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چکیده
در این پژوهش ،تأثیر استفاده از ترکیب  555پیپیام عصارههای گیاهی مخلوط (چایسبز،
گزنه و برگزیتون) بههمراه نایسین ( 255پیپیام) و نانوذرات نایسین ( 255پیپیام) بهمنظور
تولید سوسیس فرانکفورتر بدون نیتریت موردبررسی قرار گرفت .نمونههای سوسیس فرانکفورتر
بدون نیتریت در  9تیمار حاوی  555پیپیام عصارۀ گیاهی 255+پیپیام نایسین ،تیمارها
بههمراه نمونۀ کنترل ( 925پیپیام نیتریت سدیم) تولید شدند و پس از بستهبندی تحتخأل
در بستههای پلیاتیلنی آزمایشهای فیزیکوشیمیایی ،کیفی ،میکروبی و حسی در مدت زمان
 45روز موردارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که استفاده از نایسین و نانوذرات نایسین تأثیر
معنیداری ( )P<5/55روی میزان رطوبت ،چربی ،پروتئین و خاکستر نداشتند .نانوذرات
نایسین بهدلیل وجود کیتوزان در ساختار کپسول توانستند از اکسیداسیون چربیها ممانعت
کنند و در انتهای زمان نگهداری سوسیسهای حاوی این ترکیبات دارای پایینترین میزان
اندیس تیوباربیتوریک اسید بودند .شمارش باکتریهای کل ،کپکها و مخمرها بهطور
معنیداری ( )P>5/55طی مدت زمان نگهداری افزایش پیدا کرد و در انتهای  45روز بهترتیب
سوسیسهای حاوی نیتریت سدیم و نانوذرات نایسین دارای کمترین شمارش باکتریهای کل
مزوفیل ،کپکها و مخمرها بودند .شمارش باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس ( 2/5لگاریتم
واحد تشکیل کُلنی در گرم) و اشریشیاکلی ( 2لگاریتم واحد تشکیل کُلنی در گرم) طی زمان
نگهداری بهطور معنیداری ( )P>5/55کاهش پیدا کرد .مشخص شد که سوسیس حاوی
نانوذرات نایسین دارای امتیازهای حسی بیشتری در مقایسه با سایر تیمارها بود .نتایج حاصل
نشان داد که استفاده از  255پیپیام نانوذرات نایسین در ترکیب با  555پیپیام عصارههای
ترکیبی میتواند گامی جدید در تولید سوسیس فرانکفورتر بدون نیتریت و با ویژگیهای کیفی
مطلوب و زمان ماندگاری باال باشد.
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بههمینجهت محصوالت گوشتی نقش عمدهای در تغذیه و
تنوع غذایی مردم دارند (.)De Smet & Vossen, 2016
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پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی ،سال  ،1311جلد  ،1شماره 2

خوارباروکشاورزی ،مصرف سرانۀ گوشت قرمز و سفید 49
کیلوگرم اعالمشده است .مقدار مصرف گوشت در کشورهای
توسعهیافته چیزی در حدود  15کیلوگرم در سال بوده که
این مقدار برای کشورهایی ازجمله چین ،برزیل ،کویت،
امارات و عربستان بهترتیب  52 ،22 ،21 ،92و  45کیلوگرم
است ( .)FAO, 2013اما باتوجهبه افزایش قیمت گوشت در
کشور ایران و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان ،مصرف
سرانۀ گوشت در سال به حدود  99کیلوگرم یعنی در حدود
یکسوم مصرف سرانۀ جهانی کاهشیافته است ( Azham,
 .)2011سوسیس محصول غذایی مطلوبی بوده و ترکیبات
تغذیهای آن کاملتر از گوشت خالص میباشد .اما افزایش
استقبال مصرفکنندگان از انواع سوسیس و کالباس ،در
شرایطی مشاهده میشود که بسیاری از متخصصان تغذیه،
به جهت استفاده از نیترات و نیتریت سدیم در این
محصوالت به مضرات مصرف این نوع مواد غذایی اشاره
میکنند ( .)Morgen, 2011نیترات و نیتریت سدیم بهعنوان
نگهدارنده و برای افزایش زمان ماندگاری به فرموالسیون
سوسیس اضافه میشوند تا مانع رشد باکتریهای خطرناکی
9
مانند کلستریدیوم بوتولینوم گردند ( Adams & Moss,
 .)2000; Sebranek & Bacus, 2007بهعالوه این ترکیبات
نیتراتی باعث حفظ عطروطعم ادویههای آن میشوند و
شروع فساد را در گوشت بهتاخیر میاندازند .مطابق
گزارشها مقدار مصرف نیترات سدیم در حدود 5/522
درصد کل وزن سوسیس یا در حدود  925پیپیام میباشد
( .)Sebranek, 2009اما نیترات و نیتریت مواد سرطانزایی
هستند که وجود آنها در مواد غذایی تهدیدکنندۀ سالمت
انسانهاست .مشتقهای مختلفی از این ترکیبات در مادۀ
غذایی و یا در طی هضم و جذب در دستگاه گوارش انسان،
ایجاد میشود .این مشتقها شامل ترکیبات سرطانزای
مختلف -Nنیتروز آمینها میباشند که به آسانی طی
واکنش نیترات و نیتریت با آمینواسیدهای نوع دوم شکل
میگیرند ( Ozel, Gogus, Yagci, Hamilton, & Lewis,
 .)2010گزارشهای مختلفی اثرات نامطلوب این ترکیبات
مانند کمبود اکسیژنرسانی به خون و سایر ارگانهای
داخلی بدن بهعلت بلوکهشدن گلبولهای قرمز با نیتریت
( ،)Pierson, Smoot, & Robach, 1983انسداد مزمن ریوی
( )Colmenero, 2000و سرطانزایی ( Pegg & Shahidi,
 )2008را به اثبات رسانیدهاند .بنابراین بسیاری از محققان
Clostridium botulinum
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امروزه بهدنبال افزودنیهای مناسب جهت حذف یا کاهش
مصرف این ترکیبات در فراوردههای گوشتی میباشند.
باتوجهبه کاربردهای مختلف نیتریت سدیم در
فرموالسیون سوسیس درصورت حذف این ترکیب باید
راهبردهای متنوعی در بهبود فرموالسیون ارائه کرد،
بهطوریکه ویژگیهای میکروبی و کیفی در سطح باالیی
حفظ شود .استفاده از ترکیات ضدمیکروبی طبیعی مانند
نایسین ،کیتوزان ،اپسیلون پلی-ال-لیزین 2و نانوکپسولهشدۀ
آنها و همچنین عصارههای گیاهی در فرموالسیون تولید و
بستهبندی فعال سوسیس در جهت جایگزینی نیتریت
سدیم گامی جدید در تولید محصوالت گوشتی فراسودمند و
بدون نیتریت میباشد ( .)Sebranek, 2009نایسین نوعی
باکتریوسین پلیپپتیدی آمفیپاتیک دارای  94آمینواسید
9
است که توسط سوشهای خاص الکتوکوکوس الکتیس
زیرگونۀ الکتیس تولید میشود و مدتهاست که باتوجهبه
خصوصیات ضدمیکروبی آن و سمیت پایین برای انسان
بهعنوان یک مادۀ ایمن ( )GRAS4و نگهدارندۀ مواد غذایی
در بسیاری از کشورها استفاده میشود ( Kuwano et al.,
 .)2005نایسین دارای اثرات ضدمیکروبی روی برخی
5
باکتریهای گرم مثبت بیماریزا مانند لیستریا مونوسیتوژنز
و کلستریدیوم بوتولینوم و همچنین باکتریهای گرم منفی
بیماریزا مانند اشریشیاکلی 2و سالمونال 1میباشد
( .)Bernela, Kaur, Chopra, & Thakur, 2014از
محصوالتی که امروزه بهصورت تجارتی در فراوری آنها از
نایسین استفاده میشود به فراوردههای گوشتی نظیر گوشت
خام ،محصوالت پختۀ گوشت ،سوسیس ،کالباس ،محصوالت
غذایی دریایی نظیر انواع ماهی و صدف و محصوالت لبنی
نظیر پنیرهای پاستوریزۀ فرایندشدۀ پنیر طبیعی ،شیر
پاستوریزه و انواع دسرهای لبنی پاستوریزه ،انواع محصوالت
خامه ،شیر استریلیزه ،تخممرغ مایع پاستوریزه ،انواع
نوشیدنی مثل آبمیوهها و دیگر محصوالت همچون
سسهای ساالد ،فراوردههای سیبزمینی ،سویا و پیتزا اشاره
نمود (.)Davidson, MacGregor, Stuhr, & Gidron, 1999
کیتوزان بهدلیل ویژگیهای تکنولوژیکی و فیزیولوژیکی
منحصربهفرد ازجمله خاصیت ضدمیکروبی در برابر دامنۀ
2

