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ABSTRACT
The physicochemical and antimicrobial properties of kefiran-waterborne polyurethane blend film incorporated
with Rosmarinus officinalis essential oil with concentrations of 2, 4, 6, 8 and 10 %v/v were investigated. By
increasing the concentration of the essential oil, the scanning electron microscopy images showed
inhomogeneous and pores in the films structures, while thickness of the resulting films did not show a
significant difference (p > 0.05), but significant decrease and increase were obtained for tensile strength and
elongation at break, respectively (p < 0.05). The water vapor permeability of films was increased up to 6% of
essential oil but with further increase, it was significantly decreased (p < 0.05). The results of inhibition zone
test showed that the antimicrobial inhibitory properties of Rosmarinus officinalis essential oil against
Staphylococcus aureus were greater than Escherichia coli. Decrease of 2, 1.7 and 1.85 logarithmic units was
respectively observed in total count of microorganisms, E. coli and S. aureus on ostrich meat during 12 days of
storage in the refrigerator. The produced antimicrobial film has the potential to be applied in the packaging of
different food.
Keywords: Kefiran-waterborne polyurethane film, Rosmarinus officinalis essential oil, Antimicrobial
property, Ostrich meat.
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توليد فيلم کفيران-پلی يورتان پايه آبی حاوی اسانس رزماری جهت نگهداری گوشت شترمرغ
1

فاطمه هدايتی راد ،1انوشه شريفان ،*1غالمحسن اسدی

 .1گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/2/3 :تاریخ بازنگری -1398/4/10 :تاریخ تصویب)1398/4/31 :

چکيده
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و ضدمیکروبی فیلم کفیران -پلییورتان پایه آبی حاوی اسانس رزماری با غلظتهای ،6 ،4 ،2
 8و  10درصد حجمی/حجمی بررسی شد .با افزایش غلظت اسانس تصاویر میکروسکوپ الکترونی غیریکنواختی و حفرهدار
شدن فیلمها را نشان دادند ،در حالیکه ضخامت فیلمها تغییر معنیداری را نشان نداد ( ،)p < 0/05ولی مقاومت به کشش
و ازدیاد طول تا نقطه پارگی به ترتیب کاهش و افزایش معنیداری داشتند ( .)p > 0/05میزان نفوذپذیری به بخار آب تا
غظت  6درصد افزایش و با ادامه افزایش غلظت کاهش معنیداری را نشان دادند ( .)p > 0/05قطر هاله عدم رشد فیلمها،
قدرت مهارکنندگی باالتر اسانس رزماری علیه  Staphylococcus aureusنسبت به  Escherichia coliرا نشان دادند .نمونه-
های که با فیلم ضدمیکروبی بستهبندی شدند در پایان  12روز زمان نگهداری در یخچال ،کاهش  1/7 ،2 Log cfu/gو
 1/85سیکل لگاریتمی به ترتیب در شمارش کلی میکروارگانیسمها E. coli ،و  S. aureusرا نشان دادند .فیلم ضدمیکروبی
تولیدی پتانسیل کاربرد جهت بستهبندی موادغذایی مختلف را دارا میباشند.
واژههای کليدی :فیلم کفیران -پلی یورتان پایه آبی ،اسانس رزماری ،خاصیت ضدمیکروبی ،گوشت شترمرغ

