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چکیده
پروبیوتیکها در طی چند سااا اخیر به دلیل فواید ساات ب ب خ خود به طور بابل ته های ورد توجه برار گرفتهاند.
هفظ تعداد سلو های زنده در سطوح باال تا ببل از تاریخ انق ضا جهب تأ ین زایای ست تی ب خ ضروری یبا شد.
یوالف به دل یل دارا بودن قادیر با بل ته ه فیبر های حلو و نا حلو و توا نایی ت میر پذیری باالی آن توسااا
باکتریهای اسیدالکتیک توجه زیادی را به خود جلب کرده اسب .هدف از انجام این پژوهخ بررسی اثر پریبیوتیکی شیر
یوالف در تولید ح صو

ا سب هاوی شیر یوالف بهعنوان یک ح صو غذایی جدید و برر سی ویژگیهای یکروبی و

فیزیکیشیمیایی آن یباشد .در این طالعه ،اثر جایگزینی شیر یوالف با شیر کمچرب ( )2%/5در  4سطح  15 ،10 ،0و 20
درصد (هجمی/هجمی) بر روی زنده انی باکتریهای Lactobacillus acidophilus LA-5و باکتریهای آغازگر اسب
( Lactobacillus bulgaricusو )Streptococcus thermophilusو ویژگیهای فیزیکی شیمیایی اسب در طی  21روز
نگهداری (روزهای  14 ،7 ،1و  )21بررسااای گردید .بررسااای نتایی آ اری نداااان داد که جایگزینی شااایر یوالف به طور
عنیدار ( )P>0/05نجر به کاهخ  pHو افزایخ ا سیدیته و زنده انی باکتریهایLactobacillus acidophilus LA-5
در ا سبهای هاوی شیر یوالف ن سبب به ا سب شاهد یگردد .بهطورکلی در کلیه نمونهها با گذ شب ز ان نگهداری،
شاامارک کلی باکتریهای پروبیوتیک و آغازگر زنده و  pHکاهخ و اساایدیته افزایخ یافب .نتایی هاصاال ندااان داد با
افزایخ درصااد شاایر یوالف افزوده شااده ویسااکوزیته نمونه ها کاهخ ییابد .اسااب هاوی  %20شاایر یوالف در تمام
روزهای نگهداری بیدترین قدار زنده انی باکتریهای پروبیوتیک  Lactobacillus acidophilus LA-5را ندان داد.
واژگان کلیدی :باکتریهای آغازگر ،پروبیوتیک ،الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس  ،LA-5یوالف

مقدمه

اثر ساات تی ب داای و نقخ واد غذایی در بهبود کیفیب

تو سعه داوم غذاهای فرا سود ند ،پا سخ علم و صنعب

زندگی یباشااد (آنگلو و همکاران  .)2006همترین انواع

در برابر افزایخ آگاهی ردم و صرفکنندگان در ورد

غذا های فراساااود ند شاااا ل پروبیوت یک ،پریبیوت یک
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وسااینبیوتیکها ،نوشاایدنیهای فراسااود ند ،حصااوال

