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چکیده
تاثیر غلظت ترانس گلوتامیناز میکروبی ،میزان کازئینات سدیم و زمان نگهداری بر زندهمانی الکتوباسیلوس کازئی در
ماست همزده بدون چربی و ویژگیهای فیزیکی شیمیایی و حسی آن با استفاده از روش سطح پاسخ بررسی گردید.
غلظت آنزیم در محدوده  0-2واحد در گرم پروتئین شیر ،میزان کازئینات سدیم در دامنه  0-1/22درصد و زمان

نگهداری بین  1-11روز بود .نتایج تجزیه آماری دادهها نشان داد که با افزایش غلظت آنزیم زندهمانی الکتوباسیلوس
کازئی و الکتوباسیلوس بولگاریکوس به طور معنیداری افزایش و درصد سینرسیس کاهش یافت ( .)P>0/00با افزودن
کازئینات سدیم نیز ،اسیدیته و رطوبت نمونهها افزایش پیدا کرد .همچنین در طی زمان نگهداری pH ،و رطوبت کاهش و
اسیدیته نمونهها افزایش معنیداری نشان داد ( .)P>0/00با توجه به نتایج ارزیابی حسی امتیاز رنگ با افزایش میزان
کازئینات سدیم بطور معنیداری کاهش و امتیاز عطر و طعم با افزایش غلظت آنزیم افزایش یافت .غلظت آنزیم  1/11واحد
در گرم پروتئین شیر ،میزان کازئینات سدیم  0/11درصد و زمان نگهداری  10روز به عنوان شرایط بهینه تعیین گردید.
در این شرایط تعداد الکتوباسیلوس کازئی و الکتوباسیلوس بولگاریکوس به ترتیب  8/11و  8/10سیکل لگاریتمی ،درصد
سینرسیس  6/22درصد و امتیاز قوام و پذیرش کلی به ترتیب  1/12و  1/82از  0بود.
واژههای کلیدی :آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی ،کازئینات سدیم ،پروبیوتیک ،ماست همزده بدون چربی
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Abstract
The effect of microbial transglutaminase concentration, amount of sodium caseinate incorporation
and storage time on Lactobacillus casei viability in nonfat stirred yoghurt and it`s physicochemical
and sensory properties were investigated using response surface method (RSM). Enzyme
concentration, amount of sodium caseinate and storage time were in the range of 0-2 Unit per gram
of milk protein, 0-1.27 percent and 1-19 days, respectively. The statistical analysis of results
showed that increase in enzyme concentration increased the viability of Lactobacillus casei and
Lactobacillus bulgaricus viability significantly (P<0.05) and decreased the syneresis. Addition of
sodium caseinate caused an increase in acidity and moisture content of samples. As well, during the
storage time, pH and moisture content were decreased and acidity was significantly increased
(P<0.05). According to sensory evaluation results, the higher the sodium caseinate content, the
lower was the color score of treatments. As the concentration of transglutaminase increased, flavor
scores for yogurt samples increased. The optimum conditions for the production of yogurt was
obtained using 1.41 Unit enzyme per gram of milk protein, 0.13 percent sodium caseinate with a
storage period of 15 days. Under these conditions the predicted Lactobacillus casei and
Lactobacillus bulgaricus counts were 8.33 and 8.35 logarithmic cycle respectively, the percentage
of syneresis was 6.72, color and overall acceptability rate were 3.37 and 3.87 out of 5, respectively.
Keywords: Microbial transglutaminase enzyme, Sodium caseinate, Probiotic, Nonfat stirred
yoghurt

از عفونت روده با تولید اسیدهای آلی و عوامل

مقدمه

 تقویت سیستم، پیشگیری و درمان سرطان،آنتیباکتریال

 از،در سالهای اخیر مصرف مواد غذایی فراسودمند

ایمنی بدن و کاهش کلسترول اشاره کرد (آریانا و مک

 بسیار مورد توجه قرار،جمله غذاهای حاوی پروبیوتیک

 کارایی باکتریهای پروبیوتیک به مقدار و.)2002 گرو

 پروبیوتیکها.)2001 گرفته است (مارتین و همکاران

قابلیت زندهماندن آنها بستگی دارد که باید در طول

دارای ویژگیهای سالمتبخشی هستند و مصرف آنها

نگهداری و ماندگاری محصول در محیط روده حفظ

-روشی برای بازسازی و اصالح میکروفلور روده می

 برای تأمین.)2006 شود (کایالساپاتی و همکاران

- از جمله اثرات سالمت.)2001 باشد (لورنس و ویلژوئن

 الزم است که تعداد باکتریهای پروبیوتیک زنده،سالمتی

بخش پروبیوتیکها میتوان به بهبود عارضه عدم تحمل

6

2

 واحد سازنده کلنی در10 -10 در ماده غذایی دست کم

 جلوگیری، کاهش عوارض جانبی آنتیبیوتیکها،الکتوز
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گرم یا در میلیلیتر باشد (کرمن و راسیک 1111؛ لورنس

