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چکیده
باکتریهای اسیدالکتیک بهعنوان عوامل ضدمیکروبی قادر بهه للهوگیری از رشهد مدهدوده وسهی ی از میکروارگانیسه ههای عامهل فسهاد و
پاتوژنهای غذازاد میباشند .مطال ه حاضر لهت ارزیابی اثر ترکیبی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و الکتوباسهیلوس پالنتهارم ( )119 CFU/gو
اثر توأم الکتوباسیلوسها و ( EDTA )50 mMبر ماندگاری گوشت سینه مرغ انجام گرفت .گروههای مورد آزمایش شامل نمونه شاهد (بدون
الکتوباسیلوسها و  ،)EDTAبا الکتوباسیلوسها و بدون  ،EDTAبا الکتوباسیلوسها و  EDTAبودند .تیمارهها در دمهای  4±1 °Cنگههداری
شدند و هر  3روز یکبار لهت انجام آزمایشهای میکروبیولوژیکی (شمارش باکتریهای مزوفیل هوازی ،کلیفرم و سرمادوست) در طول 6
روز نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که استفاده از الکتوباسیلوسها و ه چنین استفاده از الکتوباسهیلوسهها  EDTA+اثهر
م نیداری ( )p>1/19در کاهش شمارش باکتریهای مزوفیل و سرمادوست و کلیفرم با حداقل یک روز افزایش مانهدگاری داشهتتند .میهزان
 pHتیمارهای حاوی الکتوباسیلوسها و الکتوباسیلوسها  ،EDTA+کمتر از تیمارهای کنترل بود .بهطورکلی نتایج نشان داد که تیمهار حهاوی
الکتوباسیلوسها  EDTA+در مقایسه با تیمار فقط الکتوباسیلوسها تأثیر بیشتری در کاهش رشد باکتریایی در طول مدت نگهداری در شرایط
سرما دارد.
واژههای کلیدی :الکتوباسیلوس ،گوشت مرغ ،اتیلن دیامین تترااستیک اسید
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با الکتوباسیلوس و EDTA

مقدمه

علیعباسی و همکاران

هیدروژن پراکسیدها و باکتریوسینها را تولیهد مهیکننهد

گوشت مرغ و تخ مرغ ارزش غهذایی بهاالیی دارنهد

( .)Martinez et al., 2013در بدهث حفاتهت از مهواد

بهطوری که حاوی پروتئین باال بهوده و منبهع بهوبی از

غذایی باکتریهای عامل فساد و پاتوژنهای گرم منفهی،

لداظ فسفر ،سایر مواد م دنی و ویتامینههای گهروه

بهدلیل مقاومت ذاتی آنها نسبت بهه ت هدادی از عوامهل

هستند ( )Givens, 2005و در مقایسه با گوشهت گهاو و

ضدمیکروبی از لمله باکتریوسینها بسیار مهورد تولهه

بوک دارای مقدر چربی ک تری میباشهند ( Ivanovic,

هسهتند ( .)Deegan et al., 2006; Zendo, 2013ایهن

 .)2005از طرفی گوشت مرغ بهدلیل ترکیب غنهی مهواد

مقاومت بهدلیل غشای لیپهوپلیسهاکاریدی بهاکتریههای

مغههذی pH ،بههاال ( )9/9-6/9و  awبههاال ()1/58-1/55

گرم منفی است که ه چون سدی از نفوذ باکتریوسینها

بسیار فسادپذیر است ،بهطوریکه رشد و بقا بسهیاری از

و تأثیر ترکیبات ضدمیکروبی دیگر بر باکتریههای گهرم

میکروارگانیسه ها را فهراه مهیکنهد ( Buncic et al.

