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  کنترل آلودگی ناشی از لیستریا مونوسیتوژنز در تولیدات گوشتی آماده مصرف             

  *افروز بخشی                                                       

  *دانشجو کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان                          

    Afrooz_bakhshi@yahoo.com*                                                        

  :چکیده 

رشد لیستریا مونوسیتوژنز در دماي یخچال و حضور آن در اکثر محیط ها آنرا به خطري جدي توانایی           
لیستریا آلودگی ایجاد شده توسط . تبدیل کرده است RTE(1(براي محصوالت گوشتی آماده مصرف 

. در هنگام قطعه قطعه کردن و بسته بندي بعد از پخت روي می دهد  RTEمنوسیتوژنز در محصوالت گوشتی
تاثیر عواملی مانند پاستوریزاسیون، تشعشع و فرآیندهاي فشار باال بعد از بسته بندي مورد مطالعه قرار گرفته 

اي کنترل لیستریا مونوسیتوژنز در افزودن عوامل ضدمیکروبی به گوشت یک روش رایج دیگر بر. است
تشعشع نیز یک روش موثر براي کاهش لیستریا مونوسیتوژنز بوده . محصوالت گوشتی آماده مصرف می باشد

تاثیر استفاده از . است، اما می تواند کیفیت این نوع محصوالت را به طور مشخص تحت شعاع قرار دهد
 RTEوي جمعیت لیستریا مونوسیتوژنز و کیفیت محصوالت تشعشع و یا ترکیب آن با عوامل ضد میکروبی بر

  .در حال بحث می باشد

  

  لیستریا منوسیتوژنز، گوشت، آماده مصرف، تشعشع، کیفیت   :واژگان کلیدي 

 

  :مقدمه 

توسط لیستریا منوسیتوژنز گوشت هاي پخته آماده مصرف بطور متداول در مراحل بعد از فرایند کردن         
،که در گوشت هاي پخته عمل آوري شده و غیر عمل آوري شده یک عامل مهم در کاهش دآلوده می شون

مدت زمان نگهداري باالیی داشته و براي  RTE گوشت هاي)1بدلیل اینکه . اب می آیدایمنی آنها به حس
 بدلیل توانایی رشد در دماي یخچال در گوشت هاي نمک سود شده )2و مصرف به حرارت اضافی نیاز ندارند

  ) Lou and Yousef 1999.(تا حد زیادي تکثیر می یابند
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  : منابع آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز

. لیستریا مونوسیتوژنز یک باکتري گرم مثبت، بدون اسپور، متحرك و بی هوازي اختیاري می باشد        
بطور کلی در  .رشد می کند 9.6تا  4.5حدود  pHو ) درجه سلسیوس 42تا 0(درمحدوده وسیعی از دما 

محیط هاي نمک و نیترات . رشد صورت نمی گیرد 5.0کمتر از  pHرشد کرده و در  6.0باالي pHگوشت در 
به مقدار فراوان در خاك، علف هاي تازه، فاضالب هاي حاصل از کشتارگاه ها و مدفوع . را تحمل می کند

  )Fabber and petrkin 1991.(انسان و حیوان یافت میشود

  :یا مونوسیتوژنز نفوذ لیستر

برطرف   RTEدر گوشت به راحتی در مرحله پختن محصوالت  لیستریا مونوسیتوژنزآلودگی حاصل از            
آلودگی زدایی در مراحل بعد . می گردد، بنابراین آلودگی ایجاد شده مربوط به مرحله بعد از پختن می باشد

بندي و استفاده از عوامل ضد میکروبی بوده که از از پخت شامل پاستوریزاسیون و تشعشع بعد از بسته 
  .دنمی باش RTEراههاي متداول براي کنترل رشد لیستریا مونوسیتوژنز در گوشت هاي 

  :پاستوریزاسیون بعد از بسته بندي 

پاستوریزاسیون بعد از بسته بندي در غیرفعال کردن ارگانیسم هاي پاتوژن به اندازه ي بسته  ریتاث          
نژادهاي مختلف لیستریا مونوسیتوژنز نیز بر میزان . دي و میران سفتی سطح محصول تولید  بستگی داردبن

  )and others 2003  Muriana and others 2002;murphy. ( پاستوریزاسیون موثر می باشند

 :تشعشع

مقاومت لیستریا . ودو اشعه هاي الکترونی استفاده می ش xبراي این منظور از اشعه گاما، اشعه          
 tarte and. (مونوسیتوژنز در برابر تشعشع برحسب سوبسترا، نژاد و مرحله فیزیولوژیکی آن متفاوت است

others 1996 (حضور . بطور کلی سلول ها در حالت استرس مقاومت بیشتري به تشعشع نشان می دهند
به شرایط بسته بندي تحت خال و  در شرایط هوازي تشعشع نسبت. اکسیژن بر کارایی تشعشع موثر است

