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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدعلوم و تحقیقات ،یزد ،ایران
 .2استاد دانشكدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،یزد ،ایران
(تاریخ دریافت1392/10/16:ـ تاریخ تصویب)1393/7/2 :

چکيده
در این مطالعه ،فیلمهای خوراکی کازئینات سدیم دارای عصارۀ پوست انار در سه سطح غلظتی  1×1/5×2MICتولید شد
و خواص ضد میكروبـی ،فیزیكـی و مكـانیكی ،و بازدارنـدگی آنهـا بررسـی شـد ،همچنـین بـهمنظـور بررسـی تغییـرات
ریزساختاری ناشی از افزودن عصارۀ ضد میكروبی ،تصاویر میكروسكوپ الكترونی از سطح و مقطع عرضـی فـیلمهـا تهیـه
گردید .مالحظه شد با افزودن عصاره تا غلظت دو برابر  MICمقادیر ضـاامت و حاللیـت بـهترتیـب از  0/054میلیمتـر و
 92/18درصد به  0/061میلیمتر و  95/37درصد افزایش پیدا کرد و موجب کدرشدن فیلمها شد .همچنـین افـزودن عصـارۀ
پوست انار بهطور قابل توجهی باعث افزایش نفوذپـذیری (تـا ( )3/90×10-9 )g/s.m.Paبـه باـار آگ گردیـد ،امـا خـواص
مكانیكی کاهش پیدا کرد .برای تعیین قدرت ضد میكروبی فیلمهای تولیدشده از روش دیسـ هـای انتشـاری اسـتفاده و
قطر هالۀ ایجادشده در سطح پلیتها اندازهگیری گردید و خصوصیات ضد میكروبی فـیلمهـا روی دو گونـه بـاکتری گـرم
مثبت و گرم منفی آزمایش شد .بهطورکلی فیلمها بر باکتریهای گرم مثبت مؤثرتر از باکتریهای گرم منفی بودند.
کليدواژگان :خواص ضد میكروبی ،خواص فیزیكی و مكانیكی ،عصارۀ پوست انار ،فیلم خوراکی ،کازئینات سدیم.
*

مقدمه

پالستی ها بـا منشـأ نفتـی بـهشـكل گسـترده بـهعنـوان مـواد
بستهبندی کاربرد دارند ،اما ایـن ترکیبـات زیسـتتاریـبپـذیر
نیستند و سبب آلودگی محیط زیست میشوند ( Tharanathan,
 .)2003یكــی از روشهــای اســتفادهشــده بــرای مقابلــه بــا ایــن
آلودگی ،استفاده از بیوپلیمرهای زیست تاریـب پـذیر اسـت کـه
برای محیط اطراف (طبیعت) مضر نیستند (.)Tian et al., 2012
زیستتاریبپذیربودن فیلمهای خوراکی و نقش مـؤثری کـه در
کاهش آلودگیهای زیستمحیطی دارند سـبب شـده اسـت کـه
اخیراً بسـیاری از محققـان بـه مطالعـۀ ویژگـیهـای فـیلمهـا و
پوششهای خوراکی به عنوان مواد بستهبندی جدید وجـایگزینی
مناسب برای بسیاری از بستهبندیهای پالسـتیكی و فـیلمهـای
پلیمری سـنتزی روی آورنـد ( Lee et al., 2003; Barret et al.,
 .)2003; Dainelli et al., 2008مواد اولیـۀ فـیلمهـای خـوراکی
شامل پروتئین ،پلیساکاریدها ،و ترکیبات لپیدی بهطـور مرکـب
یا جداگانـه اسـت ) .(Gennadios, 2004پـروتئینهـایی کـه در
ساخت فیلم های خوراکی در بسته بنـدی مـواد غـذایی اسـتفاده
* نویسندۀ مسئولemamj@ut.ac.ir :

میشوند عبارتاند از :پـروتئین غـالت ،گلـوتن گنـدم ،پـروتئین
ســویا ،پــروتئین آگ پنیــر ،کــازئین شــیر ،کــال ن ،و التــین
Gennadios et al., 1997; Krochta, 2002; Choie and Han,
) .)2001از فــیلمهــای خــوراکی و پوشــشهــای تهیــهشــده از

