b b
b
b
شماره  ،102بهار 1393
(پژوهش و سازندگی)

تعيين تقريبي فلور ميكروبي و ماندگاري شيرهاي
پاستوريزه در شهرستان شيراز

• حميدرضا قيصري (نویسنده مسئول)
دانشيار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شيراز
• مريم جعفري
دانش آموخته ی رشته کارشناسی بهداشت و تکنولوﮊی شير
• زهره كاردان
دانش آموخته ی رشته کارشناسی بهداشت و تکنولوﮊی شير

تاريخ پذيرش :اسفند ماه 1391
تاريخ دريافت :فروردين ماه 1390
تلفن تماس نویسنده مسئول09173067767 :
Email: ghaisari@shirazu.ac.ir

چکيده

اين تحقيق با اهداف تعيين فلور ميكروبي شــير پاســتوريزه و بررســي ماندگاري آن بر اساس شاخصهاي ميكروبي و
فیزیکوشــيميايي در طي  10روز انجام گرفت .در اين بررســي تعداد  60نمونه شير پاستوريزه به صورت تصادفي انتخاب
شــده و سپس شمارش كلي باكتريها و شمارش كلي باكتريهاي سرمادوست انجام شد .براي بررسي فلور ميكروبي شير
پاســتوريزه كلنيهاي موجود درهریک از پليتها كه از نظر ظاهر با هم تفاوت داشتند انتخاب و به يك محيط كشت آگار
مغذي شــيب دار درداخل لوله آزمايش منتقل گرديد و در دماي  30درجه سانتي گراد به مدت  24ساعت گرمخانهگذاري
شده و بعد از  24ساعت تكتك كلنيها از نظر شــكل ،آزمونهاي اكسيداز ،كاتاالز و رنگآميزي گرم مورد بررسي قرار
گرفته و بسته به نياز از محيطهاي كشــت اختصاصي و آزمونهاي تأييدي استفاده گرديد .بر روي نمونههاي شير مذكور
آزمونهاي فسفاتاز قليايي ،تست الكل ،اســيديته pH ،و اندازهگيري چربي ،پروتئين ،الكتوز ،نقطهي انجماد ،رطوبت و
وزن مخصوص به صورت روزانه انجام ميگرفت .نتايج اين تحقيق نشــان داد كه از روز هفتم نگهداري به بعد شمارش كلي
باكتريهاي شــير پاستوريزه بيشتر از حد استاندارد ايران بوده و بنابراين ماندگاري شيرهاي مذكور در شرايط نگهداري
در يخچال حداكثر  6روز تعيين شــد .تست الكل از روز پنجم به بعد مثبت شد .فاكتورهاي فیزیکوشيميايي مورد بررسي
هيچ گونه اختالف آماري معناداري در طي  10روز نشــان ندادند و ارتباط معناداري بين شــاخصهاي فیزیکوشيميايي و
ميكروبي مورد بررســي بدست نيامد .جنسهاي باكتريايي تعيين شده ميكروكوكوس ،الكتوباسيلوس ،باسيلوس ،كورينه
باكتريوم و سودوموناس بودند .اين تحقيق نشان داد كه ماندگاري شيرهاي پاستوريزه در شهرستان شیراز پائين بوده كه
مي تواند ناشي از باال بودن بار ميكروبي در شيرهاي خام اوليه باشد.
كلمات كليدي :شير ،پاستوريزاسيون ،ماندگاري ،فلور ميكروبي ،شاخص هاي فیزیکوشيميايي
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This research with the aims of microbial flora determination in pasteurized milk and it’s shelf life study based
on microbial and physicochemical parameters were performed within 10 days. In this study, 60 pasteurized
milk samples randomly were selected and then total count of bacteria and total psychrophilic bacteria count
were performed. To investigate microbial flora of pasteurized milk, colonies in each of the plates with
different appearance were selected and transferred to a nutrient inclined medium agar inside tubes and
incubated at 30 ºC for 24 hours. After 24 hours, individual colonies were investigated for shape, oxidase
and catalase tests and gram staining. Depending on the needs, specific media and confirmation tests were
used. Alkaline phosphatase, alcohol, acidity and pH tests and fat, protein, lactose, freezing point, moisture
and specific gravity measurements were done daily on the milk samples. The results of this research showed
that the total bacteria count of pasteurized milk was above the standard level of Iran after the seventh day of
keeping and therefore their shelf lives in the refrigerator storage were determined maximum 6 days. Alcohol
test was positive after the fifth day. The studied physicochemical factors showed no statistically significant
differences during 10 days and were not found significant relationship between the studied physicochemical
and microbiological parameters. Identified bacterial genus were Micrococcus, Lactobacillus, Bacillus,
Corynebacterium and Pseudomonas. This study showed that the shelf life of pasteurized milk is low in
Shiraz that could be due to high microbial load in primary raw milk.
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راههاي جلوگيري ازآلوده شــدن و تشــخيص آلودگيهاي ثانويه و
.كاهش بار ميكروبي شير توجه زيادي داشت
وضعيت فلور ميكروبي شير خام در زمان فرآوري اثر معناداري
 تركيب فلور ميكروبي بســتگي.بــر روي كيفيت ارگانولپتيك دارد
به كيفيت بهداشــتي شير در زمان توليد و توجه و مراقبت در طي
همچنین تأخير زماني بين شيردوشي.دســت كاري تا فرآوري دارد
 درجه ســانتي گراد نیز در این رابطه5 و خنك كردن شــير تا زير
.)4( تأثيرگذار است
) گزارش كردند كه فلور1383(  مرتضوي و ســعيدي اصل،كريم
،درصد استرپتوكوك ها14 ميكروبي شير خام منطقه ي سبزوار شامل
 درصد7/5 ، درصد استافيلوكوك ها7/1 ، درصد آنتروباكترياســه20/9
،درصد سودوموناس14/5 ، درصد باســيلوس ها3/4 ،الكتوباســيل ها
درصــد0/7 درصــد آلكاليژنــز و2/5 ،درصــد ميكروكــوك هــا11
.)6( فالووباكتريوم مي باشد
) ميانگين1379(  بكايي و امين الري، كريم،دياني دردشــتي
شــمارش كلي ميكروبي شــيرهاي تحويلي به كارخانه ي صنايع
 گزارش كردند كه از1/76×106 شــير ايران را در فصل زمســتان
استانداردها و حدود قابل قبول ملي و بين المللي بسيار باالتر است
 پروتئين، چربي،اما شاخص هاي شيميايي در اين مطالعه (اسيديته
.)2( ) نزديك به استانداردهاي ملي و بين المللي موجود بود... و