مقدمه
گوشت و فرآوردههای گوشتی جز مواد غذایی با فسادپذیری باال
هستند و همچنین آلودگی آنها توسط میکروارگانیسمهای
بیماریزا میتواند موجب مسمومیتهای غذایی گردد
( .)Emiroglu et al., 2010رشد میکروبها به همراه فساد
بیوشیمیایی و آنزیمی موجب ایجاد فساد در آنها میشوند
( .)Junior et al., 2015در سالهای اخیر تولید باالی گوشت
شترمرغ و همچنین فواید تغذیهای فراوان آن موجب اقبال
مصرفکنندگان به استفاده از این نوع گوشت شده است
) .(Mastromatteo et al., 2010به طور کلی جهت حفظ کیفیت
و افزایش عمرنگهداری مواد غذایی از انواع بستهبندیها استفاده
می گردد ( .)Barzegar et al. 2019بستهبندیهای ضدمیکروبی
نوع خاصی از بستهبندیهای فعال هستندکه میتوانند عمر
محصول را افزایش داده و ایمنی میکروبی بیشتری را برای
مصرفکننده تأمین نمایند (.)Sanchez-Gonzalez et al., 2011
بیوپلیمرهای زیست تخریبپذیر از نظر جنس در سه گروه
بیوپلیمرهای پلیساکاریدی ،پروتئینی و بر پایه چربی طبقهبندی
میشوند که در بسیاری از موارد به جهت بهبود خواص ،از ترکیب
آنها باهم استفاده میگردد (.)Barzegar et al., 2019
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بیوپلیمرکفیران توسط میکروارگانیسمهای موجود در دانههای
کفیر تولید می شود که در آن واحدهای سه گلوکزی و سه
گاالکتوزی به نسبت  1:1تکرار میگردد ( Motedayen et al.,
 .)2013; Goudarzi & Shahabi-Ghahfarrokhi, 2018فیلم
تولیدی از آن خوراکی بوده و ویژگیهای ظاهری رضایت بخشی
دارد .مهمترین عیوب آن شامل ویژگیهای مکانیکی و
ممانعتکنندگی ضعیف آن نسبت به بخار آب است ( Motedayen
 .)et al., 2013از جمله اقدامات انجام شده جهت رفع این عیوب
ترکیب کفیران با سایر بیوپلیمرها (نشاسته ،پروتیئن آب پنیر و
کیتوزان) و پلیمرهای سنتزی همچون پلی یورتان پایه آبی است
(.)Rad et al., 2018
با توجه به انتظار مصرفکنندگان جهت استفاده از مواد
بستهبندی ایمن و زیست تخریبپذیر ،رویکرد کاربرد پلیمرهای
سنتزی در صنعت بستهبندی موادغذایی مورد توجه قرار گرفته
است .از این میان پلی یورتانها ترموپالستیک پایه حالل و پایه
آبی به عنوان پلیمرهایی سنتزی در چند دهه اخیر با اقبال زیادی
مواجه شدهاند ( .)Lu et al., 2005ساختمان اصلی آنها را
دیایزوسیاناتها و پلیالهای آروماتیک یا آلیفاتیک (پلی اترها یا
پلی استرها) تشکیل می دهند ( .)Tian et al., 2010دامنه کاربرد
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باالی آنها از االستومرها تا پلیمرهای سخت ترموپالستیک را
شامل می شود ( .)Lu et al., 2005در صنعت بستهبندی
موادغذایی به دلیل سمیت ،اشتعال پذیری و مشکالت زیست
محیطی که حاللها ایجاد می کنند ،از انواع پایه آبی آنها استفاده
میگردد ).)Lu et al., 2005
جهت کنترل رشد میکروارگانیسم ها و جلوگیری از اثرات
نامطلوب آنها در سطح موادغذایی ،می توان به جای نگهدارنده-
های شیمیایی از نگهدارندههای طبیعی همچون اسانسها در
داخل بستهبندیها استفاده نمود ( .)Burt, 2004رزماری با نام
علمی  Rosmarinus officinalisاز خانواده نعناعیان
)(Lamiaceaeاست .ماده موثر اصلی اسانس را ،1 ,8-cineol
 camphorو  verbenoneتشکیل میدهند که اثر ضدمیکروبی این
منوترپنها به اثبات رسیده است ( .)Preedy, 2015اسانس رزماری
به شکل مطلوبی توانسته است در زمینه افزایش زمان نگهداری و
مهار رشد میکروارگانیسمهای گوشت گوساله (Hadian et al.,
) ،2017شتر ( ،)Kamel, 2013مرغ (،)Mathlouthi et al., 2012
ماهی قزلآال ( )Ozogul et al., 2017عمل نماید.
در پژوهش پیشین مشخص شد که فیلم ترکیبی پلی
یورتان پایه آبی با کفیران به نسبت  30به  70بهترین ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی را دارد ( .)Rad et al., 2018هدف از این تحقیق
تولید فیلم پلی یورتان پایه آبی-کفیران (با نسبت  30به )70
حاوی غلظتهای مختلف اسانس رزماری و بررسی ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی و ضدمیکروبی آن علیه  S. aureusو  E. coliاست.
فیلمی که باالترین فعالیت ضدمیکروبی را داشته جهت بستهبندی
گوشت شترمرغ انتخاب شد و تاثیر اسانس بر میزان رشد
میکروارگانیسمها در گوشت شترمرغ در طی  12روز نگهداری در
دمای یخچال مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها
دانههای کفیر از شرکت لبنیات کاله خریداری شده است .اسانس
گیاه رزماری با نام علمی  Rosmarinus officinalisاز شرکت باریج
اسانس کاشان تهیه شد .آمپولهای حاوی سوش میکروبهای
) Staphylococcus aureusu (PTCC 1189و Escherichia coli
) (PTCC 1399از بانک میکروبی دانشگاه تهران فراهم گردید.
ایزوفورون دیایزوسیانات و پلیکاپروالکتون ،دیمتیل پروپیونیک
اسید ،تری اتیل آمین و بوتان دیال تهیه شده از شرکت –Sigma
 Aldrichآلمان استفاده گردید .گلیسرول پروآنالیز  83درصد،
کلرید کلسیم ،تلوریت پتاسیم ،قرص رینگر و محیطهای کشت
میکروبی (،Nutrient agar ،Mueller hinton agar ،BHI broth
1. Waterborne polyurethane

 )Maconky agar ،Baird parker agarاز شرکت  Merckآلمان
تهیه شدند.
ساخت فيلم ترکيبی پلی يورتان پايه آبی- )WPU( 1کفيران

