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بررسی مقایسهای مدلهای پیشگوی بار میکروبی بر پایه امپدانس در بستنی-
شهای سنتی و صنعتی
های وانیلی و کاکائویی تولیدی به رو 
3

علی فضلآرا ،*،1سیاوش مکتبی ،2فاطمه نوروزی

 -1استاد گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -3دانشآموخته دکترای دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
تاریخ پذیرش 19 :اردیبهشت 4931

تاریخ دریافت 15 :اردیبهشت 3931

چکیده :شمارش كلي بار م كي روبي بستنیهای سنتی و صنعتی به روش پورپلیت و مطاب تق

نتايج حاصله با استانداردهاي موجود ،از جمله

كارهاي آزمايشگاهي معمول در تمامي كارخانجات تولیدکننده بستنی و نیز ادارات نظارت بر بهداشت مواد غذایی ا .تس از سوي ديگر سرعت

دستيابي به نتايج بار میکروبی در اسرع وقت و در حداقل زمان ممکن ،از جمله نكات ويژه و مدنظر كارخانجات به منظور اطمينان از يك ف تي

محصوالت توليدي و در حال تو عيز میباشد .لذا با ت يك ه بر ا ني موضوع ،بهرهگيري از تكن كي

امپدانس در ار يز ابي بار م كي روبي بستنیهای

سنتی و صنعتی (وانیلی و کاکائویی) مدنظر واقع شد كه با صرف وقت كمتر ،دستيابي سر عي تر به نتايج را ميسر ميسازد .همچن ني در ا ني

مطالعه ،مطاب تق

نتايج حاصله از روش امپدانس با نتايج به د تس

آمده از روش پورپل تي به منظور طراحی مدلهای پیشگوی بار میکروبی

بر پایه امپدانس در بستنیهای مذکور مورد بررسی واقع گردید .بدین منظور در طی  6ماه 120 ،نمونه (بستنیهای سنتی و صنعتی هر کدام 60

یهای سنتی و صنعتی از نوع وانیلی و نیم دیگر کاکائویی بودند .نمونهها در شرایط
عدد) از مناطق مختلف اهواز تهیه شدند .نیمی از نمونه بستن 

لهای موسسه
استریل مورد آزمایش و کشت قرار گرفتند .اندازهگیری بار میکروبی به روش پورپلیت و نیز امپدانس بر اساس دستورالعم 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به انجام رسید .سپس منحنی انطباق بین دو روش و معادالت آنها با استفاده از نرم افزار اکسل به د تس آمد.

بر اساس نتایج حاصل ،میزان انطباق روش امپدانس با روش پورپلیت در بستنیهای ساده و کاکائویی تولیدی به روش صنعتی به ترتیب معادل
 % 96 / 55و  % 95 / 31بود .همچنین میزان انطباق روش امپدانس با روش شمارش بار میکروبی به روش مرجع در بستنیهای ساده و کاکائویی

تولیدی به روش سنتی به ترتیب معادل  % 89 / 07و  % 87 / 37بود .به طور کلی در مطالعه حاضر میزان انطباق روش امپدانس با روش شمارش بار

میکروبی به روش مرجع در بستنیهای صنعتی و سنتی به ترتیب معادل  % 94 / 61و  % 87 / 92بود .بنابر نتایج ،به لحاظ اهمیت حصول هر چه سریع-

تر نتایج در آزمونهای کنترل کیفیت غذایی ،بهرهگیری از تکنیکهای جدیدی همچون روش امپدانس در صنایع غذایی به عنوان جایگزینی

برای روشهای مرسوم قدیمی میتواند مورد استفاده باشد که در چند سال اخیر نیز در برخی کشورهای توسعه یافته به منظور کنترل کیفیت
مواد غذایی مختلف مورد استفاده قرار گرفته ا تس .

کلمات کلیدی :روش پورپلیت ،روش امپدانس ،بستنی صنعتی ،بستنی سنتی ،بستنی ساده ،بستنی کاکائویی
*نویسنده مسئول :علی فضلآرا

آدرس :گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران .تلفن  ، 813 19032 091فکس 0611 - 807 0 336

پست الکترونیک Fazlara2000@yahoo.com :و a.fazlara@scu.ac.ir
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مقدمه
مفهوم اندازهگیری امپدانس الکتریکی رشد
میکروبی اولین بار توسط جی .ان .استوارت در سال
 1899شناخته شد اما تا سال  1970از این تئوری برای
بها استفاده نشده بود ( .) 15
ارزیابی و شناسایی میکرو 
در ا ني

