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چكيده
در اين پژوهش ،تاثير عوامل حرارتي (دماهاي گرمحانه گذاري و نگهداري) و  pHنهايي محصول بر زندهماني باکتريهاي
الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيديو باکتريوم الکتيس در توليد دوغ پروبيوتيک طي  12روز نگهداري بر پايه طرح کامال
تصادفي و با آزمونهاي فاکتوريل و دانکن مورد مطالعه قرار گرفت .فرايند تخمير در سه دماي گرمخانهگذاري  04 ،73و
 00˚Cانجام شد و تخمير در سه سطح  0/0 ،0/6 pHو  0/4متوقف گرديد و تيمارهايي که بيشترين زندهماني را داشتند
مشخص و به مدت  12روز در سه دماي  24 ،5و  25˚Cنگهداري شدند .بهترين نمونه از نظر زندهماني کل باکتريهاي
پروبيوتيک نمونه اوليه با دماي گرمخانهگذاري  73˚Cو  pHنهايي  0/0و  0/6بودند .دو نمونه اوليه با بيشترين ميزان
زنده ماني باکتريهاي پروبيوتيک ،وارد مرحله نگهداري در سه دماي  24 ،5و  25˚Cشدند .در طول نگهداري هر  3روز يک
بار نمونههاي کشت داده شده از نظر زندهماني ،فاکتورهاي شيميايي و حسي بررسي شدند .بيشترين مرگ و مير
بيفيديوباکتريوم الکتيس در هفته اول نگهداري مشاهده شد .به تدريج باکتري به شرايط سخت محيطي سازگار شد.
بيشترين زندهماني الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در  pH > 0/45±4/45بود بطوريکه در هفته اول نگهداري در نمونهها
رشد الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس مشاهده شد .نمونههاي نگهداري شده در دماي  5˚Cداراي بيشترين زندهماني و
نمونههاي نگهداري شده در 25˚Cداراي بهترين طعم ،احساس دهاني و پذيرش کلي پس از  12روز نگهداري بودند.
واژه هاي کليدي :دوغ پروبيوتيک ،بيفيديوباکتريوم الکتيس ،الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس ،خواص حسي ،زندهماني
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Abstract
The viability of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis was monitored during the
storage of probiotic Doogh for 21 days as influenced by incubation and storage temperatures and
product’s final pH value. Samples were fermented at various temperatures (37, 40 and 44°C) till the
pH value dropped to 4.6, 4.4 or 4.0. The highest viability of probiotics was achieved at fermentation
temperature 37°C and final pH values 4.4 and 4.6. Storage of these two best treatments in various
temperatures (5, 10 and 15°C) for 21 days resulted a rapid decrease in B. lactis population in the
first 7 days after which the bacteria became compatible with the harsh condition. The highest
viability occurred for L. acidophilus merely at pH lower than 4.05 ± 0.05 and its growth was
observed in first week of storage. Samples stored at 5°C showed the highest viability and samples at
15°C had the best sensory properties.
Keywords: Probiotic doogh, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Sensory
characteristics, Viability
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مقدمه

 گرمخانهگذاري و،به گرما شامل فرآيندهاي گرمائي

 تالش بر اين بوده تا با مصرف،در سه دهه گذشته

 افزودنيهاي محرک رشد و نظاير موارد،دماي نگهداري

 به ايجاد توازن در ريز فلور،باکتريهاي پروبيوتيک

.مذکور است

 باکتريهاي مذکور با.ميکروبي روده انسان کمک شود

محصوالت پروبيوتيک را مي توان به محصوالت

ممانعت از رشد باکتريهاي نامطلوب در روده و در

 دوغ محصولي است.تخميري و غيرتخميري تقسيم کرد

نتيجه کاهش توليد مواد مضر به وسيله باکتريهاي

تخميري که امروزه در ايران و کشورهاي همسايه مثل

، کاهش کلسترول خون،مضر و سرکوب کردن آنها

 به طوريکه اين.ترکيه مصرف کنندگان زيادي دارد

 تحريک و تقويت سيستم،کاهش حساسيت به الکتوز

محصول را نوشيدني ملي کشورمان ميدانند (آکين و

ايمني بدن و خواص پاد عفونتي و افزايش ارزش

 اين نوشيدني.)1424  و کياني و همکاران2990 رايس

تغذيهاي براي انسان اثرات سالمت بخش دارند (سندرز

 نمک%4/1-4/5 ، چربي%4-2/5 ، ماده خشک%0-6 حاوي

.)2996  و رابرفرود2991

، پونه،به همراه ترکيبات طعم دهنده مانند نعناع

خواص مفيد ذکر شده در صورتي بروز ميکند که حداقل

. خيار و غيره ميباشد،اسانسهاي کاکوتي

 باکتري پروبيوتيک در يک گرم يا ميليليتر ماده243

بطور کلي قابليت بقاي پروبيوتيکها در فرآورده هاي

 از جمله.)1440 غذائي وارد روده شود (تارمراج و شاه

 و باال بودن اسيديتهpH تخميري به دليل پائين بودن

عوامل موثر بر زنده ماندن اين باکتريها عبارت از نوع
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نسبتاً اندک است (وارنام و ساترلند  2990و کيتازاوا و

