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چکیده
آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس باکتری اسپوردار و گرمادوست است که سبب تغییر طعم و بو در آبمیوهها میشود .هدف از این
تحقیق ،بررسی اثر بازدارندگی نیسین و اسید آسکوربیک بر آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس در آب پرتقال بود .باکتریوسین نیسین
( 150و  )200 ppmو اسید آسکوربیک ( 100و  ) 250 ppmدر آب پرتقال آلوده به باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس استفاده
گردید .ویژگیهای میکروبی ،فیزیکی شیمیایی و حسی نمونهها طی  90روز نگهداری بررسی شد .افزودن نیسین و اسید آسکوربیک
موجب کاهش معنیدار ( )P>0/05تعداد آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس در آب پرتقال گردید .کمترین تعداد باکتری به ترتیب متعلق
به نمونه حاوی  200 ppmنیسین  250 ppm +اسیدآسکوربیک و نمونه حاوی  200 ppmنیسین  100 ppm +اسیدآسکوربیک بود .تعداد
باکتری در نمونههای حاوی نیسین و اسید آسکوربیک با گذشت زمان کاهش معنیداری ( )P>0/05یافت بطوریکه عدم رشد باکتری در
نمونه حاوی  200 ppmنیسین  250 ppm +اسیدآسکوربیک در روزهای شصتم و نودم و نیز نمونه حاوی  200 ppmنیسین 100 ppm +
اسیدآسکوربیک در روز نودم مشاهده گردید .طی زمان نگهداری ،اسیدیته نمونهها افزایش و بریکس کاهش معنیداری ( )P>0/05یافت.
در میان نمونههای آب پرتقال ،نمونه حاوی  150 ppmنیسین  100 ppm +اسیدآسکوربیک و نمونه حاوی  200 ppmنیسین100ppm +
اسیدآسکوربیک دارای باالترین امتیاز پذیرش کلی حسی بودند .با توجه به ویژگیهای میکروبی و حسی ،نمونه حاوی  200 ppmنیسین +
 100 ppmاسیدآسکوربیک به عنوان بهترین نمونه انتخاب شد .بنابراین آب پرتقال حاوی نیسین و اسید آسکوربیک ضمن داشتن کیفیت
حسی مطلوب ،میتواند در مهار آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس موثر باشد.
کلید واژه ها :آب پرتقال ،آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس ،اسید آسکوربیک ،نیسین.

مقدمه
پرتقال یکی از پرمصرفترین میوههای فصل سرماست و

اسیدی زنده میمانند حتی زمانی که آنها به درجه

مانند دیگر مرکبات غنی از ویتامین  Cاست .پرتقال

حرارت پاستوریزه رسیده باشند ( Smite et al.,

عالوه بر ویتامین  Cدارای انواع ویتامینهای E ،B ،A

 .)2010آلیسایکلوباسیلوسها ،باکتریهای اسپوردار،

و همچنین سرشار از بتاکاروتن است ،در ضمن در این

هوازی و مقاوم به گرما هستند که موجب تغییر مزه و

میوه امالح معدنی بسیاری از جمله کلسیم ،فسفر ،آهن،

بوی آبمیوه میشوند و خسارت قابل توجهی را به

منگنز و روی نیز وجود دارد ) .(Ashurt, 2016تصور

صنایع آبمیوه وارد میسازند ( Walls and Chuyate,

میشد که محصوالت اسیدی از قبیل آبمیوه و میوه

.)2000

مستعد ابتال به فساد توسط مخمرها ،قارچها و باکتری-

اسید آسکوربیک به دلیل خاصیت آنتیاکسیدانی ،دارای

های اسید الکتیک میباشند و پائین بودن  pHاین

تاثیرات حفاظت کنندگی در برابر تشکیل رادیکالهای

محصوالت اقدام موثری در برابر فساد توسط باکتریها

آزاد و بروز بیماریهای مختلف میباشد .افزودن

میباشد .در حالی که آلیسایکلوباسیلوسها ،باکتری-

مقداری اسید آسکوربیک اضافی به آب میوهها اکسیژن

هایی هستند که در محصوالت میوهای و آبمیوههای

موجود درفضای خالی بستهبندی را کاهش میدهد و
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مجله میکروب شناسی مواد غذا ئی
این امر باعث جلوگیری از اکسیداسیون احتمالی

داد افزودن نیسین به آبمیوه کیوی باعث ممانعت از

محصول ،پس از تولید میگردد ( Shalata and

رشد اسپورهای باکتری میشود

(Zhang et al.,

.)Neumann, 2001

).2016

نیسین ،یک پپتید کاتیونی کوچک متشکل از  34اسید

هدف از این تحقیق بررسی اثر بازدارندگی نیسین و

آمینه میباشد که طیف گستردهای از فعالیت ضد

اسید آسکوربیک برآلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس

میکروبی را علیه باکتریهای گرم مثبت و اسپور

در آب پرتقال بود .همچنین ویژگیهای فیزیکی

باکتریها نشان داده است و برای حفظ مواد غذایی

شیمیایی و کیفیت حسی نمونههای آب پرتقال مورد

مناسب میباشد (.)Krivorotova et al., 2016

بررسی قرار گرفت.

