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چکیده
در این تحقیق ،تاثیر الکتوباسیلوس پالنتاروم ) (ATCC 8014و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ) (ATCC 29521به عنوان دو
باکتری پروبیوتیک بر شدت پروتئولیز در طول رسیدن پنیر سفید ایرانی فراپاالیش به مدت  06روز در دمای  06-8درجه
سانتیگراد بررسی گردید .سه تیمار از نمونههای پنیر در سه تکرار تهیه شد که شامل( C :کنترل) حاوی فقط استارتر
تجارتی ،تیمار LPو  BBبه ترتیب حاوی الکتوباسیلوس پالنتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم همراه با استارتر تجارتی
بودند .نتایج حاصل نشان داد که الکتوباسیلوس پالنتاروم بیشتر از بیفیدوباکتریوم بر مقدار ازت محلول در  pH=4/0و
ازت محلول در تری کلرواستیک اسید نمونههای پنیر موثر بود .نتایج الکتروفوروگرام نیز حاکی است که پروبیوتیکهای
افزوده شده در شکستن  αs1کازئین در پنیر سفید ایرانی به مقدار جزیی موثر بود .همچنین مقدار اسیدهای آمینه
تیروزین و تریپتوفان در پنیرهای حاوی الکتوباسیلوس پالنتاروم بطور معنیداری ( )P <0.01بیشتر از نمونههای دیگر
بود.
واژههای کلیدی :پروبیوتیک ،پروتئولیز ،پنیر سفید ایرانی ،فراپاالیش
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Effect of Lactobacillus plantarum and Bifidobacterium bifidum on the proteolysis
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Abstract
In this study, effect of probiotic strains of Lactobacillus plantarum (ATCC 8014) and
Bifidobacterium bifidum (ATCC 29521) on proteolysis in Iranian white cheese produced by
ultrafiltration technique was evaluated at 8-10 oC during 60 days ripening. Three batches of cheese
were produced using different bacterial culture composition including: C (control containing only
commercial starter), LP and BB containing Lactobacillus plantarum and Bifidobacterium bifidum
respectively, beside commercial starter. The results showed that Lactobacillus plantarum was more
effective than Bifidobacterium bifidum on primary proteolysis. Electrophorotic results also showed
that adding probiotics were slightly effective in the αs1-casein breaks down in Iranian white chesses
produced by ultrafiltration technique. Free Tyrosine trypotophan in samples containing
Lactobacillus plantarum was significantly (P<0.01) higher than others.
Keywords: Iranian White Cheese, Probiotic, Proteolysis, Ultrafiltration

؛0660 ؛ برگامینی و همکاران0994 (دیناکار و میستری

مقدمه

؛ زمردی و همکاران0664 قاسم اوغلی و همکاران

افزایش تقاضا برای مصرف غذاهای سالمت بخش

 استفاده از پروبیوتیکها در تهیه پنیر نه تنها آثار.)0888

موجب نوآوری و توسعه محصوالت جدید در صنعت

سویی ندارد بلکه اثرات مثبت نیز بر کیفیت آن میگذارد

 از این محصوالت.غذایی در سراسر دنیا شده است

؛0668 ؛ دی کاکنو و همکاران0660 (روس و همکاران

میتوان به غذاهای حاوی باکتری های پروبیوتیک که

.)0889 زمردی و همکاران

. اشاره کرد،تحت عنوان غذاهای عملگرا نامیده میشود

)0662(

همکاران

و

کاپیتیا

اسکو

مازلی

در حال حاضر اغلب فراوردههای پروبیوتیک موجود در

.الکتوباسیلوس پالنتاروم را به پنیر نرم اضافه کردند

بازار را فراوردههای لبنی پروبیوتیک یا دست کم با پایه

نتایج آنها نشان داد گرچه در انتهای زمان نگهداری تعداد

 در این میان پنیر یکی از مهمترین.شیر تشکیل میدهد

 واحد کلنی در گرم بود ولی062  و060 پروبیوتیک بین

 برخی انواع پنیر به.مواد غذایی عملگرا محسوب میشود

پنیرهای حاوی این سویهها امتیاز حسی کمتری کسب

عنوان حامل سویههای مختلف الکتوباسیلوسها و

.کردند

 نتایج.بیفیدوباکتریومها مورد بررسی قرار گرفته است

یکی از واکنشهای بیوشیمیایی مهمی که در طول

این تحقیقات ثابت کرد که اکثر پنیرها پتانسیل بسیار

 طی این. پروتئولیز است،رسیدن پنیر اتفاق میافتد

خوبی به عنوان حامل پروبیوتیک به مصرف کننده دارد
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واکنش محصوالت غیر فرار مانند اسیدهای آمینه آزاد و

اولترافیلتراسیون بخصوص در صنعت تولید پنیر سفید

پپتیدها تولید میشود که اجزای ازت محلول را تشکیل

ایرانی رو به گسترش است.