(شانلی و همکاران  .)2011همچنین این شبکه پروتئینی

و ویلژوئن .)2001

متفاوت ممکن است رشد و زندهمانی پروبیوتیکها را

در دو دهه اخیر تمایل به مصرف محصوالت لبنی کم

تحت تاثیر قرار دهد (نیو و همکاران 2001؛ فارنسورت

چرب یا بدون چربی ،مخصوصا ماست بدون چربی ،به

و همکاران  pH .)2006بهینه فعالیت آنزیم بین  6تا  2و

دلیل تاثیرات سوء ناشی از چربی اضافی بر سالمتی

دمای بهینه آن  00درجه سانتیگراد گزارش شده است

انسان ،بهطور چشمگیری افزایش یافته است .مصرف

(جاروس و همکاران  .)2006ترانس گلوتامیناز میکروبی

کنندگان محصوالت کمچربی را با کیفیت مشابه با

آنزیمی است که عالوه بر افت  pHدر طول تخمیر ،غنی-

محصوالت پرچرب میطلبند (یونال و همکاران .)2001

سازی پروتئین و تیمار حرارتی شیر ماست سازی نیز

افزایش میزان کل مواد جامد بدون چربی شیر و یا

بر واکنش آن موثر است (بونیش و همکاران .)2002a

افزودن صمغهای طبیعی یا سنتتیک به عنوان پایدار

معموال برای غنیسازی پروتئین شیر ماست سازی به

کننده به شیر ،روشهای معمول و متعارفی هستند که

منظور به دست آوردن ماستی با ساختار مطلوب،

جهت بهبود بافت ماست کمچرب به کارگرفته شدهاند.

ویسکوز و مالیم از ترکیباتی مانند پودر شیر خشک

مقادیر مورد نیاز از این افزودنیها برای رسیدن به

بدون چربی ،کنسانتره پروتئینهای آب پنیر و کازئینات

میزان مواد جامد مشابه با ماست پرچرب ،میتواند

سدیم استفاده میشود (بونیش و همکاران  .)2002bدر

موجب بروز طعم نامطلوب ،تولید بیش از حد اسید در

میان پروتئینهای شیر ،کازئین به خصوص کازئینات

طول دوره نگهداری و ایجاد بافت شنی در ماست شود

سدیم بهترین سوبسترا برای ترانس گلوتامیناز میکروبی

(اوزر و همکاران  .)2002لذا بررسی روشهای جایگزین

است (کورت و روگرس 1181؛ بونیش و همکاران )2006

جهت دستیابی به بافت مطلوب در ماست کمچرب در

در حالی که پروتئینهای سرمی مگر آنکه دناتوره شوند،

سالهای اخیر بسیار مورد توجه واقع شده است.

سوبسترای ضعیفی هستند (شارما و همکاران .)2001

برقراری پیوندهای عرضی بین پروتئینها در شیر،

توانایی اتصال عرضی پروتئینهای شیر عمدتاً به

به عنوان یک روش کاربردی برای رسیدن به بافت

ساختار مولکولی آنها وابسته است (شانلی و همکاران

مطلوب در ماست پیشنهاد شده است (اوزر و همکاران

 .)2011ترانس گلوتامیناز تولید فراوردههای لبنی مانند

 .)2002آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی ( EC

بستنی ،پنیر و ماست با مقدار چربی یا ماده جامد

 ،)2.3.3.13جزء آنزیمهای ترانسفراز میباشد که

غیرچرب کاهش یافته را ممکن میسازد (موتوکی و

واکنش انتقال آسیل را بین گاما-کربوکسیل گلوتامین و

سگورو  .)1118شانلی و همکاران ( )2011نشان دادند که

آمینهای نوع اول از جمله گروه اپسیلون-آمین لیزین را

آنزیم ترانس گلوتامیناز باعث افزایش سفتی بافت و

کاتالیز میکند ،در نهایت این عمل به تشکیل پیوندهای

کاهش سینرزیس ماست قالبی میشود .فارنسورت و

عرضی جدید درون مولکولی و بین مولکولی منتهی

همکاران ( )2006تأثیر ترانس گلوتامیناز را بر زندهمانی

میشود (موتوکی و سگورو  .)1111چنین پیوندهایی

پروبیوتیک در ماست تهیه شده از شیر بز بررسی کردند

میتوانند ساختار و عملکرد پروتئینها را تغییر دهند

و نشان دادند که درهم تنیدن آنزیمی پروتئینها نقش

(اوزر و همکاران  .)2002اتصال عرضی پروتئینهای

مثبتی در زندهمانی پروبیوتیکها دارند .کوریشی و

شیر توسط ترانس گلوتامیناز میکروبی ویژگیهای

همکاران ( )2001گزارش کردند که سفتی ژل ماست

ویژگیهای

قالبی و ویسکوزیته ماست همزده تیمار شده با ترانس

رئولوژیکی و امولسیفیکاسیون را بهبود میبخشد

گلوتامیناز از لحاظ حسی مقبولیت باالیی داشت .ترانس

کارکردی

مثل

توانایی

هیدراسیون،
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گلوتامیناز با بهبود ویژگیهای نگهداری آب ،باعث

(شرکت سیگما آلدریچ استرالیا) .در جدول  1ویژگیهای

افزایش ویسکوزیته و بهبودی سفتی ژل شده است .گاچ

شیمیایی شیر خام ،شیر خشک بدون چربی و کازئینات

و همکاران ( )2001اثر ترانس گلوتامیناز را بر

سدیم مصرفی آورده شده است.