 WPUبه روش پلیمریزاسیون پلیمر تهیه شد .جهت تشکیل پلیمر
خطی 4/03 ،گرم ایزوفورون دیایزوسیانات ( 0/036مول از گروه
سیانات) و  12/5گرم پلیکاپروالکتون به عنوان پلیال به یک
راکتور مناسب چهار دهانه دارای ترمومتر ،همزن مکانیکی،
کندانسور و ورودی گاز نیتروژن اضافه شدند و مخلوط حاصل
تحت دمای  90درجه سلسیوس به مدت  180دقیقه در اتمسفر
نیتروژن با سرعت  250دور در دقیقه هم زده شدند .سپس 1/02
گرم از دیمتیل پروپیونیک اسید به عنوان امولسیفایر به مخلوط
پلیمر خطی اضافه گردید و به مدت  30دقیقه واکنش در درجه
حرارت  70درجه سلسیوس با سرعت  200دور در دقیقه ادامه
یافت 0/5 .گرم تری اتیل آمین جهت خنثیسازی به سیستم
افزوده شد و سپس واکنش انبساط زنجیر توسط بوتان دیال
صورت گرفت .جهت تهیه پراکنههای پلییورتان در آب 40 ،میلی
لیتر آب به مخلوط حاصله در دمای  30درجه سلسیوس و دور
همزن  900دور در دقیقه به مدت  30دقیقه اضافه گردید .پس
از طی مدت زمان مورد نظر ،محلول حاصل سرد شده و درون
ظرف شیشهای نگهداری شد ( Rad et al., 2018; Lu et al.,
.)2005
مقادیر مشخص دانه کفیر به مدت  1ساعت در آب با دمای
 90درجه سلسیوس با همزن مغناطیسی بهم زده شدند .سپس
مخلوط حاصل به مدت  15دقیقه با شتاب  10000 gدر دمای
 20درجه سلسیوس سانتریفیوژ ( ،Sigma 3-kآلمان) گردید .به
منظور رسوب پلی ساکاریدهای مترشحه موجود در نمونه به مایع
شفاف رویی حاصل از سانتریفیوژ اتانول  96درصد سرد افزوده
شد .رسوب سازی پلیساکاریدهای مترشحه به مدت  18ساعت و
در دمای  4درجه سلسیوس انجام گرفت .برای جدا کردن
کربوهیدراتهای رسوب یافته از سانتریفیوژ با شتاب 10000 g
در دمای  4درجه سلسیوس و زمان  20دقیقه استفاده گردید
).(Goudarzi & Shahabi-Ghahfarrokhi, 2018
پس از تهیه کفیران برای ساخت محلول فیلم به میزان 2
درصد وزنی/وزنی با آب مخلوط گردید .گلیسرول به عنوان
پالستیسایزر به میزان  25درصد وزنی/وزنی نسبت به وزن ماده
خشک کفیران به محلول افزوده شد .محلول حاصل توسط همزن
آهنربایی در دمای  50-40درجه سلسیوس همزده شد بعد از
مدت  45دقیقه محلول حاصل که مایعی شفاف و بدون لختههای
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کفیران است ،سرد شد و درون ظرف شیشهای در درجه حرارت
 4درجه سلسیوس نگهداری گردید ).(Rad et al., 2018
با توجه به نتایج مطالعه پیشین بهترین نسبت محلول
 WPUو محلول کفیران به ترتیب  70:30گزارش شده است ( Rad
 .)et al., 2018در تحقیق حاضر جهت ساخت فیلمهای ترکیبی
از این نسبت استفاده شده و فیلم حاصل به عنوان شاهد جهت
مقایسه به کار رفته است .اسانس رزماری با غلظت های ،6 ،4 ،2
 8و  10درصد حجمی/حجمی به محلول فیلمهای ترکیبی افزوده
شد و به ترتیب توسط کدهای  RO8 ،RO6 ،RO4 ،RO2و
 RO10نام گذاری شدند .جهت تشکیل فیلمهای ضدمیکروبی به
روش کستینگ محلولهای حاصل روی قالبهای تفلونی با ابعاد
 10×10سانتی متر ریخته و به مدت 24ساعت در دمای 50
درجه سلسیوس نگهداری شدند.

سلسیوس اختالف فشار بخاری معادل  1753/55پاسکال ایجاد
میکند .در بازه زمانی  24ساعت ،هر ساعت فنجانکها را از
دسیکاتور خارج شدند و وزن آنها با استفاده از یک ترازوی
حساس با دقت  0/0001گرم اندازهگیری شد .نمودار اوزان
فنجانکها به صورت تابعی از زمان رسم شد
 .)2019میزان انتقال بخار آب

( Water Vapor Transmission

 )Ratesبا استفاده از فرمول  1محاسبه شد.
(رابطه )1

مساحت سطح فیلم  /شیب منحنی = WVTR

 WVPبا استفاده از فرمول  2محاسبه شد .هر نمونه حداقل
سه بار مورد اندازهگیری قرار گرفت.
(رابطه )2
اختالف فشار  /ضخامت منحنی

× WVP = WVTR

ويژگیهای مکانيکی

بررسی ويژگیهای فيلمهای حاوی اسانس رزماری

اندازهگیری ویژگیهای مکانیکی فیلمها شامل مقاومت به کشش

ميکروسکوپ الکترونی)SEM( 1

به منظور تعیین توزیع و بررسی تغییرات سطح فیلمهای تولیدی
از میکروسکوپ الکترونی (،FE-SEM; KYKY-EM3200 model
چین) استفاده شد .به منظور گرفتن عکس از سطح فیلمها ،آنها
را به وسیله چسب روی سطح پایه چسبانده شدند .پایه حامل
نمونههای چسبانده شده در دستگاه پوششدهنده طال (KYKY-
 ،SBC-12 sputter coaterچین) قرار داده شدند .پس از الیه
نشانی طال نمونهها به وسیله میکروسکوپ الکترونی در بزرگ-

نماییهای مختلف مورد تصویربرداری قرار گرفتند.

و و درصد ازدیاد طول تا نقطه پارگی مطابق روش D882 - ASTM

توسط دستگاه بافت سنج ( ،Gotech GT-7010-D2ELPتایوان)
انجام گرفت ( .)ASTM, 2002فیلمها در ابعاد  1×10سانتی متر
مربع بریده شدند و مشروط کردن فیلمها قبل از انجام آزمون
توسط قرار دادن آنها در دسیکاتور حاوی برمورسدیم در درجه
حرارت  25درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  55درصد به مدت
 48ساعت انجام شد .فیلمهای مشروط شده بین فکها
قرارگرفتند و با سرعت  50دقیقه بر میلی متر کشیده شدند.
مقاومت به کشش )TS(3و درصد ازدیاد طول )%EB(4تا نقطه

ضخامت

ضخامت فیلمها توسط میکرومتر ( ، Mitutoyoچین) در  10نقطه
مختلف از سطح فیلم اندازهگیری شدند .میانگین اعداد به دست
آمده جهت تعیین نفوذپذیری به بخار آب و ویژگیهای مکانیکی
نیز مورد استفاده قرار گرفت (.)Barzegar et al., 2019
نفوذپذيری به بخارآب)WVP( 2