بررسیهایی در زمینه کنترل باکتری آلیسایکلوباسیلوس

روش کار

اسیدوترستریس انجام شده است .به طور مثال برخی

 .1تهیه کشت میکروبی

برابر

باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس ATCC

محققین

آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس را در آبمیوههای

 11778به صورت آمپول لیوفیلیزه تهیه شد .برای

هلو ،انبه و بادام زمینی بررسی و گزارش کردند بعد از 8

فعال کردن باکتری ،ابتدا طبق دستورالعمل و تحت

ساعت گرمخانه گذاری ،نیسین باعث کاهش  4سیکل

شرایط استریل سر ویال را شکسته و محتوی داخل

آلیسایکلوباسیلوس

ویال به درون لوله آزمایش حاوی محیط BAT Broth

اسیدوترستریس در آب انبه و هلو شد ولی در بادام

( ،Highmediaهند) تخلیه شد و به مدت  24ساعت

زمینی هیچ سلول زندهای باقی نماند .همچنین بعد از

در دمای  45درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری گردید.

 24ساعت گرمخانه گذاری در حضور نیسین هیچ سلول

سوسپانسیون میکروبی در  4500دور در دقیقه به مدت

زندهای دیده نشد ( De Olivera Junior et al.,

 5دقیقه سانتریفوژ گردید .رسوب حاصله جداسازی و

 .)2015در یک بررسی دیگر محققین اثر فشار باال را

در آب پپتونه  %1حل شد .سپس نمونه به داخل کووت

برآب پرتقال آلوده به آلیسایکلوباسیلوس در دماهای

منتقل گردید و در دستگاه اسپکتروفتومتر قرار داده شد

مختلف بررسی کردند .بر اساس نتایج بدست آمده در

تا میزان جذب نور در طول موج  625نانومتر اندازه

دمای  60-80درجه سانتیگراد کاهش قابل توجهی در

گیری شود .الزم به ذکر است که میزان جذب در طول

تعداد باکتری مشاهده شد ( Roig-sagues et al.,

موج  625نانومتر میبایست بین  0/08-0/13باشد که

 .)2015همچنین محققین دیگر اثر نیسین بر رشد و

معادل تراکم میکروبی  108 cfu/mlاست .از کدورت

آلیسایکلوباسیلوس

ایجاد شده 1 ،میلیلیتر برداشته و به لوله آزمایش

و

حاوی  9میلیلیتر سرم فیزیولوژی استریل منتقل

آلیسایکلوباسیلوس کنتامینانس 3را در آبمیوه کیوی

گردید .سپس مجددا از همین لوله  1میلیلیتر برداشته

بررسی کردند .نتایج نشان داد رشد کلیه سویهها می-

و به لوله آزمایش حاوی  9میلیلیتر سرم فیزیولوژی

تواند با مقدار  20 IU ml−1نیسین مهار شود .در

منتقل شد که در این مرحله تراکم مورد نظر یعنی

صورت عدم افزودن نیسین به نمونهها زمان الزم جهت

 106 cfu/mlبدست آمد (اشرفی.)1385 ،

رسیدن به  37/36 D-Value 90الی  12/43دقیقه بود

تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICو حداقل

اما با اضافه کردن نیسین زمان الزم برای  D90Cبین

غلظت کشندگی ()MBC

لگاریتمی

مقاومت

اثر

از

ضدمیکروبی

سلول

حرارتی

زنده

گونههای

نیسین

اسیدوترستریس ،1آلیسایکلوباسیلوس

در

هرباریوس2

 0/41الی  16/48دقیقه بود .به طور کلی نتایج نشان
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آب پرتقال حاوی نیسین و اسید آسکوربیک

تعیین  MICو  MBCرقتهای سریالی از

اضافه گردید .نمونههای تهیه شده در شیشههای 200

برای

نیسین ( ،Sigmaآلمان) تهیه شد و غلظتهای ،50

میلی لیتر پر و در دمای  85درجه سانتیگراد به مدت

 400 ،200 ،100و  800میلیگرم بر لیتر بدست آمد.