میدهد و در بافت و طعم محصول نهایی موثر است.

در مطالعات قبلی مولف (زمردی و همکاران )0600

پروتئازها و پپتیدازهای حاصل از منابع مختلف از جمله

نشان داده شد که در طول نگهداری پنیر سفید ایرانی

آنزیمهای باقی مانده از انعقاد شیر ،باکتریهای الکتیک

تهیه شده به روش فراپاالیش ،تعداد کلنیهای

استارترها و غیر استارتر و کشتهای افزوده شده این

الکتوباسیلوس پالنتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به

فرایند را کاتالیز میکند (مکسوینی  .)0664تحقیقات

ترتیب در حدود  0و  6/1سیکل لگاریتمی کاهش یافت.

زیادی نشان داده است که پروبیوتیکها در پروتئولیز

همچنین تعداد پروبیوتیکهای زنده مانده باالتر از حداقل

پنیر شرکت دارند مخصوصا آنهایی که خاصیت

میزان توصیه شده برای خواص درمانی بود

پپتیدولیتک دارند و موجب افزایش میزان پپتیدهای

( .)107 cfu g-1لذا در این مقاله هدف بررسی تاثیر

کوچک و اسیدهای آمینه آزاد میشوند (مادکور و

باکتریهای پروبیوتیک بر الگوی پروتئولیز پنیر سفید

همکاران 0666؛ پوویدا و همکاران .)0668

ایرانی تهیه شده به روش فراپاالیش میباشد.

انق و همکاران ( )0662تاثیر الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس ،الکتوباسیلوس کازئی ،بیفیدوباکتریوم
النگوم و الکتوباسیلوس پاراکازئی را در پروتئولیز پنیر
چدار در طی  9ماه نگهداری در دمای  4درجه سانتیگراد
بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که غلظت نیتروژن
محلول و سرعت هیدرولیز کازئین در پنیرهای
پروبیوتیک باالتر بود اما افزایش پروتئولیز در خواص
حسی پنیرها تاثیر معنیداری نداشت .برگامینی و
همکاران ( )0660نیز نشان دادند که در پنیر نیمه سفت
آرژانتینی حاوی پروبیوتیک-αs1 ،کازئین به مقدار زیادی
تجزیه شد و فقط یک باند کمرنگ در انتهای دوره رسیدن
مشاهده گردید ( 06روز) .ناپدید شدن -αs1کارئین همراه
با افزایش  ،(f24-199) αs1پپتید حاصل از شکسته شدن
-αs1کازئین توسط کیموزین میباشد.
میناگاوا و همکاران ( )0981سیستم اگزوپپتیدازهای
بسیاری از سویههای بیفیدباکتریوم را تشریح نمودند.
آنها وجود آنزیمهای آمینوپپتیدازها ،ایمنوپپتیدازها و
کربوکسیپپتیداز در بیفیدوباکتریومها را ثابت کردند.
در روش اولترافیلتراسیون ،بدلیل الحاق پروتئینهای
آب پنیر به محصول ،عالوه بر افزایش راندمان ،ارزش

مواد و روشها
مواد
شیر گاو تهیه شده از دامداریهای ارومیه ،استارتر
مزوفیل شامل الکتوکوکوس زیر گونه کرموریس و

الکتوکوکوس دیاستیالکتیس بیو واریته دی استیالکتیس
متعلق به شرکت دنیزکوی فرانسه ،رنت میکربی از

شرکت  DSMاسترالیا ،باکتری الکتوباسیلوس پالنتاروم
) ATCC 8014یا  )PTCC 1616که بر اساس منابع
(توموال و سالمینین 0998؛ الش و همکاران  )0661و
باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ( ATCC 29521یا
 )PTCC 1644که بر اساس منابع (سان و گریفتیس
0666؛ وانق و همکاران  )0660از سویه های پروبیوتیک
0

هستند از سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران تهیه
شدند.
آماده کردن باکتریهای پروبیوتیک

محتویات آمپولهای حاوی باکتری الکتوباسیلوس
پالنتاروم جهت تکثیر به محیط کشت مایع MRS

(شرکت شارلو اتحادیه اروپا) و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
به محیط کشت مایع  MRSتقویت شده با  6/61درصد

تغذیهای پنیر نیز بهبود مییابد .به همین دلیل فن آوری
)1. Persian Type Culture Collection (PTCC
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ال -سیستین کلراید منتقل شدند .الکتوباسیلوس

اسید،

پالنتاروم در شرایط هوازی و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

الکتروفورز انجام گرفت.

