اثر استفاده از فیلمهای سدیم کازئینات حاوی باکتریهای الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس و الکتوباسیلوس کازئي بر کنترل باکتری لیستریا منوسایتوژنز
تلقیح شده در فیله ماهي فیتوفاگ
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تاریخ پذیرش مقاله1395/3/24 :

103

مقدمه :فیلم های خوراکی با پایه کازئین به دلیل کیفیت باالی تغذیه ای پتانسیل مناسب جهت محافظت از فرآورده های غذذایی را دارنذد
هدف از این تحقیق ،تهیه فیلم سدیم کازئینات حاوی باکتری های الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و الکتوباسیلوس کازئی و سذنج فعالیذت
بازدارندگی علیه لیستریا مونوسیتوژنز تلقیح شده به فیله ماهی فیتوفاگ می باشد
مواد و روشها :باکتری های الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و الکتوباسیلوس کذازئی درحالذت محلذوب بذه فذیلم سذدیم کازئینذات قبذل از
قالبگیری افزوده شدند و در انکوباتور  40درجه سانتی گراد به مدت  24ساعت خشک گردید اثر فیلم حاوی باکتری ها در کنتذرب لیسذتریا
مونوسیتوژنز و میزان  pHماهی پوش داده شده با فیلم حاوی باکتری ها ،طی  9روز در فواصل زمانی 96ساعت و زنده مذانی بذاکتری هذا
طی مدت  12روز در محیط کشت و فیله ماهی در فواصل زمانی  96سذاعت بررسذی شذدند همچنذین اثذر بذاکتریهذای تلقذیح شذده بذر
خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم نیز مورد بررسی قرار گرفت
یافته ها :زنده مانی باکتری های اسید الکتیک در فیله طی زمان نگهداری افزای یافت هذر دو بذاکتری سذبب کذاه تعذداد بذاکتری
لیستریا نسبت به نمونه شاهد گردیدند باکتری های اسید الکتیک بر درصد حاللیت ،رطوبت ،شاخص  Lو اختالف رنگی تذاثیر معنذی داری
داشته ،اما بر مقاومت کششی و درصد افزای طوب در لحظه پاره شدن ،تاثیر معنی داری ایجاد نکردند
نتیجه گیری :با توجه به فعالیت ضد میکروبی باکتری های مذکور ،نتایج آزمون نشان می دهد کذه تلقذیح بذاکتریهذای  LABبذه فذیلم
می تواند به عنوان یک ابزار مفید جهت کنترب پاتوژن های غذایی مطرح باشد

واژههای کلیدی :باکتریهای اسید الکتیک ،فیلم خوراکی ،لیستریا منوسایتوژنز
* نویسنده مسئوب مکاتبات

email: mahdi_ojagh@yahoo.com
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آلودگی مواد غذایی با پاتوژنها یکی از مهمترین دالیل
بروز مسمومیت غذایی میباشد ( Gram & Dalgaard,
 )2002یکی از روشهای نوین نگهداری غذا که به محیط
زیست آسیبی نمیرساند ،استفاده از تکنولوژی نگهداری
زیستی میباشد در حاب حاضر باکتریهای اسید الکتیک و
باکتریوسینهای آن ها نق مهمی در نگهداری زیستی
مواد غذایی ایفا میکنند ( )Bondi et al., 2009استفاده از
فیلمها و پوش های زیستی میتواند سدی در برابر
رطوبت ،بخار آب ،گازها و مواد محلوب باشد و عالوه بر این
ابزار مناسبی جهت افزودن طیف گستردهای از مواد
نگهدارنده نظیر :ترکیبات آنتی اکسیدانی ،ضد میکروبی،
رنگها و سایر ترکیبات فعاب باشند ( & Bourtoom
)Chinnan, 2008
باکتریهای اسید الکتیک بهواسطه تولید متابولیتهایی
با خاصیت آنتاگونیستی ،نظیر اسید های آلی (استیک اسید،
اسید الکتیک ،بنزوئیک اسید) ،پراکسید هیدروژن ،دی
استیل ،دی اکسید کربن و باکتریوسین قابلیت باالیی جهت
استفاده در فیلمهای غذایی دارند ( Crandall et al.,
 )2012; Cizeikiene et al., 2013 104باکتری لیستریا
منوسایتوژنز مهمترین عامل بیماریزای مواد غذایی است
این باکتری در محیطهای مختلف یافت شده و قدرت
تحمل سطوح باالیی از نمک و رشد در دمای یخچاب را
دارد ()Crandall et al., 2012
بررسی باکتریهای تولید کننده باکتریوسین برای
محافظت مواد غذایی از آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز به
عنوان کشتهای محافظ زیستی ،توسط Berjeaud
( )2007صورت گرفت الکتوباسیلوس ساکی  2512برای
مهار رشد باکتری لیستریا در تکههای ژامبون پخته شده با
مورد بررسی قرار گرفت
استفاده از آزمون چال
آزمای های کشت توسط الکتوباسیلوس ساکی 2512و
همچنین الکتوباسیلوس کورواتوس  ،2711مانع رشد
لیستریا شد
 Chenو همکاران ( )2010پوش های ضد میکروبی
موثر با نمکهای آلی در کنترب لیستریا مونوسیتوژنز در
فیلههای سالمون دودی را مطالعه کردند فرموالسیون در
مدب خانگی شامل سدیم الکتات وسدیم دی استات و
یکسری پوش های خوراکی بود آنها گزارش کردند که