 30ثانیه پاستوریزه گردید .سپس نمونهها بالفاصله پس

 20میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی حاوی cfu/ml

از پاستوریزاسیون در دمای محیط به مدت  3ماه

 106از باکتری آلیسایکلوباسیلوس به همراه 160

نگهداری شدند .آزمایشهای فیزیکی شیمیایی و حسی

میکرولیتر از محیط کشت  BAT brothبه هر یک از

در روز اول تولید ،روز سی ام ،روز شصتم و روز نودم

لولههای حاوی نیسین اضافه شد ،یک لوله حاوی

انجام پذیرفت.

محیط کشت و باکتری به عنوان نمونه شاهد و لولههای

شمارش آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس

دیگرحاوی محیط کشت و باکتری و نیسین به عنوان

برای این منظور  50میلیلیتر از آب پرتقال را با 100

نمونههای اصلی در نظر گرفته شدند .تمامی لولههای

میلیلیتر از محیط  BAT brothغنی کرده ،سپس

آزمایش به مدت  24ساعت در دمای  45درجه سانتی

نمونه در دمای 80درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه

گراد گرمخانهگذاری گردید و سپس لولهها از نظر

حرارت داده شد که به باکتری در نمونه شوك حرارتی

کدورت ناشی از رشد باکتری بررسی وکمترین غلظتی

داده شد و بعد از آن تا دمای  45درجه سانتیگراد

که در آن باکتری رشد ننمود به عنوان  MICدر نظر

خنک گردید .نمونههای غنی شده در انکوباتور 45

گرفته شد .جهت تعیین  MBCاز لولههایی که در

درجه سانتیگراد به مدت  2روزگرمخانهگذاری شد،

مرحله اول در آنها عدم رشد باکتری مشاهده شد 5

سپس به میزان  0/1میلیلیتر از سوسپانسیون (آب

میکرولیتر برداشته و در محیط  BAT Agarبه مدت

پرتقال که با محیط  BAT brothغنی شده ) به صورت

 24ساعت در دمای  45درجه سانتیگراد کشت داده

سطحی داخل پلیت حاوی  BAT Agarریخته و در

شد .کمترین غلظتی از نیسین و اسید آسکوربیک که

دمای  45درجه سانتیگراد به مدت  2روز گرمخانه

سبب نابودی بیشترین تعداد باکتری ( 99/9درصد)

گذاری گردید (.(IFU, 2004

گردید به عنوان  MBCدر نظر گرفته شد

اندازهگیری اسیدیته

(.)Kiehlbauch et al.,2000

برای اندازهگیری اسیدیته از روش تیتراسیون استفاده

تهیه آب پرتقال

شد (سازمان ملی استاندارد ایران.)1386 ،

به منظور تهیه آبمیوه پرتقال 17/2 ،درصد کنسانتره

اندازهگیری بریکس

پرتقال ( ،Doehlerآلمان) و  82/8درصد آب توزین

برای اندازهگیری بریکس از دستگاه رفراکتومتر

گردید .کنسانتره از طریق دستگاه  ice-crasherیا به

دیجیتالی مدل ( ،Atagoژاپن) استفاده شد

طور مستقیم توسط پمپ وارد تانک آماده سازی شد.

(.)Akbarpour et al., 2009
ارزیابی حسی

آب پرتقال کشت داده شد تا ازآلوده نبودن آن اطمینان

ارزیابی حسی توسط  10ارزیاب آموزش دیده شرکت

حاصل شود در مرحله بعد ،آلیسایکلوباسیلوس

سن ایچ انجام گردید .شاخصهای رنگ ،بو ،مزه و

اسیدوترستریس ( )106cfu/mlبه آب پرتقال اضافه شد.

پذیرش کلی به روش هدونیک  5نقطهای (عدد  1بیانگر

همچنین نیسین ( ،Sigmaآلمان) در دو سطح ( 150و

کمترین امتیاز و عدد  5بیانگر بیشترین امتیاز) مورد

 )200 ppmو اسید اسکوربیک (،Ningxia-Qiyuan

ارزیابی قرار گرفت (.) Abdelbary, 2002

محصول فیلتر شده وارد تانک بافر گردید .سپس نمونه

چین) در دو سطح ( 100و  )250 ppmبه آب پرتقال
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آنالیز آماری

است .تیمار و زمان نگهداری اثر معنیداری ()P>0/05

آزمایش بر مبنای یک طرح کامال تصادفی انجام شد .در

بر تعداد آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس داشتند.

این تحقیق  10تیمار با  3تکراربررسی گردید .برای

کمترین تعداد باکتری به ترتیب متعلق به تیمارهای 4

تجزیه واریانس از آزمون  Fو برای کالس بندی

( 200 ppmنیسین  250 ppm +اسیدآسکوربیک) و 3

میانگینها از آزمون دانکن در سطح اطمینان %95

( 200 ppmنیسین  100 ppm +اسیدآسکوربیک) بود.

استفاده گردید .نرم افزار  SAS 9.1مورد استفاده قرار

طی زمان نگهداری جمعیت باکتری بهطور معنیداری

گرفت.