ویژگیهای فیزیکی ماست تهیه شده از مخلوط شیر و

روشها

آب پنیر ارزیابی کردند و نتیجه گرفتند که با تیمار

طرح آزمایشی و تیمارهای آماری
در این تحقیق ،از روش سطح پاسخ 1و از طرح مرکب

آنزیمی قوام ماست افزایش یافت.
نظر بر اینکه اکثر تحقیقات در خصوص تاثیر آنزیم

مرکز وجه 1استفاده شد .متغیرهای مستقل شامل غلطت

ترانس گلوتامیناز میکروبی بر روی ماست قالبی صورت

آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی ،غلظت کازئینات سدیم

گرفته است اما تحقیقات کمتری در مورد تاثیر این آنزیم

و زمان نگهداری در  1سطح بود .نمایش طراحی آزمون-

در ماست همزده انجام شده است ،لذا در این تحقیق

ها در جدول  2آمده است .تعداد نمونههای آزمایشی 20

هدف بررسی اثر ترانس گلوتامیناز میکروبی و کازئینات

عدد بود که در این میان  0آزمون تکرار در نقطه مرکزی

سدیم بر زنده مانی الکتوباسیلوس کازئی و ویژگیهای

بود که از این نقاط برای تعیین خطای آزمایش استفاده

فیزیکوشیمیایی و حسی ماست همزده بدون چربی بوده

شد .دادهها توسط نرم افزار  SASمدلسازی شد .آنالیز

است.

رگرسیون با مدل درجه دوم زیر انجام گرفت:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β11X21 + β22X22 +
β33X23 + β12X1X2 + β13X1X3 + β23X2X3

مواد و روشها
مواد
شیر  0/1درصد چربی (شرکت شیر پاستوریزه
آذربایجانغربی ،پگاه) ،شیر خشک بدون چربی (شرکت
راماک ،ایران) ،کازئینات سدیم (شرکت کازئینات ایران،
ایران) ،آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (ACTIVA
) YGاز استرپتوورتیسیلیوم 1با میانگین فعالیت  80واحد
در گرم (شرکت آجینوموتو 2فرانسه) که ترکیب آنزیم
شامل ترانس گلوتامیناز ( 1درصد) ،الکتوز ،عصاره
مخمر ،مالتو دکسترین و روغن گیاهی میباشد .استارتر

تجاری ماست ( YC-X11کشت مخلوط استرپتوکوکوس
ترموفیلوس و الکتوباسیلوس دلبروکی زیر گونه
بولگاریکوس ،شرکت کریستین هانسن دانمارک) ،باکتری

پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی

(،LAFTI-L26

شرکت  DSMاسترالیا) ،محیط کشت  MRSو M17
آگار (شرکت مرک آلمان) و ونکومایسین هیدروکلراید

1. Streptoverticillium
2. Ajinomoto

در این فرمول  Yپاسخ پیشبینی شده β0 ،ضریب
ثابت β2، β1،و  β3اثرات خطی β22 ،β11 ،و  β33اثر
مربعات و  β13 ، β12و  β23اثر متقابل میباشد.
تهیه ماست
ابتدا ماده خشک شیر با استفاده از  2درصد شیر
خشک تنطیم شد و طبق جدول  2کازئینات سدیم اضافه
گردید .پس از رساندن دمای شیر به  00درجهی سانتی-
گراد ،آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی اضافه شد (طبق
جدول  )2و بمنظور بهینهسازی فعالیت آنزیم بمدت
یکساعت در  00درجه سانتیگراد انکوبه گردید .سپس
شیر در دمای  80درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه
پاستوریزه شد .در طی عمل پاستوزیراسیون ،آنزیم نیز
غیرفعال گردید .آنگاه شیر تا دمای  10 ºCسرد و
استارتر ماست و الکتوباسیلوس کازئی (مطابق
دستورالعمل تولید کننده) اضافه شد و در دمای  12 ºCتا

)3. Response Surface Methodology (RSM
)4. Central Composite Face (CCF

بررسي تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر زندهماني الکتوباسیلوس کازئي ،ویژگيهاي فیزیکوشیمیایي و حسي ماست همزده بدون چربي

رسیدن به  1/6 pHگرمخانهگذاری گردید .پس از سرد
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آزمایشهای فیزیکی شیمیایی

شدن تا دمای  ، 10 ºCنمونههای ماست به مدت  60ثانیه

تعیین  pHبا استفاده از  pHمتر (متروم ساخت

هم زده شد و در لیوان پالستیکی استریل پر و درببندی

سوئیس) ،اسیدیته از طریق تیتراسیون با سود  0/1نرمال

گردید .پس از درببندی تا دمای  1 º Cسرد و در

در حضور فنل فتالئین و رطوبت از طریق خشک کردن

یخچال نگهداری شد.

در آون (ممرت ساخت آلمان) با دمای  101±2 ºCانجام

آزمایشها

شد ( .)AOAC 1112برای تعیین سینرسیس نیز مقدار

شمارش میکروبی

 10گرم از نمونه ماست در لولههای سانتریفیوژ توزین

برای تهیه رقت  ،0/1مقدار  0گرم از نمونه ماست به

شد و در سانتریفیوژ یخچال دار (هتیچ یونیورسال

 10میلیلیتر آب پپتون  0/1درصد استریل افزوده شد.

