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ارزيابي تعداد باكتري  Salmonella thyphiدر گوشت چرخ شده ماهي كيلكاي معمولي
( )Clupeonella cultriventris caspiaدر فرم آزاد و نانوكپسوله گياه رازيانه
( )Foeniculum vulgareدر دماي  4˚Cدر زمانهاي مختلف نگهداري
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چکیده
گیاه رازیانه با نام علمی ( )Foeniculum Vulgareاز خانواده چتریان ( )Apiaceaeاست .هدف از این مطالعه بررسی اثر ضدباکتریایی
عصاره گیاه رازیانه دارای فرم نانوکپسوله بر باکتری  Salmonella typhiو مقایسه تاثیر عصاره فرم آزاد و فرم نانوکپسوله آن در مهار این باکتری
و همچنین دستیابی به بهترین ترکیب و غلظت عصاره گیاه رازیانه جهت پیشگیری و مهار رشد باکتری  Salmonella typhiدر گوشت چرخ
شده ماهی کیلكای معمولی در دمای  4˚Cبود .در این مطالعه عصاره الكلی آزاد و نانوکپسوله گیاه رازیانه در دو غلظت  0/5و  1درصد بر رفتار
باکتری  Salmonella thyphiدر گوشت چرخ شده ماهی کیلكا معمولی ( )Clupeonella cultriventris caspiaمورد ارزیابی قرار گرفت.
پوشش مورد استفاده برای تولید نانوکپسوله صمغ عربی با نسبت  3به  1بود .رفتار  Salmonella thyphiدر روزهای  9 ،6 ،3و  15مورد ارزیابی
قرار گرفت است .نتایج نشان داد با گذشت زمان فرم نانوکپسوله در غلظت  %1بهترین اثر مهارکنندگی را بر باکتری

Salmonella thyphi

داشت .با افزایش زمان نگهداری ماهی در شرایط دمای  ،4˚Cاثر ضد باکتریایی فرم نانوکپسوله بیشتر بوده و فرم آزاد ضعیفتر عمل کرده و به
فرم شاهد نزدیكتر شده و تعداد باکتری در فرم آزاد با گذشت زمان روند صعودی داشت ( .)p>0/05پیشنهاد میگردد که از عصاره آزاد و
نانوکپسوله رازیانه در غلظت  %1جهت کاهش بار باکتریهای بیماریزای مولد فساد در سایر فرآوردههای شیالتی استفاده گردد که فرم
نانوکپسوله آن تاثیر بیشتری در کاهش آن دارد.
کلمات کلیدی ،Clupeonella cultriventris caspia :گیاه رازیانه ،Salmonella thyphi ،اثر مهارکنندگی باکتری
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

