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 چکیده
سرد یی اصنایع غذدر تی ارغیر حرار بزایک ان به عنود سري پالسماده از ستفاا سیون  ستریلیزا ، جهت کاهش بار میکروبی و ا

لذا این مطالعه، با هدف بررسی اثر شارش پالسماي اتمسفري تولید شده ست.اگرفته ارتوجه محققین قررد خیر موي اههدر د

بر کاهش سیکل لگاریتمی میکروبی در سه زمان مختلف  ( سانتی متر با گاز ارگون  A)  2( و  B)  1با دو الکترود با دو قطر 

ا کلی بعد از آماده سازي و تهیه کشت جوان و تلفیح بر روي گوشت یباکتري اشریش اشریشیا کلی در گوشت چرخ کرده است.

صد کاهش باکتري صورت گرفت.میزان در شمارش باکتري  شیا کلی در الکترود با قطر  چرخ کرده، قبل و بعد از تیمار،  شری ا

 8.0دقیقه میزان کاهش سیکل لگاریتمی به ترتیب   18و  6، 4بود و با افزایش زمان   %08و  %08بزرگتر نسبت به  کوچکتر 

شتر از قطر کوچکتر بود و با افزایش  2.1و  1، شیا کلی در الکترود با قطر بزرگتر بی شری شد. میزان کاهش لگاریتمی باکتري ا

 ان میزان کاهش سیکل لگاریتمی نیز موثر تر خواهد بودزم

  ، اشریشیا کلی، میکروب زداییاتمسفري پالسماي سرد کلمات کلیدی: 

 

  مقدمه

صنعت گوشت یکی از مهمترین صنایع در بخش تولید و فراوري مواد غذایی است. در بین سالهاي اخیر در 

ست. خطرا شته ا شت در جهان افزایش وجود دا صرف گو صنعت غذا م سائل مهم در  ت میکروبی یکی از م

مکانیسم اصلی رخ میدهد عبارتند از رشد میکروبی، اکسیداسیون چربی و  3باشد. فساد گوشت در اثر می

گیرد که از آن جمله میتوان اسووتفاده از (.  میکروب زدایی به صووورت مختلف صووورت می0اتوالیز آنزیمی )

سطه  شها به وا سید اتیلن و تابش گامل و غیره را نام برد. هریک از این رو شک، اک کوره، اتوکالو، گرماي خ

سمی، محدودیت ضایعات  شتن  شتن برخی معایب مثل دما، رطوبت زیاد و تخریب و حتی به جا گذا  هايدا

 ها استفاده میشود وز پالسما براي کشتن باکتریها و میکروارگانیسم(. در سالهاي اخیر ا 0،8) خاصی دارند

 (.18،11نتایج آن بسیار قابل توجه بوده است، به طوري که نظر محققان زیادي را به خود جلب نموده است)

ستفاده امروزه  ست که براي میکروب زدایی ا سرد یا پالسماي غیر حرارتی ا یکی از انواع پالسما، پالسماي 
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ش سماي  (.12،13ود)می سفري میتواند غپال شار اتم شار پایین و در ف یر حرارتی براي میکروب زدایی، در ف

شتري به  ست توجه بی شارهاي پایین پرهزینه ا سما در ف شود، ولی به علت اینکه حجم زیادي از پال تولید 

مطالعه اثر (. هدف این تحقیق، 14،16سوومت تولید پالسووماهایی در حد فشووار اتمسووفر جلب شووده اسووت )

سانتی متري  2و  1با دو الکترود میکروب زدایی شارش پالسماي اتمسفري تولید شده توسط  گاز آرگون 

 است.   E.Coliدقیقه بر کاهش بار باکتري اشریشیا کلی  18و  4،6زمان مختلف  3در 

 مواد و روشها : 

 مشخصات دستگاه پالسمای سرد اتمسفری عبارتند از : 

 6سانتی متر ، میزان شارش گاز  2، فاصله نازل تا سطح نمونه ها حداکثر  ٪ 88.880لوص گاز آرگون با خ