)  (پژوهشوسازندگی

مقدمه

شير و فرآورده هاي آن در تغذيه انسان و سالمت جامعه داراي
 كودكان به نســبت كيلوگرم وزن بدن شير.اهميت زيادي اســت
 در ايران.پاســتوريزه بيشتري در مقايسه با بالغين مصرف ميكنند
شــير پاســتوريزه غذاي اصلي كودكان را پس از اينكه از شير مادر
 چنانچه در.گرفته ميشــوند تا سن سه سالگي تشــکیل می دهد
، حمل و نقل، جمعآوري،بهداشــت شــير در مراحل مختلف توليد
 توزيع و مصرف دقــت كافي مبذول،تغييــر و تبديــل در كارخانه
 ممكن است بيماريها و عوارض را از دام به انسان و برعكس،نگردد
 مصرف سرانه شير و فرآوردههاي آن در سالهاي اخير.منتقل نمايد
 اما موضوعي كه بايد مورد.به طور محسوسي افزايش يافته اســت
 در رابطه با كيفيت شير توليدي است كه نقش مهمي،توجه قرار داد
 تا چند سال قبل توجه بيشتر بر روي.در سالمت مصرفكننده دارد
 توليد و ميزان چربي و پروتئين آن بوده،كميت شــير از نظر مقدار
اســت و اين امر باعث ميشد فرآورده هاي لبني به علت باال بودن
 ماندگاري مناســبي نداشته باشند به طوري،بار ميكروبي و آلودگي
كــه پس از مدت كوتاهي به علت آلودگي شــديد غيرقابل مصرف
 امروزه اين موضوع اهميت اقتصادي براي توليدكننده و.ميشــدند
 بنابراين براي.ابعاد بهداشــتي و اقتصادي براي مصرفكننده دارد
،بهرهمند شــدن از فوايد اين محصول ارزشمند بايد به بهداشت آن
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امروزه شــير براي مصرف مســتقيم و اســتفاده در محصوالت
لبني پاســتوريزه مي شود .هدف پاســتوريزه كردن شير اطمينان
از ســامتي آن توسط كشتن عوامل بيماري زاي موجود در شير و
افزايش طول عمر نگهداري آن آن بوسيلهي نابود كردن آنزيمهاي
نامطلوب و كاهش تعداد ميكروارگانيســمهاي مولد فساد ميباشد.
در پاستوريزاســيون بايستي به كاهش  99/999درصد ( 5لگاريتمي)
درميكروارگانيسمهاي زنده دست يافت .بار میکروبی باالی شیر خام
اولیه ،عدم رعایت زمان و درجه حرارت مناســب پاستوریزاســیون و
خنک کردن نادرســت از جمله عواملی هستند که بر روی سالمت و
عمر نگهداری شیر پاستوریزه تأثیر منفی می گذارند (.)4
 )2011( Srujanaدر بررسي ميكروبي  240نمونه شير خام
و  72شــير پاســتوريزه در طي  6ماه در نقــاط مختلف هند ،تنها
19/1درصد از نمونههاي شير خام را داراي كيفيت مناسب گزارش
کردند .در مورد نمونههاي شــير پاســتوريزه  81/9درصد كيفيت
مطلوب داشــتند .باكتري هاي جدا شــده از نمونههاي شير شامل
الكتوباسيلوس ،استافیلوکوکوس آرئوس ،اشریشیا کوالی ،باسيلوس
سوبتيليس ،سالمونالتيفي و كليفرمهاي مدفوعي بودند (.)32
 Sepulvedaو همــكاران ( )2005متوجه شــدند كه تحت
شــرايط ايدهآل فرآوري و نگهداري ،بسته به كيفيت ميكروبي شير
خام ،شير پاستوريزه يك ماندگاري  3هفته را خواهد داشت (.)28
 Kumaresanو  )2008( Annal Villiدر بررســي ميكروبــي
شــيرهاي پاســتوريزه موجود در فروشــگاههاي هند در طي  8هفته
ميانگين شــمارش باكتريايي را بين log 10 CFU/ml 4/15 - 4/44
و تعــداد سرمادوســت هــا را تــا 3/35 - 3/91 log 10 CFU/ml
گزارش كردند .ميزان بروز ســويههاي باكتري هاي سرمادوســت در
نمونههاي شــير پاستوريزه عبارت بودند از :سودوموناس فلوئورسانس
(42/42درصد) ،ســودوموناس فراجي (24/24درصد) ،سودوموناس
آئروجينوزا (12/12درصد) ،فالووباكتريــوم آكواتيل (6/06درصد) و
باسيلوس سرئوس (15/15درصد) (.)21
با توجه به اهمیت شــیر پاســتوریزه در تغذیه و سالمت افراد
جامعــه بویژه کودکان و ســالمندان ،هدف از اين مطالعه بررســی
فلور ميكروبي و تعیین ماندگاري شيرهاي پاستوريزه در شهرستان
شيراز بود.