اندازهگیری

اسیدهای

آمینه آروماتیک

و

تحت شرایط بیهوازی در دمای  82درجه سانتیگراد

نیتروژن محلول در  pH=4/0با روش اصالح شده

گرمخانه گذاری شدند .این عمل  0تا  8بار تکرار شد تا

کوچرو و فاکس ( )0980و نیتروژن محلول در تری

تعداد باکتریها به حد الزم برسد .سلولهای میکروبی

کلرواستیک اسید  00درصد ،نیز با روش برگامینی و

توسط سانتریفوژ یخچالدار (اپاندروف ساخت آلمان) با

همکاران ( )0660از فراکسیون محلول در ،pH=4/0

دور  0166gو دمای  01درجه سانتیگراد به مدت 01

استخراج گردید .نیتروژن محتوی هر یک از محلولهای

دقیقه برداشت شدند و دو بار با آب پپتون  6/0درصد

استخراجی با استفاده از روش کلدال تعیین شد.

استریل شستشو گردیدند (کراسیکوپ و همکاران .)0664
پنیر سفید ایرانی فراپاالیش

الکتروفورز اجزای نامحلول در  pH=4/6با استفاده از
ژلهای اوره -پلی آکریل آمید ) (Urea-PAGEبا

نمونههای پنیر در کارخانه آیناز ارومیه در مقیاس

استفاده از دستگاه الکتروفورز (بیو راد ساخت انگلیس)

صنعتی تهیه شد (زمردی و همکاران  .)0889مدولهای

با ژل عمودی انجام شد (آندرو  .)0988رنگ آمیزی ژلها

دستگاه  UFاز نوع مارپیچی ) no UFPH20دانمارک)،

با استفاده از کماسی بلو  G-250طبق روش توضیح

قدرت جداسازی غشاهای آن تقریبا  06کیلوگرم بر مول،

داده شده توسط بالکسیلی و بویزی ( )0922صورت

سطح آن  00/9متر مربع و فشار ورودی و خروجی

گرفت.

دستگاه به ترتیب  8/1و  2/0بار بود .شیر در دستگاه

اسیدهای آمینه تیروزین و تریپتوفان آزاد محلول در

اولترافیلتراسیون در دمای  16درجه سانتی گراد تا ماده

تری کلرواستیک اسید 00درصد با استفاده از

خشک حدود  46درصد تغلیظ گردید .تعداد حدود

اسپکتروفتومتر (بیکمن ساخت امریکا) در طول موج 016

 068_069واحد کلنی در گرم از باکتریهای پروبیوتیک

نانومتر اندازه گیری شد (خسروشاهی اصل و همکاران

در هنگام پر شدن رتنتیت در ظروف بسته بندی به آن

.)0660

اضافه شد .تیمارها در  8تکرار تهیه شدند که عبارت

آنالیز آماری

بودند از :کنترل ( Cکنترل) حاوی استارتر تجارتی و

طرح آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمایشات

بدون باکتری پروبیوتیک LP ،دارای استارتر تجارتی

فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی میباشد.

همراه با الکتوباسیلوس پالنتاروم و  BBحاوی استارتر

فاکتور اول زمان آزمایش در  1سطح و فاکتور دوم نوع

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم .نمونههای

تیمار در  8سطح و در  8تکرار میباشد ( .)1×8×8نتایج

تولیدی به مدت  06روز در سردخانه با دمای 8-06

با استفاده از نرم افزار  MSTAT-Cتجزیه و تحلیل

درجه سانتیگراد نگهداری شدند .در طول نگهداری در

شده و مقایسه میانگینها با آزمون مقایسه میانگینها با

فواصل زمانی  41 ،86 ،01 ،0و 06روز آزمایشات الزم

آزمون دانکن انجام گرفت.

