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چکیده
خامه به دلیل رطوبت کافی pH ،نزدیک به خنثی و غنی بودن مواد غذایی محیط مناسبی برای رشد بسیاری از میکروارگانیسمها است .دلیل
عمدۀ تلخی خامه ،تجزیۀ پروتئینهای خامه به پپتیدهای هیدروفوبیک توسط آنزیم پروتئ+از حاصل از باکتریهای مقاوم به دمای
پاستوریزاسیون است .پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تفصیلی و شناسایی مولکولی باکتریهای تلخ کنندۀ خامۀ پاستوریزه انجام گرفت .نمونه-
های خامه پاستوریزه پس از جمعآوری ،تحت آزمایشهای میکروبی شامل شمارش تعداد کل میکروارگانیسمها ،تعداد باکتریهای سرمادوست،
تعداد باکتریهایکلیفرم ،تعداد باکتریهای مقاوم به حرارت ،تعداد باکتریهای اسپوردار و نیز آزمونهای شیمیایی شامل اسیدیته و  pHقرار
گرفت .این آزمونها در دو دمای  4و  15درجه سلسیوس و در روزهای  11 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1بعد از تولید خامه و با سه تکرار انجام شد .جدایه-
های تلخ کنندۀ خامه از نظر فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی ،فیلوژنتیکی و مولکولی شناسایی شدند .جدایهها به خامۀ سترون تلقیح و ازنظر تغییر
طعم بهصورت حسی ارزیابی شدند .دو گونۀ باکتری عامل طعم تلخی از خامۀ پاستوریزه جداسازی و شناسایی شدند .تعیین توالی مولکولی
قطعۀ ژنی  16S rRNAجدایهها نشان داد که  Bacillus cereusو  Bacillus subtilisعلت عمدۀ تلخی بودند .دمای نگهداری یکی از
مهمترین عوامل مؤثر در فعالیت میکروارگانیسمها و ماندگاری شیر خام است .نگهداری شیر خام به مدت طوالنی قبل از فرایند پاستوریزاسیون
منجر به افزایش باکتریهای پروتئولیتیک مقاوم به دمای پاستوریزاسیون و تولید پروتئاز و تغییر طعم محصول میگردد.
واژگان کلیدی :پروتئاز ،تلخی ،خامه ،باسیلوس.
ماند1

تولید و بستهبندی فرآورده شیر که تحت عنوان زمان
تعریف میشود در صورت طوالنی شدن ،محصول را مستعد
فساد میکروبی کرده و غیرقابل مصرف میسازد .ماندگاری
خامه بر اساس ویژگیهای فیزیکی (طعم ،رنگ ،بو) ،ویژگی-
های شیمیایی (اسیدیته ،pH ،میزان چربی) و ویژگیهای
میکروبیولوژیکی ارزیابی میگردد ( Ledenbach and
.)Marshall, 2009
فساد میکروبی شیر و فرآوردههای آن مانند خامه اغلب به

مقدمه
شیر و محصوالت آن از اقالم غذایی مهم و ارزشمند در
صنایع غذایی مختلف انسانی است که آلودگی آن با عوامل
میکروبی زیانهای اقتصادی زیادی را در پی دارد ( Faye
 .)and Konuspayeva, 2012نگهداری شیر در شرایط
بهداشتی و سرد کردن آن به میزان کافی طی مدت نگهداری
اهمیت زیادی را در سالمت فرآوردههای شیر تولیدشده دارد
( .)Al-Mazeedi et al., 2013عالوه بر این ،فاصلۀ بین

Retention time
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باکتریهای ایجادکنندۀ طعم تلخی در خامۀ پاستوریزه
باعث تولید پپتیدهای تلخ میشوند .تجزیه پپتیدها به
ترکیبات متعفن نیز سبب بروز طعم و بوی گندیدگی می-
شود .طعم تندی یا صابونی در اثر فعالیت باکتریهای
لیپولیتیک و تولید اسیدهای چرب آزاد مثل اسیدبوتیریک،
اسید کاپریلیک ،اسید کاپریک و اسید لوریک است .طعم
اکسیدشدگی ناشی از اکسیداسیون فسفولیپیدهای غشای
گلبولهای چربی است .طعم ترشی در اثر فعالیت
باکتریهای اسیدالکتیکی مانند الکتوکوکوس الکتیس و
سایر باکتریهای مولد اسیدالکتیک است .بسیاری از
باکتریهای دیگر نظیر کلیفرمها نیز میتوانند سبب ترش
شدن محصول شوند .طعم میوهای نیز معموالً توسط
باکتریهای سرمادوست بهویژه سودوموناسها به علت تولید
استرهای اتیل بوتیرات و اتیل هگزانوات ایجاد میگردد
( .)Muir, 1990طعم نامطلوب خامه معموالً ناشی از
پروتئولیز و لیپولیز آنزیمی است که باعث تلخ شدگی و
تندشدگی محصول و افت کیفیت آن میشود ( Murugan,
.)2009
پژوهش حاضر باهدف جداسازی باکتریهای ایجادکنندۀ
طعم تلخی در خامههای پاستوریزه ،شناسایی مولکولی
باکتریها و مطالعۀ آنها در ایجاد تغییر طعم خامه انجام
گرفت.

علت تجزیه پروتئینها و چربیهای موجود با آنزیمهای
تولیدشده توسط میکروارگانیسمها است که رنگ ،بو و طعم
محصول را نامطلوب میسازد ( .)Goff, 2015صنایع شیر
برای حفظ کیفیت شیر خام طی مدت نگهداری از دماهای
پایین استفاده میکند .از طرف دیگر ،نگهداری شیر به مدت
نسبتاً طوالنی در دماهای پایین باعث تغییر توازن میکروبی
آن شده و شرایط را برای رشد باکتریهای سرمادوست
فراهم میکند (.)Ma et al., 2013
بیشترین فلور میکروبی شیر نگهداری شده در دماهای پایین،
باکتریهای سرمادوست است که علت عمدۀ فساد شیر و
فرآوردههای آن نیز ناشی از آنها است ( Fernandes,
 .)2009; Goff, 2015باکتریهای سرمادوست مانند
سودوموناس ،آکرموباکتر ،فالوباکتریوم ،آلکالیژنز ،باسیلوس و
استرپتوکوکوس در دمای پایینتر از  15درجه سلسیوس
بهخوبی رشد میکنند بهطوریکه در دمای  4درجه سلسیوس
نیز قادر به رشد هستند .به علت خاصیت پروتئولیتیکی و
لیپولیتیکی اغلب باکتریهای سرمادوست ،شیر حتی در
صورت نگهداری در دماهای نسبتاً پایین نیز بهراحتی فاسد
میشود ( .)Barbano, 2006اغلب این میکروارگانیسمها
در اثر تیمارهای حرارتی متداول و فرآیند پاستوریزاسیون از
بین میروند اما برخی از آنها آنزیمهای برون سلولی پروتئاز
و لیپاز مقاوم به حرارت تولید میکنند که با تیمارهای
حرارتی کامالً غیرفعال نمیشوند و تا حد زیادی دمای
پاستوریزاسیون را تحمل میکنند .این آنزیمها پروتئینها و
چربیهای شیر را تجزیه کرده و باعث نامطلوب شدن کیفیت
شیر و فرآوردههای آن میگردند ( Lemieux and
.)Simard, 1992
طعم از مهمترین نشانههای کیفیت محصول نزد
مصرفکننده است .طعم تلخی ،تندی ،اکسیدشدگی و ترشی
متداولترین طعمهایی است که در اثر تغییرات بیوشیمیایی
در خامه پاستوریزه ممکن است به وجود آید .طعم تلخی
خامه ناشی از تأثیر پروتئازهای ترشحشده از باکتریهای
پروتئولیتیک روی پروتئینهای خامه است که آنها را به
پپتیدهای کوچکتر تجزیه میکند .به گفتۀ برخی از
محققین ،طعم تلخ شیر و خامه ناشی از وجود پروتئازهای
مقاوم به حرارت است که با هیدرولیز کازئین و الکتالبومین