منفی للوگیری میکنند ( Naidu, 2002; Atef Yekta et

 .)2014فساد گوشهت اغلهب توسهط باکتریههای گهرم

 .)al., 2010بنابراین بهمنظور تأثیر عوامل ضهدمیکروبهی

منفی ه چون باکتریهای سرمادوست و چندین گونه از

بر باکتریهای گرم منفی نیاز به تغییر در سابتار غشهای

باکتریهای گرم مثبت رخ میدهد که ههر کهدام از ایهن

بیرونی این باکتریها با روشهای مختلفی نظیر اسهتفاده

باکتریها تدت شرایط مختلف مدیطی بر بهاکتریههای

از گرما ،منجمد کردن ،فرایند فشار بهاال و یها اسهتفاده از

دیگر چیره شده و باعث فساد میشهوند ( Casaburi et

مواد شهالته کننهده (اتهیلن دیآمهین تترااسهتیک اسهید)

 .)al., 2015در سالهای ابیهر تقاضها بهرای اسهتفاده از

مهیباشهد (EDTA .)Yethon and Whitfield, 2001

مدافظتکننههدههای شههیمیایی -بهههدلیههل افههزایش سههط

بهعنوان شالته کننده بها منشهأ غهذایی بها شهالته کهردن

آگاهی و نگرانی مصرفکنندگان از مخهاطرات احتمهالی

کاتیونههای دو ترفیتهی از لملهه  Ca2+و  Mg2+سهبب

آنها بر سالمتی انسان -کاهش مییابد .دلیهل ایهن ادعها

ناپایداری و تغییر نفوذپذیری غشهای بهاکتریههای گهرم

استقبال و گرایش در استفاده از لهایگزینههای طبی هی

منفی میشهود (Alakomi et al., 2003؛ Hancock and

بهلای مدافظتکنندههای شهیمیایی اسهت ( Castro et

 .)Rozek, 2002تههاکنون در چنههدین تدقیهه تههأثیر

.)al., 2011

بازدارندگی الکتوباسیلوسها علیهه میکروارگانیسه ههای

باکتریههای اسهیدالکتیک مناسهبترین گزینهه بهرای

عامل فساد و پاتوژن در شرایط آزمایشگاهی بررسیشده

استفاده بهعنوان کشتهای مدافظت کننده میباشند زیرا

اسهت ( Brashears, 1998; Maragkoudakis et al.,

که بهعنوان ارگانیس های با منشأ غذایی مطرح هسهتند و

 .)2009اما مطال ات کمی در ارتباط با تأثیر بازدارنهدگی

از طرفهههی اداره غهههذا و داروی آمریکههها ( )FDAایهههن

الکتوباسیلوسها بر رشد میکروبی در گوشت تازه انجام

باکتریها را برای مصارف انسانی ایمهن شهنابته اسهت

یافته است ( )Muthukumarasamy, 2003که ایهن امهر

) .(Castellano, et al., 2008باکتریههای اسهیدالکتیک

بهدلیل پیچیدگی استفاده از بیوکنترلها در گوشهت تهازه

طیف وسی ی از مواد ضدمیکروبی مانند اسهیدهای آلهی،

مهیباشهد ( .)Koch, 2004از لملهه ایهن پیچیهدگیهها
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میتوان به حضور آنزی های پروتئولیتیک بهمقهدار زیهاد

بیهوازی ف ال شد .بهمنظور ف السازی بیشتر و تهیه

در گوشت تازه اشاره کرد که سبب تجزیه باکتریوسینها

کشت تازه و لوان از سلولهای باکتریها نیز ،کشت

و کاهش ف الیت ضهد میکروبهی کشهتههای مدافظهت

دومی در همان مدیط با حج تلقی

 1درصد تهیه

کننده میشهوند .ه چنهین گوشهت تهازه اغلهب توسهط

نموده و در شرایط قبل گرمخانهگذاری شدند .سپس از

باکتریهای گرم منفی آلوده میشود که در حالهت کلهی

کشت دوم ،باکتریها به روش کشت بطی به مدیط

باکتریوسینهای تولیدی بر آنها تأثیری ندارند و اینکهه

MRSآگار انتقال داده شد و ب د از رشد در شرایط

گوشت تازه شامل انواع مختلفی از باکتریهها در ت هداد

بیهوازی تا روز آزمایش در یخچال نگهداری گردیدند.