روش ،تشخيص سر عي میکروبها از طريق

نمايش فعال تي هاي متابول كي

به و يس له ا جي اد ت ييغ ر در

مقاومت الكتر يكي در محيط كشت امكانپذير میباشد
( .)1اگرچه تکنیک آنالیزی امپدانس بر پایه فرآیند
کشت میباشد ،اما این روش اساسا با شناسایی
میکروارگانیسمها با استفاده از روشهای استاندارد در
پلیت (پور پلیت ،اسپیرال پلیت ،دراپ پلیت و
اسپاتو پال لیت) متفاوت ا .تس امروزه از روشهای نوین
سریع و دقیق در تشخیص میکروبهای مواد غذایی
نظیر امپدانس به عنوان جایگزینی برای روشهای
مرسوم قدیمی در امر کنترل کیفیت فرآوردههای
غذایی استفاده میگردد ( .)6با استفاده از روش
امپدانس ،جداسازی شماری از میکروبهای بیماری

زایی غذایی مانند سالمونال ،اشریشیاکلی ،استا-

فیلوکوکوس ارئوس و لیستریا مونوسایتوژنز به طور
موفق انجام میگیرد.
بار میکروبی یکی از فاکتورهای بسیار مهم در
ارزیابی کیفیت انواع بستنی میباشد .شمارش كلي
م كي روبي بستنیهای سنتی و صنعتی و مطاب تق

نتايج حا-

صله با مقادیر استانداردهاي موجود ،از جمله كارهاي
آزمايشگاهي معمول در تمامي كارخانجات تولیدکننده
بستنی و نیز ادارات نظارت بر بهداشت مواد غذایی
ا .تس از سوي ديگر سرعت دستيابي به نتايج بار
میکروبی در اسرع وقت و در حداقل زمان ممکن ،از
جمله نكات ويژه و مد نظر كارخانجات و نیز ادارات
نظارت بر بهداشت مواد غذایی به منظور اطمينان از

يك ف تي

بستنیهای توليدي میباشد .لذا در مطالعه حاضر

استفاده از تکنیک امپدانس به منظور ارزیابی بار
یهای سنتی و صنعتی وانیلی و کاکائویی
میکروبی بستن 
مورد مصرف در ایران و مطاب تق

نتایج حاصله با نتایج

حاصل از روش مرجع پورپلیت و نهایت ٌاٌا طراحی
مدلهای پیشگوی بار میکروبی بستنیهای مذکور بر
پایه امپدانس مدنظر واقع گردید.
مواد و روشها
دراین مطالعه ،تعداد  120نمونه بستنی (بستنی سنتی
و صنعتی هر کدام  60عدد) به صورت تصادفی از
مناطق مختلف اهواز تهیه شد .به این نحو که از 60
نمونه بستنی سنتی و نیز  60نمونه بستنی صنعتی ،تعداد
 30نمونه بستنی وانیلی یا ساده و  30نمونه بستنی
کاکائویی بود .نمونهها از محصوالت تولیدی صنعتی
عرضه شده با تاریخهای تولید مختلف و به شکلهای
مختلف چوبی ،قیفی ،حصیری و لیوانی و نیز بستنیهای
تولیدی سنتی در سطح شهر اهواز خریداری شدند.
سپس نمونهها در شرایط سرما و در کنار یخ به
آزمایشگاه مواد غذایی منتقل و آزمایشهای مورد نظر
بر روی نمونهها انجام شد.
الف -كشت به روش سنتی

ابتدا از نمونههاي بستنی ،سريال رقت تهيه گشته بر طبق
دستورالعمل شماره  5484موسسه استاندارد و تح قيق ات
صنعتي ايران نس تب

به انجام كشت پورپل تي

دو يال ه

درمحيط كشت آگار استاندارد شمارش م كي روبي در
پل تي

وگرمخانه گذاري در  30درجه سانتي گراد اقدام

گرديد ( .)4پس از گذشت زمان زال م براي نگهداري
در گرم خانه (  48ساعت) ،پل تي ها ازگرمخانه خارج
شده و پل تي ها يي كه ب ني

 30تا  003كلني داشتند،

بررسی مقایسهای مدلهای پیشگوی بار میکروبی...