پروتئینهای شیر خصوصـیات کـارکردی وکاربردهـای بـالقوهای
شناخته شده است ( .)Rhim and Ng, 2007فیلمهـای کـازئینی
واضــح و شــفاف هســتند و خــواص ممانعــتکننــدگی در برابــر
اکسیژن آنها بسیار باال و نفوذپذیری به باارآگ آنها زیاد اسـت
( .)Chick, 1998تــاکنون تحقیقــات زیــادی روی فــیلم هــای
کازئینی انجام شده است .بهطور مثال چی و هرنانـدز ( Chick
 )and Hernandez, 2002ویژگــیهــای فیزیكــی ،حرارتــی ،و
سدکنندگی فیلم های خوراکی کـازئینی حـاوی مـوم را بررسـی
کردند و یا مور و همكاران ( ،WVP )Mauer et al., 2000دربارۀ
خواص مكانیكی و ساختاری فیلم حاصل از فراکسیون -βکازئین
را تحقیق کردند.
امروزه در تكنولو ی صنایع غذایی بهعلت کاربرد وسـیعی
که استفاده از مواد شـیمیایی بـرای پیشـگیری و یـا بـه تعویـق
انداختن فساد مواد غذایی دارد و همچنـین بـهدلیـل بـاالرفـتن
سطح آگاهی مصرفکنندگان ،عالقـۀ روزافزونـی بـه اسـتفاده از
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مواد نگهدارندۀ طبیعی ماننـد اسـان  ،عصـاره ،و آنتـیبیوتیـ
بهمنظور کاهش و حذف آنتـیباکتریـال و نگهدارنـدۀ سـنتتی
وجود دارد ( .)Kargiotou et al., 2011عامل اصـلی فسـاد مـواد
غذایی رشد میكروگها بر سطح آنهاست که با فیلمهای حـاوی
ترکیبات ضد میكروبی میتوان آن را کنترل کـرد ( Hosseini et
 )al., 2009; Torres and Karel, 1985در ســالهــای اخیــر
تحقیقات فراوانی برای ارزیابی آثار ضد میكروبی انواع عصارهها و
ادویهها صـورت گرفتـه اسـت ( .)Hosseini et al., 2009از ایـن
تحقیقات می توان به پژوهش سارکوز و سـیدیم ( Seydim and
 )Sarikus, 2006اشاره کرد که فعالیت ضد میكروبی فـیلمهـای
ویپروتئینی حاوی سه روغن اساسی اورگانو ،1رزمـاری ،2و سـیر
را بررسی کردند .همچنین بارت و ریندرز ( Burt and Reinders,
 )2003کیفیت خواص ضد میكروبی  5نوع روغن اساسی گیـاهی
را روی  Non- toxigenic E. coli 0157:H7در حضـور و عـدم
حضور پایدارکننده و اموسیفایر و در سـه سـطح دمـایی بررسـی
کردند .آنها ابتـدا  5روغـن اساسـی گیـاهی را بـا روش ارزیـابی
دیس های انتشاری 3سـرند کردنـد (انتاـاگ کردنـد) و سـپ
قویترین و فعالترین اسان را برای مطالعـات بیشـتر در روش
 Micro dilution colorimetric assayانتااگ کردند.
انار با نام علمی  Punicagrantum.Lدر جهـان بـهعنـوان
بومی ایران شناخته شده اسـت ( .)Martos et al., 2010پوسـت
انار در مصارف خانگی مـادۀ زائـدی بـوده و یكـی از محصـوالت
جانبی کارخانههای تولید آگ میوه است .پوست انار از منابع غنی
پلیفنـلهـا شـناخته شـده اسـت (  .)Li et al., 2006ترکیبـات
فنولی که درپوست انار وجود دارد خواص آنتیباکتریال باالیی را
از خود نشان میدهد ( .)Bragaa et al., 2005پوست انار حـاوی
تانن و بهعنـوان منبعـی از آنتـیاکسـیدانهـا اسـت و ترکیبـات
فنولی مانند اسیداال ی بـه مقـدار فـراوان در آن وجـود دارد
(.)Aguilar et al, 2008
تاکنون هیچ تحقیقی دربارۀ اثر عصارۀ پوست انار بر فـیلم
حاصل از سدیم کازئینات گزارش نشده است ،بنـابراین هـدف از
انجام این تحقیق بررسی تأثیر عصارۀ پوست انار روی خصوصیات
ضد میكروبی فیلم کازئینات سدیم و امكانسنجی تولید پوششی
زیستتاریبپذیر در قالب بررسـی ویژگـیهـای نفوذپـذیری در
برابر باار آگ ،خواص فیزیكی و مكانیكی ،و تغییرات ریزسـاختار
فیلمهای تولیدی بود .این نتایج برای ارزیابی کاربردهای ممكـن
1. Oregano
2. Rosemary
3. Disc diffusion assay

این فیلم بهعنوان مادۀ بستهبندی در آینده حائز اهمیت است.

مواد و روشها
پودر کازئینات سدیم (مرکـآلمان) بـا درجـۀ غـذایی خریـداری
شد .ترکیب کازئینات  83/4درصد پروتئین 1/6 ،درصد چربی ،و
 1/9درصــد خاکســتر بــود .گلیســرول بــا خلــوص  100درصــد
(آکروزـانگلستان) به عنوان نرمکننده برای بهبود خواص مكانیكی
فیلم کازئینـات سـدیم اسـتفاده شـد .همچنـین از پوسـت انـار
خش شده واریتۀ مل ساوه -ایران استفاده شد.
استخراج عصارة پوست انار
بهمنظوراستاراج عصـارۀ پوسـت انـار از روش Hayrapetyan et

 )2012(al.استفاده شد .میـوههـا ابتـدا شسـته و تمیـز شـدند و
سپ با چاقوی دستی پوست آنها جدا گردید .پوستها بـا آون
در دمای  60oCبهطور کامل خش گردیدند و با الـ مـش 40
یكنواخت شدند .سپ پودر انار توزین شد و درون ظـرفهـای
درگدار شیشهای مات ریاته و به نسـبت  1:10بـا حـالل اولیـه
مالوط شد و بهمدت  4ساعت در دمای  35ºCشیكر مغناطیسی
قرار گرفت .سپ عصاره از تفاله با کاغذ صافی جدا شد و تفالـه
مجدداً با حالل دوم تحت شرایط مشابه روی شـیكر مغناطیسـی
قرار داده شد .هر دو عصارۀ بهدستآمده با یكدیگر مالـوط و بـا
آون تحت خأل با دمای  38 ºCنمونـۀ تغلـی شـد تـا عصـارهای
نسبتاً غلی بهعنوان عصارۀ نهـایی بـهدسـت آمـد .حـالل اولیـۀ
استفادهشده برای استاراج عصارۀ پوست انار شـامل متـانول/آگ
به نسـبت ( 20/80حجمی/حجمـی) ،حـالل دوم اسـتفاده شـده
شامل متانول/استون/آگ به نسبت ( 20/40/40حجمی/حجمـی)
بود.
اندازهگيری مقدار فنل کل عصارة پوست انار