پارگی به ترتیب توسط فرمولهای  3و  4محاسبه شدهاند.
(رابطه )3

TS = ML /A

 MLبیشینه نیروی وارد شده به فیلم بر حسب نیوتن و

A

کمترین سطح مقطع عرضی اولیه فیلم بر حسب مترمربع
میباشند.
(رابطه )4

انجام آزمون  WVPفیلمها مطابق استاندارد  ASTMشماره

( Barzegar et al.,

%EB = E/ IL × 100

E

 Eمقدار اتساع تا لحظه پارگی و  ILفاصله اولیه بین دو فک

 96-95انجام گرفت ( .)ASTM, 1993درون فنجانکهای

است .از هر نمونه حداقل با سه بار تکرار اندازهگیری انجام شد

مخصوص کلرید کلسیم ریخته شده ،توسط فیلم ها دهانه آنها

(.)Motedayen et al., 2013

مسدود گردید .فنجانکها درون دسیکاتور حاوی آب نمک (کلرید
سدیم) اشباع دارای رطوبت نسبی  75درصد قرار گرفت و سنجش

اندازهگيری فعاليت ضدميکروبی فيلمهای حاوی اسانس رزماری

رطوبت درون دسیکاتور توسط رطوبت سنج ( ،TES-1365تایوان)

آمادهسازی سوسپانسيون ميکروبی

انجام شد .اختالف رطوبت در دو سمت فیلمها در دمای  25درجه

ابتدا به کمک لوپ استریل مقداری از هر سوش میکروبی

1. Scanning Electron Microscopy
2. Water Vapor Permeability

S.

3. Tensile strength
4. %Elongation at break
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 aureusو  E. coliاز داخل آمپولهای استریل حاوی آنها برداشته

سطح گوشتها در تماس مستقیم با الیه فیلم باشند .گوشتهای

و وارد  10میلیلیتر محیط کشت  BHI brothگردید .پس از طی

بستهبندی شده در دمای  4درجه سلسیوس نگهداری شدند و در

 24ساعت انکوباتورگذاری در  37درجه سلسیوس از این لوله ها

روزهای  9 ،6 ،3 ،1و  12مورد آنالیز میکروبی قرار گرفتند .به این

روی محیط کشت  Mueller hinton agarکشت خطی داده شدند

منظور محلول رینگر جهت ساخت رقت اولیه و رقت های سریالی

و مجددا گرمخانه گذاری شدند .اگر میزان جذب در حد  0/5مک

مورد نظر استفاده شد .برای شمارش کلی میکروارگانیسمها از

فارلند ( )0/0-13/08باشد ،بعد از حدود  15دقیقه سوسپانسیون

محیط کشت  ،Nutrient agarبرای  S. aureusاز محیط

آماده تلقیح است .سوسپانسیونی با غلظت  0/5مک فارلند از  3تا

اختصاصی( Baird parker agarحاوی سوسپانسیون زرده تخم

 5کلنی که به خوبی ایزوله شده تهیه گردید .وقتی میزان جذب

مرغ و محلول تلوریت پتاسیم) و برای E. coliمحیط اختصاصی

سوسپانسیون  0/11توسط اسپکتوفتومتر ( ،Mecasysکره

 Maconky agarاستفاده گردید (.)Emiroglu et al., 2010

جنوبی) در طول موج  625نانومتر خوانده شد ،با استفاده از سواب
استریل از لولههای حاوی سوسپانسیون به طور کامل روی سطح
پلیتهای حاوی محیطکشت  Mueller hinton agarتلقیح انجام
شد (.)Rad et al., 2017 ; Emiroğlu et al., 2010

تجزيه و تحليل آماری داده ها

این پژوهش در قالب طرح کامال تصادفی با  3تکرار برای کلیه
آزمونها به جز آزمون ضخامت که  10بار تکرار شد ،انجام شدند.
برای تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار  SPSSاستفاده شد و جهت

ارزيابی اثر ضدميکروبی فيلم های حاوی اسانس رزماری

مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنه دانکن در سطح آماری

فیلمها به قطر  6میلی متر توسط چاقوی استریل شده در اتوکالو،

 5درصد استفاده گردید.

در زیر هود المینار بریده شدند .سپس به مدت  20دقیقه در زیر
هود المینار تحت اشعه ماورا بنفش استریل شدند .با استفاده از

نتايج و بحث

روش  Agar diffusionفیلمهای بریده شده را روی پلیتهای

بررسی ريزساختار فيلمهای حاوی اسانس رزماری با استفاده

حاوی محیط کشت  Mueller hinton agarتلقیح شده با

SEM

سوسپانسیونهای در فاصله مناسب با هم جاگذاری شدند و
پلیتها به مدت  24ساعت در انکوباتور  37درجه سلسیوس قرار

توسط میکروسکوپ الکترونی از سطح فیلمهای حاوی اسانس
رزماری تصویربرداری انجام شد (شکل  .)1عکسهای به دست

گرفتند .قطرهالههای شفاف در اطراف نمونه شاهد (فیلم بدون

آمده نشان دادند که با افزایش غلظت اسانس  2به  10درصد اندازه

اسانس رزماری) و فیلمهای حاوی غلظتهای مختلف اسانس

قطرات اسانسها در سطح فیلمها بزرگتر شدند .به دلیل افزایش

رزماری با استفاده از کولیس اندازگیری شدند (.)Rad et al., 2017

غلظت اسانسها تصادم یا برخورد قطرات اسانسها با یکدیگر

حداقل غلظتی از اسانس که خاصیت ضدمیکروبی بر روی هر کدام

بیشتر شده و یکیشدن قطرات و تشکیل قطرات بزرگتر در سطح

از میکروارگانیسمها دارند و هاله عدم رشد ایجاد کردند به عنوان

فیلمها مشاهده گردید .از طرف دیگر با توجه به ماهیت فرار

حداقل غلظت بازدارندگی  (MIC(1گزارش شدند و غلظتی از

اسانسها در طی گذر زمان و تبخیر اسانسها در سطح فیلمها

اسانس که باالترین میزان فعالیت ضدمیکروبی را داشت برای

حفراتی مشاهده شدند .با ایجاد این حفرات ساختار یکنواخت فیلم

ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی روی گوشت شترمرغ به کار برده شد.