سااان انند دیابب ،بیماری های بلبی و عروبی ،ساااندرم

گوشااتی و غلهای فراسااود ند و  ...یباشااند (ساایرو و

پارکینساااون و برخی از سااارطان ها حاف ب یکن ند

همکاران  .)2008پروبیوتیکها اثرا ساااود ندی را روی

( فارد و هم کاران  .)2008جو و یوالف بهعنوان نابع

اط و ایمنی

اصلی بتاگلوکان هستند که بهعنوان جزء عملگرای اصلی

یکروبی د ستگاه گوارک

فیبرهای غت شاااناخته شاااده اساااب (آنگلو و همکاران

ای فا یکن ند (دی وویسااااب  1998و نا یدو و هم کاران

 .)2006اثر ضااد کلسااترو این فیبر نجر به کاهخ -30

کمیتااه

 20درصااد کلسااترو  LDLیگردد و بهطورکلی نجر

کارشااناس بهعنوان یکروارگانیساامهای زندهای تعریف

به کاهخ خطر بی ماری های بلبی و عروبی یشاااود

ست تی

(اساااتار و ادار  ،1994ریک  1994و گاالهار .)2000

ب خ و فرا ت غذ یهای دارد .این بدین عنی اسااااب که

شاااااخد ب ند خون پایین حصاااوال بر پا یه یوالف

یکروارگانیسااام ها باید زنده باشاااند و در تعداد باالیی

بهخصاااوص برای افراد دیابتی هم اساااب و صااارف

فیزیولوژی بدن انساااان از طریق ت عدیل
سی ستماتیک و همچنین تعاد

 .)1999واژه پروبیوتیااک ازن ر فنی توسااا
شدهاند که صرف تعداد خا صی از آنها اثرا

هضور داشته باشند ،بهطورکلی باید روزانه بیخ از 109
سلو

صرف شود (واسودها و یدرا .)2013

غذاهای ویسااکوز هاوی بتاگلوکان بر سااطح ا

ولگیداان1

چربی در دسااات گاه گوارک ،عده و روده ؤثر بوده و

گااونااه  Lactobacillus acidophilusااهاامتااریاان و

فعالیب آنزیم لیپاز را کاهخ یدهد (آندرسااون و بریجز

پر صااارفترین گو نه الکتو باسااا یل بوده و به همراه

 ،1993ریک  1993و اساااتار

و ادار  .)1994فیبرهای

بیفیاادوباااکتریومهااا ،همترین یکروارگااانیسااامهااای

رژیمی یوالف شااااا اال  %55فیبر حلو و  %45فیبر

پروبیوتیک به شاامار یآید .ویژگیهای ساات ب ب داای

به نفع رشااااد

انند خواص ضااد ساارطانزایی ،ضااد جهخزایی ،ضااد

نا حلو

ی باشااا ند .فیبر های حلو

باکتری های پروبیوتیک هساااتند (جانساااون و همکاران

عفونتی ،تحریک سی ستم ایمنی ،کاهخ دهندگی کل سترو

.)1993

ساارم ،افزایخ ارزک تغذیهای غذا ،در ان انواع اسااها ،

بنابراین با توجه به رویکرد تولید کنندگان به فراوردههای

عفونبهای د ستگاه گوارک و د ستگاه ادراری تنا سلی به

لبنی فراسااود ند و پروبیوتیک ،در این پژوهخ اثر شاایر

پروبیوتیکها نساابب داده یشااوند ( حمدی و همکاران

یوالف به عنوان نبع غنی از فیبر های حلو  ،به ویژه

.)1391

ب تاگلو کان ،بر ویژگی های یکروبی و فیزیکیشااایم یایی

بسیاری از واد غذاییک پروبیوتیک در بازارهای سراسر
ج هان بر پا یه شااایر هسااات ند و تتک های کمی برای
توسعهی غذاهای پروبیوتیک با استفاده از دیگر بسترهای
ت میر ثل غت انجام شده ا سب .توزیع گ سترده غت
و ارزک تغذیهای باالی آن ها توجه را برای اساااتفاده از
آنها بهعنوان اده خام جهب توسعه واد غذایی ت میری
فراسود ند تمرکز نموده اسب (آنگلو و همکاران .)2006
شاااوا هد ت عدد و ساااتحکمی وجود دارد که غت و
هبو با از بدن در برابر بی ماری های ربوط به افزایخ

1

Emulgation

ا سب پروبیوتیک هاوی شیر یوالف ورد برر سی برار
گرفب.
مواد و روشها
مواد اولیه
شاایر کمچرب ( )2%/5از شاارکب پگاه تبریز تهیه گردید.
آغازگر اسااب هاوی Streptococcus thermophiles
و  Lactobacillus bulgaricusو آ غازگر پروبیوتیاک
 Lactobacillus acidophilus LA-5از شاارکب Chr-
 Hansenدانمار خریداری شد .دانههای کا ل یوالف از

43

بررسي ویژگيهاي میکروبي و فیزیکيشیمیایي ماست حاوي شیر یوالف

اداره جهاد کداورزی تبریز تهیه شدند.