پوش آلژینات حاوی اسیدهای آلی تاثیر بیشتری بر
بازدارندگی از رشد لیستریا مونویستوژنز داشت
تاکنون مطالعه ای در خصوص فعالیت ضد لیستریایی
فیلم حاوی باکتریهای  LABدر محصوالت شیالتی
گزارش نشده است در پژوه حاضر اثر باکتریهای
اسیدالکتیک نوع الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
الکتوباسیلوس کازئی در فیلم سدیم کازئینات علیه باکتری
لیستریا منوسایتوژنز در محیط کشت و فیله ماهی فیتوفاگ
در دمای یخچاب بررسی گردید

مواد و روش ها
 -تهیه فیلم خوراکي سدیم کازئینات

در این بررسی ابتدا فیلم خوراکی سدیم کازئینات تهیه
شد بدین صورت که  4درصد نسبت وزنی/حجمی از پودر
سدیم کازئینات در آب مقطر هموژن گردید سپس تا دمای
 65درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه حرارت داده شد در
مرحله بعد در دستگاه هموژنایزر به مدت  10دقیقه با دور
 7000قرار گرفت میزان گلیسروب اضافه شده به فیلم و
نسبت پروتئین به نرم کننده  %0/4بود برای تهیه فیلم
زیست فعاب در پایان مرحله هواگیری ،باکتری را به محلوب
فیلم به میزان  105 cfu/mlتلقیح کردیم برای این منظور
ابتدا  24ساعت قبل از تهیه فیلم باکتریهای اسید الکتیک
را به محیط  BHIاتوکالو شده تزریق و در دمای  37درجه
سانتیگراد در داخل انکوباتور قرار داده شد سپس با دور
 6000در دقیقه به مدت  15دقیقه در دمای  4درجه
سانتیگراد سانتریفوژ شده و با دستگاه اسپکتوفوتومتر در
طوب موج 600نامومتر میزان جذب نوری ( )ODبین
 0/1-0/08تنظیم شد از این مایع جهت تلقیح به محلوب
فیلم استفاده شد در انتها محلوب فیلم هموژن شده در
قالبهای مورد نظر ریخته و در انکوباتور 40درجه سانتی
گراد به مدت  24ساعت خشک گردید ( Arrieta et al.,
)2013
 -اندازهگیری pH

 5گرم از هر نمونه بافت هموژن شده به  45میلیلیتر
آب مقطر اضافه و به مدت  30ثانیه به کمک یک
هموژنایزر مخلوط گردید ،سپس  pHنمونهها با  pHمتر
دیجیتالی اندازهگیری شد

 -اندازه گیری خصوصیات فیزیکي فیلمها

 -سنجش میزان حاللیت در آب

سنج میزان نفوذپذیری فیلمها نسبت به بخار آب
مطابق روش شماره  E96مصوب آ اس تی ام صورت گرفت
( )ASTM, 2002درون سلوبهای اندازهگیری نفوذپذیری
آب ریخته و سپس سطح سلوب بوسیله فیلم با استفاده از
گریس پوشانده شد و سلوبها درون دسیکاتور حاوی
سیلیکاژب قرار گرفتند آب در دمای 25درجه سانتیگراد،
رطوبت  % 100ایجاد میکند اختالف رطوبت در دو سمت
روک در دمای  25درجه پاسکاب اختالف فشار بخاری
معادب  2/337×103ایجاد می کند تغییرات وزن سلوبها
طی زمان با استفاده از یک ترازوی دیجیتاب با دقت
 0/0001گرم اندازهگیری شد در تمام نمونهها با رسم
منحنی تغییرات وزن سلوب نسبت به زمان ،یک خط راست
 R2 >0/99حاصل شد نرخ انتقاب بخار آب بر حسب ( -2
متر  -1ثانیه گرم) معادب با شیب خطوط حاصله تقسیم بر
سطح سلوب ( 0/00287متر مربع) بود و از رابطه  3حاصل
شد ()ASTM, 2002

