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چکيده
به دلیل اهمیت مصرف گوشت و فرآورده های آن بخصوص سوسیس و کالباس و عوارض سوء ناشی از مصرف
نگهدارندههای مصنوعی مورد استفاده در آنها ،این تحقیق با هدف بررسی اثر نگهدارنده طبیعی کیتوزان بر ماندگاری
کالباس گوشت حرارت دیده و مقایسه آن با نگهدارنده مصنوعی نیتریت سدیم انجام شد .در این تحقیق کالباس گوشت
حرارت دیده در دو تیمار کیتوزان  1%و نیتریت سدیم  0/01%به همراه نمونه شاهد فاقد نگهدارنده ،طی شصت روز
نگهداری در دمای  °4Cمورد ارزیابیهای کیفی قرار گرفت .به طوریکه نمونهها از نظر تغییرات بار میکروبی،
اکسیداسیون چربی ،تغییرات  pHو خصوصیات حسی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد افزودن کیتوزان
توانست اختالف معنیداری را از نظر کنترل اکسیداسیون چربی نسبت به نمونه شاهد ایجاد کند ( ،)P>0/05در حالی که
نیتریت سدیم نتوانست از این نظر تفاوتی با نمونه شاهد به وجود آورد ( .)P<0/05در شمارش جمعیت میکروبی ،تیمار
حاوی کیتوزان توانست تقریبا مشابه با نمونههای حاوی نیتریت سدیم اختالف معنیداری در شمارش کلی باکتریهای
مزوفیل و سرمادوست و همچنین کپک و مخمر نسبت به نمونه شاهد ایجاد نماید ( .)P>0/05نتایج همچنین نشان داد
افزودن کیتوزان همانند افزودن نیتریت سدیم موجب کنترل تغییرات  pHگردید .ضمن اینکه نمونههای حاوی کیتوزان
رنگ مطلوب تری نسبت به نمونه شاهد و تیمار حاوی نیتریت سدیم داشتند؛ لذا میتوان نتیجه گرفت کیتوزان در غلظت
 %1عالوه بر داشتن اثر مناسب ضد اکسیداسیونی برروی چربیها ،دارای اثری مشابه با نیتریت سدیم در کنترل بار
میکروبی کالباس گوشت حرارت دیده میباشد .کیتوزان همچنین در این غلظت میتواند باعث کنترل تغییرات  pHو بهبود
رنگ در نمونههای محصول گردد.
واژگان کليدي :فرآورده گوشتی ،کیتوزان ،ماندگاری ،نگهدارنده طبیعی
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مقدمه