باکتري در ابتدا با پروتئوکافت کازئين و فراهم آوردن

همکاران  .)1442اسيديته باال و  pHپايينِ فرآوردههاي

ازت آلي غيرپروتئيني در دسترس ،رشد پروبيوتيکها را

پروبيوتيک از مهمترين عوامل کاهش قابليت زيستي اين

تشديد ميکند اما در ادامه تخمير با رشد سريع،

باکتريها ميباشند به طوريکه قابليت زيستي در

اسيدسازي شديد ،کاهش  pHو توليد پراکسيد هيدروژن

فرآوردههايي چون شير پروبيوتيک شيرين دست کم 24

و باکتريسين طي تخمير و دوره نگهداري بر رشد و

بار بيشتر از فرآوردههاي تخميري است (حکمت و مک

قابليت بقاي اين باکتريها اثر سوء ميگذارد (هال و

ماهن  2991و ديناکار و ميستري  .)2990انتخاب دماي

همکاران  2910و کيلوساتافي و ريبکا .)2993

بهينه گرمخانهگذاري با توجه به تفاوت دماي بهينه در

در اين تحقيق با توجه به اهميت مصرف پروبيوتيکها و

باکتريهاي پروبيوتيک باالخص با باکتريهاي سنتي

تالش جهت استفاده از اين باکتريها در محصوالت

ماست با توجه به اينکه بر دو شاخص مدت زمان تخمير

سنتي با مصرف سرانه باال ،تاثير عوامل حرارتي دماي

و قابليت زيستي اثر معنيداري دارد از اهميت زيادي

گرمخانه گذاري و انبار ماني و  pHنهايي محصول را بر

برخوردار است (نيفل و همکاران  .)2997دماي نگهداري

زنده ماني و خواص حسي دوغ پروبيوتيک در توليد و

فراوردههاي پروبيوتيک به طريق مستقيم بر بقاي

طي نگهداري اين محصول در مدت  12روز انبارماني

باکتريهاي پروبيوتيک مخصوصا طي هم کشت کردن با

مورد بررسي قرار گرفت.

باکتريهاي حامي الکتيکي و به طور غير مستقيم از
طريق توليد متابوليتهاي پادميکروبي ،تغييرات اسيديته

مواد و روشها

و پتانسيل احياء بواسطه ادامه تخمير طي نگهداري تاثير

باکتريهاي آغازگر بكاررفته

بسزايي دارد (شاه  2993و شاه  .) 1444هم کشت کردن

از کشتهاي آغازگر پروبيوتيک ليوفليزه شده تجارتي

باکتريهاي پروبيوتيک با باکتريهاي سنتي ماست در

 ABY-2تهيه شده از شرکت کريستين هنسن (محتوي

مرحله اول به منظور ايجاد ترکيبات مورد نياز رشد

الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس ( ( ،LA-5بيفيديو باکتريوم

پروبيوتيکها که به شکل قابل دسترس در محيط شير

الکتيس ( )BB12و باکتريهاي معمول ماست) با نسبت

وجود ندارد يا مقدار آنها اندک است ،انجام ميگيرد .به

 2:1و رقيق شده در يک ليتر شير که هر ميلي ليتر حاوي

عبارت ديگر نوعي رابطه زيستي همياري يک طرفه ايجاد

 0 *246باکتري الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس1/1 *246 ،

ميشود به طور مثال گزارش شده است که نژادهايي از

باکتري بيفيدوباکتريوم الکتيس بود ،استفاده گرديد.

بيفيديوباکتريوم که قادر به رشد در شير نبودند از طريق

محيط کشت

هم کشت کردن با باکتريهاي حامي ،که از قابليت

از محيط کشت  MRSبايل آگار استفاده گرديد .محيط

پروتئين کافتي بااليي برخوردار هستند ،توانايي رشد

کشت  MRSآگار از شرکت مرک آلمان تهيه شده و با

يافتند (نايسونجر و همکاران  .)2996با اين وجود

افزودن  ٪ 4/25نمکهاي صفراوي خريداري شده از

کشتهاي حامي ممکن است در ابتدا رابطه همياري

شرکت  Sigma-Aldrich, Reydeآمريکا با اثر ممانعت

زيستي با پروبيوتيکها برقرار کنند .اما به تدريج موجب

کنندگي بايل بر روي باکتريهاي سنتي ماست ،محيطي

محدوديت رشد و يا مرگ آنها ميشود و همياري زيستي

مناسب به منظور شمارش انتخابي 2تهيه شد .اين محيط

جاي خود را به پادياري زيستي ميدهد .نمونه بارز

توسط ويندروال و رينهيمر در سال  1444جهت شمارش

چنين رويدادي را ميتوان در رابطه زيستي پروبيوتيکها

اختصاصي الکتوباسلوس اسيدوفيلوس در ترکيب

با باکتري الکتوباسيلوس بولگاريکوس مشاهده کرد .اين
Selective

1
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دیني ،رضوي و ...

کشتهاي  ABYدر شرايط هوازي مورد استفاده قرار

آماده سازي دوغ

گرفت (اثبات شده است که شمارش ل -اسيدوفيلوس در

در ابتدا با استفاده از شير بازساخته بدون چربي با

کشت  AYدر شرايط هوازي و بي هوازي يکسان است)

تنظيم ماده خشک کل  0 %و نمک  4/5%آن را تحت دماي

و در سال  1443مرتضويان و همکاران با استفاده از

پاستوريزاسيون  95°Cدر مدت  25دقيقه قرار داده و

روش شمارش تفريقي ( )SEM2که براساس کسر کردن

نمونه را تا حصول به درجه حرارت اينکوباسيون سرد

تعداد پرگنه هاي تشکيل شده اين باکتري و

مينماييم .کشت آغازگر به  2ليتر شير استريليزه در

بيفيدوباکتريوم (بي هوازي مطلق و عدم تشکيل پرگنه در

دماي  5درجه سانتيگراد اضافه شده و پس از مدت 0

شرايط هوازي) در شرايط هوازي از مجموع پرگنه هاي

دقيقه همزدن با استفاده از هم زن مغناطيسي تلقيح با

تشکيل شده اين باکتري و بيفيدوباکتريوم در شرايط بي

حجم  0ميليليتر در ليتر صورت گرفت ( )٪4/401و

هوازي ارائه شده است ،موفق به شمارش اختصاصي

نمونه در سه دماي گرمخانهگذاري  04 ،73و  00˚Cتا

بيفيدوباکتريوم با اين محيط شدند.

حصول به سه سطح  pHنهايي  0/0 ،0/4و 0/6

نحوه شمارش باکتريايي

گرمخانهگذاري شد.