qaznavi@gmail.com
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مقدمه

گياه رازيانه با نام علمي  Foeniculum vulgareاز خانواده چتريان
( )Apiaceaeو از تيره جعفري است .رازيانه گياهي علفي معطر به ارتفاع
يك يا دو متر و داراي برگهايي با پهنك منقسم به قطعات نازک و
غني شكل است (زرگري .)1383 ،صمغ عربي ماده مترشحه از درختي
از انواع اقاقيا ميباشد .صمغ عربي در آب بسيار محلول است و از
محلولهايي كه تا  50درصد حاوي اين مواد هستند ،ميتوان تهيه كرد.
از اين صمغ بهمنظور تثبيت اجزاي طعمزا در سيستمهاي غذايي نيز
استفاده ميشود .در اين حالت صمغ بهصورت اليهاي اين اجزا را در
برميگيرد و بدينترتيب از جدا شدن آنها عمدتاً بهدليل فراريت و
خشك كردن جلوگيري ميكند ( Susanو .)1999 ،Smolinske
بيماريهاي ناشي از  Salmonellaدر انسان و حيوانات از زمانهاي قديم
وجود داشته ولي تشخيص تفريقي آن از ساير بيماريها مشكل بود.
 Salmonellaاز طريق آب و غذاي آلوده وارد دستگاه گوارش ميشوند
يكي از بيماريهايي كه از طريق  Salmonellaايجاد ميشود تب تيفوئيد
يا همان حصبه ميباشد كه بيشتر از طريق آب و غذاي آلوده سرايت
ميكند (رحيمي .)1392 ،چلبيان و همكاران ( )1382اثرات ضدميكروبي
اسانس هفت گونه گياه از تيرههاي مختلف بر برخي از باكتريهاي
بيماريزا را مورد بررسي قرار دادند .اجاق و همكاران ( )1383اثر آنتي
اكسيدانهاي طبيعي بر كيفيت ماهي كيلكاي معمولي بههنگام نگهداري
در يخ را مورد بررسي قرار دادند .موسوي و همكاران ( )1389به بررسي
اثر اسانس گياه آويشن شيرازي بر ميزان رشد باكتري Salmonella
 typhiدر سوپ جو تجارتي پرداختند .ويژگيهاي ضدميكروبي عصاره
رازيانه عليه باكتري در مقياس آزمايشگاهي بهخوبي شناخته شده است
( Hamdyو همكاران .)2013 ،بهمنظور جلوگيري از رشد باكتريها و
قارچهاي مولد فساد مواد غذايي ،از عصاره رازيانه بهعنوان يك عامل
نسبتاً قوي ضدميكروبي روي مواد غذايي استفاده ميشود (Shabnam
و همكاران )1993( Hefnawy .)2012 ،اثرات بازدارندگي اسانس پونه،
سير ،دارچين ،آويشن ،رزماري ،مريم گلي ،جوزهندي را بر Salmonella
 typhiگزارش دادهاند ( Kumarو  .)1998 ،Berwalاثرات مهاري عصاره
سير را در آزمايشگاه بر  Salmonella typhiبهاثبات رساندند (Arora
و  )1999 ،kaurاثرات ضدميكروبي گياهان مختلف را بر ميكروبهاي
مختلف مورد مطالعه قرار دادند ولي تنها اثر باكترسيدال سير و ميخك
بر  Salmonella typhiبهاثبات رسيد .هدف اين مطالعه تعيين اثر ضد
باكتريايي عصاره گياه رازيانه داراي فرم نانوكپسوله بر باكتري Salmonella
 typhiو مقايسه تاثير عصاره فرم آزاد و فرم نانوكپسوله آن در مهار اين
باكتري و همچنين دستيابي به بهترين تركيب و غلظت عصاره گياه
رازيانه جهت پيشگيري و مهار رشد باكتري  Salmonella typhiدر
گوشت چرخ شده ماهي كيلكاي معمولي در دماي  4˚Cبود.