Epsilon poly-l-lysine
Lactococcus lactis
4
Generally Recognized As Safe
5
Listeria monocytogenes
6
Escherichia coli
7
Salmonella
3

علیرضالو و همکاران
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گستردهای از باکتریها ،کپکها و مخمرها( 9
 ،)Tripathi, Mehrotra, & Dutta, 2009توانایی باال در
تشکیل فیلم ،قدرت آنتیاکسیدانی باال ( & Kamil, Jeon,
 ،)Shahidi, 2002هضمپذیری و غیرسمیبودن بهطور
گسترده در صنعت غذا بهعنوان افزودنیهای ضدمیکروبی در
فیلمها و پوششها مورداستفاده قرار میگیرد.
چایسبز بهدلیل داشتن ویژگیهایی ازجمله خواص
ضدباکتریایی ،آنتیاکسیدانی و ضدسرطانزایی موردتوجه
محققان واقع شده است ( Cooper, Morré, & Morré,
 .)2005همچنین عصارۀ چایسبز توانایی باالیی در کاهش
رشد پاتوژنها و باکتریهای عامل فساد در مادۀ غذایی
ازجمله استافیلوکوکوس اورئوس ،2کمپیلوباکتر ججونی،9
سالمونال تیفی ،4لیستریا مونوسیتوژنز و کلستریدیوم
پرفریجنس 5میباشد (.)Mbata, Debiao, & Saikia, 2008
عصارۀ برگزیتون شامل مقادیر باالیی از ترکیبات فنولیک
است که باعث ایجاد خواصی ازجمله خاصیت آنتیاکسیدانی
قوی در آن میشود ،عالوهبرآن عصارۀ برگزیتون دارای
خواص دیگری ازجمله ضدمیکروبی ،ضدالتهابی و
ضدویروسی میباشد ( .)Omar, 2010برگگزنه یکی دیگر از
گیاهان با خاصیت ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی قوی
میباشد که بهطور سنتی در درمان برخی از بیماریها
مورداستفاده قرار میگیرد و عالوهبرآن در صنعت دارویی نیز
به واسطۀ قدرت ضدمیکروبی باال مورداستفاده قرار میگیرد.
برگگزنه همچنین در درمان بیماریهایی ازقبیل سرطان،
هموروئید ،اگزما و برونشیت نیز کاربرد دارد ( Sezik et al.,
.)2001
کاهش سریع فعالیت نایسین در تعدادی از مواد غذایی
یکی از فاکتورهای مهم محدودکنندۀ اثربخشی آن در
نگهداری مواد غذایی است .این کاهش فعالیت اساساً نتیجۀ
برهمکنش اجزاء سازندۀ مادۀ غذایی مثل پروتئینها و
چربیهاست .عالوهبرآن ،بهدنبال افزودن مستقیم نایسین در
سطح فراوردههای گوشتی خام یک کاهش سریع در
فعالیتهای بازدارندگی آن که بهدلیل تخریب آنزیمی است،
مشاهدهشده است ( Rose, Sporns, Stiles, & McMullen,
 .)1999بنابراین هدف تحقیقهای فعلی بهبود پایداری و
Dutta,
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تأثیر نایسین با استفاده از الحاق آن در میکروکپسولهاست.
ازسویدیگر بسیاری از ترکیبات ضدمیکروبی و زیستفعال
مفید ممکن است طی فرایند مواد غذایی به آرامی
تخریبشده ،فعالیت خود را ازدستداده ،سمیشده و یا
اکسیده شوند .همچنین ممکن است با سایر ترکیبات
موجود در غذا واکنشداده و دسترسیزیستی آنها را کاهش
و یا رنگ و طعم فراورده را تغـییر دهند و باعث کاهش
زمان ماندگاری محصوالت غذایی گردند .استفاده از
کپسولهکردن ترکیبات ضدمیکروبی در بسیاری از موارد
میتواند راهحل مناسبی برای حل این مشکالت گردد
(.)Chopra, Kaur, Bernela, & Thakur, 2014
باتوجهبه اینکه نایسین ساختار پلیپپتیدی دارد،
2
بنابراین میتواند توسط میکروارگانیسمهای پروتئولیتیک
بهصورت جزئی تجزیه گردد .ازسویدیگر بهعلت بافت جامد
سوسیس فرانکفورتر 1پخش این ماده در ساختار آن همیشه
بهطور کامل انجام نمیگیرد ،بنابراین نوآوری این پژوهش
تولید نانوذرات نایسین میباشد که در ترکیب با عصارههای
گیاهی مخلوط (چایسبز ،برگگزنه و برگزیتون) میتوانند
پیشنهادی برای جایگزینشدن نیتریت سدیم سرطانزا
باشند .براساس اهمیت مطالب ذکرشده ،هدف این پژوهش
استفاده از ترکیب ضدمیکروبی طبیعی نایسین و نانوذرات
نایسین به همراه عصارۀ گیاهان چایسبز ،برگزیتون و
برگگزنه در فرموالسیون سوسیس فرانکفورتر بدون نیتریت
و بررسی تأثیر ترکیبی آنها روی ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی ،حسی ،میکروبیولوژیکی و زمان ماندگاری
میباشد.
مواد و روشها
مواد اولیه

در این پژوهش اکثر مواد شیمیایی و کلیۀ محیطهای کشت
مورداستفاده از شرکت مرک آلمان با درجۀ خلوص
تجزیهای ،نایسین (،Copenhagen ،Danisco ،Nisaplin
 ،5000 IU/mLساخت دانمارک) ،کیتوزان با درجۀ
استیالسیون  15درصد ( ،Sigma-Aldrichساخت آمریکا) و
آلژینات سدیم ( ،Sigma-Aldrichساخت آمریکا) تهیه
شدند.

1

Mold and Yeasts
Staphylococcus aureus
3
Campylobacter jejuni
4
Salmonella typhi
5
Clostridium perfringens
2

Proteolytic
Frankfurter sausage

6
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تهیۀ محلول نایسین

برای تهیۀ محلول اولیۀ نایسین از روش  Hampikyanو
 )2551( Ugurبا اندکی تغییرات استفاده شد 2 .گرم
نایسین پودری در  255میلیلیتر اسید استیک گالسیال
 5/52موالر به کمک حرارت  25-15درجۀ سانتیگراد حل
شد .سپس محلول با استفاده از فیلترهای با اندازۀ منافذ
 5/22میکرومتر استریل شد و برای تهیۀ سوسیسهای
فرانکفورتر با  255پیپیام نایسین مورداستفاده قرار گرفت.
تهیۀ نانوذرات نایسین

نانوذرات نایسین با استفاده از روشهای  Kasoju ،Dasو
 )2595( Boraو  Bernelaو همکاران ( )2594با تغییرات
اندکی بهمنظور افزایش کارایی انکپسوالسیون و تولید ذرات
با اندازههای مناسب انجام شد .بدینترتیب  11/5میلیلیتر
محلول نایسین ( 9میلیگرم/میلیلیتر) با  9/15میلیلیتر
محلول کلرید کلسیم در ارلن  255میلیلیتر مخلوط
شدند .سپس  2/25میلیلیتر سورفاکتانت PF 68
( 9میلیگرم/میلیلیتر) 51/15 ،میلیلیتر آلژینات سدیم
( 5/29میلیگرم/میلیلیتر) و  92/5میلیلیتر محلول
کیتوزان ( 5/5میلیگرم/میلیلیتر) تهیهشده در اسید
استیک  9درصد (وزنی/وزنی) به ارلن اضافه شد .مخلوط
بهدستآمده به مدت  295دقیقه در دمای اتاق ( 25درجۀ
سانتیگراد) بهطور مالیم با کمک شیکر همزده شد و
درنهایت نانوذرات نایسین پس از سانتریفیوژ  95555دور در
دقیقه به مدت  95دقیقه در دمای  4درجۀ سانتیگراد و
خشککردن انجمادی تولید شدند و برای تولید سوسیس
فرانکفورتر با  255پیپیام نانوذرات نایسین (اندازه15/1 :
نانومتر) مورداستفاده قرار گرفتند.
تهیۀ عصارههای گیاهی