قابليت زندهماني پروبيوتيکها توسط شمارش تفريقي

بررسي روند افت  pHو پتانسيل اکسيداسيون و

باکتريايي با روش تشتک گذاري 1در محيط  MRSبايل

احياء

آگار در دماي  73˚Cو بمدت  31ساعت با توجه به عدم

 pHو پتانسيل احياء نمونه هاي دوغ طي تخمير و دوره

اثر پادياري زيستي ميان اين دو باکتري در محيط کشت

نگهداري با استفاده از  pHسنج ()Mettler, MA 235

ياد شده و امکان شمارش هر دو باکتري در شرايط بي

و الکترود پالتيني متصل به آن اندازه گيري شد .روند

(مجموع الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و

(سينتيک) افت  pHو افزايش پتانسيل اکسيداسيون و

سازي7

احياء (بر حسب ميلي ولت) هر نيم ساعت يکبار طي

الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در هر دو شرايط هوازي و

تخمير و هر  3روز يکبار طي نگهداري يخچالي اندازه

بي هوازي و بي هوازي مطلق بودن بيفيدوباکتريوم

گيري شد.

الکتيس ،در شرايط هوازي (شمارش الکتوباسيلوس

روند افزايش اسيديته

هوازي

بيفيديوباکتريوم الکتيس) و قابليت يکسان پرگنه

اسيدوفيلوس) مورد ارزيابي قرار گرفت.

به منظور

اسيديته کل (اسيديته قابل عيارسنجي) عبارت است از

بيهوازي کردن محيط از گاز پک تيپ  Aتهيه شده از

مقدار هيدروکسيدسديم يک دهم نرمال که بتواند اسيديته

شرکت مرک آلمان استفاده به عمل آمد.

وزن معيني از شير و فرآوردههاي آن را در حضور

محاسبه تعداد پرگنه بيفيدوباکتريوم الکتيس از تفريق

فنلفتالئين خنثي نمايد .اسيديته کل برحسب اسيد الکتيک

تعداد پرگنه هاي تشکيل شده در کشت در شرايط بي

در  244گرم نمونه محاسبه گرديد .از روش تيتراسيون

هوازي از کشت در شرايط هوازي بدست آمد .و محاسبه

با سود  4/2نرمال هر  74دقيقه يکبار تا پايان تخمير

درصد ضريب تغيير نسبي در مدت زمان نگهداري از

استفاده شد و اسيديته براساس درجه درنيک (ميلي گرم

فرمول زير محاسبه شد.

در  24ميلي ليتر) و بر پايه اسيد الکتيک (اسيد غالب در

درصد ضريب تغيير نسبي= ] ( جمعيت زنده نهايي-

فراورده هاي تخميري) گزارش گرديد.

جمعيت زنده اوليه)/جمعيت زنده اوليه[* 244

نحوه بررسي آناليز حسي

Subtractive enumeration method
Plate count agar

colony forming ability

1
2

3

تخمير نمونهها تا سه سطح  pHنهايي  0/0 ،0/4و 0/6
متوقف گرديد و تا دماي يخچالي به سرعت سرد گرديد

تاثير عوامل حرارتي (دماي گرمخانه گذاري و نگهداري) و  pHنهایي محصول بر زندهماني باکتریهاي پروبيوتيک و خواص حسي در دوغ پروبيوتيک

272

و توسط  24نفر از افراد آشنا به محصول از لحاظ طعم،

موثر بر افزايش اسيديته در محصول دوغ ،موجبات

بو ،بافت ،قوام ،طعمهاي مشکوک و نامطلوب و قابليت

تفاوت در زمان گرمخانه گذاري را ايجاد نمود .در زمان

پذيرش کلي توسط روش هدونيک مورد ارزيابي قرار

نگهداري حتي در دماهاي يخچالي فعاليت باکتريها

گرفت .محصول عالي  ،3محصول خيلي خوب ،6

متوقف نشده و توليد متابوليتهاي مانند اسيدهاي آلي

محصول خوب  ،5محصول متوسط (نه خوب نه بد) ،0

نيز ادامه يافت و شاهد افزايش اسيديته در حين نگهداري

محصول ضعيف  ،7محصول بد ،1محصول خيلي بد

بوديم .همچنانکه در جدول  2نشان داده شده است

،2در نظر گرفته شد .اين امر در مدت نگهداري يخچالي

تفاوت معني داري در سرعت افت  pHو افزايش اسيديته

هر  3روز يک بار تکرار شد.

در دماهاي مختلف نگهداري ارزيابي شد .کمترين سرعت

روش ارزيابي آماري

تغييرات  pHو اسيديته در دماي نگهداري  5 ºCو

تمامي آزمايشات در سه تکرار و و اختالف معنيدار

بيشترين سرعت تغييرات در دماي نگهداري 25 ºC

ميان تيمارها براساس آزمونهاي فاکتوريل و دانکن با

مشاهده شد.

نرم افزار ( MSTATCبر پايه طرح کامال تصادفي)

در فرايند تخمير مقدار پتانسيل اکسيداسيون و احياء از

انجام شده و جداول توسط نرم افزار  Officeرسم

ميزان  6ميلي ولت تا  264ميلي ولت در محصول با pH

گرديدند.

نهايي  0تغيير ميکند (شکل  .)2همچنين طي نگهداري
نمونه ها حتي در دماهاي يخچالي ،افزايش پتانسيل

نتايج و بحث

اکسيداسيون و احياء رخ داده و تفاوت معني داري در

تغييرات اسيديته ،پتانسيل احياء و  pHدر زمان

سرعت افزايش پتانسيل اکسيداسيون و احياء در دماهاي
(جدول  .)2کمترين سرعت

تخمير و نگهداري

نگهداري مشاهده شد

نمونههاي گرمخانهگذاري شده در دماي  00 ºCبراي

تغييرات در دماي نگهداري  5 ºCو بيشترين سرعت

وصول به pHهاي  0/6-0مدت زمان  0/7-1/1ساعت

تغييرات در دماي نگهداري  25 ºCمشاهده گرديد.