منظور بهبود کیفیت ،افزایش ماندگاری و در عین حال

امروزه همراه با افزایش آگاهی عمومی ،بسیاری از

جلوگیری از ضررهای اقتصادی مفید بلکه ضروری

مصرف کنندگان ،مواد غذایی را به عنوان وسیلهای به

باشد (جورجانتلیس و همکاران 2007 ،الف؛ یین و

منظور مدیریت سالمت خود استفاده میکنند (جوآ و

همکاران.)2003 ،

همکاران .)2001 ،گوشت و محصوالت گوشتی مواد

در سالهای اخیر تولیدکنندگان از افزودنیهای مصنوعی

مغذی متراکمی هستند که منبع طیف وسیعی از مواد

مختلف مانند نمکهای نیترات و نیتریت به منظور کنترل

مغذی مانند پروتئینها ،چربیها و ویتامینها میباشند

بار میکروبی و فساد شیمیایی و آنتی اکسیدانهایی

(وربکوهمکاران .)2010 ،یکی از انواع محصوالت گوشتی

همچون  BHAبوتیله هیدروکسی آنیزول BHT3،بوتیله

کالباس 1است که در نواحی مختلف جهان بسیار پر

هیدروکسی تولوئن 4و  PGیا پروپیل گاالت 5برای به

طرفدار می باشد (لیووهمکاران .)2009 ،این محصول

تاخیر انداختن اکسیداسیون و تندی محصوالت غذایی

عبارت است از مخلوط یکنواخت و پایدار حاصل از

استفاده میکنند (جورجانتلیس و همکاران 2007 ،الف؛

قطعات گوشت تازه دامهای کشتاری ،چربی و آب که

ساالما و همکاران .)2004 ،نیترات و نیتریت عمدتا به

همراه با افزودن مواد دیگر در داخل پوششهای طبیعی

منظور تثبیت رنگ بافتهای گوشت بدون چربی ،شرکت

و یا مصنوعی در شرایط مناسب پر شده و پس از طی

در ویژگی طعم گوشت عمل آمده ،جلوگیری از رشد

فرآیندهای الزم تا زمان مصرف در یخچال یا شرایط

میکروارگانیسمهای عامل فساد و مسمومیت غذایی و به

سردخانهای نگهداری میشود (استاندارد  2303ایران،

تاخیر انداختن طعم تندی یا تیزی استفاده میشوند

 1384و لیو و همکاران.)2009 ،

(کامکار و همکاران .)1383 ،یکی از مهمترین مسائل

فرآوردههای نیمه آماده گوشتی که در شرایط یخچال

مربوط به افزودنیها ،بخصوص نیتریت و نیترات خطر

نگهداری میشوند عمر ماندگاری2محدودی دارند (ملنیک

سرطانزایی آنها میباشد ،بطوری که واکنش اسید نیترو

وهمکاران )2003 ،و معموال در اثر یکی از دو عامل

(که به وسیله شکستن نیتریت تولید میشود) با آمینهای

تغییرات شیمیایی و یا افزایش بار میکروبی دچار فساد

نوع دوم تولید نیتروز آمین میکند که در شیمی آلی

میشوند (سبرانک و همکاران .)2005 ،تندی اکسیداتیو یا

مادهای کامال شناخته شده است (کامکار و همکاران،

اکسیداسیون چربیها مهمترین نوع فساد شیمیایی در

.)1383

محصوالت گوشتی است (سبرانک و همکاران.)2005 ،

افزایش سطح توجه و آگاهی مصرف کنندگان نسبت به

این نوع از فساد در اثر بوجود آمدن رادیکالهای آزاد از

مسائل پزشکی و سالمت (جورجانتلیس و همکاران،

اسیدهای چرب و در نهایت تولید ترکیبات آلدئیدی

 2007الف) ،تغییر تقاضای مردم و افزایش رقابت جهانی

حاصل میشود (عبدالحمید و همکاران .)2009 ،علیرغم

موجب گردید که تولیدکنندگان محصوالت گوشتی،

اهمیت اکسیداسیون چربیها در کاهش کیفیت فرآورده-

بدنبال روشهای نوین تولید و افزودنیهای جدید باشند،

های گوشتی ،فساد بهدلیل آلودگی میکروبی میتواند

بطوریکه توسعه فرآیندهای تولید در صنایع گوشتی را

منجر به ایجاد خطرات جدی تر در سالمت مصرفکننده

موجب گردید (وایز و همکاران .)2010 ،امروزه استفاده

گردد .بر همین اساس بنظر میرسد استفاده از موادی

از ترکیبات با منشاء گیاهی و حیوانی به دلیل توانایی

مناسب با فعالیت ضد باکتریایی و ضد اکسیدانی به
Ham or Kielbasa .1
Shelf Life .2

Butylated Hydroxy Anisole.3
Butylated Hydroxy Toluene.4
Propyl Gallate.5
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بالقوه آنها به عنوان افزودنیهای سالم بسیار مورد

امولسیون کنندگی آن اشاره کرد (کوما و همکاران،

توجه قرار گرفته است (مرادی وهمکاران.)1389 ،

 .)2002اخیرا به استفاده از کیتوزان در غذاهای تجاری

از ترکیبات طبیعی که دارای خواص ضد میکروبی و ضد

توجه زیادی شده و خواص ضد میکروبی و آنتی

رزماری 1،مریمگلی2،

اکسیدانی کیتوزان در فرآوردههای تهیه شده از گوشت

آویشن( 3،راماراتمان و همکاران1995 ،؛ ریزنار و

بسیار مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است .محققان

توکوفرول 7و

زیادی همچون کمیل و همکاران در سال  ،2002یین و

کیتوزان 8اشاره کرد (جوو همکاران2001 ،؛ یین و

همکاران در سال  ،2003کانات و همکاران در سال 2008

همکاران2003 ،؛ کوما و همکاران2002 ،؛ جورجانتلیس و

و برخی دیگر ،کیتوزان را دارای خصوصیات ضد

همکاران2007 ،ب؛ کانات و همکاران2008 ،؛ لوپز و

میکروبی و آنتی اکسیدانی دانسته و تحقیقات وسیعی در

همکاران2005 ،؛ نو و همکاران2007 ،؛ شان و همکاران،

این رابطه برروی مواد غذایی مختلف انجام دادهاند.

2005؛ ویانیشلیوا و همکاران.)2006 ،

بنابر منابع موجود تاکنون هیچ تحقیقی در رابطه با تاثیر

کیتوزان نوعی پلی ساکارید است که از واحدهای گلوکز

ضد اکسیداسیونی کیتوزان به عنوان نگهدارندهی طبیعی

آمین و ان-استیل گلوکز آمین تشکیل شده است .کیتوزان

بروی کالباس گوشت حرارت دیده و مقایسه آن با

B(1-4)-acetyl

نگهدارنده مصنوعی نیتریت سدیم در شرایط نگهداری در

 }glucosamineکه یکی از فراوانترین پلیمرهای طبیعی

سردخانه صورت نگرفته است .به همین منظور این

است بدست میآید و به عنوان یک بیوپلیمر همه کاره

پژوهش با هدف بررسی اثرات ضد میکروبی و آنتی

کاربردهای گستردهای در صنایع غذایی دارد (کوما و

اکسیدانی کیتوزان در کالباس گوشت حرارت دیده و

همکاران2002 ،؛ کمیل و همکاران .)2002 ،منبع عمده و

درنهایت مقایسه عملکرد آن با نیتریت سدیم انجام

تجاری کیتین پوست سخت پوستانی همانند میگو ،شاه

گردید.

اکسیداسیونی میباشند میتوان به
همکاران،)2006 ،

از

استیل

میخک 4،نعناع5،زیره6،

زدایی

کیتین

{D-

میگو و خرچنگ است و به طور وسیعی از طریق
فرآوری ضایعات و محصوالت فرعی سخت پوستان

مواد و روشها

قابل دسترسی است (کوما و همکاران .)2002 ،ثابت شده

مواد مصرفي :کیتوزان مورد استفاده در این پژوهش از

است که کیتوزان یک ماده غیر سمی ،تجزیه پذیر و

شرکت سیگماآلدریچ (Sigma Aldrich Inc., St. Louis,

سازگار با محیط زیست است (مرادی و همکاران1389 ،؛

)( MO, USAوزن مولکولی متوسط ،ویسکوزیته CP

کوما و همکاران .)2002 ،از ویژگیهای عملکردی

 ،800-200درجه داستیالسیون  75-85%و به صورت

کیتوزان میتوان به خصوصیات ضد میکروبی ،آنتی

پودر سفید رنگ) تهیه گردید .مواد اولیه مورد استفاده

اکسیدانی ،تشکیل فیلم (مرادی و همکاران ،)1389 ،اتصال

در فرمول شامل گوشت تازه بدون استخوان گوساله به

چربی ،افزایش جذب ،اتصال و استحکام آب و خاصیت

میزان  40درصد کل فرمول (تمامی گوشت از قسمت ران
و از بازارهای محلی تهیه گردید) ،سویای خشک  ،2%آب

