اثر بازدارندگی ...

مقاله تحقیقی
اثر بازدارندگی عصاره چای ترش بر رشد ساكارومايسس سرويزيه و الكتوباسیلوس پالنتاروم در آب آلبالو
مهدی علی پور ،مهناز هاشمی روان * ،سیمین اسداللهی
گروه صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین پیشوا ،ورامین ،ایران
* مسئول مکاتبات :آدرس الکترونیکی ، m_hashemiravan@yahoo.com :تلفن 09121872052
محل انجام تحقیق :دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تهران ،پارک علم و فن آوري ،آزمایشگاه میزان سنجش پاسارگاد
تاریخ پذیرش96/6/23 :

تاریخ دریافت96/3/12 :

واژه های كلیدی :آب آلبالو ،عصاره چاي ترش ،ساکارومایسس سرویزیه ،الکتوباسیلوس پالنتاروم
مقدمه

جمله استفاده از عصارهها و اسانسهاي گیاهی را جهت
ممانعت از فعالیت این میکروارگانیسمها در آبمیوهها
بهکار گرفتهاند ( .)4در قرون گذشته ،فعالیتهاي ضد
میکروبی و ضد قهوهاي شدن گیاهان و ادویهجات
مطالعه شده ،نتایج نشان داده است عصارهها و
روغنهاي آنها قادرند فساد میکروبی را به تاخیر

باکتريها و مخمرها از عوامل ایجاد کننده فساد در
آبمیوهها میباشند .در این میان ،باکتري
الکتوباسیلوس پالنتاروم و مخمر ساکارومایسس
سرویزیه از عوامل شایع در فساد آبمیوهها شناخته
شدهاند ( .)3پژوهشگران تاکنون روشهاي مختلفی از
45

جلد  -12شماره  -2تابستان 1396

آب میوهها مواد غذایی حساس به فساد میکروبی میباشند و ساکارومایسس سرویزیه و الکتوباسیلوس پالنتاروم از
مهمترین باکتريهاي فساد آبمیوه میباشند .در این تحقیق اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره چاي ترش بر
روي ساکارومایسس سرویزیه و الکتوباسیلوس پالنتاروم در آب آلبالو در طی سی روز نگهداري بررسی گردید .پس از
استخراج عصاره چاي ترش با اتانول  70درصد ،آزمونهاي حداقل میزان کشندگی ( )MBCو مهارکنندگی ( )MICبر
روي عصاره استخراج شده انجام شد .تیمارهاي آب آلبالو (حاوي  %20کنسانتره آب آلبالو) با افزودن مقادیر 10، 5 ،2/5
درصد عصاره چاي ترش و تلقیح الکتوباسیلوس پالنتاروم و ساکارومایسس سرویزیه به میزان  107 CFU/mlتهیه گردید.
اسیدیته ،مواد جامد محلول ،شمارش جمعیت ساکارومایسس سرویزیه ،الکتوباسیلوس پالنتاروم و ارزیابی حسی مورد
بررسی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماري مینی تب ورژن  9/4و در قالب آزمون معنیداري
دانکن در سطح احتمال  0/05درصد براي  8تیمار در سه تکرار انجام شد .مقادیر  MICو  MBCمقاومت باالتر
ساکارومایسس سرویزیه در مقایسه با الکتوباسیلوس پالنتاروم در برابر عصاره چاي ترش را نشان داد .اسیدیته افزایش
یافت ( .)p>0/05میزان مواد جامد محلول و میزان جمعیت میکروبی آب آلبالو به طور معنیداري کاهش یافت
( .)p>0/05تیمار با  10درصد عصاره چاي ترش ،باالترین میزان کاهش جمعیت میکروبی را نشان داد .همچنین نتایج
آنالیز حسی نشان داد افزایش درصد استفاده از عصاره چاي ترش به طور معنیداري میزان امتیازات عطر و بو ،طعم و مزه
و میزان امتیازات پذیرش کلی را کاهش داد (.)p>0/05

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

چکیده

علی پور و همکاران

مواد و روشها

انداخته و قهوهاي شدن آنزیمی را مهار کند ( .)5امروزه
نیز فواید زیاد استفاده از ترکیبات ضد میکروبی طبیعی
و مهارکنندهي واکنشهاي قهوهاي شدن آنزیمی ،به
اثبات رسیده است ( .)6با توجه به اثرات مضر
نگهدارندههاي شیمیایی مواد غذایی ،استفاده از
نگهدارندههاي طبیعی رشد روز افزونی پیدا کردهاست.
خواص ضد میکروبی اسانسها و عصارهها شناخته شده
است و رویکرد عموم مردم و همچنین سازمانهاي ملی
و بینالمللی مسئول در زمینه بهداشت مواد غذایی،
استفاده از نگهدارندههاي طبیعی مختلف به جاي مواد
شیمیایی است و این مساله منجر به تمایل بیشتر براي
شناخت تأثیرات این ترکیبات شده است ( .)7از جمله
نگهدارندههاي طبیعی ،عصاره چاي ترش بهعنوان
منبعی ازعصارههاي ضد میکروبی میباشد ترکیبات پلی
فنولی موجود در چاي ترش شامل ترکیبات
فوتوشیمیایی مانند فالونوئیدها (آنتوسیانینها) و تانین-
ها (االگیتانینها و گالوتانینها) میباشند (.)8
در سال  ،2012سانتوز و همکاران تاثیرات استرس
اکسیداتیو و همچنین اثرات ضدسرطانی و ضدباکتریایی
عصاره چاي ترش را مطالعه کردهاند (.)8
در سال  ،1394طباطبایینژاد و همکاران اثر انواع
عصارههاي چاي ترش و آنتیبیوتیکهاي انتخابی بر
سویههاي بالینی و استاندارد عامل عفونت در شرایط
محیط کشت را بررسی کردند .نتایج حاصل نشان داد
که عصارههاي الکلی چاي ترش بر رشد تمامی
باکتريهاي مورد آزمون داراي اثر ضد میکروبی بودند و
اثر ضد میکروبی آن بر باکتري گرم مثبت استافیلو
کوکوس اورئوس حداکثر بود (.)9
در سال  ،1395علیپور و همکاران اثرات
ضدباکتریایی عصاره الکلی چاي ترش را در مهار باکتري
استافیلوکوکوس اورئوس به تنهایی و توأم با نیسین در
گوشت چرخ شده میگو وانامی را بررسی کردند .نتایج
نشان داد ،عصاره چاي ترش و باکتریوسین نیسین به
تنهایی داراي خاصیت مهارکنندگی بوده و میتوان آن
را به عنوان یک نگهدارنده طبیعی مواد غذایی به جاي
انواع شیمیایی و صنعتی آن معرفی کرد (.)10
در این تحقیق از عصاره طبیعی چاي ترش به
عنوان نگهدارنده طبیعی با هدف جایگزینی
نگهدارندههاي سنتزي استفاده شد.