افزايش جمعيت و كمبود مواد غذايي بهخصوص منابع پروتئيني
با كيفيت باال سبب گرديده است تا در چند دهه اخير توجه خاصي به
منابع خوراكي دريايي مبذول گرديده و مطالعات بيشتري در زمينه
انواع آبزيان و استفاده از آنها صورت پذيرد .در اين مورد عالوه بر موضوع
تهيه غذا ،فراهم آوردن غذاي سالم نيز مورد نظر ميباشد .اين امر
اهميت كنترل كيفي ميكروبي و شيميايي مواد غذايي را در مراحل
مختلف تهيه ،توليد و مصرف روشن مينمايد .بههرحال ،وجود نيازهاي
تغذيهاي بهخصوص در كشورهاي در حال توسعه و امكان تامين قسمتي
از آن از طريق منابع دريايي ضرورت شناخت ،توجه و بهرهگيري بهينه
از اين منابع را بهخوبي نشان ميدهد (رضايي و همكاران.)1381 ،
قابليت فسادپذيري باالي ماهيان سبب شده تا حفظ كيفيت ماهي تازه،
يكي از مسائل مهم مورد توجه صنعت ماهي و مصرفكنندگان باشد.
در اين رابطه توجه به عمر ماندگاري محصول مهم است .بدين منظور
تكنيكهاي متفاوتي مثل سردسازي محصول بالفاصله پس از صيد و
نگهداري در يخ ( Ozyurtو همكاران .)2009 ،انجماد ( Aubourgو
همكاران .)2005 ،بستهبندي در خالء و اتمسفر اصالح شده (Ozogul
و همكاران .)2004 ،پرتودهي با اشعه گاما و  Savvadis( UVو
همكاران .)2002 ،استفاده از مواد ضدميكروبي مثل اسيدهاي آلي (Al-
 Dagalو  .)1999 ،Buzarraو نمك اسيدهاي آلي (.)2007 ،Sallam
استفاده از آنتياكسيدانهاي طبيعي و مصنوعي (.)2006 ،Banergee
بهكارگيري اسانسها ( Frangosو همكاران .)2010 ،روكشدار كردن
( Fanو همكاران )2009 ،و همچنين اثر تركيبي روكش غذايي و اسانس
( Ojaghو همكاران )2010 ،براي افزايش عمر ماندگاري محصوالت
دريايي و حفظ كيفيت ماهي بهكار گرفته شده است .عدم استفاده از
تكنيكهاي مناسب نگهداري ماهيان و محصوالت دريايي منجر به
تغييرات سريع در فاكتورهاي متفاوت شيميايي ،بيوشيميايي و
ميكروبيولوژي محصول گرديده و پديده پيچيده فساد ماهي را بهدنبال
دارد ( Ghalyو همكاران .)2010 ،نگهداري در يخچال از روشهاي
نگهداري است كه در مراكز عرضه ماهي از مراكز پرورش تا مراكز فروش
بهكار ميرود و سبب كاهش سرعت فعاليتهاي آنزيمي و شيميايي و
فعاليت موجودات ذرهبيني ميشود .اما بهدليل عدم توانايي دماي يخچال
(دماي  )4˚Cبراي كاهش دما بهمقدار الزم ،تغييرات نامطلوب ازجمله
اكسيداسيون و هيدروليز چربيها بهآرامي صورت ميگيرد و كيفيت
محصول را كاهش ميدهد ( Ozogulو همكاران2009 ،؛  Ozyurtو
همكاران .)2004 ،بنابراين ،استفاده از موادي مناسب با فعاليت ضد
باكتريايي بهمنظور بهبود كيفيت ،افزايش زمان ماندگاري و همچنين
جلوگيري از ضررهاي اقتصادي ضروري بهنظر ميرسد.
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مواد و روشها
ماهي كيلكاي معمولي ( )Clupeonella cultriventris caspiaاز
سواحل بندر بابلسر با استفاده از تور قيفي بهوسيله لنجهاي صيادي
صيد و بعد از توزين جهت انجام آزمايش بهسرعت در كنار يخ به
آزمايشگاه پژوهشكده اكولوژي درياي خزر ارسال گرديد.
آمادهسازی ماهی :جهت تهيه نمونه ،ابتدا ماهي كيلكا با آب
شسته و بهصورت دستي سر و امعاء و احشاء جدا گرديد و پس از چرخ
كردن با دستگاه مولينكس ،گوشت بهدست آمده به ظرفي انتقال و در
يخچال در دماي  4˚Cقرار داده شد .سپس به گوشت چرخ شده عصاره
زيره سبز به فرم آزاد و با دوز  0/5و  1درصد و فرم نانوكپسوله با دوز
 0/5و  1درصد مخلوط شده و باكتري  Salmonell typhiبه آن اضافه
گرديد و در ظروف دربدار پالستيكي  25گرمي قرار داده شد و طبق
تيمارهاي تعريف شده در يخچال با دماي  4˚Cنگهداري گرديد و در
چهار زمان در روزهاي  9 ،6 ،3و  15كشت باكتري انجام گرفت
( Duraipandiyanو همكاران.)2006 ،
عصارهگیری :ابتدا نمونه با ميكسر پودر شده سپس داخل بشر
قرار داده و تكان داده شد و به آن الكل (اتانول) اضافه گرديد تا نمونه
پر شود سپس  24ساعت در محيط آزاد قرار گرفت و هر  4الي  5ساعت
تكان داده و در پايان با روتاري يا آون با دماي  60يا  70˚Cحالل پراكني
گرديد و در پايان نمونه باقيمانده خشك گرديد ( Duraipandiyanو
همكاران.)2006 ،

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

ميباشد .در برخي نيز كلني بهصورت كلني بيرنگ مشخص ميباشد
( Shirazinejadو همكاران.)2010 ،
آمادهسازی باکتری  :Salmonella typhiسوش ليوفليزه از
 Salmonella typhiسازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي تهيه گرديد و
كشت اوليه آن در محيط ) BHI (Brain Heart Infusion brothانجام
شد .بهمنظور رساندن باكتري به رشد لگاريتمي از انكوباسيون در دماي
 37˚Cو بهمدت  18ساعت استفاده گرديد .پس از رشد باكتري ،محيط
كشت حاوي باكتري بهمدت  5دقيقه سانتريفيوژ شد و به رسوب حاصله
سرم فيزيولوژي اضافه شد و سانتريفوژ در  3مرحله متوالي با دور
 5000rpmبهمدت  10دقيقه انجام شد .به نمونههاي سانتريفيوژ شده
و به رسوب حاصله ،مقداري سرم فيزيولوژي اضافه گرديد و با مقايسه
با لولههاي استاندارد مك فارلند مقدار تقريبي باكتري در يك ميليليتر
برحسب  CFU/mlتعيين شد .دوز مورد استفاده باكتري جهت تلقيح،
لگاريتم  3بوده كه در زمانهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت (،Sallam
.)2006
تعیین و شمارش باکتری  :Salmonella typhiبراي شمارش
( Salmonella shigella