تجارتی همراه با

انجام گرفت .جدول  0ویژگیهای فیزیکوشیمیایی شیر
خام و رتنتیت مصرفی را نشان میدهد.
ارزیابی پروتئولیز
ارزیابی پروتئولیز در پنیرها با اندازهگیری نیتروژن ازت
محلول در  ،pH=4/0ازت محلول در تری کلرواستیک
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جدول  -1ویژگیهای فیزیکوشیمیایی شیر خام و رتنتیت مصرفی
نام نمونه

چربی ()%

پروتئین ()%

ماده خشک ()%

اسیدیته ()oD

pH

شیر خام

8/02±6/00

8/60±6/00

00/28±6/02

04/10±6/98

0/2±6/06

رتنتتیت

82/00±6/41

00/10±6/09

82/08±0/00

80/41±6/16

0/00±6/68

نتایج و بحث

در اثر فعالیت مواد منعقد کننده و پالسمین تولید میشود

ارزیابی پروتئولیز در پنیر

(ویسر 0922؛ انق و همکاران  .)0660اما بعد از  86روز

در شکل  0نسبت نیتروژن محلول در  pH =4/0به

مقدار آن در تیمار  LPباالتر بود زیرا این سویه دارای

نیتروژن کل ( )pH=4.6-SN/TNو نسبت نیتروژن

فعالیت پروتئولیتیکی بیشتری بود در نتیجه با هیدرولیز

(SN-

بیشتر  ،CNموجب آزاد شدن پپتیدهای محلول در آب

) ،TCA/TNدر طول رسیدن پنیر به مدت 06روز آورده

شده است .در انتهای دوره رسیدن مقدار نسبت نیتروژن

شده است.

محلول در  pH =4/0به نیتروژن کل در پنیر پروبیوتیک

محلول در تریکلرواستیک اسید به نیتروژن کل

نسبت نیتروژن محلول در  pH =4/0به نیتروژن کل

حاوی الکتوباسیلوس پالنتاروم بطور معنیداری بیشتر

در طول زمان نگهداری بتدریج افزایش پیدا کرد (شکل0

از پنیر کنترل ( )P>6/61بود اما پنیر پروبیوتیک حاوی

الف) .اما اختالف در مقدار این اندیس در روزهای اول

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم اختالف معنیداری ( )P<6/61با

( 0-01روز) در بین نمونهها معنیدار ( )P<6/61نبود.

پنیر کنترل نداشت.

زیرا در مراحل اولیه پروتئولیز پپتیدهای محلول در آب

ب

الف

شکل  -1الف) نسبت نیتروژن محلول در  4/6 pHبه نیتروژن کل ( )SNpH=4.6/TNو ب) نسبت نیتروژن محلول در تری-
کلرواستیک اسید به نیتروژن کل ) (SN-TCA/TNدر طول رسیدن پنیر سفید ایرانی فراپاالیش نگهداری شده در دمای
 11-8°Cبه مدت  61روز ( C .)P>1/10پنیر کنترل حاوی استارتر تجارتی و  LPو  BBبه ترتیب پنیرهای پروبیوتیک دارای

الکتوباسیلوس پالنتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

الکتوباسیلوس پالنتاروم دارای

افزایش این اندیس نسبت به کنترل گردیده است .در طول

آنزیمهای پپتیدولیتیک بیشتری بوده است که منجر به

رسیدن پنیر مقدار  SN-TCAنیز بتدریج افزایش یافت

لذا میتوان گفت
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(شکل  0ب) که این افزایش بعد از  41روز شدت بیشتری

از بیفیدیوم بود که شاید علت اختالف بین دو پروبیوتیک

داشت .پروتئازهای باکتریهای استارتر و غیراستارتر

باشد.

مسئول اصلی تشکیل  SN-TCAهستند (فاکس 0998؛

الگوی الکتروفورز اجزای نامحلول در  pH=4/0در

انق و همکاران  )0660که نشان میدهد وقتی پپتیدهای

روزهای  86 ،0و  06در شکل  0آمده است .همان

محلول توسط رنت و استارترها تولید میشود پپتیدازها

طوریکه از شکل  0مشخص است با گذشت زمان شدت

و پروتئازهای پروبیوتیکها توانایی هیدرولیز آنها را

باندهای  -αs1کازئین کاهش و غلظت ترکیبات حاصل از

داشته و موجب آزاد شدن بیشتر پپتیدهای متوسط و

شکستن  -αs1کازئین توسط کیموزین باقی مانده،

کوچک ملکول میگردد (برگامینی و همکاران .)0660

افزایش پیدا کرد (باشچ و همکاران .)0989

شیهاتا و شاه ( )0666نشان دادند که بیفیدوباکتریومها

این محصوالت سوبسترای پروتئازها و پپتیدازهای

دارای فعالیت پروتولیتیک کمتری هستند که نتایج این

میکروبی هستند که منتج به تشکیل پپتیدهای کوچک

بررسی را تایید میکند.

