مجله میکروب شناسی مواد غذائی
فعالیت ضد باکتریایی عصاره لیموترش در بستنی تهیه شده در آزمایشگاه
سلطان محمد قاسمی ،1هادی کوهساری ،*2ابوالفضل

فدوی3

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،ایران
 .2گروه میکروبیولوژی ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،ایران.
 .3گروه علوم وصنایع غذایی ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،ایران.
*نویسنده مسئولhadikoohsari@yahoo.com :
تاریخ پذیرش1931/11/80 :

تاریخ دریافت1931/11/11 :

چکیده:
در ایران تولید بستنی غیر پاستوریزه تحت عنوان بستنی سنتی بسیار رایج است .با توجه به استفاده روز افزون از ترکیبات گیاهی بهعنوان
بازدارنده رشد باکتریها ،این مطالعه بهمنظور بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره لیموترشعلیه استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی در
بستنی تهیه شده در آزمایشگاه انجام شد .بدین منظور ،بستنیهای حاوی غلظتهای 5 ،2، 1و  11درصد عصاره لیموترش تهیه و سپس
سوسپانسیون باکتریاییحاوی 115 CFU/grبه نمونهها تلقیح شد .نمونهها در کنار نمونههای شاهد در فریزر  -21نگهداری شدند و در طی
زمانهای  11 ،7 ،3 ،2 ،1و  21روز با کشت در محیطهای اختصاصی اثرات ضدباکتریایی غلظتهای مختلف آبلیمو مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشان داد که در تمامی غلظتها ،بین تعداد باکتریها با گروه کنترل اختالف معنیداری مشاهده شد ( ) P<1/111و بیشترین
اثرات ضدباکتریایی در غلظت  11درصد و در روزهای  11، 7و 21مشاهده شد .میانگین تعداد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در مقایسه با
اشریشیا کلی بهطور معنیداری کمتر بود ( )P<1/111که نشان از حساسیت بیشتر این باکتری میباشد .همچنین در مقایسه کاهش تعداد
باکتری نسبت به گذشت زمان درصد کاهش باکتریها بیشتر میشود و در هفته سوم بیشترین کاهش در میانگین تعداد باکتریها رخ داد.
بهطور کلی نتایج حاکی از اثرات ضد باکتریایی عصاره لیموترش علیه باکتریهای مورد آزمون در بافت بستنی سنتی است لذا استفاده از این
ماده بهعنوان یک نگهدارنده طبیعی را درجهت کاستن مسمومیتها ،مطرح میسازد.

واژگان کلیدی :آب لیمو ترش ،بستنی ،استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کلی.

رئولوژیکی خاص ،طبع سرد و شیرینی دلپذیر ،طرفداران
کثیری را خصوصاً در فصول گرم سال به خود جلب نموده
است .علیرغم پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تجهیزات نوین
در تهیه و تولید صنعتی این فرآورده ،مصرف بستنی سنتی
جایگاه خاص خود را در بین مردم حفظ نموده است .بستنی
به دلیلدارا بودن شیر به عنوان یکی از ترکیبات اصلی ،وجود
ویتامینها ،امالح و مواد معدنی مورد نیاز بهمنظور رشد و
تکثیر باکتریها میباشد؛ بنابراین میکروبها در تمامی
مراحل تهیه مواد اولیه ،حین فرآیند آمادهسازی ،تولید و
همچنین نگهداری و عرضه بستنی سنتی میتوانند
درآلودگی محصول نقش بهسزایی را ایفا نمایند .ازآنجاییکه
استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی توزیع بسیار