مواد و روش کار
نمونهبرداری از شیر و خامه قبل از پاستوریزاسیون
نمونهبرداری به صورت مقطعی از اردیبهشت تا مهر ماه سال
 1391از کارخانجات وابسته به صنایع لبنی ایران انجام
گرفت .بهمنظور نمونهبرداری از شیر خام و خامه قبل از
مرحلۀ پاستوریزاسیون ،محل خروج شیر و خامه از تانک با
ال سترون شد و  5٥میلیلیتر
استفاده از شعلۀ چراغالکلی کام ً
از نمونۀ شیر و  5٥گرم از نمونۀ خامه به شیشههای سترون
انتقال یافت و برای انجام آزمایشهای شیمیایی و میکروبی
بالفاصله به آزمایشگاه انتقال یافت.
نمونهبرداری از خامه بعد از پاستوریزاسیون
در مرحلۀ بعد ،نمونهبرداری از خامه بعد از اعمال فرایند
حرارتی و پاستوریزاسیون با سه تکرار انجام گرفت .در هر بار
نمونهگیری تعداد  12بستۀ  2٥٥گرمی از خامههای
پاستوریزه برای انجام آزمایشهای شیمیایی و میکروبی
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
بالفاصله به آزمایشگاه انتقال یافت و  ۶بسته از آن در 4
درجۀ سلسیوس و  ۶بسته دیگر در  15درجۀ سلسیوس به
مدت یازده روز گرمخانه گذاری شد.
آزمایشهای شیمیایی و میکروبی
بر روی نمونههای شیر خام و خامه قبل و بعد از مرحلۀ
پاستوریزاسیون در روزهای اول ،سوم ،پنجم ،هفتم ،نهم ،و
یازدهم آزمایشهای شیمیایی تعیین اسیدیته و  pHو
آزمایشهای میکروبی شامل شمارش تعداد کل
میکروارگانیسمها ،تعداد باکتریهای سرمادوست ،تعداد
باکتریهای کلیفرم ،تعداد باکتریهای مقاوم به حرارت و
تعداد باکتریهای اسپوردار با سه تکرار انجام شد.
برای تعیین  ،pHاز دستگاه  pHمتر ( Crison GLP 21,
 )Spainاستفاده شد به این منظور نمونههای خامه با دمای
 2٥درجۀ سلسیوس به بشر  3٥میلیلیتری منتقل شد و
الکترود دستگاه بهطور کامل در داخل نمونه قرار داده شد.
پس از حدود  45ثانیه عدد ثبتشده با دستگاه  pHمتر،
یادداشت گردید.
برای بررسی اسیدیته ،مقدار  1٥میلیلیتر از نمونۀ خامه در
بشر ریخته شد و به همان مقدار آب مقطر اضافه شد .سپس
مقدار  ٥/5میلیلیتر معرف فنل فتالئین به آن افزوده و
بهوسیله هیدروکسید سدیم  ٥/1نرمال عیار سنجی شد .این
عمل ،تا ظهور رنگ صورتی کمرنگ و ثبوت رنگ به مدت 5
ثانیه ادامه یافت و مقدار اسیدیته محاسبه گردید ( Varga,
.)2007
شمارش باکتریهای مزوفیل
جهت شمارش باکتریهای مزوفیل از روش مرسوم Pour
 plateاستفاده شد .برای این منظور ،از نمونههای خامه
رقتهای متوالی ( )Serial dilutionsتهیه شد و از هریک
از رقتهای تهیهشده مقدار یک میلیلیتر به پلیتهای
سترون انتقال یافت .سپس مقدار 15-2٥میلیلیتر محیط
کشت پلیت کانت آگار )Merck, Germany( 2سترون
حاوی شیر فاقد چربی با دمای  4٥درجۀ سلسیوس به هر
پلیت اضافه شد و بعد از جامد شدن محیط ،پلیتها در 37

درجۀ سلسیوس به مدت  72ساعت گرمخانه گذاری
گردیدند .پس از این مدت ،تعداد کل کلنیها با استفاده از
دستگاه کلنی شمار ( Colony counter BZG 40,
 )Germanyشمارش گردید (.)Fernandes, 2009
شمارش باکتریهای مقاوم به حرارت
برای بررسی و شمارش باکتریهای مقاوم به حرارت ،از روش
شوک حرارتی استفاده شد .برای این منظور ،ابتدا  1٥میلی-
لیتر از نمونههای خامه به فالسکهای ارلنمایر سترون
انتقال یافت و به مدت  35دقیقه در حمام آب گرم (بن-
ماری) در  ۶3درجۀ سلسیوس قرار داده شد سپس ،فالسک-
های ارلنمایر حاوی نمونه بالفاصله با استفاده از آب در
دمای  2٥درجۀ سلسیوس تحت شوک سرمایی قرار داده
شد .شمارش باکتریهای مقاوم به حرارت ،مطابق با روش
استاندارد  Pour plateانجام گرفت ( Fernandes,
.)2009
شمارش باکتریهای سایکروفیل (سرمادوست)
شمارش باکتریهای سرمادوست نیز با روش استاندارد
 Pour plateانجام گرفت .با این تفاوت که پلیتها در دمای
 7درجۀ سلسیوس به مدت  1٥روز در گرمخانه یخچالدار
قرار داده شدند (.)Fernandes, 2009
شمارش کلیفرمها
بهمنظور شمارش کلیفرمهای موجود در خامه ،از محیط
کشت ویولت رد بایل آگار )Merck, Germany( 3و روش
استاندارد  Pour plateاستفاده شد .در این روش ،از
رقتهای متوالی تهیهشده ،مقدار یک میلیلیتر در هر پلیت
کشت داده شد و در  37درجۀ سلسیوس به مدت  24ساعت
گرمخانه گذاری و نهایتاً شمارش گردید ( Fernandes,
.)2009
شمارش باکتریهای اسپوردار هوازی
برای این منظور ،ابتدا نمونهها در فالسک ارلنمایر سترون به
مدت  12دقیقه در حمام آب گرم در  ٠٥درجۀ سلسیوس
قرار داده شدند و بالفاصله در ظرف حاوی آب و یخ سرد
گردیدند .سپس بقیه مراحل مطابق روش استاندارد Pour

