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 چکیده 

 الکتیس بیفیدوباکتریوم پروبیوتیک یها باکتری مقاومت بر ریزپوشانی تاثیر بررسی هدف پژوهش این در

(LAFTI-B94) وسلاسیدوفی الکتوباسیلوس و (LAFTI-L10  )طول در اکستروژن روش به 

 حاوی ماست ترتیب به BL، BLC ،(کنترل) C از بود عبارت تیمارها. باشد می ماست نگهداری

 حاوی ماست ترتیب به LAC و LA شده، کپسوله و آزاد صورت به الکتیس بیفیدوباکتریوم

 دو هر تعداد که داد نشان آمده بدست نتایج.  شده کپسوله و آزاد صورت به اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس

 در آزاد فرم به نسبت شده کپسوله اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس و الکتیس بیفیدوباکتریوم پروبیوتیک

 تأثیر بررسی(. P <05/0)داشت افزایش لگاریتمی سیکل یک حدود نگهداری طول در ماست هاینمونه

 مقدار بیشترین که داد نشان استفاده مورد پروبیوتیک هایباکتری و تجارتی استارتر متقابل

 تعداد. بود (LAFTI-L10) اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس حاوی ماست در بولگاریکوس الکتوباسیلوس

 در اما. نداشتند یکدیگر با داریمعنی اختالف مختلف تیمارهای در ترموفیلوس استرپتوکوکوس هایکلنی

 .بود بولگاریکوس الکتوباسیلوس از بیشتر ترموفیلوس استرپتوکوکوس تعداد هانمونه تمام

 ماندگاری اسیدوفیلوس، الکتوباسیلوس ،ریز پوشانیالکتیس، بیفیدوباکتریوم :کلیدیواژگان

 

 
 
 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مقدمه 

 در و غذایی مواد در آنها مقاومت میزان بودن پائین و سو کی از پروبیوتیک های باکتری  از حاصل های فرآورده محبوبیت

 با که تکنیکی. ارائه دهند آنها پذیری زیست افزایش  جهت جدیدی تکنیک محققینسبب شد  دیگر، سوی از گوارش دستگاه

 در ای تغذیه حاظل از را خود اثر تا مانده باقی گوارش دستگاه در بیشتری زمان مدت پروبیوتیک های باکتری آن از استفاده

 یا فیزیکی فرایند یک  پوشانی ریز. شود می نامیده کپسوالسیون عبارتی به یا پوشانی ریز ،تکنولوژی این امروزه. کنند ایفا بدن

 که باشد می متر میلی یا متر نانو از کمتر قطر با ذرات تولید منظور به حامل یک در ماده یک انداختن دام به جهت مکانیکی

 از یکی ماست. شودمی استفاده بیشتر شده کنترل سازی آزاد به نسبت نامطلوب محیطی شرایط علیه هاسلول ظتمحاف برای

 های باکتری کشت از ماست تهیه در سنتی بطور معموال. است شده شناخته پروبیوتیک غذایی حامل فراورده مهمترین

 جهت ماست تهیه طول در اخیر هایسال در. شودمی استفاده ترموفیلوس استرپتوکوکوس و بولگاریکوس الکتوباسیلوس

 استفاده مورد هایکشت اغلب. شودمی افزوده آن به میکروبی هایکشت زیادی مقدار آن پروبیوتیک خواص افزایش

 اآمریک بازارهای در 0790 دهه از پس. هستند  بیفیدوم بیفیدوباکتریوم و کازئی الکتوباسیلوس ، اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس

 پروبیوتیک، لبنی های فرآورده تولید اکنون هم بنابراین. شودمی عرضه اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس حاوی هایماست بیشتر

 ها پروبیوتیک انتقال و حفظ برای مناسبی محیط ماست کلی بطور. است گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد چشمگیری بطور

 ماست، مایه هایباکتری توسط رشد بازدارنده مواد تولید پراکسید، هیدروژن وجود ماست در زیرا شودنمی محسوب بدن به