میکروارگانیسمهاي مورد بررسی در این مطالعه،
باکتري الکتوباسیلوس پالنتاروم ( )PTCC1058و
مخمر ساکارومایسس سرویزیه ( )PTCC 5269از
سویههاي خالص این میکروارگانیسمها از مرکز
کلکسیون قارچها و باکتريهاي صنعتی ایران خریداري
شده است.
تهیه عصاره چای ترش توسط اتانول %70

براي تهیه عصاره به روش پرکوالسیون  100گرم
چاي ترش در ارلن مایر ریخته شد و  2لیتر اتانول 70
درصد به آن اضافه شد و پس از  48ساعت انکوباسیون
در  60درجه سانتیگراد ،عصاره از کاغذ صافی عبور
داده شد و تفاله باقیمانده فشرده گردید تا عصاره کامال
خارج شود .در ادامه رقیق کردن کنسانتره آلبالو با
غلظت  20%به منظور تهیه آب آلبالو صورت گرفت و در
مرحله انتهایی افزودن عصاره چاي ترش در سه غلظت
 5 ،2/5و  10درصد انجام گرفت (.)11
تعیین حداقل غلظت مهاركنندگی ()MIC

حداقل غلظت مهارکنندگی عصارههاي فنولی با
استفاده از روش رقت سازي در چاهک تعیین گردید.
براي این منظور ،از میکروپلیت استریل  96خانهاي
استفاده شد .محلول استوک عصارهها در آب مقطر
استریل تهیه گردیده و غلظتهاي مختلف عصاره (40
تا  0/156میلی گرم در میلی لیتر) با رقیق سازي
محلول استوک با محیط کشت مولر هینتون براث و
اکستراکت گلوکز کلرامفنیکول ) (YGCبراث تهیه شد.
باکتري و مخمر مورد استفاده به مدت یک شبانه روز
قبل از انجام آزمایش ،به ترتیب روي محیط کشت هاي
نوترینت آگار و ( (YGCآگار در دو دماي  37و 25
درجه سانتیگراد کشت داده شد .جهت تهیه
سوسپانسیون میکروبی  1/5 × 108 cfu/mlاز مک
فارلند شماره  0/5استفاده میشود .پس از پر کردن
چاهکها ،میکروپلیتها به مدت یک شبانه روز در
انکوباتور با دماي  37درجه سانتی گراد قرار داده شدند
و پس از آن میزان کدورت توسط دستگاه االیزا ریدر
(بیوتک اینسترمنت) در طول موج  630نانومتر قرائت
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شد .آزمایشات در  3تکرار و  3زمان مختلف انجام
شد (.)1

آنها در روزهاي اول ،دهم ،بیستم و سیام انجام شد
(.)1

تعیین حداقل غلظت كشندگی ()MBC

آزمونها

براي تعیین  ،MBCاز روش کشت خطی استفاده
شد ،به تمام لولههایی که در آنها هیچ گونه رشدي
مشاهده نگردید ،روي محیط کشت مولر هینتون آگار و
( )YGCآگار کشت سطحی داده شد .پلیت باکتريها را
در دماي  32تا  34درجه سلسیوس به مدت  24تا 48
ساعت گرمخانهگذاري گردید ،پس از گذشت زمان
گرمخانهگذاري ،پلیتها از نظر رشد باکتري بررسی
شدند (.)1

آزمون اسیديته

مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره  2685انجام
گردید .مقدار  5سی سی از نمونه صاف شده آبمیوه با
پیپت در یک ارلن ریخته شد و با سود  0/1نرمال در
مقابل بلو دو متیلن یا فنل فتالئین تا ایجاد رنگ صورتی
پایدار در فنل فتالئین و رنگ آبی پایدار در بلو دو
متیلن تیتر شد و به  pH =8/1رسانیده شد .نتیجه را بر
حسب اسید عمده درصد گرم نمونه بیان شد (.)12