( د  ،DVII+Proساخب آ ریکا) و اسپیند شماره ،64

روش تهیه شیر یوالف

در سااارعب  20rpmو د ز ان  40ثانیه انجام گرفب

بااه ن ور تولیااد شااایر یوالف ،ابتاادا دانااههااای یوالف

(دنین دجوردجوویک و همکاران .)2002

پا سازی و تمیز شدند .سپس به د  12ساعب در آب

شمارش Lactobacillus acidophilus LA-5

غوطهور و سااپس آبکداای و شااساابوشااو انجام شااد.

کدااااب باکتری Lactobacillus acidophilus LA-5

دانههای یوالف ش سته شده به صور

رطوب آ سیاب

روی حی کدااب  -MRSبایل آگار اساایدی بهصااور

شاادند و سااپس آب به نساابب  1:1به آنها افزوده شااد.

پورپلیب ،در داخل جار بیهوازی و با شرای انکوباسیون

لوط هاصل صاف شده و به آن ،آب افزوده شد .ایع

 72ساااعب در  37 °Cانجام شااد (اسااتاندارد لی ایران

ها صل پس از پا ستوریزا سیون در د ای  80 °Cبه د

شماره .)1371 ،11325

 20دبیقه بهعنوان شایر یوالف ورد اساتفاده برار گرفب

شمارش Lactobacillus bulgaricus

(هسن و همکاران .)2012

ک دب باکتری  Lactobacillus bulgaricusروی حی

روش تهیه ماست حاوی شیر یوالف

کدااب  MRSآگار اساایدی بهصااور پورپلیب ،در داخل

لوطی از شیر و شیر یوالف پاستوریزه شده با سطوح

جار بیهوازی و با شرای انکوباسیون  72ساعب در °C

جایگزینی  15 ،10 ،0و  20در صد (هجمی /هجمی) آ اده

 37انجام شد (استاندارد لی ایران شماره .)1383 ،7714

شااد.

لوط ذکور تا د ای  42 -43 °Cگرم شااده و با

شمارش Streptococcus thermophilus

آغازگر اسب آ ادهسازی شده طبق دستورالعمل شرکب

کداااب باکتری  Streptococcus thermophilusروی

سازنده تلقیح گردید .سپس آغازگر فعا شده پروبیوتیک

حی کدب  M17آگار بهصور پورپلیب ،در داخل جار

به یزان  1درصاااد (هجمی/هجمی) تلقیح شاااد .ساااپس

بیهوازی و با شرای انکوبا سیون  48ساعب در 37 °C

لوط هاصااال در فروف پلیاتیلنی  100گر ی ری ته
شده و پس از درب بندی تا ر سیدن به ا سیدیته نا سب
در د ای  45-35 °Cدر گر

انه برار گرفب .در ن هایب

انجام شد (استاندارد لی ایران شماره .)1383 ،7714
شمارش کپک و مخمر و کلیفرم
کدب کپک و

مرها روی حی کدب  YGCبهصور

نمونهها به سرعب تا د ای  4 °Cسرد شده و به د 21

سطحی با شرای انکوباسیون  25 °Cانجام شد ( ارشا

روز در این د ا نگهداری شاادند .تما ی آز ونها در سااه

.)1992

تکرار انجام شدند.

کداااب باکتریهای کلیفرم روی حی کداااب VRBA

آزمایشها

به صور پورپلیب با شرای انکوبا سیون  24ساعب در

اندازهگیری  pHو اسیدیته

 37 °Cانجام شد ( ارشا .)1992

اندازهگیری  pHبا وارد کردن سااتقیم الکترود دسااتگاه

طرح آماری

 pHتر ( د  ،744ساااا خب شااار کب METROHM

این طالعه در بالب طرح کا تً تصاااادفی با اساااتفاده از

سوئیس) به داخل بافب اسب همگن شده صور گرفب

نرمافزار  SPSS 16.0تجزیه تحلیل شده و برای قای سه

(استاندارد لی ایران شماره .)1385 ،2852

یانگین تیمارها از آز ون چند دا نهای دانکن در ساااطح

اندازهگیری اسیدیته به روک دورنیک با استفاده از سود

اهتما  %5ا ستفاده گردید .تما ی نمودارها با ا ستفاده از

 9نر ا انجام شد (کاتسیاری و همکاران .)2002

نرمافزار  Excel 2010رسم شدند.