بود و در دماي گرمخانه گذاري  73درجه سانتيگراد اين
زمان به  0/15-24/5ساعت افزايش يافت (شکل .)2
حداکثر توليد متابوليتهاي موثر در کاهش  pHو افزايش
اسيديته چون اسيد الکتيک ،استيک و ترکيبات ديگر در
دماي گرمخانه گذاري  00 ºCو  73به ترتيب در زمان
 1-0/5ساعت و  7-6ساعت رخ ميدهد .دماهاي
گرمخانهگذاري در فراوردههاي تخميري بر شاخص
مدت زمان تخمير تاثير ميگذارد .استفاده از دماي
گرمخانهگذاري  00 ºCکه دماي بهينه رشد باکتريهاي

شكل  -1تغييرات  pHو پتانسيل اکسيداسيون و احياء در
حين تخمير دردماهاي 44°C ، 44 °C

و 73°C

سنتي ماست نسبت به دماهاي گرمخانهگذاري 04 ºC
(دماي بهينه رشد الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس) و 73 ºC

در کشت همراه باکتريهاي پروبيوتيک با باکتريهاي

(دماي بهينه رشد بيفيدوباکتريوم الکتيس) باعث تحريک

سنتي ماست مشاهده شد که باکتري الکتوباسيلوس

رشد اين باکتريها نسبت به پروبيوتيکها شد و با توجه

بولگاريکوس که عامل پس اسيديسازي يا بيش

به باالتر بودن سرعت متابوليسم و توليد متابوليتهاي

اسيدسازي در ماست ميباشد در محصول دوغ نيز به

273

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  32شماره  /2سال 2233

دیني ،رضوي و ...

همان صورت عمل مي کنند به طوريکه بر خالف
استرپتوکوکوسترموفيلوس که در  pHکمتر از 0/5

بطور کلي مي توان گفت در زمان تخمير و نگهداري روند

فعاليتش متوقف ميشود حتي تا  pHپائينتر از اين مقدار

کاهش اسيديته در محصول حتي تا  pH<7/5ادامه

( )7-7/5ميتواند توليد اسيد را ادامه دهد (مرتضويان و

خواهد يافت و الکتوباسيلوس بولگاريکوس قادر به بيش

سهراب وندي  .)1440در دوغ نيز اين باکتري حتي قادر

اسيدسازي در محصول دوغ نير همچون ماست ميباشد.

به کاهش  pHبه کمتر از  7/1ميباشد .اسيدهاي آلي،

هر چه دماي نگهداري بيشتر باشد سرعت کاهش ،pH

پراکسيد هيدروژن توليد شده در حين تخمير و نگهداري

افزايش پتانسيل اکسيداسيون و احياء و افزايش اسيديته

همچنين بر پتانسيل اکسيداسيون و احياء اثر گذاشته و

به دليل افزايش فعاليت پروتئولتيکي و -βگاالکتوزيدازي

باعث افزايش شاخص ياد شده مي شوند (ديو و شاه

الکتوباسيلوس بولگاريکوس افزايش مييابد.

.)2991
جدول  -1تغييرات  pHو اسيديته قابل تيتر در زمان نگهداري در مدت  21روز
تيمارها

نمونه با pH

نهايي )B( 0/0
نمونه با pH

نهايي )A( 0/6

سرعت افزايش

سرعت افزايش

اسيديته (درجه

پتانيسل احياء

درنيک /روز)

(ميلي ولت/روز)
2/6C

دماي

 pHابتدائي و

اسيديته ابتدائي و

سرعت افت pH

انبارماني

انتهايي

انتهائي**

(واحد/روز)

5°C

0/0 – 0/43

76 - 09/5

4/42532C

4/6011C

24°C

0/0 – 7/97

76 - 56

4/411B

4/95B

2/95B

25°C

0/0 – 7/1

76 - 67

4/4115A

2/115A

1/171A

5°C

0/6 – 0/215

72 - 05/5

1/411C

4/3C

24°C

0/6 – 0/42

72 - 52

4/411B

4/91B

1/2B

25°C

0/6 – 7/9

72 - 51

4/477A

2/7A

1/75A

*معني داري در سطح  %5و مقايسه ها براي هر نمونه بطور جداگانه با حروف بزرگ التين و ستوني مي باشد.
**منظور از انتهايي روز  12نگهداري مي باشد.

بررسي اثر منفرد دماي گرمخانهگذاري و  pHنهايي بر

زندهماني باکتريهاي بيفيديوباکتريوم الکتيس نشان داد.

زندهماني باکتريهاي پروبيوتيک

تحقيقات گذشته نشان داده است به دليل حساسيت باالي

تاثير منفرد دماي گرمخانه گذاري و  pHنهايي بر

اين باکتريها نسبت به الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس

زندهماني باکتريهاي الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و

باعث شده تا مرگ و مير آنها از  pH <5آغاز گردد

بيفيديوباکتريوم الکتيس در جدول  1نشان داده شده

(گومزو مالکاتا  ،2999ويندروال و وين هيمر  1444و

است .اثر معنيداري در سطح ( ) p <4/45در خصوص

اسگورباتي و همکاران  .)2995کاهش  pHدر محدوده

تاثير  pHبر زندهماني الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در

قابل قبول و استاندارد دوغ ( )pH<0/6باعث مرگ و مير

نمونه هاي تخمير شده مشاهده نشد .دليل اين موضوع

و کاهش زندهماني بيفيديوباکتريوم گرديد.

ميتواند گونه نژادي اين باکتري باشد .اين نتيجه مطابق

دماي گرمخانهگذاري اثر معنيداري در سطح (<4/45

است با تحقيقات گذشته که توقف رشد اسيدوفيلوسها را

 )pبر زندهماني هر دو باکتري پروبيوتيک دارد .بيشترين

در  pH=0و اسيديته بيشتر از  64( 4/6%درجه درنيک)

و کمترين ميزان زندهماني به ترتيب در دماي  73و

دانستهاند (شاه  2993و شاه  .)1444در حالي که pH

 00˚Cميباشد .دماهاي باالتر از  73˚Cباعث افزايش

( )p <4/45اثر معنيداري را بر

روابط پادياري بين باکتريهاي سنتي ماست باالخص

نهايي در سطح

تاثير عوامل حرارتي (دماي گرمخانه گذاري و نگهداري) و  pHنهایي محصول بر زندهماني باکتریهاي پروبيوتيک و خواص حسي در دوغ پروبيوتيک
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الکتوباسيلوسدلبروکي گونه بولگاريکوس و باکتريهاي

