امکان کاهش رشد باسيلوس سرئوس در تمپه جو دوسر توسط
تخمير همزمان استارترهای مختلف اسيد الکتيک باکتریها و
رايزوپوس اوليگوسپوروس
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چکيده
مقدمه :تمپه محصول تخميری سویا توسط قارچ است .مصرف این محصول به خصوص از طرف افراد با تغذیه سبزیجات بسيار مورد توجه
و استقبال قرار گرفته است .علت این امر ویژگيهای تغذیه ای این محصول است .تمپه منبع غنی از پروتئين است ( )%91و جزء محدود
غذاهای گياهی است که حاوی ویتامين  B91میباشد.

مواد و روشها :در این تحقيق تهيه تمپه با استفاده از تخمير جو دوسر توسط رایزوپوس اوليگوسپوروس PTCC 7125با جمعيت

به ميزان  917 CFU/gتلقيح گردید.
يافتهها :نتایج نشان داد که تخمير همزمان استارترهای اسيد الکتيک باکتریها و کپک رایزوپوس اوليگوسپوروس سبب کاهش رشد کپک

میگردد ( .)p%9بيشترین تأثير مربوط به تمپه تلقيح شده با گونههای الکتوکوکوس الکتيس و الکتوکوکوس کرموریس و نيز اسيدی
شده توسط سرکه است .بيشترین ميزان ارگوسترول و طول هيف مربوط به نمونه اسيدی نشده بود.
نتيجهگيری :اسيدیفيکاسيون بيولوژیکی و شيميایی سبب کاهش رشد باسيلوس سرئوس نسبت به نمونه اسيدی نشده میگردد .بيشترین
کاهش رشد این باکتری در نمونههای تهيه شده توسط استارتر الکتوکوکوس الکتيس و الکتوکوکوس کرموریس و سرکه مشاهده گردید.
در تمام تيمارها تمپه با کيفيت مناسب تهيه شد.

واژههای کليدی :اسيد الکتيک باکتریها ،باسيلوس سرئوس ،تمپه ،جو دوسر
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تقریبی 914 CFU/gصورت گرفت .اسيدیفيکاسيون بيولوژیکی توسط تلقيح گونههای استرپتوکوکوس ،الکتوباسيلوس ،الکتوکوکوس و
اسيدیفيکاسيون شيميایی توسط افزودن ميزان  5ml/211gسرکه صورت پذیرفت .باکتری باسيلوس سرئوس نيز که از تمپه ایزوله شده بود
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میشود .نوع اول و شناخته شده تر آن با درد شکمی،
اسهال و دوره نهفتگی  ٤تا  ٦ساعته مشخص میگردد و
عالئم آن  ٢١تا  ١٤ساعت بطول میانجامد .نوع دوم که با
حمالت حاد تهوع و استفراغ مشخص میگردد در زمان بين
 ٢تا  ٥ساعت پس از مصرف غذای آلوده رخ می دهد.
اسهال یک شکل رایج در این نوع بيماری نمی باشد
(موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران.)2876 ،
اسيدیفيکاسيون بيوشيميایی به کمک انواع خاص
استارترهای خانواده اسيد الکتيک باکتریها توسط محققين
مختلف گزارش شده است ( Nout et al., 1987; Feng
 )et al., 2005ولی با توجه به این که استفاده از
سویههای باکتریایی خالص نياز به چندین مرحله
آمادهسازی ميکروارگانيسم قبل از تلقيح دارد ،همچنين
دسترسی به این سویههای باکتریایی محدود و عرضه آنها
از طریق برخی موسسات پژوهشی خاص صورت میگيرد،
در این تحقيق از استارترهایی که به طور تجاری در
دسترس هستند و نياز به مراحل آماده سازی مانند
سویههای خالص باکتریایی ندارند ،جهت اسيدیفيکاسيون
بيوشيميایی استفاده شد.