1

اندازهگیری ویسکوزیته
اندازهگیری ویسکوزیته با استفاده از ویسکو تر بروکفیلد
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نتایج و بحث

21روز نگهااداری ،باه دلیاال تباادیال شاااادن الکتوز باه

 pHو اسیدیته

ا سیدالکتیک تو س باکتریهای آغازگر ا سب ،در تمام
یزان  pHو شکل  2تغییرا اسیدیته را

نمونهها به طور عنیداری  pHکاهخ و ا سیدیته افزایخ

در د ز ان  21روز نگهداری نمونههای اسااب ندااان

یافب .در تمام د  21روز نگ هداری بیداااترین  pHو

یدهد .طابق با شکل  1و  ،2اثر نوع تیمار و د ز ان

کمترین اساایدیته ربوط به اسااب شاااهد بود و اسااب

یزان  pHو اسااا یدی ته عنیدار

هاوی  %20شااایر یوالف نیز کمترین  pHو بیداااترین

اسب ( .)P>0/05طابق شکل  1و  2در روز او نگهداری

اسااایدیته را داشاااب .این تأثیر به دلیل وجود تعداد زیاد

اساب شااهد دارای بیداترین  pHو کمترین اسایدیته و

باکتریهای زنده در اساابهای با درصااد بیدااتر شاایر

اساااب هاوی  %20شااایر یوالف دارای کمترین  pHو

یوالف و درنتی جه تول ید ساااریع اسااا یدالکت یک در طی

بیدترین اسیدیته یباشد .با افزایخ درصد شیر یوالف

نگهداری یباشااد (یگانهزاد و همکاران  1388و یاساامنی

 pHنمونهها کاهخ و اسااایدیته افزایخ پیدا کرد .در طی

فریمانی و همکاران .)1388

شکل  1تغییرا

نگ هداری روی تغییرا

4.4
4.35
4.3
اسب یوالف%10

pH

اسب شاهد

4.25
4.2

اسب یوالف %15

4.15

اسب یوالف%20

4.1
21

14

7

0

مدت زمان نگهداری (روز)

شکل  -1تغییرات  pHنمونههای ماست در طی مدت زمان نگهداری  21روز

اسب شاهد
اسب یوالف%10
اسب یوالف %15
اسب یوالف%20
21

14

7

اسیدیته (درجه دورنیک)

100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
0

مدت زمان نگهداری (روز)

شکل  -2تغییرات اسیدیته نمونههای ماست در طی مدت زمان نگهداری  21روز (درجه دورنیک)
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نمونهها با افزایخ درصااد شاایر یوالف کاهخ پیدا کرد.

ویسکوزیته
شااا کل  3تغییرا

این ا ر اهتماال به دلیل سااسااب شاادن ژ کازئینی در اثر

یزان ویساااکوزی ته را در روز او

نگهداری نمونههای ا سب ن دان یدهد .طابق شکل 3

جایگزینی شیر یوالف با شیر عمولی در اسب یباشد

اثر نوع تی مار روی تغییرا ویساااکوزی ته عنیدار بود

(یگانهزاد و همکاران  .)1388از طرف دیگر ،کاهخ درصد

( .)P>0/05اسااب هاوی  10درصااد شاایر یوالف دارای

اده خ دک ا سبهای هاوی  15 ،10و  20در صد شیر

بیدااترین ویسااکوزیته و اسااب هاوی  20درصااد شاایر

یوالف با افزایخ درصد شیر یوالف (دادهها آورده ندده)

