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Abstract
The study have been conducted to observe the effect of bacterial treatment with 

lactic acid for chicken meat that have been incubated at different temperature (-20, 5, 
27) c° for different period (1, 7, 14) days to see the destructive effect of the 
microorganisms. It has significant effect (P<0.01) specially for those sample that had 
been treated by lactic acid, while, samples which have not been treated with lactic acid 
showed morphologic microbial destructive represented by: color, odor and tissue 
autolysis. 

  

  المقدمة

یعتبر نمو األحیاء المجهریة على أسطح األغذیة أحد األسباب الرئیسة للتلف المـایكروبي ممـا حـدا بالعدیـد مـن 

الباحثین إلى معاملة تلك السطوح ومواد مانعة لنمو تلـك األحیـاء أو التقلیـل مـن ایضـها الضـار سـواء كیمیاویـة كانـت 

ال بــل ]. 1[نیــوم واألحمــاض المختلفــة أو طبیعیــة كالنایســین والالیــزوزایمكالمعــادن الثقیلــة واالیزوســیانات وأمــالح االمو 

  ].2[حتى قد تكون باستعمال األحیاء الحیة المجهریة نفسها 

ان حفظ األغذیة بشكل عام یحدث باختزال أو إنهـاء النمـو لملوثـات األحیـاء المجهریـة الطبیعیـة والمرضـیة وان 

أو كلیهما یجب ان ال یحدث على حساب نوعیـة أو كمیـة األغذیـة المسـتعملة حدوث هذا االختزال أو اإلنهاء الكامل 
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كالتي تحـدث عنـد اسـتعمال الطـرق القدیمـة والمتضـمنة معـامالت شـدیدة ] 3[وال حتى على حساب الكلفة االقتصادیة 

  ].4[التأثیر كالحرارة العالیة المترافقة مع الضغط االوزموزي العالي وبوسط حامضي معدني قوي

عمل بكتریا حامض الالكتیك على نطاق واسع في مجال الصناعات الغذائیـة ویمیزهـا فـي ذلـك دورهـا المهـم تست

باإلضــافة إلــى انتشــارها الواســع فــي الطبیعــة وخصوصــًا األغذیــة ]. 5[فــي إعــادة تمثیــل بعــض مكونــات النظــام البیئــي

على إنتاج العدیـد مـن المركبـات المضـادة لنمـو المتخمرة والقنوات الهضمیة في اإلنسان والحیوان حیث تمتاز بقدرتها 

األحیــــــاء المجهریــــــة مثــــــل المضــــــادات الحیویــــــة واألحمــــــاض العضــــــویة وبیروكســــــید الهایــــــدروجین وثنــــــائي االســــــتیل 

  ]. 7، 5[وثاني اوكسید الكاربون والكحول وااللدیهایدات ] 6[والبكتریوسینات

یمتــــاز الجـــــنس ]. 8[ســــیما المرضــــیة فــــي األغذیــــةان جمیــــع هــــذه المركبــــات مثبطــــة لنمــــو البكتریــــا الملوثـــــة ال

Lactococcus lactis بأنــه ینمــو فــي درجــات الحــرارة المعتدلــة، هــوائي ضــعیف ینــتج حــامض الالكتیــك مــن ســكر

الالكتوز باإلضافة إلى قدرة بعـض أنواعـه علـى إنتـاج بروتینـات مختلفـة لهـا القـدرة علـى تثبـیط مختلـف أنـواع البكتریـا 

 Proteins like(وبروتینـات شـبیهة بالبكتریوسـینات ] 9 ،10) [Lactococcin A, B, M(ات تـدعى بالبكتریوسـین

bacteriocin ] (11 [ وخصوصًا النوعLactococcus lactis lactis ممـا یجعلهـا األكثـر اسـتعماًال فـي منتوجـات

فـي Mastitisالضـرع األغذیة المختلفة واألكثر من ذلك استعمالها فـي المجـال الطبـي البیطـري ضـد مـرض التهـاب