زیههاد مههیباشههد کههه بههاکتریهههای الکتیههک بهههمنظور

برای به دست آوردن کشت تازه الکتوباسیلوسها

تأثیرگذاری باید قادر به رقابت و غلبه بر این بهاکتریهها

بهمنظور تلقی

به گوشت از کلنی تک هر کدام از

در طهول دوره نگههداری گوشهت باشهند ( Gonzalez,

الکتوباسیلوسها در مدیط  MRSآگار به  11میلیلیتر

 .)2006; Anang, 2007در تدقیقههی سههرعت فسههاد

 MRSبراث تازه انتقال و در دمای  33درله بهمدت 18

فراورده گوشتی سنتی برزیلهی ( )charquiبها اسهتفاده از

ساعت (بهمنظور تلقی

باکتری در فاز لگاریتمی) در

الکتوکوکوس الکتیس کاهش داده شد ( Biscola et al.,

شرایط بیهوازی گرمخانهگذاری شدند .بهمنظور تهیه

 .)2014طبهه گزارشههها کیفیههت و ایمنههی سوسههیس

باکتری بالص نیز ،مدیط کشتهای حاوی سلولهای

تخمیری با استفاده از الکتوباسیلوس کورواتوس بهعنوان

باکتری در  3111دور در دقیقه در دمای  6درله و

لایگزین آنتیبیوتیک افزایش پیهدا کهرد ( Casaburi et

بهمدت  19دقیقه سانتریفوژ ()SIGMA, Germany

 .)al., 2016هههدف از مطال ههه حاضههر بررسههی تههأثیر

گردیدند و ب د از دور ریختن مایع شناور رویی و

الکتوباسیلوس پالنتهارم و الکتوباسهیلوس اسهیدوفیلوس

لایگزین کردن آن با سرم فیزیولوژی ( 1/89درصد)

بهصههورت ترکیبههی بههاه و نی هز همههراه بهها  EDTAبههر

نمک ط ام بهمنظور تهیه باکتری بالص ته رسو

مانههدگاری گوشههت چرخکههرده مههرغ در دمههای یخچههال

حاصل بار دیگر در شرایط قبلی سانتریفیوژ گردید و

میباشد.

مایع رویی دور ریخته شد و در انتها ت داد هرکدام از
الکتوباسیلوسها توسط اسپکتروفتومتر

 )JENWAY, Englandدر  OD600 nm=0.1نانومتر در

مواد و روشها

3

سرم فیزیولوژی در مقدار تقریبی  11 CFU/mlتنظی

 -سویههای الکتوباسیلوس با مشخصات

الکتوباسیلوس

(

6315

پالنتارم

(1745

)PTCC

و

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ( )PTCC 1643بهصورت
لیوفیلیزه از مرکز کلکسیون میکروارگانیس های سازمان
علمی – پژوهشی ایران بریداری شد و در  MRSبراث
بهمدت  24ساعت در دمای  33درله و در شرایط

شد )Neetoo et al., 2007( .بهمنظور اطمینان از غلظت
ت یین شده از سوسپانسیون حاصل تا رقت

-6

11

رقتسازی و در مدیط  MRSآگار کشت داده شد که
3

6

پس از شمارش غلظت باکتریها در حدود 11 -11
بود.
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 -آمادهسازی محلول

علیعباسی و همکاران

با الکتوباسیلوس و EDTA

سپس  51میلیلیتر مدلول نمکی اسهتریل  1/89گهرم در

EDTA

مدلههول اسههتوک  EDTA 911 mMبهها حههل کههردن

صد به آن اضافه و در استومیکر بها شهدت  211بهار در

1/86گهههرم از پهههودر نمهههک سهههدی اتهههیلن دیامهههین

دقیقه بهمدت یک دقیقه همهوژن گردیهد (رقهت .)1/11

مقطر دیونیزه قبهل از

مرحله ب د رقتهای متهوالی در لولهههای حهاوی سهرم

اضافه کردن به نمونههها و بهصهورت تهازه تهیهه شهد و

فیزیولوژی ( 1/89درصد) تهیه و در پلیهتههای حهاوی

سپس تا غلظت  91 mMرقی گردید .مدلول حاصل بها

مدیط کشت تلقی داده شدند.