کفیران-پلی یورتان پایه آبی بدون اسانس (شاهد) از میان رفت و

بررسی فعاليت ضدميکروبی فيلم حاوی اسانس رزماری در
گوشت شترمرغ

گوشت شترمرغ در زیر هود المینار و توسط چاقوی استریل به
شکل مکعبهایی به وزن  5گرم بریده شدند .پوششدهی قطعات
بریده شده توسط فیلم حاوی اسانس رزماری با توجه به غلظتی
که در مرحله قبل به دست آمده به صورتی انجام گرفت که ،تمام

1. Minimal Inhibitory Concentration

ایجاد ساختار غیریکنواخت و دارای خلل و فرج در سطح فیلمها شد.
مشابه تحقیقات پیشین در این پژوهش نیز ثابت شده است که وجود
این حفرات باعث ایجاد راهی برای خروج اسانسها است که موجب
بهبود خاصیت ضدمیکروبی فیلمها میگردد .با خروج اسانسها از
ماتریکس فیلمها و در تماس قرار گرفتن آنها با موادغذایی موجب از
بین رفتن بیشتر میکروارگانیسمها شده و در نتیجه عمر نگهداری
مواد غذایی افزایش مییابد (.)Wu et al., 2014
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شکل  - 1تصاوير  SEMاز سطح فيلمهای حاوی اسانس رزماری با غلظتهای  8 ،6 ،4 ،2و  10درصد حجمی/حجمی

ضخامت

نتایج تجزیه واریانس ضخامت فیلم ها (جدول  )1نشان میدهد
که اثر افزودن اسانس رزماری بر ضخامت فیلم نسبت به فیلم
شاهد معنیدار نیست ( .)p < 0/05دلیل این موضوع را میتوان
به غلظت پایین اسانس افزوده شده نسبت داد .تحقیقات پیشین
نشان دادند که اثر افزودن اسانسهای مختلف در فیلمهای ساخته
شده از مواد مختلف بر ضخامت آنها متفاوت است (.)Burt, 2004
در فیلم ژالتین استخوان ماهی افزودن اسانسهای میخک و فلفل
موجب کاهش معنیدار ضخامت فیلمها شد ()p > 0/05
( .)Shakila, 2016افزایش معنیدار ضخامت فیلمهای ژالتین
پوست ماهی در اثر افزودن اسانس مرکبات (ترنج ،لیموترش،
بالنگ و لیموشیرین) را به دلیل ماهیت روغنی و عدم پراکنش
یکنواخت درون ساختار فیلم دانستهاند که موجب افزایش حجم
فیلمها در یک میزان ثابت فیلم شدند ()p > 0/05
(.)Tongnuanchan et al., 2012
نفوذپذيری به بخارآب

همانطوری که نتایج تجزیه واریانس  WVPفیلمها (جدول )1
نشان میدهد ،در غلظت های  2و  4درصد WVP ،نسبت به
نمونه شاهد کاهش معنیداری داشت ولی با افزایش غلظت
اسانسها WVP ،افزایش معنیداری دارد (Atarés .)p > 0/05
) et al. (2010نشان دادند که در فیلم خوراکی ایزوله پروتئین
سویا در اثر اضافه کردن اسانسهای دارچین و زنجبیل WVP ،به
طور معنیداری کاهش نشان داده است .این محققین علت این
تغییر را خاصیت آبگریزی اسانس ها دانسته اند که از ورود ذرات
بخار آب به داخل فیلم جلوگیری می کنند .با افزایش غلظت

اسانس همانطوری که در تصاویر بدست آمده از  SEMاین فیلمها
مشخص گردید ،حفراتی در سطح فیلمها ایجاد شدند که وجود
همین حفرات به عنوان راهی برای عبور بخار آب و افزایش
نفوذپذیری فیلمها است .مشابه این پژوهش در فیلم کربوکسی
متیل سلولز با افزایش غلظت اسانس میخک WVP ،افزایش
معنیداری دارد ( .)p > 0/05تصاویر  SEMاین فیلمها نیز وجود
حفرات را در سطح فیلمها نشان دادند (.)Dashipour et al., 2014
با استناد به نتایج تحقیقات پیشین تغییر روند  WVPبا افزایش
غلظت اسانس قابل تفسیر و توجیه است.
ويژگی های مکانيکی

جدول  1میانگین مقاومت به کشش و ازدیاد طول تا نقطه پارگی
فیلمهای حاوی اسانس رزماری را نشان میدهد .در اثر افزودن
اسانس مقاومت به کشش و ازدیاد طول تا نقطه پارگی فیلمها به
ترتیب به طور معنیداری کاهش و افزایش نشان دادند (0/05
>  .)pدر پژوهشهای پیشین که اثرات اضافه کردن اسانسها را
بر ویژگیهای مکانیکی فیلمها مورد بررسی قرار دادند ،برای
اسانسها نقش پالستی سایزری در نظر گرفتند .اسانسها با
داشتن نقش پالستیسایزری باعث کاهش نیروهای بینمولکولی،
افزایش سیالیت و حرکت زنجیرههای پلیمری میشوند که در
نتیجه آن انعطافپذیری فیلمها افزایش مییابد ولی از طرفی در
برخی از موارد کاهش انسجام ماتریکس و مقاومت به کشش فیلم-
ها نیز گزارش شدند ( .)Atarés et al., 2010 ; Burt, 2004نتایج
کمترین میزان مقاومت به کشش و بیشترین میزان ازدیاد طول تا
نقطه پارگی در فیلم  RO10به ترتیب  8/49 ± 0/ 35مگاپاسکال
و  403/63 ± 2/53درصد به دست آمد .در این پژوهش نیز تصاویر
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 SEMاز بین رفتن انسجام و یکنواختی فیلمها را با افزایش اسانس
نشان دادند .همچنین ) Ahmad et al. (2012و Zinoviadou et
) al. (2009نتایج مشابه ای را گزارش کردند .در این مطالعات
عالوه بر ایجاد ساختار غیریکنواخت در طی اضافه شدن اسانس
به فیلمها ،به ماهیت لیپیدی و مایع بودن اسانسها در دمای اتاق
اشاره شده که بعد از حضور در فیلم به صورت قطراتی ظاهر
گردیده و به راحتی موجب تغییر شکل و افزایش توسعهپذیری
فیلم شدند (.)Ahmad et al., 2012; Zinoviadou et al., 2009
جدول  -1ضخامت ،WVP ،مقاومت به کشش و ازدياد طول تا نقطه پارگی
فيلم های کفيران -پلی يورتان پايه آبی حاوی اسانس رزماری با غلظتهای
 8 ،6 ،4 ،2و  )v/v( %10در مقايسه با فيلم کفيران -پلی يورتان پايه آبی به
عنوان شاهد
نوع
فیلم