کاهش یافت ( .)P>0/05عدم رشد باکتری در تیمار 4

نتایج

( 200 ppmنیسین  250 ppm +اسیدآسکوربیک) در

ویژگیهای میکروبی نمونههای آب پرتقال

روزهای شصتم و نودم و نیز تیمار 200 ppm( 3

میزان  MICو  MBCنیسین علیه آلیسایکلوباسیلوس

نیسین  100 ppm +اسیدآسکوربیک) در روز نودم

اسیدوترستریس بهترتیب  200 ppmو  250 ppmبود.

مشاهده گردید .در تمام روزهای نگهداری بیشترین

در جدول  1تعداد آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس

تعداد باکتری متعلق به تیمار ( 10نمونه شاهد) بود.

در نمونههای آب پرتقال طی نگهداری مشخص شده
جدول -1تعداد باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس (  )cfu/mlدر نمونههای آب پرتقال طی زمان نگهداری
تیمار

ترکیب

روز 1

روز 30

1

( 150 ppmنیسین ppm +
 100اسید آسکوربیک)

2/5×103±0/16cA

3/67×102±0/07cB

روز 60
2/10×102 ±0/08cC

روز 90
4/6×101±0/15bD

2

( 150 ppmنیسیییین +
 250ppmاسید آسکوربیک)

1/22×103±0/22dA

2/8×102±0/07dB

3/3×101±0/09dC

1/5×101±0/08cC

3

( 200 ppmنیسینppm +
 100اسید آسکوربیک)
( 200 ppmنیسیییین +
 250ppmاسید آسکوربیک)
( 150 ppmنیسییین ،فاقیید
اسید آسکوربیک)
( 200 ppmنیسییین ،فاقیید
اسید آسکوربیک)
شاهد ( فاقد نیسین و اسید
آسکوربیک)

9/5×101 ±0/24eA

1/9× 101±0/09 eB

9±0/0eC

0±0/0dD

1/5×101±0/10fA

9±0/0fB

0±0/00fC

0±0/0dC

4/87×103±0/10bA

6/57× 102± 0/08bB

5/21×102 ±0/09bC

5/8×101±0/15bD

1/30×103±0/20dA

2/28×102±0/08dB

4/7×101±0/07dC

1/8×101±0/08cD

1/8×106± 0/20aA

1/6×106± 0/08aA

3/3×105± 0/09aA

1/3×105±0/08aA

4
5
6
7

*نتایج به صورت میانگین ±انحراف معیار میباشد.
* حروف بزرگ غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطر است ( ،)P>05/0حروف کوچک غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون است
(.)P>05/0

ویژگیهای فیزیکیشیمیایی نمونههای آب پرتقال

( .)P>0/05همچنین با افزایش زمان نگهداری اسیدیته

اسیدیته

محصول بهطور معنیداری ( )P>0/05افزایش یافت.

طبق جدول  ،2افزودن نیسین و اسید آسکوربیک اثر
معنیداری بر کاهش اسیدیته محصول داشت
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آب پرتقال حاوی نیسین و اسید آسکوربیک
جدول  -2مقادیر اسیدیته بر حسب اسید سیتریک (گرم در  100میلی لیتر) در نمونههای آب پرتقال طی زمان نگهداری
روز 1

تیمار

ترکیب

1

( 150 ppmنیسیییین 100 ppm +

bcB

0/810±0/0000

روز 30
cAB

0.813±0/0000

روز 60
bcAB

0/817±0/0057

روز 90
bcA

0/820±0/0057

اسید آسکوربیک)
2

( 150 ppmنیسیییین 250 ppm +

bC

0/817±0/0000

bcBC

0/820±0/0000

bAB

0/827±0/0057

bA

0/830±0/0100

اسید آسکوربیک)
3

( 200 ppmنیسین 100 ppm +اسید

0/810±0/0000bcB

0/813±0/0057cAB

bB

bA

0/817±0/0057bcAB

0/820±0/0115bcA

آسکوربیک)
4

( 200 ppmنیسیییین 250 ppm +

0/817±0/0000

0/827±0/0057

bA

0/827±0/0100

bA

0/830±0/0057

اسید آسکوربیک)
5

( 150 ppmنیسیییین ،فاقییید اسیییید

cB

0/805±0/0000

cC

0/804±0/0000

cAB

0/813±0/0000

cAB

0/814±0/0000

cAB

0/815±0/0000

bcA

0/820±0/0000

bcA

0/830±0/0000

آسکوربیک)
6

( 200 ppmنیسیییین ،فاقییید اسیییید

cBC

0/814±0/0000

آسکوربیک)
7

aC

شاهد ( فاقد نیسین و اسید

0/829±0/0000

aBC

0/838±0/0057

aB

0/843± . /0010

aA

0/848±0/0000

آسکوربیک)