مواد و روش کار

در اين بررســي تعداد  60نمونه يك ليتري شير پاستوريزه در
فصل پاييز به طور تصادفي از سه كارخانه ي صنايع لبني شهرستان
شيراز پس از توليد اخذ شده (هر كارخانه  20نمونه) و در يخچال4
درجه سانتي گراد نگهداري شدند .روزانه تعداد  6نمونه مورد آناليز
شيميايي و ميكروبي واقع شدند.

 68و  72درجه pH ،با  pHمتر الكتريكي ،نقطه انجماد با دستگاه
اتوماتيك كرايوسكوپ ،وزن مخصوص توسط الكتودانسيمتر (مدل
ژربر ،آلمان) ،پروتئين به روش كلدال ،چربي به روش ژربر ،رطوبت
توســط آزومتري ( ،)11 ،9 ،5 ،1الكتوز توســط روش  Euberو
 )1979( Brunnerبه وســيله ي دســتگاه ( HPLCشيماتسو،
مدل  ، Lc - 10 ADژاپن) ( )16و آزمون فسفاتاز قليايي به روش
 )1987( IDFانجام گرفت)19( .
ب -آناليز ميكروبي
براي آناليز ميكروبي ابتدا از نمونه شــير پاســتوريزه و بر اســاس
آئين كار آزمايشــگاههاي صنايع شــير ايران رقت تهيه شد و سپس با
استفاده از محيط كشت  B.H.Iآگار ( )Brain Heart Agarشمارش
كلي باكتري ها مطابق با اســتاندارد پليت كانت ( )S.P.Cو بر اساس
واحد تشــكيل دهنده كلني ( C.F.U (Colony Forming Unitدر
ميليليتر مشــخص و گزارش شد .جهت شــمارش سرمادوست ها از
محيط  Plate Count Agarاســتفاده شــد و پليت ها به مدت  5تا
 7روز در دماي  5درجه ســانتي گراد قرار داده شــدند .براي بررســي
فلور ميكروبي شير پاســتوريزه كلنيهاي موجود در هر پليت را كه از
نظر ظاهر با هم تفاوت داشــتند به صــورت تصادفي انتخاب و به يك
محيط كشــت آگار مغذي و شيبدار آگار مغذي ()Nutrition Agar
درداخل لولهي آزمايش منتقل كرده و در دماي 30درجه سانتي گراد
به مدت  24ساعت (جهت مزوفيل ها) و دماي  5درجه سانتي گراد به
مدت  5روز (براي سرمادوست ها) گرمخانهگذاري شدند .آنگاه تكتك
كلنيها از نظر شــكل و ايجاد رنگدانه ،اكســيداز ،كاتاالز ،رنگآميزي
گرم ،اسنوتتست ( ،)Snot Testريختشناسي ،حركت و آزمون O/F
مورد بررسي قرار گرفتند (.)9 ،6
همچنين از محيط هاي اختصاصي تر جهت تأئيد جنسهاي جدا
شــده ،به طور مثال محيط كشت  MRSآگار براي الكتوباسيلوسها
(گرمخانهگذاري در دماي  30درجه ســانتي گراد به مدت  3-5روز
و اســتفاده از  %5دياكسيد كربن) ،محيط كشت ويولت ردبايل آگار
( )VRBAجهت بررســي كليفرمها (به مدت  24ســاعت در دماي
 30درجه سانتي گراد) ،محيط كشت  Baird's Parker Agarبراي
ميكروكوكها و اســتافيلوكوكها (به مدت  48ســاعت در دماي 30
درجه ســانتي گراد) و محيط كشت Cetrimide Pseudomonas
 Agarجهت ســودوموناس (به مدت  48ساعت در دماي  22درجه
سانتي گراد) استفاده شد (.)9 ،6

آناليز آماري

داده هاي بدســت آمده در اين تحقيق توسط آزمونهاي آماري
آنوواي يك طرفه ،تســت تكميلي دانكن و آزمون همبســتگي در
ســطح معنادار  p>0/05به وسيله نرم افزار آماري  SPSSويرايش
 16مورد تجزيه و تحليل واقع شدند.

الف -آناليز شيميايي
بر روي نمونه هــا آزمون هاي اندازه گيري اســيديته با روش
تيتراسيون با سود ( N/9روش درنيك)  ،تست مقاومت الكلي با الكل

نتايج

  (پژوهشوسازندگی)

4

نتايــج شــمارش كلــي باكتريايي ،شــمارش سرمادوســت ها،

شماره  ،102نشریه دامپزشكي ،بهار 1393

آزمون هاي الكل و فســفاتاز قليايي در جدول  1آمده اســت .تعداد
شــمارش كلي باكتريهادر طي  10روز نگهداري و شــمارش سرمادوست ها
از روز پنجــم به بعد به طور معناداري افزايش يافت .آزمون فســفاتاز
قليايي در كليه روزها منفي ،تســت الكل  68درجه از روز ششــم و
آزمون الكل  72درجه از روز پنجم مثبت شــدند .جدول شــماره ي
 2شــاخص هاي فیزیکوشــیمیایی مورد بررســي را نشان مي دهد
كــه اختالف معناداري در طي  10روز نگهداري نشــان ندادند .فلور
ميكروبي مزوفيل و سرمادوست به ترتيب در جدول هاي  3و  4نشان
داده شــده است .در بررسی کلی فرم ها و استافیلوکوک ها هیچ گونه
رشدی مشــاهده نشــد .هيچ گونه ارتباط معناداري بين فاكتورهاي
ميكروبي و فیزیکوشيميايي مورد مطالعه بدست نيامد.

