نتائج عملية تجميد النقط مقارنة التجميد السمعيّ ( )AEFو تجميد الصدميّ القياسي

* المعهد الروسي لألبحاث العلمية في الثروة السمكية وعلوم المحيطات

 .1عينة ( T12التجميد السمعيّ )AEF12
يتم تشكيل جزيئات الثلج ذات الحجم الصغير .في الغالبية العظمى حجم البلورات أصغر من قطر
ألياف المنتج أو مساوية تقريبا ً لها .في الوقت نفسه  ،ال توجد بلورات كبيرة في العينة  ،والتي يمكن
تشكيلها بسبب انضمام العديد من الجزيئات األصغر .وتقع معظم البلورات في مناطق غشاء حول عضلي
( )perimysiumو غمد الليف العضلي ( ،)endomysiumوتقع إما بين ألياف األنسجة  ،أو بين
مجموعاتها .النقطة المهمة هي عدم وجود جسيمات الثلج المشكلة مباشرة داخل ألياف النسيج  ،مما يقلل
احتمال تدميرها .تم العثور على أي ضرر على غمد الليف العضلي (الشكل  ، )1ويقدر أن الدرجة الشاملة
من اضطراب في بنية أنسجة المنتج ال يكاد ان يذكر .بشكل ملحوظ يكثف األنسجة في مجموعات  ،يتميز
جزء كبير منها بأزمة غمد الليف العضلي المعزول بشكل سيء .المحتوى الكلي لجسيمات الثلج الفردية
غير الالصقة هو  ٪13من الحجم الكلي لألنسجة المجمدة.

الشكل  .1مظهر المقطع العرضي من ألياف العضالت النقط في عينة  .T12المقياس عشرين مرة
عينة ( T9التجميد الصدميّ )
من الواضح أن جسيمات الثلج المشكلة بشكل غير منتظم ذات أحجام مختلفة  -من متوسطة إلى
كبيرة .استناداً إلى شكل وحجم البلورات  ،يمكن استنتاج أن أكبرها يتكون بسبب مزيج من جزيئين
منفصلين أو أكثر .الجسيمات أكبر حجما تقع في غشاء حول عضلي ،وجزئيا  ،في غمد الليف العضلي.
حجمها يتجاوز بشكل كبير حجم ألياف األنسجة المجمدة.

الشكل  .2مظهر المقطع العرضي من ألياف العضالت النقط في عينة  .T9المقياس عشرين
مرة
عند النظر علي المقطع يمكن أن نستنتج أن تقريبا الحجم الكلي من الماء المتجمد يقع في منطقة
غشاء حول عضلي ( )perimysiumوإلى حد أقل في منطقة غمد الليف العضلي (.)endomysium
تم العثور على جزيئات الجليد التي تم تكوينها أثناء التجمد داخل ألياف النسيج .هذا يمكن أن يسبب تدمير
جزئي لهيكل هيولى عضلية و غمد الليف العضلي (الشكل  .)2إذا قمت بتقييم مساحة العيوب في األنسجة
العضلية  ،فيمكنك أن تقول أنها كبيرة ً
جدا وأن جزءًا كبيرً ا من اللحوم المجمدة قد تضرر .إجمالي عدد
جسيمات الثلج الفردية (النسبة المئوية لمسامية األنسجة العضلية) هو  ٪34من إجمالي كتلة العضالت.
اختبار مقارقطع اللحوم المجمدة بطريقة التجميد السمعيّ  AEFو بطريقة التجميد الصدميّ المعتاد.
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