عصارههای گیاهی برگچای ،برگزیتون و برگگزنه با
استفاده از روش  Pourmorad ،Ebrahimzadehو Hafezi
( )2551با تغییرات جزئی تهیه شد .در این روش ابتدا برگ
گیاهان طی  41ساعت در آون با دمای  45درجۀ
سانتیگراد خشک شدند و سپس توسط آسیاب (،Sayona
مدل  ،SCG-133ساخت ایران) به پودر تبدیل شدند55 .
گرم از هر گیاه در داخل ارلن با  555میلیلیتر اتانول 15
درصد به مدت  41ساعت مخلوط شدند .درنهایت محلول
بهدستآمده توسط کاغذ واتمن شمارۀ  9صافشده و اتانول

نیز با روتاری تحتخأل از عصاره جداسازی گردید و به مقدار
 555پیپیام در سوسیسهای بدون نیتریت مورداستفاده
قرار گرفت.
آمادهسازی باکتریهای تلقیحشده به سوسیس فرانکفورتر

باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس (شاخص باکتریهای
گرم مثبت )ATCC: 6538 ،و اشریشیاکلی (شاخص
باکتریهای گرم منفی )ATCC: 25922 ،از مرکز تحقیقات
کاربردی دارویی تبریز تهیه شدند .برای غنیسازی
باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی از
محیط کشت تریپتیک سویبراث 9و شرایط  24ساعت در
دمای  91درجۀ سانتیگراد استفاده شد تا تعداد باکتریها
در محیط مایع تا غلظت  951واحد تشکیل کُلنی در گرم
افزایش پیدا کند .درنهایت از محیط کشت تریپتیک
سویآگار برای شمارش استافیلوکوکوس اورئوس و
اشریشیاکلی استفاده شد و باکتریها در غلظت  959واحد
تشکیل کُلنی در گرم به سوسیس فرانکفورتر تلقیح شدند
(.)Greenwood, 2003
تولید سوسیس فرانکفورتر

نمونههای سوسیس فرانکفورتر موردبررسی در این پژوهش
در کارخانۀ فراوردههای گوشتی بشارت تبریز تولید شدند.
ابتدا گوشت قرمز ( 55درصد) با شبکۀ  4میلیمتر چرخ
شد ،سپس کلیۀ مواد اولیه که عبارتند از روغن مایع گیاهی
( 92درصد) ،آب و یخ ( 29درصد) ،نمک ( 9/5درصد)،
ادویه ( 2درصد) ،نیتریت سدیم ( 925پیپیام) نشاسته و
سایر مواد خشک ( 1/95درصد) و فسفات سدیم (5/95
درصد) آمادهسازی و توزین گردید .از کاتریزاسیون با حجم
 5کیلوگرمی ( ،MADOساخت آلمان) استفاده شد .برای
تولید نمونۀ کنترل ابتدا گوشت قرمز بههمراه نمک طعام،
فسفات و نیتریت سدیم بههمراه نصف یخ به کاتر انتقال
داده شد .در مرحلۀ بعد نشاسته ،سایر مواد خشک ،ادویه و
در انتهای فرایند مابقی یخ و اسید آسکوربیک اضافه شد و
خمیر سوسیس (فارش) به مدت  2دقیقه مخلوط شد.
سپس فارش بعد از پرشدن در پوششهای پلیآمیدی (قطر
 21میلیمتر) و کلیپسزنی وارد مرحلۀ پخت با بخار گردید.
برای تولید نمونههای بدون نیتریت ،عصارههای گیاهی به
میزان  555پیپیام همراه با یخ به کاتر اضافه گردید و
Tryptic soy broth

1
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ترکیبات ضدمیکروبی نایسین ( 255پیپیام) و نانوذرات
نایسین ( 255پیپیام) در مرحلۀ دوم بههمراه باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی در میزان  959واحد
تشکیل کُلنی در گرم به کاتر اضافه گردید و پس از عملیات
پرکنی و کلیپسزنی بههمراه نمونۀ کنترل عملیات پخت در
دمای  15-15درجۀ سانتیگراد به مدت  9/5ساعت انجام
شد .سپس نمونههای پس از سردشدن زیر دوشهای آب،
وارد سردخانه با دمای  4درجۀ سانتیگراد شدند .تیمارهای
مورداستفاده در این پژوهش شامل سوسیس فرانکفورتر
کنترل (حاوی  925پیپیام نیتریت سدیم) ،سوسیس
فرانکفورتر حاوی  255پیپیام نایسین 555+پیپیام
عصارههای گیاهی و سوسیس فرانکفورتر حاوی 255
پیپیام نانوذرات نایسین 555+پیپیام عصارههای گیاهی
بودند.
اندازهگیری pH

برای این کار از pHمتر (مدل  ،Hannaساخت پرتغال) که از
قبل کالیبرهشده استفاده شد .ابتدا  2گرم از نمونههای
سوسیس با آبمقطر با نسبت  9:95بهطور اولیه مخلوط و
سپس در مخلوطکن ( ،IKA-WERKمدل  ،RERآلمان) با
 92555دور در دقیقه به مدت  2دقیقه هموژنیزه شد.
درنهایت مقدار  pHمورد سنجش قرار گرفت ( AOAC,
.)2005
ترکیب شیمیایی

آزمونهای فعالیت آبی ( ،)awمحتوای رطوبت ،چربی،
پروتئین و خاکستر نمونههای مختلف سوسیس براساس
روشهای استاندارد  )2555( AOACانجام شد.
محتوای اکسیداسیون چربی یا اندیس تیوباربیتوریک

اسید)TBARS( 1
میزان  95گرم نمونۀ سوسیس با  25میلیلیتر
تریکلرواسید استیک  25درصد و  25میلیلیتر آبمقطر در
داخل بشر با استفاده از هموژنایزر اولتراتوراکس (IKA-
 ،WERKمدل  ،RERساخت آلمان) به مدت  95ثانیه
مخلوط شد .پس از سانتریوفیوژکردن مخلوط با  9555دور
در دقیقه به مدت  25دقیقه عمل فیلتراسیون سوپرناتانت
با کاغذ واتمن شمارۀ  9انجام پذیرفت .در داخل لولۀ
Thiobarbituric acid reactive substances

1

225

آزمایش  2میلیلیتر از محلول صافشده با  2میلیلیتر از
معرف -2تیوباربیتوریک اسید  5/52موالر مخلوط و لولۀ
آزمایش به مدت  25دقیقه به بنماری محتوی آب جوش
منتقل شد .پس از سردکردن مخلوط لولۀ آزمایش ،اندیس
تیوباربیتوریک اسید براساس میزان جذب در طول موج
 592نانومتر اندازهگیری شد و نتایج حاصل بهصورت
میلیگرم مالوندیآلدئید بر کیلوگرم سوسیس گزارش شد
( ;Ahmadian, Nemati, Karimi, & Safari, 2019
.)Faustman, Specht, Malkus, & Kinsman, 1992
ویژگیهای رنگی

برای ارزیابی رنگ نمونههای سوسیس از عکسبرداری
دیجیتالی شبیهساز هانترلب استفاده شد .اندازهگیری رنگ با
بررسی پیکسلهای عکس دیجیتالی سطح مادۀ غذایی
توسط نرمافزار فتوشاپ (نسخۀ  )CS8و تبدیل اندیسهای
 RGBبه  Labصورت گرفت ( & Leon, Mery, Pedreschi,
.)Leon, 2006
ویژگیهای میکروبی