مقدمه
علیرغم پیشرفتهای نوین در روشهای تهیه و تولید مواد
غذایی ،سالمت و ایمنی مصرفکننده بهطور روزافزون
اهمیت مییابد .تخمین زده شده است که 31درصد از مردم
درکشورهای صنعتی ،حداقل یک بار در سال از بیماریهای
غذایی رنج میبرند؛ بنابراین در حال حاضر نیز استفاده از
روش هایی جهت کاهش یا حذف میکروارگانیسمهای پاتوژن
غذا به شدت احساس میشود ( Burt, 2008; Ultee et
.)al., 2002
تولید بستنی سنتی درکشور ما ،همگام با سایرکشورها از
دیرباز معمول بوده است .این فرآورده به دلیل ماهیت
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ویتــامین نقــش مهمــی در جلــوگیری از پیشــرفت
بیمــاری آترواســکلروزیز ،ســرطان ،امــراض قلبــی و
عفونــت هــا دارد .لیمو ترش دارای ماده ای به نام ترپین
است که تولید کلسترول در بدن را کنترل می کند و مانع
افزایش زیاد آن میشـود و ازسایر فواید آن می توان به
مواردی همچون باال بـردن عملکـرد سیستم ایمنی بدن،
تصفیه کننده خـون ،ضد نقـرس ،چـاقی ،دفـع رسوبات
ادراری و صفراوی ،یرقـان ،ماالریـا ،اسـتفاده در محـل
گزیدگی حشرات ،ضد تیفوس ،ضد سرخک ،مخملک ،روشن
کننده پوست و ...اشاره کرد ( Takarada et al., 2002,
 .)Kawaii et al., 1999از اینرو این مطالعه به منظور
بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره لیمو ترش بر باکتریهای
اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس در بستنی سنتی
انجام شد.

گستردهای دارند ،حذف کامل آن در بعضی غذاها غیرممکن
ولی کنترل رشد آن در غذا ضروری است؛ بنابراین تالش
برای یافتن نگهدارنده مناسب جهت جلوگیری از رشد این -
باکتری دارای اهمیت خواهد بود.
باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی درزمره
عوامل بیماریزای حائز اهمیت در صنعت شیر است.
اشریشیا کلی یک باکتری گرم منفی از خانواده
انتروباکتریاسه و در ردیف مهمترین باکتریهای پاتوژن در
مواد غذایی مسبب بیماریهایی نظیرگاستروآنتریت،
مسمومیت غذایی ،عفونت خونی و عفونت سایراندامها است.
مسمومیت غذایی استافیلوکوکی از مهمترین مسمومیتهای
غذایی بهشمار میآید بهطوریکه از مجموع حدود بیست و
چهار میلیون مورد کل مسمومیتهایغذایی گزارش شده در
کشور ایاالت متحدهامریکا  8/9میلیون مورد آن مربوط به
استافیلوکوکوس اورئوس بوده که بیش از یک سوم موارد کل
مسمومیتهای غذایی در این کشوراست ( Normanno,
.)2005; Jay, 2005

مواد و روش کار
تهیه عصاره لیمو ترش
میوه لیمو ترش در نیمه دوم خرداد از بازار محلی در
شهرستان گرگان تهیه شد .پس از انجام مراحل پاکسازی
و حذف هر گونه آلودگی از لیموهای تهیه شده ،با رعایت
مقررات و ضوابط بهداشتی با دستگاه آبمیوه گیری و با فشار
دست ،عصاره (آب) لیموهای ترش گرفته شد و در ظرف
شیشه ای تمیز و در بسته نگهداری گردید.
تهیه سوسپانسیون میکروبی
باکتریهای مورد استفاده یعنی اشریشیا کلی (PTCC
) 1338و استافیلوکوکوس اورئوس ) (PTCC1112به
صورت آمپول لیوفیلیزه ازسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران تهیه شدند .جهت تهیه کشت تازه و فعال سازی سویه
های میکروبی از محیط های کشت نوترینت آگار و نوترینت
براث (هایمدیا ،هند ) استفاده شد .پس از فعال سازی سویه
های میکروبی از کشت جوان  21ساعته هر یک از باکتری
ها  2-3کلنی در سه میلیلیتر محیط کشت مایع نوترینت
براث تلقیح شد ودر  37درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری
گردید تاکدورت معادل نیم مک فارلند فارلند (CFU/ml
 )1/5 ×118حاصل شود (محمودی و همکاران،1389 ،
محمدی و همکاران.)1391 ،