 Helicobacterوامراض التهاب اللثة والعـدوى المعویـة مثـل مـرض القرحـة المعویـة المسـببه مـن قبـل ] 12[األبقار 

pylori]13 .[ وجد]ان انخفاض األعداد البكتیریة الملوثة لمنتوجات اللحوم المعاملة بخـام مـزارع بكتریـا حـامض ] 2

نخفــاض تبعــًا لنــوع المنتــوج الغــذائي والفتــرة الزمنیــة الخاصــة بــالحفظ ونــوع العزلــة الالكتیــك المختلفــة ویتبــاین هــذا اال

المستعملة فـي إنتـاج المزرعـة، وبـین ان اسـتعمال مثـل هـذه المـزارع كطـالء لألغذیـة یزیـد ویـدعم فتـرة الحفـظ ویجعلهـا 

تیـك یثـبط نمـو أنـواع مختلفـة إلى ان راشح مزارع عزلتین من عـزالت بكتریـا حـامض الالك] 14[كما أشار . أكثر أمان

أوضــح . مــن األحیــاء المجهریــة بمــا فیهــا عــزالت ملوثــة للحــوم فــي حــین لــم یــؤثر نفــس الراشــح علــى نمــو أنــواع أخــرى

 ,Aeromonas)ان هنــاك تبــاین فــي فعالیــة مــزارع بكتریــا حــامض الالكتیــك التثبیطیــة تجــاه األنــواع المختلفــة ] 15[

Staphylococcus, Salmonella, Listeria) إذ تزداد الفعالیة بانخفاض درجة الحرارة أو تقل بحسب نوع الدلیل

  .المستعمل

إلى ان مّركز مزارع بكتریا حـامض الالكتیـك یـؤدي إلـى تنـوع األنـواع البكتیریـة فـي األمعـاء ویختـزل ] 16[أشار 

تنا الحالیــة وعلــى هــذا األســاس جــاءت دراســ. E. coli, Enterococcus, Staphylococcusأعــداد األجنــاس 

Lactococcusلتهدف إلى التحري عن إمكانیة استعمال مزارع بكتریـا حـامض الالكتیـك     lactis للمحافظـة علـى

          .من مسببات التلف المایكروبي وبدرجات حراریة مختلفة) الدجاج(منتجات اللحوم 

  

  المواد وطرائق العمل

:العزلة وتحضیر اللقاح-1

Lactococcusأخــذت العزلــة  lactisمختبــرات األحیــاء المجهریــة فــي كلیــة العلــوم نشــطت علــى وســط مــن

MRS(Man Rogosa Sharp) السـائل ثـم نقیـت علـى الوسـط الصـلب التـابع لـنفس النـوع األول، وأجریـت علیهـا

ولقـح بــالعزل المنشـطة وحضـنت فــي . السـائل والمعـدلMRSبعـض االختبـارات للتأكـد مــن عائـدیتها وحضـر الوســط 

  ].17[ساعة24لمدة ْم 27
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:المعاملة-2

إلــى مكعبــات منتظمـة األحجــام وقســمت إلـى مجمــوعتین األولــى تركـت بــدون معاملــة ) الفخـذ(قطـع لحــم الــدجاج 

والثانیــة غمــرت لعــدة ثــواني بمحلــول المزرعــة المحضــر، ثــم قســمت المجموعتــان إلــى ثــالث مجــامیع األولــى حضــنت 

  ].18[ْم -20ْم والثالثة وضعت بالمجمدة 5الثالجة ْم والثانیة وضعت ب27بدرجة حرارة الغرفة 

  :حساب العدد الكلي للخالیا-3

لحـم الـدجاج المعامـل بالمعـامالت المختلفـة ولفتـرات ) مكعبـات(تم حساب العـدد الكلـي لألحیـاء المجهریـة لقطـع 

لمغــذي الصــلب، الحضــن المختلفــة وذلــك بــإجراء التخــافیف العشــریة وبمكــررات ثالثــة ثــم الــزرع علــى أطبــاق المــرق ا

ساعة وبحسب ظهور النمو، حسبت أعداد المستعمرات النامیة على 48ساعة أو 24ْم لمدة 37حضنت األطباق بـ 