بحث

وزن مخصوص يك ليتر شــیر پاستوریزه بر اساس استاندارد ملی
ایــران در دماي  15درجه ســانتي گــراد از  1029تا  1033گرم
متفاوت است .در مطالعه حاضر در طول مدت نگهداری وزن مخصوص
در همین محدوده قرار داشت .به طور کلی وزن مخصوص شیر عالوه
بر اینکه از دانسیته تک تک اجزای آن ناشی می شود تابع عواملی نظیر
نسبت چربی جامد به مایع و همچنین میزان هیدراتاسیون پروتئین ها
نیز می باشــد .از این رو حرارت دادن و فرآیند نیز باعث تغییر وزن

مخصوص شیر می شود (.)7 ،4 ،3
میزان اســیدیته شیر پاستوریزه بر اساس اســتاندارد ملی ایران
کمتــر از  1/6گرم در ليتر برحســب اســید الکتیک می باشــد .در
تمام دوره بررســی حاضر میزان اســیدیته کمتر از عدد مذکور بود.
اســیدیته طبیعی یا ظاهری شــیر به دلیل ترکیبات خاصی اســت
که واکنش اســیدی از خود نشــان می دهند .از جمله این ترکیبات
می توان به فسفات های اسیدی ،پروتئین ها (کازئین و آلبومین ها) و
تاحد کمی سیترات ها و دی اکسید کربن اشاره نمود .اسیدیته واقعی،
اســیدیته ای است که در نتیجه تولید اسید الکتیک در شیر به دلیل
فعالیت باکتری ها بر روی الکتوز حاصل می شود .اسیدیته قابل تیتر
حاصل جمع دو اسیدیته ی طبیعی و واقعی می باشد (.)7 ،3
 pHشــیر پاســتوريزه در دمای  25درجه ســانتیگراد مطابق
اســتاندارد ملي ايران ،بین  6/6تا  6/8می باشد .حرارت دادن باعث
کاهش  pHشیر می شــود که علت اصلی آن تغییر حالت فسفات
کلسیم از شکل محلول به فرم کلوئیدی می باشد .این کاهش pH
در فرآیندهای شــدید حرارتی نظیر استریلیزاسیون ،در اثر تجزیه
الکتوز و تولید اسید ،مشهودتر است .در مطالعه حاضر  pHکاهش
معناداری را نشان نداد (.)7 ،3
نقطه انجماد با ثبات ترین خصوصیت فیزیکی شیر است .نقطه
انجماد شــیر به خاطر وجود مواد جامد محلــول (الکتوز و امالح)

جدول  -1اسامی و مشخصات ماهیان مطالعه شده در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی در استان اصفهان

روز

شمارش كلي باکتری ها
()×103cfu/ml

شمارش سرماگراها
()×103cfu/ml

فسفاتاز
قلیایی

آزمون الكل
 68درجه

آزمون الكل
 72درجه

1

2/10 ±0/41a

-

-

-

-

2

6/30 ±0/75b

-

-

-

-

3

6/83 ±0/31b

-

-

-

-

4

9/40 ±0/93c

-

-

-

-

5

22/80 ±2/07d

1/70 ±0/39a

-

-

+

6

71/70 ±15/76c

7/53 ±2/01b

-

+

+

7

140/37 ±39/48fg

16/00 ±6/95c

-

+

+

8

142/50 ±3/54f

38/92 ±9/87d

-

+

+

9

231/33 ±20/76h

97/18 ±10/64c

-

+

+

10

170/00 ±7/74g

140/00 ±24/65f

-

+

+

 : a-hوجود حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده ی اختالف آماری معنادار در سطح  p>0/05می باشد.
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Total

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

كورينه باكتريوم

باسيلوس

الكتوباسيلوس

ميكروكوكوس

ميكروارگانيسم

روز

روز اول

82/10 ±12/98

3/99 ± 0/13

1/19 ± 0/27

1/30 ± 0/27

1/04 ± 0/21

1/04 ± 0/24

1/24 ± 0/31

1/17 ± 0/24

1/17 ± 0/21

1/07 ± 0/58

1/12 ± 0/32

1/34 ± 0/42

1/27 ± 0/56

)گرم در ليتر(

1031/95 ± 0/61

1032/44 ± 0/38

1032/27 ± 0/38

2/58 ± 0/08

2/54 ± 0/12

2/54 ± 0/02

2/60 ± 0/1

1031/67 ± 0/58

1031/84 ± 0/77

2/49 ± 0/19

2/53 ± 0/02

2/54 ± 0/03

2/44 ± 0/28

2/56 ± 0/08

2/55 ± 0/12

2/58 ± 0/09

1031/87 ± 0/64

1033/70 ± 0/73

1031/90 ± 0/44

1031/34 ± 0/36

1031/97 ± 0/48

1031/63 ± 0/51

يك ليتر بر حسب گرم

(درصد)