Rosmarinus officinalis.1
Salvia officinalis.2
Thymus vulgaris.3
Clove.4
mint.5
Cumin.6
Tocopherol.7
Chitosan.8

یخ  ،22%آرد گندم  ،10%نشاسته و گلوتن  ،6%اسید
آسکوربیک و ادویه  6%بود.
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روش تهيه فرموالسيون :برای دست یابی به فرمول

 ،)Germanyبرای شمارش باکتریهای انتروباکتریاسه

بهتر و یکنواخت تر ابتدا گوشتها منجمد شده و سپس

به روش ( ISO 21528-2:2004ایزو 2004 ،الف) و از

در کاتر1کامال خرد و یکنواخت گردیدند .پس از یکنواخت

محیط کشت Violet Neutral Red Bail ( VRBD

شدن ،نمونهها توسط دستگاه فیلر در لفافهای

 ،)glucoseAgar, Merck, Germanyبرای شمارش

مخصوص سوسیس و کالباس بسته بندی شدند و پس

سودوموناس آئروژنوزا از محیط کشت Cetrimide ( Ps

از آن جهت انجام پخت ،سه فرآیند حرارتی در دماهای

Agar,

 75 ،70و  80درجه سانتیگراد به ترتیب در زمان های
 5 ،5و  120دقیقه در فشار یک اتمسفر بروی نمونهها
اعمال گردید .در تهیه نمونه شاهد هیچگونه افزودنی
دیگر اعم از کیتوزان یا نیتریت سدیم ،به فارش اضافه
نگردید ،با توجه به سوابق تحقیقات مختلف ،برای تیمار 2
(نیتریت) میزان  100ppmنیتریت سدیم (معادل0/01
درصد کل) و برای تهیه تیمار ( 3کیتوزان) میزان

ppm

 10000کیتوزان (معادل  1درصد کل) ،به فارش اضافه
گردید (جو و همکاران2001 ،؛ دارماجی و آیزومیموتو،
1996؛ سولتوس و همکاران2008 ،؛ سومان و همکاران،
 2010ویون و همکاران .)1999 ،جدول  1شماره نمونهها
و میزان مواد نگهدارنده افزوده شده در هر یک را نشان
میدهد .کلیه مراحل تهیه و تولید نمونهها در یکی از
کارخانه های محلی استان مازندران (شهرک صنعتی
محمود آباد ،فرآوردههای گوشتی نوژ) انجام شد.
شمارش جمعيت ميکروبي :در بررسی میکروبی پس از
رقیق سازی (استاندارد  8923-2ایران ،)1385 ،توسط
محیط پپتون نمکی ( Sodiumchloride peptone broth,

 ،)QE labشمارش کلی میکروارگانیسمهای مزوفیل با
استفاده از روش( ISO 4833:2003ایزو )2003 ،و محیط
کشت پلیت کانت آگار ( Plate Count Agar, Merck,

 ،)Germanyشمارش کلی میکروارگانیسمهای سرماگرا

Agar,

Merck,

Pseudomonas

selective

 )Germanyو از روش استاندارد  4791ایران،)1378( ،
برای جستجوی کلستریدیوم پرفرانژانس از محیط
کشت Cooked Meat Broth (Sigma Aldrich Inc., St.
) Louis, MO, USAو SC (tryptose-sulfite-cycloserin

) agar, Merck, Germanyدر شرایط بیهوازی و از
روش ( ISO 7937:2004ایزو 2004 ،ب) استفاده گردید.
بررسي شيميایي :در بررسی شیمیایی پارامترهایی
همچون( pHلیو و همکاران2009 ،؛ سولتوس و همکاران،
 ،)2008پروتئین ،چربی و رطوبت ( )2005 ، AOACو
نیز تیوباربیتیوریک اسید ( TBAایگان و همکاران،
 )1997مورد ارزیابی قرار گرفته و شناسایی کمی و
کیفی پروفایل اسیدهای چرب از روش ( ISO:5509ایزو،
 )2000و با دستگاه گاز کروماتوگرافی صورت پذیرفت.
ارزیابي حسي :جهت ارزیابی حسی از پنج فاکتور بو،
مزه ،رنگ ،بافت و آبدار بودن استفاده شد (محمدی و
همکاران .)1386 ،به گونهای که نمونهها پس از ده روز
گذشتن از تاریخ تولید مورد ارزیابی حسی قرار گرفتند و
نتایج توسط چهارده نفر از ارزیابها آموزش دیده در
فرمهای مخصوص ثبت گردید.
جدول -1معرفي نمونهها و مواد افزوده شده به
فرموالسيون کالباس گوشت حرارت دیده
نیتریت سدیم

کیتوزان

100 ppm

 1درصد
-

به روش استاندارد  2629ایران )1382( ،و محیط کشت

شماره نمونه

نوع تیمار

پلیت کانت آگار ،شمارش کپک و مخمر به روش ISO

1

Control

-

( 7954:1987ایزو )1987 ،و محیط پایه سابورود

2

Nitrite

*

-

دکستروز آگار ( Sabouraud Dextrose Agar, Merck,

3

Chitosan

-

*

* ماده سر ستون در فرمول افزوده شده است
Cutter.1

 -ماده سر ستون در فرمول اضافه نشده است
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کیتوزان و نیتریت سدیم اختالف معنیداری وجود

تکرار برای هر آزمون در نظر گرفته شد .کلیه اطالعات با

نداشت ( )P>0/05و به نظر میرسد کیتوزان در غلظت

استفاده از نرم افزار  SPSSویرایش  17در دو بخش

 %1میتواند اثری مشابه با نیتریت سدیم با غلظت ppm

توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 100بروی شمارش کلی کپکها و مخمرها داشته باشد.