میزان ترکیبات فنولی طبق روش فولینـسیوکالتیو اندازهگیری
شـد ( .)Zoreky, 2009گالیـ اسـید بـهعنـوان شاخصـی بـرای
اندازیگیری پلـیفنـلهـا در تهیـۀ منحنـی اسـتاندارد اسـتفاده
مــیشــود 0/11±0/01 .گــرم گالیــ اســیدمنوهیدراته (جــرم
مولكولی= )188/14وزن و با آگ مقطر حل شد و سپ به حجم
 100میلیلیتر که تقریباً برابر با  1000میكروگرم بر میلـیلیتـر
گالی اسید بـدون آگ اسـت ،رسـانده شـد .محلـول تولیدشـده،
محلول مادر اسیدگالی نامیده میشود .جذگ نمونهها در طـول
موج  765نـانومتر قرائـت شـد و نمـودار منحنـی کالیبراسـیون
گالی اسید برحسب جذگ نوری رسـم شـد .همـین روش بـرای
نمونههای آزمایشی نیز انجام شد و پ از قرائت جذگ در طـول
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موج  765نانومتر و با استفاده از منحنی اسـتاندارد اسـیدگالی
میزان پلیفنول کل نمونه را محاسبه شـد .ایـن آزمـون در پـنج
تكرار و با نمونههای تصادفی از پوست انار انجام گردید.
آمادهسازی محلول فيلمها

بهمنظور تهیۀ فیلم از روش  ) 2011( Broumand et al.اسـتفاده
گردید .ابتدا  5گرم از کازئینات سدیم به  100mLآگ مقطـر در
دمای  60± 5 oCو تحت همزنـی اضـافه گردیـد .پـ از اینكـه
کازئینات سدیم بهطور کامل حل شد ،دما تا  80± 5oCافـزایش
داده شد .مالوط بـهمـدت یـ سـاعت در ایـن دمـا و شـرایط
 500rpmنگهداری شد .بعد از سردشدن محلول فـیلم و قبـل از
قالبریـزی ،عصـارۀ پوسـت انـار نیـز بـه میـزان تعیـینشـده (
 )1×1.5×2و گلیســرول ((گــرم کازئینــات/گرم گلیســرول) 30
درصد) به فرموالسیون اضافه گردیدنـد .سـپ مقـدار معـین از
محلول تشكیلدهندۀ فیلم در قالبهای سـیلیكونی ریاتـه و در
دمای  30 Cبهمدت  23/5ساعت خش شد.
آمادهسازی محيط کشتها و انجام آزمايشهای ميکروبی

دو سوش باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس بـرای
بررسـی خصوصـیات ضــد میكروبــی عصــارههــا انتاــاگ شــدند.
اشرشــــیاکلی ) O157:H7(ATCC35218و اســــتافیلوکوکوس
اورئــوس ) (PTCC1431از باــش میكروبیولــو ی گــروه صــنایع
غذایی دانشكدۀ کشاورزی دانشگاه تهران تهیه گردید .بـهمنظـور
تهیۀ محیط کشت مایع ) (Mueller Hinton Brothاستفادهشـده
در آزمونهای میكروبی از روش  double strengthاستفاده شـد.
با روش آزمون حساسیت رقتهای مایع 6 ،سـطح غلظـت از هـر
عصـاره شـامل  1000 ،500 ،250 ،125 ،75، 50ppmانتاـاگ
شد .برای انجام آزمایشات از روش آزمون حساسیت رقـت مـایع
استفاده شد .ی میلـیلیتـر از مـایع تلقـیح اسـتاندارد (حـاوی
 1×106ارگانیسم بـر  )mLبـه  7لولـۀ آزمایشـی درگدار حـاوی
حجم برابر از رقتهای تهیهشده از عصارهها اضـافه گردیـد .یـ
لولۀ آزمایش فاقد مادۀ ضد میكروبی نیز به عنـوان کنتـرل رشـد
میكروبی تهیه شد (.)Barnon & Fineg old, 1990
بررسی خصوصيات ضد ميکروبی فيلم حاوی عصارة پوست انار

برای تولید فیلم هـای ضـد میكروبـی کازئینـات سـدیم ،عصـارۀ
پوست انار به نسبتهای  ،1/5 ،1 ،0و  2برابـر مقـدار  1MICبـه
فیلم های کازئینات سدیم اضافه گردید .سپ بهمنظـور بررسـی
خواص ضد میكروبی فیلمهای تولیـدی ،دیسـ هـایی بـه قطـر
)1. Minimum Inhibitory Concentration(MIC
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تقریباً  6mmاز فیلم ضد میكروبی بهوسـیلۀ یـ پـانچ اسـتریل
تهیه شد و قطر هالۀ تشـكیلشـده در اطـراف هـر دیسـ روی
محیط کشت اندازهگیری شد .برای هر پلیت نیز شاهدی در نظر
گرفته شد که شامل میكروارگانیسم مورد نظر و دیسـ هـایی از
فیلم فاقد عصاره بودند.
ضخامت فيلم

2

ضاامت فیلمها با ی میكرومتر دیجیتال در  5نقطۀ گوناگون از
فیلمها که بـهصـورت تصـادفی انتاـاگ شـدند ،تعیـین گردیـد.
میانگین این نقـاط بـرای تعیـین دیگـر ویژگـیهـای فیزیكـی و
مكانیكی فیلمها استفاده شد.
شفافيت