آر )023با دور  222gبه مدت  10دقیقه در دمای 1 ºC

سری بعدی رقتها با افزایش یک میلیلیتر از هر رقت به

سانتریفیوژ گردید .سرم جدا شده از نمونه ،توزین گردید

 1میلیلیتر آب پپتون  0/1درصد استریل تهیه گردید.

و درصد سینرسیس محاسبه شد (کئوگ و کندی .)1118

برای شمارش الکتوباسیلوس کازئی از محیط کشت

ارزیابی حسی

 MRSحاوی ونکومایسین استفاده شد .برای این منظور

رنگ ،قوام ،عطر و طعم و پذیرش کلی نمونههای

 2میلیلیتر از محلول  0/00درصد ونکومایسین استریل

ماست توسط گروه ارزیاب حسی با استفاده از آزمایش

شده توسط فیلتر سر سرنگی ،به یک لیتر از محیط فوق

تمایل مصرف کننده و روش هدونیک  0نقطهای تعیین

قبل از ریختن در پلیتها اضافه گردید .الکتوباسیلوس

شد .تعداد  20داور از اساتید ،کارکنان و دانشجویان

بولگاریکوس در محیط  MRSآگار که  pHآن با استفاده

گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه و اعضا

از اسید کلریدریک یک نرمال به  0/2تنظیم شده بود و

هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

استرپتوکوکوس ترموفیلوس در محیط  M17آگار به

آذربایجان غربی با استفاده از آزمایش تشخیص درجه

روش پورپلیت کشت داده شدند .الکتوباسیلوس کازئی و

یا سطح کیفیت انتخاب شدند .از هر تیمار تعداد  20نمونه

بولگاریکوس در شرایط بیهوازی توسط گاز پک و

یکسان تهیه و همراه با فرم مخصوص به داوران داده

استرپتوکوکوس ترموفیلوس تحت شرایط هوازی به

شد تا با توجه به ذائقه خود فرمها را تکمیل کنند .برای

مدت  22ساعت در دمای  12 ºCگرمخانهگذاری شدند.

این منظور امتیاز  0برای کیفیت مطلوب و امتیاز  1برای

پلیتهای حاوی  100-10کلنی شمارش گردید (دیو و

کیفیت نامطلوب اختصاص داده شد .داوران برای

شاه 1116؛ تارماراج و شاه  2001؛ اوزر و همکاران

شستشوی دهان خود بین نمونهها از آب استفاده کردند.

.)2002
جدول  -1ویژگیهای شیمیایی شیر خام ،شیر خشک بدون چربی و کازئینات سدیم مصرفی (برحسب درصد)
چربی

پروتئین

ماده خشک

اسیدیته

pH

خاکستر

مورد
شیر خام

0/1±0/10

1/2±0/00

8/08±0/22

0/110±0/06

6/8±0/01

-

شیر خشک

1/20±0/12

28±1/01

16±1/20

-

-

-

2±0/1

28/10±0/2

12/10±1/1

-

2±0/0

2/0±0/21

کازئینات سدیم

نتایج آنالیز شیرخام با استفاده از دستگاه میلکوتستر شرکت پگاه ارومیه
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جدول  -2طراحی آزمونها براساس مدل طرح مرکب مرکز وجه ( )CCFبا سه متغیر (آنزیم ،کازئینات سدیم و زمان)
کازئینات

آنزیم (واحد در گرم

کازئینات سدیم

زمان نگهداری

پروتئین شیر)

(درصد)

(روز)

-1

0

0

1

0

0

11

1/22

1
11

Run

آنزیم

1

-1

-1

2

-1

-1

1

1

-1

1

-1

0

1

-1

1

1

0

1/22

0

1

-1

-1

2

0

1

6

1

-1

1

2

0

11

2

1

1

-1

2

1/22

1

8

1

1

1

2

1/22

11

1

-1

0

0

0

0/610

10

10

1

0

0

2

0/610

10

11

0

-1

0

1

0

10

12

0

1

0

1

1/22

10

11

0

0

-1

1

0/610

1

11

0

0

1

1

0/610

11

10

0

0

0

1

0/610

10

16

0

0

0

1

0/610

10

12

0

0

0

1

0/610

10

18

0

0

0

1

0/610

10

11

0

0

0

1

0/610

10

20

0

0

0

1

0/610

10

سدیم

زمان نگهداری

نتایج و بحث

گلوتامیناز با درهم تنیدن پروتئین های شیر باعث ایجاد

نتایج تجزیه آماری دادهها در جدول  1آورده شده است.