  ).1جدول (تلك األطباق 

:الصفات المظهریة المختلفة-4

بعـــد فتـــرات الحضـــن المختلفـــة ســـجلت بعـــض الصـــفات المظهریـــة المتضـــمنة الرائحـــة واللـــون وانحـــالل األنســـجة 

  ).3، 2جدول ] (19[ت المختلفةوللمعامال

  : التحلیل اإلحصائي-5

المعاملة بمزارع بكتریا حامض الالكتیـك، فتـرة (باعتبارها تجربة عاملیة ذات ثالث عوامل ) 3(صممت التجربة 

وقد تضمن التحلیل اإلحصائي إجراء SPSSوحللت إحصائیا باستخدام البرنامج اإلحصائي ) الحضن، درجة الحرارة

للعوامــل بشــكلها المفــرد والثنــائي (.L.S.D)بــین متوســطین باســتخدام اختبــار اقــل فــرق معنــوي بــین متوســطین مقارنــة 

  ).1(والثالثي وتم اختبار المعنویة للعوامل المدروسة وتداخالتها وتدوینها أسفل جدول 

  

  النتائج والمناقشة

یة لمكعبات اللحوم ان هنالك فروق معنویة أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي الخاصة بأعداد البكتریا الحیة الكل

حیـــث كانـــت نتـــائج المعاملـــة بمـــزارع بكتریـــا حـــامض الالكتیـــك وزیـــادة فتـــرة . للمعـــامالت المختلفـــة) P<0.01(عالیـــة 

الحضن أو درجة الحرارة قـد زاد مـن أعـداد األحیـاء المجهریـة وبشـكل ملحـوظ، كمـا بینـت النتـائج ان هنالـك زیـادة فـي 

لمجهریــة لمكعبــات اللحــوم المعاملــة بمــزارع بكتریــا حــامض الالكتیــك وتظهــر هــذه جلیــة عنــد المعاملــة أعــداد األحیــاء ا

/ خلیـة105× 192(یـوم حیـث بلـغ أعلـى عـدد للبكتریـا الحیـة ) 14(أیـام و) 7(المحضـونة بدرجـة حـرارة الغرفـة للفتـرة 

معاملــة بمــزارع بكتریــا حــامض الالكتیــك بینمــا كانــت الغیــر . مْ ) 27(یــوم مــن الحضــن بدرجــة حــرارة ) 14(بعــد ) غــرام

  ).1جدول ) (غرام/ خلیة105× 125(

أظهــرت النتــائج الخاصــة بتــأثیر المعاملــة ببكتریــا حــامض الالكتیــك علــى بعــض الصــفات المظهریــة لمكعبــات 

اللحــوم ان هنــاك فــروق واضــحة لمكعبــات اللحــوم المعاملــة بتلــك المــزارع وخصوصــا المحضــونة بدرجــة حــرارة الغرفــة 

یــوم والتـي تمثلــت بعـدم تغیــر بمسـتوى الرائحــة أو اللـون أو انحــالل األنسـجة بالمقارنــة مـع مكعبــات ) 14(ولفتـرة خـزن 

المخزونة بنفس الظروف والتـي ظهـرت برائحـة زنخـة قویـة جـدًا ولـون غـامق ) مجموعة السیطرة(اللحوم الغیر معاملة 

  ).3، 2جدول (وتفسخ عالي باألنسجة 
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حیث بینوا ان أعداد األحیـاء المجهریـة تـزداد بزیـادة فتـرة ] 20، 15[دراستنا مع العدید من الدراسات تتفق نتائج

ْم، كمـــا اتفقــــت مـــع الدراســـات التـــي تــــدعم فكـــرة الحفـــاظ علــــى ) 27(الحضـــن وخصوصـــًا المعاملـــة المحضــــونة فـــي 

  .مسببات التلف المایكروبيالمنتجات الغذائیة باستعمال عزالت من شانها تقلل أو تعدم منتجات االیض أو

ان نتائج هذه الدراسة مشابهة للعدید من الدراسات السابقة التي تشیر إلى ان استعمال بكتریا حـامض الالكتیـك 

ممـا یزیـد مـن فتـرة ] 15[مقترن مع الدرجات الحراریة المنخفضة مفیـد جـدًا فـي السـیطرة علـى مسـببات التلـف الغـذائي 