5/22 ± 0/09

5/23 ± 0/08

5/26 ± 0/07

5/27 ± 0/87

5/25 ± 0/09

5/17 ± 0/19

5/21 ± 0/03

5/20 ± 0/08

5/20 ± 0/03

5/21 ± 0/08

5/19 ± 0/30

(درصد)

9/56 ± 0/17

9/59 ± 0/14

9/65 ± 0/13

9/66 ± 0/16

9/62 ± 0/18

9/47 ± 0/35

9/54 ± 0/04

9/53 ± 0/15

9/52 ± 0/06

9/54 ± 0/15

9/50 ± 0/30

چربي (درصد)

92/20 ± 4/75

7/80 ± 0/87

روز سوم

0/36 ± 0/11

2/13 ± 0/28
0/15 ± 0/07

79/53 ± 3/74

16/67 ±1/96

3/65 ± 0/37

89/35 ± 3/74

8/16 ± 0/65

روز چهارم

روز پنجم

11/28 ± 1/52

19/49 ± 1/83

69/23 ± 11/42

روز ششم

0/14 ± 0/03

20/73 ± 3/25

12/98 ± 0/44

51/93 ± 10/13
35/09 ± 0/96

79/13 ± 8/04

روز هفتم

روز هشتم

جدول  -3درصد فلور باكتريايي مزوفيل شيرهاي پاستوريزه در طي  10روز نگهداري در يخچال (ميانگين  ±انحراف معيار)

91/25 ± 6/81

4/76 ± 0/15

روز دوم

6/77± 0/06

6/73 ± 0/02

6/76 ± 0/03

6/77 ± 0/06

6/81 ± 0/12

6/73 ± 0/02

6/76 ± 0/03

6/77 ± 0/04

6/84 ± 0/05

6/82 ± 0/12

6/82 ± 0/08

11/90 ±2/16

فاكتور مربوطه

pH

اسيديته

وزن مخصوص

چربي

الكتوز

ماده خشك بدون

جدول  -2شاخص هاي فیزیکوشیمیایی مورد بررسي در شيرهاي پاستوريزه در طي  10روز نگهداري در يخچال (ميانگين  ±انحراف معيار)

71/00 ± 7/19

29/00 ± 5/37

روز نهم

32/35 ±4/06

67/65 ± 15/18

-0/55 ± 0/011

-0/55 ± 0/011

-0/55 ± 0/005

-0/55 ± 0/0120

-0/55 ± 0/009

-0/54 ± 0/024

-0/55 ± 0/007

-0/55 ± 0/010

-0/54 ± 0/002

-0/55 ± 0/05

روز دهم

3/58 ± 0/07

3/58 ± 0/05

3/60 ± 0/05

3/61 ± 0/06

3/60 ± 0/07

3/54 ± 0/14

3/56 ± 0/02

3/57 ± 0/06

3/56 ± 0/02

3/57 ± 0/51

3/55 ± 0/12

(درجه سانتي گراد)

-0/53 ± 0/190

پروتئين

نقظه انجماد
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جدول  -4درصد فلور باكتريايي سرمادوست شيرهاي پاستوريزه در طي  10روز نگهداري در يخچال ( ميانگين  ±انحراف معيار)
ميكروارگانيسم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

الكتوباسيلوس

55/61 ± 6/39

39/01 ± 2/73

12/03 ± 3/17

51/30 ± 4/20

سودوموناس

43/13 ± 1/27

44/53 ± 5/35

46/34 ± 0/94

47/83 ± 2/16

33/58 ± 1/67

ميكروكوكوس

1/17 ± 0/23

16/46 ± 3/38

41/63 ± 6/04

0/87 ± 0/12

44/23 ± 3/53

کمی پائین تر از آب می باشــد و مقدار عــددی آن بین -0/512
تا  -0/550درجه ســانتی گراد قرار دارد .حرارت دادن شــیر باعث
توده ای شــدن نمک های محلول و یــا انتقال ترکیبات محلول به
میســل های کلوئیدی کازئین یا گلبولهای چربی می شــود که در
نتیجه نقطه انجماد افزایش می یابد .در فســاد باکتریایی شــیر به
علت تولید اســید الکتیــک و افزایش مواد معدنــی محلول ،نقطه
انجماد کمتر از حد معمول می باشــد .در طی بررسی حاضر تغییر
معناداری در نقطه انجماد شیرهای پاستوریزه مشاهده نشد (.)4 ،3
چربی شــیرهای پاســتوریزه مورد مطالعه بــر روی  2/5درصد
تنظیم شده بود که در طی بررسی تغییر معناداری نداشت .همچنین
میزان های ماده خشــک ،پروتئین و الکتــوز در محدوده ی طبیعی
خود به ترتیب  2/9 -5 ،10/5 -14/5و  3/6 -5/5قرار داشتند (.)4
آنزیم فســفاتاز قلیایی شــیر در  pHحــدود  9/5و در  37درجه ی
ســانتیگراد فعال اســت و واکنش تبدیل پارانیتروفنیل فســفات به
پــارا نیتروفنول را کاتالیــز می کند که در این حالــت رنگ زرد در
محلول قلیایی ایجاد خواهد شد .فسفاتاز قلیایی موجود در شیر ،طی
پاستوریزاســیون از بین می رود ،از این نظر در شــیر پاستوریزه این
آنزیم وجود ندارد .این آزمون برای صحت پاستوریزاســیون شیر و در
شیر تازه ی پاستوریزه شده ارزشمند است .با گذشت زمان نگهداری
شــیر پاســتوریزه این آنزیم از حلت دناتوره به حلــت طبیعی خود
بر می گردد و نتیجه آزمون مثبت می شود .در مطالعه ی حاضر پس
از  10روز نگهداری همچنان نتیجه ازمون منفی بود (.)5
از آزمایش الکل به منظور ارزیابی ســریع شیر از لحاظ اسیدیته
و پایــداری آن در مقابل فرآیندهای حرارتی اســتفاده می شــود .در
ایــن آزمون از الکل اتیلیک  68درصد وزنی اســتفاده می شــود .در
کارخانه هایی که شیر استریلیزه فرآوری می شود ،الکل  72و  74درجه
نیز برای این آزمایش بکار می روند که حساســیت آزمون را افزایش
می دهد .در این مطالعه آزمون الکل  68درجه از روز ششــم و الکل
 72درجه از روز پنجم مثبت شدند که نشان دهنده ی نامناسب بودن
و عدم پایداری شیرها در برابر فرآیند حرارتی است (.)5
شــير و محصــوالت لبنــي ميتواننــد يــك تنوعــي از
ميكروارگانيسمها را دارا باشند و از منابع مهم پاتوژنهاي غذازاد
محســوب گردند ( .)34 ، 25 ،10در يك بررسي كه در فاصلهي
مرداد تا اســفند سال ( )2001در آفريقاي جنوبي صورت گرفت
از  30كارخانه توليد شــير پاســتوريزه و از هــر كدام  10نمونه
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روز دهم