*نتایج به صورت میانگین ±انحراف معیار میباشد
* حروف بزرگ غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطر است ( ،)P>0/05حروف کوچک غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون است
(.)P>0/05

مطابق با جدول  3مشخص گردید غلظتهای مختلف

شاخص بریکس نداشت ( .)P>0/05طی زمان نگهداری

نیسین و اسید آسکوربیک اثر معنیداری بر روی

بریکس بهطور معنیداری کاهش یافت (.)P>0/05

جدول -3مقادیر بریکس در نمونههای آب پرتقال طی زمان نگهداری
تیمار

ترکیب

1

( 150 ppmنیسیین 100 ppm +
اسید آسکوربیک)
( 150 ppmنیسیین 250 ppm +
اسید آسکوربیک)
( 200 ppmنیسین100 ppm +
اسید آسکوربیک)
( 200 ppmنیسیین 250 ppm +
اسید آسکوربیک)
( 150 ppmنیسییین ،فاقیید اسییید
آسکوربیک)
( 200 ppmنیسییین ،فاقیید اسییید
آسکوربیک)
شاهد ( فاقد نیسین و اسید
آسکوربیک)

2
3
4
5
6
7

روز 1

روز 30

روز 60

روز90

11/333±0/0000aA

11/267±0/000aAB

11/200±0/0577aBC

11/167±0/0577aC

11/333±0/1155aA

11/300±0/1155aA

11/200±0/1155aB

11/167±0/1155aB

11/367±0/1000aA

11/300±0/0577aB

11/200±0/0577aC

11/200±0/0577aC

11/333±0/0000aA

11/300±0/0577aA

11/200±0/0577aB

11/200±0/0577aB

11/367±0/0000aA

11/300±0/0000aB

11/200±0/0577aC

11/200±0/0577aC

11/333±0/0577aA

11/300±0/0577aA

11/200±0/0000aB

11/200±0/1155aB

11/332±0/0000aA

11/261±0/0216aB

11/182±0/0577aBC

11/156± 0/0577aC

*نتایج به صورت میانگین ±انحراف معیار میباشد.
* حروف بزرگ غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطر است ( ،)P>0/05حروف کوچک غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون است
(.)P>0/05
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مجله میکروب شناسی مواد غذا ئی
ویژگیهای حسی نمونههای آب پرتقال

ها داشتند ( ..)P>0/05در روز نودم ،نمونههای ( 1

با توجه به جدول  ،4تفاوت معنیداری در امتیاز رنگ

 150ppmنیسین  100 ppm +اسیدآسکوربیک) و ( 3

نمونههای آب پرتقال در روزهای اول و سیام مشاهده

 200ppmنیسین  100 ppm +اسیدآسکوربیک)

نشد .در روزهای شصتم و نودم نمونههای 150ppm( 1

باالترین امتیاز مزه را داشتند و بین سایر نمونهها تفاوت

نیسین  100 ppm +اسیدآسکوربیک) و 200ppm( 3

معنیداری وجود نداشت .طی زمان نگهداری امتیاز مزه

نیسین  100 ppm +اسیدآسکوربیک) امتیاز باالتری

به طور معنیداری کاهش یافت ( .)P>0/05با توجه به

نسبت به سایر نمونهها داشتند ( .)P>0/05طی زمان

شکل  ،1تفاوت معنیداری در امتیاز پذیرش کلی

نگهداری امتیاز رنگ به طور معنیداری کاهش یافت

نمونههای آب پرتقال در روزهای اول و سیام مشاهده

( .)P>0/05مطابق با جدول  ،5در تمام بازههای زمانی

نشد .در روزهای شصتم و نودم نمونههای ( 1

تفاوت معنیداری در امتیاز عطر و بوی نمونههای آب

 150ppmنیسین  100 ppm +اسیدآسکوربیک) و ( 3

پرتقال مشاهده نشد .طی زمان نگهداری امتیاز عطر و

 200ppmنیسین  100 ppm +اسیدآسکوربیک)

بو به طور معنیداری کاهش یافت ( .)P>0/05مطابق با

باالترین امتیاز و نمونههای  150 ppm( 2نیسین +

جدول  ،6تفاوت معنیداری در امتیاز مزه نمونههای آب

 250ppmاسید آسکوربیک) و  200 ppm( 4نیسین +

پرتقال در روزهای اول و سیام مشاهده نشد .در روز

 250 ppmاسیدآسکوربیک) پایینترین امتیاز را

شصتم نمونههای  150 ppm( 2نیسین 250ppm +

داشتند ( .)P>0/05طی زمان نگهداری امتیاز پذیرش

اسیدآسکوربیک) و  200 ppm( 4نیسین 250 ppm +

کلی بهطور معنیداری کاهش یافت (.)P>0/05

اسیدآسکوربیک) امتیاز پایینتری نسبت به سایر نمونه-
جدول  -4امتیاز رنگ در نمونههای آب پرتقال طی زمان نگهداری
تیمار