انتخاب و كلنيهاي آنها شمارش شده ،تراكم م كي روبي
ش د ( .) 4

نمونه شيرهاي مورد آزمايش محا بس ه و ث تب

به منظور جلوگيري از شوك سرما يي  30 ،دق قي ه
قبل از انجام كشت ،لولههاي امپدانس حاوي محيط
براث ويژه روش امپدانس ( )Bimedia 001Aرا كه از
قبل آماده و استريل شده بودند از يخچال بيرون آورده
شد تا با محيط هم دما شوند .سپس با كي

گرم از نمونه

بستنی كه به طور همزمان كشت در پل تي

آن ن زي انجام

داده شد ،تل يق ح گشته و درون انكوباتور دستگاه آنا زيال
م كي روبي ) Bactrac 4300ساخت شرکت

Sy-lab

اتریش) قرار داده و مشخصات لوله شامل نوع و شماره
نمونه وارد نرم افزار دستگاه شد .پروتكل مربوط به
ار يز ابي شمارش كلي م كي روبي در  30درجه سانتي
گراد با استفاده از ت ييغ رات امپدانس يا مقاومت
در محيط كشت (Media Value or M-

 )Valueبا مدت زمان گرم شدن اوليه (،)Warm Up
زمان كي

بستنیهای سنتی و صنعتی وانیلی و کاکائویی در روش
مرجع و ن زي زمانهاي به د تس

ساعت و حد آستانه ( )Thresholdمعادل 5

درصد و فواصل زماني اندازهگيري امپدانس معادل 10

دستگاه آنال زي ر م كي روبي باك تراك  4300كه بر اساس
 Excelطراحي شده ا تس  ،ث تب

آمده از دستگاه امپدانس با لگاريتم مقادير بار

بد تس

ی در هر دو نوع بستنی سنتی و صنعتی با باالتر ني
میکروب 
ضر بي

تع نيي (

) ترسیم شد و براین اساس فرمول يا

معادله منحني رگر يس ون مربوطه كه جهت يپ شگو يي و
محا بس ه رياضي تراكم م كي روبي بر اساس پارامتر زمان
امپدانس ميباشد ،حاصل گردید.

در پایان نتایج حاصل از فاكتورهاي مورد مطالعه (بار
م كي روبي به روش مرجع ،مدت زمان ث تب

بستنیهای سنتی و صنعتی وانیلی و کاکائویی) با استفاده
از نرم افزار SPSSمورد بررسی و ت زج یه و تحلیل آماری
قرار گرفتند .تحلیل دادههای جمعآوری شده با استفاده
از روشهای رگرسیون خطی ،تحلیل همبستگی و
محا بس ه ضریب همبستگی پیر نس و آزمون  tبرای دو

تن يظ مي در طي مدت حداكثر  24ساعت ،مقادير

نتایج

امپدانس ناشي از ت ييغ رات هدا تي

الكتر يكي در محيط

كشت در فواصل زماني هر  10دق قي ه مورد پايش و ث تب
قرار گرف .ت زماني كه م زي ان هدا تي

الكتر يكي از حد

شده جهت

ار يز ابي بار م كي روبي با روش امپدانس ،بار میکروبی

دق قي ه براي طول مدت زمان  24ساعت كاركرد دستگاه
و براساس پروتوكل

گرديد و به منظور

نمایش میزان ارتباط ،منحنيهاي پراكنش زمانهای

نمونه مستقل انجام گرف .ت

تن يظ م گرديد و به طور اتومات كي

آمده برحسب ساعت

توسط دستگاه امپدانس در يس ستم نرم افزاري ويژه

ب-كشت به روش امپدانس

الكتر يكي

71

نتایج حاصل از شمارش کلی میکروبی بستنیهای
ساده و کاکائویی (صنعتی و سنتی) در کل تحقیق در
روش مرجع و نیز زمانهای بهد تس

آمده توسط دستگاه

آستانه تن يظ مي فراتر رفت ،به عنوان زمان تشخيص

امپدانس در سیستم نرمافزاری ویژه دستگاه باک تراک

گرديد .نهايتا

 4300که بر اساس  Excelطراحی شده ا تس  ،درج شد

نمونهها پس از  24ساعت از انكوباتور دستگاه خارج

آمده از دستگاه

( )Detection Timeتوسط دستگاه ث تب

شده و نتايج آنها در نرم افزار دستگاه ث تب

شد (.)5

نتايج حاصل از شمارش كلي م كي روبي در نمونه

و منحنی ارتباط زمانهای بهد تس

امپدانس با مقدار بار باکتریایی بستنیهای ساده و
کاکائویی (صنعتی و سنتی) حاصل از روش مرجع با
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استفاده از آزمون رگرسیون خطی بد تس
ارتباط زمانهای بد تس