روز هشتم

روز نهم

22/19 ± 1/14

13/23 ± 1/81
23/17 ± 1/09
63/60 ± 5/33

اخذ شدند .نمونههاي مذكور به ميزان 2/2درصد Staphilococcus
2/2 ، epidermidisدرصــد 1/1 ، Enterococcus feacalisدرصد
 Staphilococcus intermediusو 3/6درصــد  E.coliآلودگــي

داشتند (.)15
شــير پاســتوريز ه شــده به روش  HTSTو نگهداري شــده در
يخچال داراي يك عمر ماندگاري  7تا  28روز ميباشد ( .)23رشد و
متابوليســم ميكروبي ،عمر ماندگاري شير را بوسيلهي ايجاد تغييرات
نامطلوب در آروما و مزهي شير كه بر قابليت پذيرش محصول توسط
مصرفكننده مؤثر است كاهش ميدهد (.)17
عواملي كه در فســا ِد شــير پاســتوريزه در طي نگهداري دخيل
هســتند شامل )1 :فاكتورهاي ذاتي در داخل شير از جمله اسيدهاي
چــرب آزاد و محتواي طبيعي فلزات آن )2 .عوامل خارجي و فرآوري
شــامل دســتكاري ،همزدن ،نگهداري ،درجه حرارت ،در معرض نور
واقع شدن و آلودگي توسط فلزات يا ميكروارگانيسمها.
اين عوامل را ميتوان به عنوان تغذيهاي (مثل تخريب ويتامينها)
و ارگانولپتيك (مثل توســعهي طعمهاي نامطلوب) دستهبندي نمود.
بــا توجه به علت ميتــوان آنها را تحت شــيميايي (بــه طور مثال
اكسيداسيون ليپيدها) ،فيزيكوشيميايي (مثل اكسيداسيون ناشي از
نور) يا ميكروبي (مثل رشــد باكتري هاي سرمادوست) تقسيمبندي
كرد .بنابراين نظارت و ارزيابي كيفيت ميكروبي و شــيميايي شــير
پاستوريزه در طي نگهداري بسيار با اهميت است.
نوع بســتهبندي مورد استفاده در شير پاستوريزه ممكن است به
طور اساسي بر روي خصوصيات كيفي شير بوسيلهي كنترل مستقيم
ميزان اكسيژن و نور در دسترس براي واكنش با محصول و نيز تأمين
يك ســد مناسب براي پيشــگيري از آلودگي پس از پاستوريزاسيون
توسط ميكروارگانيسمها اثر گذارد (.)33
 Griffithsو  )1988( Phillipsگــزارش كردنــد كــه يكي از
مهمتريــن فاكتورهــا در كاهش دورهي ماندگاري محصوالت شــير
پاســتوريزه درجه حرارت نگهداري شــير خام است ( .)18طبق نظر
 )2000( Blickovaجداي از درجه حــرارت نگهداري ،فاكتورهاي
مهــم ديگر ميزان واقعي باكتري هاي سرمادوســت در شــير خام و
سرعت سرد كردن شير خام ميباشد (.)12
طوالني شدن نگهداري شير خام قبل از پاستوريزاسيون منجر به
افزايش باكتريهاي سرمادوســت ،ليپوليتيك و پروتئوليتيك ميشود
كه آنزيمهايي را توليد كرده و منجر به تغييراتي در شــير شــده كه
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مشــكالتي را در فرآوري شــير و كيفيت محصوالت شيري به دنبال
خواهد داشت (.)14
پاستوريزه كردن شير منجر به افزايش فعاليت پروتئوليتيكي شير
ميشود كه احتماالً بخاطر از بين رفتن مهاركنندههاي فعالكنندهي
پالسمينوژن ميباشد .لذا سطح پالسمين در شير پاستوريزه افزايش