ترکیب

روز 1

روز 30

روز60

روز 90

1

( 150 ppmنیسییین ppm +
 100اسید آسکوربیک)
( 150 ppmنیسییییین +
 250ppmاسید آسکوربیک)
( 200 ppmنیسینppm +
 100اسید آسکوربیک)
( 200 ppmنیسییییین +
 250ppmاسید آسکوربیک)
( 150 ppmنیسین ،فاقد اسید
آسکوربیک)
( 200 ppmنیسین ،فاقد اسید
آسکوربیک)
شاهد ( فاقد نیسین و اسید
آسکوربیک)

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 aB

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 bB

2/00 ±0/00 cC

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 aB

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 bB

2/00 ±0/00 cC

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 bB

2/50 ±0/00 bC

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 bB

2/50 ±0/00 bC

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 bB

2/50 ±0/00 bC

2
3
4
5
6
7

*نتایج به صورت میانگین ±انحراف معیار میباشد.
* حروف بزرگ غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطر است ( ،)P>0/05حروف کوچک غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون است
(.)P>0/05
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آب پرتقال حاوی نیسین و اسید آسکوربیک
جدول -5امتیاز عطر و بو در نمونههای آب پرتقال طی زمان نگهداری
تیمار

ترکیب

1

( 150 ppmنیسییین ppm +
 100اسید آسکوربیک)
( 150 ppmنیسییییین +
 250ppmاسید آسکوربیک)

3

( 200 ppmنیسینppm +
 100اسید آسکوربیک)
( 200 ppmنیسییییین +
 250ppmاسید آسکوربیک)
( 150 ppmنیسین ،فاقد اسید
آسکوربیک)
( 200 ppmنیسین ،فاقد اسید
آسکوربیک)
شاهد ( فاقد نیسین و اسید
آسکوربیک)

2

4
5
6
7

روز 1

روز 30

روز 60

روز 90

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 aB

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 aB

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 aB

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 aB

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 aB

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 aB

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 aB

*نتایج به صورت میانگین ±انحراف معیار میباشد.
* حروف بزرگ غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطر است ( ،)P>0/05حروف کوچک غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون است
(.)P>0/05
جدول  -6امتیاز مزه در نمونههای آب پرتقال طی زمان نگهداری
تیمار
1
2
3
4
5
6
7

ترکیب
( 150 ppmنیسیین 100 ppm +
اسید آسکوربیک)
( 150 ppmنیسیین 250 ppm +
اسید آسکوربیک)
( 200 ppmنیسین100 ppm +
اسید آسکوربیک)
( 200 ppmنیسیین 250 ppm +
اسید آسکوربیک)
( 150 ppmنیسییین ،فاقیید اسییید
آسکوربیک)
( 200 ppmنیسییین ،فاقیید اسییید
آسکوربیک)
شاهد ( فاقد نیسین و اسید
آسکوربیک)

روز 1

روز 30

روز 60

روز 90

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/50±0/00 aB

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 bB

3/00 ±0/00 bB

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/50±0/00 aB

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/0112 bB

3/00 ±0/00 bB

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00±0/00 bB

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00±0/00 bB

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

4/00 ±0/00 aA

3/00 ±0/00 bB

*نتایج به صورت میانگین ±انحراف معیار میباشد.
* حروف بزرگ غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطر است ( ،)P>0/05حروف کوچک غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون است
(.)P>0/05
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مجله میکروب شناسی مواد غذا ئی

شکل  -1امتیاز پذیرش کلی در نمونههای آب پرتقال طی نگهداری
 150ppm :1نیسین  100 ppm +اسید آسکوربیک 150ppm :2 ،نیسین  250 ppm +اسید آسکوربیک 200ppm :3 ،نیسین 100 ppm +اسید
آسکوربیک 200ppm :4 ،نیسین  250 ppm +اسید آسکوربیک 150ppm :5 ،نیسین ،فاقد اسید آسکوربیک 200ppm :6 ،نیسین ،فاقد اسید
آسکوربیک :7 ،شاهد ( فاقد نیسین و اسید آسکوربیک)
حروف متفاوت بزرگ نشانگر اختالف معنیدار ( )p≤0/05بین زمانهای مختلف در یک تیمار میباشد.
حروف متفاوت کوچک نشانگر اختالف معنیدار ( )p≤ 0/05بین تیمارهای مختلف در یک زمان میباشد.