وزن اولیه نمونههای فیلم ( )4×4پس از خشک شدن
در دمای  105درجه سانتیگراد تعیین شد و سپس فیلم ها
در ظروف حاوی  50سیسی آب مقطر قرار گرفتند ظروف
به مدت  24ساعت درون انکوباتور شیکردار و در دمای 28
درجه قرار داده شده و با سرعت  200دور دردقیقه تکان
داده شدند پس از این مدت نمونهها بوسیله کاغذهای
صافی که قبال خشک شده بود فیلتر و مجدداً در دمای 105
درجه سانتیگراد خشک گردیدند میزان حاللیت فیلمها به
کمک رابطه  4محاسبه گردید ()Hosseini et al., 2009

رابطه 3

سطح سلوب/شیب خط= نرخ انتقاب بخار آب

از ضرب نمودن نرخ انتقاب بخار آب در ضخامت
روک ها و تقسیم آن بر اختالف فشار موجود در دو سمت
روک میزان نفوذپذیری بخار آب به دست آمد و به صورت
 -1پاسکاب  -1متر  -1ثانیه گرم ()g s-1 m-1 Pas-1
گزارش شد

رابطه 4
 ×100وزن ماده خشک اولیه موجود در فیلم  (/وزن فیلم
خشک پس از غوطهوری -وزن ماده خشک اولیه)= درصد
حاللیت
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 -سنجش رنگ سطحي و شفافیت فیلمها

نمونههای فیلم به منظور سنج رنگ روی کاشی
استاندارد سفید رنگ قرار داده شد و سه فاکتور* b* ،aو
* Lنشان داده شده توسط دستگاه رنگسنج یادداشت
گردید برای محاسبه اختالف رنگ نمونهها با پلیت سفید105 ،
دادههای به دست آمده برای سه فاکتور فوق مربوط به
مرجع و نیز سه فاکتور * b* ،aو * Lمربوط به هر نمونه در
رابطه قرار داده شد ()Ojagh et al., 2010
رابطه 5

آزمایشات کش

با استفاده از دستگاه تست مکانیکاب

(Instron universal (Model 200, HIWA, Iran

 testing machineانجام گرفت قبل از انجام آزمای های
کش تمامی نمونه ها از نظر رطوبتی تعدیل گردیدند
فیلمها به شکل مستطیل به ابعاد  2/5 ×10سانتیمتر مربع
بریده شدند فاصله بین دو فک دستگاه  5سانتیمتر و
سرعت حرکت فکها 50میلیمتر بر دقیقه انتخاب شد
فاکتورهایی شامل مقاومت کششی ،درصد کرن در نقطه
شکست (تغییر طوب نمونه تقسیم بر طوب اولیه ضرب در
 )100مطابق روش شماره  D882-01مصوب از آ اس تی ام
روی منحنیهای نیرو بر حسب تغییر شکل به دست آمدند
()ASTM, 2002

به منظور سنج میزان شفافیت فیلم ها و عبور نور
نمونه های فیلم به ابعاد 9×40میلیمتر در درون سلوب های
اسپکتروفتومتری قرار گرفت و در طوب موج های -800
 200نانومتر توسط دستگاه اسکن گردید همچنین به
منظور محاسبه میزان شفافیت فیلم ها از رابطه  6استفاده
گردید
رابطه  6ضخامت فیلم  /میزان جذب در  600نانومتر =
شفافیت فیلم
 -سنجش میزان رطوبت فیلمها

نمونههای فیلم با وزن مشخص درون پلیتهای
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 -اندازه گیری خواص مکانیکي فیلم ها
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شیشهای که از قبل به تعادب رطوبتی رسیده و توزین شده
بودند قرار گرفت سپس به مدت  24ساعت در دمای 105
درجه سانتیگراد خشک گردید نمونه همراه با پلیت پس از
این مدت خارج شده و پس از سرد شدن در دسیکاتور
مجدداً توزین گردید محتوای رطوبت روک ها بر پایه وزن
مرطوب از رابطه  7محاسبه گردید ()Ojagh et al., 2010
وزن نمونه مرطوب ×100/وزن آب =
رابطه 7
درصد رطوبت بر مبنای وزن مرطوب
 -آماده سازی مایع تلقیح
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باکتریایی
سویههای
لیوفیلیزه
آمپوبهای
(لیستریامونوسیتوژنز  ،ATCC19117الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس  PTCC39392و الکتوباسیلوس کازئی
 )DSM20079از سازمان پژوه های علمی و صنعتی
ایران خریداری شد پس از کشت باکتری در محیط براث
(دمای  37درجه )BHI ،به مدت زمان20ساعت ،شمارش
تعداد باکتریها با روش جذب نوری در طوب موج 600
نانومتر پس از  5دقیقه سانتریفیوژ ( 6000دور در دقیقه) و
تایید نتایج ،با کشت سطحی روی پلیت کانت آگار صورت
 106گرفت ( Fazlara et al., 2012; Ghanbari et al.,
)2011