لیموترش میوه رسیدة گیاهی با نام علمی Citrus
 limonumو از خانوادة روتاسه ( )Rutaceaeاست که
دارای روغن های فرار است .عصاره میوه لیمو ترش بهرنگ
سبز مایل به زرد و دارای بوی مطبوع ومعطر بوده وطعم آن
ترش وکمی تلخ است .لیمو ترش به دلیل داشتن میزان
باالیی ازاسیدهای آلی بهویژه اسیدسیتریک و ایجاد شرایط
اسیدی در درمان بسیاری از عفونتهای رودهای و جلوگیری
از مسمومیت های غذایی بهکار میرود ( ;Zargari, 1989
.)Burt, 2004, Viuda-Martos et al .,2008
اسانس لیمو ترش حاوی  92-95درصد از ترپنهای مختلف
است .قسمت اعظم آن را لیمونن همراه با فالندرن،کامفن و
پی نن تشکیل میدهد .بوی مطبوع اسانس لیمو مربوط به
وجود سیترال است که به مقدار  1-7درصد در آن یافت
میشود .بهعالوه دارای ژرانیول آزاد ،لینالول ،سیترونلول و به
مقدار کم از آلدئید نونیلیک و اسید آنترانیلیک است
( .)Calabress et al., 1999, Manners, 2007لیمو
ترش منبع غنی از ویتامین ث بوده که یکـی از مهمتـرین
آنتی اکسیدان های شناخته شـده است طـوری کـه ایـن
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بستنی حاوی غلظت های مختلف عصاره لیمو ترش را با
استفاده از یک مقیاس حسی  9نمره ای مشخص نمودند .در
این مقیاس نمره  9خیلی عالی ،نمره  8عالی ،نمره  7خوب،
نمره  2نسبتا خوب ،نمره  5نه خوب و نه بد ،نمره  1نسبتا
بد نمره  3بد ،نمره  2خیلی بد و نهایتا نمره  1فوق العاده بد
لحاظ گردید (.)Meilgaard et al., 1991

روش آزمایش
جهت تهیه بستنی در آزمایشگاه  ،شیر حرارت داده شد و به
مقدار مناسب افزودنیهای موردنیاز ( شکر و ثعلب) به شیر
افزوده شد .از هر یک از سوسپانسیون های باکتریایی به طور
مجزا به مایع بستنی آماده شده طوری افزوده شد که غلظت
 105 CFU/mlاز باکتریها حاصل شود .سپس عصاره لیمو
ترش به بستنی های تهیه شده در آزمایشگاه افزوده شد تا
بستنیهایی حاوی غلظت های5 ،2 ،1و  11درصد از این
عصاره حاصل شود .این نمونهها در کنار نمونههای فاقد
عصاره و فاقد باکتری به عنوان شاهد در فریزر  -21درجه
سانتیگراد قرار داده شد و در زمانهای 11 ،7 ،3 ،2 ،1 ،1
و 21روز با استفاده از استاندارد  ( 2112سازمان ملی
استاندارد ایران )1372 ،و کشت بر روی محیط های کشت
اختصاصی هر یک از باکتری ها ( محیط ویولت رد بایل
الکتوز آگار برای اشریشیا کلی و محیط کشت برد پارکر آگار
برای استافیلوکوکوس اورئوس) تعداد کلنی ها شمارش شده
و نتایج (میانگین سه تکرار) به صورت واحدهای تشکیل
دهنده کلنی ) Colony Forming Units(CFUدر هر
گرم از نمونه گزارش شد (محمودی و همکاران، 1389 ،
محمدی و همکاران.)1391 ،
ارزیابی حسی
برای ارزیابی ویژگیهای حسی ناشی از افزودن عصاره
لیموترش به بستنی فاقد باکتری از تست پذیرش حسی
استفاده گردید برای این منظور بستنی فاقد باکتری
اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس ،تهیه شده با
غلظتهای مختلف عصاره لیمو ترش تهیه شده مورد ارزیابی
حسی هفت نفر از داوران قرار گرفت .ارزیابی حسی به وسیله
یک گروه هفت نفره که از کارکنان آزمایشگاه کنترل مواد
خوراکی و آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان
بودند ،انجام شد .اعضای پانل معیار خود از ارزیابی حسی