یوالف دارای کمترین یزان وی سکوزیته بود .وی سکوزیته

یتواند عا ل وثر دیگر در کاهخ ویسااکوزیته نمونهها
باشد.
3500

c

2500
d

2000

اسب شاهد

1500

اسب یوالف %10

1000

اسب یوالف %15

500

اسب یوالف %20

ویسکوزیته (سانتی پوآز)

a

b

3000

0
اسب یوالف

اسب یوالف

اسب یوالف

%20

%15

%10

اسب شاهد

انواع ماست

شکل  -3مقایسهی ویسکوزیته نمونههای مختلف ماست (سانتیپوآز)

شمارش Lactobacillus acidophilus LA-5

 )4/77و کمترین یزان کاهخ در اسب هاوی  20درصد

نتایی قایسه یانگین نمونههای اسب هاکی از عنیدار

شیر یوالف ( )8/08 log CFU/mlداهده شد.

بودن اثر نوع تیمار و د ز ان نگهداری روی شاامارک

از عوا اال ؤثر در کاااهخ تعااداد سااالو هااای زنااده

باکتری های  Lactobacillus acidophilus LA-5بود

 Lactobacillus acidophilusاایتااوان بااه افاازایااخ

( .)P>0/05با توجه به جدو  1ته ه یشاااود که در

اسااایدیته ،هسااااسااایب به اکسااایژن و تابولیب ها و

روز  1ن گهااداری شاااامااارک تعااداد بااا ک تریهااای

باکتریوساااین های تول ید شااااده توسااا

باکتری های

 Lactobacillus acidophilus LA-5در ن مونااههااای

اساایدالکتیک اشاااره کرد (یاساامنی فریمانی و همکاران

اسااب دارای تفاو

عنیداری بوده و کمترین شاامارک

.)1388

ربوط به اسب شاهد ( )9/56 log CFU/mlو بیدترین

جدو  1ن دان یدهد که با افزایخ در صد شیر یوالف

شمارک ربوط به ا سب هاوی  20در صد شیر یوالف

در نمونااههااای اااسااااب یزان زنااده ااانی باااکتری-

( )10/03 log CFU/mlبود .در طی دوره نگهداری تعداد

های Lactobacillus acidophilus LA-5نیز به طور

باکتری های  Lactobacillus acidophilus LA-5زنده

عنیداری افزایخ ییابد .گزارک شاده اساب که یوالف

در تمام نمونههای ا سب با روندی کاه دی واجه بوده

هاوی قادیر باالتری از واد عدنی نسااابب به ساااایر

و بیدترین یزان کاهخ در اسب شاهد (log CFU/ml

غت اساااب .برختف بسااایاری از غت  ،یوالف هاوی
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قادیر باالی فیبر حلو (ب تا گلو کان) ی باشااااد که

ترکیبا پریبیوتیکی سویا و کاهخ فعالیب پروتئولیتیکی

یتواند ازن ر فیزیولوژیکی اهمیب باالیی داشااته باشااد

باکتریهای آغازگر اسب ،افزایخ ییابد.

(فرولیچ و نیمان  .)1988فیبرهای رژیمی یوالف شاااا ل

بااینها  ،هفظ ساااطح باالیی از سااالو های پروبیوتیک

ی باشاااد که این

تلفی ازجمله:

 %55فیبر حلو و  %45فیبر نا حلو

زنده کار سادهای نبوده و به فاکتورهای

فیبر های حلو به نفع رشاااد باکتری های پروبیوت یک

تنوع گونه ،تجمع ا سید ،تعا ل با ا ستارتر ،سطح اک سیژن

هساااتند (جانساااون و همکاران  .)1993با توجه به اینکه

حلو و هیدروژن پراکساااید و شااارای

خیرهساااازی

یوالف نبع غنی از فیبرهای حلو به ویژه بتاگلوکان و

بستگی دارد (الیزابث و همکاران .)2011

واد عدنی یباشااد به ن ر یرسااد که وجود این واد

شمارش Lactobacillus bulgaricus

در اسبهای هاوی شیر یوالف و اثر پریبیوتیکی نجر

نتایی قایسه یانگین نمونههای اسب هاکی از عنیدار

بااه افزایخ زنااده ااانی باااکتریهااای Lactobacillus

بودن اثر نوع تیمار و د ز ان نگهداری روی شاامارک

 acidophilus LA-5یگردد .نتااایی بکرز و همکاااران

باااکااتااریهااای  Lactobacillus bulgaricusبااود

( )2001نیز نداااان دهنده زنده انی باالی باکتری های

( .)P>0/05با توجه به جدو  1ته ه یشاااود که در

اسب

روز  1ن گهااداری شاااامااارک تعااداد بااا ک تریهااای

انند هاوی خ یوالف بود که در تطابق با نتایی ها صل

 Lactobacillus bulgaricusاسااابهای هاوی شااایر

 Lactobacillus acidophilus T20در حصو
از این پژوهخ یباشد.

غت بسااایار نزدیک به هم بوده و ازن ر آ اری تفاو

برای د ستیابی به اثرا در انی ،هدابل تعداد باکتریهای

عنیداری باهم ندار ند .طابق با جدو  ،1در طی 21

پروبیوتیک در یک حصاااو پروبیوتیک باید CFU/ml

روز نگ هداری ،شااا مارک باکتری های Lactobacillus

 106با شد (کور ان و را سیک  .)1991ا سبهای هاوی

 bulgaricusدر تمام نمونه ها ،به دلیل تبدیل الکتوز به

 15 ،10و  20درصد شیر یوالف تا روز 21ام دارای بیخ

ا سیدالکتیک تو س باکتریهای آغازگر ا سب و کاهخ

از  106 CFU/mlباکتری ز نده ا ند ب نابراین دارای اثرا

 ،pHبا روندی کاه دی واجه ا سب و کمترین کاهخ در

در ااانی اااسااااب پروبیوتیااک هساااتنااد ا ااا تعااداد

شمارک  Lactobacillus bulgaricusربوط به اسب

الکتوبا سیلهای زنده در ا سب شاهد در روزهای  14و

شااااهد ( )7/62 log CFU/mlو بیداااترین یزان کاهخ

 21کمتر از  106اسااااب و نمیتوانااد خواص در ااانی

ربوط به ا سب یوالف  10و  15در صد (به ترتیب log

پروبیوتیکی را ندان دهد.

 6/66 CFU/mlو  )6/76یباشد.

ی گا نهزاد و هم کاران ( )1388و یاسااامنی فری مانی و

چیوانگ و همکاران ( )2002نتیجه گرفتند که بین کاهخ

همکاران ( ،)1388ندان دادند با افزایخ درصد شیر سویا

تعداد سلو ها و  pHهمب ستگی وجود دارد و کاهخ pH

در اسب زنده انی Lactobacillus acidophilus LA-

عا ل اصلی در کاهخ تعداد سلو ها یباشد.

 5افزایخ ییااابااد و عتوه بر کاااهخ  pHو افزایخ

جدو  1ن دان یدهد که با افزایخ در صد شیر یوالف

ا سیدیته عوا ل دیگری نیز در زنده انی باکتریهای زنده

در نمونااههااای اااسااااب یزان زنااده ااانی باااکتری-

در طی نگهداری اساااب دخیلاند ،الیگوسااااکاریدهای

های Lactobacillus bulgaricusنیز افزایخ ییابد .به

وجود در شاایر سااویا را یکی از دالیل بقای بیدااتر این

ن ر یرسااد که وجود فیبر در اساابهای هاوی شاایر

باکتریها دانستهاند.

یوالف و اثر پریبیوتیکی نجر بااه افزایخ زنااده ااانی

حمدی و همکاران ( ،)1388ندان دادند با افزایخ درصد

بااا ک تریهااای  Lactobacillus bulgaricusی گردد.

شیر سویا ،بابلیب زی ستی پروبیوتیکها به دلیل ه ضور

علیرغم افزایخ ز نده انی باکتری های Lactobacillus

بررسي ویژگيهاي میکروبي و فیزیکيشیمیایي ماست حاوي شیر یوالف
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یوالف داااهده یشااود که شاامارک تعداد باکتریهای

 14 ،7و  21تعداد باکتریهای زنده در اساابهای هاوی

 streptococcus thermophilusآن باااه

شیر یوالف کمتر از اسب شاهد بود.