تترااستیکاسید در  11سیسی آ

عبور از فیلتر  1/2میکرومتر استریل شهد و در نهایهت از

 -1کشت و شمارش باکتریهای مزوفیل ههوازی بهه

مدلول  91 mMآن  911میکرولیتهر بهه ازای  111گهرم

روش کشت صفدهای استاندارد در مدیط  PCAبهمدت

نمونهه اضههافه گردیههد ( Hasapidou and Savvaidis,

 24ساعت و در دمای  33درله سلسیوس انجام گرفهت

.)2011

(.)FDA, 2001

 -آمادهسازی نمونهها

 -2کشت و شمارش کلهیفهرمهها بهه روش کشهت

مرغ بانگی (بدون آنتیبیوتیک) بریداری و در روز

صههفدهای اسههتاندارد در مدههیط ( )VRBAبهمههدت 24

آزمایش کشهتار شهد .سهینه مهرغ همهراه بها پوسهت آن

ساعت و در دمای  33درلهه سلسهیوس انجهام گرفهت

لداسههازی و در کنههار شهه له و در شههرایط اسههتریل

(.)ISO, 2004

پوستکنی و چرخ شد .سپس بهصهورت  3نمونهه 111

 -3کشت و شمارش بهاکتریههای سرمادوسهت بهه

گرمی دربستههای زیپپک بستهبندی گردید .الزم بهذکر

روش کشت صفدهای استاندارد در مدیط  PCAبهمدت

است که بود بستهها چند ساعت قبل توسط اشه ه UV

یک هفته و در دمای  3درله سلسهیوس انجهام گرفهت

استریل شده بودند .گروههای تدت مطال ه شامل:

) )Rashisar et al., 2004; Kilinc et al., 2007و ب هد

( :C -1کنترل) حاوی گوشت چرخ شده مرغ

از شمارش ت داد باکتری بهصهورت  log cfu/gگهزارش

 :AP -2گوشههت چرخکههرده مههرغ  +الکتوباسههیلوس

شد.

اسیدوفیلوس  +الکتوباسیلوس پالنتارم

 -اندازهگیری

 APE -3گوشههت چههرخکههرده مههرغ  +الکتوباسههیلوس
اسیدوفیلوس  +الکتوباسیلوس پالنتارم

EDTA +

غلظت نهایی الکتوباسیلوسها ب د از اضافه کردن بهه
نمونههههههای  111گرمههی گوشههت بههه ازای هههر گههرم
گوشت  119 cfu/gبود.
 -روش انجام آزمایش میکروبی

 11گههرم نمونههه گوشههت در یههک کیسههه اسههتومیکر
( )Circulator 400 Seward Englandقهرار داده شهد.

14

pH

برای اندازهگیری  pHمقهدار  11گهرم نمونهه در 51
میلیلیتر آ

مقطر توسط دستگاه هموژنیزاتهور (Ultra-

 )turrax T25 IKaبا دور  1111در دقیقه هموژنیزه شد
و با واردکردن الکترود  pHمتهر ()HANNA, Portugal
در مخلوط pH ،اندازهگیهری شهد ( Masniyom et al.,

.)2005
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الکتوباسیلوساسیدوفیلوس  +الکتوباسیلوس پالنتهارم

 -تحلیل آماری

آزمایشهای در کلیه مراحل با  3تکرار انجهام گرفهت

) (APو الکتوباسیلوساسههیدوفیلوس  +الکتوباسههیلوس

و آنهالیز آمهاری دادههها بها اسهتفاده از نرمافهزار SPSS

پالنتارم (APE) EDTA+طی سه روز آزمایش در مهدت

) (Version 16و مقایسه میانگین با آزمون دانکن انجهام

 6روز نگههههداری در دمهههای یخچهههال بههههترتیب در

شد و مقادیر ( ،)p> 1/19م نیدار در نظر گرفته شد.

