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چکيده
اين مطالعه به منظور بررسي تاثير پوششهاي خوراکي جدايه پروتئيني آبپنير حاوي آنزيم ليزوزيم بر ويژگيهاي ميکروبي فيله مرغ در
دماي يخچال انجام شد .تيمارهاي مورد استفاده شامل تيمار کنترل و تيمارهاي حاوي پوشش جدايه پروتئيني آبپنير بدون آنزيم
ليزوزيم و حاوي غلظتهاي  0/5و  1درصد آنزيم ليزوزيم و هر کدام با  3تکرار تهيه شدند .آزمونهاي ميکروبي شامل شمارش کلي
باکتري هاي مزوفيل هوازي ،شمارش باکتريهاي سرمادوست ،شمارش سودوموناس ،شمارش باکتريهاي انتروباکترياسه طي  12روز بر
روي گروهها انجام شد .شمارش ميکروبي نمونههاي پوشش داده شده با جدايه پروتئيني آبپنير حاوي غلظتهاي مختلف آنزيم ليزوزيم
در مقايسه با نمونه شاهد کاهش معني داري ) (P<0/05نشان داد و به طور کلي با افزايش غلظت آنزيم ليزوزيم اثر ضد ميکروبي پوشش
مورد استفاده نيز افزايش يافت .يافتههاي مطالعه حاضر نشان ميدهد که جدايه پروتئيني آب پنير حاوي آنزيم ليزوزيم ،به عنوان يک
پوشش دهنده و نگه دارنده طبيعي ميتواند موجب افزايش زمان ماندگاري گوشت مرغ گردد.
واژگان کليدي :پوشش خوراکي ،پروتئين آبپنير ،آنزيم ليزوزيم ،فيله مرغ ،کيفيت ميکروبي.

مقدمه
کاهش

آلودگي

محيط

گسترش طول عمر محصوالت غذايي بستگي به

زمينه

استفاده از فناوريهاي نوين براي حفظ محصوالت

باشند ).(Maftoonzad and Badii.,2009

دارد .پوششدهي يک عامل مهم در اين زمينه به

کاهش ضايعات محصوالت و حفظ کيفيت براي مدت

منظور فراهم کردن شرايط حفاظتي مناسب براي

زمان طوالنيتر اولويت تمامي توليدکنندگان است .اين

محصوالت است .از آنجا که مواد بستهبندي با منشاء

موضوع هم براي محصوالتي که به صورت مستقيم به

مواد نفتي موجب آلودگي محيط زيست ميشوند ،فيلم

مصرف کننده فروخته ميشوند و هم محصوالتي که

ها و پوششهاي خوراکي به منظور مکمل

براي فرآوري بيشتر فرستاده ميشوند صادق است et

آلودگي

زيست

ميکروبي

مي

اکثر

بستهبنديهاي معمولي معرفي شدهاند .پوششهاي

).(Ribeiroal.,2007

خوراکي محصوالت غيرآالينده هستند زيرا از

محصوالت غذايي عمدتا در سطح آنها رخ ميدهد،

محصوالت طبيعي قابل تخريب در محيط زيست

تالشهايي به منظور بهبود ايمني و به تاخير انداختن

تشکيل شدهاند .بنابراين يک جايگزين يا مکمل

فساد از طريق اسپري کردن و يا غوطهوري در مواد

مناسب براي مواد بستهبندي معمولي به خصوص در

ضد
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کيفيت ميکروبي فيله مرغ نگهداري شده در يخچال
ميکروبي صورت گرفته است .هرچند استفاده گسترده