بحث
ویژگی میکروبی نمونههای آب پرتقال

آلیسایکلوباسیلوس اسیدترستریس در آبمیوه بررسی

افزودن نیسین و اسید آسکوربیک اثر معنیداری

کردند .در این مطالعه سطوح  104 cfu/mlو  105از

( )P>0/05بر کاهش تعداد آلیسایکلوباسیلوس

باکتری آلیسایکلوباسیلوس در آبمیوههای پرتقال،

اسیدوترستریس داشت .در تمام روزهای نگهداری

گریپ فروت و سیب مشاهده شد .همچنین مشخص

بیشترین تعداد باکتری متعلق به تیمار ( 10نمونه

شد که با کاهش  ،pHحساسیت حرارتی باکتری

شاهد) بود .کمترین تعداد باکتری به ترتیب متعلق به

افزایش مییابد .بنابراین استفاده از نیسین راه مناسبی

تیمارهای  200 ppm( 4نیسین 250 ppm +

برای کنترل این باکتری در آبمیوهها میباشد

اسیدآسکوربیک) و  200 ppm( 3نیسین 100 ppm +

( .)Evangelia et al., 1999در یک بررسی مشابه ،اثر

اسیدآسکوربیک) بود .عدم رشد باکتری در تیمار ( 4

نیسین

 200ppmنیسین  250 ppm +اسیدآسکوربیک) در

اسیدترستریس در نوشیدنیهای اسیدی ارزیابی شد .از

روزهای شصتم و نودم و نیز تیمار 200 ppm( 3

نیسین در سطوح  12/5 - 0/78 IU ml−1و همچنین

نیسین  100 ppm +اسیدآسکوربیک) در روز نودم

 3/4 - 4/2 pHدر آبمیوههایی چون پرتقال و آب

مشاهده گردید .دلیل این امر میتواند اثر نیسین و

سیب استفاده گردید .بر اساس نتایج بدست آمده

اسید آسکوربیک بر روی اسپورهای باکتری باشد.

استفاده از نیسین مقاومت حرارتی اسپورهای باکتری

افزودن اسید آسکوربیک باعث افزایش اسیدیته و

آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس را کاهش داد و مانع

کاهش  pHمحصول شده و میتواند باعث تشدید اثر

رشد اسپورها گردید .همچنین اثر بازدارنگی نیسین در

نیسین شود .همچنین مشخص گردیده که نیسن با

آب پرتقال نسبت به آب سیب بیشتر بود ( Yamazaki

افزایش حساسیت حرارتی اسپورها موجب جلوگیری از

 .)et al., 2000بهطورمشابه برخی محققین اظهار

رشد اسپورهای آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس

داشتند که استفاده از نیسین و فشار هیدرواستاتیک باال

میشود ( .)Yamazaki et al., 2000برخی محققین

در کنترل رشد آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس در

اثر نیسین را در جلوگیری از رشد باکتری

آبمیوهها موثر میباشد ( .)Yue et al., 2014همچنین
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محققین دیگر ژانگ و همکاران ( )2016گزارش نمودند

ویژگیهای حسی نمونههای آب پرتقال
نمونههای  150 ppm( 1نیسین 100 ppm +

اسپورهای گونههای آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس

اسیدآسکوربیک) و  200 ppm( 3نیسین 100 ppm +

میشود (.)Zhang et al., 2016

اسیدآسکوربیک) امتیاز رنگ ،مزه و پذیرش کلی

ویژگیهای فیزیکیشیمیایی نمونههای آب پرتقال
اسیدیته

باالتری نسبت به سایر نمونهها داشتند (.)P>0/05
نمونههای  150 ppm( 2نیسین  250 ppm +اسید

غلظتهای مختلف نیسین و اسید آسکوربیک اثر

آسکوربیک) و  200 ppm( 4نیسین 250 ppm +

معنیداری بر کاهش اسیدیته محصول داشت

اسیدآسکوربیک) پایینترین امتیاز پذیرش کلی حسی

( .)P>0/05همچنین با افزایش زمان نگهداری اسیدیته

را داشتند .اسید آسکوربیک به عنوان یک آنتیاکسیدان

محصول بهطور معنیداری ( )P>0/05افزایش یافت.

جهت حفظ طعم دهندهها استفاده میشود .بسیاری از

دلیل این امر میتواند ناشی از مصرف مواد قندی و

ترکیبات طعم دهنده بویژه آلدهیدها ،کتونها و

متابولیتهای حاصل از فعالیت باکتری آلیسایکلو-

کتواسترها به اکسیداسیون حساس هستند اسید

باسیلوس اسیدوترستریس در آب پرتقال باشد .در

آسکوربیک میتواند باعث جلوگیری از اکسیداسیون و

بررسی مشابهی که پیرامون اثر استفاده از عصاره انار بر

کاهش آنها شود اگر چه اسید آسکوربیک به عنوان یک

آلیسایکلوباسیلوس در آب سیب انجام داده شده بود،

عامل ممانعت کننده از قهوهای شدن آبمیوههای

اسیدیته نمونهها طی زمان نگهداری افزایش یافت

فرآیند نشده به حساب میآید اما این اثر میتواند طی

(رضوانی فرد )1395 ،که نتایج تحقیق حاضر با یافته-

پاستوریزاسیون و فرآیند گرما از بین برود .در چنین

های محقق فوق مطابقت دارد.