بطوریکه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو راهه و

در بیست روز سوم نگهداری برای نمونه کنترل کاهش

آزمون تعقیبی توکی به بررسی فرضیههای پژوهش

اندکی در میزان کپک و مخمر مشاهده شد که به نظر

پرداخته شد .نمودارها برحسب میانگین متغیرها با

میرسد این اتفاق در اثر افت شرایط مطلوب محیطی

استفاده از نرم افزار  Excelویرایش  2007ترسیم گردید.

برای رشد و ادامه حیات کپک و مخمرها بود.
شمارش کلی میکروارگانیسمهای مزوفیل نیز در تمامی

نتایج و بحث

نمونهها طی شصت روز نگهداری دارای روند افزایشی

بررسي ميکروبي :برای بررسی اثر ضد میکروبی و

بود .با توجه به آنالیزهای آماری ،بین نمونههای نیتریت

روند تغییرات بار میکروبی در طول  60روز نگهداری

و کیتوزان با نمونه شاهد اختالف معنیداری وجود

کالباس گوشت حرارت دیده در شرایط  °4Cاز شش

داشت ( )P>0/05که این نشاندهنده اثر مثبت آنها بر

فاکتور شامل شمارش کپک و مخمر ،شمارش کلی

کاهش میکروارگانیسمهای مزوفیل در کالباس گوشت

میکروبهای مزوفیل ،شمارش کلی میکروبهای

حرارت دیده بود .از طرفی بین کیتوزان و نیتریت سدیم

شمارش

اختالف معنیداری وجود نداشت ( )P>0/05که حاکی از

سرمادوست،
سودوموناسه 2،

شمارش
جستجو

انتروباکتریاسه1،

و

شمارش

کلستریدیوم

پرفرانژانس3استفاده گردید که نتایج آن برحسب لگاریتم
واحد کلنی در گرم نمونه ( )log cfu/gدر جدول  2آمده
است.
با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که تعداد
کلی کپکها و مخمرها در طول شصت روز برای تمام
نمونهها افزایش یافت .در بیست روز اول تیمار حاوی
کیتوزان کمترین میزان رشد کپک و مخمر را از خود
نشان داد و پس از آن تیمار حاوی نیتریت سدیم توانست
در این زمینه موثر باشد .در پایان ،طی شصت روز
نگهداری در دمای  °4Cبین تیمارهای کیتوزان و نیتریت
با نمونه کنترل اختالف معنیدار وجود داشت ()P>0/05
که این نشاندهنده اثر مثبت آنها بر کاهش رشد کپک و
مخمر در کالباس گوشت حرارت دیده بود .از طرفی بین
Enterobacteriaceae .1
Pseudomonadaceae .2
Clostridiumperfringens.3

اثر مشابه کیتوزان و نیتریت سدیم در غلظت بکار رفته
برروی میکروارگانیسمهای مزوفیل بود.
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جدول  -2تغييرات بار ميکروبي در طول  60روز نگهداري کالباس گوشت حرارت دیده در شرایط)log cfu/g( 4 °C
نوع آزمون
کپک و مخمر

باکتری های مزوفیل

باکتری های سرمادوست
انتروباکتریاسه و
سودوموناسه
کلستریدیوم پرفرانژانس

نمونه

روز اول

روز بیستم

روز چهلم

روز شصتم

کنترل

2/87± 0/001a

5/02±0/042a

6/14±0/492b

6/06±0/332a

نیتریت

2/95 ± 0/00 1a

4/09 ± 0/02 12ab

3/63 ± 0/06 12a

5/16 ± 0/16 2a

کیتوزان

2/85 ± 0/001a

3/55 ± 0/78 12a

3/99 ± 0/09 12a

5/55 0±/38 2a

کنترل

3/65 ± 0/021a

4/56 ± 0/73 12a

6/09 ± 0/70 2b

5/81 ± 0/43 2a

نیتریت

3/75 ± 0/15 1a

4/26 ± 0/41 1a

4/30 ± 0/34 1a

5/22 ±0/00 1a

کیتوزان

3/90 ± 0/00 1a

4/19 ± 0/70 1a

4/58 ± 0/49 1a

5/31 ±0/00 1a

کنترل

1/15 ± 0/21 1a

3/53 ± 0/1 2bc

5/71 ± 0/4 3b

5/99 ± 0/2 3a

نیتریت

1/00 ± 0/00

1/32 ± 0/46

1a

1a

2a

3/26 ± 1

3a

5/11 ± 0/00

کیتوزان

1/00 ± 0/00 1a

2/98 ± 0/03 2b

4/33 ± 0/67 3ab

5/33 ± 0/00 4a

تمامی تیمارها

≥ 10

≥ 10

≥ 10

≥ 10

تمامی تیمارها

*NG

NG

NG

NG

اعداد جدول به صورت (انحراف معیار ±میانگین داده ها) میباشد .حروف ( )a-cدر هر ستون (روز های یکسان) نشاندهنده اختالف معنیدار در
سطح ( )P<0/05میباشد .اعداد ( )4-1در هر ردیف (تیمارهای یکسان) نشاندهند اختالف معنیدار در سطح ( )P<0/05میباشد :NG :* .در پلیت
رشد نکرد.