 را محیط محلول، مواد غلظت بودن باال و کمتر آبی فعالیت پایین، pH و باال اسیدیته نگهداری، باالی دمای و محلول اکسیژن

 پذیری زیست باعث ها پروبیوتیک کردن کپسوله بنابراین(. lankaputhra et al1996) سازدمی نامساعد هاپروبیوتیک برای

 درمانی اثرات که گرم در کلنی واحد 600 را نیاز مورد پروبیوتیک مقدار حداقل. گردد می ماست اسیدی محیط در ها آن

 در کلنی واحد 800 و 900 را مقدار این نیز برخی(. Kurman and Rasic,1991)کردند پیشنهاد داشت خواهد مطلوبی

 در حتی و دیگر گونه به ای گونه از نیاز مورد مقدار اگرچه(. Rybka and Kailasapathy,1995)اند کرده ذکر لیتر میلی

 . باشد متفاوت است ممکن سویه یک هایگونه بین

 با شده داده پوشش و آلژینات با شده کپسوله کازیی الکتوباسیلوس و باکتریوم بیفیدیوم مانیزنده که است داده نشان تحقیقات

 کردن کپسوله همچنین(. Kailasapathy, 6006) بود آزاد های سلول از بیشتر داری معنی بطور UHT ماست در وزانکیت

 Godward and) دهدمی افزایش ماست جمله از اسیدی محصوالت در را آنها زیستی قابلیت پروبیوتیک باکتریهای

Kailasapathy,2003 .)را بیفیدوم بیفیدوباکتریوم پنیر آب پروتئین و پکتین ینات،آلژ مخلوط از استفاده با دیگر تحقیقی در 

. کردند بررسی صفراوی نمک و معده اسیدی محلول در را شده کپسوله و آزاد بیفیدوم بیفیدوباکتریوم مقاومت و کردند کپسوله

 سیکل 95/4 زادآ هایسلول pH=5.2 با معده اسیدی محلول در گرفتن قرار ساعت یک از پس که داد نشان آنها نتایج

 (.  Guerin et al,. 6002)یافت کاهش لگاریتمی سیکل یک از کمتر هاشده کپسوله و لگاریتمی
 روش تحقیق 

 خاکستر، درصد 64/0 پروتئین، درصد 2 چربی، درصد 6/2 رطوبت، درصد 80/88) ارومیه هایدامداری از شده تهیه شیر،

 استرپتوکوکوس مخلوط کشت) YC-X11ماست تجاری استارتر ،(pH=66/6 و الکتیک اسید برحسب اسیدیته درصد 04/0

 الکتیس بیفیدوباکتریوم دانمارک، هانسن کریستن شرکت از( بولگاریکوس گونه زیر دلبروکی الکتوباسیلوس و ترموفیلوس

(LAFTI-B94 )شرکت از DSM ،کشت محیط استرالیا MRSوRCA  بود ایتالیا کشور ساخت لیوفیلکوم شرکت از. 

 کردن ولهکپس

 پودر از گرم 08/0 ،05/0 مقدار ترتیب به(. Mandal et al,2006) شد انجام اکستروژن روش به هاپروبیوتیک کردن کپسوله

DVS سیکل 8 حدود در) نظر مورد محصول از کیلوگرم هر برای اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس الکتیس، بیفیدوباکتریوم 

 استریل( حجمی/وزنی) درصد 0/0 پپتون آب لیتر میلی 5 در ،(سازنده شرکت ملدستورالع اساس بر شده محاسبه لگاریتمی،
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 دمای در) استریل( حجمی/وزنی) درصد 6 آلژینات سدیم محلول از لیتر میلی 60 با و شدند آورده در سوسپانسیون بصورت

 به متر میلی 6/0 قطر با لاستری سرنگ توسط سلولی سوسپانسیون. شدند مخلوط( دقیقه 05 مدت به گرادسانتی درجه 060