2

3

)Plate count agar (PCA

)Violet Red Bile Agar (VRBA
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باکتریهای ایجادکنندۀ طعم تلخی در خامۀ پاستوریزه
 plateانجام گرفت (.)Fernandes, 2009
ارزیابی حسی خامه ازنظر تغییر طعم
خامههایی که در  15درجۀ سلسیوس نگهداری شدند پس از
گذشت چند روز ازنظر تغییر طعم و ایجاد تلخی بررسی
شدند .این ارزیابی توسط سه ارزیاب متخصص و آموزشدیده
انجام و تأیید شد .پس از تأیید تلخی ،آزمونهای شیمیایی و
میکروبی مطابق آنچه گفته شد ،انجام گرفت.
جداسازی و خالصسازی باکتریهای عامل تلخی
جداسازی و خالصسازی باکتریهای عامل تلخی متعاقب
انجام آزمونهای میکروبی از نمونههای خامه انجام شد.
باکتریهای مزوفیل ،مقاوم به حرارت ،سرمادوست ،کلیفرم و
اسپوردارهای هوازی با استفاده از روش استاندارد کشت
خطی روی محیط مغذی و آبگوشت عصاره مغز و قلب4
( )Merck, Germanyجداسازی و خالصسازی شد و
کلنیهای باکتریها ازلحاظ میکروسکوپی و ماکروسکوپی
بررسی گردیدند (.)Fernandes, 2009
بررسی تأثیر تلقیح باکتریها در تغییر طعم خامه
برای تعیین غلظت استاندارد باکتریهای تلقیح شده به
خامه ،از روش استاندارد نیم مک فارلند استفاده شد .برای
بررسی اثر باکتریها در ایجاد تغییر طعم در خامه پاستوریزه،
از کلنیهای خالص باکتریایی ،سوسپانسیون تهیه شد .برای
تهیه سوسپانسیون ،از کلنیهای خالص باکتریایی به 2
میلیلیتر آب مقطر سترون انتقال یافت و بعد از مخلوط
کردن با دستگاه ورتکس ( IKA VORTEX Genius 3,
 )Chinaبا محلول استاندارد نیم مکفارلند مقایسه و
یکنواختسازی شد .سپس با استفاده از سرنگ سترون مقدار
 2میلیلیتر از این سوسپانسیون به خامههای  2٥٥گرمی در
شرایط سترون با  5تکرار تلقیح شد و در  2٥درجۀ
سلسیوس در گرمخانه قرار داده شد .تغییر طعم نمونههای
خامه بعد از گذشت سه روز از تلقیح باکتریها ،توسط افراد
متخصص و آموزشدیده مورد ارزیابی حسی قرار گرفت
(.)Montanhini et al., 2013
بررسی اثر تلقیح ترکیبی باکتریها در تغییر طعم خامه
برای این منظور ،از هر باکتری مطابق روش استاندارد نیم
مک فارلند سوسپانسیون تهیه شد .برای بررسی اثر دو

باکتری از هر سوسپانسیون به میزان  1میلیلیتر و برای
بررسی اثر سه یا چهار باکتری از هر سوسپانسیون به میزان
نیم میلیلیتر به خامهها تلقیح شد و از روز سوم بعد از تلقیح
نمونهها ،ازنظرحسی ارزیابی شدند ( Montanhini et al.,
.)2013
تحلیل آماری
پس از جمعآوری اطالعات ،دادههای حاصل توسط آزمون تی
( )T-testدوطرفه و همچنین آزمایش فاکتوریل که عامل
دما در دو سطح  4و  15درجۀ سلسیوس و عامل دیگر
(روزهای آزمایش) در شش سطح که روزهای ،9 ،7 ،5 ،3 ،1
و  11بود در قالب طرح کامالً تصادفی توسط نرمافزار
آماری  SAS 9.2تجزیه و تحلیل گردید.
شناسایی باکتریها و تعیین هویت آنها
جدایههای باکتریایی ابتدا بر اساس آزمایش رنگآمیزی گرم
و آزمونهای بیوشیمیایی شامل کاتاالز ،اکسیداز ،احیای
نیترات ،مصرف سیترات ،مصرف منابع قندی مانیتول،
آرابینوز ،گلوکز ،گزیلوز ،SIM۶ ،TSI5 ،رشد در شرایط
بیهوازی ،رشد در محیط نشاسته آگار ،رشد روی محیط
باسیلوس سرئوس سلکتیو آگار)Merck, Germany( 7
انجام گرفت .نهایتاً با استفاده از روش مولکولی تکثیر و
تعیین توالی قطعه  16S rRNAتعیین هویت شدند
(.)Whitman et al., 2012
استخراج  DNAاز باکتریها و تکثیر قطعۀ  16S rRNAبا
استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز ()PCR
استخراج  DNAباکتریها با استفاده از کیت استخراج
 DNAشرکت سیناژن ( )Sinnagen, Koreaانجام
گرفت .تکثیر قطعۀ  16S rRNAباکتریها با استفاده از
واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از پرایمرهای (F: 5'-
CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGA
TCCTGGCTCAG-3',
R:
'5CCCGGGATCCAAGCTTAAGGAGGTGA
' )TCCAGCC-3در دستگاه ترمال سایکلر ( Peqlab,
 )UKتحت شرایط دمایی  5دقیقه واسرشت شدن ابتدایی،
در دمای  95درجۀ سلسیوس و در ادامه  35چرخه شامل
5

Triple Sugar Iron
Sulfide, Indole, Motility
7
Bacillus cereus Selective Agar
6

Brain Heart Infusion Agar

4
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میانگین تعداد باکتریهای مقاوم به حرارت در خامۀ
غیرپاستوریزه کمتر از شیر خام بود ولی تفاوت معنیداری
مشاهده نشده و میزان آلودگی در هر دو نمونه یکسان بود.
بنابراین فرض  H0دال بر عدم تفاوت ازنظر میزان آلودگی،
قبول گردید .با توجه به اینکه میانگین تعداد باکتریهای
اسپوردار در خامۀ غیرپاستوریزه نسبت به شیر خام بیشتر
بود ولی تفاوت معنیداری مشاهده نشد و میزان آلودگی در
هر دو نمونه یکسان بود .بنابراین فرض  H0مبنی بر عدم
تفاوت ازنظر میزان آلودگی ،قبول گردید .با توجه به میانگین
تعداد باکتریهای سرمادوست بین شیر خام و خامۀ
غیرپاستوریزه ،تفاوت معنیداری بین آنها وجود نداشت و
میزان آلودگی در هر دو یکسان بود .بنابراین فرض H0
مبنی بر عدم تفاوت ازنظر میزان آلودگی ،قبول گردید.
مقایسه میزان  pHو اسیدیته در شیر خام و خامه ،قبل از
مرحلۀ پاستوریزاسیون در جدول  2نشان دادهشده است .از
نظر  pHبین شیر خام و خامۀ غیرپاستوریزه در سطح
احتمال  5درصد تفاوت معنیداری وجود دارد و با توجه به
میانگین و نمودار میتوان نتیجه گرفت که  pHدر خامۀ
استحصالشده از شیر خام کمتر بود .یکی از عوامل این
تغییر ،طوالنی شدن زمان حدفاصل دریافت شیر خام تا
مرحله تولید خامه بود که سبب کاهش  pHشده است.
بنابراین فرض  H1قبول گردید .از نظر اسیدیته بین شیر
خام و خامۀ غیرپاستوریزه تفاوت معنیداری مشاهده نشد و
اسیدیتۀ هر دو یکسان بود .بنابراین فرض  H0قبول گردید.
بررسی آماری اثر زمان (روز) در دمای  4درجۀ سلسیوس بر
تعداد کل باکتریها در خامۀ پاستوریزه در نمودار  1آورده
شده است .اطالعات نمودار  1نشان میدهد که بین اثر زمان
(روز) و تعداد کل باکتریها در دمای  4درجۀ سلسیوس
اختالف معنیداری وجود ندارد و با گذشت زمان ،تعداد کل
باکتریها افزایش یافته ،بطوریکه بیشترین تعداد کل
باکتریها در روز یازدهم مشاهده شد .بررسی آماری اثر زمان
(روز) در دمای  4درجۀ سلسیوس بر تعداد کلیفرمها،
باکتریهای مقاوم به حرارت ،باکتریهای اسپوردار و
باکتریهای سرمادوست در خامۀ پاستوریزه در نمودار 2