در شمارش کلی میکروبهای سرمادوست نیز بین

گرم مثبت دارند (دارماجی و آیزومیموتو 1996 ،و ساگو

نمونههای حاوی نیتریت و کیتوزان و این دو تیمار با

و همکاران )2002 ،و این خود باعث عدم رشد باکتری-

نمونه شاهد اختالف معنیدار وجود داشت ()P>0/05؛ به

های موجود احتمالی پس از فرآیند پخت میگردد .تا

این معنی که کیتوزان در غلظت  1%علی رغم داشتن اثر

کنون سابقهای که در آن اثر نگهدارنده طبیعی کیتوزان

بازدارندگی بر میکروارگانیسمهای سرمادوست و داشتن

بروی تغییرات بار میکروبی کالباس گوشت حرارت دیده

اختالف معنیدار با نمونه کنترل نتوانست اثری مشابه با

را مورد بررسی قرار دهد در دست نیست ،اما در

نیتریت سدیم در غلظت  100ppmداشته باشد (.)P>0/05

بسیاری از مقاالت که بر روی سایر فرآوردههای

در بررسی اثر ضد میکروبی نگهدارندهها بر سایر

گوشتی به خصوص انواع فرآوردههای خام و تخمیری

باکتریها نیز با توجه به آزمایشات به عمل آمده در طول

گوشت انجام شده این اثر مورد تائید قرار گرفته است.

شصت روز هیچ یک از باکتریهای کلستریدیوم

دارماجی و آیزومیموتو( )1996طی انجام تحقیقاتی بر

پرفرانژانس ،انتروباکتریاسه و سودوموناس رشد

روی تاثیر کیتوزان بر نگهداری گوشت خام اعالم داشتند

نکردند .اعمال فرآیند پخت کافی ،کیفیت خوب مواد اولیه،

که محیطهای حاوی  0/01%کیتوزان از رشد برخی از

نگهداری در شرایط محیطی مناسب ،رعایت کردن

باکتریهای عامل فساد و بیماریزا همانند باسیلوس

زنجیره سرد در طول دوران حمل و نقل ،انبار و سایر

سوبتیلیس 1،اشرشیا کلی 2،سودوموناس فراجی 3و

موارد مانع از رشد این دسته از باکتریها گردید .عالوه
بر این با توجه به نتایج تحقیقات مختلف ،کیتوزان توانایی
باالیی در جلوگیری از رشد باکتریها بخصوص نوع

Bacillus subtilis .1
Escherichia coli .2
Pseudomonas fragi .3
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استافیلوکوکوس اورئوس 1جلوگیری میکند و در غلظت

کاهش شمارش کلی میکروارگانیسمها ،کپک و مخمر و

 0/1 %نیز اثر ممانعت کنندگی بر روی فلور طبیعی

باکتریهای اسید الکتیک تا بیش از  3سیکل لگاریتمی به

گوشت دارد .همچنین اثر کیتوزان بر روی گوشت خام

ازای هر گرم از نمونه می شود .سولتوس و همکارانش

که در دمای  30 °Cبه مدت  48ساعت و در دمای °4C

( )2008در رابطه با تاثیر کیتوزان بر روی خصوصیات

به مدت  10روز نگهداری شده بود به گونهای بود که

کیفی سوسیس تازه نگهداری شده در دمای  °4Cطی 28

مانع رشد باکتریهای عامل فساد گردید .یون و

روز تحقیقاتی را انجام دادند ،نتیجه اینکه کیتوزان به

همکارانش ( )1999گزارش کردند که کیتوزان با وزن

صورت مشخص بر روی رشد میکروبها موثر بود در

مولکولی ( 3104 )MWو  12104میتواند با داشتن

حالی که نیتریت اثر قابل مالحظهای بر روی کاهش رشد

خاصیت ضد میکروبی موجب افزایش ماندگاری

میکروبها نداشت .نتایج این محققین اگرچه تا حدود

سوسیس گوشت خام شود .سوسیس حاوی کیتوزان با

زیادی قابل مقایسه با نتایج این پژوهش است ولی

وزن مولکولی( 12104 )MWنسبت به نمونههای حاوی

کیتوزان در غلظت  1%نتوانست اختالف معنی داری با

 NaNo3به طور کامل موجب کاهش بار میکروبی

نیتریت سدیم در غلظت  100ppmایجاد کند که ممکن

سوسیس میشد ،ولی به دلیل افزایش ویسکوزیته موجب

است این تفاوت بهدلیل تفاوت در نوع فرموالسیون و

بروز اشکال در فرآیند تولید میگردد ،بنابر این آنها

همچنین آب در دسترس میکروارگانیسمها و حتی اثر

پیشنهاد دادند که بهتر است از کیتوزان با وزن مولکولی

فرآیند حرراتی بر فلور میکروبی و خود کیتوزان باشد.