ابتدا قسمت خارجی بستهبندی سوسیس توسط اتانول 15
درصد بهخوبی ضدعفونی و سپس پوشش پلیآمیدی با
چاقوی استریل بریده شد .رقت  5/9اولیه ( )95-9از اختالط
 25گرم نمونۀ سوسیس با  225گرم محلول رقیقکنندۀ
پپتون بافر  5/9درصد استریل در یک ارلن مایر 255
میلیلیتر استریل بهدست آمد .سپس نمونه به مدت 2
دقیقه با استفاده از هموژنایزر ( ،IKAساخت آلمان) استریل
مخلوط شد .درنهایت رقتهای  95-9 ،95-2و تا  95-1نیز در
پپتون واتر استریل  5/9درصد تهیه شدند .کشت
باکتریهای مزوفیل کل ،کلیفرم و اشریشیاکلی بهصورت
پورپلیت بهترتیب با شرایط گرمخانهگذاری؛  12ساعت در
دمای  95درجۀ سانتیگراد (در محیط کشت ،PCA2
هوازی) 24 ،ساعت در دمای  91درجۀ سانتیگراد (در
محیط کشت  VRBآگار ،9دوالیه) ،براساس روش  MPNدر
مدت زمان  24ساعت در دمای  91و  44درجۀ سانتیگراد
(در محیط کشتهای لوریل سولفات EC ،و آبپپتونه)،
انجام شد .همچنین شمارش استافیلوکوکوس اورئوس و
کپک و مخمرها بهصورت کشت سطحی و بهترتیب با
Plate Count Agar
Violet Red Bile Agar

2
3
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شرایط گرمخانهگذاری  41ساعت در دمای  91درجۀ
سانتیگراد (در محیط کشت  )BPA9و  5روز در دمای 25
درجۀ سانتیگراد (در محیط کشت  DRBCآگار )2انجام شد
(.)FDA, 1976
ویژگیهای حسی

تأثیر استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی روی
ویژگیهای ارگانولپتیکی شامل رنگ ،طعم ،بوی تازگی،
بافت و مقبولیت کلی نمونهها با استفاده از  92نفر پانلیست
(مرد 4 :نفر ،زن 1 :نفر؛ سن 25-95 :سال) آشنا به
سوسیس فرانکفورتر از دانشجویان کارشناسی ارشد و
دکتری گروه صنایع غذایی دانشگاه تبریز در روز  45مدت
زمان نگهداری به روش توصیفی  5نقطهای ( :5خیلی قوی،
 :4قوی :9 ،متوسط :2 ،ضعیف :9 ،خیلی ضعیف) و براساس
روشهای  Stoneو  )2554( Sidelو ،Pournis ،Economou
 Ntzimaniو  )2551( Savvaidisانجام گرفت.
آنالیز آماری

این پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی با  9تیمار
سوسیسهای فرانکفورتر در طول زمان انجام شد .برای آنالیز
دادهها در طول زمان از روش اندازهگیریهای تکرارشده در
واحد زمان 9در سطح احتمال  5درصد استفاده شد .مقایسۀ

میانگینها در زمانهای مختلف با روش حداقل میانگین
مربعات 4به کمک نرمافزار آماری  SASنسخۀ  1.2انجام
شد .همچنین آنالیز واریانس برای ویژگیهای فعالیت آبی،
رطوبت ،چربی ،پروتئین ،خاکستر و پارامترهای
ارگانولپتیکی ،به روش  ANOVAو مقایسۀ میانگینها با
استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن 5در سطح احتمال
( )P>5/55انجام گرفت.
نتایج و بحث
براساس نتایج گزارش مشخص شد که توزیع اندازۀ ذرات،
اندیس پراکندگی چندگانه ،2پتانسیل زتا و کارایی
کپسوالسیون نانوذرات نایسین بهترتیب در محدودۀ -255
 15/1نانومتر (بیش از  15درصد نانوذرات)99/2 ،5/49 ،
میلیولت و  12/15درصد بود (علیرضالو ،حصاری،
اسکندری ،ولیزاده و سیروسآذر .)9911 ،نتایج حاصل از
آنالیز واریانس و مقایسۀ میانگین تغییرات  awو  pHدر
جدول ( )9نشان داده شده است .در طی زمان نگهداری در
تمامی نمونههای مختلف سوسیس  awکاهش جزئی نشان
داد .علت این کاهش میتواند مربوط به نفوذپذیری جزئی
پوشش بستهبندی پلیآمید باشد که در طی نگهداری
رطوبت بهصورت سطحی تبخیرشده و میزان رطوبت و aw
بهصورت غیرمعنیداری ( )P<5/55کاهش پیدا میکند.

جدول  -1تغییرات  awو  pHسوسیسهای فرانکفورتر حاوی نایسین و نانوذرات نایسین در دمای  4درجۀ سانتیگراد طی زمان نگهداری
ویژگیها

aw

pH

نمونههای سوسیس

زمان نگهداری (روز)
9

95

95

45

تیمار 9

5/112±5/599Aa
5/112±5/599Aa
5/111±5/522Aa

5/115±5/591Aa
5/111±5/595Aa
5/111±5/592Aa

5/115±5/592Aa
5/111±5/592Aa
5/111±5/592Aa

5/114±5/594Aa
5/114±5/595Aa
5/112±5/594Aa

تیمار 9
تیمار 2
تیمار 9

2/59±5/594Aa
2/42±5/522Ba
2/49±5/529Ba

2/52±5/522Bb
2/52±5/592Bb
2/99±5/591Ab

5/11±5/544Ac
5/22±5/595Bc
5/14±5/591Ac

5/24±5/524Bd
5/25±5/592Ac
5/19±5/591Ad

تیمار 2
تیمار 9

تیمار  :9سوسیس کنترل ،تیمار  :2سوسیس حاوی  255پیپیام نایسین و تیمار  :9سوسیس حاوی  255پیپیام نانوذرات نایسین میباشد.

 a-dحروف متفاوت در سطر نشانگر اختالف معنیداری میانگینها در سطح احتمال ( )P>5/55طی زمان نگهداری میباشند.
 A-Bحروف متفاوت در ستون نشانگر اختالف معنیداری میانگینها در سطح احتمال ( )P>5/55میان تیمارهای مختلف میباشند.

1

4

2

5

Baird Parker Agar
Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar
3
Repeated Measurement

Least Square Means
Duncan’s multiple range test
6
Polydispersity index
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پارامتر  awبه میزان آب قابل استفاده برای فعالیتهای
میکروبی ،شیمیایی و آنزیمی گفته میشود ،بنابراین
تغییر آن در طی زمان نگهداری میتواند بهطور
معنی داری باعث جلوگیری از فعالیتهای میکروبی و
واکنش های شیمیایی گردد .نمونههای سوسیس
فرانکفورتر حاوی ترکیبات ضدمیکروبی دارای اندیس aw
باالتری نسبت به نمونۀ کنترل بودند .بنابراین
سوسیس های فرانکفورتر حاوی این ترکیبات اندیس aw
بیشتری از نمونۀ کنترل نشان دادند .بااینوجود مشخص
شد که اختالف در  awسوسیسهای فرانکفورتر معنیدار
نبود ( )2555( Wang .)P<5/55و  Hampikyanو Ugur
( )2551اذعان کردند که افزودن نایسین بهترتیب به
سوسیس سوجوک 9و سوسیس چینی تأثیری بر مقدار
 awنمونه ها در طی زمان نگهداری نداشت که با نتایج
پژوهش اخیر مطابقت داشت.
اندیس  pHدر تمامی نمونههای مختلف سوسیس
طی زمان نگهداری  45روز بهطور معنیداری ()P>5/55
کاهش پیدا کرد .کاهش  pHمیتواند بهدلیل تولید
اسیدهای آلی توسط باکتریها باشد ( & Nattress
 . )Baker, 2003بنابراین هرچه فعالیت ضدمیکروبی
نایسین و نانوذرات نایسین بیشتر باشد از رشد باکتریها
جلوگیریشده و اُفت  pHکمتر خواهد بود .در انتهای
زمان نگهداری  45روز نمونۀ سوسیس فرانکفورتر کنترل
دارای کمترین ( ) 5/24و سوسیس فرانکفورتر حاوی 255
پیپیام نانوذرات نایسین دارای بیشترین ( )5/12میزان
 pHبود .در تحقیقی گزارش کردند که  pHسوسیسهای
کم چرب چینی طی زمان نگهداری  1روز کاهش داشت
( .)Lin & Chao, 2001گزارشها نشان میدهد که
افزودن غلظت های مختلف نایسین تأثیر معنیداری
( )P<5/55روی تغییرات  pHسوسیس سوجوک طی
زمان نگهداری  95روز نداشت ( Hampikyan & Ugur,
 Samelis .)2007و همکاران ( )2555نشان دادند که pH
سوسیسهای بلوگنا 2طی نگهداری در دمای  4درجۀ
سانتیگراد بهدلیل فعالیت باکتریها و تبدیل
کربوهیدرات ها به اسیدهای آلی کاهش معنیداری
( )P>5/55پیدا میکند و محدودۀ  pHآنها بهصورت
 5/2-2/2بود که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشت.
Sucuk sausage
Bologna sausages