واسرشت شدن در دمای  95درجۀ سلسیوس به مدت 1
دقیقه ،اتصال در دمای  55درجۀ سلسیوس به مدت 1
دقیقه ،طویل شدن در دمای  72درجۀ سلسیوس به مدت
 9٥ثانیه و در نهایت طویل شدن نهایی در دمای  72درجۀ
سلسیوس به مدت  1٥دقیقه انجام گرفت .قطعۀ تکثیرشده
جهت تعیین توالی به شرکت ماکروژن کره جنوبی
( )MacroGen, Koreaارسال گردید ( Sambrook et
.)al., 2011
ترسیم درخت فیلوژنتیکی جدایهها جهت تعیین قرابت
ژنتیکی
پس از تعیین ترادف قطعۀ ژنی  16S rRNAجدایهها و
تعیین ترادفهای به دست آمده با ترادفهای معتبر با
استفاده از نرمافزار بالست وبسایت  ،NCBI٠بهمنظور
تعیین قرابت ژنتیکی جدایهها ،درخت فیلوژنتیکی با استفاده
از نرمافزار  PHYLIP 3.5و نرمافزار  MEGA 6و روش
خوشهبندی بیوانفورماتیکی (،)Neighbour-joining
ترسیم گشت (.)Eisen and Fraser, 2003
نتایج
آنالیز مقایسهای تعداد کل باکتریها ،کلیفرمها ،باکتریهای
مقاوم به حرارت ،باکتریهای اسپوردار و باکتریهای
سرمادوست موجود در شیرخام و خامه ،قبل از مرحلۀ
پاستوریزاسیون در جدول  1آورده شده است .با توجه به
اینکه میانگین تعداد کل باکتریهای موجود در خامۀ
غیرپاستوریزه نسبت به شیر خام کمتر است ولی تفاوت
معنیداری مشاهده نشد و میزان آلودگی در هر دو یکسان
بود .بنابراین فرض  H0مبنی بر عدم تفاوت از نظر میزان
آلودگی ،قبول و فرض خالف آن ( )H1مبنی بر تفاوت از
نظر تعداد باکتری ،رد گردید .از نظر تعداد کلیفرمها بین
شیر خام و خامۀ غیرپاستوریزه در سطح احتمال  5درصد
تفاوت معنیداری وجود دارد و با توجه به میانگین میتوان
نتیجه گرفت که تعداد کلیفرمها در خامۀ غیرپاستوریزه
کمتر از شیر خام بود .بنابراین فرض  H1مبنی بر وجود
تفاوت در تعداد باکتری قابل قبول بود .با توجه به اینکه
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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باکتریهای ایجادکنندۀ طعم تلخی در خامۀ پاستوریزه
باکتریهای اسپوردار در دمای  4درجۀ سلسیوس اختالف
معنیداری وجود ندارد و با گذشت زمان به میزان اندکی بر
تعداد باکتریهای اسپوردار افزوده شد و اختالف معناداری
مشاهده نشد .بین اثر زمان (روز) و تعداد باکتریهای
سرمادوست در دمای  4درجۀ سلسیوس اختالف معنیداری
وجود ندارد و با گذشت زمان تا روز هفتم هیچگونه آلودگی
مشاهده نشده و در روز نهم و یازدهم تعداد باکتریها به
میزان کمی افزایش یافت .با این حال اختالف معنیدار نبود.

آورده شده است .اطالعات نمودار  2نشان میدهد که بین اثر
زمان (روز) و تعداد کلیفرمها در دمای  4درجه سلسیوس
اختالف معنیداری وجود ندارد و با توجه به اینکه در
روزهای هفتم و نهم بر تعداد کلیفرمها در خامه افزودهشده
بود ولی اختالف معناداری مشاهده نشد .بین اثر زمان (روز)
و تعداد باکتریهای مقاوم به حرارت در دمای  4درجۀ
سلسیوس اختالف معنیداری وجود ندارد و با گذشت زمان
بر تعداد باکتریهای مقاوم به حرارت افزوده شد .با این حال،
اختالف معناداری مشاهده نشد .بین اثر زمان (روز) و

جدول  -1بررسی تعداد کل باکتریها ،کلیفرمها ،باکتریهای مقاوم به حرارت ،باکتریهای اسپوردار و باکتریهای سرمادوست موجود در
شیرخام و خامه ،قبل از مرحلۀ پاستوریزاسیون توسط آزمون T
تعداد باکتریها

آزمون T

انحراف استاندارد

انحراف معیار

میانگین

درجه آزادی

متغیر

٥/922 NS

1/2۶33

٠/۶449

* 23٥٥٥

1٥

شیر خام

2/2471

2/۶٥53

* 19417

32/7٥2

٠٥/1٥4

* 491/۶7

49/441

121/11

* 313/33

11٠/٥15

2٠9/4

* 1٥25

2۶9/7

۶۶٥/۶2

* 75٠/33

3٥/957

75/٠29

* 375

129/74

317/٠

* 4٥٥

2٥9/۶۶

513/57

* 1425

91/٠94

235/٥9

* 12۶۶/7

کل باکتریها
3/٥٥٠ S
کلیفرمها
٥/9٥۶ NS
باکتریهای مقاوم به حرارت

٥/1٠7 NS
باکتریهای اسپوردار

٥/۶92 NS

خامه قبل از پاستوریزاسیون
1٥

شیر خام
خامه قبل از پاستوریزاسیون

1٥

شیر خام
خامه قبل از پاستوریزاسیون

1٥

شیر خام
خامه قبل از پاستوریزاسیون

1٥

شیر خام

باکتریهای سرمادوست
NS

غیر معنیدار،

 Sمعنیداری در سطح احتمال  5درصد،

21
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
جدول  -2مقایسه میزان  pHو اسیدیته در شیر خام و خامه ،قبل از پاستوریزاسیون توسط آزمون T

pH
اسیدی
ته

آزمون T

انحراف استاندارد

انحراف معیار

میانگین

درجه آزادی

متغیر

4/٥217 S

٥/٥145

٥/٥252

۶/۶٠۶7

4

شیر خام

٥/٥333

٥/٥577

۶/5333

٥/۶۶۶7

1/1547

14/۶۶7

٥/3333

٥/5774

14/۶۶7

٥/٥٥٥1 NS

 Sمعنیداری در سطح احتمال  5درصد،

خامه قبل از پاستوریزاسیون
شیر خام

4

خامه قبل از پاستوریزاسیون
 NSغیر معنیدار

نمودار  -1اثر زمان (روز) در دمای  4درجه سلسیوس بر تعداد کل باکتریها در خامه پاستوریزه

بررسی آماری اثر زمان بر میزان  pHو اسیدیته خامۀ پاستوریزه
در دمای  4درجۀ سلسیوس در نمودار  3آورده شده است.
اطالعات نمودار  3نشان میدهد که بین اثر زمان (روز) و میزان

بررسی آماری اثر زمان و دمای  15درجۀ سلسیوس بر تعداد
کل باکتری در خامۀ پاستوریزه در نمودار  4آورده شده است.
اطالعات نمودار  4نشان میدهد که بین اثر زمان (روز) و
تعداد کل باکتریها در دمای  15درجۀ سلسیوس اختالف
معنیداری وجود دارد و با گذشت زمان بر تعداد کل
باکتریها افزوده شد ،بطوریکه در روز یازدهم بیشترین تعداد
باکتریها مشاهده گردید.

 pHدر دمای  4درجه سلسیوس اختالف معنیداری وجود ندارد

و با گذشت زمان در روزهای پنجم و یازدهم کاهش جزئی pH
دیده شد ولی اختالف معنیدار نبود .بین اثر زمان (روز) و میزان
اسیدیته در دمای  4درجۀ سلسیوس اختالف معنیداری وجود
دارد و با گذشت زمان در روز یازدهم کمترین میزان اسیدیته
مشاهده شد.