تلقیح باكتری الكتوباسیلوس پالنتاروم و مخمر

آزمون مواد جامد محلول

جدول  -1تیمارهاي مورد استفاده در تحقیق.
ویژگی

مشخصه

آب آلبالوحاوي  107cfu/mlالکتوباسیلوس پالنتاروم  % 2/5 +عصاره چاي ترش

T1

آب آلبالوحاوي  107cfu/mlالکتوباسیلوس پالنتاروم  % 5 +عصاره چاي ترش

T2

آب آلبالوحاوي  107cfu/mlالکتوباسیلوس پالنتاروم  % 10 +عصاره چاي ترش

T3

آب آلبالوحاوي  107cfu/mlساکارومایسس سرویزیه  % 2/5 +عصاره چاي ترش

T4

آب آلبالوحاوي  107cfu/mlساکارومایسس سرویزیه  % 5 +عصاره چاي ترش

T5

آب آلبالوحاوي  107cfu/mlساکارومایسس سرویزیه  % 10 +عصاره چاي ترش

T6

آب آلبالو  107 cfu/ml +%20ساکارومایسس سرویزیه

T01

آب آلبالو  107 cfu/ml +%20الکتوباسیلوس پالنتاروم

T02
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از ذخیرهي باکتري الکتوباسیلوس پالنتاروم و مخمر
ساکارومایسس سرویزیه به صورت مجزا سوسپانسیون
میکروبی با غلظت  107 cfu/mlدر شرایط استریل تهیه
شد 1 .میلی لیتر از سوسپانسیون تهیه شده از هر
میکروارگانیسم به صورت مجزا به  19میلیلیتر آب
آلبالو حاوي عصاره چاي ترش و همچنین نمونه شاهد
تلقیح گردید .تمامی نمونههاي آب آلبالو به مدت30
روز در دماي یخچال نگهداري شدند و نمونه برداري از

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

ساكارومايسس سرويزيه به آب آلبالو

مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره  2685با
روش رفراکتومتري انجام گردید .ابتدا دستگاه با آب
مقطر روي عدد صفر تنظیم شد .سپس چند قطره آب
آلبالو با دماي  20درجه سانتیگراد روي منشور
رفراکتومتر که بر حسب ساکارز درجه بندي شده است
قرار گرفت و پس از حذف پراکندگی نوري و ایجاد دو
بخش مساوي روشن و تاریک در صفحه نمایانگر ،غلظت
مواد جامد محلول در آب بر حسب بریکس در دماي 20
درجه سانتیگراد خوانده شد و نتیجه بر حسب گرم
درصد گرم نمونه بیان شد (.)12

علی پور و همکاران

كشت نمونه های تیمار جهت بررسی بقای

سپس توسط یک میله شیشهاي در شرایط محیط
کشت پخش شد .نمونهها به مدت  5روز و در دماي 25
درجه سانتیگراد گرمخانه گذاري شدند .پس از پایان
زمان تعیین شده پلیتها بررسی شد و میکروارگانیسم
ها شمارش گردید (.)14

الكتوباسیلوس پالنتاروم

مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره  3414انجام
گردید .در این مرحله ،مقدار  2میلیلیتر نمونه آب
آلبالو(تیمارهاي مورد استفاده در تحقیق) به دو پلیت
سترون منتقل شد (به هر کدام  1میلیلیتر) .سپس
حدود  15میلی لیتر از محیط کشت الکتوباسیلوس
آگارکه دماي آن حدود  45درجه سانتیگراد بود ،به هر
پلیت اضافه گردید .محیط و نمونه به خوبی مخلوط شد
و پلیتها تا جامد شدن محیط بر روي سطح صاف و
خنک قرار داده شدند .پس از جامد شدن محیط کشت،
پلیتها به مدت  3روز و در دماي  37درجه سانتیگراد
گرمخانهگذاري شدند .کشت نمونه ها به صورت تکرار
سه پلیتی انجام شد (.)13

آزمون حسی

آزمون ارزیابی حسی توسط 10نفر ارزیاب حسی
متخصص و بر اساس آزمون هدونیک پنج نقطهاي انجام
گرفت .امتیاز  5به نمونه عالی ،امتیاز  4به نمونه خوب،
امتیاز  3به نمونه متوسط ،امتیاز  2به نمونه بد و امتیاز
 1به نمونه بسیار بد میباشد .جهت ارزیابی اثر
غلظتهاي مختلف عصاره بر ویژگیهاي ارگانولپتیک
آب آلبالو (شامل عطر ،طعم) آبمیوههاي حاوي عصاره
چاي ترش در غلظتهاي مذکور همراه با یک نمونه
شاهد (نمونه فاقد عصاره) در شرایط یکسان توسط
ارزیابها مورد ارزیابی قرار گرفت .الزم به ذکر است که
تیمارهاي مورد استفاده براي ارزیابی حسی فاقد
الکتوباسیلوس پالنتاروم و مخمر ساکارومایسس
سرویزیه بودند (.)2

كشت نمونه های تیمار جهت بررسی بقای
ساكارومايسس سرويزيه

مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10899
انجام گردید .پس از تهیه پلیتهاي حاوي محیط کشت
استریل 1،Yeast mold brothمیلیلیتر نمونه آب آلبالو
(تیمارهاي مورد استفاده در تحقیق) به پلیت اضافه و

جدول  -2کدبندي تیمارهاي مورد استفاده در ارزیابی حسی.

کد بندي تیمارهاي مورد استفاده در ارزیابی حسی
A1

مشخصات تیمارهاي مورد ارزیابی

آب آلبالو داراي  2/5درصد عصاره چاي ترش
آب آلبالو داراي  5درصد عصاره چاي ترش

A2

آب آلبالو داراي  10درصد عصاره چاي ترش

A3

آب آلبالو شاهد

A4

نتايج حداقل غلظت كشندگی و غلظت

متعلق به الکتوباسیلوس پالنتاروم و باالترین میزان آن
نیز متعلق به ساکارومایسس سرویزیه بود .از این نظر
اختالفات معنیداري بین آنها وجود داشت.

مهاركنندگی چای ترش

جدول  3نشان میدهد ،کمترین میزان غلظت
کشندگی و غلظت مهارکنندگی عصاره چاي ترش

جدول  -3نتایج حداقل غلظت کشندگی و غلظت مهارکنندگی.