کیلوهرتز،   10کیلو ولت ، فرکانس به ترتیب    12لیتر در دقیقه، ولتاژ اسووتفاده شووده براي گاز به ترتیب  

سانتی  2گتر با قطر سانتی متر و الکترود بزر 1دقیقه، الکترود کوچکتر با قطر  18و  6، 4مدت زمان شارش 

  متر

 آماده سازی باکتری ها ی اشریشیا کلی برای تلقیح 

E.  coli  ATCC  25922  بصوورت لیوفیلیزه از سوازمان پهوهشوهاي علمی صونعتی ایرات تهیه و آماده ،

شت قلب و مغز    ستریل به محیط آبگو )   BHIسازي باکتري براي تلقیح با انتقال باکتري از میکروتیوپ ا

سپس کشت دومی  ودرجه سانتی گراد انجام  30ساعت در  دماي  24ک آلمان ( و نگهداري آن به مدت مر

ساعته تازه مقادیر مختلفی به لوله هاي کووت  24از کشت  وساعته اول در محیط کشت تهیه  24از کشت 

سپکتوفتومتر   BHIمیلی لیتر آبگوشت  0حاوي  ستفاده از دستگاه ا ضافه و با ا ستریل ا جذب نوري آنها را ا

 (. 0) گردیدنانومتر تعیین شد. همزمان با عمل فوق، شمارش باکتریایی انجام می  688در طول موج 

  گوشت نمونه آماده سازی 

شرایط  24 شت تحت  ضه گو شت از مراکز توزیع و عر شی گو شتار و طی زمان جمود نع ساعت پس از ک

شد و شگاه منتقل  شتی و در کنار یخ به آزمای شت با غوطه وري کردن آن در اتانول  بهدا سطح بیرونی گو

استریل و سپس اتانول باقی مانده در  سطح گوشت مشتعل و بعد از جداسازي سطح خارجی گوشت  80٪

(.گوشت چرخ شده 0)سیله چرخ گوشت استریل چرخ گردیددر شرایط اسپتیک قسمت داخلی گوشت به و

سوسپانسیون نیم مک فارلند به گونه اي که در هر گرم گوشت  میکرولیتر( باکتري از 20را پس از تلقیح ) 
  (. 0)مال پالسماي سرد نگهداري شددرجه تا روز اع 4در دماي  نمونه ها .سلول باکتري باشد 018

 شمارش اشریشیا کلی 

شت  شت چرخ کرده  در محیط ک شیا کلی در نمونه گو شری شمارش ا ستجوي و  در دماي   VRBروش ج

  (.1انجام شد) 2846ی گراد ، مطابق استاندارد ملی ایران به شماره درجه سانت 1۳30

Archive of SID

www.SID.ir



 
 

3 

 

ستفاده از نرم فزار   ها داده اماري انالیزهاي انجام و براي SPSS-18روش آنالیز آماري نتایج بدست آمده با ا

در نظر   (p<0.05)سطح معنی داري  براي تمام آزمون ها  . شد گرفته نظر در تکرار سه میانگین بصورت

 گرفته شد . 

 یافته ها 

شیا  شری صد کاهش باکتري ا شد که میزان در شیا کلی قبل و بعد از تیمار نتیجه  شری شمارش باکتري ا از 

به  کوچکتر  با قطر بزرگتر نسوووبت  با افزایش زمان   %08و  %08کلی در الکترود  دقیقه  18و  6، 4بود و 

  شد. 2.1و  1، 8.0میزان کاهش سیکل لگاریتمی به ترتیب  
سفري با الکترود   –1شکل  سرد اتم سماي  شیا کلی تحت تیمار پال شری سه نتایج تاثیر تغییر زمان بر کاهش بار میکروبی باکتري ا مقای

AوB   بار تکرار 3بر روي نمونه گوشت چرخ کرده گاو با  

 
 

 بحث 

( و داشتن آلودگی و آسیبهاي محیطی کمتر، در 10استفاده از پالسماي اتمسفري به خاطر کم هزینه بودن)

( و همچنین اسووتریل کردن بافتهاي زنده در محل به منظور حذف 18اسووتریل کردن و کشووتن میکروبها)