مواردی اسید آسکوربیک به عنوان تشدید کننده قهوه-

بریکس
غلظتهای مختلف نیسین و اسید آسکوربیک اثر
معنیداری بر روی شاخص بریکس نداشت (.)P>0/05
طی زمان نگهداری بریکس تمام نمونهها بهطور معنی-
داری کاهش یافت ( .)P>0/05دلیل این امر میتواند
ناشی از فعالیت باکتری آلیسایکلوباسیلوس
اسیدوترستریس و متابولیتهای حاصل از فعالیت
باکتری در آب پرتقال باشد .برخی محققین اعالم
نمودند که مقدار بریکس در نوشیدنی فراسودمند
تخمیری بر پایه مخلوط آب سیب ،هویج ،چغندر قرمز
طی  28روز نگهداری در دمای  4 ˚Cکاهش یافت که
با نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر مطابقت داشت
( .)Zandi et al., 2016بهطور مشابه محققین
دیگرگزارش نمودند که با افزایش زمان نگهداری ،میزان
بریکس در آبمیوه سیب آلوده به آلیسایکلوباسیلوس
اسیدوترستریس بهطور معنیداری کاهش یافت
(.)Tayefe et al., 2014

ای شدن عمل مینماید ) .)Ashurt, 2016در واقع

افزودن نیسین به آبمیوه کیوی باعث ممانعت از رشد

اسید آسکوربیک در دوز پایین خاصیت آنتیاکسیدانی
دارد اگر مقدارش بیشتر شود تغییرات رنگ نمونه بیشتر
خواهد شد در نمونههای حاوی  100 ppmاسید
آسکوربیک بهتر از قهوهای شدن محافظت میکند .طی
زمان نگهداری امتیاز ویژگیهای حسی نمونهها به طور
معنیداری کاهش یافت ( .)P>0/05با گذشت زمان
شدت رنگ آب پرتقال به دلیل تغییرات حاصل
درکاروتنوئیدها روند کاهشی داشته و به رنگ تیره
متمایل بوده است .همچنین اکثر آبمیوههای تازه در
معرض واکنش های فسادزا مانند قهوهای شدن و
اکسید شدن (ناشی از نور-دما-فلزات و آنزیم ها) قرار
دارند  .آب پرتقال طی نگهداری دستخوش تغییرات
نامطلوبی نظیر تغییرات رنگ ،بو ،طعم  ،کاهش مواد
مغذی و افت کیفیت میکروبی میشود ( Pereira et

)al., 2011
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Abstract
Alicyclobacillus acidoterrestris (A. acidoterrestris) is a thermophilic spore-forming bacterium
that changes taste and smell of juices. The aim of this study was to investigate the inhibitory
effect of nisin and ascorbic acid on A. acidoterrestris. Nisin (150 and 200 ppm) and ascorbic
acid (100 and 250 ppm) were used in orange juice contaminated with A. acidoterrestris.
Microbial, physicochemical, and sensory properties of the samples were investigated during
90 days’ storage. Adding nisin and ascorbic acid significantly (P<0.05) decreased the number
of A. acidoterrestris in orange juice. The sample containing 200 ppm nisin+250 ppm ascorbic
acid and the sample containing 200 ppm nisin+100 ppm ascorbic acid had the lowest number
of A. acidoterrestris, respectively. During storage, the number of bacteria in samples
containing nisin and ascorbic acid decreased significantly (P<0.05) so that no bacterial growth
was seen in the sample containing 200 ppm nisin and 250 ppm ascorbic acid on the 60th and
90th days and the sample containing 200 ppm nisin+100 ppm ascorbic acid on the 90th day.
Acidity of the samples increased and brix decreased significantly (P<0.05) during storage.
The sample containing 150 ppm nisin +100 ppm ascorbic acid and the sample containing 200
ppm nisin +100 ppm ascorbic acid had the highest score of overall acceptance. The sample
containing 200 ppm nisin +100 ppm ascorbic acid was selected as the best sample with regard
to microbial and sensory properties. Therefore, orange juice containing nisin and ascorbic
acid has suitable sensory quality and can affect the inhibition of A. acidoterrestris.
Keywords: Alicyclobacillus acidoterrestris, Ascorbic acid, Nisin, Orange juice.

81  تا70  صفحات- 98  پاییز/3  شماره/سال ششم

81