3

شـفافیت بـا دســتگاه اسـپكتروفتومتر ( CECIL instruments,

 )model CE 2502, Cambridge-Englandبـا روش اسـتاندارد
 ASTM D1746-09که  ) 2007( Tunc et al.اصالح کـردهانـد،
در طول موج  560نانومتر اندازه گرفتـه شـد .نمونـههـای فـیلم
مستطیل شكل ( )40mm×20mmاز قبـل در داخـل دسـیكاتور
حاوی نیترات منیزیم (رطوبت نسبی  53درصد) در دمای محیط
قرار داده شدند .ابتدا دستگاه را بر حالت  Transparencyتنظـیم
میکنیم و با ی سل خالی (طول موج  560نانومتر) دسـتگاه را
کالیبره میکنیم .سپ نمونههای فیلم را با چسب نواری شفاف
روی سل میچسبانیم و داخل دستگاه قرار مـیدهـیم و عـدد را
قرائت میکنیم .حداقل  5تكرار برای این آزمون از هـر فـیلم در
نظر گرفته شد.
حالليت در آب

4

بهمنظور اندازهگیری حاللیت فیلمهای خوراکی با روش )(2011

Taqi et al.ابتدا قطعاتی از فیلم به ابعاد  4×4سانتیمترمربـع در
آون با دمای  05°Cبهمدت  5ساعت برای رسیدن به وزن ثابـت
خش شدند و سـپ وزن آنهـا بـا تـرازوی دیجیتـال بـا دقـت
 ± 0/0001گرم اندازهگیری شد .نمونه های خشـ شـده در 50
میلیلیتر آگ مقطر بـا دمـای 25°Cبـهمـدت  24سـاعت تحـت
شرایط ثابت همزنی قرار داده شدند .بعـد از ایـن مـدت قطعـات
فیلم بهوسیلۀ کاغذ صافی از آگ جدا و پـ از خشـ کـردن در
آون  105°Cبهمدت  5ساعت ،توزین شدند .میـزان حاللیـت در
آگ فیلمهـا از تغییـرات وزن فـیلم بعـد از غوطـهوری در آگ در
مقایسه با وزن اولیۀ فیلم محاسبه شد.
2. Thickness
3. Transparency
4. Solubility in Water
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این آزمون  5بار تكرار شـد و میـانگین حسـابی دادههـای
بهدستآمده بهعنوان درصد حاللیت فیلمها گزارش شد.
1

حداکثر استحکام کششی و ازدياد طول تا نقطۀ شکست

2

اندازهگیری حداکثر اسـتحكام کششـی ( )TSو ازدیـاد طـول تـا
نقطۀ شكست ) (%Eفیلمها براساس استاندارد مصـوگ ASTM
 D 882بـا دسـتگاه Testometric, M350-10CT- SER NO :
 2344 - ROCHDALE.ENGLANDارزیابی شد .نمونهها قبـل
از آزمون در دسیكاتور حاوی نیترات منیزیم (برای ایجاد رطوبت
نسبی  53درصد) قرار داده شدند و در دمای  25oCبهمـدت 48
ساعت نگهداری شدند .آزمونهای  %E , TSدر دمـای  25ºCبـا
استفاده از ی بارسل  50kgانجام شد .نمونهها مستطیلشكل و
دارای  10mmپهنا و  100mmطول در نظر گرفته شدند .فاصـلۀ
ف های اصلی از یكدیگر  50mmو سرعت ف هـا 30mm/min
تــا نقط ـۀ شكســت فــیلم ثبــت شــد .مقــادیر  %E ,TSاز روی
منحنیهای تنشـکرنش بهدست آمدند و بهترتیب به مگاپاسكال
و میزان افزایش طول تا نقطۀ شكسـت تقسـیم بـر طـول اولیـه
برحسب درصد گزارش شدند .حداقل  5تكرار برای هـر فـیلم در
نظر گرفته شد.
نفوذپذيری به بخار آب ()WVP

3

برای انجام این آزمایش از اسـتاندارد مصـوگ ASTM E 95-96
استفاده و میـزان  WVPبـا روش اصـالحشـدۀ Hosseini et al.

( )2009محاسبه شد .ابتدا درون ظروف شیشـهای (بـا مسـاحت
دهانۀ  )0/0019625m2کلرید کلسیم بدون آگ ریاته و سـطح
ظروف با فیلم های بدون چروکیـدگی و سـوراپ پوشـانده شـد و
سپ با پارافیلم و بهکم پارافین مذاگ درگبندی شدند .برای
حف گرادیان رطوبـت نسـبی 75درصـد عبـوری از فـیلمهـا ،از
کلریــد کلســیم بــدون آگ ) 0 RHدرصــد( در داخــل ظــروف
شیشهای و محلول اشباع کلرید سدیم ) 75 RHدرصد( در داخل
دسیكاتور استفاده شد .اخـتالف رطوبـت در دو سـمت فـیلم در
دمای  ، 25ºCفشـار باـاری معـادل  1753/55پاسـكال ایجـاد
میکند .بدین ترتیب تغییرات وزن ظرفهـا طـی زمـان بـا یـ
ترازوی دیجیتـال بـا دقـت  ± 0/0001گـرم انـدازهگیـری شـد،
منحنی تغییرات رسـم و شـیب هـر خـط رسـمشـده بـهوسـیلۀ
رگرسیون خط ( )R2=0/999محاسبه گردید .نـرپ انتقـال باـار
آگ ( )WVTRاز تقسیم شیب خط کشیدهشده ( )Slopeبر سطح
)1. Tensile Strength (TS
)2. Elongation at break (E%
)3. Water Vapor Permeability (WVP