نوع باکتري

حداقل غلظت کشندگی

حداقل غلظت مهارکنندگی

ساکارومایسس سرویزیه

 250پی پی ام

 500پی پی ام

الکتوباسیلوس پالنتاروم

 180پی پی ام

 450پی پی ام
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نتايج اسیديته

ساکارومایسس سرویزیه ( )T01بود .همچنین ،تیمارهاي
با مقادیر  5 ، 2/5و  10درصد عصاره چاي ترش حاوي
الکتوباسیلوس پالنتاروم ( )T1,T2,T3و حاوي
ساکارومایسس سرویزیه ( )T4,T5,T6تا روز دهم
نگهداري اختالفات معنیداري نشان ندادهاند (0/05
> .)pبعد از روز دهم نگهداري ،تیمارهاي حاوي مقادیر
باالتر عصاره چاي ترش داراي تغییرات اسیدیته کمتري
نسبت به تیمار حاوي  2/5درصد عصاره چاي ترش (T1
و )T4بودند.

با توجه به نمودار  1زمان نگهداري اثر معنیداري بر
روي میزان اسیدیته نشان داده است( .)p>0/05با
افزایش مدت زمان نگهداري میزان اسیدیته به طور کلی
افزایش یافته است ( .)p> 0/05همچنین با توجه به
نمودار  1اثرات متقابل تیمار در زمان نگهداري بر روي
شاخص اسیدیته اثر معنیداري داشته است (.)p>0/05
باالترین میزان تغییرات اسیدیته در انتهاي روز سی ام
نگهداري متعلق به تیمار شاهد داراي الکتوباسیلوس
پالنتاروم ( )T02و تیمار شاهد داراي مخمر

جلد  -12شماره  -2تابستان 1396
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نمودار  -1مقایسه میانگین اسیدیته بر اساس اثرات متقابل تیمار * .زمان نگهداري =T1 ،الکتوباسیلوس پالنتاروم 2/5 +درصد
عصاره چاي ترش= T2 ،الکتوباسیلوس پالنتاروم 5 +درصد عصاره چاي ترَش = T3 ،الکتوباسیلوس پالنتاروم 10 +درصد عصاره
چاي ترش = T4 ،ساکارومایسس سرویزیه 2/5 +درصد عصاره چاي ترش= T5 ،ساکارومایسس سرویزیه 5 +درصد عصاره چاي
ترَش = T6 ،ساکارومایسس سرویزیه10 +درصد عصاره چاي ترش =T01 ،ساکارومایسس سرویزیه و فاقد عصاره چاي ترش=T02 ،
الکتوباسیلوس پالنتاروم و فاقد عصاره چاي ترش.

نتايج ارزيابی درصد مواد جامد محلول

حاوي  10درصد عصاره ( T3و  )T6میزان مواد جامد
محلول کاهش پیدا کرده است ( .)p> 0/05اما در طی
نگهداري به مدت  30روز میزان افت مواد جامد محلول
در تیمار شاهد ( )T01,T02و تیمار حاوي  2/5درصد
عصاره چاي ترش ( )T1,T4کمتر از تیمار حاوي 10
درصد عصاره چاي ترش ( T3و  )T6بوده است
(.)p>0/05

نتایج نمودار  2اختالفات معنیداري در میزان
درصد مواد جامد محلول نشان داده است .با افزایش
مدت زمان نگهداري ،میزان درصد مواد جامد محلول به
طور معنیداري کاهش یافته است ( .)p> 0/05با
افزایش درصد عصاره چاي ترش درکلیه تیمارها در
مقایسه با تیمار شاهد ( )T01,T02و همچنین تیمار
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نمودار  -2مقایسه میانگین درصد مواد جامد محلول بر اساس تیمار* زمان نگهداري =T1 ،الکتوباسیلوس پالنتاروم 2/5 +درصد عصاره چاي
ترش = T2 ،الکتوباسیلوس پالنتاروم 5 +درصد عصاره چاي ترَش = T3،الکتوباسیلوس پالنتاروم10 +درصد عصاره چاي ترش= T4 ،
ساکارومایسس سرویزیه 2/5 +درصد عصاره چاي ترش = T5 ،ساکارومایسس سرویزیه 5 +درصد عصاره چاي ترَش = T6 ،ساکارومایسس
سرویزیه10 +درصد عصاره چاي ترش = T01 ،ساکارومایسس سرویزیه و فاقد عصاره چاي ترش = T02 ،الکتوباسیلوس پالنتاروم و فاقد
عصاره چاي ترش.

نتايج ارزيابی بقای ساكارومايسس سرويزيه

( .)p>0/05با افزایش مدت زمان نگهداري میزان
جمعیت ساکارومایسس سرویزیه از روز دهم به بعد به
طور معنیداري افزایش یافته است ( .)p> 0/05در
انتهاي روز سیام نگهداري میزان جمعیت
ساکارومایسس سرویزیه به طور معنیداري افزایش پیدا
کرده است ( .)p> 0/05همچنین نمودار  3نشان داده
است که در طی سی روز نگهداري در تیمارآب آلبالو
حاوي  10درصد عصاره چاي ترش ( )T6میزان جمعیت
مخمر ساکارومایسس سرویزیه کاهش داشته و همچنین
در طی زمان نگهداري نیز کمترین میزان رشد را نسبت
به سایر تیمارها و تیمار شاهد ( )T01نشان داده
است(.)p> 0/05