باكتري  Salmonella typhiاز محيط انتخابي
 )agarاستفاده شد .براي شمارش باكتري در هر بار زمان نمونهگيري،
 5گرم گوشت نمونه را با  45ميليليتر سرم فيزيولوژي اضافه و سپس
هموژن گرديد .بسته به نوع نمونه رقتها از  10-2تا  10-6متغير بود.
 0/1ميليليتر نمونه رقيق شده را روي محيط كشت Salmonella
 shigella agarبهصورت سطحي كشت داده و بهمدت  24ساعت در
دماي  37˚Cگرمخانهگذاري شد .باكتري  Salmonella typhiروي اين
محيط ،كلنيهايي به رنگ قرمز با مركز سياه تشكيل ميدهد .براي هر
تيمار دو تكرار در نظر گرفته شد كه پس از كشت پليتهاي استاندارد،
انتخاب و شمارش شدند.
اين آزمون داراي  30تيمار بوده كه هر يك  3تكرار داشته بررسي
آماري با استفاده از نرمافزار SPSS 21و توسط آناليز واريانس يكطرفه
( )One way ANOWAانجام شد .مقايسه دادههاي بهدست آمده به
روش دانكن ( )Duncanدر سطح اطمينان  %95انجام گرفت.

نانو کردن :ابتدا سوسپانسيون اوليه از عصاره خشك گياه رازيانه تهيه
شده با استفاده از دستگاه اولتراسوند و امواج صوتي ( Hielscher up
 )zooh germanyبهمدت  5الي 10دقيقه ذرات نانو رازيانه تهيه شده،
سپس بهمنظور پايدار نمودن ذرات نانو تهيه شده از اسيدلينولئيك به
عنوان سورفاكتانت استفاده شده و در نتيجه ذارات نانو با اندازههاي
مورد نظر پايدار ماند و واكنشپذيري آنها با دود اطراف كاهش يافت.
در مرحله دوم از پوششهاي مختلف ازجمله ليپوزوم صمغ عربي به
نسبت  3به  1بهمنظور پوششدار نمودن يا كپسوله كردن هسته اوليه
شد .بدينترتيب با تهيه سوسپانسيون و رعايت نسبت پوشش به هسته
و فرايند شيكر نموده اين عمل انجام شده و در نهايت با استفاده از
دستگاه اسپري دراير خشك گرديد (.)2008 ،Vehring

نتایج

تهیه محیط کشت  :Salmonella shigella agarبراي تهيه اين
محيط  60گ رم از پودر تجاري آن در يك ليتر آب مقطر حل گرديد و
روي شعله گاز و تا زمان جوشيدن قرار داده شد .پس از كاهش دما به
 40تا  50درجه بهطور مساوي پلت ريخته شد .كلنيهاي Salmonella
در اين محيط بهصورت زرد تيره متمايل به قرمز بوده و در بعضي از
موارد مركز كلني بهصورت نقطههاي سياه نمايان

نتايج روز سوم نشان داد كه افزايش مقدار عصاره رازيانه باعث
كاهش تراكم باكتري  Salmonella typhiدر گوشت چرخ شده ماهي
كليكاي معمولي گرديد .بهطوريكه تمام تيمارها در مقايسه با شاهد
تراكم باكتريايي كمتري داشتند ( .)p>0/05هرچند كاهش تراكم
باكتريايي در تيمارهايي كه تحت تاثير عصاره نانوكپسوله بودند تفاوت
معنيداري با شاهد نشان ندادند .در بين تيمارهاي مختلف بهترين
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عملكرد در تيمارهاي تحت تاثير  0/5و  %1عصاره آزاد رازيانه مشاهده
شد .در بين اين دو تيمار تفاوت معنيداري ديده نشد اما از لحاظ كمي
دوز  %1عصاره آزاد تاثير بهتري داشت.