ملکول و اسیدهای آمینه میگردد .میزان هیدرولیز

پنیرهای حاوی الکتوباسیلوس پالنتاروم نیز دارای
بیشترین مقدار  TCA-SNبودند اما با پنیر کنترل

باندهای  -αs1کازئین موجب اختالف بین نمونههای پنیر
شده است.

اختالف معنیداری نداشت .در مراحل انتهایی رسیدن

هیدرولیز  -αs1کازئین در پنیرها با ناپدید شدن

اکثر محصوالت حاصل از پروتئولیز اولیه قابل دسترس

باندهای  -αs1کازئین در مراحل اولیه رسیدن همراه بود.

به عنوان سوبسترا برای پروتئولیز بعدی توسط

باندهای  -αs1کازئین در پنیرهای پروبیوتیک تقریبا

پپتیدازهای پروبیوتیک مصرف میشوند لذا مقدار SN-

مشابه نمونه کنترل بود که نشان میدهد این سویهها

 TCAدر پنیرهای پروبیوتیک افزایش مییابد (انق و

خاصیت پروتئولیتیک زیادی ندارد .دیناکار و میستری

همکاران  .)0660اختالف در مقدار این اندیس شاید ناشی

( )0994نشان دادند که اختالف معنیداری بین بین

از تفاوت در فعالیت پروتئولتیکی استارتر و باکتریهای

الکتروفورز در پنیر حاوی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و پنیر

پروبیوتیک مورد استفاده باشد (توانتان و همکاران

کنترل وجود نداشت .نتایج مشابهی نیز توسط کربو و

.)0998

همکاران ( ) 0660در پنیر سخت تهیه شده با

برگامینی و همکاران ( )0660گزارش کردند در پایان

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و بیفیدوباکتریوم النگوم گزارش

زمان نگهداری الکتوباسیلوس اسیدفیلوس در مقدار SN-

گردید .همچنین میلسی و همکاران ( )0669نیز نشان

 TCAموثر بوده اما پاراکازئی تاثیری در مقدار آن

دادند که افزودن الکتوباسیلوس پالنتارووم در پنیر

نداشت .آنها خاطر نشان کردند که چون تعداد

کریموسو در شکستن  -αs1کازئین موثر نبود .نتایج این

الکتوباسیلوس پاراکازئی در طول نگهداری تغییری

تحقیقات نتایج مطالعه حاضر را تایید میکند.

0

نداشته در حالیکه تعداد الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در

با گذشت زمان شدت باندهای  -βکازئین نسبت به

حدود  6/1سیکل لگاریتمی کاهش داشت ،بنابراین در اثر

 -αs1کازئین تغییری پیدا نکرد .میستری و کاسپرسون

لیز شدن سلولها ،پپتیدهای داخل سلولی در پنیر آزاد

( )0998و براندسما و همکاران ( )0994نشان دادند که

شده و در اثر فعالیت پپتیدولتیک موجب افزایش مقدار

پپتیدهای باکتریایی قادرند -αs1کازئین را سریعتر از -β

نیتروژن محلول گردید .در مطالعه حاضر نیز کاهش

کازئین هیدرولیز کنند.

تعداد الکتوباسیلوس پالنتاروم در طول نگهداری بیشتر
1. Cremoso
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را هیدرولیز نمود اما این کاهش معنیدار نبود.

پروبیوتیکها به پنیر چدار در حدود  1درصد - βکازئین
30 day

60 day

1 day

.
β- CN

αs1-CN
)αs1-CN(f24-199

9

8

7

6

5

4

3

2

1

شکل  -2الکتروفوروگرام ژلهای اوره -پلی آکریل آمید پنیرهای سفید ایرانی فراپاالیش بعد از  31 ،1و  61روز نگهداری در
دمای  8 -11درجه سانتیگراد .باندهای  4 ،1و  7پنیر ( Cفقط استارتر تجارتی) ،باندهای  0 ،2و  8پنیر ( LPاستارتر تجارتی و

الکتوباسیلوس پالنتاروم) و باندهای  6 ،3و  9پنیر ( BBاستارتر تجارتی و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