ضخامت
)(mm

)(g/m.s.Pa×10-11

مقاومت به
کشش
)(MPa

شاهد
RO2
RO4
RO6
RO8
RO10

± 0/001
0/090a
± 0/008
0/090a
± 0/004
0/091a
± 0/002
0/090a
± 0/003
0/092a
± 0/001
0/091a

± 2/66×12-10
2/62×10b
-11 ± 0/42 ×12-10
2/28×10c
-11 ± 1/17 ×12-10
2/21×10cd
-11 ± 0/64 ×12-10
2/07×10d
-11 ± 0/04 ×12-10
2/77×10ab
-11 ± 0/79 ×12-10
2/82×10a

± 0/58
9/83a
± 0/45
9/47ab
± 0/37
9/35b
± 0/12
9/32b
± 0/35
8/49c
± 0/21
8/31c

WVP

-11

ازدیاد طول
تا نقطه
پارگی
)(%
± 2/58
380/28c
± 1/44
382/12c
± 2/13
388/43bc
± 5/11
392/29bc
± 2/53
403/63ab
± 2/47
414/32a

ارقام میانگین  3تکرار (به جز ضخامت که  10تکرار داشت) ±انحراف معیار است.

خواص ضدميکروبی فيلمهای حاوی اسانس رزماری

نتایج خواص ضدمیکروبی فیلمهای حاوی اسانس رزماری علیه
باکتریهای  S. aureusو  E. coliنشان میدهند که بیشترین اثر
بازدارندگی اسانس رزماری با غلظت  10درصد علیه S .aureus
بود (جدول  E. coli .)2بیشترین مقاومت را در برابر اثر
ضدمیکروبی اسانس رزماری از خود نشان داد MIC .اسانس
رزماری علیه باکتریهای  S. aureusو  E. coliبه ترتیب در
غلظتهای  2و  4درصد به دست آمد .ماده موثر اصلی اسانس
رزماری را ( 1 ,8-cineolمیزان آن با توجه به محل رویش از میزان
 2/64درصد تا  63درصد متغییر گزارش شده است)camphor ،
(>  20درصد) و  15 >( verbenoneدرصد) تشکیل میدهند که
اثر ضدمیکروبی این منوترپنها به اثبات رسیده است .سایر
ترکیبات عمده آن شامل  α-pinene ،borneolو limonene
هستند که با سه ترکیب اصلی اسانس رزماری در جهت خاصیت
ضدمیکروبی اثر همافزایی دارند ( .)Preedy, 2015همین طوری

که نتایج این مطالعه نشان میدهند باکتری گرم منفی ()E. coli
نسبت به باکتری گرم مثبت دیگر ( )S. aureusمقاومت بیشتری
در برابر ترکیبات ضدمیکروبی اسانس دارد .باکتریهای گرم منفی
دارای غشا خارجی از جنس لیپوپلیساکاریدی اطراف دیواره
سلولی هستند که این غشا با داشتن خاصیت آبدوستی از نفوذ
ترکیبات آبگریز همچون اسانسها به داخل سلول باکتریایی
جلوگیری میکنند ( Rad et al., 2017; Gomez-Estaca et al.,
 .)2010; Zinoviadou et al., 2009; Burt, 2004ترکیبات
منوترپنی خاصیت چربی دوستی نسبی و حاللیت در آب را دارند،
در نتیجه این ویژگیهای باعث ایجاد اختالل در بخش لیپیدی
پالسما و غشاءزیستی میکروارگانیسمها میشوند .این تغییرات
منجر به نفوذپذیری غشا و نشت ترکیبات داخل سلول نظیر
 ،RNAپروتئینها ،یونها و نهایتا مرگ سلول میگردند ( Preedy,
 .)2015پتاسیم نقشهای تعیینکنندهای نظیر حفظ باالنس
اسمزی ،تعادل  ،pHفعال ماندن آنزیمهای حیاتی همچون
 ،ATPaseترانسفراز و اکسیدوردکتاز ،تنظیم مصرف اکسیژن و
متابولیسم گلوکز در باکتریها دارد .از دست رفتن پتاسیم به
واسطه آسیب سلولی توسط منوترپنها در نهایت منجر به مرگ
سلول باکتریایی میگردد ( Preedy, 2015; Trombetta et al.,
 .)2005توسط ) Gómez-Estaca et al. (2010خاصیت
ضدمیکروبی فیلم ژالتین-کتیوزان حاوی اسانسهای میخک،
رازیانه ،اسطوخدوس ،آویشن باغی ،گل شاهپسند ،کاج و رزماری
بر روی  18گونه میکروب بیماریزا مورد آزمایش قرار گرفت.
قطرهاله عدم رشد اسانس میخک از سایر اسانسها بیشتر بود و
بعد از آن اسانسهای رزماری و اسطوخدوس بیشترین بازدارندگی
را داشتند .در این میان بررسی قطر هاله عدم رشد نشان داد که
 E. coliبه میزان کمتری نسبت به C. perfringens ،S. aureus
و  B. cereusتحت تاثیر اثر اسانس رزماری قرار دارد.
جدول  -2قطرهاله عدم رشد ( )mmتشکيلشده در اطراف فيلم های
کفيران -پلی يورتان پايه آبی حاوی اسانس رزماری با غلظتهای 8 ،6 ،4 ،2
و  10درصد حجمی/حجمی در مقايسه با فيلم کفيران -پلی يورتان پايه آبی
به عنوان شاهد