 7/73CFU/mlرسااید .کمترین یزان کاهخ در اسااب

شمارش streptococcus thermophilus

هاوی  20درصاااد شااایر یوالف دااااهده یشاااود که

نتایی قایسه یانگین نمونههای اسب هاکی از عنیدار

شاااامااارک تااعااداد باااکااتااریهااای streptococcus

بودن اثر نوع تیمار و د ز ان نگهداری روی شاامارک

 thermophilusآن به  9/21log CFU/mlرسید.

باااکااتااریهااای  streptococcus thermophilusبااود

جدو  1ن دان یدهد که با افزایخ در صد شیر یوالف

( .)P>0/05با توجه به جدو  1ته ه یشاااود که در

در نمونااههااای اااسااااب یزان زنااده ااانی باااکتری-

روز  1ن گهااداری شاااامااارک تعااداد بااا ک تریهااای

های streptococcus thermophilusنیز افزایخ ییابد.

تلف

به ن ر یر سد که وجود فیبرهای حلو در ا سبهای

باهم تفاو بوده و کمترین شاامارک در اسااب شاااهد

هاوی عصاااره غت و اثر پریبیوتیکی نجر به افزایخ

( )9/37 log CFU/mlو بیدترین شمارک در اسبهای

ز نده انی باکتری های streptococcus thermophilus

هاوی شااایر یوالف یباشاااد .در طی دوره نگهداری در

یگردد .نتایی ها صل از این پژوهخ با نتایی ارائه شده

ت مام نمو نه های اساااب شااا مارک ت عداد باکتری های

توس

حمدی و همکاران ( ،)1391طابقب داشب.

 streptococcus thermophilusبه دلیل تبدیل الکتوز به

شمارش کپک و مخمر و کلیفرم

 streptococcus thermophilusدر نمو نه های

log

ا سیدالکتیک تو س باکتریهای آغازگر ا سب و کاهخ

نتایی شااامارک کپک و

 pHدر طی نگ هداری ،با رو ندی کاهدااای وا جه بود و

نگهداری نمونههای اسب ندان داد که تما ی حصوال

بی دترین یزان کاهخ در ا سب هاوی  10در صد شیر

عاری از کپک و

مر و کلیفرم در طو  21روز

مر و کلیفرم بودند.

جدول  -1شمارش میکروارگانیسمها در طول مدت زمان نگهداری  21روز ()Log cfu/g
ویژگیها
Lactobacillus
acidophilus
log ( LA-5
)cfu/ml

Lactobacillus
bulgaricus
()log cfu/ml

streptococcus
thermophilus
()log cfu/ml

مدت زمان نگهداری (روز)