فیلم ( )Aبهدست میآید:
Slope

(رابطۀ )1



WVTR

A

با توجه به معادلۀ  2با ضرگکـردن ضـاامت فـیلم ( )Xو
تقسیم بر اختالف فشـار بـین رطوبـت نسـبی درون سـلولهـا و
رطوبت نسبی دسیكاتور ( ،)∆Pنفوذپذیری بـه باـار آگ ()WVP
بهدست میآید:
(رابطۀ )2

 X

WVTR
P

مطالعۀ ريزساختار (مورفولووژی) بوا ميکروسوکو
روبشی



WVP

الکترونوی

4

بهمنظور بررسی تأثیر افزایش مادۀ خشـ فـیلم بـر ریزسـاختار
فیلم های تولیدشده ،تصاویر میكروسـكوپ الكترونـی از سـطح و
مقطع عرضی فیلمها تهیه گردید.
از دستگاه میكروسكوپ الكترونی روبشی (Philips XL30,
)The Netherlandsبرای مطالعۀ ریزساختار فیلمهای تولیدشـده
استفاده شد .قبل از عكسبرداری از نمونهها ،فیلمها در اندازههای
 5mm×1mmبریده شدند و با الیهای از طـال پوشـانده شـدند .از
سیستم تحلیل تصویری با شتاگ ولتا  24kVاستفاده شد.
آناليزهای آماری

اختالف بین تیمارهای گوناگون ،براساس طـرح آمـاری آزمـایش
فاکتوریل بهطور کامالً تصادفی با تحلیل واریان

) (ANOVAدر

سطح احتمال  5درصـد تعیـین شـد .مقایسـۀ میـانگین دادههـا
براساس آزمون دانكن با نـرمافـزار  SPSSنسـاۀ  19و EXCEL

نساۀ  )2013Chicago, USA) 2013انجام گرفت.

نتايج و بحث
اندازهگیری مقدار فنل کل عصارۀ پوسـت انـار میـزان ترکیبـات
فنولی کل موجود در عصـارۀ اسـتاراجی پوسـت انـار در حـدود
 572±1 mg/Lبود.
تعيين قدرت ضد ميکروبی عصارة پوست انار

برای تعیین قدرت ضد میكروبی عصارۀ پوست انار استفادهشـده،
از روش آزمــون حساسـیت رقــتهــای مــایع و محاســبۀ  MICو
 ،5 MBCاستفاده شد MIC .و  MBCعصارهها به این دلیل مهم
هستند که کمترین غلظت عصاره را معین میکنند که بهترتیـب
)4. Scanning Electron Microscope (SEM
)5. Minimum bactericidal Concentration(MBC

کرمی مقدم و همکاران :بررسی خواص فيزيکی ،مکانيکی ،ممانعت کنندگی و...
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اثر بازدارندگی و کشندگی بر میكروارگانیسمهای هـدف مـؤثر را

میكروارگانیسمهای مورد نظر را غیر فعال کند ،ضروری بـه نظـر

نشان میدهند .از آنجا که وجود عصاره در فیلمهای خوراکی بـر

میرسد .پ

از انجام آزمون حساسیت رقـتهـای مـایع در سـه

طعم ،خواص مكانیكی ،و نفوذپـذیری بـه باـار آگ آنهـا مـؤثر

تكرار و کشـتدادن محتویـات لولـههـای آزمایشـی روی سـطح

اســـت ،بنـــابراین تعیـــین کمتـــرین غلظـــت کـــه بتوانـــد

پلیتها نتایج مطابق جدول  1شد.

جدول  .1نتايج اثر ضد ميکروبی عصارة آلی انار بر ميکروارگانيسمهای آزمون

رقتهای عصارة آلی انار برحسب ppm

نوع ميکروارگانيسم
استافیلوکوکوس اورئوس
اشرشیاکلی O157:H7

50

75

125

250

500

1000

++
++

++
++

 2کلنی
+

 8کلنی

-

-

 +نشاندهندۀ رشد کم میكروارگانیسم

 ++نشاندهندۀ رشد زیاد میكروارگانیسم

 -نشاندهندۀ عدم رشد است

جدول  .2فعاليت ضد ميکروبی فيلمهای کازئينات سديم حاوی عصارة پوست
انار

باکتری
استافیلوکوکوس
اورئوس

اشرشیاکلی

غلظت عصاره
)(×MIC
0

متوسط قطر هالۀ ضد میكروبی
)(mm
0d

1

8/79±0/30c

1 /5
2
0
1
1 /5

12/26±0/39b
24/90±0/29a
0c
0c
10/18±0/41b

2

19/02±0/42a

میانگینها در هر ستون با حروف انگلیسی متفاوت اختالف معنیدار با هم دارند
دادهها عبارتاند از میانگین  ±انحراف معیار
(.(P< 0/0 5

در هیچی

از پلیتهای حاوی محتویات لولههای کنتـرل،

رشدی مشاهده نگردید که این مسئله شـرایط ایزولـۀ آزمـون را
تأیید میکند .نتایج ارائهشده در جـدول  1نشـان مـیدهـد کـه
غلظت 125ppmعصارۀ پوست انار روی استافیلوکوکوس اورئوس
اثر بازدارندگی و غلظت  250ppmاثـر کشـندگی دارد و غلظـت
 250ppmعصارۀ پوست انـار بـر اشرشـیاکلی اثـر بازدارنـدگی و
غلظــت  500ppmاثــر کشــندگی دارد .علــت مقاومــت بیشــتر
باکتری های گرم منفی به روغـنهـای اساسـی گیـاهی احتمـاالً
پیچیدگی بیشتر غشـای مضـاع سـلولی ایـن ارگانیسـمهـا در
مقایسه با غشای یگانه گلیكوپروتئینی/تكوئی