مقدمه
افزایش جمعيت نياز به تبدیل دانههای غالت و حبوبات
به غذاهای مورد نياز برای انسان را که در حال حاضر بيشتر
به مصرف خوراک دام میرسد افزایش داده است .تبدیل
گياهان به غذای انسان انرژی کمتری نسبت به توليد
گوشت نياز دارد (توليد گوشت  22برابر انرژی بيشتر نسبت
به توليد گياهان نياز دارد) (.)Pimentel et al., 2003
عالوه بر این ،مصرف غذاهای گياهی مانند دانهها و
حبوبات سبب کاهش هزینهها میشود و برای سالمت
انسان نيز مفيد است ( .) Marquart et al., 2003تمپه
یکی از غذاهای تخميری سنتی است که در سرتاسر جهان
مورد توجه قرار گرفته است .فواید مصرف تمپه سویا شامل
ميزان پروتئين باال ،اسيدهای چرب ضروری ،ویتامينها و
امالح ،ایزوفالونها و فيبر آن است .گزارشاتی مبنی بر
مصرف پروتئين سویا در کاهش خطر بيماریهای قلبی
( )Krumhar & Carleton, 2005پوکی استخوان
( ،)Messina, 2000سرطان (،)Badger, 2005
ناراحتیهای گوارشی و کاهش وزن منتشر شده است.
معموال جهت تهيه تمپه از دانههای سویا به عنوان ماده
خام استفاده میشود ،اما برخی دیگر از سوبستراها را نيز
میتوان برای تهيه تمپه به کار برد.
جو دوسر ( )Avena sativaدارای حدود %22/5
پروتئين %5/5 ،روغن %83 ،کربوهيدرات %86 ،فيبر و
 %8خاکستر است .همچنين دارای امالحی مانند سدیم،
پتاسيم ،منيزیم ،فسفر ،آهن ،مس ،روی و منگنز است
(بيشترین مقدار مربوط به پتاسيم ،فسفر ،منيزیم و کلسيم
است) .فيبر موجود در این محصول حائز اهميت است زیرا
فيبر محلول ترکيب مهمی در کاهش کلسترول محسوب
میشود .بتاگلوکان موجود در این محصول نقش مهمی در
کنترل دیابت دارد1 .
از رایجترین ميکروارگانيسمهای عامل فساد تمپه،
باسيلوس سرئوس میباشد .باسيلوس سرئوس باسيل گرم
مثبت ،اسپورزا ،هوازی بیهوازی اختياری ،معموال متحرک
و مقاوم به پنی سيلين میباشد .باسيلوس سرئوس یکی از
علل مسموميت غذایی میباشد .دو نوع بيماری در رابطه با
مصرف موادغذایی آلوده به باسيلوس سرئوس نسبت داده

آماده سازی اسلنت از کپک رایزوپوس اوليگوسوپوروس
نوع  PTCC 5637مطابق دستورالعمل الحواقی ،صوورت

3

1
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مواد و روشها
 -استارترهای مورد استفاده

2

مواد شيميایی مورد استفاده ساخت شرکت مرک آلمان
بوووود .جهوووت تعيوووين ميوووزان ارگوسوووترول از دسوووتگاه
اسپکتروفتومتر مدل ژنوی 2815 6استفاده شود .جودوسور
( )Avena sativaاز مرکوز تحقيقوات کشواورزی نيشوابور
تهيه شد .سه نوع استارتر نوع کوارمينوکس 8خریوداری شود
که ترکيب بواکتریهوای روی برچسوب ایون اسوتارترها در
جدول  2آمده است.
کپک رایزوپوس ميکروپوروس زیر گونه اوليگوسپوروس
نوع  PTCC 5637از مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران تهيه گردید.
2

 -آماده سازی کپک رايزوپوس اوليگوسپوروس

Jenway

2

Merck
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جدول -9استارترهای مورد استفاده در تهيه تمپه
استارتر 2
استارتر 6
استارتر 8

Streptococcus, homo and heterofermentative mesophilic.
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus.
Lactococcus lactis sub sp lactis, Lactococcus lactis subsp cremoris.