تجزیه وتحلیل آماری
در این تحقیق هر آزمون حداقل در سه تکرار انجام شد و
ال تصادفی و به کمک
دادههای حاصل بر اساس طرح کام ً
 ANOVAیا آنالیز واریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار
گرفت .مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنه ای دانکن در
سطح معنی داری ( )P<1/111صورت گرفت و تجزیه
وتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSو رسم
نمودارها با نرم افزار Excelصورت گرفت.
نتایج
هرچه به غلظت عصاره لیمو ترش در زمانهای مختلف
افزوده میشود تعداد باکتری اشریشیا کلی کاهش مییابد
که این کاهش با افزایش زمان بیشتر شدهاست .مثال در
بستنی حاوی  5درصد عصاره لیمو ترش تمامی اشریشیا
کلی های موجود در بستنی پس از  21روز کشته شدند .و
وقتی غلظت عصاره لیمو ترش به  11درصد رسید کشته
شدن تمامی باکتریها در روز  11اتفاق افتاد (جدول.)1
بیشترین تأثیر عصاره لیموترش بر باکتری اشریشیا کلی در
روزهای هفتم و چهاردهم و بیست و یکم و در غلظتهای
 2،5و 11درصد صورت پذیرفته است یعنی از روز هفتم به
بعد تعداد باکتریها رو به کاهش است .همچنین بیشترین
تأثیر کاهشی برروی تعداد باکتریها در غلظت 5و 11درصد
و در روز چهاردهم و بیست ویکم اتفاق افتاده است (شکل.)1
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جدول -1اثر غلظتهای مختلف عصاره لیمو ترش بر کاهش تعداد باکتری اشریشیاکلی در بستنی سنتی در دمای -21درجه سانتی گراد
بستنی حاوی
٪11عصاره

درصد
کاهش

زمان
نگهداری

کنترل

زمان صفر

2/5×111

1/2×111

29/2

3/5×111

12/15

2/7×111

58/1

2/5×111

21/5

روز 1

2/5×111

1/1×111

32/9

2/55×111

21/7

2/15×111

28/1

2×111

29/2

روز 2

1

2/8×11

1

7/11

1

1/15×11

22/5

روز 3

1

2/5×11

3

7/7×11

29/2

3

1/5×11

3

8/7×11

2

روزهفتم

بستنی
حاوی
٪1عصاره

روزچهاردهم

3

روزبیست
ویکم

2/15×113

2/55×11

1

2/2×11

درصد
کاهش

2/15×11
3

2/1×11
3

بستنی
حاوی
٪2عصاره

18

1

2/2×11

1

1/2×11

1×11

1/5×113

32/73

بستنی
حاوی
٪5عصاره

21/1
52

3

1×11

2

5×11

81/3

2/3×112

91/1

53/3
21/7

درصد
کاهش

77/7

درصد
کاهش

93/3

3
3

1/2×11

1/5×11
2

3×11

91/2
91
93/3

1/5×11

91/1

1

111

1

111

1

111

6
5

Control

3
2

)log of bacteria (cfu/ ml

4

1
0
روز بیست ویکم روز چهاردهم

روز سوم

روز هفتم

روز دوم

روز اول

زمان صفر

شکل -1روند تغییرات تعداد اشریشیا کلی در بستنیهای حاوی غلظتهای مختلف عصاره لیموترش در زمان نگهداری

روز  11و روز سوم تمامی باکتریها از بین می روند
(جدول .)2بررسی روند تغییرات استافیلوکوکوس اورئوس در
بستنیهای حاوی غلظتهای مختلف عصاره لیموترش در
طول زمان نشان داد که در روز اول و دوم روند کاهشی
قابل مالحظه ای مشاهده نشد ولی از روز سوم به بعد روند
کاهشی تعداد باکتریها مشاهده گردیده است ،همچنین

روند کاهشی تعداد باکتریها با گذشت زمان در بستنیهای
حاوی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس نیز مشاهده شد.
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در مجاورت با غلظتهای
مختلف عصاره لیمو ترش حساسیت بیشتری نسبت به
اشریشیا کلی نشان داد به طوریکه مرگ تمامی
استافیلوکوکوس اورئوس ها در غلظت  ٪2و در روز  21اتفاق
میافتد و با افزایش غلظت به  5و  11درصد به ترتیب در
4
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5و %11و در روزبیست ویکم اتفاق افتاده است ( شکل .)2