انکوباسیون در دمای  30درجه سانتیگراد به مدت 96
ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت تعداد باکتری های لیستریا
نیز بر روی محیط اختصاصی پالکام مورد سنج قرار
گرفت در آزمای دیگر فیله ها در ابعاد  3 ×4×1سانتیمتر
برش داده شدند و روی سطح فیله باکتری لیستریا با کشت
چمنی تلقیح گردید ،سپس فیلمهای حاوی باکتری لیستریا
روی سطح فیله قرار داه شد و فیله داخل پلیتها با
کیسههای غیر قابل نفوذ به هوا در یخچاب  4درجه
سانتیگراد به مدت  9روز قرار گرفته و هر  3روز میزان
زنده مانی باکتری با تهیه رقت سریالی از گوشت ،فیلم و
کشت سطحی روی محیطکشت  MRS agarو
انکوباسیون در دمای  30درجه سانتیگراد به مدت 96
ساعت آزمای شد
 تجزیه و تحلیل آماریتجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS

صورت گرفت برای این منظور ابتدا از نرماب بودن یا نبودن
دادهها به وسیله آزمون کولموگروف -اسمیرنف اطمینان
حاصل شد جهت مقایسه ویژگیهای فیلم و آزمون های
میکروبی از تجزیه واریانس یکطرفه و آزمون دانکن در
سطح معنیداری  0/05درصد استفاده گردید

 -بررسي خصوصیات ضد لیستریایي فیلمهای

یافتهها

تولیدی و زنده ماني باکتریهای اسید الکتیک

نتایج بررسی زنده مانی باکتریهای اسید الکتیک در
فیله ماهی فیتوفاگ نگهداری شده در یخچاب در جدوب 1
آمده است
همانطورکه درجدوب باال مشاهده میشود ،جمعیت اولیه
بذذاکتری کذذازئی در فیلذذه مذذاهی فیتوفذذاگ در روز صذذفر
از  4/5 Logcfu/cm2به  13/04در روز سوم افزای یافذت
و سپس در روز ششم افذزای معنذیداری داشذت و در روز
نهم کذاه محسوسذی پیذدا کذرد در روز صذفر در تیمذار
اسیدوفیلوس جمعیت اولیذه بذاکتری از 5/7 Logcfu/cm2
به  11/01افزای داشته و در روز ششم و نهم نیز افذزای
پیدا کرد
نتایج بررسی آنتاگونیستی باکتریهای اسذید الکتیذک،
علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در محیط کشت نگهداری
شده در دمای یخچاب در جدوب  2قرار گرفته است

بررسی زندهمانی باکتریهای اسیدالکتیک در فیلمهای
زیست فعاب به روش کونچامیر و همکاران 2011 ،انجام
گرفت ( )Concha-Meyer et al, 2011جهت سنج
فعالیت ضد لیستریایی ابتدا باکتری لیستریا به صورت چمنی
بر روی محیط مولر هینتون آگار کشت شد ( 100میکرولیتر
از استوک بر روی محیط کشت ترزیق گردید) به دنباب آن
فیلم حاوی باکتریهای اسیدوفیلوس و کازئی را هر کدام
روی پلیت باکتری لیستریای کشت داده شده قرار داده و
نمونه ها در دمای یخچاب ( 4درجه سانتی گراد) برای مدت
 12روز نگهداری شد برای هر دوره زمانی  3روزه پلیت
حاوی فیلم برداشته شده ،و به همراه محیط کشت در سرم
فیزیولوژی رقتهای سریالی تهیه شد تعداد باکتریهای
 LABبا کشت سطحی  0/1میلی متر و  1سیسی از
رقتهای مختلف در محیطکشت  MRS agarو

بذذاکتری لیسذذتریا در روز سذذوم در تیمذذار کذذازئی بذذه طذذور
معنیداری کمتر از دو تیمار دیگر بود همچنین در روز سوم
نگهذذداری ب ذین دو تیمذذار اس ذیدوفیلوس و شذذاهد اخذذتالف
معنیداری وجود نداشت ،هرچند تعداد باکتری هذا در تیمذار
شاهد بیشتر از تیمار اسیدوفیلوس است اما ایذن اخذتالف از
نظر آماری معنذیدار نبذود در روز ششذم و نهذم نگهذداری
اختالف معنیداری بین تیمارها وجود نداشت