1
2

بااینوجود در نمونه های حاوی نایسین بهدلیل اثرات
ضدمیکروبی  pHباالتر از نمونۀ کنترل بود.
در جدول ( )2ویژگی های شیمیایی سوسیسهای
فرانکفورتر حاوی نایسین و نانوذرات نایسین نشان داده
شده است .نتایج نشان داد که افزودن ترکیبات
ضدمیکروبی تأثیر معنیداری ( )P<5/55روی ویژگیهای
شیمیایی سوسیس های فرانکفورتر نداشت .همچنین
مشخص شد نمونه های مختلف سوسیس فرانکفورتر
دارای رطوبت  51/21-25/12درصد ،چربی -91/12
 91/59درصد ،پروتئین  99/14-99/12درصد و خاکستر
 2/29-2/11درصد بودند .تیمار ( 9کنترل) بهطور
غیرمعنیداری ( ) P<5/55دارای کمترین میزان رطوبت
بود .باتوجه به ماهیت جذب رطوبت توسط نایسین و
نانوذرات نایسین ،پایین تربودن محتوای رطوبت تیمار
کنترل قابل توجیه است .نمونه های سوسیس فرانکفورتر
حاوی نایسین و نانوذرات نایسین بهدلیل ماهیت
پروتئینی این ترکیبات بهطور غیرمعنیداری ()P<5/55
دارای محتوای پروتئینی باالتری در مقایسه با نمونۀ
کنترل بودند Samelis .و همکاران ( )2555با بررسی
تأثیر نایسین و اسیدهای آلی برای کنترل رشد لیستریا
مونوسیتوژنز در سوسیس بلوگنای خوک بستهبندیشدۀ
تحتخأل به این نتیجه رسیدند که میزان رطوبت و چربی
نمونه های سوسیس طی زمان نگهداری تغییر نداشت و
به ترتیب برابر با  54و  29درصد بود که با نتایج این
پژوهش سازگاری داشت.
جدول  -2ترکیب شیمیایی سوسیسهای فرانکفورتر حاوی
نایسین و نانوذرات نایسین در دمای  4درجۀ سانتیگراد
ویژگیها (درصد)

*

نمونههای
سوسیس

رطوبت

چربی

پروتئین

خاکستر

تیمار 9
تیمار 2
تیمار 9

51/21
25/15
25/12

91/21
91/12
91/59

99/14
99/15
99/12

2/51
2/11
2/29

خطای
استاندارد

5/59

5/41

5/25

5/95

تیمار  : 9سوسیس کنترل ،تیمار  : 2سوسیس حاوی  255پیپیام
نایسین و تیمار  : 9سوسیس حاوی  255پیپی ام نانوذرات نایسین
میباشد.
* نشان دهندۀ عدم اختالف معنی دار ( )P<5/55بین تیمارهای
مختلف میباشد.
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اکسیداسیون چربیها به عنوان عامل رنسیدیتی یکی
از عوامل مهم فساد و کاهش کیفیت گوشت و
فراورده های گوشتی است که به دلیل میزان باالی چربی و
زمان طوالنی مدت نگهداری این محصوالت غذایی اتفاق
می افتد .این پدیده منجربه افزایش اکسیداسیون
پروتئین ها ،ایجاد بدطعمی ،اُفت رنگ و درنهایت نقایص
ارگانولپتیکی و بافتی در فراوردههای گوشتی میشود
( & Georgantelis, Blekas, Katikou, Ambrosiadis,
 .)Fletouris, 2007اکسیداسیون پروتئینهایی مانند
میوگلوبین منجربهتولید متمیوگلوبین 9قهوهایرنگ شده
که ظاهر گوشت و فراورده های گوشتی را تحتتأثیر قرار
میدهد Williams .و همکاران ( )9112گزارش دادند که
بدرنگی ناشی از تولید رنگ قهوهای منجربهکاهش فروش
و تجارت گوشت قرمز به میزان  4/5درصد و فراوردههای
گوشتی به میزان  9/1درصد شده است .در جدول ()9
نتایج حاصل از آنالیز واریانس و مقایسۀ میانگینهای
اکسیداسیون چربی بر مبنای اندیس تیوباربیتوریک اسید
در سوسیس های فرانکفورتر نگهداریشده در دمای 4
درجۀ سانتیگراد را نشان میدهد .نتایج نشان داد که
افزودن نایسین و نانوذرات نایسین به نمونههای مختلف
سوسیس فرانکفورتر دارای تأثیر معنیداری ()P>5/55
روی اندیس  TBARSبود .بهطوریکه نمونۀ کنترل
دارای باالترین میزان  TBARSدر کل زمان نگهداری 45
روز بود.
در تمامی نمونه های سوسیس اندیس  TBARSتا
انتهای زمان نگهداری بهطور معنیداری ()P>5/55

افزایش پیدا کرد .بیشترین و کمترین میزان افزایش
اندیس  TBARSمربوط به سوسیس فرانکفورتر کنترل
( 2/14میلی گرم بر کیلوگرم) و سوسیس فرانکفورتر
حاوی  255پیپی ام نایسین ( 2/49میلیگرم بر
کیلوگرم) بود .مشخص شد که نانوکپسوالسیون نایسین
باعث کاهش غیرمعنیدار ( )P<5/55میزان اکسیداسیون
چربی در طی زمان نگهداری  45روز شد .باتوجهبه اینکه
در تولید نانوکپسول ها از کیتوزان استفادهشده بود
بنابراین وجود کیتوزان به عنوان ترکیب آنتیاکسیدان
توانست باعث کاهش اندیس  TBARSدر طی زمان
نگهداری شود .بااین وجود  Lee ،Lee ،Joو Byun
( )2559گزارش دادند که کیتوزان فقط در شرایط
بستهبندی هوازی میتواند اثرات آنتی اکسیدانی خود را
نشان دهد و زمانی که سوسیس خوک تحتشرایط خأل
بسته بندی گردید اختالف معنیداری ( )P<5/55میان
سوسیس های خوک حاوی کیتوزان و تیمارنشده دیده
نشد Georgantelis .و همکاران ( )2551در برگرهای
منجمد گوشت گاو و سوسیس خوک و ،Soultos
 Georgantelis ،Abrahim ،Tzikasو Ambrosiadis
( )2551در سوسیس خوک با نیتریت کاهشیافته با
غلظت  9درصد کیتوزان به نتایج مشابهی در کاهش
تولید مالوندی آلدئید و اکسیداسیون چربیها رسیدند.
 Sayas-Barberáو همکاران ( )2599بهترین پایداری بو
و رنگ در برگرهای چرخ شدۀ گوشت گاو را در  9غلظت
 5/5 ،5/25و  9درصد کیتوزان را مشاهده کردند.