بیشترین تأثیر کاهشی برروی تعداد باکتریها در غلظت

جدول -2اثر غلظتهای مختلف عصاره لیمو ترش بر کاهش تعداد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در بستنی سنتی در دمای -21درجه سانتی
گراد
زمان نگهداری

زمان صفر
روز 1
روز 2
روز 3
روزهفتم
روزچهاردهم
روزبیست ویکم

کنترل

بستنی
حاوی
٪1عصاره

5/1×113
8/2×113
9/1×113
1/2×113
3/8×113
2/5×113
2×113

3/2×113
1×113
7/2×113
3/95×113
8/5×112
3/85×112
1×112

بستنی
حاوی
٪2عصاره

درصد
کاهش
37/25
53/1
12/18
15/2
77/23
81/8
91

درصد
کاهش

3/15×113
3/55×113
3/8×113
2/8×113
8/5×112
2×112
1

بستنی
حاوی
٪5عصاره

11/1
58/7
57/2
38
77/2
92
111

2/5×113
7/15×112
5/95×112
5/15×112
2/3×112
1
1

درصد
کاهش
51/9
91/2
93/1
88/15
93/9
111
111

بستنی حاوی
٪11عصاره
1/1×113
2/15×112
1/1×112
1
1
1
1

Control
1%
2%
5%
10%
روز بیست
ویکم

روز چهاردهم

روز هفتم

روز سوم

روز دوم

روز اول

78/1
92/5
95/1
111
111
111
111

)log of bacteria (cfu/ml

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

درصد
کاهش

زمان صفر

شکل -2روند تغییرات تعداد استافیلوکوکوس اورئوس در بستنیهای حاوی غلظتهای مختلف عصاره لیموتر ش در طول زمان نگهداری

درصد کاهش نسبت به حالت عدم افزودن آبلیمو معنی دار
است ( .)P<1/111اختالف معنی داری بین غلظتهای ،11
 5و  2درصد وجود دارد اما بین غلظت  1درصد و بقیه
غلظت ها اختالف معنی داری وجود ندارد.
همچنین در مقایسه کاهش تعداد باکتری در طول زمان نیز
مشاهده شد که با گذشت زمان تعداد باکتریها کاهش پیدا

در مقایسه میانگین تعداد باکتری در غلظت های مختلف
آبلی مو با گروه کنترل مشاهده شد که میانگین تعداد باکتری
در همه غلظتهای آب لیمو به طور معنی داری کمتر از
میانگین تعداد باکتری در گروه کنترل است و نسبت به گروه
کنترل بیشترین کاهش در تعداد باکتری در غلظت 11
درصد آبلیمو رخ داده است .در سایر غلظت های آبلیمو نیز
5
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استافیلوکوکوس اورئوس به طور معنی داری بیشتر از
اشریشیا کلی است (.) P<1/111
ارزیابی حسی بستنیهای حاوی غلظت های مختلف عصاره
لیمو ترش نشان داد که بستنی حاوی  1درصد عصاره لیمو
ترش از نظر داوران بهترین شرایط را ازنظر طعم ومزه
(حسی) دارد .بستنی حاوی  2درصد عصاره لیمو ترش از
نظر حسی شرایط بسیار مطلوبی داشت ولی با افزایش غلظت
مصرف کنندگان (داوران ) از ترشی حاصل از افزودن لیمو
ترش شکایت داشتند ( شکل .)3الزم به ذکر می باشد که
نمونه بستنی حاوی 1درصد عصاره لیمو ترش حتی از نمونه
بستنی شاهد امتیاز بیشتری را به خود اختصاص داده است
که علت آن میتواند خوشایند نبودن طعم ومزه نمونه
بستنی شاهد ،بدلیل عدم استفاده از مواد طعم دهنده باشد.