يکي از محصوالت جانبي توليد پنير است که بيشتر

از آنها داراي محدوديتهايي مي باشد et

آن مورد استفاده قرار نميگيرد و رها کردن آن در

) .(Ekeral.,2016اگرچه استفاده از فيلمها و

محيط موجب آلودگي محيط زيست مي شود Shoja

پوششهاي خوراکي براي حفظ کيفيت محصوالت

)and Sarikus .,2007 Gharehbagh et al.,2017
; .(Seydim ; Ramos et al.,2013در ميان

غذايي مفهوم جديدي نيست ،اما اخيرا تحقيقات در

پروتئينهايي که امکان استفاده از آن ها در زمينه

اين زمينه افزايش يافته است )Ribeiro et al.,2007

بستهبندي به ويژه براي مواد غذايي حساس به نفوذ

; .(Gennadios et al.,1997بسته بنديهاي زيست

آب و گاز وجود دارد ، ،آب پنير است .(Schmid et

تخريبپذير که قابليت خوراکي بودن و مصرف به

) al.,2012پروتئين ايزولهي آبپنير ،ماده اي با درجه

همراه مادة غذايي را دارند ،به دو دسته فيلمها و

ي خلوص باالدر محدوده  55 -00درصد مي باشد و

پوششهاي خوراکي تقسيم ميشوند Figueiro et al.,

غلظت ماده خشک آن باالي  00درصد است .(Ramos

).( et al., 2003; 2004; Liu et al., 2004
Tharanathanپوششهاي خوراکي از پليساکاريدها،

) et al.,2012ليزوزيم يک آنزيم ليتيک است که در

پروتئين ها و چربي ها تهيه شده و ميتوانند به عنوان

بسياري از سيستمهاي طبيعي يافت ميشود .ليزوزيم

حامل ترکيبات ضدميکروبي و آنتي اکسيداني مختلفي

به خاطر پايدارياش در محدوده وسيعي از  pHو دما،

همچون اسيدهاي آلي ،آنزيمها (ليزوزيم) ،ضدقارچها

داراي توان بالقوه بااليي در نگه داري مواد غذايي است.

(بنوميل) و ضدميکروبهاي طبيعي نظير بسياري از

با اين حال ،کارآيي ضدميکروبي محدود آن در مقابل

ادويهها و اسانسهاي روغني مورد استفاده قرار

باکتري گرم منفي ،کاربرد آن در صنايع غذايي را با

گيرند Tharanathan et al.,2003;Appendini et

محدوديت مواجه ساخته است ;.(Park et al., 2004

) .(Gennadios et al.,1997; al.,2003آبپنير

Boyac

)2016

al.,

et

گوشت مرغ يک منبع پروتئيني مناسب در سراسر

هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي اثرضد ميکروبي پوشش

جهان بوده و مصرف آن در طول دهههاي گذشته در

خوراکي جدايه پروتئيني آبپنير حاوي غلظتهاي

بسياري از کشورها افزايش يافته است .برخي از داليل

مختلف آنزيم ليزوزيم ( 0/5 ،0و  1درصد )w/vدر فيله

آن هزينه نسبتا پايين توليد ،محتواي چربي کم و

مرغ نگه داري شده در دماي  4درجه سلسيوس بود.

ارزش غذايي باالي گوشت مرغ ميباشد

مواد و روش کار

) .(Chouliara et al., 2007ليکن گوشت مرغ يک

تهيه پوشش

نوع ماده غذايي بشدت فاسد شدني بوده که يک محيط
نسبتا مطلوب براي رشد باکتري هايي از جمله باکتري

محلول مورد استفاده براي تهيه پوشش جدايه پروتئيني

عامل فساد و نيز ميکروارگانيسم هاي بيماريزا را فراهم

آبپنير با خلوص 00درصد (شرکت  -Daviscoآمريکا)