اسید باکتریهای

گرم مثبت است .همچنین به نظر میرسد مقاومـت سـلولهـای
میكروبی وابسته به سرعت و میزان انحالل (حلشدن) مواد ضـد
میكروبی در باش لیپیدی غشای سـلولی اسـت .(Halley.and

.( Patel, 2005

بررسی خصوصيات ضد ميکروبی فيلم حاوی عصارة پوست انار

برای تولید فیلم های ضد میكروبی کازئینات سدیم به نسبتهای
 ،1/5 ،1 ،0و  2برابر مقدار  MICبه فیلمهـای کازئینـات سـدیم
اضافه گردید .در جدول  2مقادیر مربوط به خواص ضد میكروبی
فیلمهای تولیدشده ،گزارش شده است.
با توجه به جدول  2می توان نتیجه گرفت کـه فـیلم ضـد
میكروبــی حــاوی عصــارۀ پوســت انــار بــیشتــرین اثــر را بــر
استافیلوکوکوس اورئوس (با متوسط قطر هالـۀ  )24/90mmدارد
که این نتیجه قابل انتظار بود ،چراکه عصـارۀ پوسـت انـار دارای
کمترین میزان  MICو MBCبـر ایـن بـاکتری بـود (جـدول ،)1
همانطور که قبالً هم ذکر شد باکتریهای گرم مثبـت بـه مـواد
ضد میكروبی گیاهی حساسترند.
ضخامت

فیلمهای ضد میكروبی تولیدی نازک ،انعطافپذیر و مات بودنـد.
با افزایش مقدار عصاره ضاامت افزایش مییابد اما ایـن افـزایش
معنیدار نیست (جدول  .)3باتوجه به عكـ هـای میكروسـكوپ
الكترونی ،با افزودن عصارۀ ضد میكروبی ،فیلمهای تولیدی بافتی
اسفنجی پیدا کردند که چنین ساختاری مـی توانـد بـه افـزایش
ضــاامت فــیلمهــای خــوراکی بیانجامــد .همچنــین ایــن منافــذ
میتوانند با محبوسکردن مولكـولهـای آگ منجـر بـه افـزایش
رطوبت و تورم فیلم ها و افـزایش ضـاامت آنهـا گردنـد .البتـه
پیوندهای آگگریز ایجادشده بین پروتئین و مواد ضـد میكروبـی
به کاهش رطوبت فیلم میانجامند که کاهش ضاامت فیلم را در
پی خواهند داشت کـه در اینجـا احتمـاالً ایـن دو اثـر معكـوس
یكدیگر را خنثی میکنند .البته دیگر محققان تغییرات ضـاامت
فیلم های خوراکی را در اثر افزودن ترکیبات ضد میكروبی تأییـد
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کردهاند .مثالً  ) 2009( Hosseini et al.اعالم کردند که افـزودن
دارچین ،میا  ،و آویشن به فیلم کازئینات سـدیم بـه افـزایش
ضاامت فیلم ضد میكروبـی مـیانجامـد ( 1×1/5×2 )MICو از
طرفی دیگر  )2013( Pires et al.گزارش دادند که ضاامت فیلم
پروتئینــی در اثــر افــزودن ســنبل ،ترخــون ،گشــنیز ،و آویشــن
بهعنوان ترکیبات ضد میكروبی کاهش مییابد.
شفافيت

هرچه غلظت عصارۀ پوست انار در فیلمها افزایش یافت شـفافیت
نمونهها بهطور معنیداری ( )P>0/05کاهش پیدا کـرد (جـدول
 .)3البته در غلظتهـای پـایین عصـاره ،تغییـر معنـیداری روی
شفافیت صورت نگرفت .با توجه بـه ماهیـت قرمـز رنـ عصـارۀ
پوست انار ،کاهش شفافیت فیلمهای ضد میكروبی حاصل دور از
انتظار نبود .البته بهدلیل افـزایش منافـذ درونسـاختاری فـیلم،

عبور نور تسهیل شـد کـه ایـن امـر موجـب عـدم کـاهش زیـاد
شفافیت فیلمهای ضد میكروبی گردیده است.
حالليت

با افزودن عصارۀ پوست انار روند منظمی در حاللیـت فـیلمهـای
ضد میكروبی مشاهده نگردید ،اما در غلظتهـای بـاالتر عصـاره،
احتماالً بهدلیل افزایش منافذ و حفـرات ایجـادشـده در سـاختار
فیلم حاللیت افزایش معنـیداری ( )P>0/05پیـدا کـرده اسـت
(جدول  .)3میتوان نتیجه گرفت کـه تاریـب سـاختار فـیلمهـا
بهعلت افزودن عصاره ،تـأثیر بیشـتری در مقایسـه بـا ترکیبـات
آگگریز موجود در این عصاره داشته است چون انتظار مـیرفـت
بهواسطۀ حضور ترکیبات آبگریز ،حاللیت کاهش یابدHosseini .
 )2009( et al.افزایش حاللیت توسط ترکیبات ضد میكروبـی را
بررسی کردند که نتایج این تحقیق را تأیید میکند.