گرمخانهگذاري به دماي بهينه جهت رشد باکتريهاي

پروبيوتيک ميگردد .زيرا هر چه به دماهاي بهينه رشد

سنتي ماست نزديکتر باشد ،سرعت کاهش  pHبه زير

باکتريهاي سنتي ماست نزديکتر ميشويم بر شدت

حد بهينه رشد باکتري الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس يعني

روابط آنتي گونيستي ،به دليل افزايش رشد باکتريهاي

 5/5-6افزايش مي يابد (گومز و مالکاتا  )2999و ضمن

سنتي ماست و غالب آمدن آنها در محيط ،افزوده

غالب آمدن اين باکتريها بر پروبيوتيکها باعث نزول

ميشود (وارنام و سوترلند  .)2990غالب آمدن

 pHبه محدوده خارج از توان تحمل باکتريهاي

باکتريهاي سنتي ماست باعث افزايش سرعت تغييرات

پروبيوتيک باالخص بيفيدوباکتريوم ( )pH <5ميگردد

اسيديته و توليد پراکسيد هيدروژن و باکتريوسينها در

(گومز و مالکاتا  2999و ديو و شاه .)2993

محيط ميگردد (تميم  ،1441شاه  ، 1444ريبکا 2990و

در محصول دوغ پروبيوتيک با استفاده از کشت ،مخلوط

گليلند و اسپک  .)2933در محصوالت پروبيوتيک حاصل

دماي بهينه رشد پروبيوتيکها  73˚Cميباشد .در اين

از کشتهاي همراه نوع  ABYکاهش ميزان باکتريهاي

دما تاثير روابط همزيستي در بيشترين حد خود نسبت به

پروبيوتيک ،به طور مثال الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس،

روابط پادياري ميباشد و در نتيجه زندهماني

بر اثر توليد پراکسيد هيدروژن توسط الکتوباسيلوس

باکتريهاي پروبيوتيک در اين دما در بيشترين مقدار

دلبروکي زير گونه بولگاريگوس گزارش شده است (شاه

مشاهده ميشود.

و همکاران  2995و ديو و شاه  )2993و هر چه شرايط
جدول  -2بررسي اثر منفرد دماي گرمخانه گذاري pH ،نهايي بر زندهماني باکتريهاي پروبيوتيک ()log cfu/mL
نوع باکتريهاي پروبيوتيک

دماي گرمخانه گذاري ˚C

 pHنهايي

44˚c

44˚c

73˚c

الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس

6/06c

3/21b

3/15a

6/17 a

بيفيدوباکتريوم الکتيس

3/445 c

3/13 b

3/50a

3/22 c

3/06 b

مجموع پروبيوتيكها

3/26 c

3/05 b

3/35 a

3/70 b

3/51 a

4

4/4

4/6

6/10 a

6/12a
3/65 a
3/69 a

*معني داري در سطح  %5و مقايسه ها بطور رديفي و تفاوتها با حروف کوچک التين نمايش داده شده است

اثر مشترك دماي گرمخانهگذاري و  pHنهايي بر

تحقيق کاهش نشان داد و استفاده از دماي گرمخانه

زندهماني باکتريهاي پروبيوتيک

گذاري  73درجه سانتيگراد که دماي بهينه رشد اين

در نمودار 1و 7تغييرات زنده ماني الکتوباسيلوس

باکتري مي باشد بيشترين زنده ماني را نتيجه داد

اسيدوفيلوس و بيفيدوباکتريوم الکتيس نشان داده شده

(نمودار  .)7اثر متقابل دماي گرمخانهگذاري و  pHنهايي

است .دماي گرمخانه گذاري  73 ºCدر مقايسه با دو

بر زندهماني باکتري الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و

دماي ديگر زنده ماني بيشتر هر دو باکتري را نتيجه داده

بيفيدوباکتريوم الکتيس معنيدار بوده است.

است .زنده ماني الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در محدوده

با توجه به اينکه اسيدهاي آلي حاصل از متابوليسم

 pHآزمايش ،با کاهش  ،pHافزايش يافت و بيشترين و

باکتريها در محدوده آزمايش اثر کشندگي بر

کمترين رشد به ترتيب در دماي گرمخانه گذاري  73و

الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس بواسطه مقاومت اين باکتري

(نمودار  .)1زنده ماني

تا  pH> 0نشان ندادند اما شيب تغييرات اين باکتري در

بيفيدوباکتريوم الکتيس در محدوده تغييرات  pHدر اين

دماهاي گرمخانه گذاري  73درجه سانتيگراد  6برابر

 00 ºCمشاهده شد
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شيب تغييرات رشد اين باکتري در دماي گرمخانه گذاري

بيشترين زندهماني مجموع باکتريهاي پروبيوتيک در

 00 ºCبود .در دماي گرمخانه گذاري  00 ºCرشد

نمونه گرمخانهگذاري شده در دماي  73˚Cو با pH

باکتريهاي سنتي ماست تحريک شده و با افزايش جمعيت

نهايي  0/0و  0/6مشاهده شد .در تحقيقات گذشته نيز

اين باکتريها باالخص الکتوباسيلوس بولگاريکوس که با

نشان داده شده است که دماي پائينتر گرمخانهگذاري

توليد بيشتر پراکسيد هيدروژن که از مهمترين

باعث شده تا بيشتر مواد مغذي در دسترس و استفاده

متابوليتهاي بازدارنده رشد الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس

باکتريهاي پروبيوتيک قرار گيرد و از غالب شدن

مي باشد (تميم و رابينسون  ،)2999عالوه بر اينکه بر

باکتريهاي سنتي ماست ممانعت به عمل آمده است

زنده ماني نهايي اين باکتري تاثير گذاشت ،باعث شد تا

(هيوز و هوور  .)2995مرتضويان و همکاران در سال

شيب تغييرات زنده ماني نيز در دماهاي گرمخانه گذاري

 1446در استفاده از کشتهاي  ABYدر توليد ماست

متفاوت ،تغيير کند.