پیوندهای کواالن جدید میشود در حالی که عمدتا در

شمارش میکروبی

ماست ،ژل با اتصاالت عرضی غیرکواالنی (برهمکنش

تاثیر مقادیر مختلف مقدار آنزیم ترانس گلوتامیناز،

هیدرواستاتیک ،پیوندهای هیدروژنی و هیدروفوبی)

کازئینات سدیم و زمان نگهداری بر زندهمانی

پایدار میشود (نیو و همکاران 2001؛ فارنسورت و

الکتوباسیلوس کازئی ،الکتوباسیلوس بولگاریکوس و

همکاران  .)2006بنابراین ،این شبکه پروتئینی متفاوت

استرپتو کوکوس ترموفیلوس در طی  11روز نگهداری

موجب تقویت زندهمانی الکتوباسیلوس کازئی و

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که با افزایش

الکتوباسیلوس بولگاریکوس شده است .اسکورش و

غلظت آنزیم ،قابلیت ماندگاری الکتوباسیلوس کازئی و

همکاران ( )2000نیز اظهار داشتند که ژلهای حاصل از

الکتوباسیلوس بولگاریکوس به ترتیب در حدود  0/8و

میسلهای کازئینی تیمار شده با آنزیم با پیوندهای

 0/0سیکل لگاریتمی افزایش یافت (شکل  .)1آنزیم ترانس

کواالنی اتصاالت عرضی برقرار میکنند که قویتر از

بررسي تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر زندهماني الکتوباسیلوس کازئي ،ویژگيهاي فیزیکوشیمیایي و حسي ماست همزده بدون چربي
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ژلهای حاصل از اسیدیفیکاسیون میباشند .بونیش و

نگهداری ماست تغییرات معنیداری نداشت و مقدار آن

همکاران ( )2002bبه این نتیجه رسیدند که عصاره مخمر

بیش از میزان پیشنهادی مورد نیاز برای تامین سالمتی

موجود در ترکیب آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی که

بود ،که این امر پایداری باکتریها را در ماست

حاوی مقدار قابل توجهی گلوتاتیون میباشد ،موجب

پروبیوتیکی تیمار شده با آنزیم نشان میدهد .فارنس-

بهبود رشد و زندهمانی باکتریهای اسید الکتیک می-

ورت و همکاران ( )2006نشان دادند که تعداد

شود .عامل کاهنده گلوتاتیون ایزوپپتیدی متشکل از

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ،الکتوباسیلوس کازئی و

سیستئین ،گالیسین و گلوتامیک اسید میباشد که به طور

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در نمونههای ماست پروبیوتیک

گستردهای در حیوانات ،گیاهان و میکرواورگانیسمها

تیمار شده با ترانس گلوتامیناز در طول  8هفته نگهداری

موجود است (بونیش و همکاران  )2002cو نقش مهمی

در دمای  1درجه سانتیگراد ثابت باقی مانده است .که

در حفاظت سلولها در برابر اکسیداسیون ،حفظ آنزیمها

تاییدی بر نتایج این بررسی است.

و سایر اجزای سلولی دارد (بونیش و همکاران .)2002c

در جدول آنالیز واریانس عدم برازش ()Lack of Fit

محققان دریافتند که با افزودن گلوتاتیون به شیر خام

باالتر از  0/00نشان دهنده درستی مدل استR2 .

پیش تیمار شده با آنزیم ترانس گلوتامیناز ،ترکیبات با

(ضریب تبیین) و ( R2adjضریب تبیین اصالح شده) باالتر

وزن مولکولی باال افزایش مییابد و بیان کردند که به

از  20درصد نشان دهنده این است که دادههای آزمایش

ویژه کاپاکازئین در سطح میسل نسبت به افزودن

با مدل به خوبی تطبیق داشته و مدل دارای اهمیت باالیی

گلوتاتیون واکنش باالیی نشان میدهد .گلوتاتیون با

است (مونتگومری  .)2000معادلههای پیش گویی کننده

افزایش دسترسی به ساختار میسل موجب بهبود

زیر ،به ترتیب برای مقدار الکتوباسیلوس کازئی و

برقراری اتصاالت عرضی توسط ترانس گلوتامیناز در

الکتوباسیلوس بولگاریکوس در نمونههای ماست با

شیر حرارت ندیده میشود (میوا و همکاران  .)2002لذا

استفاده از برازش دادهها به دست آمد:
LC=8.0596+0.19421MTG
LB=7.9807+0.5063MTG- 0.1745MTG2

ممکن است گلوتاتیون به صورت خالص و یا به صورت
عصاره مخمر حاوی گلوتاتیون ،مورد استفاده قرار
گیرد .باکتری الکتوباسیلوس کازئی در طول مدت

شکل-1تاثیر غلظت آنزیم بر تغییرات الکتوباسیلوس کازئی ( )LCو الکتوباسیلوس بولگاریکوس ( )LBدر طول نگهداری
ماست
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جدول -3تجزیه واریانس خواص میکروبی و فیزیکی شیمیایی نمونههای ماست
منایع متغیر