نوع فیلم

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

شاهد
RO2
RO4
RO6
RO8
RO10

0g
7/0±23/23f
10/0±20/64de
14/0±07/03b
15/0±25/76ab
15/0±92/91a

0g
0g
8/0±90/08e
10/0±45/85d
11/0±12/21cd
12/0±45/92c

ارقام میانگین  3تکرار ±انحراف معیار است.
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فعاليت ضدميکروبی فيلمهای حاوی اسانس رزماری درگوشت
شترمرغ

شمارش کلی میکروارگانیسمهای گوشت شترمرغ بستهبندی شده
با فیلم کفیران -پلی یورتان پایه آبی حاوی اسانس رزماری و بدون
اسانس (شاهد) نگهداری شده در دمای  4درجه سلسیوس به
مدت  12روز مورد بررسی قرار گرفت (شکل  .)2شمارش کلی
میکروارگانیسمها در نمونه شاهد در طی  6روز افزایش معنیداری
داشت ( .)p > 0/05در نمونههای بستهبندی شده دارای اسانس
رزماری فقط در روز اول آزمون شمارش کلی میکروارگانیسمها
افزایش معنیداری نشان داد ولی در ادامه ،در روزهای سوم و
ششم با شروع فعالیت ضدمیکروبی اسانس شمارش کلی
میکروارگانیسمها کاهش معنیداری را نشان دادند (.)p > 0/05
در تمامی روزهای آزمون اختالف شمارش کلی میکروارگانیسمها
در نمونههای گوشت شترمرغ حاوی اسانس با نمونههای شاهد
باهم معنیدار بودند ( .)p > 0/05از روز ششم آزمون به بعد تا
پایان زمان نگهداری ،روند تغییرات در هر دو نمونه به میزان ثابتی
رسیدند و دیگر تغییر معنیداری را نشان ندادند (.)p < 0/05
همانطوری که تصاویر بهدست آمده از  SEMنشان دادند اسانس
به علت ماهیت فرار خود ماتریکس فیلم را رها کرد و موجب
کاهش قدرت مهارکنندگی شد .به این ترتیب تا زمانی که
ترکیبات ضدمیکروبی حضور دارند توانایی مهار رشد و کشندگی
میکروارگانیسمها را دارند و پس از کاهش غلظت آنها
میکروارگانیسمها شروع به فعالیت نموده و بار میکروبی افزایش
a

a

مییابد ( .)Burt, 2004شمارش کلی میکرواورگانیسمها که در
زمان آغاز آزمون  4/2 Log cfu/gبود ،پس از  12روز نگهداری در
بستهبندی حاوی اسانس به  3/56 Log cfu/gرسید .در نهایت این
اعداد نشان میدهند که اسانس رزماری قدرت مهارکنندگی
مطلوبی داشت و توانایی کاهش بارمیکروبی گوشت شترمرغ
بستهبندی شده در طی زمان نگهداری را دارا میباشد .نتایج مشابه
تحقیق حاضر در زمینه بررسی گوشت گوساله بستهبندی شده در
فیلم پروتئین آب پنیر حاوی  1/5درصد اسانس پونه کوهی نشان
داد شمارش کلی میکروارگانیسمها توسط ترکیبات ضدمیکروبی
حدود  3/3سیگل لگاریتمی در مقایسه با شاهد کاهش پیدا کردند
( .)Zinoviadou et al., 2009در مقابل مطالعه انجام شده در
زمینه تاثیر ترکیبات ضدمیکروبی اسانسهای آویشن باغی و پونه-
کوهی در فیلم خوراکی پروتئین سویا برروی گوشت گوساله
نگهداری شده در دمای یخچال نشان داد که شمارش کلی
میکروارگانیسمها در فیلمهای حاوی اسانسها در مقایسه با شاهد
در طی زمان نگهداری تفاوت معنیداری نداشتند ( .)p < 0/05در
این مطالعه علت تفاوت نتایج به دست آمده را مرتبط با تفاوتهای
مواد تشکیلدهنده گوشت دانستند (.)Emiroglu et al., 2010
همچنین نتایج بدست آمده توسط )Mastromatteo et al. (2010
نشان دادند که استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی همچون لیزوزیم،
نایسین و  EDTAتنها سه روز توانستند بار میکروبی گوشت
شترمرغ را کنترل نمایند.

a

6
ab
5.5

cd

شاهد

de

4.5
4

اسانس رزماری

e
3.5

f

f

f

12

9

6

شمارش کلی میکروارگانیسم ها
)(log CFU/gr

bc

5

3

3

1

0

زمان نگهداری (روز)
شکل  -2شمارش کلی ميکروارگانيسمها برحسب ( )Log cfu/gدرگوشت شترمرغ بستهبندی شده با فيلم های کفيران -پلی يورتان پايه آبی حاوی اسانس
رزماری با غلظت  10درصد حجمی/حجمی در مقايسه با فيلم کفيران -پلی يورتان پايه آبی به عنوان شاهد

شمارش  E. coliگوشت شترمرغ بستهبندی شده با فیلم
کفیران -پلی یورتان پایه آبی حاوی اسانس رزماری و بدون اسانس
(شاهد) نگهداری شده در دمای  4درجه سلسیوس به مدت 12