متوسط یا پائینتر استفاده شود .همچنین یون و همکاران

در منابع مختلف بیشترین اثر ضد میکروبی کیتوزان را

( )2004نیز طی انجام تحقیقی بر روی ماندگاری گوشت

ناشی از گروههای آمینی با بار مثبت دانستهاند ،این

ادویه زده که به آن  1%کیتوزان حل شده در اسید

گروهها با غشاء سلولی میکرواورگانیسمها که دارای بار

الکتیک  3%اضافه شده بود اعالم داشتند که در طول 10

منفی هستند واکنش میدهند که این واکنش منجر به نشت

روز نگهداری در دمای  °4Cمیزان شمارش کلی باکتری-

اجزای

سلولی

ها به طور مشخصی کاهش یافت .با توجه به جدول 5

میکروارگانیسمها به خارج از سلول می شود (شهیدی و

مشاهده شد کیتوزان توانست تا روز چهلم باعث کاهش

همکاران .)1999 ،از طرفی دارماجی و آیزومیموتو

جمعیت کپک و مخمر تا حدود  3سیکل لگاریتمی نسبت

( )1996توضیح دادند که کیتوزان عالوه بر افزایش نفوذ

به نمونه شاهد شود و این میزان برای میکروبهای

و نشت مواد سلولی غشا ،میتواند با توجه به ظرفیت

مزوفیل و سرمادوست چیزی حدود  1/5سیکل لگاریتمی

جذب یا اتصال باالی آب و مهار آنزیمهای مختلف مورد

بود .ساگو و همکاران ( )2002ضمن تائید اثر مهار

نیاز میکروارگانیسمها موجب کاهش رشد آنها شود .از

کنندگی کیتوزان بر رشد میکروبی فرآوردههای سرد

طرفی توضیح داده شد که قدرت مهار کنندگی کیتوزان

شده گوشت خوک اعالم داشتند با افزایش غلظت

میتواند وابسته به  pHمحیط ،درجه پلیمریزاسیون

کیتوزان اثر آن نیز بیشتر خواهد شد ،همچنین افزودن

کیتوزان و حضور یا عدم حضور مواد ممانعت کننده

 0/%3و  0/6%کیتوزان گلوتامات به قطعات بدون ادویه

مانند چربیها و پروتئینها باشد (سولتوس و همکاران،

گوشت خوک نسبت به نمونههای کنترل یا شاهد که در

 .)2008بنابراین شرایط مختلف فرآیند و نوع

شرایط  °4Cو به مدت  18روز ذخیره شده بودند موجب

فرموالسیون از نظر میزان رطوبت ،چربی pH ،و حتی

Stapylococcus aoreus .1

پروتئینی

و

سایر

اجزا

درون

درجه پلیمریزاسیون کیتوزان عامل تعیین کننده برای
عملکرد ضد میکروبی کیتوزان در کالباس گوشت
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حرارت دیده است .عالوه بر موارد ذکر شده محققان

غذایی مختلف انجام دادهاند (کمیل و همکاران2002 ،؛ یین

زیادی کیتوزان را دارای خصوصیات ضد میکروبی قوی

و همکاران 2003 ،و کانات و همکاران.)2008 ،

دانسته و تحقیقات وسیعی در این رابطه بر روی مواد
70

56

58/01

57/09

کنترل

60

نیتریت

50

کیتوزان
40

30

16/01

14/2

20
14/48

12/16

12/42

11/92
10

0

رطوبت

پروتئین

چربی

شکل  -1ترکيب شيميایي کالباس گوشت حرارت دیده با نگهدارنده هاي مختلف (بر حسب درصد)
جدول  -3پروفایل اسيد هاي چرب کالباس گوشت حرارت دیده
سری اسید چرب

g/100g

اولئیک اسید)C18 : 1( Oleic acid /

34/20

پالمتیک اسید)C16 : 0( Palmitic acid /

44/76

مجموع اشباع

48/15

مجموع تک غیراشباع

34/27

مجموع چند غیراشباع

17/53

نسبت چند غیراشباع به اشباع PUFA/SFA

0/36

مجموع غیراشباعMUFA+PUFA

51/8

نسبت غیراشباع به اشباعMUFA+PUFA/SFA

1/07

مجموع اسیدهای چربشناخته شده

≈ 100/00

بررسي شيميایي :نتایج بررسی خصوصیات شیمیایی و

اسیدهای چرب اشباع تشکیل داده که در این میان اسید

پروفایل اسیدهای چرب کالباس گوشت حرارت دیده در

پالمتیک با  44/76%از اسید چرب کل بیشترین سهم را

شکل  1و جدول  3آمده است .با توجه به شکل  1و

دارا بود .از طرفی حدود  52%از اسیدهای چرب موجود

جدول  3به صورت میانگین  14/8%از وزن نمونهها را

در نمونهها از نوع غیراشباع میباشند که اسید اولئیک با

چربی و حدود  48%از کل اسیدهای چرب آنها را

 34/%20باالترین میزان را به خود اختصاص داد .با
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توجه به اینکه اسیدهای چرب غیر اشباع حساسیت

میتوانند عامل مهمی برای تعیین ماندگاری کالباس

باالتری نسبت به اکسیداسیون دارند (فاطمی )1384 ،و با

گوشت حرارت دیده از منظر کیفیت شیمیایی باشند.

وجود تشکیل دادن بیش از نیمی از کل اسیدهای چرب
جدول  -4ميزان تيوباربيتوریک اسيد ) (TBAنمونه ها در طول  60روز نگهداري کالباس گوشت حرارت دیده در شرایط 4 °C
(برحسب ميليگرم مالون دي آلدئيد در کيلوگرم)
نمونه

روز اول

روز بيستم

روز چهلم

روز شصتم

کنترل

0/075 ± 0/011a

0/083 ± 0/02 1a

0/109 ± 0/04 12c

0/147 ± 0/04 2b

نیتریت

0/068 ± 0/00 1a

0/077 ± 0/04 12a

0/105 ± 0/03 12bc

0/110 ± 0/02 2ab

کیتوزان

0/070 ± 0/01 1a

0/072 ± 0/04 1a

0/076 ± 0/02 1ab

0/093 ± 0/03 1ab

اعداد جدول به صورت (انحراف معیار ±میانگین داده ها) میباشد .حروف ( )a-cدر هر ستون (روز های یکسان) نشاندهنده اختالف معنیدار در
سطح ( )P<0/05میباشد .اعداد ( )1-4در هر ردیف (تیمارهای یکسان) نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح ( )P<0/05میباشد.

جدول  4میزان تغییرات  TBAنمونهها برحسب میلیگرم

کنترل در فرآیند اکسیداسیون ثانویه چربی از خود نشان

مالون دی آلدئید در کیلوگرم در طول شصت روز

داد .با این وجود نتوانست تفاوت معنیداری را در طول

نگهداری را نشان میدهد .همانطور که مشاهده شد در

شصت روز نگهداری نسبت به نمونه شاهد ایجاد کند.