گرفت بدین صورت که آمپول ليوفيليزه کپک تحت شرایط
استریل شکسته شد و به داخل آن مقدار  1/2ميلی ليتر
رینگر استریل اضافه گردید .با حل شدن کامل محتویات
آمپول ليوفيليزه در رینگر استریل به اسلنتی از محيط کشت
 PDAکل محتویات آن تخليه شد .سپس به مدت  7روز
در دمای  86درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شد.

رایزوپوس اوليگوسپوروس (جمعيت تقریبی )218CFU/g
انجام شد و سپس انکوباسيون در دمای  85درجه
سانتیگراد به مدت  61ساعت در ظروف پالستيکی صورت
گرفت (نمونه شاهد) ( .)Feng, 2007در تيمارهای 8 ،6
و  8به ترتيب از استارترهای  6 ،2و  8با جمعيت تقریبی
 212 CFU/gتلقيح شد .در تيمار  5از سرکه به ميزان
 5ml/211gجهت اسيدفيکاسيون استفاده شد.

شمارش به روش  )2338( Schnurerصورت گرفت
بدین صورت که پس از رقيق سازی ،بر روی محيط آگار
حاوی  6درصد عصاره مالت 1به روش سطحی کشت
گردید و در دمای  68درجه سانتی گراد برای مدت  8روز
گرمخانه گذاری گردید ( .)Schnurer, 1993هنگام تهيه
تمپه ،جمعيت کپک رایزوپوس اوليگوسپوروس معادل 218
اسپور در هر گرم تلقيح شد.

 -تلقيح باسيلوس سرئوس به تمپه

 -شمارش تعداد کپک رايزوپوس اوليگوسپوروس

 -شمارش تعداد بااکتریهاای اساتارترهای اسايد

 تعيين رشد کپکتعيين اندازه هيف

جهت شمارش تعداد باکتریهای استارترهای اسيد
الکتيک باکتر مورد استفاده از محيط کشت اختصاصی
 MRSآگار استفاده شد .مدت زمان انکوباسيون  68ساعت
و دمای انکوباسيون  87درجه سانتیگراد بود.

جهت تعيين ميزان رشد کپک رایزوپوس
اوليگوسپوروس از فاکتور اندازه هيف استفاده شد .جهت
رنگآميزی از روش  )6117( Elwoodو با استفاده از
رنگ تریپتان بلو استفاده شد (.)Elwood et al., 2007
مشاهده ميسليومها و تعيين اندازه آنها توسط ميکروسکوپ
 Olympus BX51با بزرگنمایی 811Xصورت گرفت.

الکتيک باکتر مورد استفاده
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ابتوودا از تمپووه از قبوول تهيووه شووده ،بوور روی محوويط
کشووت،Manitol Egg Yolk Polymixin Agar
بوواکتری باسوويلوس سوورئوس ایزولووه گردیوود .ایزوالسوويون
باسيلوس سرئوس از نمونه تمپه شاهد مطوابق روش کوریم
( )2873صورت گرفت .سپس به ميزان 215 CFU/gبوه
نمونههای تمپه تلقيح گردید (.)Nout et al., 1987

مراحل مطابق روش  )6117( Fengکه در مورد جو
انجام شده است ،صورت گرفت .پس از پوستگيری
سایشی ،جودوسر پوستگيری شده ،به مدت  2ساعت در
آب حاوی  1/26مول اسيد الکتيک و در دمای اتاق
خيسانده شد .سپس به مدت  21دقيقه در آب حاوی %1/3
نمک طعام جوشانده شد .سپس مراحل آبگيری و سرد
کردن تا دمای  81درجه سانتیگراد صورت گرفت .تلقيح
استارتر (جمعيت تقریبی  )218 CFU/gهمراه با کپک
- Malt extract

1

2

 تعيين ميزان ارگوسترولاندازه گيری ميزان ارگوسترول مطوابق روش Bhosle

( )6122و با اسوتفاده از روش اسوپکتروفتومتریک صوورت
گرفت (.)Bhosle et al., 2011
 -تعيين ميزان  pHتمپه