آمد .منحنی

آمده از دستگاه امپدانس با بار

باکتریایی بستنیهای صنعتی وانیلی و کاکائویی به تر
تیب در شکلهای  1و  2آمده ا .تس
بدینوسیله معادله رگرسیونی شمارش کلی بار میکروبی

بستنیهای صنعتی وانیلی یا ساده و کاکائویی با زمان-
های تعیین شده به وسیله دستگاه امپدانس باک تراک
 4300به شرح ذیل بد تس

آ م د:

 : Y= - 0/ 412 X+ 10 / 51بستنی صنعتی ساده
 : Y=- 0/ 326 X+8/0 86بستنی صنعتی کاکائویی
مقادیر

یا ضریب تعیین بد تس

آمده در شکلهای 1

و  2که به ترتیب معادل  0/ 965و  0/ 953هستند ،بیانگر
میزان باالی قدرت پیشگویی مقادیر بار باکتریایی بستنی
صنعتی وانیلی و کاکائویی با بهرهگیری از تکنیک
امپدانس و معادالت رگرسیونی حاصل میباشد که به
ترتیب معادل  % 96 /5و  % 95 /3خواهد بود.
معادله رگرسیونی شمارش کلی بار میکروبی بستنیهای
سنتی ساده و کاکائویی با زمانهای تعیین شده به وسیله
دستگاه امپدانس باک تراک  4300به شرح ذیل بد تس
آمد (شکلهای 3و :)4
 : Y= - 0/ 416 X + 10 /72بستنی سنتی ساده
 : Y= -0/352X+9/580بستنی سنتی کاکائویی
میزان ضریب تعیین معادالت در شکلهای  3و  4که
به ترتیب معادل 0/ 89و  0/ 873هستند ،بیانگر ارتباط
خوب بین مقدار بار باکتریایی و زمانهای تعیین شده
بهوسیله دستگاه باکتراک  4300میباشد که به ترتیب
معادل  % 89و  % 87 /3میباشد.
معادله رگرسیونی شمارش کلی بار میکروبی بستنی-
های صنعتی و سنتی با زمانهای تعیین شده به وسیله
دستگاه امپدانس باک تراک  4300به شرح ذیل بد تس
آمد (شکلهای  5و :)6

 :Y=- 0/ 369 X+ 9/ 686بستنی صنعتی
 :Y= -0/ 385 X+9/ 926بستنی سنتی
میزان ضریب تعیین معادالت در شکلهای  5و  6که به
ترتیب معادل  0/ 946و 0/ 879هستند ،بیانگر ارتباط
خوب بین مقدار بار باکتریایی و زمانهای تعیین شده
بهوسیله دستگاه باکتراک  4300میباشد که به ترتیب
معادل % 94 /6و  % 87 /9میباشد.
میتوان اظهار داشت که مقادیر ضریب تعیین به د تس
آمده در تمامی شکلهای فوق بیانگر میزان باالی
قدرت پیشگویی فاکتور مورد مطالعه (بار میکروبی) در

بستنیهای سنتی و صنعتی ساده و کاکائویی با بهره-
گیری از تکنیک امپدانس ،با استفاده از معادالت

رگرسیونی حاصل میباشد.
بحث
امروزه بهرهگیري از روش امپدانس با توجه به
امکان حصول سریع نتایج ،بسیار توسعه یافته ا تس

و در

موارد مختلفی از این روش استفاده میشود .مزیت
روش امپدانس ،سرعت انجام آن ا تس

که بسیار سریع-

تر از روشهاي مرجع میکروبی ا .تس از سوي دیگر
روش مرجع بر اساس شمارش کلی میکروبی در پلیت
مهاي زنده را به
میباشد که در واقع تعداد ارگانیس 
صورت کلنیهاي قابل رویت در سطح محیط کشت
آشکار مینماید .با طراحی منحنیهاي کالیبراسیون دو
روش که بر اساس معادالت رگرسیونی میباشد و براي
هر ماده غذایی به طور م زج ا طراحی میگردد ،میتوان
تراکم بار میکروبی را با استفاده از روش امپدانس و
معادله رگرسیونی مربوطه به طور محا بس اتی پیشگویی
نمود ( .) 19
در این مطالعه شمارش کلی باکتریها با دو روش
مرجع و امپدانس بر روی  120نمونه بستنی صنعتی و