کرده است بهطوریکه در هفته سوم بیشترین کاهش در
میانگین تعداد باکتری مشاهده شده است و نسبت به شروع
مطالعه در هفتههای اول ،دوم و سوم درصد کاهش معنی دار
است ولی در روزهای اول و دوم کاهش معنی داری دیده
نشده است (به ترتیب  P=1/233و  .)P=1/128بدین
معنی که بین روز سوم ،هفته اول ،هفته دوم و هفته سوم
اختالف معنی داری وجود دارد ولی بین روز اول و دوم در
مقایسه با بقیه زمان ها اختالف معنی داری مشاهده نشد.
در مقایسه بین دو نوع باکتری به طور کلی (با در نظر گرفتن
تمام زمان ها و تمام غلظت ها روی هم رفته) نتایج نشان
داد که درصد کاهش باکتری استافیلوکوکوس اورئوس نسبت
به باکتری اشریشیا کلی بیشتر بوده است که این اختالف از
نظر آماری معنی دار است یعنی تاثیر آبلیمو در از بین بردن

10%

5%

1%

2%

امتیاز

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Control

ل ت عصاره

شکل  -3میزان رضایت ارزیابی حسی از بستنی حاوی غلظتهای مختلف عصاره لیموترش

های حاوی غلظتهای مختلف آبلیمو به طور معنی داری
کمتر از میانگین تعداد باکتری در گروه کنترل بود.
از دیگر نتایج این تحقیق تاثیر دوره نگهداری برتاثیر گذاری
عصاره لیمو ترش بود بهطوریکه با گذشت زمان تعداد
باکتریها کاهش یافت و در هفته سوم بیشترین کاهش در
میانگین تعداد باکتری مشاهده شده است.
مرادی و محمدی ثانی ( )2112با استخراج عصاره آبی گیاه
تیموس ولگاریس به بررسی اثرات ضد باکتریایی آن علیه
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کلی و سالمونال در سه
غلظت  11 ،5و  21درصد در بستنی پرداختند ،نتایج آنها

بحث
اثرات ضد باکتریایی عصاره لیمو ترش علیه باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی در شرایط
آزمایشگاهی و خارج از بافت مواد غذایی در مطالعات
متعددی به اثبات رسیده است ( ;Sudhir et al., 2015
;Okeke et al., 2012رفیعی و همکاران.)1391 ،
نتایج این تحقیق حاکی از اثرات ضد باکتریایی عصاره لیمو
ترش بر باکتریهای مورد آزمون در بافت بستنی سنتی بود
بهطوریکه میانگین میانگین تعداد باکتری در همه بستنی-
6
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جنوبی ( ، )Paz, 1995آفریقا( Vlietinck, 1995.,
 )Kudi, 1999و استرالیا ( )Palombo, 2001نشان داده
شده است .مطالعات نشان داده است که دیواره سلولی
باکتریهای گرم مثبت نسبت به باکتریهای گرم منفی در
مقابل بسیاری از آنتی بیوتیکها  ،ترکیبات شیمیائی ضد
میکروبی ( )Krittika, 2007و حتی بسیاری از داروهای
گیاهی( )Sharifa, 2008حساسیت زیادی دارند  .وجود
الیه لیپوپلی ساکاریدی دیواره و نیز فضای پری پالسمیک از
دالئل مهم این مقاومت نسبی گرم منفی ها میباشد .گزارش
شده است که باکتریهای گرم منفی نسبت به عوامل
شیمیایی مقاومتر از انواع گرم مثبت هستند ( Tortora,
.)2001
مسمومیتهای غذایی و عوارض آنیکی از مشکالت اساسی
تمام جوامع است .این موضوع حتی در کشورهای پیشرفته
دنیا نیز به میزان زیادی دیده میشود .ازاینرو افزایش
بیماریهای ناشی از مواد غذایی بسیار نگرانکننده تلقی
میشود .امروزه مصرفکنندگان با توجه به اثرات
مضرنگهدارندههای غذایی شیمیایی و سنتتیک خواهان
استفاده از نگهدارندههای طبیعی مشتق از منابع گیاهی
هستند تا عالوه برافزایش زمان ماندگاری غذا از اثرات
مضرنگهدارندههای غذایی شیمیایی مصون باشند .همچنین
ترکیبات مشتق از گیاهان باعث بهبود طعم و مزه میشوند
که مصرفکنندگان آن را نسبت به مواد شیمیایی ترجیح
میدهند( .)Sharififar et al., 2007نتایج این تحقیق،
استفاده از عصاره لیمو ترش به عنوان یک افزودنی مناسب
به مواد غذایی را مطرح میسازد که به عنوان یک ماده
نگهدارنده طبیعی ،مانع فعالیت آلوده کنندههای بستنی
سنتی شود و گمان میرود مصرف آن در بستنیهای سنتی
از آمار مسمومیت ها میکاهد .به این منظورآنالیز ترکیبات
شیمیایی عصاره لیمو ترش جهت شناسایی ترکیبات موثره
ضد میکروبی پیشنهاد میشود.