جدول  -3تغییرات ( TBARSمیلیگرم مالوندیآلدئید بر کیلوگرم سوسیس) سوسیسهای فرانکفورتر حاوی نایسین و نانوذرات نایسین
در دمای  4درجۀ سانتیگراد طی زمان نگهداری
نمونههای سوسیس
تیمار 9
تیمار 2
تیمار 9

زمان نگهداری (روز)
9

95

95

45

5/92±5/54Ad
5/92±5/59Ad
5/99±5/52Ad

9/49±5/59Ac
5/55±5/52Bc
5/51±5/59Bc

2/99±5/59Ab
9/11±5/52Cb
9/12±5/59Bb

2/14±5/52Aa
2/49±5/59Ba
2/91±5/59Ba

تیمار  :9سوسیس کنترل ،تیمار  :2سوسیس حاوی  255پیپیام نایسین و تیمار  :9سوسیس حاوی  255پیپیام نانوذرات نایسین میباشد.

 a-dحروف متفاوت در سطر نشانگر اختالف معنیداری میانگینها در سطح احتمال ( )P>5/55طی زمان نگهداری میباشند.
 A-Bحروف متفاوت در ستون نشانگر اختالف معنیداری میانگینها در سطح احتمال ( )P>5/55میان تیمارهای مختلف میباشند.

Metmyoglobin

1

علیرضالو و همکاران

بررسی اثرات نایسین و نانوذرات نایسین بهعنوان جایگزین نیتریت بر ویژگیهای ...

ویژگیهای ظاهری و رنگ گوشت و فراوردههای
گوشتی از مهمترین پارامترهای بازارپسندی میباشند.
بنابراین هنگام استفاده از عوامل ضدمیکروبی توجه به مقدار
مصرف که تأثیر نامطلوب روی ویژگیهای رنگی محصول
نداشته باشد ،حائز اهمیت میباشد .در جدول ( )4دادههای
حاصل از اندیسهای روشنایی ،قرمزی و زردی نمونههای
مختلف سوسیس فرانکفورتر در طی زمان نگهداری
آوردهشده است .مشخص شد که در تمامی نمونههای
مختلف سوسیس فرانکفورتر طی زمان نگهداری اندیس
روشنایی بهطور معنیداری ( )P>5/55کاهش پیدا کرد که
با گزارش  Sumanو همکاران ( )2599مطابقت داشت.
بااینوجود  Joو همکاران ( )2559ذکر کردند که اندیس
روشنایی در سوسیس خوک حاوی کیتوزان اولیگومر 9در
مدت زمان نگهداری  29روز تغییر چندانی پیدا نکرد که در
پژوهش اخیر نیز چون در تولید نانوذرات نایسین از پوشش
کیتوزان استفادهشده بود ،بنابراین کاهش چشمگیری در
اندیس روشنایی سوسیس فرانکفورتر در طی زمان نگهداری
دیده نشد.
اندیس روشنایی در سوسیسهای فرانکفورتر حاوی
نانوذرات نایسین و نایسین تفاوت معنیداری با همدیگر
نداشتند ولی بهطور معنیداری در نمونههای تیمارشده
کمتر از نمونههای کنترل بودند که این مورد توسط محققان
دیگر نیز به اثبات رسیده است (.)Alirezalu et al., 2019
 Giatrakou ،Tsiraki ،Petrouو  )2592( Savvaidisنشان
دادند که گوشت سینۀ مرغ بستهبندیشده در اتمسفر
تغییریافته حاوی کیتوزان و عصارۀ پونۀ کوهی دارای اندیس
روشنایی باالتری نسبت به نمونۀ کنترل (بدون نیتریت)
بودند که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشت .نتایج
حاصل از دادههای اندیس قرمزی نشان داد که افزودن
عوامل ضدمیکروبی باعث ایجاد اختالف معنیدار ()P>5/55
در شدت رنگ قرمز شدند .مشخص شد که در طی زمان
نگهداری  45روز در تمامی نمونههای مختلف سوسیس
فرانکفورتر اندیس قرمزی کاهش پیدا کرد .بیشترین میزان
کاهش اندیس قرمزی در نمونههای حاوی  255پیپیام
نایسین بود .مشخص شد که نیتریت سدیم با تولید
نیتروزیل میوگلوبین میتواند باعث جلوگیری از کاهش
اندیس قرمزی طی نگهداری سوسیس فرانکفورتر گردد .اُفت
اندیس قرمزی در گوشت و فراوردههای گوشتی از
Oligomer

1
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پارامترهای محدودکنندۀ زمان ماندگاری و بروز فساد
محسوب میشود .در بین سوسیسهای فرانکفورتر حاوی
ترکیبات ضدمیکروبی نمونۀ حاوی  255پیپیام نانوذرات
نایسین بهدلیل داشتن کیتوزان دارای اندیس قرمزی
باالتری بوده و در طی زمان نگهداری اُفت کمتری را نشان
داد .مطابق با نتایج اندیس  TBARSو اندیس قرمزی
مشخص شد که کیتوزان ممکن است اکسیداسیون چربیها
و تبدیل میوگلوبین به متمیوگلوبین را به تأخیر اندازد و
باعث جلوگیری از کاهش اندیس قرمزی در طی زمان
نگهداری گردد که این نتایج با گزارش  Petrouو همکاران
( )2592سازگاری داشت .نتایج حاصل از اندیس زردی در
نمونههای مختلف سوسیس فرانکفورتر در طی زمان
نگهداری  45روز نشان داد که اندیس زردی بهطور
معنیداری ( )P>5/55کاهش پیدا کرد .همچنین باید ذکر
کرد کاربرد نایسین و نانوذرات نایسین بهدلیل ماهیت زرد
باعث افزایش اندیس زردی در تیمارهای  2و  9در طی
زمان نگهداری شد Ntzimani ،Giatrakou .و Savvaidis
( )2595گزارش دادند که تغییرات اندیس زردی در
محصوالت گوشتی الگوی خاصی نداشته و براساس نوع
محصول ،فرموالسیون و نوع بستهبندی در طی زمان
نگهداری میتواند ،تغییر کند .برهمیناساس  Joو همکاران
( )2559و  Giatrakouو همکاران ( )2595روند افزایشی
اندیس زردی و  Georgantelisو همکاران ( )2551روند
کاهشی اندیس زردی در طی زمان نگهداری را گزارش
دادند که نتایج پژوهش حاضر با گزارش  Georgantelisو
همکاران ( )2551مطابقت داشت.
جدول ( )5نتایج حاصل از تغییرات شمارش
میکروارگانیسمهای سوسیسهای کنترل و بدون نیتریت در
مدت زمان نگهداری  45روز را نشان میدهد .در تمامی
تیمارها شمارش باکتریهای مزوفیل کل افزایش یافت.
بیشترین میزان افزایش مربوط به سوسیس فرانکفورتر
کنترل (تیمار  )9بود که فقط دارای نیتریت سدیم بود .در
تیمارهای  2و  9بهدلیل اینکه از عصارههای چایسبز ،گزنه
و برگزیتون و ترکیبات ضدمیکروبی نایسین و نانوذرات
نایسین استفاده شده بود شمارش باکتریهای مزوفیل کل
پایینتری از تیمار  9داشتند ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که این ترکیبات دارای اثرات ضدمیکروبی باالیی نسبت به
نیتریت سدیم بودند Alp .و  )2595( Aksuتأثیرات عصارۀ
برگگزنه در غلظت  555پیپیام را روی سوسیس سوجوک
موردارزیابی قرار دادند و تأثیرات معنیدار آن در مقابل رشد
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افزایش شمارش باکتریهای کل به بیش از  1لگاریتم واحد
تشکیل کُلنی در گرم ( )Sofos, 1989باعث ایجاد بدطعمی
و عدم پذیرش گوشت و فراوردههای گوشتی میشود.
برایناساس در تمامی تیمارها در طی زمان نگهداری 45
روز شمارش باکتریهای مزوفیل کل در محدودۀ استاندارد
بود که نشاندهندۀ افزایش زمان ماندگاری سوسیسهای
فرانکفورتر بدون نیتریت بودند.