Malt Extract

1

ميزان  pHمحصول مطابق روش Aderibigbe

اندازه گيری طول هيف و ميزان ارگوسترول دو فاکتور

( )6116اندازهگيری شد ( Aderibigbe and

مهم در تعيين ميزان رشد کپک است .در تمپه نيز به منظور
تعيين ميزان رشد کپک رایزوپوس اوليگوسپوروس از این دو
فاکتور استفاده میشود ( .)Feng at al., 2007مطابق
این تحقيق بيشترین ميزان ارگوسترول و طول هيف مربوط

 -شمارش باکتری باسيلوس سرئوس

جهت شمارش باکتری باسيلوس سرئوس از محيط
کشت جامد انتخابی Manitol Egg Yolk
 Polymixin Agarساخت شرکت مرک آلمان به صورت
خطی کشت داده شد .جهت تأیيد تشخيص از سایر
آزمونهای بيوشيميایی استفاده گردید (کریم.)2873 ،
 -تجزيه و تحليل آماری

دادههای حاصل از آزمایشهای مختلف در قالب طرح
آماری کامالً تصادفی و با استفاده از نرم افزار SPSS
تجزیه و تحليل آماری شدند .مقایسه ميانگين به روش
دانکن در سطح  2درصد انجام شد.

يافتهها
 بررسي تغييرات  pHدر تيمارهاای مختلاف تمپاهتوليدی

استارترهای اسيد الکتيک باکتریها موجب کاهش
ميزان  pHمیگردند که بيشترین تأثير مربوط به استارتر 8
است ( .)p 1/12تيمار تهيه شده توسط سرکه نيز دارای
کمترین ميزان  pHاست (نمودار .)2
 بررساااي ميااازان رشاااد کپاااک رايزوپاااوساوليگوسپوروس در تيمارهای مختلف تمپه تهيه شده

به تيمار شاهد است ( .)p1/12تلقيح اسيد الکتيک
باکترها و اسيدیفيکاسيون توسط سرکه هر دو منجر به
کاهش ميزان رشد کپک رایزوپوس اوليگوسپوروس
میگردد .طول هيف در تيمار شاهد بيشترین مقدار و معادل
 2217ميکرون اندازهگيری گردید .در سایر تيمارها طول
هيف کاهش داشت و کمترین ميزان طول هيف مربوط به
تيمار تهيه شده توسط سرکه است ( 352ميکرون) .این
نتایج نشان میدهد استفاده از استارترها و نيز اسيد
یفيکاسيون توسط سرکه سبب کاهش ميزان رشد کپک
رایزوپوس اوليگوسپوروس میگردد (نمودار  .)8نتایج حاصل
از اندازهگيری ميزان ارگوسترول در تيمارهای مختلف تمپه
تهيه شده نيز مؤید این مطلب است (نمودار  .)6ولی این
کاهش به اندازهای نيست که تمپه مناسبی از آن تهيه
نگردد.

37

 بررسااي مياازان رشااد باساايلوس ساارئوس درتيمارهای مختلف تمپه تهيه شده

نمودار  8نشان دهنده کاهش جمعيت باسيلوسسرئوس
در اثر اسيدیفيکاسيون بيولوژیکی در اثر تلقيح گونههای
مختلف اسيد الکتيک باکتریها و نيز اسيدیفيکاسيون
شيميایی توسط سرکه میباشد (.)p1/12
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نمودار  -9ميزان  pHدر تيمارهای مختلف تمپه

نمودار  -2ميزان ارگوسترول در تيمارهای مختلف تمپه

نمودار  -3ميزان طول هيف در تيمارهای مختلف تمپه
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نمودار  -4جمعيت باسيلوس سرئوس در تيمارهای مختلف تمپه

بحث
مطابق این تحقيق ،تلقيح اسيد الکتيک باکتریهای
مختلف سبب کاهش ميزان  pHدر تمپه میگردد و تأثير
استارترهای مختلف در این زمينه با یکدیگر متفاوت است
به طوری که بيشترین کاهش ميزان  pHمربوط به نمونه
تلقيح شده توسط استارتر lactococcus lactis sub sp
lactis, lactococcus lactis subsp cremoris
میباشد .کاهش ميزان  pHدر اثر به کار بردن گونههای

مختلف اسيد الکتيک باکتریها در گزارش
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