بررسی مقایسهای مدلهای پیشگوی بار میکروبی...
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سنتی (هر کدام  60عدد) مورد بررسی قرار گرف .ت به

و زمانهای امپدانس مشاهده نگردید .پس میتوان از

این نحو که از  60نمونه بستنی سنتی و نیز  60نمونه

یک منحنی و معادله به عنوان مدل پیشگو ثابت در

بستنی صنعتی ،تعداد  30نمونه بستنی ساده و  30نمونه

جهت بررسی بستنیهای وانیلی و کاکائویی سنتی

بستنی کاکائویی بود .بر اساس نتایج حاصل ،میزان

استفاده نمود .بر اساس مقایسه آماری بین بستنیهای

انطباق روش امپدانس با روش شمارش بار میکروبی به

وانیلی صنعتی با سنتی و همچنین بستنیهای کاکائویی

روش مرجع در بستنیهای وانیلی یا ساده و کاکائویی

صنعتی با سنتی از نظر لگاریتم بار باکتریایی و زمانهای

تولیدی به روش صنعتی به ترتیب معادل  96 /5درصد و

امپدانس اختالف معنیداری وجود داش .ت بنابراین،

 95 /3درصد بود .همچنین میزان انطباق روش امپدانس

نمیتوان از یک منحنی و معادله برای ارزیابی بستنی-

با روش شمارش بار میکروبی به روش مرجع در بستنی-

های وانیلی (سنتی و صنعتی) استفاده نمود .همچنین به

های ساده و کاکائویی تولیدی به روش سنتی به ترتیب

منظور بررسی بستنیهای کاکائویی (سنتی و صنعتی) نیز

معادل  89درصد و  87 /3درصد بود .به طور کلی در

نمیتوان از یک منحنی و معادله رگرسیونی استفاده

مطالعه حاضر میزان انطباق روش امپدانس با روش

کرد و باید از منحنی و معادالت جداگانه به تفکیک

شمارش بار میکروبی به روش مرجع در بستنیهای

برای بستنیهای صنعتی و سنتی استفاده شود.

صنعتی و سنتی به ترتیب معادل  94 /6درصد و 87 /9
درصد بود.

 Deakو همکارانش در سال  ،3991برای تعیین و
تخمیر مخمرها در آب میوهجات ،از روش امپدانس غیر

در بررسیهاي آماری كه از نظر تحليل همبستگي با

مستقیم و شمارش پلیت استفاده کردند .در این تحقیق

استفاده از نرمافزار SPSSانجام گرفت میزان همبستگی

تعدادی از نمونهها قبل از آزمایش ،در دمای  25درجه

باالیی بین بار میکروبی و زمان امپدانس مالحظه شد.

سانتیگراد به مدت  24ساعت انکوبه شد .نتایج حاصل،

همچنین در مطالعه حاضر بار میکروبی بستنیهای سنتی

میزان انطباق این دو روش را  78درصد نشان داد.

و صنعتی وانیلی و کاکائویی به روش مرجع با زمان

همچنین شمارش میکروبی در نمونههایی که قبل از

امپدانس رابطه مستقیم نشان داد .بر اساس نتایج حاصل،

آزمایش در انکوباتور قرار گرفته بودند در مدت زمان

اختالف معنیداری بین بستنیهای صنعتی کاکائویی با

 9/ 48ساعت شناسایی شد در حالی که این مدت زمان

وانیلی از نظر مقادیر لگاریتم بار باکتریایی و زمانهای

برای نمونههای انکوبه نشده  14 /1ساعت بود .به این

امپدانس برای شناسایی توسط دستگاه آناالیزر میکروبی

دلیل که جمعیت اولیه میکروبی در طول انکوباسیون

مالحظه نگردید .بنابراین به لحاظ کاربردی می توان از

افزایش یافته بود(  Madden .) 10و  Gilmorدر سال

یک منحنی و معادله به عنوان مدل پیشگو ثابت برای

 5991در ایرلند به منظور شمارش کلیفرمهای موجود

ارزیابی بستنیهای وانیلی و کاکائویی صنعتی استفاده

در  009نمونه شیر پاستوریزه از تکنیک امپدانس و

نمود و نیازی به استفاده از منحنی و معادالت جداگانه

روش  MPNنه لولهای استفاده کردند .ت زج یه و تحلیل

به تفکیک برای بستنیهای وانیلی و کاکائویی نیس .ت

رگرسیونی  98نمونه مث تب

نشان داد که دقت دو روش

همچنین اختالف معنیداری بین بستنیهای سنتی

یکسان ولی نتایج در روش امپدانس سریعتر حاصل

کاکائویی با وانیلی از نظر مقادیر لگاریتم بار باکتریایی

گردید .همچنین روش امپدانس به عنوان یک روش
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جایگزین روشهای سنتی گزارش گردید ( .) 17

الکترودهاي تعبیه شده در محیط کشت اقدام نمودند.