کلیچ و همکاران ( )0669گزارش کردند که پروتئولیز

اسیدهای آمینه تیروزین -تریپتوفان

مهمی در طول  006روز نگهداری پنیرهای پروبیوتیک

اختالف در مقدار اسیدهای آمینه آزاد تیروزین-

حاوی الکتوباسیلوس پالنتاروم و الکتوباسیلوس

تریپتوفان در پنیرهای پروبیوتیک و پنیر کنترل تا روز

صورتنتاتوم 0صورت نگرفت .فقط -βکازئین به میزان

 41معنیدار نبود (شکل  .)8اما در انتهای دوره رسیدن

کمتری کاهش نشان داد .نتایج مطالعه حاضر با نتایج

(بعد از  06روز) پنیرهای حاوی الکتوباسیلوس

سایر محققان مطابقت دارد (فنولین و همکاران 0666؛

پالنتاروم موجب افزایش معنیدار مقدار اسیدهای آمینه

اوماهنی و همکاران 0668؛ زمردی و همکاران .)0889

تیروزین -تریپتوفان گردید (.)P>6/61

نتایج الکتروفورز با میزان اجزای محلول در

در پایان زمان نگهداری الکتوباسیلوس .پالنتاروم

 ،pH=4/0شاخص پروتئولیز اولیه ،نمونههای پنیر

بطور معنیداری دارای بیشترین مقدار اسیدهای آمینه

مطابقت ندارد (شکل  .)0به دلیل اینکه الگوی الکتروفورز

آروماتیک آزاد بود در حالیکه از نظر خواص حسی

به صورت کمی بررسی شده است دقیقا نمیتوان گفت

مشابه پنیر کنترل بود (نتایج ذکر نشده است).

که تغییرات الگوی الکتروفورز معنیدار بود یا نه.

میلسی و همکاران ( )0669نیز نشان دادند که اختالف
در مقدار اسیدهای آمینه آزاد در پنیر پیگرس (پنیر نیمه

1. Lactobacillus sortantium

سفت) حاوی الکتوباسیلوس پالنتاروم موجب افزایش
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مقدار اسیدهای آمینه آزاد شد اما با نمونه کنترل اختالف
معیداری نداشت.
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باکتریهای پروبیوتیک معموال در پروتئولیز اولیه
پنیر موثر نیستند (سوزا و همکاران  .)0660اما این

لنچ و همکاران ( ،)0990مادکار و همکاران ( )0666و

باکتریها در پروتئولیز ثانویه موثرند که موجب افزایش

گارنر و همکاران ( )0998نشان دادند که الکتوباسیلوس-

اسیدهای آمینه آزاد میگردند که در طعم پنیر موثرند

های الحاقی به پنیر چدار در طول رسیدن موجب افزایش

(آردو 0660؛ مکسوینی .)0664

مقدار اسیدهای آمینه آزاد شد که نتایج این بررسی را
تایید میکند .شیهاتا و شاه ( )0666نشان دادند که

نتیجهگیری

بیفیدوباکتریومها فعالیت امینوپپتیداز بیشتری دارند .اما

پنیر پتانسیل بسیار خوبی به عنوان غذاهای حامل

در این بررسی مقدار اسیدهای آمینههای آروماتیک تیمار

پروبیوتیک دارد و یکی از گزینههای با ارزشی در صنایع

حاوی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بطور معنیداری کمتر از

شیر محسوب میگردد .اما برای توسعه و افزایش تولید

تیمار حاوی الکتوباسیلوس پالنتاروم بود.

پنیر پروبیوتیکی در مقیاس صنعتی نیاز به اطالعات کافی
در مراحل مختلف فرایند تهیه پنیر است .لذا در این

مطالعه ،تاثیر الکتوباسیلوس پالنتاروم و بیفیدوباکتریوم
بیفیدوم به عنوان دو باکتری پروبیوتیک بر پروتئولیز
پنیر سفید ایرانی فراپاالیش بررسی گردید .نتایج نشان
داد که بیفیدوباکتریوم بیفیدوم تاثیری بر پروتئولیز اولیه
و ثانویه نداشت اما الکتوباسیلوس پالنتاروم در
پروتئولیز اولیه و ثانویه موثر بود.

شکل  -3تغییرات اسیدهای آمینه آروماتیک پنیرهای
تولیدی در طول نگهداری LP .و  BBبه ترتیب پنیرهای

سپاسگزاری
از مدیریت کارخانه لبنیات آلپایال ارومیه و سازمان

پروبیوتیک دارای الکتوباسیلوس پالنتاروم و

صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

بدلیل همکاری در اجرای این پایان نامه تشکر و قدردانی
میشود.
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