همانطورکه در جدوب  2مشاهده می شود در روز سوم
تعداد باکتری لیستریا بین دو تیمار کازئی و اسیدوفیلوس با
تیمار کنترب تفاوت داشت ولی معنیدار نبود در روز ششم
جمعیت لیستریا در هر سه تیمار به طور معنیداری با
یکدیگر اختالف معنیداری داشتند در روز نهم جمعیت
باکتری لیستریا در تیمار اسیدوفیلوس به طور معنیداری
نسبت به جمعیت باکتری در تیمارهای کازئی و شاهد کمتر
بود جمعیت باکتری لیستریا در هر سه تیمار در روز ششم
نگهداری در محیط کشت اختالف معنیداری داشت (جدوب
 )2در فیله ماهی فیتوفاگ در روز سوم در تیمارکازئی تعداد
کمتری باکتری لیستریا نسبت به تیمارهای دیگر مشاهده
شد
نتایج بررسی آنتاگونیستی باکتری های اسذید الکتیذک
علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در فیلذه مذاهی فیتوفذاگ
نگهداری شده در دمای یخچاب در جدوب  3می باشد
همانطور کذه در جذدوب  3مشذاهده مذیشذود جمعیذت

 -تغییرات  pHفیله ماهي

همانطور که در جدوب  4مشاهده می شود  pHفیله
ماهی فیتوفاگ در روز صفر در تمام تیمارها برابر  7بود از
روز صفر تا روز ششم در همه تیمارها مقدار  pHکاه
پیدا کرد ولی معنی دار نبود سپس در روز نهم در هر سه
تیمار نسبت به روز سوم و ششم افزای پیدا کرد خواص
مکانیکی و فیزیکی فیلمها (درصد رطوبت ،درصد حاللیت،
نفوذپذیری به بخار آب) در جدوب  5آمده است
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جدول  -1زنده ماني باکتری های الکتوباسیلوس کازئي والکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در تیمارهای مختلف طي نگهداری در
فیله ماهي فیتوفاگ
نوع فیلم /زمان

کازئی
اسیدوفیلوس

0

3

4/5±0/10
5/7±0/48 d

6

13/04±2/06
11/01±1/2 c

c

9

15/65±0/17
14/81±1/76 b

b

12

15/15±0/94
16/31±0/77 a

a

15/35±0/54
16/61±0/27a
a

a

107

*حروف مختلف درهر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها است ( )p> 0/05
جدول  -2میانگین تغییرات لود باکتری لیستریا مونوسیتوژنز برای تیمارهای مختلف طي نگهداری در محیط کشت
0

3/385±0/65
3/385±0/65a
3/385±0/65a

5/25±0/45
4/94±0/45a
4/47±0/45a

a

شاهد
کازئی
اسیدوفیلوس

6

8/19±0/11
6/41±0/11 b
7/48±0/12 c

a

8/95±0/7
8/87±0/7 a
7/86±0/7b
a

a

*حروف مختلف درهر ستون نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها است ( )p> 0/05
جدول  -3میانگین تغییرات لود باکتری لیستریا مونوسیتوژنز برای تیمارهای مختلف در فیله ماهي فیتوفاگ
نوع فیلم

شاهد
کازئی
اسیدوفیلوس

0

5/56±0/04
5/56±0/04a
5/29±0/04a
a

3

6/21±0/28
4/24±1/65b
5/84±0/13ab
a

6

4/71±0/81
5/61±0/10a
5/74±0/11 a
a

*حروف مختلف در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها است ( )p> 0/05

9

4/48±0/75
5/48±0/35a
5/66±0/28a
a
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نوع فیلم/زمان

3
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جدول  pH -4فیله ماهي فیتوفاگ تلقیح شده با باکتری لیستریا و پوشانده شده با فیلم های مختلف
نوع فیلم/زمان

3

0

6

شاهد
6/965±0/259
6/285±0/246
6/400±0/0853
7±0/00
کازئی
7/06±0/259 a
6/18±0/246 a
6/39±0/0853a
7±0/00a
اسیدوفیلوس
6/430±0/259a
6/135±0/246a
6/315±0/ 0853a
7±0/00a
* حروف مختلف در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها است ( )p> 0/05
a

a

a

a

جدول  -5خواص فیزیکي و مکانیکي فیلم سدیم کازئینات
نوع فیلم
شاهد
کازئی
اسیدوفیلوس

ضخامت

رطوبت

حاللیت

نفوذپذیری به

مقاومت کششي

افزایش طول

(میلي متر)
0/107±0/00645 a
0/121±0/00645 ab
0/126±0/00645 ab

(درصد)
33/74±1/156 a
32/39±0/65 ab
31/063±1/152 b

(درصد)
48/0612±1/305 a
29/58±4/83 b
34/025±4/74 b

بخار آب
2/059±0/11 a
2/076±0/483 a
1/65±0/162 a

(مگا پاسکال)
2/57±0/49 a
2/12±0/05 ab
1/96±0/18 a

(درصد)
201/44±22/42 a
153/80±21/96 b
129/75±16/39 b

* حروف مختلف در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها است ( )p> 0/05