ميآورد .( Khanjari et al., 2013; Pavelkova et

از طريق حل کردن  0گرم پودر جدايه پروتئيني آب

)al., 2014

پنير در  01ميلي ليتر آب مقطر تهيه گرديد و گليسرول

51
سال چهارم /شماره  /4زمستان  - 69صفحات 55تا 99

مجله میکروب شناسی مواد غذائی
به ميزان 5درصد به عنوان پالستي

سايزر1

اضافه و

شدند و در روزهاي  0 ،6 ،3 ،1 ،0و 12آزمون هاي ميکروبي

محلول حاصله به صورت مداوم هم زده شد و سپس در

بر روي نمونه ها انجام گرفت( Fernández-Pan et

حمام آب گرم  00درجه سلسيوس به مدت  10دقيقه

 .)al.,2014تيمارهاي مورد مطالعه شامل فيلههاي مرغ

حرارت داده شد .بعداز سرد شدن محلول ،آنزيم

پوششدهي شده با جدايه پروتئيني آبپنير بدون آنزيم

ليزوزيم) EC 3.2.1.17شرکت مرک -آلمان) در

ليزوزيم( ،)WPIنمونههاي پوششدهي شده با جدايه

غلظتهاي 1 ، 0/5 ،0درصد ( )w/vبه محلولها اضافه

پروتئيني آبپنير به همراه  0/5درصد آنزيم ليزوزيم

گرديد و سپس در  24000دور بر دقيقه به مدت دو

( ،)L0.5نمونههاي پوشش دهي شده با جدايه پروتئيني آب

دقيقه يکنواخت گرديد ( Fernández-Pan et

پنير به همراه 1درصد آنزيم ليزوزيم ( )L1و نيز نمونههاي

.)al.,2014

فيله مرغ بدون پوشش به عنوان کنترل بودند.