وربمـا السـبب فـي ذلـك ان بكتریـا حـامض الالكتیـك فـي الـدرجات الحراریـة المنخفضـة ]20[وخاصة اللحوم ] 2[الحفظ

تســتفید مـــن مكونــات الوســـط فــي إنتـــاج مركبـــات بدیلــة عـــن األحمــاض العضـــویة كالبروتینــات المختلفـــة ذات الطیـــف 

  ].20[التثبیطي تجاه أنواع مایكروبیة مختلفة كالبكتریوسینات والمضادات الحیویة 

  

داد البكتریا الحیة الكلیة لمكعبات لحم الدجاج على طبق االكار المغذي في المعاملة والغیر معاملة أع) 1(جدول 

  )105× العدد (بمزارع بكتریا حامض الالكتیك والمحضونة بدرجات حراریة وفترات زمنیة مختلفة 

المعاملة ببكتریا 

  حامض الالكتیك

  فترة الحضن

  )یوم(

المعدل  )م ْ (درجة حرارة الحضن 

  للمعامالت

المعدل لفترة 

  20-  5  27  الحضن

  معامل

1  20  16  8  

38.78  

17.28  
7  101  5.67  2.33  31.28  

  53.67  صفر  4  192  14

  غیر معامل

1  21  16.67  21  

29.37    7  75.67  2  1  

  صفر  1  125  14

    5.56  7.56  89.11  معدل درجة حرارة الحضن

،          2.2= الحــرارة× ، المعاملــة 2.2= فتــرة الحضــن× ، المعاملــة 1.55= ، وللحــرارة1.55= ، لفتــرة الحضــن1.27= للمعاملــة ): L.S.D.)P<0.01قــیم 

  . 3.8= الحرارة× فترة الحضن × ، المعاملة 2.7= الحرارة× فترة الحضن 

  

المحضون )LAB(بعض المظاهر الفیزیاویة لمكعبات اللحم المعامل بمزرعة بكتریا حامض الالكتیك) 2(جدول 

  بدرجات حراریة وفترات زمنیة مختلفة

  الصفة  درجة الحرارة
  الیوم

1  7  14  

  مْ 27

  الرائحة

  اللون

  انحالل األنسجة األخرى

  رائحة خفیفة

  اصفر

  ال یوجد

  رائحة خفیفة

  اصفر

  ال یوجد انحالل

  رائحة خفیفة

  اصفر

  ال یوجد

  مْ 5

  الرائحة

  اللون

  انحالل األنسجة األخرى

  ال توجد

  ون تغیرد

  ال یوجد

  رائحة خفیفة 

  تغیر قلیل نحو األصفر

  ال یوجد

  رائحة خفیفة

  اصفر

  قلیل جداً 

  مْ -20

  الرائحة

  اللون

  انحالل األنسجة األخرى

  ال توجد

  ال تغیر

  ال یوجد

  ال یوجد

  ال تغیر

  ال یوجد

  ال یوجد

  ال تغییر

  ال یوجد
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اللحم المحضون بدرجات حراریة وفترات زمنیة مختلفة بعض المظاهر الفیزیاویة لمكعبات ) 3(جدول 

)Control(  

  الصفة  درجة الحرارة
  الیوم

1  7  14  

  مْ 27

  الرائحة

  اللون

  انحالل األنسجة األخرى

  رائحة قویة

  اصفر غامق

  انحالل بسیط

  رائحة قویة جداً 

  اصفر غامق

  انحالل قوي

  رائحة قویة جداً 

  غامق جداً 

  تفسخ

  مْ 5

  الرائحة

  اللون

  نحالل األنسجة األخرىا

  رائحة خفیفة

  اصفر

  ال یوجد

  رائحة بسیطة

  اصفر غامق

  انحالل بسیط

  رائحة قویة

  غامق جداً 

  انحالل قوي

  مْ -20

  الرائحة

  اللون

  انحالل األنسجة األخرى

  ال توجد

  ال تغیر

  ال یوجد

  رائحة بسیطة

  اصفر

  ال یوجد

  رائحة بسیطة

  اصفر غامق

  ال یوجد
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