 محلول در شدن سفت برای دقیقه 20 مدت به هاکپسول. شد تزریق استریل کلسیم کلرید موالر 05/0 محلول حاوی ظرف

 گرادسانتی درجه 4 دمای در استریل درصد 0/0 پپتون آب در مصرف زمان تا و گردیدند آبکشی سپس. شدند نگهداشته فوق

 (.6000و همکاران، زمردی)بود متر میلی 6/0 حدود در حاصله های هکپسول قطر. شدند نگهداری

 پروبیوتیک ماست تهیه

 85 دمای در سپس. شد تنظیم آن خشک ماده خشک، شیر درصد 6 افزودن با و گرم گراد سانتی درجه 50 دمای تا شیر

 دمای تا شدن خنک از پس. گردید هپاستوریز گرم آب حمام در آرام، زدن هم حال در دقیقه 05 مدت به گراد، سانتی درجه

 از کیلوگرم هر به گرم 05/0 حدود آن، سازنده شرکت دستورالعمل اساس بر) ماست تجاری استارتر گراد، سانتی درجه 42

 تیمار هر به( سازنده شرکت دستورالعمل اساس بر شده محاسبه) شده کپسوله و آزاد صورت به پروبیوتیک باکتری و( شیر

 :شدند تهیه تکرار 5 در تیمارها .گردید اضافه

  پروبیوتیک بدون ، (C) کنترل تیمار -0

  (BL) آزاد صورت به الکتیس بیفیدوباکتریوم حاوی تیمار -6

  (BLC) شده کپسوله صورت به الکتیس بیفیدوباکتریوم حاوی تیمار -2

 (LA) آزاد صورت به اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس حاوی تیمار -4

  ( LAC)شده کپسوله صورت به دوفیلوساسی الکتوباسیلوس حاوی تیمار -5

, 04, 9, 0 زمان فواصل در نگهداری طول در. شدند نگهداری گرادسانتی درجه 5±0 دمای در روز68 مدت به ماست هاینمونه

 .گرفتند قرار آزمایش مورد روز 68 و 60

 ماست استارترهای و هاپروبیوتیک شمارش

 تهیه سیترات سدیم تری %6 محلول در ماست هاینمونه از اول رقت آن، یاتمحتو شدن آزاد و هاکپسول شدن متالشی جهت

 سدیم تری لیتر میلی 70حاوی استریل دار زیپ هایکیسه در ماست شده همگن نمونه گرم 00 مقدار آن، تهیه برای. شد

 باز کامال هاکپسول ات گردید همگن دقیقه در 660دور با استومیچر توسط دقیقه 5 مدت و شد توزین استریل %6 سیترات

 سپس. شد تهیه استریل درصد 0/0 پپتون آب لیتر میلی 7 به رقت هر از لیتر میلی یک افزایش با بعدی هایرقت سری. شوند

 سوربیتول درصد 00 محلول لیتر میلی 00) آگار سوربیتول–MRS محیط در اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس پلیت پور صورت به

  محیط در الکتیس بیفیدباکتریوم و( 0778 ، شاه و راویال) شد اضافه هاپلیت در ریختن از قبل شتک محیط لیتر میلی 70 به

  RCA توسط هوازیبی شرایط تحت و شدند داده کشت پلیت پور صورت به نظر مورد رقت از لیتر میلی یک مقدار به آگار 

 هاکلنی تعداد سپس. شدند گذاری گرمخانه گرادسانتی درجه 29 دمای در ساعت 96 مدت به هوازی،بی جار در پک گاز

 (.6002 همکاران، و کراسکوپ) گردید شمارش

 محیط از ترموفیلوس استرپتوکوکوس و( pH=5.2)اسیدی MRSA کشت محیط از نیز بولگاریکوس الکتوباسیلوس کشت برای

M17 به هوازی شرایط در ترموفیلوس کوساسترپتوکو و هوازیبی شرایط تحت بولگاریکوس الکتوباسیلوس.گردید استفاده 

 Ozer) گرفت قرار شمارش مورد ها کلنی تعداد سپس. شدند گذاری گرمخانه گرادسانتی درجه 29 دمای در ساعت 96 مدت

et al,2009.) 