 Carvalhoو همکاران در سال  3002میزان کاهش

میزان تغییرات مقاومت یا هدایت الکتریکی را به

فعالیت الکتوباسیلوس دلبروسی بولگاریکوس در
محصوالت لبنی یخزده را بررسی کردند .در این مطالعه

صورت معادله ریاضی و تابعی از تراکم باکتریایی

انتروکوكها گزارش کردند ( .) 18

از روشهای ایمپدیمتریک (زمان تعیین امپدانس،

در مطالعهاي که Glassmoyerو  Russellدر سال

هدایت و ظرفیت الکتریکی) و  pHاستفاده شد .مقدار

 1002انجام دادند یک محیط مایع انتخابی حاوي

شده امپدانس نشان داد که زمان تعیین

آکریفالوین و نالیدیکسیک اسید براي ردیابی

زمانهای ث تب

امپدانس برای ارزیابی فعالیت تخمیری منا بس

نیس .ت

دراین مطالعه گزارش شد ظرفیت الکتریکی نس تب

به

استافیلوکوکوس اورئوس با روش امپدانس طراحی
گردید (.)SIB = S. aureus Impedance Broth( ):

هدایت الکتریکی انطباق بهتری با  pHدارد و هیچگونه
اختالف معنیداری بین ظرفیت الکتریکی و  pHوجود

در این محیط ،استافیلوکوکوس اورئوس ظرف

حداکثر  16/4ساعت در دستگاه امپدانس تشخیص داده

ندارد (.)9

میشود .این باکتري در گوشت ماکیان تازه و پخته

 Batrinouو همکاران در سال  ،5002تراکم

شده که با استافیلوکوکوس اورئوس تلقیح شده بودند،

میکروبی در مخلوط شکالت تلخ را با استفاده از

در کمتر از  11 /5ساعت قابل ردیابی بود (  .) 13در

تکنیک امپدانس مورد بررسی قرار دادند .بر اساس

تحقیق دیگری که توسط فضل آرا و همکاران در سال

نتایج حاصل از ارزیابی منحنی کالیبراسیون در شمارش

 1391صورت گرفت تعداد  001نمونه شیر (شیر خام و

کلی میکروبهای هوازی و زمانهای امپدانس ث تب

پاستوریزه) از نظر شمارش کلی میکروبی با استفاده از

شده ،میزان انطباق باالیی بین دو روش وجود داشت

روش امپدانس و روش مرجع مورد ارزیابی قرار

(  89 / 89درصد) .همچنین گزارش کردند که روش

گرفتند .همچن ني مقدار ا يس ديته شير بر اساس درجه

امپدانس یک روش اتوماتیک ،سریع و راحتتر در

دورن كي

مقایسه با روش مرجع شمارش پلیت میباشد و میتواند

همبستگی باالیی بین بار میکروبی به روش مرجع و

به عنوان یک روش جایگزین مورد استفاده قرار گیرد

اسیدیته و همچنین هر دو فاکتور مذکور با زمان

( Spiller .)8و همکاران در سال  6002در آلمان از

امپدانس مالحظه شد ( .)3در تحقیقی دیگر با به

روش امپدانس و اندازهگیري مقاومت الکتریکی براي

کارگیری ترکیبی از سنسورهای ایمپدیمتریک همراه با

ارزیابی تراکم انتروکوك و پایش بقاء آنها در محیط

کشت استفاده نمودند .بدین نحو که از یک محیط

اندازهگيري شد .بنابر نتایج حاصل ،میزان

کاهش غل تظ

متیلن بلو در خصوص شناسایی کلیفرم-

های شیر استفاده شد .بر اساس نتایج حاصل از  Leeو

کشت مغذي متشکل از ماکرومولکولها و داراي

همکاران ،منحنی کالیبراسیون ،ارتباط خطی بین زمان

مقاومت یا هدایت الکتریکی ثابت و پایدار استفاده

امپدانس و غل تظ

کلیفرمها را با ضریب تعیین 0/ 9192

کردند .با تلقیح مقادیر مشخصی از سوسپانسیون

نشان داد (  Fontana .) 16و همکاران در سال  ،2002در

انتروکوکوس فکالیس به محیط کشت مذکور نس تب

به

ردیابی و یا پایش تغییرات هدایت الکتریکی از طریق

ايتاليا در مطالعهاي نتايج حاصل از شمارش اسپورهاي

كلستريديایی را در  125نمونه شير خام كه خامه آنها
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گرفته شده بود ،با دو روش مرجع و امپدانس با هم