میانگین مربعات

درجه

St
LB
LC
آزادی
رطوبت ()%
))log cfu/g( (log cfu/g) (log cfu/g

**0/0181 ns 0/2122** 0/1222

غلظت آنزیم )(A

1

کازئینات سدیم )(B

1

ns

زمان نگهداری )(C

1

0/0211 ns

0/0121 ns

A2

1

ns

0/0211

*0/1002

ns

ns

ns

0/0002 ns

0/0006 ns
ns

0/0002 ns

**001/11
ns

0/001

**0/0112

**0/206

*0/0018

0/0100 ns

ns

ns

0/0022

**01/10

AB

1

0/0016 ns

0/0116 ns

0/0016 ns

0/0020 ns

0/0001 ns

0/0001 ns

2/1210 ns

AC

1

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0/0008

*1/0261

B2

1

0/0610 ns

0/0121 ns

0/0001 ns

*0/0208

0/0086 ns

*0/0061

0/1111 ns

BC

1

0/0201 ns

0/0101 ns

0/0102 ns

0/0001 ns

0/0001 ns

0/0001 ns

0/0021 ns

C2

1

ns

ns

ns

*0/0210

مدل

1

**61/1801** 0/0081** 0/0120** 0/1011** 0/0111 ns 0/0620** 0/0281

0/0610

0/0101

0/0611

0/0100

0/0181

0/0121

2/1012** 0/0121

pH

اسیدیته ( )%سینرزیس ()%

0/1016** 0/0111 ns
0/0001
0/0020

0/0012

ns

0/0022
0/0002

0/0012
0/0021

**0/0118** 0/0112

0/0116

**11/162

خطی

1

**0/1060** 0/1001

ns

168/001** 0/0162** 0/0808** 0/8210** 0/0216

درجه دوم

1

ns

ns

22/2112** 0/0021** 0/0011** 0/0116** 0/0011

خطا

10

عدم برازش

0

0/0118

0/0101
ns

0/0110

*0/0612
0/0101
ns

0/0102

0/0111
ns

0/0111

0/0011
ns

0/0011

0/0010
ns

0/0011

0/0001
ns

0/0002

1/0021
ns

0/1812

Pure Error

0

0/0102

0/0066

0/0112

0/0062

0/0028

0/0006

1/8262

R2

-

%82/18

%81/20

%11/12

%18/21

%11/11

%11/86

%18/11

R2adj

-

%26/01

%21/02

%1/12

%16/61

%82/01

%81/01

%16/28

ضریب پراکندگی

-

1/1888

1/2211

1/1101

0/6260

1/2118

2/6612

1/6181

*معنیدار در سطح  ** ،0/00معنیدار در سطح  0/01و  nsغیر معنیدار

خواص فیزیکی شیمیایی

رطوبت نمونههای ماست چکیده کاهش یافت که نتایج این

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،تاثیر خطی و مربعی

بررسی را تایید میکند .با افزایش میزان کازئینات سدیم،

مقدار کازئینات سدیم و زمان نگهداری بر درصد رطوبت

اسیدیته نمونههای ماست بطور معنیداری افزایش یافت

و اسیدیته و تاثیر خطی و مربعی زمان نگهداری بر pH

(شکل -2ب) .افزایش مقدار کازئینات سدیم از طریق

معنیدار بود ( .)P>0/00افزایش میزان کازئینات سدیم،

افزایش میزان پروتئینهای شیر و ظرفیت بافری مخلوط،

موجب افزایش درصد رطوبت در نمونهها گردید (شکل

تاثیر مطلوب بر رشد استارترهای ماست و تولید اسید به

-2الف) .در حقیقت پروتئین افزوده شده باعث تشدید

وسیله آنها داشته است اما از تغییرات  pHجلوگیری

ظرفیت باند کردن آب در ماتریکس شده که در نتیجه آن

کرده است که نتایج این بررسی نیز موید آن است

میزان رطوبت نمونهها افزایش یافته است (ولیکاکیس و

(آماتایاکول و همکاران 2001؛ عزیزنیا و همکاران .)2008

همکاران  .)2001همچنین میزان رطوبت نمونهها با

سالون و همکاران ( )2000گزارش کردند که ظرفیت

گذشت زمان کاهش یافت (شکل -2الف) .نتایج یازیجی و

بافری فاکتور اصلی موثر در تغییرات  pHفراوردههای

همکاران ( )2001نیز نشان داد که در طول زمان نگهداری

لبنی میباشد .دربرابندر و دی بیردمیکر ( )1111نشان

بررسي تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر زندهماني الکتوباسیلوس کازئي ،ویژگيهاي فیزیکوشیمیایي و حسي ماست همزده بدون چربي
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دادند غنی کردن شیر پس چرخ با کازئینات سدیم یا

رامچندران  .)2010همچنین گزارش شده است با اتمام

پودر آب پنیر ( 1/0درصد) بر  pHماست اثری نداشته

منابع قندی ،میکروارگانیسمها پروتئینهای موجود در

است که نتایج این تحقیق را تایید میکند .مقدار pH

محیط و نیز اسیدهای آلی را مصرف کرده و این باعث

نمونههای ماست تا روز  11کاهش (از  1/61به  )1/26و

افزایش  pHو کاهش اسیدیته محصول میگردد (جی

درصد اسیدیته تا روز  10افزایش (از  0/12به 0/18

 .)1110تاثیر افزایش آنزیم ترانس گلوتامیناز بر خواص

درصد) نشان داد و سپس  pHافزایش و اسیدیته کاهش

فیزیکوشیمیایی ماست معنیداری نبود .این نتایج با نتایج

یافت .در طی نگهداری الکتوباسیلوسبولگاریکوس و

فارنسورت و همکاران ( )2006و گاچ و همکاران ()2001

استرپتوکوکوس ترموفیلوس حتی در دمای یخچال هم

مطابقت دارد.

فعال هستند و با تخمیر الکتوز ،اسید الکتیک تولید می-

با توجه به جدول آنالیز واریانس ،ضریب تبیین و ضریب

کنند و اسیدیته را افزایش و  pHرا کاهش میدهند

تبیین اصالح شده رطوبت ،اسیدیته و  pHدر حد قابل

(کایالساپاتی  .)2006نتایج مشابهی توسط اوزر و آکین

قبول است .بنابراین معادله پیش گویی کننده رطوبت،

( )2000و شاه و رامچندران ( )2010گزارش شده است.