مييابــد .همچنيــن پروتئازهايي كه توســط ميكروارگانيســمهاي
سرمادوست در طي نگهداري شير پاستوريزه در سرما توليد ميشوند
در اين رابطه مؤثرند (.)30
باكتري هاي سرمادوست در شير مشكل حادي در ارتباط با فساد
شــير ايجاد نميكنند .اغلب آنها كوكســيهاي گرممنفي حساس به
حرارت بوده كه در درجه حرارت پاستوريزاســيون غيرفعال ميشوند.
امــا آنزيمهايي كه اين ميكروارگانيســمها توليــد ميكنند مقاوم به
حرارت بوده و قادر به تجزيهي اجزاي مهم شير ميباشند .پروتئوليزي
كه توسط ميكروارگانيسمهاي سرمادوست رخ ميدهد منجر به انعقاد
شير و طعم نامطلوب و تلخ شير ميگردد .در طي نگهداري محصوالت
پاستوريزه چنين مشكالتي مشاهده ميشــود .ليپازها و پروتئازهاي
ميكروبي مهمترين آنزيمهايي هســتند كه كيفيت شير و محصوالت
لبنــي را كاهش ميدهند ( .)14به طور كلي مقادير باالي باكتريهاي
سرمادوست در شــير خام مورد نياز است تا به ميزان كافي پروتئاز و
ليپاز مقاوم به حرارت توليد شــود تا پس از پاستوريزاسيون چربي و
پروتئين را تجزيه كنند (.)13
در تحقيق حاضر ماندگاري شــير پاستوريزه بر مبناي استاندارد
ايران و حد مجاز شــمارش كلي باكتريايي كمتر از  6 ،75000روز در
نظر گرفته شــد كه اين ماندگاري كوتاه احتماالً بدليل آلودگي باالي
شير خام اوليه مي باشد(.)8
 Moyssiadiو همكاران ( )2004و  Karatapanisو همكاران
( )2006پايــداري شــير پاســتوريزه در بطري هــاي تكاليهي
پلي اتيلن با دانسيتهي باال ( )HDPEكه با اكسيد تيتانيوم رنگي شده
بودند را ارزيابي كردند .در زمان صفر ،شــمارش مزوفيل ها باالي
 4 cfu/ml logو بعد از  7روز نگهداري در  4درجه ســانتي گراد
به  6 cfu/ml logافزايش يافت .شــمارش سرمادوستها باالتر از
 3 cfu/ml logدر زمان صفر ،و بعد از  7روز نگهداري در  4درجه سانتي گراد
بــه  5 cfu/ml logافزايش يافت ( Simon .)24 ،20و Hansen
( )2001رشــد ميكروبي را در شير پاستوريزه شده در بسته بندي
مقوايي با كاغذ دروني ارزيابي كردند و شمارش مزوفيل ها از  0تا
 2 CFU/ml logو سرمادوستها را تقريباً  1 CFU/ml logبعد از
 4هفته نگهداري در  2درجه ســانتي گراد گزارش كردند .آنها طول
عمر ماندگاري شــير پاســتوريزه را بين  15و  10روز بسته به دماي
نگهداري  4تا  8درجه سانتي گراد ذكر كردند (.)31
در بررسی  Zygouraو همكاران ( )2004شمارش مزوفيلها ی
شیر پاستوریزه در روز شروع (روز صفر) معادل با 4/65 cfu/ml Log
بود كه اين ميزان باال نشــاندهندهي شرايط جمعآوري ضعيف شیر
در سرتاسر يونان ميباشد .بعد از  7روز نگهداري شمارش مزوفيلها
بين  6/56و  7/16 cfu/ml Logو شمارش سرمادوستها بين 6/11
و  6/69 cfu/ml Logبــود .در مورد نمونههاي شــير با مواد مختلف