باکتریهای مزوفیل کل ،سرماگرا و باکتریهای اسید
الکتیک را گزارش دادند .استفاده از عصارۀ برگ چایسبز
در صدف چروک بهطور معنیداری میتواند رشد
باکتریهای مزوفیل کل را در زمان نگهداری در یخچال
کاهش دهد ( .)Xi, Liu, & Su, 2012مشخص شد که
نانوذرات نایسین بهدلیل آزادسازی کنترلشده و پخش بهتر
دارای اثرات ضدمیکروبی غیرمعنیدار باالتری نسبت به
نایسین محلول بودند .براساس استانداردهای میکروبی،

جدول  -4تغییرات ویژگیهای رنگی سوسیسهای فرانکفورتر حاوی نایسین و نانوذرات نایسین در دمای  4درجۀ سانتیگراد طی زمان نگهداری
ویژگیها

زمان نگهداری (روز)

نمونههای سوسیس

9

95

95

45

تیمار 9

51/94±5/42Aa

51/14±±5/29Aab

51/95±5/91Ab

55/22±5/12Ac

تیمار 2
تیمار 9

Ba

44/41±5/14
44/15±5/95Ba

Ba

44/49±5/45
44/51±5/12Ba

Ba

45/55±5/45
45/54±5/42Ba

Bb

49/29±5/22
49/21±5/94Bb

*a

تیمار 9
تیمار 2
تیمار 9

94/91±5/99Aa
4/11±9/51Ba
4/15±5/24Ba

99/21±5/22Ab
-9/55±5/99Bb
-5/11±5/95Bb

99/29±5/9Ab
-9/11±5/25Bbc
-9/25±5/52Bbc

99/11±5/92Ac
-2/21±5/29Bc
-2/99±5/92Bc

*b

تیمار 9
تیمار 2
تیمار 9

91/91±5/29Ba
91/51±5/91ABa
91/29±5/49Aa

92/24±5/95Ba
91/55±5/95ABab
91/52±5/24Aa

92/11±5/42Aa
92/51±5/55Ab
92/25±5/42Ab

92/92±5/25Aa
92/14±5/45Ab
91/25±5/92Ab

*L

تیمار  :9سوسیس کنترل ،تیمار  :2سوسیس حاوی  255پیپیام نایسین و تیمار  :9سوسیس حاوی  255پیپیام نانوذرات نایسین میباشد.

 a-dحروف متفاوت در سطر نشانگر اختالف معنیداری میانگینها در سطح احتمال ( )P>5/55طی زمان نگهداری میباشند.
 A-Bحروف متفاوت در ستون نشانگر اختالف معنیداری میانگینها در سطح احتمال ( )P>5/55میان تیمارهای مختلف میباشند.
جدول  -5تغییرات شمارش میکروارگانیسمهای سوسیسهای فرانکفورتر حاوی نایسین و نانوذرات نایسین در دمای  4درجۀ سانتیگراد
طی زمان نگهداری
میکروارگانیسم (لگاریتم
واحد تشکیل کُلنی در گرم)
باکتریهای مزوفیل کل

زمان نگهداری (روز)

نمونههای
سوسیس

9

95

95

45

تیمار 9

9/14±5/54Bc

4/51±5/51Ab

5/52±5/51Aab

5/91±5/51Ba

تیمار 2

5/52±5/51

Bc

9/22±5/59

Bb

4/21±5/51

Aa

5/12±5/59

5/29±5/51

Bc

9/12±5/55

Bb

4/29±5/54

Aa

Aa

تیمار 9

Aa

5/29±5/51

استافیلوکوکوس
اورئوس

تیمار 9
تیمار 2
تیمار 9

2/15±5/55
2/51±5/52Aa
2/44±5/59Aa

2/51±5/55
2/11±5/51Aa
2/15±5/59Aa

9/19±5/51
9/45±5/59Ab
9/99±5/54Ab

اشریشیاکلی

تیمار 9
تیمار 2
تیمار 9

2/95±5/55Ba
2/11±5/52Aa
2/11±5/59Aa

9/21±5/55Bb
2/14±5/51Aab
2/15±5/59Aab

9/59±5/51Bc
2/52±5/59Abc
2/49±5/54Ab

5/29±5/59Bd
2/94±5/51Ac
2/59±5/54Ac

کپکها و مخمرها

تیمار 9
تیمار 2
تیمار 9

9/59±5/55Ad
5/11±5/52Bd
5/14±5/59Bd

9/91±5/52Bc
9/25±5/54Ac
9/41±5/51Bc

9/11±5/54ABb
2/92±5/91Ab
9/12±5/51Bb

2/94±5/51Ba
2/54±5/59Aa
2/99±5/54Ba

Aa

Aa

Ab

5/24±5/59
9/12±5/51Ac
Bc

nd

تیمار  :9سوسیس کنترل ،تیمار  :2سوسیس حاوی  255پیپیام نایسین و تیمار  :9سوسیس حاوی  255پیپیام نانوذرات نایسین میباشد.

 a-dحروف متفاوت در سطر نشانگر اختالف معنیداری میانگینها در سطح احتمال ( )P>5/55طی زمان نگهداری میباشند.
 A-Bحروف متفاوت در ستون نشانگر اختالف معنیداری میانگینها در سطح احتمال ( )P>5/55میان تیمارهای مختلف میباشند.
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استافیلوکوکوس اورئوس باکتری بیماریزایی است که
رشد آن در سوسیس بهعلت تولید انتروتوکسین 9موجب
بهخطرافتادن سالمت مصرفکنندگان میشود.
انتروتوکسینها به حرارت مقاوم بوده و سوسیس محیط
مناسبی برای رشد این باکتری میباشد (.)Morgen, 2011
بنابراین جلوگیری از رشد آن حائز اهمیت بوده و
دراینارتباط استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی
خیلی مطلوب میباشد .در تمامی نمونههای مختلف
سوسیس فرانکفورتر شمارش استافیلوکوکوس اورئوس
بهطور معنیداری ( )P>5/55کاهش پیدا کرد و در انتهای
زمان نگهداری  45روز در تیمار  9غیرقابلشمارش بود.
نتایج دیگر محققین نشان داد که با بررسی تأثیر ترکیبات
ضدمیکروبی نایسین ،کیتوزان و لیزوزیم 2روی باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس در محصول گوشتی خام 9به این
نتیجه رسیدند که نایسین دارای اثرات کشندگی بیشتری
نسبت به کیتوزان و لیزوزیم است ( .)Elmani, 2014این
محققان نشان دادند که شمارش استافیلوکوکوس اورئوس
در نمونۀ حاوی نایسین و کیتوزان به میزان  2/5لگاریتم
واحد تشکیل کُلنی در گرم پایینتر از نمونۀ کنترل بود.
 Aymerich ،Jofréو  )2551( Garrigaگزارش دادند که
کاربرد توأم نایسین ( 9215واحد بینالمللی بر گرم) و
فشار باال ( 255مگاپاسکال) در همبرگر عملآوریشدۀ
خشک باعث کاهش تعداد استافیلوکوکوس اورئوس از 9/5
به صفر لگاریتم واحد تشکیل کُلنی در گرم در مدت زمان
 1روز شد .مشخص شد که کاربرد نانوذرات نایسین دارای
فعالیت ضدمیکروبی بیشتری نسبت به خود نایسین بودند.
ازسویدیگر چون در انتهای زمان نگهداری شمارش این
باکتری در تیمار  9به صفر کاهش پیدا نکرد ،بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که استفاده از نیتریت سدیم در
غلظت  925پیپیام نمیتواند شمارش استافیلوکوکوس
اورئوس حاوی  959واحد تشکیل کُلنی در گرم در
سوسیس فرانکفورتر را به صفر کاهش دهد.
نتایج آنالیز واریانس و مقایسۀ میانگین دادهها نشان
داد که افزودن عصارۀ گیاهی ،ترکیبات ضدمیکروبی
طبیعی دارای تأثیر معنیداری ( )P>5/55روی شمارش
باکتری اشریشیاکلی بود .در انتهای زمان نگهداری
1