نتایج نمودار  3نشان میدهد که تاثیر عصاره چاي
ترش بر روي میزان بقاي ساکارومایسس سرویزیه
معنیدار بوده است ( .)p> 0/05با افزایش میزان عصاره
چاي ترش در آب آلبالو میزان بقاي ساکارومایسس
سرویزیه به طور معنیداري کاهش پیدا کرده است
( .)p> 0/05به طوري که باالترین میزان جمعیت
ساکارومایسس سرویزیه متعلق به تیمار شاهد فاقد
عصاره چاي ترش ( )T01و کمترین میزان بقاي
ساکارومایسس سرویزیه نیز در تیمار حاوي  10درصد
عصاره چاي ترش ( )T6مشاهده گردید (.)p> 0/05
زمان نگهداري نیز تاثیرات معنیداري بر روي میزان
جمعیت ساکارومایسس سرویزیه داشته است
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نمودار  -3مقایسه میانگی ن جمعیت ساکارومایسس سرویزیه بر اساس تیمار* زمان نگهداري = T4 ،ساکارومایسس سرویزیه2/5 +
درصد عصاره چاي ترش = T5 ،ساکارومایسس سرویزیه 5 +درصد عصاره چاي ترَش = T6 ،ساکارومایسس سرویزیه  10 +درصد
عصاره چاي ترش = T01 ،تیمارشاهد داراي ساکارومایسس سرویزیه و فاقد عصاره چاي ترش.
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نمودار  -4مقایسه میانگین جمعیت الکتوباسیلوس پالنتاروم بر اساس تیمار* زمان نگهداري = T4 ،ساکارومایسس سرویزیه 2/5 +
درصد عصاره چاي ترش = T5 ،ساکارومایسس سرویزیه  5 +درصد عصاره چاي ترَش = T6 ،ساکارومایسس سرویزیه 10 +درصد
عصاره چاي ترش = T01 ،تیمارشاهد داراي ساکارومایسس سرویزیه و فاقد عصاره چاي ترش.
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نتایج نمودار  4نشان میدهد که تاثیر تیمار بر
جمعیت الکتوباسیلوس پالنتاروم معنیدار بوده است
( .)p> 0/05همچنین ،اختالفات معنیداري بین هریک
از تیمارها و تیمار شاهد ( )T02وجود داشته است
( .)p>0/05باالترین میزان جمعیت الکتوباسیلوس
پالنتاروم در تیمار شاهد فاقد عصاره چاي ترش ()T02
مشاهده شد و کمترین آن نیز در تیمار حاوي 10
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نتايج ارزيابی بقای الكتوباسیلوس پالنتاروم

درصد عصاره چاي ترش ( )T3مشاهده گردید
( .)p>0/05یک روند کاهشی در جمعیت
الکتوباسیلوس پالنتاروم با افزایش مدت زمان نگهداري
وجود داشت ( .)p>0/05بررسی نتایج ارزیابی شمارش
جمعیت باکتري الکتوباسیلوس پالنتاروم حاکی از
افزایش میزان مرگ سلولی با افزایش میزان غلظت
عصاره چاي ترش بود.

علی پور و همکاران

نتايج ارزيابی عطر و بو

حاوي  10درصد عصاره چاي ترش ) (A3تعلق داشت
( .)p>0/05اما در طی مدت زمان نگهداري تیمارهاي
شاهد ) (A4و سپس تیمارهاي با مقادیر کمتر عصاره
چاي ترش داراي مطلوبیت عطر و بوي کمتري نسبت
به تیمار حاوي  10درصد عصاره چاي ترش ) (A3بودند
(.)p>0/05

بررسی نتایج ارزیابی عطر و بو در نمودار 5
اختالفات معنیداري بین شاخص عطر و بو در
تیمارهاي آب آلبالو نشان داد ( .)p>0/05افزایش درصد
عصاره چاي ترش به طور معنیداري میزان امتیازات
عطر و بو را کاهش داد ( .)p>0/05باالترین امتیاز عطر
و بو متعلق به تیمار شاهد ) (A4و کمترین آن به تیمار
A4

A2

A3

A1

5
4
3
2
1
0

نمودار  -5مقایسه میانگین عطر و بو = A1 ،آب آلبالو داراي  2/5درصد عصاره چاي ترش = A2 ،آب آلبالو داراي  5درصد عصاره چاي
ترش = A3 ،آب آلبالو داراي  10درصد عصاره چاي ترش = A4 ،آب آلبالو شاهد.

نتايج ارزيابی طعم و مزه

بررسی نتایج ارزیابی پذیرش کلی در نمودار  7نشان
داد که اختالفات معنیداري بین شاخص پذیرش کلی
تیمارهاي آب آلبالو وجود داشت ( . )p> 0/05افزایش
درصد استفاده از عصاره چاي ترش در مقادیر باالي 2/5
درصد به طور معنیداري میزان امتیازات پذیرش کلی را
کاهش داد ( .)p>0/05باالترین امتیاز پذیرش کلی
متعلق به تیمار شاهد ( )A4و کمترین آن نیز به تیمار
حاوي  10درصد عصاره چاي ترش ) (A3تعلق داشت
( . )p> 0/05اما در طی مدت زمان نگهداري تیمار
شاهد ) (A4و سپس تیمارهاي با مقادیر کمتر عصاره
چاي ترش داراي مطلوبیت طعم و مزه بیشتري از تیمار
حاوي  10درصد عصاره چاي ترش بودند ( .)p>0/05با
افزایش مدت زمان نگهداري از امتیازات پذیرش کلی در
کلیه تیمارها کاسته شد (.)p> 0/05

بررسی نتایج ارزیابی طعم و مزه در نمودار 6
اختالفات معنیداري بین شاخص طعم و مزه در
تیمارهاي آب آلبالو نشان داد ( .)p> 0/05افزایش
درصد استفاده از عصاره چاي ترش به طور معنیداري
میزان امتیازات طعم و مزه را کاهش داد (.)p> 0/05
باالترین امتیاز طعم و مزه متعلق به تیمار شاهد ) (A4و
کمترین آن نیز به تیمار داراي  10درصد عصاره چاي
ترش ) (A3تعلق داشت ( .)p>0/05اما در طی مدت
زمان نگهداري تیمارهاي شاهد ) (A4و سپس تیمارهاي
با مقادیر کمتر عصاره چاي ترش داراي مطلوبیت طعم
و مزه کمتري نسبت به تیمار حاوي  10درصد عصاره
چاي ترش ) (A3بودند (.)p>0/05
نتايج ارزيابی پذيرش كلی
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نمودار  -6مقایسه میانگین طعم و مزه = A1 ،آب آلبالو داراي  2/5درصد عصاره چاي ترش = A2 ،آب آلبالو داراي  5درصد عصاره چاي
ترش = A3 ،آب آلبالو داراي  10درصد عصاره چاي ترش = A4 ،آب آلبالو شاهد.
جلد  -12شماره  -2تابستان 1396
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نمودار  -7مقایسه میانگین پذیرش کلی = A1 ،آب آلبالو داراي  2/5درصد عصاره چاي ترش = A2 ،آب آلبالو داراي  5درصد عصاره چاي
ترش = A3 ،آب آلبالو داراي  10درصد عصاره چاي ترش = A4 ،آب آلبالو شاهد.