17
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باکتریهای ایجادکنندۀ طعم تلخی در خامۀ پاستوریزه

نمودار  -2اثر زمان (روز) در دمای  4درجه سلسیوس بر تعداد کلیفرمها ،باکتریهای مقاوم به حرارت ،باکتریهای اسپوردار و
باکتریهای سرمادوست در خامه پاستوریزه

نمودار  -3اثر زمان در دمای  4درجۀ سلسیوس بر میزان  pHو اسیدیته خامه پاستوریزه

21
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نمودار  -4اثر زمان در دمای  15درجۀ سلسیوس بر تعداد کل باکتریها در خامه پاستوریزه

افزوده شد ،بطوریکه در روز یازدهم بیشترین تعداد باکتریها
مشاهده شد .بین اثر زمان (روز) و تعداد باکتریهای
سرمادوست در دمای  15درجه سلسیوس اختالف
معنیداری وجود دارد و با گذشت زمان تعداد باکتریهای
سرمادوست افزایشیافته و در روزهای هفتم ،نهم و یازدهم
بیشترین تعداد باکتری مشاهده شد.
بررسی آماری اثر زمان در دمایی  15درجه سلسیوس بر
میزان  pHو اسیدیته خامۀ پاستوریزه در نمودار  ۶آورده
شده است .اطالعات نمودار  ۶نشان میدهد که بین اثر زمان
(روز) و میزان  pHدر دمای  15درجه سلسیوس اختالف
معنیداری وجود دارد و با گذشت زمان pH ،کاهش یافت.
بین اثر زمان (روز) و اسیدیته در دمای  15درجه سلسیوس
اختالف معنیداری وجود دارد و با گذشت زمان اسیدیته
بهشدت افزایش یافت.

بررسی آماری اثر زمان و دمای  15درجۀ سلسیوس بر تعداد
کلیفرمها ،باکتریهای مقاوم به حرارت ،باکتریهای
اسپوردار و باکتریهای سرمادوست در خامۀ پاستوریزه در
نمودار  5آورده شده است .اطالعات نمودار  5نشان میدهد
که بین اثر زمان (روز) و تعداد کلیفرمها در دمای  15درجۀ
سلسیوس اختالف معنیداری وجود ندارد و با وجود افزایش
تعداد کلیفرمها در روزهای نهم و یازدهم اختالف معناداری
مشاهده نشد .بین اثر زمان (روز) و تعداد باکتریهای مقاوم
به حرارت در دمای  15درجۀ سلسیوس اختالف معنیداری
وجود دارد و با گذشت زمان بر تعداد باکتریهای مقاوم به
حرارت افزوده شد بطوریکه بیشترین تعداد باکتریها در روز
یازدهم مشاهده شد .بین اثر زمان (روز) و باکتریهای
اسپوردار در دمای  15درجه سلسیوس اختالف معنیداری
وجود دارد و با گذشت زمان بر تعداد باکتریهای اسپوردار
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نمودار  -5اثر زمان در دمای  15درجۀ سلسیوس بر تعداد کلیفرمها ،باکتریهای مقاوم به حرارت ،باکتریهای اسپوردار و باکتریهای
سرمادوست در خامه پاستوریزه

نمودار  -۶اثر زمان در دمای  15درجه سلسیوس بر میزان  pHو اسیدیته خامه پاستوریزه

(جدایههای  Dو  )Fدر خامه ازنظر رنگآمیزی گرم ،مثبت و
ازنظر آرایش میکروسکوپی میلهای شکل بودند.

بررسیهای میکروسکوپی و آزمونهای بیوشیمیایی
از نمونههای خامۀ تلخ که در دمای  15درجه سلسیوس
نگهداری شدند ،تعداد  9باکتری جداسازی شد که  2جدایۀ
باکتری از یک جنس و گونه بودند و از بین  7جدایۀ باکتری
دیگر ،تعداد  2جدایۀ طعم تلخی و تعداد  2جدایۀ نیز طعم
ترشیدگی در خامه ایجاد کردند .تعداد  3جدایه نیز تغییریدر
طعم خامه ایجاد نکردند .جدایههای باکتری عامل تلخی

تاًثیر تلقیح جدایههای باکتری به خامه و ارزیابی حسی آن
نتیجۀ تلقیح هر یک از جدایههای باکتری به خامۀ سترون و
نتیجۀ ارزیابی حسی خامه بعد از گذشت  3روز از تلقیح در
جدول  3آورده شده است.

12
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جدول  -3نتایج حاصل از تلقیح یک نوع باکتری به خامۀ سترون
باکتری

نتیجه ارزیابی حسی

باکتری D

تلخی تائید شد

باکتری F

تلخی تائید شد

باکتری H

تغییر در طعم ایجاد نشد

باکتری K

تغییر در طعم ایجاد نشد

باکتری S

تغییر در طعم ایجاد نشد

باکتری B

طعم ترشی تائید شد

باکتری M

طعم ترشی تائید شد

تاًثیر تلقیح ترکیبی جدایههای باکتری به خامه و ارزیابی
حسی آن
برای بررسی طعم غالب ایجادشده در نمونههای خامه،
جدایههای باکتری بهصورت ترکیبی به خامۀ سترون تلقیح و
مورد ارزیابی حسی قرار گرفت (جدول  .)4در تمام
نمونههایی که با جدایۀ  Dو  Fآلودهشده بودند حتی در
ترکیب با جدایههای عامل طعم ترشی ،طعم تلخی بسیار
محسوس بود.

دو جدایۀ باکتری که در خامههای سترون طعم تلخی ایجاد
کرده بودند انتخاب شدند و رقت  1:2از این جدایهها تهیه
شد و در شرایط سترون به خامههای سترون تلقیح شد و
تلخی خامههای آلودهشده با جدایۀ  Dاز روز سوم مجدداً
تایید شد.
تلخی خامههای آلودهشده با جدایۀ  Fنیز از روز هفتم تائید
شد ولی شدت تلخی ایجادشده توسط این جدایه نسبت به
جدایۀ  Dکمتر بود.