آمادهسازي نمونهها

آزمايشهاي ميکروبي

نمونههاي مرغ کامل کشتار روز از کشتارگاه تهيه گرديد و به

مقدار  10گرم نمونه به همراه  00ميلي ليتر آب پپتونه 0/1

سرعت در کنار يخ به آزمايشگاه انتقال داده شدند .به منظور

درصد را در داخل کيسه مخصوص استومکرمخلوط کرده و

کاهش آلودگي ثانويه فيلههاي مرغ از مرغ کامل پس از

در استومکر(- Bagmixer® 400 W, Interscience

انتقال به آزمايشگاه جداگرديد (هدف در اين پژوهش بررسي

فرانسه) در 200دور در دقيقه به مدت يک دقيقه هموژن

اثر پوشش دهي بر قسمت فيله مرغ بود هرچند امکان

گرديد(رقت  )1/10سپس رقتهاي بعدي در لولههاي حاوي

بررسي در قسمت هاي ديگر مانند سينه مرغ نيزفراهم مي

آب پپتونه 0/1درصد تهيه شد .براي شمارش کلي باکتري-

باشد) .به منظور تهيه هر پوشش ،قطعات  25گرمي فيله

هاي مزوفيل هوازي پس از تهيه سريال رقت از نمونهها ،

مرغ(قطعات فيله مرغ ارايه شده در بازار  25و يا  10گرمي

کشت در محيط ( PCA2شرکت مرک  -آلمان) صورت

نمي باشند و دليل انتخاب قطعات  25گرمي به منظورتهيه

گرفت و در دماي  33درجه سلسيوس به مدت  45ساعت

هرپوشش توزين  10گرم از نمونه هاي تيمارهاي مختلف با

گرمخانه گذاري انجام گرفت و با توجه به فاکتور رقت تعداد

هدف انجام آزمايش هاي ميکروبي مي باشد چون پس از

باکتريهاي مزوفيل هوازي به صورت  log cfu/gگزارش

انجام پوشش دهي به دليل جذب سطحي محلول پوشش

شد .به منظور شمارش باکتريهاي سرمادوست پس از تهيه

دهي امکان کاهش وزن وجود دارد) ،به مدت دو دقيقه در

سريال رقت از نمونهها  ،کشت در محيط ( PCAشرکت

 100ميلي ليتر محلول پوشش دهنده حاوي غلظتهاي ،0

مرک  -آلمان) صورت گرفت و در دماي  3درجه سلسيوس

 0/5و 1درصد( )w/vآنزيم ليزوزيم قرار گرفتند و پس از آن

به مدت  3روز گرمخانه گذاري انجام گرفت و با توجه به

به منظور آب چکاني بر روي توري فلزي در دماي  4درجه

فاکتور رقت تعداد باکتريهاي سرمادوست به صورت log

سلسيوس به مدت  10دقيقه قرار گرفتند تا مقادير اضافي

 cfu/gگزارش شد .براي شمارش سودوموناس از رقت هاي

پوشش از سطح فيله مرغ خارج شود .سپس نمونهها در

مختلف تهيه شده از هر نمونه در محيط سودو موناس

دماي  4درجه سلسيوس در بستههاي پلي اتيلني نگهداري

آگار(3شرکت مرک-آلمان) کشت صورت گرفت و سپس در
2. Plate Count Agar
3 .Pseudomonas agar

1.plasticizer
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کيفيت ميکروبي فيله مرغ نگهداري شده در يخچال
دماي 25درجه سلسيوس به مدت24-45ساعت گرمخانه

نتايج

گذاري انجام گرفت و با توجه به فاکتور رقت تعداد باکتري-

با توجه به نتايج پژوهش سنتر و همکاران ( ،)2000تعداد کل

هاي سودوموناس به صورت  log cfu/gگزارش شد .براي

باکتريهاي مزوفيل براي گوشت تازه  3 log cfu/gدر نظر

شمارش باکتريهاي انتروباکترياسه پس از تهيه سريال رقت

گرفته شده است( .)Senter etal.,2000همانگونه که در

از نمونه ها  ،کشت در محيط ( VRBGA4شرکت مرک -

جدول  1نشان داده شده است ميانگين لگاريتم شمارش کلي

آلمان) صورت گرفت و در دماي  33درجه سلسيوس به مدت

باکتريهاي مزوفيل به طورکلي در طول مدت نگه داري نمونه

 24ساعت گرمخانه گذاري انجام گرفت و با توجه به فاکتور

ها در دماي يخچال ،به طور معنيداري ) (P<0.05در تمام

رقت تعداد باکتريهاي انتروباکترياسه به صورت log cfu/g

نمونهها افزايش يافت و سرعت اين افزايش در نمونههاي کنترل

گزارش شد.

بيشتر بود .در نمونه شاهد ميزان آن از  3/22 log cfu/gدر

آناليز آماري

روز صفر به 14/31 log cfu/gدرروز 12افزايش يافت .در روز
اول ،لگاريتم تعداد باکتريهاي مزوفيل هوازي درگرم ( log

تجزيه و تحليل آماري دادهها توسط آزمون آناليز

 )cfu/gدر نمونههاي تيمارهاي شاهد(کنترل) ،نمونههاي

واريانس( )ANOVAو آزمون تکميلي  Tukey HSDبا

پوشش دهي شده با جدايه پروتئيني آبپنير بدون آنزيم

نرم افزار آماري  SPSSويرايش  22و سطح معني داري

ليزوزيم( ،)WPIنمونههاي پوششدهي شده با جدايه پروتئيني

 0/05انجام شد .به منظور بررسي تغييرات ميکروبي اندازه

آبپنير به همراه  0/5درصد آنزيم ليزوزيم ( ،)L0.5نمونه هاي

گيري شده در روزهاي متوالي آزمايش در هر دسته از

پوشش دهي شده با جدايه پروتئيني آبپنير به همراه 1درصد

تيمارها از آزمون  Repeated Measureاستفاده شد.

آنزيم ليزوزيم ( )L1به ترتيب  5/33و 4/43و 4/42و  3/33بود.
بعد از گذشت  6روز تعداد باکتريها در نمونههاي شاهد به
بيش از  3 log cfu/gدر حالي که نمونههاي  L1پس از 0روز
به اين ميزان رسيد.