 آماری طرح روش

 سطح در MSTAT-C رافزا نرم توسط LSD آزمون با هامیانگین. شد تحلیل و تجزیه Minitab افزار نرم از استفاده با نتایج

 .گردید مقایسه درصد 5 احتمال
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  یافته ها
 ماست های نمونه در پروبیوتیک هایباکتری بقای

( LA و BL هاینمونه) آزاد صورت دو به اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس و الکتیس بیفیدوباکتریوم هایپروبیوتیک تعداد تغییرات

 0 درنمودارهای گرادسانتی درجه 5±0 دمای در نگهداری روز 68 طول در ماست در( LAC و BLC هاینمونه) شده کپسوله و

 .است شده آورده 6 و

 

 
 .نگهداری روز 82 طول در ماست در الکتیس بیفیدوباکتریوم تعداد تغییرات-1 نمودار

BL (آزاد صورت به الکتیس بیفیدوباکتریوم حاوی ماست )و BLC (کپسوله الکتیس بیفیدوباکتریوم حاوی ماست) 

 

 

 

 
نگهداری روز 82 طول در ماست در  اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس تعداد تغییرات-8 نمودار  

LA (آزاد صورت به اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس حاوی ماست )و LAC (کپسوله اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس حاوی ماست) 
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 ترتیب به BLC و BL تیمارهای در الکتیس بیفیدوباکتریوم هایباکتری تعداد تولید، از بعد روز یک ،( 0) دارنمو به توجه با

 لگاریتمی سیکل 25/7 و 45/8 به آنها تعداد( روز 68 از پس) نگهداری زمان انتهای در که بود لگاریتمی سیکل 28/8 و 58/8

  .یافت افزایش

 و 07/9 ترتیب به LAC و LA تیمارهای در اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس هایباکتری دادتع تولید از بعد روز یک طور همین

  .رسید لگاریتمی سیکل 62/8 و 5/9 به ترتیب به آنها تعداد نگهداری روز 68 از پس که بود لگاریتمی سیکل 0/9

 نگهداری طول در آزاد صورت به BLCو BL تیمارهای در الکتیس بیفیدوباکتریوم هایباکتری تعداد حاصل نتایج به توجه با

 هایباکتری تعداد همچنین(. P<05/0) داد نشان افزایش لگاریتمی سیکل یک حدود شده کپسوله فرم در اما ماند ثابت تقریبا

 سیکل 6/0 و 4/0 حدود در ترتیب به نگهداری روز 68 از پس LAC و LA تیمارهای در اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس

 .نبود دارمعنی آزاد فرم در افزایش این که. افتی افزایش لگاریتمی

 استارتر های میکروارگانیسم بقای

 استرپتوکوکوس و بولگاریکوس الکتوباسیلوس هایمیکروارگانیسم تعداد بر پروبیوتیک، هایباکتری نوع تأثیر 2 نمودار در

 تیمارهای در را ترموفیلوس استرپتوکوکوس و بولگاریکوس الکتوباسیلوس تعداد ترتیب به 5 و4 های نمودار در و ترموفیلوس

 .است شده داده نشان گراد سانتی درجه 5±0 دمای در نگهداری روز 68 طی  مختلف

 

 

 
مختلف تیمارهای در ترموفیلوس استرپتوکوکوس و بولگاریکوس الکتوباسیلوس  تعداد -3 نمودار  

C (کنترل ماست)،  BL (آزاد صورت به الکتیس بیفیدوباکتریوم حاوی ماست )و BLC (صورت به الکتیس بیفیدوباکتریوم حاوی ماست 

 صورت به اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس حاوی ماست) LAC و( آزاد صورت به اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس حاوی ماست) LA ،(کپسوله