جدول  -4نتایج حاصل از تلقیح ترکیبی باکتریها به خامۀ سترون
ترکیب جدایههای باکتری

نتیجه ارزیابی حسی

جدایههای D, F

طعم تلخی تائید شد

جدایههای B, M

طعم ترشی تائید شد

جدایههای S, K

تغییر در طعم ایجاد نشد

جدایههای B, M, D, F

طعم تلخی تائید شد

جدایههای S, K, D, F, H

طعم تلخی تائید شد

فیلوژنتیکی ،شباهت  9٠درصدی جدایۀ  Dرا با باکتری
باسیلوس سرئوس 9و شباهت  1٥٥درصدی جدایۀ  Fرا با
باکتری باسیلوس سوبتیلیس 1٥نشان داد .توالی نوکلئوتیدی
قطعۀ  16S rRNAجدایۀ  Fدر بانک اطالعاتی NCBI11
به شماره دسترسی  KJ207080.1ثبت گردید.

شناسایی مولکولی و ترسیم درخت فیلوژنتیکی جدایههای
باکتری
قطعۀ  16S rRNAجدایههای باکتری عامل ایجاد تلخی در
خامه (جدایههای  Dو  )Fبا روش  PCRتکثیر یافت و باند
در محدودۀ تقریبی  15٥٥جفتباز را بهدرستی نشان داد
(شکل .)1
درخت فیلوژنتیکی برای جدایۀ ( Dشکل  )2و جدایۀ F
(شکل  )3پس از تعیین توالی نوکلئوتیدی قطعۀ 16S
 rRNAترسیم شد .آنالیز بالست نوکلئوتیدی و درخت

9

Bacillus cereus
Bacillus subtilts
11
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/588483706
10
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شکل  -1ستون  :Dقطعۀ  16S rRNAجدایۀ  ،Dستون  :Mمارکر ،)1 KB Plus DNA Ladder, SMOBiO-Dm3200( DNA
ستون  :Fقطعۀ  16S rRNAجدایۀ F

شکل  -2درخت فیلوژنتیکی ترسیم شده برای جدایۀ باکتری  Dو وضعیت تاکسونومیکی آن

11
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gi|7209528|dbj|AB021181.1|_Bacillus_atrophaeus_gene_for_16S_ribosomal_RNA

100
52

gi|11064492|emb|AJ250318.1|_Bacterium_LMG_18435_16S_rRNA_gene_strain_LMG_18435
gi|19548708|gb|AF483625.1|_Bacillus_aquaemaris_strain_TF-12_16S_ribosomal_RNA_gene_partial_sequence

36

gi|11245220|gb|AF302118.1|_Bacillus_sonorensis_strain_NRRL_B-23154_16S_ribosomal_RNA_gene_partial_sequence
gi|498807|emb|X76447.1|_Bacillus_halmapalus_DSM_8723_16S_rRNA_gene

40

99

gi|134085248|emb|AM503357.2|_Bacillus_isabeliae_16S_rRNA_gene_type_strain_CVS-8T
gi|301137062|gb|HM460884.1|_Bacillus_zhanjiangensis_strain_JSM_099021_16S_ribosomal_RNA_gene_partial_sequence

100

gi|149391781|emb|AM747812.1|_Brevibacterium_halotolerans_16S_rRNA_gene_strain_DSM_8802
F-DEZHKHI

57

gi|3335629|gb|AF074970.1|_Bacillus_subtilis_subsp._spizizenii_16S_ribosomal_RNA_gene_partial_sequence

100

gi|254212043|gb|GQ281299.1|_Bacillus_siamensis_strain_PD-A10_16S_ribosomal_RNA_gene_partial_sequence

100

gi|70720911|dbj|AB198719.1|_Bacillus_boroniphilus_gene_for_16S_rRNA_partial_sequence_strain:_T-15Z

47

gi|7209538|dbj|AB021191.1|_Bacillus_mojavensis_gene_for_16S_ribosomal_RNA
gi|52208050|emb|AJ831843.1|_Bacillus_aerius_partial_16S_rRNA_gene_type_strain_24K

34
100

gi|165988316|gb|EU194897.1|_Bacillus_methylotrophicus_strain_CBMB205_16S_ribosomal_RNA_gene_partial_sequence
gi|170285664|emb|AJ831841.2|_Bacillus_stratosphericus_partial_16S_rRNA_gene_type_strain_41KF2a

27

100

gi|170285665|emb|AJ831844.2|_Bacillus_aerophilus_partial_16S_rRNA_gene_type_strain_28K
gi|7209545|dbj|AB021198.1|_Bacillus_vallismortis_gene_for_16S_ribosomal_RNA

30

gi|24940651|gb|AF547209.1|_Bacillus_acidicola_strain_105-2_16S_ribosomal_RNA_gene_partial_sequence
gi|52208049|emb|AJ831842.1|_Bacillus_altitudinis_partial_16S_rRNA_gene_type_strain_41KF2b

44
100

شکل  -3درخت فیلوژنتیکی ترسیم شده برای جدایۀ باکتری  Fو وضعیت تاکسونومیکی آن

باکتریهای سرمادوست شیر با تولید آنزیمهای پروتئاز مقاوم
در برابر حرارت باعث تلخی شیر و لخته شدن آن میشوند.
مطالعات گووینداسمی-لوسی 13و همکاران نشان داد که سرد
سرد کردن شیر خام و نگهداری آن به مدت نسبتاً طوالنی
سبب انتقال پروتئاز قلیایی (پالسمین) از فاز کلوئیدی به فاز
سرمی میشود .بتاکازئین در دمای پایین به گاماکازئین و
پروتئوز پپتون 14هیدرولیز شده و در حضور پروتئازهای دیگر
به پپتیدهای هیدروفوبیک کوچکتر تبدیلشده و طعم تلخ
در شیر و فرآوردههای حاصل از آن ایجاد میکند
(.)Govindasamy-Lucey et al., 2006
پاستوریزاسیون قادر به از بین بردن میکروارگانیسمهای
بیماریزای موجود در شیر است اما گونههای باسیلوس و
دیگر میکروارگانیسمهایی که میتوانند اندوسپورهای مقاوم
به حرارت تولید کنند و در طی پاستوریزاسیون باقی می-
مانند .باسیلوسها نیز در شیر و فرآوردههای آن ضمن تولید

بحث
شیر و خامه به دلیل رطوبت کافی pH ،نزدیک به خنثی ،و
غنی بودن مواد غذایی محیط مناسبی برای رشد بسیاری از
میکروارگانیسمها هستند .از طرف دیگر ،بسیاری از ترکیبات
ضد میکروبی مانند الکتوپراکسیداز و آگلوتنین موجود در
شیر تازه دوشیده شده به دلیل تخمیر قند و تولید اسید
توسط باکتریهای معمول شیر بهسرعت غیرفعال شده و
امکان رشد میکروارگانیسمها را فراهم میکنند (Al-
.)Mazeedi et al., 2013
نگهداری شیر خام به مدت طوالنی قبل از فرآیند
پاستوریزاسیون باعث افزایش باکتریهای سرمادوست شده
که با تولید آنزیمهای لیپاز و پروتئاز سبب نامطلوب شدن
شیر و کاهش کیفیت فرآوردههای حاصل از آن مانند خامه
میگردند (.)Samet-Bali et al., 2013
لمیوکس و سیمارد 12در بررسیهای خود نشان دادند که