نمودارهههای ( )2( ،)1و ( )3نشههان داده شههده اسههت و
تغییرات  pHسه نمونه نیز در نمودار ( )4نشان داده شده

یافتهها

است.

میانگین لگهاریتمی شهمارش بهاکتریههای مزوفیهل
هوازی ،کلیفرم و سرمادوست در گروههای کنترل (،)C
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با الکتوباسیلوس و EDTA

بحث و نتیجهگیری

علیعباسی و همکاران

( )p>1/19بین نمونههههای  APو  APEدر مقایسهه بها

بهطور کلی در طول مدت نگهداری نمونهها در دمای

نمونه کنتهرل بهودی بههطوریکهه ت هداد بهاکتریهها در

یخچال ،فلورمیکروبی بهطور م نهیداری ( ،)p>1/19در

نمونههای  APو  APEبههترتیهب  1/82و  1/53سهیکل

تمام نمونهها افزایش یافت که سهرعت ایهن افهزایش در

لگاریتمی کمتر از نمونه  Cبهود .ولهی در روز ششه دو

نمونههای کنترل بیشتر بود .در روز اول ،لگهاریت ت هداد

نمونه  APو  APEاز نظهر آمهاری ابهتالف م نهیداری

باکتریهای مزوفیل هوازی در گرم در نمونههای APE,

بههاه نداشههتند ( .)p>1/19علههت ابههتالف در ت ههداد

 AP, Cبهترتیب  9/21 ،9/19و 9/31بهود کهه بها نتهایج

باکتریهای مزوفیل هوازی در روز سوم در نمونهههای

کارهای پیشین برای شمارش کلی میکروارگانیس هها در

APو  APEدر مقایسه با نمونهه  Cمهیتوانهد بهه دلیهل

گوشت چرخکرده مرغ و گاو مطابقت داشت (Ismail et

کههاهش  pHو تولیههد ترکیبههات ضههدمیکروبی توسههط

 .)al., 2000; Amani, 2012ولی از طرفهی ابهتالف بها

الکتوباسهیلوسهها باشهد ( Caplice and Fizgernald,

مقادیر گزارش شده برای کارهای مشابه نیز مشاهده شد

 )1999و ه چنین ت داد ک بهاکتریهها در نمونهه APE

که بر طب گزارش آنها شمارش کلی میکروارگانیس ها

نسبت بهه نمونهه  1/31( APواحهد لگهاریتمی) در روز

ب د از  3روز نگهداری گوشت چرخکرده مرغ در حدود

سوم نیز میتوانهد بهه علهت اثهر سینرژیسهتی  EDTAو

 4واحد لگاریتمی در گهرم بهود ( Keokamnerd et al.,

الکتوباسیلوسها باشد؛ بهطوری که  EDTAبها تخریهب

 .)2008علت این ابتالف میتواند بهدلیهل افهزایش بهار

غشای باکتریهای گرم منفی سبب نفوذپذیر شدن آنهها

میکروبی گوشت بههنگهام کشهتار ،پوسهتکنی و چهرخ

نسههبت بههه ترکیبههات ضههدمیکروبی تولیدشههده توسههط

کردن باشد ( .)Mead and Griffin,1998شمارش کلهی

الکتوباسیلوسها گردیهده اسهت .بهر طبه نتهایج سهایر

میکروارگانیس ها در نمونه کنترل در روز سوم بهمیزان

مدققهین ،تیمهار ترکیبهی ) Nisin (500 IU/gو EDTA

 3 log cfu/gرسههید کههه بهههعنوان بههاالترین حههد مجههاز

) (50 mMبیشههترین تههأثیر را در افههزایش مانههدگاری

میکروبههی بههرای مههواد غههذایی توسههط  ICMFSبههوده و

گوشههت مههرغ در شههرایط اتمسههفر تغیی هر یافتههه داشههت

( )ICMFS, 1986با نتایج سایر مدققین مطابقت داشهت

( .)Economou et al., 2009کاهش بیشتر  pHدر نمونه

) Hasapidou and Savvaidi, 2011; Mexis et al.,
 .)2012در روز سههوم شههمارش میکروارگانیسهه هههای