طول شصت روز نگهداری هر دو تیمار به همراه نمونه

این در حالی بود که میزان محصوالت ثانویه

شاهد افزایش شاخص اکسیداسیون ثانویه چربی را از

اکسیداسیون در تیمار حاوی کیتوزان تا پایان روز چهلم

خود نشان دادند .با این وجود آزمونهای مختلف آماری

و شصتم به ترتیب  30%و  36%کمتر از نمونه شاهد در

نشان داد که نگهدارندهی طبیعی کیتوزان با غلظت 1%

شرایط دمای  )P>0/05( °4Cبود .در تحقیقات مختلفی

( )10000ppmنسبت به نمونه شاهد توانست به صورت

چگونگی مکانیسم عمل آنتی اکسیدانی کیتوزان را اینگونه

معنیداری ( )P>0/05باعث کاهش اکسیداسیون ثانویه

توضیح دادند که این ماده از طریق چالت کردن آهن

چربی در کالباس گوشت حرارت دیده شود .این درحالی

هموگلوبین و میوگلوبین که در طول عملآوری با حرارت

بود که نمونه حاوی نگهدارنده مصنوعی نیتریت سدیم

یا ذخیره سازی گوشت آزاد میشوند میتواند فعالیت

در غلظت ( 0/01%که به صورت متداول نیز در این غلظت

کاتالیتیکی یونهای آزاد آهن را مهار کند و موجب به

در کالباس گوشت حرارت دیده استفاده میشود)

تاخیر افتادن اکسیداسیون چربیها شود (جورگاتلیس و

نتوانست هیچ تفاوت معنیداری با نمونه کنترل از خود

همکاران 2007 ،الف ،کمیل و همکاران 2002 ،و سومان و

نشان دهد( .)P>0/05تا پایان روز چهلم نحوه تغییرات

همکاران؛ .)2010

اکسیداسیون چربی بین نمونه شاهد و نمونه حاوی

نتایج تحقیقات مشابه روی فرآوردههای گوشتی دیگر اثر

نیتریت سدیم کامال مشابه بود ،اما پس از آن تیمار

بازدارندگی کیتوزان را مشخصا تائید مینماید .دارماجی

حاوی نیتریت سدیم کاهش محسوسی نسبت به نمونه

و آیزومیموتو در سال  1994مشاهده کردند که افزودن
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 %1کیتوزان به گوشت( TBA ،منظور میلی گرم مالون

جدول  5آمده است .در پانزده روز اول  pHتمام نمونهها

دی آلدئید در کیلوگرم 1نمونه) آن را تا  70%نسبت به

کاهش یافت و بیشترین کاهش مربوط به نمونه شاهد

نمونه شاهد در شرایط  3روز نگهداری در دمای 4 °C

بود.در پانزده روز دوم کیتوزان و نمونه شاهد دارای

کاهش میدهد ،پس از  10روز نگهداری مقدار  TBAدر

روند افزایشی در میزان  pHبودند ،اما تیمار نیتریت با

نمونه حاوی  0/5تا  1درصد کیتوزان درحد همان روز

شیب بسیار کمی کاهش  pHداشت .در پانزده روز

اول باقی ماند ،ولی  TBAنمونه شاهد به شدت افزایش

پایانی نیز نمونه های کنترل و حاوی کیتوزان روند

یافته بود .همچنین کمیل و همکاران ( )2002گزارش دادند

افزایش  pHخود را ادامه دادند ،اما در تیمار حاوی

که کیتوزان در غلظت  200 ppmتوانست تا  61%میزان

نیتریت کاهش میزان  pHدیده شد.

اکسیداسیون چربیها را در نمونه شاه ماهی 2نسبت به

پس از شصت روز باالترین میزان  pHمربوط به نمونه

نمونه شاهد آن کاهش دهد .سولتوس و همکاران ()2008

شاهد و کمترین میزان  pHمربوط به تیمار حاوی

نشان دادند که با افزودن کیتوزان به سوسیس تازه

نیتریت بوده است .تغییرات  pHبه دالیل متعددی ممکن

گوشت خوک که در شرایط  4 °Cنگهداری میگردد،

است در نمونه ایجاد شود ،یکی از مهمترین آنها نوع

میزان تولید  TBAبه صورت معنیداری ()P>0/05

فرموالسیون نمونهها و تغییرات بار میکروبی و افزایش

نسبت به نمونه شاهد کاهش مییابد .همچنین اعالم

آن در طول زمان نگهداری میباشد .جورجانتلیس و

داشتند کاهش تولید  TBAوابسته به غلظت کیتوزان

همکاران ( 2007الف) دلیل افزایش  pHرا افزایش بار

مصرفی میباشد .به طوریکه تیمارهای  0/5%و 1%

میکروبی نمونهها بخصوص کپک و مخمر بیان نمود و

کیتوزان به ترتیب باعث کاهش  70%و  TBA 80%پس از

دلیل اصلی آنرا تخریب اسیدهای آمینه و تشکیل

 14روز نگهداری در دمای  °4Cگردید .سومان و

آمونیاک دانست .با بررسی میزان تغیرات  pHنمونهها

همکارانش در سال ( )2010تاثیر کیتوزان با غلظت 1%

میتوان گفت تیمار نیتریت و کیتوزان توانستند با کنترل

بروی رنگ و اکسیداسیون گوشت چرخ کرده گاو که در

بار میکروبی شاهد تغییرات کمتری در میزان  pHخود

شرایط مختلف اتمسفر اصالح شده 3،تحت خالء و

باشند.