4 .Violet Red Bile Glucose Agar
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
جدول -1ميانگين تعداد باکتريهاي مزوفيل هوازي( )Log cfu/gدر تيمارهاي مختلف فيله مرغ طي زمان نگهداري در دماي .4 ºC

تيمار/
روز

روز0

روز1

روز3

روز6

روز0

روز12

شاهد

3/22±0/00Aa

5/33±0/65Ab

6/53±0/04Ac

5/65±0/13Ad

11/60±0/05Ae

14/31±0/03Af

WPI

3/22±0/00Aa

4/43±0/01 Ab

6/34±0/15 ABc

3/00±0/63 ABd

10/65±1/34 ABe

13/35±0/56

L0.5

3/22±0/00Aa

4/42±0/02Bb

5/56±0/05 BCc

6/40±0/13 BCd

3/55±0/14 ABe

L1

3/22±0/00Aa

3/33±0/05 Cb

5/14±0/03 Dc

5/06±0/05 CDd

3/06±0/06 BCe

ABf

0/33±0/11
BCf

5/02±0/00 Df

* نمونه هاي مرغ بدون پوشش(کنترل).
*فيله هاي مرغ پوششدهي شده با جدايه پروتئيني آبپنير بدون آنزيم ليزوزيم(.)WPI
*نمونه هاي پوششدهي شده با جدايه پروتئيني آبپنير به همراه  0/5درصد آنزيم ليزوزيم (.)L0.5
* نمونه هاي پوشش دهي شده با جدايه پروتئيني آبپنير به همراه 1درصد آنزيم ليزوزيم (.)L1

در رابطه با باکتريهاي سرمادوست ،در نمونه شاهد(کنترل)

پروتئيني آبپنير به همراه  0/5درصد آنزيم ليزوزيم (،)L0.5

ميزان آن از 2/55 log cfu/gدر روز صفر به log cfu/g

نمونههاي پوشش دهي شده با جدايه پروتئيني آبپنير به

 5/54درروز 12افزايش يافت .در روز اول ،لگاريتم تعداد

همراه 1درصد آنزيم ليزوزيم ( )L1به ترتيب 3/03 ،و  3/60و

باکتريها در گرم در نمونههاي تيمارهاي شاهد(کنترل)،

 3/11بود .که پس از  0روز نگهداري تعداد باکتريها در

نمونههاي پوشش دهي شده با جدايه پروتئيني آبپنير بدون

تمامي نمونهها به بيش از 3log cfu/gرسيد(نمودار.)1

آنزيم ليزوزيم( ،)WPIنمونههاي پوششدهي شده با جدايه
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کيفيت ميکروبي فيله مرغ نگهداري شده در يخچال
نمودار -1تغييرات باکتريهاي سرمادوست در نمونه شاهد و تيمارهاي مختلف طي نگهداري در يخچال به مدت  12روز.

تعداد باکتري سودوموناس در نمونه شاهد از log cfu/g

همراه  0/5درصد آنزيم ليزوزيم ( ،)L0.5نمونههاي پوشش

 3/51در روز صفر به  10/03 log cfu/gدر روز 12افزايش

دهي شده با جدايه پروتئيني آبپنير به همراه 1درصد

يافت .در روز اول ،لگاريتم تعداد باکتريها در گرم در نمونه

آنزيم ليزوزيم ( )L1به ترتيب 5/43 ،و  5/10و 4/64و 4/13

هاي تيمارهاي شاهد(کنترل) ،نمونههاي پوشش دهي شده

بود .که پس از  0روز نگهداري تعداد باکتريها در نمونههاي

با جدايه پروتئيني آبپنير بدون آنزيم ليزوزيم(،)WPI

 L1به بيش از  3 log cfu/gرسيد (نمودار.)2

نمونههاي پوششدهي شده با جدايه پروتئيني آبپنير به
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
نمودار -2تغييرات باکتري هاي سودو موناس در نمونه شاهد(کنترل) و تيمارهاي مختلف طي نگه داري در يخچال به مدت  12روز.
12