حاکی از اثرات ضد میکروبی غلظت  %21عصاره مذکور بود (
مرادی و محمدی ثانی.)2112 ،
در مطالعه دیگری به بررسی اثر ضد میکروبی عصاره اتانولی
بره موم علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در بستنی
تهیه شده در آزمایشگاه پرداخته شد .عصاره در سه غلظت
 311 ،111و  211میلی گرم بر لیتر مورد بررسی قرار
گرفت .یافتههای پژوهش فوق نشان داد که بیشترین تأثیر
ضد باکتریایی در غلظت  211میلی گرم بر لیتر و در روز
سوم مشاهده شد .به عبارت دیگر هرچه به غلظت عصاره در
زمانهای مختلف افزوده میشود تعداد باکتریها کاهش
مییابد این کاهش با افزایش زمان بیشتر میشود که با نتایج
پژوهش ما منطبق است (.)El-Bassiony et al., 2012
محمدی و همکاران( )1391نیز در مطالعه خودبه این نتیجه
رسیدند که مدت زمان نگهداری بر لگاریتم تعداد باکتری
اشریشیا کلی در طی مرحله تولید و نگهداری پنیر سفید آب
نمکی حاوی غلظت های مختلف اسانس آویشن شیرازی
تاثیر آماری معناداری دارد ( ( ) P<1/15محمدی و
همکاران.)1391 ،
کاهش رشد باکتری اشریشیا کلی در طول دوره نگهداری
همزمان با افزایش غلظت اسانس آویشن شیرازی در گوشت
چرخ کرده در مطالعه نوری و همکاران گزارش شد که با
مطالعه حاضر همخوانی دارد.
از نتایج دیگر مطالعه حاضر این بود که میانگین تعداد
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در نمونهها به طور معنی
داری کمتر از تعداد باکتری اشرشیا کلی بود و این نشان از
حساسیت بیشتر استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به اشریشیا
کلی در بافت بستنی سنتی بود .به طور کلی باکتریهای گرم
مثبت نسبت به عصارههای گیاهی حساستر از باکتریهای
گرم منفی میباشند که این پدیده ممکن است به علت
تحمل ذاتی گرم منفیها و ماهیت و ترکیبات گیاهی باشد
( .)Krittika, 2007حساسیت بیشتر باکتریهای گرم
مثبت در مقایسه با باکتریهای گرم منفی در برابر عصاره
های گیاهان ،در مطالعات متعددی از جمله در آمریکای
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Abstract

Unpasteurized as traditional ice cream production in Iran is very common due to the increasing
use of herbal compounds as inhibitors of microbial growth, this study to examine the
antibacterial effects of Lemon juice against Staphylococcus aureus and Escherichia coli in Ice
cream prepared in the laboratory. In order to do it, ice creams containing concentrations of 1, 2,
5, and 10% lemon juice was prepared .The samples were inoculated with bacterial suspension
containing 105 cfu/gr. The samples were stored in the freezer -20 oC. During the time of 1, 2, 3,
7, 14 and 21 days, antibacterial effects of various concentrations of lemon juice was evaluated
after culture in specific media. The results showed that in all concentrations, significant
difference was observed between the number of bacteria with the control group (P<0.001) and
the greatest antibacterial effect was observed at concentrations of 10% and at 7, 14 and 21 days.
The average number of S. aureus in compared with the E. coli significantly was lower (P<0.001)
showing more sensitivity of these bacteria. Reducing the number of bacteria increase over time
and in the third week the greatest reduction in the average number of bacteria was observed.
Overall, the results suggest that lemon extract has antibacterial effects against bacteria tested in
traditional ice cream so, using it can be considered as a natural preservative in order to reduce
poisoning.
Keywords: Lemon Juice, Ice cream, Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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