Lemieux & Simard

Govindasamy-Lucey
Proteose peptone

12

23

13
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سلسیوس جداسازی و نقش آنها در ایجاد تلخی بررسی
گردید.
با بررسی شیر خام و خامه استحصالی از آن قبل از ورود به
پاستوریزاتور مشخص شد که بین شیر خام و خامۀ
استحصالی از آن در تعداد کل باکتریها ،باکتریهای مقاوم
به حرارت ،باکتریهای اسپوردار ،باکتریهای سرمادوست و
اسیدیته اختالف معنیداری مشاهده نشد .ولی در تعداد
کلیفرمها و  pHاختالف معنیداری در سطح احتمال 5
درصد مشاهده شد و تعداد کلیفرمها و اسیدیته در خامه
استحصالی در مقایسه با شیر خام کمتر بود.
بررسیهای انجامگرفته در خامۀ پاستوریزه در دو دمای  4و
 15درجۀ سلسیوس نشان داد که در دمای  4درجۀ
سلسیوس بین زمان (روز) و میزان اسیدیته اختالف
معنیداری در سطح احتمال  5درصد وجود داشت و در روز
یازدهم اسیدیته کمتر از روزهای دیگر بود ولی در طعم و
شکل ظاهری خامه حتی بعد از گذشتن تاریخمصرف آن
تغییری ایجاد نشده بود و این نشاندهنده کیفیت باالی
تولید بود.
در دمای  15درجۀ سلسیوس بین زمان (روز) و تعداد کل
باکتریهای خامۀ پاستوریزه ،تعداد باکتریهای سرمادوست
و اسیدیته اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد
مشاهده شد و با گذشت زمان تعداد باکتریها افزایش یافت.
بین زمان و تعداد باکتریهای مقاوم به حرارت ،باکتریهای
اسپوردار و  pHاختالف معنیداری در سطح احتمال 1
درصد دیده شد و با گذشت زمان تعداد باکتریها افزایش
یافت ولی در تعداد کلیفرمها اختالف معنیداری دیده نشد.
مطالعهای که النگولد 15و کوپروسLangeveld and ( 1۶
 )Cuperus, 1980در مورد وضعیت میکروبی و شیمیایی
( pHو اسیدیته) شیر و فرآوردههای آن انجام دادند مشخص
شد که با نگهداری محصول در مدت  9تا  3٥روز در دمای 4
درجۀ سلسیوس ،نمونهها ابتدا افزایش جزئی  pHو با
گذشت زمان کاهش تدریجی  pHرا نشان دادند درحالیکه
در مطالعۀ ما در  4درجۀ سلسیوس تا روز یازدهم به میزان
بسیار اندکی  pHکاهش یافت بطوریکه کاهش  pHازلحاظ

اسپورهای مقاوم به حرارت ،قادر به تولید آنزیمهای لیپاز و
پروتئاز هستند (.)Janstova et al., 2006
بهترین روش برای کنترل فساد شیر توسط باکتریهای
اسپورزا کاهش تعداد آنها در شیر خام است .دستیابی به
این هدف با رعایت موارد بهداشتی نظیر شستشو و
خشککردن دام قبل از دوشش و استفاده از مواد
ضدعفونیکننده امکانپذیر است.
دمای نگهداری شیر یک عامل مهم و تأثیرگذار در ماندگاری
و نوع میکروارگانیسمهای محصول است .در شیر پاستوریزه
در دمای یخچال عامل اصلی فساد ،سودوموناس است
( )Samet-Bali et al., 2013درحالیکه در دمای باالی
 1٥درجۀ سلسیوس ،گونههای انتروباکتریاسه و باکتریهای
گرم مثبت مانند باسیلوسها غالب هستند .در دمای پایینتر
از  ۶درجۀ سلسیوس گونههای باسیلوس سرمادوست نقش
مهمی را در کاهش ماندگاری شیر پاستوریزه دارند .گونههای
سرمادوست جنس باسیلوس قادر به رشد در شیر و فرآورده-
های شیری نگهداری شده در یخچال و تولید پروتئاز هستند.
در صورت تشکیل اسپور توسط گونههای باسیلوس زمان
تکثیر باکتری در یخچال به تأخیر افتاده و فساد ناشی از آن
تا تبدیل اسپور به سلول رویشی نیز روند آهسته خواهد
داشت و معموالً دو هفته بعد از نگهداری در یخچال فساد
ایجاد میشود (.)Ledenbach and Marshall, 2009
از دیگر عواملی که در کیفیت فرآوردهای حاصل از شیر
تأثیرگذار است ،آلودگی ثانویۀ فرآورده است .آلودگی ثانویه
در بخش سرد کردن محصول ،محل نگهداری ،بستهبندی
نهایی محصول در اثر شرایط نامناسب بهداشتی ایجاد
میشود .حضور کلیفرمها بهعنوان شاخص آلودگی محصول
بوده و نشاندهندۀ آلودگی ثانویه آن طی فرآوری است.
آلودگی پس از فرآیند غالباً توسط میکروارگانیسمهای
سرمادوست ایجاد میشود که با تولید آنزیمهای متعدد باعث
نامطلوب شدن طعم محصول میگردند ( Mahari and
.)Gashe, 1990
در این پژوهش برای اولین بار بر روی شیر خام و خامۀ
پاستوریزه در دو دمای  4و  15درجۀ سلسیوس آزمایشهای
میکروبی و شیمیایی انجام شد و باکتریهای تلخ کننده از
خامههای پاستوریزه و نگهداری شده در دمای  15درجۀ

Langeveld
Cuperus

11

15
16
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داد که در روزهای نخست نگهداری محصول در این دما
باکتری یافت نشد ولی بعد از گذشت چند روز وجود باکتری
اثبات گردید بطوریکه در ابتدا سرعت رشد آنها کند بوده و
بعد از چند روز تا روز هیجدهم ،تعداد باکتریها افزایش
داشت ،اما در مطالعۀ ما در دمای  4درجۀ سلسیوس تا روز
هفتم باکتری دیده نشده و در روز نهم و یازدهم به تعداد
بسیار اندکی مشاهده شد.
نتایج حاصله از تعیین تعداد باکتریهای سرمادوست در
دمای  22درجۀ سلسیوس در مطالعۀ اخیر نشان داد که از
همان روزهای نخست آزمایش تعداد این باکتریها افزایش
یافت که با نتیجه مطالعۀ ما نیز در این رابطه مطابقت داشت.
نتایج حاصل از تعیین تعداد باکتریهای کلیفرم در دو
دمای  4و  22درجۀ سلسیوس در مطالعۀ اخیر نشان داد که
نمونهها در این دو دما فاقد کلیفرم بودند .در مطالعۀ ما نیز
در دمای  4درجۀ سلسیوس نمونهها فاقد کلیفرم بودند و
فقط در روز هفتم و نهم تعداد بسیار اندکی کلیفرم دیده
شد که این آلودگی احتماالً ناشی از خط تولید و یا عدم
رعایت اصول بهداشتی قبل و یا بعد از تولید بود .ازآنجاییکه
آلودگی محصول با کلیفرم به علت آلودگی ثانویه است،
احتمال عدم وجود این باکتریها در محصول سالم
پیشبینیشده بود .در مطالعۀ ما در دمای  15درجۀ
سلسیوس نیز تعداد کلیفرمها تا روز یازدهم افزایش داشت
ولی اختالف معنیدار نداشت و تعداد باکتریها بسیار اندک
بود.
تحقیقات فاجاردو-لیرا 17و همکاران نشان داد که باکتری-
های سودوموناس فلورسانس M3/6 1٠و سودوموناس
فراژی K122 19به علت داشتن فعالیت پروتئازی عامل
ایجاد طعم تلخی در شیر و خامۀ نگهداری شده در دمای 7
درجۀ سلسیوس هستند (.)Fajardo-Lira et al., 2000
درحالیکه در مطالعۀ ما باسیلوسها (باسیلوس سرئوس و
باسیلوس سوبتلیس) گونههای غالب ایجادکنندۀ طعم تلخی
بودند .گونههای باسیلوس سرمادوست به دلیل توانایی باالی