باکتري مورد مطالعه ،محیطهاي کشت مصرفی

مقايسه كردند كه نتايج حاصل از ا ني دو روش ،تطابق

متفاوت ،روشهاي مختلف کشت و جداسا يز

 % 97 / 96را نشان دادند ( Grossi .)21و همكاران در

میکروبی ،میزان دقت و خطاهاي فردي ا تس

( .)11لذا

سال  ،8002در ايتاليا ن زي تراكم كلي م كي روبي در انواع

با توجه به ا ني موضوع كه روش امپدانس در مدت

بستنيهاي عرضه شده در شهر بلونا را با استفاده از

به شناسا يي باكتري

روش استاندارد مرجع و ن زي تكن كي

زمان بسيار كمتر و سریعتر نس تب

امپدانس مورد

اقدام مینمايد و ميتواند تعداد نمونه بيشتري را مورد

ار يز ابي قرار دادند و م زي ان انطباق دو روش را خوب و

آزمايش قرار دهد و از سوي ديگر به دليل آن كه به

معادل  78درصد گزارش نمودند و اظهار داشتند که

مواد و آمادهسا يز هاي مرسوم در روشهاي كشت

روش مطمئن ،كاربردي،

مرجع نياز ندارد ،ميتواند به عنوان روشي كاربردي،

بستنیهاي توليدي

آسان و سر عي در امر نظارت و كنترل يك في شير و

كارخانجات مواد غذا يي و ن زي مرا زك نظارتي و كنترلي

فرآوردههاي لبني مورد استفاده واقع گردد .به طور

(  .) 14فضلآرا و همکاران (  ) 1388به

تع نيي باالتر از  ،0/ 75بیانگر تطابق

روش امپدانس به عنوان كي

سر عي و آسان در ار يز ابي يك ف تي
قابل استفاده ا تس

منظور تشخیص لیستریا در شیر و محصوالت لبنی روش

استاندارد مرجع و تکنیک امپدانس را بررسی کردند و

كلي مقادير ضر بي
با يال

روش مرجع و امپدانس ميباشد كه در اكثر

تح قيق ات انجام شده در داخل و خارج كشور مبناي

در مجموع  250نمونه مورد بررسی ،اعم از شیرهای

تا يي د منحنيهاي حاصله و كاربردي بودن معادله آنها

و منفی ،صرفا  4مورد اختالف

در صنا عي غذا يي میباشد .بنابرا ني با توجه به نتايج

در نتایج دو روش مالحظه شد که بر اساس آزمون

حاصل از تح يق ق حاضر كه انطباق خوبي ب ني روش

آماری اختالف معنیداری بین دو روش وجود نداشت

امپدانس و مرجع در شناسا يي بار م كي روبي بستنیهای

( .)2در مطالعه  Andradeو همکاران در سال 8991

ساده و کاکائویی (سنتی و صنعتی) مالحظه شد ،روش

خام و موارد شاهد مث تب

روش امپدانس در مقایسه با روش کشت مرجع در
پلیت به منظور شناسایی انتروکوكهاي موجود در

امپدانس ميتواند جايگ نيز

منا يبس

براي روشهاي

قديمي در تع نيي بار م كي روبي بستنی باشد.

سطوح در تماس با مواد غذایی استفاده شد و اعالم

در مطالعه حاضر همچون مطالعات ساير مح نيقق

گردید که با توجه به انطباق با يال روش مرجع با روش

ذكر شده در فوق با استفاده از معادالت منحنیهاي به

امپدانس (  ،)% 92روش امپدانس به عنوان روش انتخابی

د تس

آمده در قسمت نتايج كه همگي حا يك از م زي ان

و جایگزین روش مرجع براي شناسایی انتروکوك

همبستگي با يال

فاكتورهاي مورد مطالعه بودند ،مي

یگردد (.)7
توصیه م 

توان با به د تس

از

نتایج مطالعات فوق همگی حاکی از میزان انطباق
خوب روشهاي مرجع با روش امپدانس ا تس

ک ه با

آوردن يا اندازهگيري هر كي

فاكتورهاي مورد مطالعه ،ساير فاكتورها را ن زي به
صورت محا بس اتي به د تس

آورده و يا يپ شگو يي نمود.