درصد رطوبت و درصد حاللیت فیلم شاهد از فیلمهای
زیستی بیشتر و اختالف معنیداری داشتند ،ولی بین
فیلمهای حاوی کازئی و اسیدوفیلوس اختالف معنیداری
دیده نشد میزان نفوذپذیری به بخار آب در سه تیمار با
یکدیگر اختالف معنیدار نداشتند و در فیلم اسیدوفیلوس
میزان نفوذپذیری کمتر از دو تیمار بود نتایج نشان میدهد
 108که مقاومت کششی بین فیلم شاهد و فیلم حاوی باکتری
کازئی اختالف معنیداری داشت درصد افزای طوب در
لحظه پاره شدن بین دو فیلم حاوی باکتری اختالف
معنیداری نداشت ولی بین شاهد و دو فیلم حاوی باکتری
اختالف معنیداری وجود داشت درصد رطوبت و حاللیت
فیلم سدیم کازئینات با افزودن باکتریهای اسیدالکتیک
تغییرکرد
رنگ سطحی ،نفوذپذیری نسبت به نور و شفافیت
فیلمها در جدوب  6قرار گرفته است
با توجه به جدوب  ،6در حالت کلی فیلمهای تولیدی
ظاهری زرد رنگ و نیمه شفاف داشتند شاخص * Lیا
روشنی فیلم سدیم کازئینات شاهد در مقایسه با فیلمهای
گنجانده شده با باکتری کازئی و اسیدوفیلوس اختالف
معنیداری داشت افزودن باکتریهای اسیدالکتیک در
پارامترهای * aو * bتغییری ایجاد نکرد همچنین ،اثر
افزودن باکتری بر اختالف رنگی فیلم معنیدار بود
نفوذپذیری فیلمهای تولیدی نسبت به نور در طوب
موجهای بین  200تا  800نانومتر در نمودار  1و همچنین
شفافیت فیلمها در جدوب  7نشان داده شده است افزودن
علوم غذایي و تغذیه  /پاییز  / 1396سال چهاردهم  /شماره 4
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باکتری کازئی موجب افزای نفوذپذیری فیلم سدیم
کازئینات در طوب موجهای بین  300 -400نانومتر گردید
از لحاظ میزان شفافیت در بین فیلمهای مختلف اختالف
معنی داری وجود ندارد

بحث
لیستریوزیس بیماری است که بوسیله بذاکتری لیسذتریا
مونوسیتوژنز ایجاد مذی شذود و موجذب نذرخ مذرگ و میذر
باالیی در افرادی که دچار ضعف ایمنی هستند ،مذی شذود
همچنین این بیماری موجب سقط جنین و یذا تولذد زودرس
در زنان باردار میشود ()Crandall et al., 2012
بذذا توجذذه بذذه فعالیذذت ضذذد میکروبذذی بذذاکتری هذذای
الکتوباس ذیلوس اس ذیدوفیلوس و الکتوباس ذیلوس کذذازئی در
فیلم سدیم کازئینات ،نتذایج آزمذون اشذاره بذر زنذده مذانی
بذذاکتریهذذا در ط ذی مذذدت نگهذذداری در دمذذای  4درجذذه
سانتیگراد داشت و بازدارندگی قابل مالحظهی بذر بذاکتری
لیستریا در محیط کشت مشاهده شد همچنین ،باکتریهای
اسید الکتیک بر پارامترهای  aو  bو نفوذ پذیری بذه بخذار
آب ،شفافیت و مقاومت کششی تغییری ایجاد نکردند ،ولذی
بر روی پارامترهای مثل * ،Lاختالف رنگی ،درصد حاللیت
و درصد رطوبت تاثیر گذار بودند جهت افزای فعالیت ضد
باکتریایی فیلم های زیست تخریب پذذیر ،ضروریسذت کذه
شرایط را به نحوی تغییر داد که بیشترین تولید باکتریوسین
در فیلم های تولیدی رخ دهد