پروبيوتيک گزارش نموده اند که دماي تخمير  73 ºCدر
مقايسه با  05-00 ،04درجه سانتيگراد بيشترين قابليت
زيستي و دماي تخمير  05 ºCکمترين قابليت زيستي را
نتيجه داده است .
عليرغم حساسيت کم الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس به 0
> pHو رشد اين باکتري حتي تا  ، pH=0/45±4/45مرگ
و مير بيفيدوباکتريوم الکتيس از  pH=5شروع شده و
در پي کاهش  pHادامه مي يابد .بطوريکه تفاوت

شكل -2تغييرات زنده ماني ل -اسيدوفيلوس نسبت به
تغييرات  pHدر حين تخمير

شيب کاهش لگاريتمي جمعيت بيفيدوباکتريوم الکتيس در
حين تخمير ثابت بوده و تغيير معني داري در اثر

معنيداري در زندهماني مجموع باکتريهاي پروبيوتيک
بين نمونههاي گرمخانهگذاري شده در دماي 73 ºC
با  pHنهايي  0/0و  0/6ايجاد نگرديده و اين دو نمونه
بيشترين زندهماني مجموع باکتريهاي پروبيوتيک را دارا
بودند.

کشندگي اسيدهاي آلي بر اين باکتري مشاهده نشد
(شکل  .)7تجادا و همکاران در سال  2999نيز چنين
مشاهداتي را گزارش نموده اند .ديو و شاه ( )2993در
بررسي زنده ماني الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و
بيفيدوباکتريوم الکتيس در ماست تهيه شده از کشتهاي
تجاري  ABYبيان نمودند که اسيدهاي آلي ،تغييرات
اسيديته و پراکسيد هيدروژن عامل اصلي کاهش
زندهماني در ببفيدوباکتريومها نمي باشد ،بلکه محدوديت
دسترسي به مواد مغذي در محيط با افزايش جمعيت
باکتريهاي سنتي و اثرات آنتاگونيستي عامل اصلي
کاهش زنده ماني اين باکتري مي باشد.

شكل -7تغييرات زنده ماني ب-الکتيس نسبت به تغييرات
 pHدر حين تخمير

تاثير عوامل حرارتي (دماي گرمخانه گذاري و نگهداري) و  pHنهایي محصول بر زندهماني باکتریهاي پروبيوتيک و خواص حسي در دوغ پروبيوتيک
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تاثير دماي انبارماني بر زندهماني باکتريهاي

نمونه  Aو  Bاز بين رفته بودند .که اين مقدار در دماهاي

پروبيوتيک

نگهداري باالتر ( )24-25˚Cبه  ٪95-91افزايش يافت.

پس از مشخص شدن بهترين نمونهها از نظر زندهماني،

اين موضوع را اين گونه ميتوان توضيح داد که تاثيرات

دو نمونه که در دماي  73˚Cبا دو  pHنهايي ( 0/6نمونه

آنتاگونيستي

 )Aو ( 0/0نمونه  )Bتوليد شده بودند .در سه دماي ،5

بولگاريکوس بر الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و ديگر

 24و  25˚Cوارد مرحله انبارماني به مدت  12روز شدند.

پروبيوتيکها در دماهاي باالتر نگهداري با افزايش

بررسي زندهماني الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس

سرعت رشد و افزايش توليد اسيد الکتيک و پراکسيد

روند تغييرات زندهماني الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در

هيدروژن و افزايش پتانسيل اکسيداسيون و احياء

مدت  12روز در فواصل زماني هفت روزه ،در سه دماي

افزايش مييابد (جدول .)2از اين رو به طور کلي با توجه

نگهداري مورد بررسي قرار گرفت (شکل  .)0در هفته اول

به اينکه در دماهاي باالتر نگهداري ،به دليل سرکش شدن

نگهداري اختالف معنيداري در زندهماني باکتريهاي

الکتوباسيلوس بولگاريکوس و غالب شدن تدريجي اين

الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در سه دماي نگهداري

باکتري در محيط و ايجاد پديده بيش اسيد سازي

مشاهده نشد .اين موضوع به دليل مقاومت اين باکتري به

موجبات از دست رفتن الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در

 pH> 0است و در همه تيمارها در هفته اول نگهداري pH

هفتههاي دوم نگهداري به بعد باعث ايجاد اختالف

باالي  0بوده است .به دليل مقاومت باکتريهاي

معنيداري در زندهماني اين باکتري در دماهاي نگهداري

الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس به شرايط اسيدي تا

مختلف شده است.

محدوده  pH=0/45±4/45نه تنها مرگ و مير در اين

بيشترين زندهماني الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در دماي

باکتري بوقوع نميپيوندد ،بلکه در کليه دماها رشد اين

 5 ˚Cدر هر دو نمونه  Aو  Bطي  12روز نگهداري

باکتريها مشاهده شد (شکل  .)0اين نتيجه مطابق است

مشاهده شد که در اين شرايط نگهداري pH ،در باالترين

با تحقيقات گذشته که توقف رشد اسيدوفيلوسها را در

حد خود قرار داشته و دماي نگهداري  5 ˚Cبيشترين

 pHبرابر  0و اسيديته بيشتر از  64( 4/6%درجه درنيک)

مقدار زندهماني اين باکتري نسبت به دماهاي ديگر

دانسته اند (شاه  2993و  .)1444اما در دوغ به دليل رقيق

نگهداري ( 25 ˚Cو  )24را ايجاد نمود.

الکتوباسيلوس

دلبروکي

زيرگونه

شدن محيط نسبت به ماست و کاهش ظرفيت بافري

محيط ،توقف رشد يا آغاز مرگ و مير الکتوباسيلوس
اسيدوفيلوس در اسيديته کمتري ( )06/1–54/5مشاهده
گرديد .پس از بيست و يک روز نگهداري در دماي ،5˚C
زندهماني الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در مقايسه با
دماي نگهداري  24˚Cو  25˚Cاختالف معني داري را
نشان داد .همچنين درصد ضريب تغيير نسبي زندهماني
باکتريها در هفته دوم نگهداري به تدريج کاهش يافته و

شكل  -4تغييرات زنده ماني ل -اسيدوفيلوس در نمونه B

بيشترين کاهش در درصد ضريب تغيير نسبي زندهماني

در مدت  21روز انبارماني

در هفته سوم نگهداري اتفاق افتاد .بطوريکه در پايان 12
روز نگهداري نمونه ها در دماي  5˚Cبه ترتيب  ٪59و
 ٪16از باکتري الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس موجود در

276

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  32شماره  /2سال 2233

دیني ،رضوي و ...