سرعت در 28آلودگیها و عفونتهاي بافتی) ست که در دهه اخیر به  جهان رو به افزایش ( یکی از تکنیکهایی ا

است و نظر محققان زیادي را به سوي خود جلب نمود. به طوري که میتوان از پالسماي گازي براي زدودن 

(. روث و همکاران 21،22اشکال رویشی از قبیل باکتریها، قارچها و حتی از بین بردن ویروسها استفاده کرد)

سووماي اتمسووفري در دماي اتاق میتواند جمعیت دقیقه اي پال 20نشووان داده اند اسووتفاده از منبع شووارش 

(. زینگمین و همکاران 21را کاهش دهد)  Escherichia coliو  Staphylococcus aureusباکتریهاي 

و   Staphylococcus aureus  ،Escherichia coliاثر شارش پالسماي غیر حرارتی روي باکتریهاي  

Bacillus subtilis دقیقه یررسوووی کردند. سوووپس باکتریهاي  128و  88،  68، 38زمانهاي متفاوت  در

آسیب دیده را روي محیط کشت جامد رشد دادند و با شمارش کلنی ها به این نتیجه رسیدند در زمانهاي 

مورد مطالعه، تعداد کلنیهاي رشوود یافته اشووریشوویا کلی کمتر از اسووتافیلوکوکوو ارئوو و آن هم کمتر از 

گر و همکاران اثر غیر فعالسازي شارش پالسماي غیر حرارتی تولید شده با (. ویل18باسیلوو سرئوو است)
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را بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان  Escherichia coliبر باکتري   N2-O2استفاده از مخلوط گازي 

شارش  شمارش کلنی در محیط  188دقیقه تقریبا  20داد بعد از  شدند. که با روش  شته  صد باکتریها ک در

 (. 23مد انجام دادند)کشت جا

 باکتریهاي ،استفاده از پالسماي سرد براي میکروب زدایی به بررسی  1382ولی اله صبا و همکاران در سال 

E.coli  با دستگاهDBD  کیلو هرتز نشان داد که این دستگاه در مدت  28کیلو ولت و فرکانس  18در ولتاژ

را بطور کامل اسوووتریلیزه کرد. افزایش زمان تابش باع   هاثانیه بدون ایجاد اثرات گرمایی تمام نمونه 2

افزایش میزان قدرت میکروب زدایی پالسماي سرد شد. افزایش ظرفیت خازنی باع  تشدید قدرت میکروب

ان به عنود سري پالسماده از ستفادر تخقیقی به ا 1382(. معصووومه دیلمی در سووال 3)گردید DBDزدایی 

 E. coliمنفی م گري شد باکترروي رپالسما ات ثرااشاره داشته ، که یی اع غذصنایدر تی ارغیر حرار بزایک 

به ه شدتلقیح ي  E. coliي باکترف حذدر پالسما رش شاات ثراسپس و سی شد رمحیط کشت جامد بردر 

بررسی تاثیر پالسماي سرد اتمسفري بر به  1382در سال  ،سوگل مظلوم(. 2)گرفتار سنجش قررد شیر مو

فرشاد (. 6) پرداختي میکروارگانیسمها در محیط مایع حساو به حرارت مایع تخممرغ غیر فعال ساز

جت پالسماي سرد سهگانه فشار کار پهوهشوووی ارائه دادند که   1382و همکاران در سوووال  صحبت زاده 

ر وشی آن بواکتري کور بواکسیهن و نیتروژن گزارش میشود و همچنین اث، هوا، اتمسفري از گازهاي آرگون

راي زدودن  وووایع بووودر استرلیزه کردن سطوح جامد و م، ي باکتريهاي گرم منفی و مثبت مورد بررسی رو

 Streptococcus pyogenesو  Escherichia coliت ومثب -رموی و گومنف -رمواي گواکتريهوب

ا مقایسه (.ب12) استفاده شد و نتایج نشان دادند که دستگاه جت سهگانه در کشتن باکتريها بسیار موثر است