نسبت به تيمارهاي تحت تاثير عصاره آزاد از باكتري كمتري برخوردار
بودند ( .)p>0/05اما بين دو تيمار نانو تفاوت معنيداري وجود نداشت
ولي تيمار دوز  %1نانو تاثير بهتري داشت.

شکل  :3تاثیر غلظتهای مختلف عصاره آزاد و نانوکپسوله گیاه
رازیانه بر تراکم باکتری ( Salmonella typhiبرحسب  )cfu/grدر
شکل  :1تاثیر غلظتهای مختلف عصاره آزاد و نانوکپسوله گیاه

گوشت چرخ شده ماهی کلیکای معمولی در دمای  4˚Cدر روز نهم

رازیانه بر تراکم باکتری ( Salmonella typhiبرحسب  )cfu/grدر

(حروف متفاوت بيانگر وجود اختالف معنيدار است).

گوشت چرخ شده ماهی کلیکای معمولی در دمای  4˚Cدر روز
سوم (حروف متفاوت بيانگر وجود اختالف معنيدار است).

در روز ششم استفاده از عصاره رازيانه باعث بهبود شرايط ميكروبي
گوشت چرخ شده ماهي كليكا معمولي شد .بهطوريكه تمام تيمارهاي
تحت تاثير عصاره بهطور معنيداري تراكم باكتريايي كمتري نسبت به
تيمار شاهد داشتند .در اين بين تيمارهاي تحت تاثير عصاره نانوكپسوله
نسبت به تيمارهاي تحت تاثير عصاره آزاد از باكتري كمتري برخوردار
بودند ( .)p>0/05اما بين دو تيمار نانو تفاوت معنيداري وجود نداشت
ولي تيمار دوز  %0/5نانو تاثير بهتري داشت.

در روز پانزدهم استفاده از عصاره رازيانه باعث بهبود شرايط
ميكروبي گوشت چرخ شده ماهي كليكا شد .بهطوريكه تمام تيمارهاي
تحت تاثير عصاره بهطور معنيداري تراكم باكتريايي كمتري نسبت به
تيمار شاهد داشتند .در اين بين تيمارهاي تحت تاثير عصاره نانوكپسوله
نسبت به تيمارهاي تحت تاثير عصاره آزاد از باكتري كمتري برخوردار
بودند ( .)p>0/05اما بين دو تيمار نانو تفاوت معنيداري وجود نداشت.
ولي تيمار دوز  %1نانو تاثير بهتري داشت.

شکل  :4تاثیر غلظتهای مختلف عصاره آزاد و نانوکپسوله گیاه
رازیانه بر تراکم باکتری ( Salmonella typhiبرحسب  )cfu/grدر
شکل  :2تاثیر غلظتهای مختلف عصاره آزاد و نانوکپسوله گیاه

گوشت چرخ شده ماهی کلیکای معمولی در دمای  4˚Cدر روز
پانزدهم (حروف متفاوت بيانگر وجود اختالف معنيدار است).

رازیانه بر تراکم باکتری ( Salmonella typhiبرحسب  )cfu/grدر
گوشت چرخ شده ماهی کلیکای معمولی در دمای  4˚Cدر روز ششم
(حروف متفاوت بيانگر وجود اختالف معنيدار است).

در روز نهم استفاده از عصاره رازيانه باعث بهبود شرايط ميكروبي
گوشت چرخ شده ماهي كليكا شد بهطوريكه تمام تيمارهاي تحت
تاثير عصاره بهطور معنيداري تراكم باكتريايي كمتري نسبت به تيمار
شاهد داشتند .در اين بين تيمارهاي تحت تاثير عصاره نانوكپسوله
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بحث
فساد در ماهيان تازه ،بخشي بهدليل فعاليت و رشد ارگانيزمهاي
ويژه عامل فساد ( )Specific spoilage organismsبوده كه با توليد
متابوليتهاي مختلف باعث ايجاد طعم و بوي نامطبوع در ماهي ميشوند
( Hussو  .)1996 ،Gramدر مطالعات انجام شده توسط ( Gramو