بررسي زندهماني بيفيدوباکتريوم

الکتيس در

اين باکتريها به منابع انرژي و رشد ،زندهماني کمتر اين
باکتري مشاهده شد.

انبارماني
زندهماني باکتري

بيشترين ميزان مرگ و مير اين باکتري در هفته اول

بيفيدوباکتريوم الکتيس در طول  12روز نگهداري در

نگهداري مشاهده شد (جدول  .)7اين امر نه تنها به

نمونه  Bدر سه دماي  24 ،5و  25˚Cرا نشان ميدهد.

واسطه حساسيت اين باکتري نسبت به  pHهاي پائين تر

در مدت  12روز نگهداري اختالف معنيداري بين

بلکه بدليل کاهش روابط همياري باکتريهاي سنتي ماست

دماهاي  5و  24˚Cدر زندهماني بيفيدوباکتريوم الکتيس

جهت تامين نيازهاي انرژي و رشد بيفيدوباکتريوم

مشاهده نشد .مشخص شده است که بهترين دماي

الکتيس ميباشد و ميزان مرگ و مير در هفتههاي دوم و

نگهداري براي بيفيدوباکتريومها  1˚ Cبوده و دماي کمتر

سوم نگهداري به تدريج کاهش مييابد .اين پديده به علت

از  1 ˚Cمقاومت اين باکتريها را کاهش ميدهد

سازگار شدن تدريجي اين باکتري به شرايط و

(کايالساپاتي و ريبکا  ،2993گومز و مالکاتا  2999و

فاکتورهاي محيطي سخت ميباشد .درنتيجه بيشترين

هيوز و هوور  .)2995با توجه به اينکه دماي بهينه

زندهماني در دماي  5˚Cپس از  12روز مشاهده شد.

نگهداري يخچالي اين باکتري دماي  1˚Cاست و در اين

دماي نگهداري در فراوردههاي پروبيوتيک به طور

مابين الکتوباسيلوس

مستقيم از طريق اثرگذاري بر قابليت بقاي سلولها و به

بولگاريکوس و بيفيدوباکتريوم الکتيس وجود دارد.

طور غير مستقيم از طريق تغييرات سرعت توليد

دماهاي ياد شده در محدوده شرايط بهينه نگهداري اين

متابوليتهاي ضد ميکروبي به خصوص در کشتهاي

باکتري قرار دارند .اين در حالي است که در کليه

پروبيوتيک همراه با باکتريهاي سنتي ماست بر بقاي

سيکلهاي زماني نگهداري نمونه ها ،اختالف معنيداري

پروبيوتيکها تاثير گذاشته و دماهاي باالي نگهداري

بين دماي نگهداري  5و  24با  25˚Cمشاهده شد و در

ميتواند به دليل سرکش شدن الکتوباسيلوس

دماي نگهداري  25˚Cبه واسطه شرايط سختتر محيطي

بولگاريکوس و ايجاد پديده بيش اسيدسازي به مرور

و غلبه باکتريهاي سنتي ماست و عدم دسترسي کافي

زمان موجبات از دست رفتن سلولهاي پروبيوتيک را

شکل 5

تغييرات در

ميزان

دما حداقل روابط

پادياري2

جدول  -7درصد ضريب تغيير نسبي زندهماني باکتريهاي پروبيوتيک در مدت  21روز نگهداري
pH
نمونه

نوع باکتري

دماي نگهداري

پروبيوتيک

يخچالي ()˚ C

ل-اسيدوفيلوس
)A( 4/6
ب -الکتيس

ل-اسيدوفيلوس
)B( 4/4
ب -الکتيس

ضريب تغيير نسبي رشد باکتريها در دوره زماني
نگهداري(هفته)
4 -3

3 - 20

20 - 12

5

02/15

17/47

-59/16

24

72/11

1/77

-93/7

25

70/19

-21/32

-93/01

5

-61/73

-19/51

-91/91

24

-64/21

-94/4

-97/69

25

-14/40

-91/4

-93/21

5

11/11

- 0 /5

-16/52

24

14/11

1/77

-95/37

25

21/14

-20/11

-91/65

5

-61/10

-13/93

-97/4

24

-60/52

-11/33

-91/91

-39/51

-97/10

-93/36

25

1

Antagonistic
* -ضريب تغيير نسبي نشان دهنده درصد افزايش يا کاهش تعداد باکتريها نسبت به مقدار اوليه در نمونه مي باشد.
** -اعداد منفي نشان دهنده درصد کاهش زندهماني باکتريها مي باشد.

تاثير عوامل حرارتي (دماي گرمخانه گذاري و نگهداري) و  pHنهایي محصول بر زندهماني باکتریهاي پروبيوتيک و خواص حسي در دوغ پروبيوتيک
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الکتيک هستند و استالدئيد توليدي را توسط آنزيم الکل
دهيدروژناز به اتانول احياء ميکنند (رابرفورد .)2996
کليه واکنشهايي که منجر به توليد مواد موثر بر طعم و
بو و تجزيه آنها توسط پروبيوتيکها ميگردند ،پيچيدگي
خاصي را ايجاد ميکنند که انجام آزمونهاي حسي را
جهت انتخاب محصول مناسب از نظر خواص حسي
امري ضروري مينمايد  .به منظور بررسي خواص
کيفي ،نمونه با دماي گرمخانهگذاري  73˚Cو  pHنهايي

شكل  -5تغييرات زنده ماني ب -الکتيس در نمونه  Bدر
مدت  21روز انبارماني

 0/0و  0/6در سه دماي نگهداري  24 ،5و  25˚Cوارد
مرحله انبارماني شده و از لحاظ طعم (ترشي) ،رايحه،
احساس دهاني ،طعمهاي مشکوک و نامطلوب (به علت

بطور قاعده اي کلي در ماست و دوغ تهيه شده از کشت

توليد اسيد استيک در محصوالت پروبيوتيک) و قابليت

آغازگر  ABYدماي  0-5 ˚Cبهترين نتيجه را از نقطه

پذيرش کلي در مدت  12روز مورد بررسي قرار گرفت.