بحث

قندي ناشی از تغییرات اسیدیته و متابولیزه شدن قند
حساس میباشند .از این رو نسبت به مخمرها کمتر
قاد ر به تطبیق با محیط اطراف خود میباشند .از این
نظر اختالفات معنیداري بین آنها وجود داشت.

تحلیل نتايج حداقل غلظت كشندگی و غلظت

مهار كنندگی عصاره چای ترش

بررسی نتایج جدول  3نشان داد که حداقل غلظت
کشندگی و غلظت مهارکنندگی براي ساکارومایسس
سرویزیه و الکتوباسیلوس پالنتاروم اختالفات معنیداري
با یکدیگر نشان دادند ( )p> 0/05که علت این اختالف
به حساس بودن باکتريهاي اسید الکتیک نسبت به
تغییرات محیطی میباشد .همچنین باکتريها نسبت به
مخمرها به میزان بیشتري به کمبود دسترسی منابع

تحلیل نتايج ارزيابی اسیديته

بررسی نتایج نمودار  1نشان داد که استفاده از
عصاره چاي ترش به طور معنیداري میزان اسیدیته را
افزایش داده است ( .)p>0/05یکی از دالیل این
تغییرات ترکیبات عصاره چاي ترش میباشد که حاوي
53
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تحلیل نتايج ارزيابی درصد مواد جامد مواد

ترکیباتی مانند گالیک اسید ،االژیک اسید ،کافئیک
اسید ،کامفرول ،لوتئین ،کوئرستین ،اسیدهاي چرب و
ایندولها میباشد ( )13که بر روي افزایش اسیدیته
تیمارها تاثیرات معنیداري دارد( )p>0/05و بدیهی
است که با افزایش میزان غلظت این ترکیبات در
آبمیوه ،میزان اسیدیته تیمارهاي آب آلبالو نیز به طور
معنیداري افزایش یافته است ( .)p>0/05چاي ترش
داراي ترکیبات اسید سیتریک و ویتامین ث بوده که
عامل اصلی افزایش اسیدیته آب آلبالو میباشد.
همچنین با افزایش غلظت عصاره چاي ترش در
فرموالسیون آب آلبالو میزان اسیدیته نیز به طور
معنیداري افزایش پیدا کرده است ( .)p>0/05با
افزایش غلظت چاي ترش میزان ترکیبات پلیفنولی
مانند تین فالنوئید ،هیبیستین ،سابدارتین  ،اسید
گاالکتورونیک و همچنین دلفی نیدین -3
مونوگلوکوزید ،سیانیدین  -3مونوگلوکوزید و دلفی
نیدین به طور معنیداري افزایش یافت (.)p>0/05
تخمیر ترکیبات قندي موجود در آب آلبالو مانند اسید
سیتریک و اسید گالیک در طی زمان نگهداري باعث
افزایش اسیدیته کلی در تیمارهاي آب آلبالو گردید
( .)p>0/05بنظر میرسد که حضور میکروارگانیسمهاي
موجود در آب آلبالو به طور معنیداري میزان اسیدیته
آبمیوه را در طی زمان نگهداري افزایش داده است
( .)p>0/05تیمارهاي داراي مقادیر بیشتر عصاره چاي
ترش به دلیل ممانعت از رشد باکتريها از افزایش
اسیدیته ناشی از متابولیزه کردن میکروارگانیسمها به
طور موثرتري جلوگیري مینماید .در این راستا

محلول

بر طبق نمودار  ،3نتایج نشان داد که تغییرات
درصد مواد جامد مواد محلول به ترکیبات عصاره چاي
ترش بستگی دارد .با افزایش درصد ترکیبات عصاره
چاي ترش به جهت افزایش درصد ترکیبات
آنتیاکسیدانی و اسیدي موجود در عصاره اتانولی چاي
ترش ،درصد مواد جامد محلول به طور معنیداري
کاهش یافته است ( .)p> 0/05همچنین با افزایش
حضور الکتوباسیلوس پالنتاروم و ساکارومایسس
سرویزیه به جهت توانایی در متابولیزه کردن ترکیبات
پکتینی و پروتئینی و تبدیل آنها به ترکیبات قندي
موجبات کاهش تدریجی درصد مواد جامد محلول در
طی مدت زمان نگهداري فراهم گردید .با افزایش درصد
غلظت عصاره چاي ترش و باالرفتن میزان ترکیبات
آنتیاکسیدانی موجود در فرموالسیون آبمیوه ،جمعیت
الکتوباسیلوس پالنتاروم به طور معنیداري کاهش
داشته است ( )p> 0/05و درصد مواد جامد محلول
موجود در آبمیوه به طور معنیداري کاهش نشان داده
است ( .)p> 0/05جمعیت میکروبی باالتر در تیمارهاي
با مقادیر  2/5درصد عصاره چاي ترش باعث باال بودن
درصد مواد جامد محلول نسبت به تیمارهاي  5و 10
درصد عصاره چاي ترش بود و با افزایش درصد ترکیبات
عصاره چاي ترش و افزایش میزان کشندگی ترکیبات
موجود در آبمیوه میزان درصد مواد جامد محلول در
تیمار 10درصد عصاره چاي ترش ( )T3,T6نسبت به
تیمار شاهد ( )T01,T02و تیمار  2/5درصد عصاره چاي
ترش ( )T1,T4کاهش یافته است ( Yang .)p> 0/05و
همکاران ( )2004نیز در بررسی اثرات آب تمشک بر
روي میزان مهار رشد باکتريهاي پاتوژن مواد غذایی
دریافتند که ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در آب
تمشک در کاهش جمعیت الکتوباسیلوس و همچنین
درصد مواد جامد محلول موجود در آبمیوه موثرند که
با نتایج تحقیق حاضر نیز مطابقت داشت (.)16

تحقیقات مشابهی نیز وجود داشت.