 APو نمونهه  APEنسهبت بهه نمونهه  Cدر روز سهوم

مزوفیل هوازی در سه نمونه ابتالف م نیداری داشهتند
( )p>1/19بهطوری که ت داد باکتریها در نمونهه  APو
 APEبهترتیب  1/29و  1/56سیکل لگهاریتمی کمتهر از
نمونه  Cبود .ه چنهین شهمارش بهاکتریهها در نمونهه
 APEبه مقدار  1/31سیکل لگاریتمی از نمونه  APکمتر
بههود .در روز ششهه نیههز شههاهد ابههتالف م نههیدار
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مههیتوانههد بهههعلههت تولیههد اسههیدهای آلههی توسههط
الکتوباسیلوسها باشد که مسئول ف الیهت ضهدمیکروبی
علیه بهاکتریههای گهرم مثبهت و گهرم منفهی مهیباشهد
( .)Makras et al., 2006نتایج آزمایش بها نتهایج سهایر
مدققین نیز مطابقت داشت بهگونهای که سهرعت رشهد
میکروارگانیس های مزوفیل ههوازی بههدلیهل اسهتفاده از
باکتریهای الکتیک در نمونههای گوشهت کهاهش پیهدا

بهداشت مواد غذایی
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کههرد ( .)Leroi, 2010; Amani, 2012در روز اول،