اسیدیته و  pHنمونههای ماست بدست آمده با استفاده

دلیل افزایش  pHو کاهش اسیدیته در انتهای زمان

از برازش دادهها به شرح زیر است:

نگهداری در اثر تولید بعضی متابولیتهای اساسی

Moisture=9.9085+1.0250SC
+
0.0045Time2
2
0.1928SC -0.0009Time
 Acidity=0.9068+0.2196SC - 0.0166Time0.0901SC2+0.0009Time2
pH=4.6902-0.0604Time + 0.0021Time2

توسط استرپتوکوکوس ترموفیلوس در مراحل پایانی
نگهداری است (تینسون و همکاران 1182؛ شاه و

(الف)

(ب)

شکل -2تاثیر کازئینات سدیم و زمان نگهداری بر رطوبت (الف) و اسیدیته (ب) نمونههای ماست

تغییرات میزان سینرسیس

ماست میگردد (لوسی  .)2001نتایج به دست آمده در

یکی از معایب عمده ماست آب اندازی است که در

این تحقیق نشان داد که تاثیر خطی مقادیر مختلف غلظت

واقع به ظهور سرم یا آب پنیر در سطح ماست اطالق

آنزیم و اثر متقابل غلظت آنزیم و زمان نگهداری و

میشود .آب اندازی در ماست به دلیل چروکیدگی

همچنین تاثیر مربعی غلطت آنزیم و زمان نگهداری بر

ساختار سه بعدی شبکه پروتئینی رخ میدهد که منجر به

میزان سینرسیس معنیدار ( )P>0/00بود (شکل  1الف).

کاهش قدرت اتصال پروتئینهای آب پنیر و خروج آن از

دلیل کاهش سینرسیس ماست در اثر افزودن آنزیم را
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میتوان به ایجاد پیوندهای عرضی دائمی بین پروتئین-

پیوستگی شیر و ایجاد ریز ساختار پایدار در ماست می-

های شیر و کاهش نفوذپذیری ژل حاصله دانست

شود که نتیجه آن محصور شدن آب آزاد در شبکه ژل

(فارگیمند و همکاران 1111؛ البر و همکاران 2000؛ اوزر

ماست میباشد (مون و هونگ 2001؛ اوزر و همکاران

و همکاران  .)2002کاهش نفوذپذیری ژل باعث به هم

.)2002

(ب )

(الف)

شکل-3اثر متقابل تاثیر غلظت آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی و زمان نگهداری بر سینرسیس

عالوه بر آن آنزیم ظرفیت نگهداری آب را در شبکه
ژل ماست افزایش میدهد (موتوکی و شگیرو 1118؛

کمترین درصد سینرسیس با افزایش بیش از  1واحد
آنزیم حاصل شد.

اوزر و همکاران  .)2002لورنزن و همکاران ()2002

با توجه به جدول آنالیز واریانس ،مدل نهایی دارای

نشان دادند که افزایش استحکام ژل ماست تیمار شده با

عدم برازش غیرمعنیدار ،ضریب تبیین و ضریب تبیین

ترانس گلوتامیناز مربوط به کاهش اندازه حفرات و

اصالح شده باال است .بنابراین مدل نهایی بدست آمده،

توزیع منظم شبکه پروتئینی میباشد که متعاقب آن،

کارآمد بوده و قادر است بطور رضایت بخشی تغییرات

سینرسیس کاهش مییابد .همچنین موتوکی و سگیرو

ویژگیهای مورد آزمون را توجیه کند و حتی در مراحل

( )1118و کوریشی و همکاران ( )2001بیان کردند ممکن

بعدی پیشگویی و بهینهسازی بعنوان یک شاخص مورد

است در اثر تغییرات دمایی یا فیزیکی مشکالتی نظیر

استفاده قرار گیرد .معادله پیشگویی سینرسیس بشرح

سینرسیس یا جدا شدن سرم در ماست به وجود آید که

زیر است:

با تیمار آنزیم ترانس گلوتامیناز بهبود مییابد .زیرا
آنزیم با کاتالیز اتصاالت عرضی باعث بهبود ظرفیت
نگهداری آب و سینرزیس میشود .که نتایج این بررسی
را تایید میکنند .همانطوریکه از نمودار کنتور پالت
سینرزیس مشخص است (شکل 1ب) با افزایش میزان
آنزیم در طول زمان نگهداری سیرزیس کاهش یافت.