Enterotoxin
Lysozyme
3
Cig kofte
2
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باالیی از اشریشیاکلی ( 2/59-2/94لگاریتم واحد تشکیل
کُلنی در گرم) را داشتند و مشخص شد که نایسین و
نانوذرات آن دارای اثرات بازدارندگی زیادی روی این
باکتری نیستند )2594( Elmani .با بررسی تأثیر نایسین و
کیتوزان بهصورت پوششدهی روی شمارش اشریشیاکلی
به این نتیجه رسیدند که نایسین تأثیر معنیداری روی
کاهش شمارش باکتری در شرایط آزمایشگاهی نداشت که
با نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشت .مشخص شد که
نانوذرات نایسین دارای اثرات بازدارندگی بیشتری نسبت
به نایسین محلول روی اشریشیاکلی بودند.
نتایج نشان داد که در طی زمان نگهداری  45روز
شمارش کپکها و مخمرها در تمامی نمونههای مختلف
سوسیس فرانکفورتر افزایش پیدا کرد .مشخص شد که
بیشترین میزان افزایش مربوط به سوسیسهای حاوی
 255پیپیام نایسین بود .مطابق با استاندارد ملی ایران
(سازمان ملی استاندارد ایران ] )9914 ،[ISIRIتعداد
کپکها و مخمرها حداکثر  2لگاریتم واحد تشکیل کُلنی
در گرم میباشد و براساس جدول ( )5مشخص شد که
شمارش کپکها و مخمرها در تیمارهای حاوی 255
پیپیام نانوذرات نایسین و  925پیپیام نیتریت سدیم تا
روز  95زمان نگهداری در حد مجاز بودند ولی در روز 45
از حد استاندارد افزایش پیدا کردند،Khajehali .
 Nazer ،Shekarforoushو  )2592( Hoseinzadehنشان
دادند که استفاده از ترکیب بستهبندی تغییریافته
(دیاکسیدکربن  91/5درصد ،نیتروژن  25درصد و
مونوکسیدکربن  5/5درصد) و نایسین ( 95پیپیام)
میتواند شمارش کپک و مخمر را به میزان  9لگاریتم
واحد تشکیل کُلنی در گرم در سوسیس امولسیونی کاهش
دهد .بااینوجود  Agrasar ،Macias ،Guerraو Castro
( )2555اذعان کردند که نایسین بیشتر روی باکتریهای
گرم مثبت دارای فعالیت ضدمیکروبی و روی باکتریهای
گرم منفی ،کپکها و مخمرها تأثیر کمی دارد .بااینوجود
نانوذرات نایسین برخالف نایسین بهدلیل پخش بهتر و
اندازۀ ذرات کوچکتر دارای اثرات ضدقارچی نیز بودند.
 Thomasو  )2555( Delves-Broughtonدلیل عدم تأثیر
نایسین روی کپکها و مخمرها را ساختار ویژۀ غشای
خارجی آنها عنوان کرد که به نایسین اجازۀ تعامل با
مکانهای فعال را نمیدهد.
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مشخص شد که در بین تیمارهای موردبررسی در روز
 45اختالف معنیداری ( )P>5/55از لحاظ ویژگیهای
ارگانولپتیکی وجود داشت (شکل  .)9نتایج حاصل از
بررسیها نشان داد که تیمار کنترل دارای رنگ ظاهری
بیشتری نسبت به سوسیسهای حاوی نایسین و نانوذرات
نایسین بودند که علت آن مربوط به تشکیل نیتروزیل
میوگلوبین پایدار صورتیرنگ میباشد .مشخص شد که
تیمار نانوذرات نایسین در مقایسه با نایسین دارای
امتیازهای حسی بیشتری بود که براساس نتایج حاصل از
ویژگیهای شیمیایی و میکروبی نیز قابل پیشبینی بود.
ازسویدیگر سوسیس حاوی نانوذرات نایسین در مقایسه
با تیمار کنترل بهجز در رنگ ظاهری دارای ویژگیهای
حسی برتری بود.

شکل  -1ویژگیهای حسی سوسیسهای فرانکفورتر حاوی
نیتریت سدیم ،نایسین و نانوذرات نایسین در دمای  4درجۀ
سانتیگراد
تیمار  :9سوسیس کنترل ،تیمار  :2سوسیس حاوی  255پیپیام
نایسین و تیمار  :9سوسیس حاوی  255پیپیام نانوذرات نایسین
میباشد.
 a-dحروف متفاوت در هر ویژگی نشانگر اختالف معنیداری میانگینها
در سطح احتمال ( )P>5/55میباشند.

 De Andrade ،Stamford ،Stamford ،Bentoو
 )2599( Souzaنشان دادند که افزودن کیتوزان به
De

محصول حاصل از مغز گاو باعث افزایش رنگ صورتی آن
میشود که با نتایج پژوهش اخیر مطابقت داشت.
بهطوریکه چون در تهیۀ نانوذرات از کیتوزان استفادهشده
بود ،بنابراین عامل بهبود رنگ صورتی محصول نهایی شد.
همانطورکه قبالً نیز اشاره شد کیتوزان دارای ویژگیهای
آنتیاکسیدانی است ،بنابراین با تأثیر در اکسیداسیون
میتواند مانع تولید عطروطعم و بوی نامطلوبشده و
درنهایت امتیازهای ارگانولپتیکی را افزایش میدهد.
نتیجهگیری
نتایج نشان داد که در طی زمان نگهداری سوسیسهای
بدون نیتریت اندیسهای  ،pH ،awاندیس روشنایی ،اندیس
قرمزی ،اندیس زردی ،شمارش باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی کاهش و در مقابل
اندیسهای  ،TBARSشمارش باکتریهای مزوفیل کل،
کپکها و مخمرها افزایش پیدا کرد .براساس نتایج میتوان
اظهار کرد که کاربرد تکنولوژی هردل میتواند بهصورت
مطلوبی در تولید سوسیس فرانکفورتر بدون نیتریت و با
زمان ماندگاری باال مورداستفاده قرار گیرد .بهطوریکه
نانوذرات نایسین بهتر از نایسین و نیتریت سدیم فعالیت
ضدمیکروبی در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس را نشان
داد .ازسویدیگر چون در سوسیسهای حاوی نایسین و
نانوذرات نایسین از نیتریت بهعنوان عامل مؤثر در رنگ
صورتی محصول استفادهنشده بود ،بنابراین برای بهبود
رنگ و کاهش اکسیداسیون چربیها استفاده از کیتوزان
مطلوب میباشد .درنهایت باید ذکر کرد که چون نایسین و
نانوذرات نایسین با عصارههای گیاهی دارای اثرات
سینرژیستی هستند ،بنابراین تولید سوسیس فرانکفورتر
حاوی ترکیبی از  555پیپیام عصارههای گیاهی ترکیبی
(چایسبز ،گزنه و برگزیتون) و  255پیپیام نانوذرات
نایسین از جنبههای مختلف مطلوب خواهد بود.
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Abstract
The effect of 500 ppm mixed plant extracts (green tea, stinging nettle and olive leaves extract in the
same rates) in combination with nisin (200 ppm) and nisin nanoparticles (200 ppm) was studied to
produce nitrite free frankfurter sausage. Nitrite free frankfurter sausages in three treatments containing
500 ppm plant extract + 200 ppm of nisin, 500 ppm plant extract + 200 ppm nisin nanoparticles with
control sample (120 ppm sodium nitrite) were produced, then packaged in polyethylene bags in
vacuum condition and physicochemical, quality, microbiological and sensory properties were
evaluated during 45 days of storage. The results showed that the use of nisin and nisin nanoparticles
had no significant effect (P>0.05) on moisture, fat, protein and ash content. Nisin nanoparticles, due to
the presence of chitosan in the capsule structure, prevented the lipid oxidation and the sausages
containing these compounds had the lowest TBARS at the end of the storage. Total viable count,
molds and yeasts counts increased significantly (P<0.05) during storage. At the end of 45 days,
sausages containing sodium nitrite and nisin nanoparticles had the lowest total viable bacterial and
molds and yeasts counts, respectively. The count of Staphylococcus aureus (2.5 Log CFU/g) and
Escherichia coli (2 Log CFU/g) decreased significantly during storage (P<0.05). It was found that
sausage containing nisin nanoparticles had high sensory scores compared to other treatments. The
results showed that the use of 200 ppm nisin nanoparticles in combination with 500 ppm of mixed
extracts could be a novel step in the production of nitrite free frankfurter sausage with good quality
characteristics and extended shelf life.
Keywords: Frankfurter sausage, Nisin, Nisin nanoparticles, Plant extract, Shelf life