آماری معنیدار نبود.
نگهداری نمونهها در دمای  22درجۀ سلسیوس مشخص کرد
که اغلب نمونهها با گذشت  24تا  4٠ساعت ،افت شدید
 pHداشته درحالیکه در مطالعۀ ما در دمای  15درجۀ
سلسیوس از روز اول تا روز یازدهم روند آهستهای در کاهش
 pHدیده شد.
نتایج تعیین اسیدیته در مطالعۀ النگولد و کوپروس نشان داد
که در دمای  4درجۀ سلسیوس در همه نمونهها افزایش
تدریجی اسیدیته وجود داشت و در روزهای آخر نگهداری
نمونهها ،اسیدیته با سرعت بیشتری افزایش یافت درحالیکه
در مطالعۀ ما در دمای  4درجۀ سلسیوس کاهش اسیدیته تا
روز یازدهم مشاهده شد.
در مطالعۀ اخیر در دمای  22درجۀ سلسیوس با گذشت 24
تا  4٠ساعت در اغلب نمونهها افزایش سریع اسیدیته
مشاهده شد درحالیکه در مطالعۀ ما در دمای  15درجۀ
سلسیوس از روز اول تا یازدهم افزایش شدید اسیدیته
مشاهده شد.
نتایج حاصل از تعیین تعداد کل باکتریها در نمونههای
خامه پاستوریزه در دمای  4درجۀ سلسیوس در مطالعۀ
النگولد و کوپروس نشان داد که در روزهای نخست نگهداری
محصول ،سرعت تکثیر باکتریها کند بوده اما در روزهای
بعد تعداد کل باکتریها بهسرعت افزایش یافت ولی در
مطالعۀ ما در دمای  4درجۀ سلسیوس تا روز یازدهم تعداد
کل باکتریها افزایش اندک داشت.
نتایج حاصل از تعیین تعداد کل باکتریها در نمونهها در
دمای  22درجۀ سلسیوس در مطالعۀ اخیر نشان داد که
تعداد کل باکتریها در روز نخست ( 24ساعت اول) بسیار
سریع افزایش یافت و بعد از آن این مقدار روند نزولی داشت.
درصورتیکه در مطالعۀ ما در دمای  15درجۀ سلسیوس از
روز اول تا روز یازدهم تعداد کل باکتریها افزایش داشته
بطوریکه بیشترین تعداد باکتریها در روز یازدهم مشاهده
شد.
نتایج حاصل از تعیین تعداد باکتریهای سرمادوست در
نمونهها در دمای  4درجۀ سلسیوس در مطالعۀ اخیر نشان

17

Fajardo-Lira
Pseudomonas fluorescens M3/6
19
Pseudomonas fragi K122
18

25
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باکتریهای ایجادکنندۀ طعم تلخی در خامۀ پاستوریزه
مرحله تولید خامه ب) کاهش دمای نگهداری خامه در تانک
قبل از مرحلۀ پاستوریزاسیون تا زمان ورود به پاستوریزاتور
ج) اعمال شرایط بهینۀ هموژنیزاسیون و پاستوریزاسیون
ازنظر دما و زمان د) رعایت کامل اصول بهداشتی برای
جلوگیری از آلودگیهای ثانویه ه) انتقال محصول به
سردخانه بالفاصله پس از تولید و) رساندن زودهنگام
محصول به دست مصرفکننده.

رشد در فرآوردههای شیری نگهداری شده در شرایط سرد و
تولید پروتئازهای قوی ،باکتریهای غالب تغییردهندۀ طعم
محصول و تلخ کنندۀ آن هستند .این مسئله ناشی از
تطبیقپذیری باالی باسیلوسها در مقایسه با دیگر باکتریها
جهت رشد و فعالیت در فرآوردههای شیری است ( Chen
.)et al., 2004
21
2٥
مازیرو مونتانهینی و سانتوس برسوت تأثیر پروتئازهای
مترشحه از گونههای باسیلوس را بر روی تلخی خامه بررسی
کردند .در این مطالعه باسیلوس سوبتلیس باالترین فعالیت
پروتئولیتیکی را در زمانهای  24 ،1٠ ،12 ،۶و  3٥ساعت از
نگهداری خامه در دمای  37درجۀ سلسیوس نسبت به دیگر
باسیلوسها نشان داد .درحالیکه در این پژوهش باسیلوس
سرئوس شدت پروتئولیتیکی بیشتری نسبت به باسیلوس
سوبتلیس نشان داد و باسیلوس سرئوس بعد از سه روز و
باسیلوس سوبتلیس بعد از پنج روز باعث تلخی در خامه
پاستوریزه شدند (.)Montanhini and Bersot, 2013
مونتانهینی 22و همکاران نشان دادند برخی از گونههای
باسیلوس خصوصاً باسیلوس سرئوس فعالیت پروتئولیتیکی و
لیپولیتیکی باالیی را در شیر و فرآوردههای آن نشان میدهد
که این میکروارگانیسمها باعث هیدرولیز چربی و تولید
اسیدهای چرب آزاد و تلخی محصول میشوند .به گفتۀ
آنها ،گلیسیریدهای ناقص ناشی از واکنش هیدرولیز چربی
هم میتوانند باعث بروز طعم تلخ در خامه باشند
(.)Montanhini et al., 2013
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باکتریهای ایجادکنندۀ طعم تلخی در خامۀ پاستوریزه

Detailed study and molecular identification of bacteria spp. causing bitter
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Abstract
Cream enabled the growth of most microorganisms due to the adequate moisture, pH close to
neutral, and nutrient rich. The major cause of bitter flavour in cream is degradation of proteins to
the hydrophobic peptides by protease enzyme derived from the thermostable bacteria resistant to
the pasteurization temperature. The present study was aimed to investigate and molecular
identify of bacteria spp. causing bitter flavour in pasteurized cream. The pasteurized cream
samples were collected, then microbiological tests such as total count of microorganisms,
psychrotrophic bacteria count, coliform bacteria count, thermostable bacteria count, sporogen
bacteria count and also chemical tests such as acidity and pH measurement were carried out. The
tests were fulfilled with three repetitions at 4ºC and 15ºC in first, third, fifth, seventh, ninth, and
eleventh days after the cream production. The isolates causing bitter flavour in creams were
identified by physiological, biochemical, phylogenetical, and molecular methods. The bacterial
isolates were inoculated into the pasteurized creams and assayed for changing in flavour. The
two species of bacteria causing bitter flavor were isolated from the pasteurized creams. The
sequencing of 16S rRNA gene of isolates indicated that they were Bacillus cereus and Bacillus
subtilis. The temperature of preservation is one of the most important agents of microorganisms’
activity and dairy product durability. Keeping raw milk for a long time before the pasteurization
leads to increasing proteolytic bacteria resistant to the pasteurization temperature, producing
protease by the organisms and finally, changing the product flavour.
Keywords: protease, bitter, cream, Bacillus.

82  تا11  صفحات- 69 بهار/1  شماره/سال چهارم

11