8
control

6

WPI

L0.5

4

L1

2
0

d12

d6

d9

d3

d1

d0

) (logcfu/gت ييرا باکتري هاي ودومونا

10

زمان نگه داري روز

تعداد باکتريهاي انتروباکترياسه در نمونه شاهد(کنترل)

حدود  1/45و  1/33و  1/26و  1/13بود .که پس از  12روز

 1/16 log cfu/gدر روز صفر به  3/44 log cfu/gدر

نگهداري تعداد باکتريها در گرم در نمونههاي تيمارهاي

روز  12افزايش يافت .در روز اول ،لگاريتم تعداد باکتريها

شاهد(کنترل) ،نمونه هاي پوشش دهي شده با جدايه

در گرم در نمونههاي تيمارهاي شاهد(کنترل) ،نمونههاي

پروتئيني آبپنير بدون آنزيم ليزوزيم( ،)WPIنمونه هاي

پوشش دهي شده با جدايه پروتئيني آبپنير بدون آنزيم

پوششدهي شده با جدايه پروتئيني آبپنير به همراه 0/5

ليزوزيم( ،)WPIنمونههاي پوششدهي شده با جدايه

درصد آنزيم ليزوزيم ( ،)L0.5نمونههاي پوشش دهي شده

پروتئيني آبپنير به همراه  0/5درصد آنزيم ليزوزيم

با جدايه پروتئيني آبپنير به همراه 1درصد آنزيم

( ،)L0.5نمونههاي پوشش دهي شده با جدايه پروتئيني

ليزوزيم( )L1به ترتيب 3/44 ،و  3/13و  2/65و  2/41بود

آبپنير به همراه 1درصد آنزيم ليزوزيم( )L1به ترتيب،

(نمودار.)3
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کيفيت ميکروبي فيله مرغ نگهداري شده در يخچال
نمودار -3تغييرات باکتريهاي انتروباکترياسه در نمونه شاهد و تيمارهاي مختلف طي نگهداري در يخچال به مدت  12روز.

گوشت مرغ بر مبناي قوانين سازمان دامپزشکي حداکثر 22

ف ساد نمي شوند بلکه مدت زمان ماندگاري محصول پوشش

ساعت دردماي يخچال ماندگاري دارد .معموالً با گذشت اين

دهي شده را افزايش مي دهند و پوشش هاي خوراکي با

زمان ،در اثر دو عامل تغييرات شيميايي يا افزايش بار

هدف بررسي مدت زمان ماندگاري ماده غذايي در يک بازه

ميکروبي دچار فساد مي شود .آلودگي ميکروبي يکي از

زماني با توجه به انتخاب شرايط آزمايش استفاده مي شوند.در

عوامل اصلي فساد فرآورده هاي طيورنگهداري شده در شرايط

اين پژوهش با انتخاب دماي يخچالي به منظور بررسي مدت

سرد مي باشد که منجر به افت کيفيت و فساد محصول مي

زمان ماندگاري بازه زماني  12روز را براساس پژوهشهاي

گردد .البته باکتريها يکي از عوامل اصلي فساد ميکروبي

انجام شده انتخاب گرديد.

درفرآوردههاي

گوشتي

مي

باشند(عابديني

و

بحث

همکاران .)1303،بنابراين هدف در اين پژوهش به کارگيري
عوامل ضد ميکروبي به منظور اقزايش مدت زمان ماندگاري

نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که پوشش دهي فيله

گوشت فيله مرغ مي باشد .براين اساس در اين پژوهش با

مرغ با جدايه پروتئيني آبپنير در مقايسه با نمونههاي

افزايش زمان ماندگاري و تجزيه پروتئينها و توليد ترکيبات

بدون پوشش ميتواند اثر بازدارندگي بر شاخصهاي

ازته فرار و هم چنين افزايش بارميکروبي شاهد افزايش تعداد

ميکروبي مورد بررسي داشته باشد ،همچنين افزودن آنزيم

باکتريها در نمونه شاهد درمقايسه با نمونههاي حاوي

ليزوزيم نيز

موجب تشديد بازدارندگي از رشد

پوشش ايزول ه پروتئين آب پنير به همراه آنزيم ليزوزيم بوديم

ميکروارگانيسمها شده است .به طوري که کمترين شمارش

و هرچه غلظت آنزيم ليزوزيم به عنوان عامل ضد ميکروبي

ميکروبي در نمونههاي پوششدهي شده با ميزان آنزيم

افزايش يافت  ،تعداد باکتريها در مقايسه با نمونه کاهش

ليزوزيم يک درصد به دست آمد .بعد از گذشت  6روز تعداد

يافت .بسته بندي هاي زيست تخريب پذير ازجمله پوشش-

باکتريها در نمونههاي شاهد به بيش از 3 log cfu/g

هاي خوراکي مانند ايزوله پروتئين آب پنير مانع رشد عوامل

رسيد که ميتواند آنها را غير قابل مصرف کند در حالي که
12
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
نمونههاي  L1پس از  0روز به اين ميزان رسيد .مشاهدات