معمولی بسته بندی شده بود بررسی کردند ،آنها گزارش
دادند در تمام نمونههای که حاوی کیتوزان بودند میزان
اکسیداسیون کمتر از نمونه شاهد بود ،لذا با مقایسه
نتایج تحقیقات ذکر شده میتوان صحت اثر مثبت
نگهدارندهی طبیعی کیتوزان بر کاهش اکسیداسیون
ثانویه چربی در کالباس گوشت حرارت دیده را تائید
نمود.
بررسي تغييرات  :pHبررسی میزان تغییرات  pHبه
تفکیک نمونه و زمان در طول شصت روز نگهداری در

mgMDA/kg .1
Clupea harengus .2
Modified Atmosphere Packaging (MPA) .3

افزایش عمر ماندگاری کالباس گوشت حرارت دیده با نگهدارنده طبیعی کیتوزان بعنوان جایگزین نیتریت سدیم
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جدول  -5بررسي تغييرات  pHبه تفکيک نمونه و زمان در طول شصت روز نگهداري در دماي 4 °C
روز اول

روز 15

روز 30

روز 45

روز 60

نمونه
کنترل

6/36 ± 0/0023a

6/24 ± 0/01 1a

6/32 ±0/02 2ab

6/41 ±0/04 34a

6/44 ± 0/00 4a

نیتریت

6/355 ±0/00 2a

6/27 ± 0/00 1a

6/26 ± 0/00 1a

6/41 ± 0/03 3a

6/40 ± 0/02 3a

کیتوزان

6/36 ± 0/00 1a

6/35 ± 0/01 1b

6/44 ± 0/00 2c

6/48 ± 0/03 3a

6/52 ± 0/00 3b

اعداد جدول به صورت (انحراف معیار ±میانگین داده ها) میباشد .حروف ( )a-cدر هر ستون (روز های یکسان) نشاندهند اختالف معنیدار در
سطح ( )p<0/05میباشد.اعداد ( )1-4در هر ردیف (تیمارهای یکسان) نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح ( )p<0/05میباشد.

ارزیابي حسي :نتیجه امتیازات حاصل از ارزیابی حسی

رنگ را به خود اختصاص داده بود .پیش از این اثر مثبت

انواع کالباس گوشت حرارت دیده نگهداری شده در °4C

کیتوزان بر رنگ فرآوردههای گوشتی توسط بسیاری از

در جدول  6آمده است .به صورت کلی نمونهها دارای

محققین مورد بررسی قرار گرفته است ،از جمله

رنگ ،بافت ،مزه و بوی مناسب بودند .ظاهر آنها سالم و

دارماجیوآیز و میموتودرسالهای  1994و  ،1996جوآ و

فاقد هر نوع چروکیدگی و بادکردگی بود .از لحاظ

همکارانش در سال  ،2001لی و همکاران در سال ،2003

رطوبت نمونهها بافتی آبدار و دارای خواص دهانی

سولتوس و همکاران در سال  2008و سومان و

مطلوب بودند .نکته مهم تاثیر مثبت کیتوزان بر رنگ

همکاران در سال  2010که همگی آنها اثر مثبت کیتوزان

مطلوب کالباس گوشت بود که باالترین میانگین پذیرش

بر بهبود رنگ فرآوردههای گوشتی را تائید کردند.

 -6ميانگين امتيازات ارزیابي حسي انواع کالباس گوشت حرارت دیده
* نمونه

رنگ

بافت

بو

مزه

آبداربودن

کنترل

2/78a

4/92a

5/85a

6a

4/92a

نيتریت

5/07b

5/14a

5/71a

5/85a

5/14a

کيتوزان

b

a

a

a

a

5/85

5/42

5/92

5/92

5/21

*  ،n =14حروف غیر یکسان ( )a-cدر هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار آماری ( )P<0/05میباشد.

نتيجه گيري

کالباس گوشت حرارت دیده نیز بود .همچنین کیتوزان در

با توجه به نتایج تحقیق حاضر میتوان گفت که کیتوزان

این غلظت موجب کنترل تغییرات  pHو بهبود رنگ

در غلظت  1%توانست به صورت موثر موجب کنترل

نمونههای تیمار شده گردید .ضمن اینکه این ماده جزء

اکسیداسیون چربی در نمونههای تیمار شده گردد و در

مواد طبیعی بوده و مصرف آن برای انسان بی ضرر

طول شصت روز اختالف معنیداری در سطح ()P>0/05

میباشد .لذا میتوان با تغییر غلظت آن در فرمول،

نسبت به نمونه شاهد ایجاد نماید .در حالی که تیمار

محصوالت با عمر ماندگاری باالتر تولید کرد و از این

نیتریت سدیم نتوانست هیچ اختالف معنیداری در این

طریق بهره اقتصادی را به ازاء هر واحد محصول تولیدی

زمینه با نمونه شاهد ایجاد کند .کیتوزان عالوه بر داشتن

باال برد.

اثر مناسب ضد اکسیداسیونی بروی چربیها ،دارای
اثری مشابه با نیتریت سدیم در کنترل بار میکروبی

1395  سال/1  شماره26  جلد/نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي
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Abstract
Because of the importance of meat and meat products, especially sausage and Ham, and the adverse effects
of artificial preservatives used in them, in this study has been investigated the effects of natural
preservatives chitosan on the shelf life of heated meat Ham and also has been compared with synthetic
preservative sodium nitrite. In this study, heated meat Ham in tow treatments, chitosan 1% and Sodium
Nitrite 0.01% in conjunction with the control sample, was quality investigated at the temperature of 4°C
during sixty days storage. All samples were analyzed in microbiological determinations, lipid oxidation, pH
changes and sensory test. Treatments of Chitosan have significant differences (P<0.05) in the preventing of
fat oxidation in comparison with the control sample, While the treatment with sodium nitrite could not
establish any significant difference (P>0.05) with the control sample. In microbial study, chitosan treatment
could make a significant difference (P<0.05) as the same nitrite in the total count of Mesophilic and
psychrophilic microorganisms, mold and yeast than the control sample. Chitosan was cause to control pH
changes similar to sodium nitrite. The chitosan treatment had the highest acceptability of color. According to
the results of this study, chitosan at Concentration of 1% in addition to having anti-oxidative effects on fat,
have the same effect on the controlling of microorganisms in heated meat Ham like sodium nitrite. Also
chitosan in this concentration can control the pH change and improve the color of the treated samples.
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