در تحقیق انجام شده توسط  Yoonو همکاران
( )2004نژادهاي الکتوباسیلوساسیدوفیلوس،
الکتوباسیلوسپالنتاروم ،الکتوباسیلوسکازئی و
الکتوباسیلوسدلبروکی براي تولید آب گوجه پروبیوتیک
استفاده گردید و نتایج نشان داد الکتوباسیلوس
پالنتاروم نسبت به سایر گونهها ،قند را با سرعت
بیشتري مصرف و در نتیجه اسید بیشتري تولید گردید
که موجب افزایش قابل توجه اسیدیته گردید که با نتایج
تحقیق حاضر مطابقت داشت (.)15

نتايج ارزيابی ساكارومايسس سرويزيه

پلی فنلهاي چاي ترش با تولید پراکسید هیدروژن
به صورت پراکسیدان عمل کرده و از این طریق اثر
مهاري خود را بر رشد میکروارگانیسمها اعمال میکنند.
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نتايج ارزيابی طعم و مزه

مصرف  H2O2توسط ساکارومایسس سرویزیه باعث
تغییر سنتز اسیدهاي چرب و کل پروتئین موجود در
غشاي پالسما میشود ( .)17مطالعات نشان داده است
که مصرف  H2O2در مقادیر پایین باعث ایجاد استرس
در ساکارومایسس سرویزیه و اثرات منفی بر روي سنتز
ترکیبات پروتئینی ضروري میشود ( )18که نهایتا به
مرگ سلولی و کاهش جمعیت باکتریایی با افزایش
غلظت عصاره چاي ترش در طی نگهداري منجر شد.
همچنین با افزایش مدت زمان نگهداري به دلیل کاهش
منابع قندي موجود از میزان جمعیت ساکارومایسس
سرویزیه کاسته شد.
نتايج ارزيابی الكتوباسیلوس پالنتاروم

نتايج ارزيابی عطر و بو

بررسی نتایج ارزیابی عطر و بو نشان داد که بین
شاخصهاي عطر و بوي تیمارها تا مقادیر  5درصد
عصاره چاي ترش اختالفات معنیداري وجود نداشت
55
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پژوهشگران ،غلظت و ویژگیهاي ساختاري
ترکیبات فنلی از جمله نوع ،تعداد و موقعیت گروههاي
استخالفی در حلقه بنزن ،نوع و مکانیسم عمل این
ترکیبات در عصارههاي گیاهی را از عوامل موثر در
فعالیت ضد میکروبی عصارهها دانسته اند (.)19
ترکیبات پلی فنولی موجود در عصاره چاي ترش توسط
باکتري الکتوباسیلوس پالنتاروم به مولکولهاي
کوچکتري با فعالیت ضد میکروبی کمتر از جمله گالیک
اسید تجزیه میگردد که این گالیک اسید اثرات
ممانعت کنندگی بر روي فعالیت الکتوباسیلوس
پالنتاروم دارد .البته گالیک اسید در ترکیبات عصاره
آلبالو نیز وجود دارد .همچنین با افزایش غلظت
ترکیبات پلی فنولی عصاره چاي ترش در مقادیر 10
درصد ( ،)T3میزان زنده مانی الکتوباسیلوس پالنتاروم
به طور معنیداري کاهش یافته است (.)p> 0/05
همچنین این احتمال وجود دارد که در طی سی روز
نگهداري میزان ترکیبات پلی فنولی افزایش یابد که این
امر میتواند ناشی از هیدرولیز پیوندهاي بین ترکیبات
فنولیک با سایر ترکیبات به ویژه پروتئینها باشد.
مردانی قهفرخی ( )1393اثر ضد میکروبی عصاره-
هاي فنولی برگ گیاه گل مغربی بر عوامل فساد در آب
سیب را در مقادیر  0/3 ، 0/5و  0/1بررسی نمودند و
دریافتند که جمعیت الکتوباسیلوس پالنتاروم در حضور
ترکیبات پلی فنولی به طور معنیداري کاهش مییابد
که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داشت (.)1