روز مورد بررسی قرار گرفت (شکل  .)3شمارش  E. coliنمونه
شاهد به طور معنیداری باالتر از نمونههای بستهبندی شده بود و
در تمام زمان نگهداری افزایش معنیداری داشت ( .)p > 0/05در
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طی روز اول افزایش معنیدار  E. coliدر نمونههای بستهبندی
شده مشاهده شد ولی بعد از آن تا پایان زمان نگهداری کاهش آن
مشاهده گردید ( .)p > 0/05در مقایسه با شاهد در روز آخر
نگهداری ،شمارش  1/7 E. coliسیکل لگاریتمی توسط اسانس
رزماری کاهش داشت .اسانس رزماری در طی زمان نگهداری
قدرت مهارکنندگی داشت و توانست از رشد و تکثیر E. coli
موجود در گوشت شترمرغ جلوگیری کند و میزان رشد آن را در

a

حد ثابتی حفظ نماید Gómez-Estaca et al. (2010) .نشان دادند
که به ترتیب اسانسهای آویشن باغی ،میخک ،رزماری و
اسطوخدوس موجب مهار رشد  E. coliدر ماهی نگهداری شده در
دمای یخچال شدند .آنها اثبات کردند که به دلیل وجود پیوند
اسانسها با اجزا سازنده فیلم آزادسازی اسانسها آرامتر شد و در
نتیجه مدت زمان نگهداری ماهی افزایش یافت.

ab

b

3

2

d
e

شاهد
اسانس رزماری

e

12

9

e

e

6

3

1.5
1
0.5

Escherichia coliشمارش
)(log CFU/gr

c

2.5

e

891

0
1

0

زمان نگهداری (روز)
شکل  -3شمارش  E. coliبرحسب ( )Log cfu/gدرگوشت شترمرغ بستهبندی شده با فيلم های کفيران -پلی يورتان پايه آبی حاوی اسانس رزماری با غلظت 10
درصد حجمی/حجمی در مقايسه با فيلم کفيران -پلی يورتان پايه آبی به عنوان شاهد

به طور معنیداری باعث کاهش شمارش  S. aureusشد ولی در
مقابل ،نمونههای شاهد افزایش معنیدار شمارش  S. aureusرا تا
پایان زمان نگهداری نشان دادند ( .)p > 0/05شمارش S. aureus
در زمان آغاز آزمون که  1/5 Log cfu/gبود به 1/04 Log cfu/g
در گوشت شترمرغ بستهبندی شده با فیلمهای حاوی اسانس
رزماری رسید .در مقایسه با شاهد ،در روز آخر شمارش aureus
 1/85 S.سیکل لگاریتمی توسط اسانس رزماری کاهش داشت.

شکل  4شمارش  S. aureusگوشت شترمرغ بستهبندی
شده با فیلم کفیران -پلی یورتان پایه آبی حاوی اسانس رزماری
و بدون اسانس (شاهد) نگهداری شده در دمای  4درجه سلسیوس
به مدت  12روز را نشان می دهد .درکلیه روزهای آزمون تفاوت
شمارش  S. aureusدرنمونههای شاهد در مقایسه با نمونههای
بسته بندی شده حاوی اسانس رزماری با هم معنیدار بود (0/05
>  .)pهمانطوری که نتایج نشان دادند اسانس رزماری توانسته
a
b

b

b

3
c

2
1.5

e

e

12

9

d

d

d

1
0.5
0

3
6
زمان نگهداری (روز)

1

)(log CFU/gr

d

شاهد

اسانس رزماری

2.5

Staphylococcus aureusشمارش

3.5

0

شکل  - 4شمارش  S. aureusبرحسب ( )Log cfu/gدرگوشت شترمرغ بستهبندی شده با فيلم های کفيران -پلی يورتان پايه آبی حاوی اسانس رزماری با غلظت
 10درصد حجمی/حجمی در مقايسه با فيلم کفيران -پلی يورتان پايه آبی به عنوان شاهد
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 درصد اسانس10  بیشترین اثر بازدارندگی در غلظت. بودندcoli
مشاهده شد که برای بستهبندی گوشت شترمرغ مورد استفاده
 رشد، روز زمان نگهداری در یخچال12  بعد از.قرار گرفت
میکروارگانیسمهای مورد آزمون در نمونههای گوشت بستهبندی
 به طور کلی اسانس رزماری.شده با فیلم ضدمیکروبی مهار شدند
به عنوان یک نگهدارنده طبیعی توانایی جلوگیری از رشد
میکروارگانیسمها و افزایش زمان ماندگاری گوشت شترمرغ را
داشته و به نظر میرسد می توان از این فیلم ضدمیکروبی در
.صنعت بستهبندی موادغذایی استفاده نمود

سپاسگزاری
 واحد علوم و،بدینوسیله نویسندگان مقاله از دانشگاه آزاد اسالمی
تحقیقات تهران بابت حمایتهای علمی و امکانات آزمایشگاهی
.تقدیر و قدردانی می نمایند

نتيجهگيری کلی
- پلی یورتان پایه آبی حاوی غلظت-در این پژوهش فیلم کفیران
حجمی) اسانس/ درصد حجمی10  و8 ،6 ،4 ،2( های مختلف
رزماری تهیه شد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ضدمیکروبی آن
 درجه4 در نگهداری گوشت شترمرغ در یخچال با دمای
 با بررسی نتایج بهدست آمده.سلسیوس مورد مطالعه قرار گرفت
 مشاهده شد که با افزودن اسانس خصوصیات،در این پژوهش
SEM  تصاویر.)p < 0/05( فیلمها تغییرات معنیداری داشتند
نشان دادند که با افزایش غلظت اسانس ساختار فیلمها به صورت
- با استفاده از این تصاویر نتایج به.حفرهدار و غیریکنواخت شدند
 ویژگی های مکانیکی،دست آمده در زمینه نفوذپذیری به بخارآب
 فیلمهای.و خواص ضدمیکروبی فیلمها قابل توجیه و تفسیر شدند
E.  وS. aureus حاوی اسانس دارای خاصیت ضدمیکروبی علیه
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