این شرایط نشان می دهند که تولید کنندگان . اتمسفر تغییر یافته به طور قابل مالحضه اي موثرتر است
باید عواملی که باعث افزایش مقاومت لیستریا مونوسیتوژنز به تشعشع می شود را در نظر   RTEمحصوالت 

   . بگیرند
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  :    مواد شیمیایی ضد میکروبی

نمک الکتات بطور متداول بعنوان عامل ضد میکروبی در محصوالت گوشتی استفاده میشود که             
بطور کلی در شرایط اوپتیمم رشد، . باید در غلظت مناسب خود بکار برده شود آن بمنظور موثر واقع شدن
جه بیشتري به استفاده توام امروزه تو. نسبت به گرم منفی به الکتات حساس ترند  باکتري هاي گرم مثبت 

.  الکتات و دي استات بدلیل اثر سینرژیستی آنها در ممانعت از رشد ارگانیسم هاي پاتوژن در گوشت میشود
)Glass and others 2002 ( استفاده از باکتري هاي اسید الکتیک بدلیل تولید باکتریوسین براي افزایش

باکتریها را می توان در محصوالت گوشتی تخمیري و غیر الکتیک اسید . مدت ماندگاري، نیز مرسوم است
  )Schillinger and others 1991(. تخمیري به منظور ممانعت از رشد لیستریا مونوسیتوژنز استفاده کرد

  :فرایند فشار باال 

روشی جدید بدون فرایند حرارتی بوده که ماده غذایی در معرض فشارهاي باال  HPP(2(فرایند فشار باال       
میتواند بدون ایجاد تغییرات فاحش در بافت، رنگ و ارزش غذایی موجب  HPPبنابراین . قرار می گیرد

 Hugas and others.(شود HPPحرارت می تواند باعث افزایش اثر . غیرفعال شدن میکروارگانیسم ها شود

 Simpson.(بر نابودي لیستریا مونوسیتوژنز می شود HPPوجود چربی باعث کاهش اثر فرایند ) 2002

and Gilmour 1997(  

  : تکنولوژي هاردل

هدف تکنولوژي هاردل براساس استفاده از عوامل ضدمیکروبی و عوامل نگهدارنده بصورت ترکیبی بوده          
بیشترین عواملی ) leistner 1978.(که در راستاي افزایش ایمنی میکروبی و ثبات ماده غذایی انجام میشود

اده می شوند، دما، فعالیت آبی، اسیدیته و افزودنی هاي ضد که در تکنولوژي هاردل براي حفاظت غذایی استف
عواملی مانند فرایند حرارتی، بسته بندي تحت خال و  RTEبراي محصوالت گوشتی . میکروبی می باشند

با این حال بدلیل حضور لیستریا مونسیتوژنز در . تکنولوژي هاردل کاربرد دارند عوامل موثر در نیتریت بعنوان
، توانایی آن در رشد در دماي یخچال و شرایط بی هوازي و مقاومت آن به نمک و نیترات استفاده اکثر مکانها

جلوگیري از آلودگی هاي ثانویه حاصل از ) .Lou and Yousef 1999.(از این عوامل به تنهایی ناکافی است
به سختی قابل  در حین قطعه قطعه کردن و بسته بندي  RTEلیستریا مونوسیتوژنز در محصوالت گوشتی 

عوامل سینرژیستی اضافی مورد نیاز  RTEبنابراین براي اطمینان از ایمنی فرآورده هاي  .جلوگیري است

                                                             
2 High-pressure processing 
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فرموله کردن محصوالت گوشتی با عوامل ضد میکروبی یک روش متداول دیگر براي کنترل رشد . هستند
  )Glass and others 2002.(لیستریا مونسیتوژنز بعد از فرآیند است

  : تیجه گیرين

می باشد که تشعشع بعد از   RTEلیستریا مونوسیتوژنز عامل اصلی کاهش ایمنی در محصوالت گوشتی         
بدلیل اینکه باعث مشکالت کیفیتی  ذف آلودگی هاي حاصل از آن است امابسته بندي یک راه موثر در ح

تنها دوز هاي پایین اشعه توصیه می مانند طعم نامطلوب، تغییرات رنگ و اکسیداسیون لیپیدها می شود 
مواد شیمیایی ضد میکروبی راهی دیگر براي محدود کردن رشد  فرموله کردن محصوالت گوشتی با .گردد

با این . لیستریا مونوسیتوژنز در هنگام انبارداري است که مشکالت جانبی مربوط به کیفیت را کاهش می دهد
. را نابود سازند RTEپاتوژن موجود در فراورده هاي گوشتی حال عوامل ضد میکروبی نمی توانند عامل 

پایین راهی مطمئن براي حفظ ایمنی استفاده توام چند فرایند مانند مواد ضد میکروبی و تشعشع در دوز 
  .می باشدریا مونوسیتوژنز با حفظ کیفیت محصول تولیدي تدر برابر لیس  RTEالت محصو
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