جدول  .3شفافيت،ضخامت و حالليت فيلمهای ضد ميکروبی

غلظت پروتئين
()w/v%
5
5
5
5

غلظت عصاره
)(×MIC
0
1
1.5
2

شفافيت (درصد)

ضخامت

حالليت (درصد)

()mm
a

b

85/31±1/05
85/18 ±0/08 b
83/24±1/28b
81/07 ±0/87 c

a

0/054 ±/005
0/054±0/003 a
0/058± 0/003 a
0/061±0/ 002a

92/18± 0/95
92/65±0/ 75b
93/83±0/ 36ab
95/37±1/8a

میانگینها در هر ستون با حروف انگلیسی متفاوت اختالف معنیدار با هم دارند ( .P< 0/0 5
دادهها عبارتاند از میانگین ±انحراف معیار

خواص مکانيکی فيلمهای ضد ميکروبی کازئينات سديم

با افزایش عصاره ،مقاومت به کشش فیلمهـای تولیـدی بـه طـور
معنــیداری ( )P>0/05از  24/49MPaتــا  20/40MPaکــاهش
مییابد (جدول .)4
باید به این نكته توجه داشت که باش عمدۀ خاصیت ضد
میكروبی پوست انار بهدلیل ترکیبات فنولی شامل فالوونوئیدها
(آنتوسیانینها ،کاتچین ،و  )...و تاننهای قابل هیدرولیز (گالی ،
اسـیدگالی  ،و  )...اسـت(Afaq et al., 2005,Ismial et al., .
) 2012حاللیت و خواص ضد میكروبی ترکیبات فنولی وابسـته
به گروههای هیدروکسیل ایـن ترکیبـات اسـت (Morga et al.,
) ،2002اما عصارۀ پوست انار عمدتاً ماهیت آگگریز از خود نشان
میدهد .گاهی ترکیبات فنولی در غلظـتهـای بسـیار کـم بـه
اتصاالت عرضی بین پـروتئینهـا و افـزایش مقاومـت فـیلمهـای
خــوراکی مــیانجامنــد ،امــا بــا افــزایش غلظــت ایــن ترکیبــات،
پیوندهای آگگریز منجر به تاریب پیوندهای پروتئینـپـروتئین
مــیگردنــد .همچنــین بــا افــزایش غلظــت عصــارۀ پوســت انــار،

کششپذیری بهطور معنیداری ( )P>0/05از  125/52درصد تـا
 114/20درصد کاهش یافت ،امـا تغییـرات غلظـت عصـارۀ ضـد
میكروبی اثر معنیداری را ایجـاد نكـرد)2005( Pranoto et al. .
اثــر ترکیبــات ضــد میكروبــی پتاســیم ســوربات و نیســین روی
فیلمهای کیتوزان بررسی کردند و به نتایج این تحقیق رسـیدند.
 )2009) Bourtoomطی تحقیقی به نتـایج مشـابه ایـن تحقیـق
دست یافت. .
جدول  .4استحکام کششی و درصد ازدياد طول فيلمهای خوراکی ضد
ميکروبی
غلظت

غلظت عصاره

غلظت

مقاومت در برابر

ازدیاد طول تا نقطه

پروتئین

)(×MIC

گلیسرول

کشش فیلم

شكست فیلم

)(%w/v
5

0

)(%w/w
30

)(MPa
24/49±1/69 a

)(%E
125/52±5/68b

5

1

30

24/20± 1/ 64a

115/89± 2/39a

5

1/5

30

22/27± 1/87 ab

a

5

2

30

b

a

20/40± 1/02

114/20±3/27
114/80±3/00

میانگینها در هر ستون با حروف انگلیسی متفاوت اختالف معنیدار با هم دارند
(.(P< 0/0 5
دادهها عبارتاند از میانگین  ±انحراف معیار
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باار آگ فیلمهای تولیدی افزایش پیدا کرد .همانطور که اشـاره
شد احتماالً حضور عصاره سبب تاریب ساختار فـیلم و کـاهش
فشــردگی آن مــیشــود .بنــابراین مولكــولهــای آگ بــا ســهولت
بیشتری از ساختار فیلم عبور می کنند .با توجه بـه نتـایج سـایر
محققان ،بهدلیل ماهیت گوناگون ترکیبات ضد میكروبی و میزان
و نوع پیوندهای که در ساختار فیلم خـوراکی ایجـاد مـیکننـد،
ترکیبات ضد میكروبی میتوانند منجر به افـزایش ( Pruneda et
 )al., 2008یا کاهش ( )Pires et al., 2011نفوذپـذیری بـه باـار
آگ فــیلمهــای ضــد میكروبــی حاصــل گردنــد یــا اص ـالً ت ـأثیر
معنیداری را ایجاد نكنند (.)Zinoviadous, 2009

نفوذپذيری به بخار آب فيلمهای ضد ميکروبی کازئينات سديم

تغییرات نفوذپذیری به باار آگ فیلمهای ضد میكروبی در شكل
 1نشان داده شده است .با افزودن عصارۀ پوست انار نفوذپـذیری
بــه باــار آگ فــیلمهــای ضــد میكروبــی بــهشــكل معنــیداری
( )P>0/05از  3/13 (g/smPa)×10-9تا 3/90 (g/smPa)× 10-9
افزایش پیدا کـرده اسـت .نفوذپـذیری بـه باـار آگ فـیلمهـای
خوراکی به ترکیبات هیدروفیل و آگگریـز و بـرهمکـنش آنهـا
بســتگی دارد ( .)Hernandez, 1998بــهدلیــل ماهیــت آگگریــز
ترکیبات ضد میكروبی انتظار میرود همانند زمانیکـه ترکیبـات
لیپیدی به ساختار فیلم اضافه میگردد ،نفوذپذیری به باـار آگ
کاهش یابد اما با افزودن عصارۀ پوست انار میران نفوذپذیری بـه
a
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4.5
b

4

c

3
2.5
2
1.5

نفوذپذیری به بخار آب
(g/smPa).E-9

d

3.5

1
0.5
0
2

1.5

1

غلظت عصاره آلی پوست انار
)×(MIC

0

شکل  .1اثر غلظتهای گوناگون عصارة پوست انار بر نفوذپذيری به بخار آب فيلمهای کازئينات سديم