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

با توجه به نتایج ارزیابی طعم و مزه اختالفات
معنیداري بر اساس نوع طعم در غلظتهاي پایین
عصاره چاي ترش وجود نداشت و ارزیابها اختالفات
معنی داري را با تیمار شاهد ) (A4تشخیص ندادند
( )p> 0/05اما در مقادیر باالتر عصاره چاي ترش به
جهت افزایش میزان اسید سیتریک و اسید گالیک
موجود درآب آلبالو و افزایش اسیدیته ،امتیازات ارزیاب-
ها به طور معنیداري نیز کاهش یافت( )p> 0/05و در
طی دوره نگهداري نیز به جهت رشد میکروفلورهاي
طبیعی موجود در آب آلبالو در طی دوره نگهداري
امتیازات طعم و مزه به طور معنیداري با افت مواجه
گردید ( .)p> 0/05به عنوان مثال ساکارومایسس
سرویزیه با دکربوکسیله کردن اسید سوربیک و تبدیل
آن به  1و  3پنتا دي ان و همچنین تولید دي اکسید
کربن و اتانول طی فرآیند تخمیر باعث ایجاد عطر و
طعم نامطلوبی در تیمارهاي آبمیوه گردید.
الکتوباسیلوس پالنتاروم نیز تاثیر بسزایی در ایجاد طعم
نامطلوب آبمیوه دارد .به عنوان مثال این باکتري ضمن
تولید دي استیل به عنوان یک متابولیت فرار باعث
تغییر طعم آبمیوه گردید .پژوهشگران تاکنون روش-
هاي مختلفی از جمله استفاده از عصارهها و اسانسهاي
گیاهی را جهت ممانعت از فعالیت این میکروارگانیسمها
در آبمیوه ها به کار گرفتهاند .همچنین باکتريهاي
الکتیکی به دلیل تغییرات متابولیکی در طی زمان
نگهداري و تولید ترکیبات خارج سلولی مانند دي
اکسید گوگرد و ترکیبات سولفیدي میتوانند موجب بد
طعمی محصول گردند Molva .و )2015( Baysal
اثرات مخلوط آب سیب – آب انار را بر روي خصوصیات
رشد سلولهاي رویشی و اسپورهاي "الیسایکلوباسیلوس
اسیدتریستریس  " DSM 3922بر مخلوطهاي آبمیوه
با مقادیر 20، 10و  40درصد بررسی نمودند و تولید
ترکیبات دي سولفیدي را در آبمیوه مورد تایید قرار
دادند (.)20

علی پور و همکاران

( .)p> 0/05اما در مقادیر  10درصد عصاره چاي
ترش ،به جهت افزایش میزان غلظت ترکیبات عطر و بو
موجود در عصاره باعث افزایش ترکیبات عامل عطر و بو
در آب آلبالو شد که امتیازات ارزیابها نیز با اندکی
کاهش مواجه گردید اما تغییرات عطر و بو در طی زمان
نگهداري ناشی از عطر و بو و ترکیبات آروماتیک آب-
میوه نبود ،بلکه ترکیبات اسیدي ناشی از تخمیر باعث
ایجاد عطر و بوي اسیدي و دي سولفیدي ناشی از
متابولیزم باکتريها در محصول گردید که به نوبه خود
در طی زمان نگهداري باعث کاهش امتیازات عطر و بو
در تیمارها گردید.
بررسی نتایج ارزیابی عطر و بو در نمودار  5نشان
داد که جمعیت باکتريهاي الکتیک بر روي میزان عطر
و بوي محصول اثر معنیداري داشت ( )p> 0/05که
دالیل متعددي میتواند براي این تغییرات وجود داشته
باشد .متابولیسم باکتريهاي الکتیکی ممکن است به
تولید ترکیباتی که اثرات حسی نامطلوبی روي آروما و
طعم محصوالت میگذارند ،منجر شود .طعم بعضی از
محصوالت پروبیوتیک به صورت اسیدي  ،تلخ یا تند و
تیز میباشد که بر روي خواص حسی محصول تاثیر
میگذارد Filipa .و  )2001( Gibbsنیز در بررسی
تحقیقات خود با عنوان حضور اسپورهاي آلیسایکلو
باســیلوس در آبمیوه در طی فرآِیند پاستوریزاسیون
نیز دریافتند که ترکیبات دي سولفیدي در طی فرآیند
تولید می شود که باعث ایجاد عطر و بو نامطلوب می-
شود (.)21

الکتوباسیلوس پالنتاروم و مخمر ساکارومایسس
سرویزیه گردید .اما به جهت کاهش امتیازات ارزیابی
حسی ،مقبولیت کلی ارزیابها را کسب ننمود .نهایتا
ارزیابها به تیمارهاي حاوي  5درصد ) (A2و 2/5
درصد ) (A1عصاره چاي ترش باالترین امتیاز را دادند.
در تیمار حاوي 10درصد ) (A3عصاره چاي ترش به
جهت کاهش میزان  pHو افت طعم ،میزان مقبولیت به
طور معنی داري کاهش یافت (.)p> 0/05
در این تحقیق اثرات آنتیاکسیدانی و ضد میکروبی
عصاره چاي ترش بر روي ساکارومایسس سرویزیه
 PTCC5269و الکتوباسیلوس پالنتاروم PTCC1058
در آب آلبالو در طی سی روز نگهداري بررسی شد.
نتایج مقادیر  MICو  MBCعصاره چاي ترش براي
ساکارومایسس سرویزیه به ترتیب  500 ppmو ppm
 200و براي الکتوباسیلوس پالنتاروم  180 ppmو
 250 ppmنشان داد که حاکی از مقاومت باالتر
ساکارومایسس سرویزیه در مقایسه با الکتوباسیلوس
پالنتاروم در برابر عصاره چاي ترش بود .مقدار اسیدیته
افزایش یافت که ناشی از افزایش میزان عصاره و
همچنین زمان نگهداري بود .همچنین در اثر استفاده از
عصاره چاي ترش به طور معنیداري میزان جمعیت
میکروبی آب آلبالو کاهش یافت ( .)p>0/05در این
میان تیمار با  10درصد عصاره چاي ترش ،باالترین
میزان کاهش جمعیت میکروبی را نشان داد .افزایش
درصد استفاده از عصاره چاي ترش به طور معنیداري
میزان امتیازات عطر و بو ،طعم و مزه و میزان امتیازات
پذیرش کلی را کاهش داد.

بررسی نتایج پذیرش کلی نشان داد که استفاده از
عصاره چاي ترش به میزان  10درصد اگرچه به طور
معنیداري باعث کاهش قابلیت زنده مانی

تقدير و تشکر

تحلیل نتايج پذيرش كلی

از معاونت پزوهشی و آزمایشگاه واحد ورامین
قدردانی می گردد.
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