2

Syneresis=20.2809-15.9493MTG + 3.6989MTG
+ 0.1446MTGTime-0.0069Time2

ارزیابی حسی
خواص حسی از عوامل اساسی پذیرش بسیاری از
فراورد ها و کسب رضایت از مصرف آنها است .با توجه
به اهمیت این خواص ،بررسی و شناخت عوامل موثر بر
آنها به منظور دستیابی به خواص حسی بهینه و
جلوگیری از ایجاد خواص حسی نامطلوب ضروری است

بررسي تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر زندهماني الکتوباسیلوس کازئي ،ویژگيهاي فیزیکوشیمیایي و حسي ماست همزده بدون چربي
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(عزیزنیا و همکاران  .)2008نتایج حاصل از ارزیابی

امتیاز رنگ با افزایش مقدار کازئینات سدیم بطور معنی-

حسی نمونههای ماست نشان داد که تاثیر خطی مقدار

داری کاهش و امتیاز عطر و طعم با افزایش غلظت آنزیم

کازئینات سدیم بر امتیاز رنگ و پذیرش کلی ،تاثیر خطی

افزایش یافت .بهعالوه افزایش غلظت آنزیم و میزان

غلظت آنزیم و تاثیر مربعی زمان نگهداری بر امتیاز عطر

کازئینات سدیم به طور معنیداری موجب افزایش امتیاز

و طعم و پذیرش کلی معنیدار بود ( .)P>0/00بطوری که

پذیرش کلی شد (شکل .)1

(الف)

(ب )

شکل -4تاثیر فاکتورهای مورد مطالعه بر عطر و طعم (الف) و پذیرش کلی (ب) نمونهها

شکل -5تاثیر متقابل فاکتورهای مورد مطالعه بر امتیاز قوام

همچنین تاثیر متقابل غلظت آنزیم و مقدار کازئینات

گلوتامیناز میتواند به علت برقراری پیوندهای عرضی

سدیم و تاثیر متقابل مقدار کازئینات سدیم و زمان

بین پروتئینها باشد که موجب کاهش تعداد گروههای

نگهداری بر امتیاز قوام معنیدار ( )P>0/00بود (شکل.)0

آمینی آزاد تولید شده در طول تخمیر میشود (وربلبسکا

ماست با قوام باال و خامهای و سینرسیس کم از

و همکاران  .)2001همچنین لورنزن و همکاران ()1118

جمله نظریاتی بود که ارزیابها در مورد این نمونهها

نشان دادند که ترانس گلوتامیناز از طریق اثر بر

بیان کردند .بهبود خواص حسی در اثر افزایش ترانس

کازئینات سدیم هیدرولیز شده موجب بهبود خواص

مویدزاده ،خسروشاهي اصل و ...
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حسی شده است .میالنویچ و همکاران ( )2008نیز نشان

ترتیب  8/11و  8/10سیکل لگاریتمی ،درصد سینرسیس

دادند که فعال سازی آنزیم در تولید ماست پروبیوتیک

 6/22درصد و امتیاز قوام و پذیرش کلی به ترتیب 1/12

به طور معنیداری خواص حسی را بهبود میبخشد که

و  1/82از  0بود.

مطابق با نتایج سابق است .معادله پیش گویی کننده زیر،
به ترتیب برای قوام ،عطر و طعم و پذیرش کلی در
نمونههای ماست با استفاده از برازش دادهها به دست

نتیجهگیری
با توجه به مدل تجربی به دست آمده توسط روش

آمد:

سطح پاسخ ارتباط بین متغییرهای مورد مطالعه مناسب

 Consistency=2.6465 + 0.4585MTG + 1.2944SC0.0449MTG2-0.2624MTGSC+0.0133SCTime+
0.0001Time2
Flavor=3.3794 + 0.2073MTG + 0.0013Time2
Acceptance=3.4085+0.2729MTG+0.2493SC+
0.0002Time2

تشخیص داده شد .بر اساس نتایج حاصله افزایش غلظت

زندهمانی الکتوباسیلوس کازئی و الکتوباسیلوس

بهینهسازی

بولگاریکوس به ترتیب در حدود  0/8و  0/0سیکل

برای بهینهسازی کانتور پالتهای مختلف بر روی

آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی تاثیر معنیداری بر
خواص شیمیایی ماست نداشت اما موجب افزایش قابلیت

لگاریتمی گردید .همچنین موجب کاهش درصد

هم قرار داده شد و منطقهای که مشخصات تمامی پاسخ-

سینرسیس و افزایش خواص حسی (عطر و طعم ،قوام و

ها را برآورد میکند ،به عنوان منطقه بهینه معرفی گردید.

پذیرش کلی) نمونههای ماست شد .لذا میتوان از آنزیم

مبنای بهینهسازی به حداکثر رساندن زندهمانی

ترانس گلوتامیناز میکروبی با موفقیت در تهیه ماست

الکتوباسیلوس کازئی و الکتوباسیلوس بولگاریکوس،

همزده بدون چرب پروبیوتیک بهره برد.

زمان نگهداری و قابلیت پذیرش کلی و به حداقل رساندن
غلظت آنزیم ،مقدار کازئینات سدیم و درصد سینرسیس

سپاسگزاری

بود .نقاط بهینه جزء آزمایشات انجام شده نبود لذا

نگارندگان مقاله مراتب سپاس خود را از همکاری

آزمایش دیگری در شرایط بهینه انجام گرفت .نتایج

آزمایشگاه صنایع غذایی بخش فنی و مهندسی مرکز

آزمایشات و مقدار حاصل از مدل بسیار نزدیک به هم

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی به

بودند .در شرایط بهینه ،غلظت آنزیم  1/11واحد در گرم

دلیل قرار دادن امکانات آزمایشگاهی و شرکت

پروتئین شیر ،میزان کازئینات سدیم  0/11درصد و زمان

آجینوموتو فرانسه به منظور تامین آنزیم ترانس

نگهداری  10روز تعیین گردید .در این شرایط تعداد

گلوتامیناز تشکر و قدردانی مینمایند.
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