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 )2002 ،Dalgaardمشخص شد كه ميكروارگانيزمهاي عامل فساد مواد
غذايي در موارد مشابه نيز يكسان نبودند و فلور ميكروبي جداسازي
شده از غذاهاي دريايي از يك مطالعه به مطالعه ديگر متفاوت بود.
بهطوريكه نوع و ميزان ميكروبها در هر مطالعه بسته به گونه ماهي
و محيط زندگي آنها ،وضعيت اقليمي ،نحوه صيد ،نوع محصول فرآوري
شده (فيله ،ماهي كامل شكم پر ،ماهي شكم خالي) ،دما و نحوه نگهداري
متفاوت بود .سطوح ارگانيزمهاي ويژه عامل فساد رابطه مستقيمي با
زمان ماندگاري ماهي تازه دارد ( .)2007 ،Sallamماده غذايي ميتواند
از طريق واكنشهاي شيميايي ،ميكروبيولوژيكي و آسيبهاي فيزيكي
فاسد شود .با اين وجود علت اصلي فساد غذا ،رشد و متابوليسم ميكروبي
است كه منجر به تشكيل تركيباتي با بوي نامطلوب و ناخوشايند ميشود.
بيماري ناشي از مصرف غذاهاي آلوده شده با باكتريهاي پاتوژن،
موجب نگراني مهم در سالمت عمومي شده است .بهنظر ميرسد جهت
كاهش موارد خطرناک سالمتي ،استفاده از فرآوردههاي طبيعي مثل
تركيبهاي ضدميكروب راه جالبي براي كنترل باكتريهاي پاتوژن و
توسعه زمان ماندگاري غذاهاي فرآوري شده باشد ( Oussalahو
همكاران .)2007 ،از طرفي گروهي از مصرف كنندگان خواهان استفاده
از غذاهاي طبيعي ،بدون افزودنيهاي شيميايي ،بهلحاظ ميكروبي سالم
و نيز بستهبندي شده در مواد مناسب به لحاظ زيستمحيطي ميباشند
( Wangو همكاران .)2007 ،براي برآورده كردن اين خواسته يكي از
چالشهاي بزرگ در صنايع غذايي كاهش افزودنيهاي شيميايي رايج
و استفاده از تركيبهاي طبيعي در فرموالسيون غذاست (Sanchez-
 Gonzalezو همكاران .)2011 ،امروزه فناوري نانو توانايي تاثيرگذاري
در بسياري از زمينههاي صنايع غذايي دارد .نانو ذرات ميتوانند بهطور
موثري به افزايش پايداري مواد نانوكپسوله بهوسيله محافظت آنها از
تغييرات محيطي ،آنزيمي و شيميايي ،فراهم كردن حالت بافري در
برابر تغييرات  ،pHمقابله با تغييرات حرارتي و يوني ،محافظت در برابر
طعمها و بوهاي ناخوشايند اشاره كرد .بنابراين با نانوكپسوله كردن
عصاره گياهي ميتوان انتظار داشت كه زمان ماندگاري ماده غذايي از
جمله ماهي افزايش معنيداري پيدا كند ( McMeekinو همكاران،
 .)1993ماهيان حتي در دماي پايين نگهداري نيز ممكن است با فساد
باكتريايي مواجه باشند .در نتيجه فعاليت باكتريايي ،تركيبات فرار با
وزن ملكولي پايين توليد ميشوند .اين تركيبات بهطور معمول سولفيد
هيدروژن ،تري متيل آمين و آمونياک بوده (1995 ،Huss؛  Ghalyو
همكاران ،)2010 ،كه عامل نامطلوب شدن گوشت ،تشديد بوي
نامطبوع و بيمزه شدن ماهي طي زمان نگهداري ميباشند (Gram
و  .)2002 ،Dalgaardدر سالهاي اخير بهعلت استقبال كمتر
مصرفكنندگان از مواد غذايي فرآوري شده با مواد شيميايي بهعلت
مضرات آنها ازجمله سرطانزايي ،استفاده از مواد