بســتهبندي در طي  7روز نگهداري هيچ گونه تفــاوت معناداري از
لحاظ شمارش مزوفيلها و سرمادوستها مشاهده نشد .آنها بر مبناي
آناليز ارگانولپتيك ،طول عمر ماندگاري شير پاستوريزه با چربي كامل
در يونان  5روز گزارش کردند (.)35
در تحقیــق Burdova، Baranova، Laukova، Rozanska
و  )2002( Rolaبــا اندازهگيري شــمارش كلي باكتريها ،شــمارش
كليفرمها و ارزيابي حســي ،عمر ماندگاري شــيرهاي پاســتوريزه
اندازهگيــري شــد .مالك شــمارش اســتاندارد براي اين شــيرها
 >20000 cfu/mlبود كه پس از  10 ،7و  14روز نگهداري در دماي
 6/1درجه ســانتي گــراد از 46درصد تا 66درصــد 25 ،درصد تا 50
درصد و 12درصد تا 32درصد از شيرها اين مالك را دارا بودند .در اين
بررسي درجه حرارت نگهداري  10درجه سانتي گراد عمر ماندگاري
شيرپاستوريزه را در مقايســه با دماي نگهداري  4درجه سانتي گراد
به ميــزان  66درصد كاهش داد .بدين صورت كه ميانگين ماندگاري
شــير پاســتوريزه با چربي كامل در  4درجه سانتي گراد  31 ،روز و
شــير پاســتوريزه با چربي جزيي  32/57روز بود در حاليكه در 10
درجه ســانتي گراد ميانگين ماندگاري بــه ترتيب  11و  10/71روز
بود .ارزيابي فعاليت آنزيمهاي پروتئوليتيك و ليپوليتيك توليد شــده
توسط ميكروارگانيسمهاي سرمادوست در دماهاي مختلف نگهداري،
افزايش فعاليت ميكروارگانيســمهاي سرمادوست را بعد از  2تا  3روز
در 10درجه ســانتي گراد نشــان داد .نگهداري در  4درجه ســانتي
گــراد توليد چنين آنزيمهايي را حتي در يك دوره زماني ســه برابر
بيشتر موجب نشد .این محققین ذکر کردندکه كاهش درجه حرارت
نگهداري به ميزان حدود  1درجه ســانتي گراد در محدودهي  0تا 5
درجه سانتي گراد در مقايسه با همين كاهش در دماهاي باالتر داراي
اثر نسبي بيشــتري در مهار ميكروارگانيسمها دارد .همچنین كاهش
دماي نگهداري از 10درجه سانتي گراد به  8درجه سانتي گراد  ،از 4
درجه ســانتي گراد به  2درجه سانتي گراد و از  2درجه سانتي گراد
به  0درجه ســانتي گراد به ترتيب ماندگاري را يك روز 3/5 ،روز و
 5/7روز افزايش ميدهد (.)14
 Petrus، Loiola، Silvaو  )2009( Oliveiraطــول عمــر
ماندگاري شــير پاســتوريزه در برزيل را از  3تــا  8روز ذکر کرده و
عنوان نمودند كه اين ماندگاري كوتاه عمدتاً به خاطر شرايط ضعيف
زنجيرهي ســرما ميباشــد .آنها تأثير درجه حرارت نگهداري بر روي
پايداري ميكروبي و حســي شــير پاســتوريزهي هموژنيزه با چربي
كامل ( 75درجه ســانتي گراد به مدت  15ثانيه) بستهبندي شده در
بطريهاي  HDPEو ( LDPEظروف پلياتيلن با دانسيتهي پائين)
كه هر دو تكاليه بوده و توسط دياكسيد تيتانيوم رنگي شده بودند
را بررســي کردند .حد باالي پذيرش كيفيت شــير بر اساس ارزيابي
ميكروبي نتايج شــمارش مزوفيلها و سرمادوســتها به ترتيب  7و
 6 cfu/ml Logبــود .عمــر مانــدگاري ميكروبي براي شــيرهاي
پاستوريزهي بستهبندي شده در بطريهاي  HDPEو نگهداري شده
در دماهــاي  9 ،4و  14درجه ســانتي گراد به ترتيب  8 ،36و  5روز
تخمين شده شد .در مورد ظروف  LDPEعمر ماندگاري  7 ،35و  3روز
تخمين زده شد .بر مبنايِ پايداري خواص حسي عمر ماندگاري براي
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بطري هاي  HDPEدر دماهاي نگهداري  9 ،4و 14درجه ســانتي گراد به
ترتيب  9 ،28و  4روز بودند .در شــيرهاي بستهبندي شده در ظروف
 LDPEعمر ماندگاري حسي  7 ،28و  2روز بود (.)26
امروزه اســتفاده از تكنيك هاي جديد توليد به طور مثال كاربرد
توأم ميكروفيلتراسيون و پاستوريزاسيون توانسته است ماندگاري اين
شيرها رادر طي نگهداري در زنجيره ي سرما تا  4هفته افزايش دهد
(.)29
در این مطالعه فلور ميكروبي شــير پاســتوريزه باكترهاي گرم
مثبت از جنــس هاي ميكروكوكوس ،الكتوباســيلوس ،باســيلوس،
كورينه باكتريوم و گرم منفي سودوموناس تعيين گرديد.
در مطالعــهي  Mahariو  )1990( Gasheدر يــك كارخانهي
شــير در اتيوپي از كل تعداد باكتري هاي موجود در شير پاستوريزه
53درصــد سرمادوســت 39/5 ،درصــد ترموديوريــك و  7/5درصد
گرمادوســت بودند .جدايهها عمدتاً متعلق به جنسهاي باســيلوس،
اســترپتوكوكوس ،الكتوباسيلوس ،آرتروباكتر ،آلكاليژنز ،آئروموناس و
سودوموناس بودند (.)22
در بررســي  Ranieriو  )2009( Boorبــراي تعييــن اكولوژي
ميكروبي شــير پاســتوريزه در  18كارخانهي شير در آمريكا از 589
جدايهي باكتريايي  346تا متعلق به باكتريهاي گرممثبت باســيلوس
طــي نگهداري در يخچال در روزهاي ،1
و  Paenibacillusبود .در
ِ
 7و  10بيشتر از  %84از اين جمعيت متعلق به جنس باســيلوس و
در روز  17بيش از  %92اختصاص به جنس  Paenibacillusداشــت
كه نشــاندهندهي تغيير جمعيت ميكروبي در طي نگهداري شــير
پاستوريزه در يخچال بود (.)27
در مجمــوع بررســی حاضر نشــان داد که بین شــاخص های
فیزیکوشــیمیایی و میکروبی شــیر پاســتوریزه در طی نگهداری در
یخچال ارتباط معناداری وجود نداشته و شاخصهای فیزیکوشیمیایی
تغییــرات معناداری نشــان ندادنــد .لذا نمی توان از شــاخص های
فیزیکوشیمیایی جهت تسریع ارزیابی فساد شیر پاستوریزه به عنوان
جایگزین شــاخص های میکروبی استفاده نمود .طول عمر ماندگاری
شیر پاستوریزه نگهداری شده در یخچال حداکثر  6روز تعیین گردید
که این مدت کوتاه می تواند ناشی از باال بودن آلودگی میکروبی شیر
خام باشد.
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