لم یههت بههاکتریهههای کلههیفههرم نبودنههد و بهههمنظور

لگاریت ت داد باکتریهای کلیفرم در گرم در تیمارههای

تأثیرگههذاری بیشههتر ،اسههتفاده ترکیبههی از الکتیههک اسههید

 AP ،Cو  APEبهترتیب  3/81 ،3/59و  3/19بود که بها

بههاکتریههها بهها سههایر عوامههل حفههاتتی پیشههنهاد شههد

نتایج تدقیقات پیشین مطابقت داشت .(Patricia et al.,

(.)Bomdespacho et al., 2014; Patricia et al., 2011

) 2011در روز اول ت ههداد بههاکتریهههای کلههیفههرم در 3

ه چنین نتیجهه آزمهایش کلهیفرمهها بها نتهایج پیشهین

نمونه ابتالف م نهیداری داشهتند ( .)p>1/19بههطوری

بهدست آمده از اسهتفاده ترکیبهی  EDTAو باکتریوسهین

که ت داد کلیفرمهها در نمونهه  Cبیشهترین و در نمونهه

تولید شده توسط الکتوباسیلوس کورواتهوس کهه سهبب

 APEکمترین مقدار بود .از آنلاییکه باکتریهای کلهی

افزایش تأثیر بازدارندگی علیه بهاکتری اشرشهیاکوالی در

فههرم بهههعنوان شههابص آلههودگی مههواد غههذایی شههنابته

مدیط آزمایشگاهی شد ،مطابقهت داشهت ( Belfiore et

شدهاند ،ت داد بهاالی ایهن بهاکتریهها در نمونهه کنتهرل

 .)al., 2007میانگین لگاریتمی شمارش اولیه باکتریهای

احتماالً بهدلیل افزایش آلودگی نمونهها به هنگام کشهتار

سرما گرا برای  3نمونه  AP ،Cو  APEبهترتیب برابر بها

و چرخ کردن میباشد .ت داد ک باکتریههای کلهی فهرم

 3/51 ،3/53و 3/59واحد لگهاریتمی بهود کهه بها نتهایج

در نمونه  APو  APEنسبت به نمونه  Cاحتماالً بهدلیل

کارهای پیشین مطابقت داشت (.)Murthy et al., 1997

تولیههد ترکیبههات ضههدمیکروبی و تههأثیر تههوأم  EDTAو

ت داد باکتریهای سرمادوست در روز اول بین  3نمونهه

ترکیبات ضدمیکروبی بر این باکتریها میباشهد .در روز

ابههتالف م نهیداری نداشههتند ( .)p>1/19در روز سههوم

سوم ت داد باکتریهای کلهیفهرم در نمونهه  APو APE

ت هداد بهاکتریهههای سرمادوسهت در  3نمونهه ابههتالف

بهترتیب حهدود  1/9و 1/42سهیکل لگهاریتمی کمتهر از

م نههیداری داشههتند ( .)p>1/19بهههطوری کههه ت ههداد

نمونه  Cبود و ت داد باکتریها در نمونه  APEنیز حدود

باکتریها در نمونهههای  APو  APEبههترتیهب  1/34و

 1/5سیکل لگاریتمی کمتهر از نمونهه  APبهود کهه ایهن

 1/36نسبت به نمونه  Cکمتر بود و ت داد بهاکتریههای

ابهههتالف بههههدلیهههل تهههأثیر سینرژیسهههتی  EDTAو

سرمادوسهههت در نمونهههه  APEحهههدود  1/42سهههیکل

الکتوباسیلوسها بهر بهاکتریههای گهرم منفهی از لملهه

لگاریتمی کمتر از نمونه  APبود .در روز شش نیز ت داد

کلیفرمها میباشد .در روز شش ت داد باکتریهای کلی

بههاکتریهههای سههرماگرا در  3نمونههه ابههتالف م ن هیدار

فرم در دو نمونه  Cو  APابتالف م نهیداری نداشهتند

داشهتند ( )p>1/19بهههطوری کهه ت ههداد بهاکتریههها در

در حالیکه ت داد باکتریهای کلهیفهرم در نمونهه APE

نمونههه  APو  APEبهههترتیههب  1/34و  1/19سههیکل

حدود  1/15سیکل لگاریتمی ک تر از نمونه  Cو حهدود

لگاریتمی نسبت به نمونه  Cکمتر بود و دو نمونهه APE

 1/16سهههیکل لگهههاریتمی کمتهههر از نمونهههه  APبهههود

و  APنیههز بههه میههزان  1/81سههیکل لگههاریتمی ابههتالف

( .)p>1/19نتههایج آزمههایش بهها نتههایج کارهههای مشههابه

داشتند .نتایج شمارش بهاکتریههای سهرماگرا مشهابه بها

مطابقههت داشههت بهههطوری کههه در هههر دو تدقیهه

نتیجه بهدست آمده برای بهاکتریههای مزوفیهل ههوازی

الکتوباسیلوسها بهتنهایی قادر بهه تهأثیر چشه گیهر بهر

بود .نتایج آزمهایش بها نتهایج کارههای پیشهین مطابقهت
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با الکتوباسیلوس و EDTA