( میتوان دریافت که مقایسووه قطر الکترودها در  23،24، 21، 18نتایج این آزمایش و نتایج دیگر محققان ) 

حجم پالسماي تولید شده با الکترود قطر بزرگتر بیشتر است که  ،پالسماي تولید شده با منبع گاز آرگون 

ح گوشت چرخ کرده باشد و در الکترود با میتواند به خاطر توزیع میدان الکتریکی براي شکست هوا در سط

شده با  ست. به همین خاطر حجم پالسما و احتماال رادیکالهاي فعال تولید  سطح موثر کمتر ا قطر کوچکتر 

ست. این در حالی  سبت به الکترود با قطر کوچکتر افزایش یافته ا سماي آرگون ن الکترود قطر بزرگتر در پال

ا یکی از فاکتورهاي اصلی  تاثیر گذار در کشندگی شارش باکتریایی ر DNAروي  UVاست که اثر تخریبی 

ساختار می سبب تخریب  ستم هاي همانند  DNAدانند. این رادیکالهاي تولیدي  سی شدید در  و اختالالت 

 سازي و رونویسی پروتئین هاي باکتریایی میشوند و در نتیجه مرگ باکتریها را به همراه دارد. 

 نتیجه گیری 

شده ، در اثر  شارش گاز پالسماي تولید  ساختار هندسی الکترودها و زمان  شان میدهد  نتایج این تحقیق ن

باکتري کشووی  بسوویار مهم اسووت. بنابر این پالسووماي اتمسووفري کم هزینه و داراي آلودگی و آسوویب هاي 

سفري در م سماي اتم صیت میکروب زدایی پال شود خا شنهاد می ست. پی ست محیطی کمتري ا  دیریتزی

کنترل آلودگی و ضووود عفونی سوووطح مواد غذایی  به عنوان یک روش موثر مورد اسوووتفاده قرار گیرد. لذا 

Archive of SID

www.SID.ir



 
 

0 

 

ساختار هندسی الکترودها و  سرد اتمسفري از جکله منبع تغذیه،  پارامترهاي تاثیر گذار در تولید پالسماي 

یز حائز ارئوو و باسیلوو سوبتلیس ناثر کاهش بار میکروبی آنها بر دیگر باکتریها از جمله استافیلوکوکوو 

 اهمیت است. 

 منابع

روش جستجو و  -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام"(، تجدید نظر دوم ،  131۹،)  ۶۴۹۲بی نام،استاندارد ملی ایران به شماره  (1

 ."شمارش اشریشیا کلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی

شیر ی تئینهاوپری در تمسفرد اسری پالسماات ثراسی ربر( ، 13۴۶ف.،) زاده صحبت ،  ا.ضایی مهر ، ار .اکالگر زاده حسین ، دیلمی، م. (۶

خرداد ، مرکز همایشهای بین المللی  3-۵، اولین همایش بین المللی و نهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران ، ویگا

 دانشگاه شهید بهشتی.

در فشار جو، مجله علمی پژوهشی  DBD( ، میکروب زدایی باکتریها با استفاده از پالسمای 13۴۶ی ح.، )صبا،  و.، رمضانی خ. ، هاشم (3

 . 1۴۲-1۴۴صفحات  – 3دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران، سال یازدهم، شماره 

و ساخت جت پالسمای سهگانة سرد  طراحی(، 13۴۶)، م.فرهادی ، س.مطلبی ، س.میرزانژاد ، .حسینزاده کالگر ا، ف. ،صحبت زاده (۹

 .۹شمارة ، 31جلد ، مجلة پژوهش فیزیك ایران، فشار اتمسفری و به کارگیری آن در استرلیزه کردن

(، بررسی اثرات آنتی باکتریال نیسین بر روی باکتری استافیلوکوکوس 13۴۹قشونی زاده، ر.، حسینی س. ا. ، مهستی پ.، شعبانی ش.، ) (۵

 رده گوسفندی نگهدارشده در یخچال، مجله میکروب شناسی مواد غذایی.اورئوس در گوشت چرخ ک
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