جدول  -6ویژگيهای رنگ سطحي فیلم ها
*a

*L

*b

نوع فیلم
شاهد

78/36 ±2/21

4/38 ±0/72

a

کازئی

81/52 ±0/82 a

a

3/9 ±0/57

a

اسیدوفیلوس

79/84 ±1/31 ab

3/9 ±0/57a

b

a

ΔE

2/06 ±0/68

a

16/92 ±2/35

1/92 ±0/44

b

13/75 ±0/87

1/58 ±1/34a

15/38 ±1/26 ab

abc
a

0/786±0/01

a

0/79±0/ 11

0/76±0/38a

حروف کوچک در هر ستون نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها است ( )p> 0/05
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نمودار  -1میزان عبور نور در فیلمهای سدیم کازئینات حاوی باکتری های اسیدالکتیک
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مطابق با جدوب  ،1زندهمانی باکتریهای اسیدالکتیک
نسبت به روز اوب افزای پیدا کرد در مطالعه Concha-
 Meyerو همکاران ( ،)2011در نمونههای گوشت ،سطح
اولیه باکتریهای اسید الکتیک در فیلم 106 log cfu/cm
7
بود و در طوب نگهداری به  10افزای یافت López de
 Laceyو همکاران ( )2012گزارش نمودند که زنده مانی
باکتری بیفیدرو باکتریوم در فیلم ژالتین با اعماب فشار باال
در ماهی هیک ،در پایان نگهداری تا کمتر از  2سیکل
لگاریتمی کاه یافت
در نتایج  Crandallو همکاران ( ،)2012باکتریهای
اسید الکتیک قادر بودند تعداد باکتریهای لیستریا
مونوسیتونژ تلقیح شده به سوسیس (فاقد الکتات/دی
استات) را بعد از  8هفته نگهداری در یخچاب کاه دهند
( 0/6لوگ کاه در مقایسه با شاهد که فقط لیستریا بود)
و زمانی که عصاره خارج سلولی باکتریهای اسید الکتیک
به باکتریهای اسید الکتیک اضافه شدند حتی بازدارندگی
بیشتری مشاهده گردید ( 1/2لوگ کاه در مقایسه با
شاهد که فقط لیستریا بود) در سوسیسهای حاوی

الکتات/دی استات و باکتریهای اسیدالکتیک به همراه
عصاره خارج سلولی تاثیر بیشتری در کاه لیستریا در 8
هفته نگهداری در دمای یخچاب مشاهده شد (به ترتیب 2
و 3/3لوگ کاه داشت) تفاوت آماری معنیداری بین
نتایج الکتات/دی استات برای باکتریهای اسیدالکتیک و
عصاره خارج سلولی مشاهده نشد در بررسی Berjeaud
( ،)2007در تکههای ژامبون پخته شده باکتری
الکتوباسیلوس ساکی ،2512توانست رشد باکتری لیستریا را
مهار کند در ادامه آزمای  ،کشت در محیط BHI 5L200
نشان داد که رشد لیستریا توسط  L. sakei 2512و
همچنین  L. curvatus 2711باز داشته شد و
 L. innocua 8811توسط  L. sakei 2512از  6تا 60
روز مهار شد  L. sakei 2512نماینده خوبی به عنوان
کشت محافظ زیستی در جلوگیری از لیستریا در
آلودگیهای گوشت پس از تولید می باشد آلودگیهای
قارچی یکی از مهمترین ضررهای اقتصادی در سرتاسر
جهان در صنعت غذا و کشاورزی است در مطالعه Rollán
و همکاران ( 91 ،)2013سویه باکتری اسید الکتیک از