داشت که بر طب نتایج پیشهین اسهتفاده از بهاکتریههای

 .)Latou et al., 2013مقدار  pHنمونهه  APو  APEدر

الکتیک هی بهههمنظور کنتههرل فسههاد و للههوگیری از رشههد

روز سههوم بهههترتیههب از  6/12±1/19بههه  9/94±1/13و

باکتریهای پاتوژن در شرایط هوازی و دمهای یخچهالی،

 9/61±1/1کاهش یافت و در روز شش به 9/39±1/19

زمانی مؤثر است که آلودگی اولیه گوشت با باکتریهای

و  9/38±1/13رسید که کاهش  pHبهدلیل تولیهد اسهید

سرماگرا ک باشد .زیرا بههدلیهل نگههداری نمونهههها در

توسط الکتوباسیلوسها میباشهد و بها نتهایج تدقیقهات

یخچال شرایط بهینه رشد این باکتریها فراه مهیباشهد

پیشههین مطابقههت دارد ( .)Amani, 2012ه چنههین در

بهطوری که در مدت نگهداری نمونهها در شرایط سهرما

کارهای مشابه قبلی تیمارهای حهاوی الکتوباسهیلوسهها

این گروه از باکتریها به سرعت رشهد کهرده و بههدلیهل

کاهش  1/59( PHتا  1/31واحهدی) نسهبت بهه نمونهه

پروتئولیز بودن با تجزیه پروتئینها سبب افهزایش  pHو

کنترل نشان دادند ( .)Fadda et al., 2008عهدم افهزایش

کاهش اثرگذاری الکتوباسیلوسهها مهیشهوند کهه طبه

قابلمالحظه  pHدر نمونهههای  APو  APEدر مقایسهه

نتایج پیشین در این بصوص نیز ت داد اولیه باکتریهای

با نمونه  Cاز روز سوم به ب د احتماالً بههدلیهل حضهور

سرمادوست  2/8واحد لگاریتمی در گرم بود ( Murthy

باکتریهای الکتیکی مهیباشهد ،بههطوری کهه از طرفهی

.)et al., 1997; Dorn et al., 1989

بهدلیل حضور الکتوباسیلوسها در گوشت اسهید تولیهد

میزان  pHنمونه کنترل در روز سهوم از 6/12±1/19

میشههود و از طههرف دیگههر بهههدلیههل تجزیههه پروتئینههها

به  6/14±1/19رسید و در روز شش افزایش م نیداری

ترکیبات تولیدی الهازه کهاهش  pHرا نمهیداد ایهن در

نشان داد ( )p>1/19که علت آن میتواند بههایهن دلیهل

حالی است که نمونه  Cچون فاقد باکتریهای الکتیکهی

باشد که چون در ابتدا باکتریههای مولهود در گوشهت

با لم یت باالبود ،تجزیه پروتئینها باعث افزایش بیشتر

برای تغذیه از کربوهیدراتها بصوصهاً گلهوکز اسهتفاده

 pHشده است.

کردهاند و در نتیجه تولید اسید pH ،گوشت تقریباً ثابهت

طبهه نتههایج بهدسههت آمههده از تدقیهه حاضههر،

مانده است .ولی با اتمام ذبایر کربوهیدراتی و از طرفی

الکتوباسیلوسها (اسیدوفیلوس و پالنتارم) با لم یت 9

رشد سریع باکتریها مولود در آن بصوصاً باکتریهای

واحد لگاریتمی همراه با مدلول  EDTAقادر به افزایش

سرمادوست ،سبب شده است که باکتریها از پروتئینها

ماندگاری گوشهت چهرخکهرده مهرغ در دمهای یخچهال

برای تأمین غذای بود اسهتفاده کننهد کهه در نتیجهه آن

حداقل بهمدت یک روز بیشتر از نمونه کنتهرل بودنهد و

تولید ترکیباتی ه چون آمونیاک و آمینها باعث افزایش

بهمنظور تأثیرگهذاری بیشهتر اسهتفاده از گوشهت بها بهار

بیشتر  pHشده است که با نتایج تدقیقات قبلهی در ایهن

میکروبی اولیه ک تر توصیه میشود.

بصوص مطابقهت داشهت ( ;Etemadian et al., 2011
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Abstract
Lactobacilli are known to have an inhibitory effect on the growth of a wide range of food spoilage and
foodborne pathogens. The present study was conducted to evaluate the combined effect of Lactobacillus
acidophilus + Lactobacillus plantarum (5 logs cfu/g) and also the combined effect of Lactobacillus plus
EDTA (50 mM) on the shelf life of chicken breast meat. Treatments were grouped into the following: 1.
without Lactobacillus and EDTA (C); 2. with Lactobacillus without EDTA (AP); 3. with Lactobacillus
and EDTA (APE). Samples were stored at 4 ± 1°C and evaluated periodically for microbial counts
(aerobic mesophilic count, coliform count and psychrotrophic count). Microbial analysis indicated that
using of Lactobacillus species and Lactobacillus + EDTA had significant effects (p<0.05) in reducing the
mesophilic, coliform and psychrotrophic counts, with the at least 1day extension of shelf life. Treatments
with Lactobacillus species and Lactobacillus + EDTA showed lower pH values than the control sample.
The results showed that application of Lactobacillus + EDTA in compared with the combined
Lactobacillus species had more effect in reducing the growth of spoilage bacteria during refrigerated
storage.

Conflict of interest: None declared.
Keywords: Lactobacillus, chicken meat, EDTA

19