با نمونه شاهد گرديد).(Pavelková et al., 2014

اين پژوهش با مشاهدات محققان ديگر در رابطه با بررسي

فرناندز پن و همکاران ( ،)2014به منظور بهبود کيفيت و

اثر پوششهاي خوراکي در افزايش زمان ماندگاري گوشت

افزايش ماندگاري سينه مرغ ،از پوشش جدايه پروتئين آب

مرغ مطابقت دارد .به طور مثال کوليارا و همکاران (،)2003

پنير حاوي اسانس هاي پونه کوهي و ميخک استفاده

به بررسي اثر ترکيبي اسانس پونه کوهي ( 0/1و  1درصد

نمودند .دراين پژوهش به ارزيابي تعداد باکتريهاي هوازي،

وزني/وزني) و بستهبندي اتمسفر اصالح شده ( 70%

الکتيک اسيد باکتريها ،انتروباکترياسه ،سودوموناس و

 CO2/30% N2و  (30% CO2/70% N2بر روي

سرماگراها پرداختند .بر اساس نتايج اسانس پونه کوهي در

کيفيت و ماندگاري گوشت سينه مرغ در دماي  4درجه

مقايسه با اسانس ميخک داراي اثر ضدميکروبي بهتري بود و

سلسيوس پرداختند .براساس نتايج استفاده از بستهبندي

استفاده از غلظت  2درصد(حجمي/حجمي) موجب افزايش

اتمسفر اصالح شده و اسانس پونه کوهي موجب کاهش

زمان ماندگاري سينه مرغ از  6تا  13روز

تمامي گروههاي ميکروارگانيسم مورد ارزيابي (تعداد باکتري

گرديد (Fernández-Pan et al.,2014).بازرگاني

هاي مزوفيل هوازي ،سودوموناس ،باکتريهاي اسيد

گيالني و همکاران ( ،)2015اثر فرو بردن درآب انار و

و

پوشش کيتوزان حاوي اسانس آويشن را در ماندگاري

شاهد

گوشت سينه مرغ در طول نگه داري در يخچال بررسي

گرديد).(Chouliara et al., 2007خنجري و همکاران

نمودند .نمونهها در دماي  4درجه سلسيوس به مدت 20

( ،)2013در مطالعه خود به بررسي بستهبندي گوشت فيله

روز ذخيره شدند و در فواصل زماني  5روزه مورد ارزيابي

مرغ با استفاده از کيتوزان و -O, Nکربوکسي متيل و

قرار گرفتند .در تمامي نمونهها در مقايسه با نمونه شاهد به

اسانس پونه کوهي براي افزايش ماندگاري پرداختند .تعداد

طور معني داري) (P<0/05تعداد کل باکتري ،سودوموناس،

کل باکتريها در نمونههاي شاهد از روز  6و نمونههاي تيمار

باکتريهاي اسيد الکتيک ،انتروباکترياسه ،سرماگرا و

شده با اسانس پونه کوهي از روز  10به بعد از 3 log/cfu

مخمرها ،در طول دوره ذخيرهسازي کاهش يافته بود et

تجاوز کرد .شمارش کلي باکتري ها در نمونههاي تيمار شده

) .( Bazargani-Gilani al.,2015در مطالعه حاضر با

با کيتوزان و اسانس پونه کوهي تا انتهاي مطالعه به اين

افزودن سطوح مختلف آنزيم ليزوزيم ميکروارگانيسم هاي

حد نرسيد ) .(Khanjari et al., 2013پاولکوا و

مورد آزمون (باکتريهاي مزوفيل هوازي ،باکتريهاي

الکتيک،

مخمرها،

انتروباکترياسه)

در

بروکوتريکس
مقايسه

با

ترموسفاکتا
نمونه

باکتريهاي

سودوموناس،باکتريهاي

همکاران ( ،)2014اثر بسته بندي خالء را به همراه

سرمادوست.،

 ،EDTAاسانس پونه کوهي و آويشن بر روي کيفيت

انتروباکترياسه) در نمونه هاي گوشت مرغ درطول مطالعه

ميکروبي سينه مرغ بررسي نمودند .نمونههاي سينه مرغ

نسبت به گروه کنترل همراه با کاهش بود .بر اساس نتايج

تحت بستهبندي خالء در دماي  4درجه سلسيوس به مدت

حاصل از اين مطالعه ،استفاده از پوشش خوراکي جدايه

 15روز قرار گرفتند .استفاده از بستهبندي خالء،EDTA،

پروتئيني آبپنير در بستهبندي فيلههاي مرغ سبب

اسانس پونه کوهي و آويشن موجب کاهش تمامي گروههاي

جلوگيري از افزايش عوامل تاثيرگذار در فساد ميکروبي آن

ميکروارگانيسم مورد ارزيابي (تعداد باکتريهاي هوازي،

ميشود .بويژه افزودن سطوح مختلف آنزيم ليزوزيم در

سودوموناس آئروژينوزا ،الکتوباسيل و کلي فرم) در مقايسه

فرموالسيون پوششها اثر همافزايي و وابسته به غلظت در
19
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 درصد در پوشش مناسب تر است و اين1 ميزان ليزوزيم
روش مي تواند مدت زمان ماندگاري نمونههاي مرغ پوشش
 درصد آنزيم ليزوزيم را1 داده شده با آبپنير حاوي غلظت
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کيفيت ميکروبي فيله مرغ نگهداري شده در يخچال

Effects of whey protein isolate coating enriched with Lysozyme on the
microbial quality of chicken fillets during refrigerated storage.
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Absrtact
This study was conducted to investigate the effects of whey protein isolate with Lysozyme on the shelflife of chicken fillets during refrigerated storage. Chicken fillets were treated in whey protein isolate and
whey protein isolate containing 0.5, 1 % Lysozyme and compared with chicken fillets without any
coating (control) with 3 replicates were prepared. The microbial parameters (Total bacterial Mesophilic,
Enterobacteriaceae, Psychrotroph and Pseudomonas spp count) were evaluated for 12 days. Results
showed that during the storage time, in the samples coated with whey protein isolate containing different
concentration of Lysozyme, a significant reduction (p< 0.05) were observed in the entire evaluated
microorganism groups compared to the control samples. Also a dose related trend was observed due to
addition of Lysozyme. Overall the findings of present study suggest that whey protein isolate contain
with Lysozyme, may use as a natural coating and preservative to extend the chicken meat shelf life.
Keywords: Edible coating, Whey Protein Isolate, Chicken fillet, Lysozyme, Microbial quality.
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