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

نگهدارنده بيولوژيك مورد توجه قرار گرفته است (شعبانپور و همكاران،
 .)1386زمان ماندگاري ماهي با ارزيابي شدت واكنشهاي آنزيمي ،درجه
حرارت ،تعداد و نوع ميكروارگانيسمهاي مولد فساد تعيين ميشود .در
اين مطالعه از دو غلظت  %0/5و  %1عصاره رازيانه در دو فرم آزاد و
نانوكپسوله استفاده گرديد كه در روز سوم دوز  %1آزاد تاثير بهتري
داشت .در روز سوم در بين سه فرم آزاد ،نانوكپسوله و شاهد ،فرم آزاد
به اين دليل كه فاقد پوشش بوده و سريعتر عصاره آزاد شده از نظر
اثرگذاري بر باكتري  Salmonella typhiبهتر از نانوكپسوله و شاهد
عمل كرد .ولي در نانوكپسوله بهعلت داشتن پوشش صمغ عربي مانع
از آزاد شدن سريع عصاره شد .بههمين دليل در فرم نانوكپسوله در اين
روز تعداد باكتري  Salmonella typhiبيشتر از فرم آزاد بود .ولي با اين
حال تعداد باكتري  Salmonella typhiدر هر دو فرم آزاد و نانوكپسوله
از فرم شاهد كمتر بود چون در فرم شاهد عصارهاي بهكار نرفته و فقط
مخلوط گوشت و باكتري  Salmonella typhiاست .در روز ششم تعداد
باكتري  Salmonella typhiدر فرم آزاد و نانوكپسوله اختالف معنيداري
با فرم شاهد داشت و عصاره در حال اثرگذاري خود بود .در اين روز
تعداد باكتري  Salmonella typhiدر عصاره نانوكپسوله به شكل معنيداري
از فرم شاهد كمتر شد .زيرا فرم نانوكپسوله بهدليل داشتن پوشش صمغ
عربي عصاره را بهصورت تدريجي رها ميكند و اثر كشندگي باكتري را
حفظ ميكند اما در فرم آزاد بهدليل نداشتن پوشش با گذشت زمان
ميزان تاثيرگذاري آن كمتر ميشود .در اين روز دوز  %0/5نانوكپسوله
تاثير بيشتري داشت .با گذشت زمان در روز نهم فرم نانوكپسوله
تاثيرگذاري خود را حفظ كرده و ميزان باكتري آن نسبت به دو فرم
آزاد و شاهد بهطور معنيداري كمتر شد ولي همچنان تعداد باكتري
 Salmonella typhiدر فرم آزاد نسبت به فرم شاهد كمتر بود .ولي با
گذشت زمان ميزان باكتري  Salmonella typhiدر فرم آزاد نسبت به
روزهاي قبل رو به افزايش بود .چون فرم آزاد فاقد پوشش بوده و
باكتري به يكباره آزاد ميشود ،در اين روز دوز  %1نانوكپسوله تاثير
بهتري داشت .در نهايت در روز پانزدهم و پاياني آزمايش همانند
رو زهاي قبل ميزان تاثيرگذاري نانوكپسوله نسبت به دو فرم آزاد و
شاهد بيشتر بوده و با گذشت زمان مشاهده ميگردد كه فرم نانوكپسوله
همچنان بهدليل داشتن پوشش صمغ عربي تاثيرپذيري خود را حفظ
كرد .ولي در فرم آزاد با گذشت زمان بهدليل از دست دادن تاثيرگذاري
خود ،تعداد باكتري  Salmonella typhiدر حال نزديك شدن به فرم
شاهد است .در اين روز دوز  %1نانوكپسوله بهترين اثر را داشت .در اين
مطالعه گوشت ماهي كيلكاي معمولي با عصاره رازيانه به فرم آزاد و نانو
كپسوله با دزهاي  %0/5و  %1جهت بررسي بر زمان ماندگاري در گوشت
چرخ شده ماهي كليكا در دماي  4˚Cبا نمونه شاهد تا  15روز مورد
بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد كه نمونههاي حاوي رازيانه با اثرات
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غزنوی

،ضدباكتريايي و آنتياكسيداني بر عوامل شيميايي و ميكروبي موثر بوده
هم چنين عصاره رازيانه فرم نانوكپسوله نسبت به فرم آزاد آن موثرتر
 چون. آن وجود نداشت%1  و%0/5 بوده ولي فرق چنداني بين دوزهاي
هميشه ارتباط مستقيمي بين غلظت مورد استفاده و افزايش آن و اثرات
 پيشنهاد ميگردد كه از عصاره آزاد و نانوكپسوله.ضدميكروبي وجود ندارد
رازيانه جهت كاهش بار باكتريهاي بيماريزاي مولد فساد در ساير
%1 فرآوردههاي شيالتي استفاده گرديده كه فرم نانوكپسوله با غلظت
.تاثير بيشتري در كاهش آن دارد
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