنگام صید ،درجه حرارت و میزان نمک موجود در
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آب ،روش مورد استفاده در عملآوری و تولید محصول

نتایج نشان داد که اگرچه همه نمونههای مورد

نهایی و شرایط عرضه در مراکز فروش ماهی نظیر آب

مطالعه حاوی مقادیری هیستامین هستند ،اما هیچیک از

مورد استفاده جهت مرطوب نگهداشتن آن و مدت زمان

آنها مقادیر باالتر از حد مجاز را نداشتند ،بنابراین

نگهداری ماهی در زمان عرضه تا فروش آن ،نیز قرار

مصرف ماهی هوور مسقطی و کنسرو آن برای انسان

میگیرد ( Yoshinaga and Frank, 1982; Smith et al.,

حساسیت ایجاد نمیکند.

.)1993; Lopez Sabater et al., 1996
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Abstract
Fish and other marine products are valuable source of protein for human. This research was conducted to
determine histamine concentration in fresh and canned muscles (White and dark) of Katsuwonus pelamis.
For this purpose 9 samples of Katsuwonus pelamis and 15 samples of canned fish were prepared. After
biometric evaluations, dark and light muscles were separated. Histamine content was measured with Thin
Layer Chromatography method. The results showed that the average content of histamine in dark and
white muscles were 154.3±52.46 and 124.4±47.05 µg/g, respectively. Moreover, the average
concentration of histamine in canned was 160.52±87.59 µg/g. Although the histamine concentration
between white muscle and canned fish was statistically significant, results revealed no significant
difference between dark muscles with canned samples. Histamine cconcentration in all samples was
lower than FDA standard (20 mg/100g), therefore Katsuwonus pelamis and canned fish would not cause
allergic reactions in the consumers.
Keywords: Histamine, Katsuwonus pelamis, Muscle, Canned fish, Hormozgan province
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