نمونهها

روز 1

روز 7

روز 14

روز 21

اسب شاهد

9/56 0±/06 Ad

6/38 0±/13 Bd

5/36 0±/06 Cc

4/77 0±/08 Dd

اسب یوالف %10

9/78 0±/07Ac

9/12 0±/08Bc

8/47 0±/13Cb

7/47 0±/13Dc

اسب یوالف %15

9/90 0±/05Ab

9/45 0±/13 Bb

8/61 0±/07Cb

7/83 0±/05 Db

اسب یوالف %20

10/03 0±/04

9/80 0±/04

8/83 0±/04

8/08 0±/06

اسب شاهد

Aa

Ba

Ca

9/17 0±/02Ab

9/01 0±/07Ba

8/33 0±/09Ca

7/62 0±/05Da

7/53 0±/10

6/66 0±/09

6/76 0±/06 Dc
7/43 0±/08

اسب یوالف %10

Aab

9/61 0±/05

8/87 0±/08

اسب یوالف %15

9/55 0±/08 Aab

8/40 0±/05Bd

7/43 0±/07Cb

اسب یوالف %20

Aa

9/81 0±/07

8/57 0±/08

8/23 0±/11

اسب شاهد

Bb

Bc

Cb

Ca

Dc

Db

9/37 0±/05Ab

9/19 0±/06Bc

8/0±78/06Cb

8/37 0±/09Dc

8/74 0±/06

7/73 0±/05

8/76 0±/08 Db
9/21 0±/03 Da

اسب یوالف %10

Aa

10/50 0±/01

9/91 0±/03

اسب یوالف %15

10/57 0±/05 Aa

10/13 0±/04Ba

9/71 0±/03Ca

اسب یوالف %20

10/51 0±/06 Aa

10/11 0±/03 Ba

9/83 0±/09 Ca

Bb

Cb

هروف انگلیسی بزرگ غیر دابه در هر ردیف و هروف انگلیسی کوچک غیر دابه در هر ستون نداندهنده تفاو
درصد یباشد.

Da

Dd

عنیدار در سطح اهتما 95
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داد .نتایی هاصل ندان داد با افزایخ درصد شیر یوالف

نتایی این پژوهخ نداااان داد که جایگزینی شااایر یوالف

افزوده شااده ویسااکوزیته نمونه ها کاهخ ییابد .از بین

باعث کاهخ عنیدار ( pH )P>0/05و افزایخ اساایدیته

کلیه نمونهها فق

ا سبهای هاوی  15 ،10و  20در صد

و زنده انی باکتریهایی Lactobacillus acidophilus

شااایر یوالف در پایان  21روز هدابل تعداد باکتری های

 LA-5در ا سبهای هاوی شیر یوالف ن سبب به ا سب

زنده ( )106 CFU/mlبرای حصااوال پروبیوتیک ،طبق

شااااهد یگردد .بهطورکلی در کلیه نمونهها با گذشاااب

اساااتاندارد  FIL/IDFرا دارا بودند .با توجه به اهمیب

ز ان نگهداری ،شااامارک کلی باکتریهای پروبیوتیک و

زنده انی و هضااور باکتریهای پروبیوتیک در تعداد باال

آ غازگر ز نده و  pHکاهخ و اسااا یدی ته افزایخ یا فب.

جهب دساااتیابی به خواص سااات تی ب خ آنها ،ارزک

اسب هاوی  %20شیر یوالف در تمام روزهای نگهداری

تغذیهای دانه یوالف و توجه فراوان به این دانه در تولید

باایدااااتااریاان ااقاادار زنااده اااناای باااکااتااریهااای

حصوال غذایی فراسود ند ،یتوان از یوالف بهعنوان

پروبیوتیک Lactobacillus acidophilus LA-5را ندان

پریبیوتیک جهب تولید ا سب و انواع نو شیدنیهای لبنی
و غیر لبنی پروبیوتیک استفاده کرد.
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Study of microbial and physicochemical properties of yogurt containing oat milk
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Abstract
In recent years, due to their health benefits, probiotics are considered significantly. Keeping a large
number of probiotic bacteria alive until the expiration date is necessary to provide health benefits.
Oat, due to its soluble and insoluble fiber content and high fermentation ability by lactic bacteria, is
considered significantly. The aim of this study was to investigate the effect of oat milk as a prebiotic,
in production of functional yogurt as a new food product and study its microbial and physicochemical
properties. In this study, the replacement of 0, 10, 15 and 20% (v/v) oat milk with low-fat milk (2.5%)
was performed and its effect on the viability of Lactobacillus acidophilus LA-5 and starter cultures
bacteria (Lactobacillus bulgaricus and streptococcus thermophilus) and physicochemical properties
of probiotic yogurt during 21 days of storage (days 1, 7, 14 and 21) was investigated. Results showed
samples pH decreased with adding oat milk and acidity and viability of Lactobacillus acidophilus
LA-5 bacteria increased. Generally, in all of the samples during storage period, total count of probiotic
bacteria and starter cultures and pH were reduced and acidity was increased. Results showed that
samples viscosity decreases by increasing the percentage of oat milk in yogurt. Yogurt containing
20% oat milk showed highest viability of lactobacillus acidophilus LA-5 during all days of storage.
Keywords: Oat, Probiotics, Lactobacillus acidophilus LA-5, Starter cultures