بررسی و مقايسۀ ريزساختار (مورفولوژی)

بــهمنظــور بررســی خصوصــیات میكروســاختار بیــوپلیمرهــای
تولیدشده از سطح و مقطع عرضـی فـیلم هـا تولیدشـده توسـط
میكروسكوپ الكترونی روبشی عك برداری گردید .بزرگنمـایی
استفادهشده برای تمامی عك ها ×500است.
شكل 2مربوط به تصویر سـطح ) (Aو مقطـع عرضـی )(B
فیلم شاهد ) 5 (w/vدرصد کازئینـات سـدیم حـاوی )30 (w/w
درصــد گلیســرول اســت .بررســی خصوصــیات ریزســاختار در
بیوپلیمرها عـاملی مهـم در درک رفتـار و خـواص آن بیـوپلیمر
مــیتوانــد باشــد ( .)Frinault et al., 1997تصــاویر حاصــل از
میكروسكوپ الكترونی گرفتـهشـده از سـطح فـیلمهـا اطالعـات
مفیدی از بستر بیوپلیمر را در اختیار مـا قـرار مـیدهـد .عكـ
سطح رویی و مقطع عرضی فیلم شاهد حـاوی ) 5 (w/vدرصـد
کازئینات سدیم بههمراه ) 30 (w/wدرصد گلیسرول در شكل 2

نشان داده شده است.
هیچگونه حفره ،حبـاگ ،یـا باـش حـلنشـده در تصـاویر
سطحی فیلم کازئینات سدیم مشاهده نشد .با توجه به دادههـای
حاصــل از ضــاامت (جــدول  )3تاحــدودی انتظــار مــیرفــت
ناهمواریهای سطحی که به افزایش ضاامت میانجامنـد ،قابـل
مشاهده باشند ،اما بهدلیل ساختار منظم کازئینات سدیم ،آرایش
فضایی زنجیرههای پلیمر در بستر ماتری بـهصـورت یكنواخـت
باقیمانده است و مانع از ایجـاد نـاهمواری سـطحی در مـاتری
پلیمر گردیده است.
با توجه به خواص مكانیكی بسـیار خـوگ فـیلم کازئینـات
سدیم انتظار ساختاری منظم و کامالً فشرده از این فیلم مـیرود
که در تصویر مقطع عرضی این فیلم بهخوبی قابل مشاهده است.
همچنین بهمنظور اطمینان از اثر عصارۀ ضد میكروبی روی فیلم
کازئینات سدیم از سـطح ) (Cو مقطـع عرضـی ) (Dفـیلم ضـد
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میكروبی کازئینات سدیم حاوی  ×2MICعصارۀ پوست انـار کـه
در شكل 3مشاص است ،عك برداریگردید.
همانطور که قـبالً نیـز اشـاره شـد ،حضـور عصـارۀ ضـد
میكروبــی در ســاختار فــیلم منجــر بــه تشــكیل پیونــدهای
پلیفنولـپروتئین گردیده که باعـث تضـعی بـرهمکـنش بـین

اجزای سازنده بهخصوص اتصاالت بین پـروتئینـپـروتئین شـده
است ،به همین دلیل ترکیبات ضد میكروبی پوست انار منجر بـه
تاریب ساختار فیلم و کاهش هر دو فاکتور مقاومت به کشش و
کشش پذیری فیلمها گردیدهاند.

شکل .2تصاوير ميکروسکو الکترونی مربوط به سطح ) (Aو مقطع عرضی ) (Bفيلم شاهد کازئينات سديم

س

ناهمواری
سطحی

وراخ

شکل  .3تصاوير ميکروسکو الکترونی مربوط به سطح ) (Cو مقطع عرضی ) (Dفيلم ضد ميکروبی کازئينات سديم

نتيجهگيری کلی

افزودن عصارۀ پوسـت انـار بــه فرموالســیون فــیلم خــوراکی
کازئینات سدیم سـبب ایجـاد تغییراتـی نامطلوگ در ویژگی های
مكانیكی و نفوذپذیری به باار آگ این فیلم گردیـد کــه البتــه
در مقابـل تغییــرات ضـد میكروبـی مطلـــوگ ایجـــادشـــده
قابــل اغمــاض است و کــاربرد فــیلم ضـد میكروبـی به فیلم
شــاهد ترجیح داده مــیشــود .براساس یافتــههــای این تحقیق،
زمانی که مادۀ غذایی حساسیت زیادی در برابـر عوامل میكروبـی
داشته باشد بهتر است از فیلم ضد میكروبی حاوی عصارۀ پوست
انار استفاده گردد .البته تأثیر ضدمیكروبی عصارۀ پوسـت انـار در

برابر باکتری های گرم مثبت بیش از گرم منفی اسـت و بـاکتری
اشرشــیاکلی در مقایســه بــا بــاکتری اســتافیلوکوکوس اورئــوس
مقاومت بیشتری را در برابر عصارۀ پوست انار از خود نشـان داد.
زمــانیکــه حف یكپارچگی (خواص مكانیكی) و ویژگــیهــای
ظاهری فیلم ضد میكروبـی در طول تولید تا مصرف مادۀ غذایی
از اهمیـت بیشـتری در مقایسه با ویژگی های ضـد میكروبـی آن
برخـوردار اسـت ،تــرجیح داده مـیشـود از غلظـتهـای کمتـر
عصــارۀ پوســت انــار استفاده گردد تا ضــمن رســیدن بــه این
اهداف ،فعالیت ضد میكروبی را نیز تا حدودی کاهش دهیم.
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