نظر قابليت زيستي هر دو نوع باکتري پروبيوتيک نتيجه

بيشترين پذيرش کلي مربوط به تيمارهايي است که در

مي دهد.

دماي  25˚Cنگهداري و کمترين پذيرش کلي مربوط به

بررسي خواص حسي

نمونههايي است که در دماي  5˚ Cنگهداري شدند

اگر چه ارزش اساسي فرآوردههاي پروبيوتيک خاصيت

(جدول  .)0عامل اساسي و موثرترين عامل اختالف در

دارويي (قابليت زيستي) آنها است ،خواص حسي اين

سطح ) )p<4/45در خصوصيات حسي در دماي

فرآوردهها نيز جايگاه پراهميتي دارند ،به عبارت ديگر،

نگهداري  5˚Cبه واسطه کاهش روند رشد باکتريهاي

امتياز مصرف پروبيوتيکها از طريق مواد غذايي و نه به

سنتي ماست و کاهش توليد دي استيلها و کم بودن مواد

صورت دارو ،برخورداري از خواص حسي آنهاست و

طعم دار ،رايحه و طعم از ديگر نمونهها که در دماي

در ميان فرآوردههاي پروبيوتيک ،فرآوردههاي تخميري

 25˚Cنگهداري شدهاند ،ميباشد اما همانگونه که

و به ويژه ماست پروبيوتيک به دليل خواص حسي کم

مشاهده ميشود ،طعم نمونههاي با زندهماني باالي

نظير از مقبوليت جهاني برخوردار است .بررسي خواص

باکتريهاي پروبيوتيک در حد متوسط به باال ارزيابي

حسي محصوالت پروبيوتيک يکي از مهمترين مسايل

شده و با توجه به قابليت فراسودمند بودن اين فراورده

مورد بررسي است تا يک محصول با در نظر گرفتن

ميتواند مورد مصرف قرار گيرد.

باالترين قابليت زيستي و خواص حسي مطلوب انتخاب و
در اختيار مصرف کنندگان قرار گيرد.
مهمترين عوامل موثر در طعم محصوالت لبني مقادير
استالدئيد و دي استيل ميباشند که در اثر تخمير در
محصوالت لبني ايجاد و بعضي از باکتريهاي سيترات
منفي مثل الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس قادر به تجزيه دي

استيل به استوئين ميباشند .باکتريهاي الکتوباسيلوس
اسيدوفيلوس بيشتر از بيفيديوباکترها قادر به توليد اسيد
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جدول  -4بررسي خواص حسي دوغ در  21روز نگهداري
دماي انبارماني

زمان

احساس دهاني

طعم

رايحه

4
5° c

نمونه )(B

24° c

25° c

طعم
نامطلوب

پذيرش کلي

0/6ab

0bc

7/1c

2/1a

0bc

3

0/33ab

0/1b

7/7c

2/1a

0/2c

20

0/5ab

0/15b

7/5c

2/5a

0/7c

12

0/9a

0/0b

7/0c

2/0a

0/1c

3

5a

5b

0b

2/2a

0/1c

20

5/1a

0/1b

0/7b

2/7a

0/7c

12

5a

7c

0/2b

2/7a

0/5c

3

5/2a

5/6ab

0/1b

2a

5/5b

20

0/9a

5/9a

5/3a

2/1a

5/1ab

12

5/1a

6/2a

5/6a

2/2a

6/7a

معني داري در سطح  %5و مقايسه ها بصورت ستوني مي باشد

نتيجهگيري

باالي باکتريهاي پروبيوتيک بصورت بيشتر از حد

نتيجه اين پژوهش نشان داد که نمونههايي که شرايط

متوسط ارزيابي شدند که نشان از مقبوليت نسبي اين

گرمخانهگذاري با دماي  73˚Cبر آنها اعمال شده و

محصول از سوي ارزيابي کنندگان است و با توجه به

تخمير در  pHنهايي  0/0و  0/6متوقف گرديد ،بيشترين

اينکه زنده ماني در نمونه هاي نگهداري شده در دماي 5

زندهماني باکتريهاي پروبيوتيک را در استفاده از کشت

و  24درجه سانتيگراد پس از  12روز نگهداري در سطح

آغازگر  ABYحاصل نمود .دماي گرمخانه گذاري و pH

قابل قبولي بود .مي توان با رعايت شرايط بهينه توليد و

الکتوباسيلوس

توليد محصول با باالترين  pHقابل قبول و تعريف شده

اسيدوفيلوس در  pH<0مستقل از فاکتور  pHميباشد،

براي اين فرآورده ( )0/6و رعايت زنجيره سرد در توزيع

اثر مشترکي بر زندهماني مجموع باکتريهاي پروبيوتيک

با توليد دوغ که مصرف سرانه بااليي دارد در ارتقاء

داشت .نگهداري در دماي  5˚cبيشترين زندهماني را

سالمت جامعه گام برداشت.

نهايي،

عليرغم

اينکه

زندهماني

براي هر دو باکتري الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و
بيفيدوباکتريوم الکتيس پس از  12روز انبارماني حاصل

تشكر و قدرداني

نمود .عليرغم اينکه بهترين خصوصيات حسي براي

با تشکر و قدرداني از آزمايشگاه مهندسي فرآيندهاي

نمونه نگهداري شده در  25˚cبا کمترين  pHو بيشترين

بيوتکنولوژي گروه علوم ومهندسي صنايع غذايي

رشد باکتريهاي سنتي ماست حاصل شد .اما نمونه

دانشگاه تهران و شرکت زمزم ايران که هزينه و امکانات

مذکور داراي کمترين زندهماني باکتريهاي پروبيوتيک

انجام اين پژوهش را تامين نمودند.
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