نتایج مطالعه حاضر قرابت دارد .علت تفاوت در مقادیر

اما با توجه به آن كه مدلهاي يپ شگوي م كي روبي در

ذکر شده انطباق روشهاي مرجع و امپدانس ،نوع و

مواد غذا يي همواره تابع فاكتورهاي درون اثر و برون

ترکیبات تشکیل دهنده مواد غذایی مختلف ،نوع

اثر مؤثر در رشد م كي روبي از جمله سطح بهداشت در
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مراحل مختلف توليد و ن زي شرايط اقليمي منطقه اي و ...

هستند ،لذا كي

نت جي ه كلي آن كه با توجه به اهم تي

حصول سر عي

مدل در تمام شرايط كاربرد ندارد .بر

نتايج در آزمونهاي كنترل يك في شير و فراوردههاي

ا ني اساس مدلهاي يپ شگوي طراحي شده در مطالعه

لبنی ،استفاده از تكن كي

هاي سر عي تر همچون روش

حاضر كه در منطقه اهواز و شرايط گرمسيري خو سز تان

امپدانس مي تواند رهگشا بوده و انجام آزمونهاي

انجام شده ا تس  ،مختص استفاده در هم ني منطقه اقليمي

وقتگير مرسوم به خصوص انجام كشت و شمارش بار

و با ويژگیهاي م كي روبي بستنیهای سنتی و صنعتی

م كي روبي به روش مرجع را تا حد بسياري كاهش دهد.

توزیعی در استان خو سز تان میباشد .بديهي ا تس كه در

اما انجام ا ني امر مستلزم برر يس دقيق نمونههاي هر

صورت نياز به استفاده از چن ني معادالت يپ شگو يي در

منطقه يا كارخانه و طراحي و تدو ني كال بي را يس ونهاي

ساير مناطق و با ويژگيهاي مختلف از نظر فاكتورهاي

دقيق با م زي ان انطباق باال ميباشد تا بدينو يس له با اطمينان

درون اثر و برون اثر متفاوت نياز به تهيه و طراحي

به معادالت يپ شگوي حاصل بتوان فاكتورهاي مورد نظر

مدلهاي منا بس

مربوطه خواهد بود.

در امر كنترل يك ف تي
به د تس

را پا خس داده ،از طريق محا بس اتي

آورد.
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شکل  -3منحنی ارتباط زمانهای بدست آمده از دستگاه امپدانس با بار باکتریایی بستنی سنتی وانیلی
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Abstract: Measuring total microbial count of ice-cream with conventional pour plate count method and
comparing the results with standard limits is one of the routine tests in ice-cream manufacturer factories.
Achieving the results of total microbial count in minimum time is really important for confidence from the
hygienic quality of products. So impedance-splitting method as a new technique for this purpose was
considered in order to receiving the results in less time and as soon as possible. The main purpose of this
study was to evaluate the correlation between impedance detection time (IDT in hrs.) and total microbial
N) of industrial and traditional ice-cream in order to design the predictive microbial
population (
model according to impedance technique. During 6 months, 120 samples (60 samples for industrial and 60
samples for traditional ice-cream) were collected from different areas of Ahvaz. Half of samples in both
industrial and traditional ice-creams were Vanilla and the other half were cocoa. Samples examined under
sterile conditions. The total microbial count by pour plate technique and impedance-splitting method were
carried out based on the recommendations of Iran's Standard Institute and Industrial Investigation. Then
the calibration curves of 2 methods and their equations were obtained by using Excel software. The
calibration curves of methods were elaborated for total microbial count and impedance detection time,
demonstrating a good correlation between the two methods in industrial ice-cream (96.55% and 95.31%
for Vanilla or plain and cocoa ice-creams respectively). According to the calibration curves, the
correlation between two methods was 89.07% and 87.37% for plain and cocoa traditional ice-creams
respectively. In general the correlation between two methods was 94.61% for industrial and 87.92% for
traditional ice-cream. Therefore, impedance measurement which is a more rapid, automated and less
laborious method than conventional total microbial count technique could be used like some developed
countries as an alternative method for the rapid measuring the total microbial loads in foods instead of
conventional methods.
Keywords: Pour plate count; Impedance-splitting method; Industrial ice-cream; Traditional ice-cream;
Plain ice-cream; Cocoa ice-cream
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