109
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منابع مختلف برای بررسی فعالیت ضد قارچی جدا شدند از
کل باکتری های اسید الکتیک 10،سویه با اثر بازدارندگی
باال ( )%80بر همه سویه های قارچ انتخاب شدند این 10
سویه فعالیت ضد قارچی علیه تمام قارچ های فاسد کننده را
نشان دادند که فعالیت بازدارندگی آن ها مربوط به
اسیدهای آلی و پپتید های ضد قارچی می باشد
در مطالعه  Tsakalidouو همکاران (635 ،)2009
سویه باکتری اسید الکتیک با منشا غذایی برای کاربرد
بالقوه به عنوان کشت محافظ در مرغ را بررسی کردند دو
سویه از آن ها در شرایط آزمایشگاهی علیه باکتری های
گرم مثبت شاخص ،به طور عمده لیستریا و گونه
بروکوتریکس مشهود بودند ،در حالی که هیچ فعالیت ضد
باکتری علیه باکتری های گرم منفی آزمای شده مشاهده
نگردید سویه های انتروکوکوس فاسیئوم ،PCD71
الکتوباسیلوس فرمنتئوم  ACA-DC179انتخاب شده و در
گوشت جوجه خام به عنوان کشت محافظ علیه لیستریا و
سالمونال به کاربرده شدند کاه رشد معنی داری برای
این باکتری های پاتوژن مشاهده شد که بیشتر روی
سالمونال مشهود بود
در مطالعه  Bondiو همکاران ( ،)2009توانایی بقا و
110
تکثیر لیستریا مونوسیتوژنز  NCTC10888در فیلم زیستی
حاوی باکتری اسید الکتیک حتی با تفاوت در بین سویه
باکتریهای اسید الکتیک گزارش شد الکتوباسیل
پالنتارئوم  d35بیشترین اثر در کاه لیستریا در پایان
مدت آزمای (10روز) در مقایسه با شاهد نشان داد توانایی
کاه لیستریا در طوب دو روز اوب انکوباسیون  1/3لوگ
بود این واقعیت مرتبط با تولید باکتریوسین می باشد اگرچه
کاه پاتوژن در سلوب ها در پایان مدت آزمای مشاهده
شد و این نتیجه به کاه ( pHبه مقدار  )5/1به دلیل
تولید اسیدهای آلی توسط الکتوباسیل ها و رقابت غذایی
نسبت داده شد
در مطالعه  Chiraltو همکاران ( ،)2013فعالیت
ضدمیکروبی قابل توجهی علیه لیستریا اینکوا در فیلم های
پلی ساکاریدی مشاهده شد ،در صورتی که در فیلم های
پروتئینی مشاهده نگردید فیلم آلژینات گنجانده شده با دو
سویه از باکتری اسید الکتیک و نایسین در بسته بندی
سالمون دودی ،اثر بازدارندگی طی مدت  28روز نشان داد

 Cizeikieneو همکاران ( ،)2013نشان دادند در
محیطکشت آگار ،باکتریهای اسید الکتیک از رشد
باکتریهای پاتوژن مثل باسیلوس ،سودوموناس ،لیستریا و
اشرشیا جلوگیری کردند سه سویه از این باکتریها روی
نان اسپری شده و در بستههای پلی اتیلن نگهداری گشتند،
نتایج نشان داد این باکتریها از رشد قارچ ها تا  8روز
جلوگیری کردند
 pHمی تواند تحت تاٌثیر عوامل مختلفی مانند گونه،
ناحیه صید ،تغذیه ماهی ،دما و شرایط نگهداری باشد
( )Pacheco-Aguilar et al., 2000تغییرات مقادیر pH
در تیمارها در مدت نگهداری در یخچاب در جدوب  4نشان
داده شده است در ابتدای دوره مقدار  pHتیمارها  7بود که
در میانه دوره کاه و در انتهای دوره افزای داشت که با
مشاهدات  Manjuو همکاران ( )2007و  Fanو همکاران
( )2009مشابه بود کاه اولیه ممکن است به این دلیل
باشد که پس از مرگ ماهی گلیکوژن موجود در داخل
سلوب ها در شرایط بی هوازی شکسته شده و اسید الکتیک
تولید می گردد که باعث کاه اسیدیته عضالت می شود،
دلیل افزای آن میتواند تولید ترکیبات فرار ناشی از
فعالیت باکتری ها مانند آمونیاک و تری متیل آمین باشد
البته این تغییرات می تواند باعث صدمه به ساختار پروتئینی
محصوب و کاه میزان آب موجود در آن شود ( Fan et
 )al., 2009اما از آنجا که تغییرات  pHمعنی دار نبود،
احتماب چنین صدمهای در تحقیق حاضر خیلی ضعیف می
باشد
حاللیت یک ویژگی مهم در فیلمهای زیست تخریب
پذیر است زیرا میتواند میزان مقاومت فیلم نسبت به آب،
مخصوصا در محیطهای حاوی رطوبت مثل مواد غذایی
گوشتی ( & Siripatrawan et al., 2010; Bourtoom
 )Chinnan, 2008و همچنین سرعت آزاد شدن ترکیبات
ضد اکسیداسیونی و ضد میکروبی فیلم را زمانی که در
تماس با سطح مادهی غذایی است ،تعیین کند (Gómez-
)Estaca et al., 2010
نفوذپذیری فیلم های بیوپلیمری بستگی به فاکتورهای
زیادی دارد ،از جمله ضریب حاللیت ،یکپارچگی ماتریس
فیلم ،آب گریزی ،میزان انتشار ،نسبت بین کریستاب و
مناطق بی شکل ،ضخامت ،تحرک زنجیره پلیمری و تعامل
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،گروههای عملکردی از پلیمرها دارد در تحقیق حاضر
باکتریهای اسید الکتیک تفاوت معنی داری بر نفوذپذیری
Concha- فیلم سدیم کازئینات نداشتند که مطابق با نتایج
) میباشد در مطالعه2010(  و همکارانMeyer
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