 (.کپسوله
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نگهداری روز 82 طول در پروبیوتیک هایباکتری حاوی هاینمونه در ترموفیلوس استرپتوکوکوس تعداد ییراتتغ -4 نمودار  

C  (کنترل  ماست)، BL (آزاد صورت به الکتیس بیفیدوباکتریوم حاوی ماست )و BLC (صورت به الکتیس بیفیدوباکتریوم حاوی  ماست 

 صورت به اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس حاوی ماست) LAC و( آزاد صورت به لوساسیدوفی الکتوباسیلوس حاوی  ماست) LA ،(کپسوله

 (.کپسوله

 

 

 
نگهداری روز 82 طول در پروبیوتیک هایباکتری حاوی هاینمونه بولگاریکوس الکتوباسیلوس  تعداد تغییرات  -5نمودار   

C    (کنترل  ماست)، BL (آزاد صورت به الکتیس اکتریومبیفیدوب حاوی ماست )و BLC (به الکتیس بیفیدوباکتریوم حاوی ماست 

 به اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس حاوی ماست) LAC و( آزاد صورت به اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس حاوی ماست) LA ،(کپسوله صورت

 (.کپسوله صورت

 

 الکتوباسیلوس به نسبت ترموفیلوس پتوکوکوساستر تعداد کاهش مختلف تیمارهای در تحقیق این نتایج به توجه با

 در و مقدار کمترین داری معنی بطور کنترل نمونه در بولگاریکوس الکتوباسیلوس تعداد  نتایج اساس بر .بود کمتر بولگاریکوس

 هایسیدآمینها به باکتری این نیازمندی شاید آن دلیل. بود مقدار بیشترین آزاد صورت به الکتیس بیفیدوباکتریوم حاوی تیمار

 بیفیدوباکتریوم همزیستی اثر آزاد تیمار در باکتری این تعداد بودن باال علت. باشد پایین مولکولی وزن با پپتیدهایی و آزاد

. است شده آن فعالیت و رشد افزایش موجب مغذی مواد دسترسی قابلیت افزایش طریق از که باشد باکتری این با الکتیس
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 الکتوباسیلوس مقدار بیشترین که داد نشان استفاده مورد پروبیوتیک هایباکتری و تجارتی ارتراست متقابل تأثیر بررسی

 تیمارهای در ترموفیلوس استرپتوکوکوس هایکلنی تعداد. بود اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس حاوی  ماست در بولگاریکوس

 الکتوباسیلوس از بیشتر ترموفیلوس استرپتوکوکوس دادتع هانمونه تمام در اما. نداشتند یکدیگر با داریمعنی اختالف مختلف

 .بود بولگاریکوس

  گیریبحث و نتیجه
 این .(Kailasapathy and Rebka,1997) باشدمی ماست در ها پروبیوتیک مقاومت بودن پایین از حاکی مطالعات بیشتر

 طول در پروبیوتیک هایباکتری تعداد کاهش اصلی علت را ماست pH نسبی بودن پایین و اسیدیته میزان بودن باال محققین

 آزاد فرم به هاالکتوباسیلوس تعداد بررسی این نتایج اساس بر اما .(Ghodussi and Robinson,1996) دانندمی نگهداری

وتیکپروبی سویه به مربوط شاید اختالف این علت. ندارد مطابقت تحقیقات این نتایج با که داد نشان افزایش نگهداری طول در

 Phillips et)دارد بستگی آنها گونه و نوع به پروبیوتیک هایباکتری انواع ماندگاری در اساسی اختالف.باشد استفاده مورد های

al,2006 .) 

 ماست در نگهداری دوران تمام در خودشان غلظت حفظ در خوبی سلولی پایداری الکتوباسیلی هایگونه که شده است  گزارش

 جمله از رشد فاکتورهای باالی میزان شوند،می برده کاربه ماست استارترهای همراه به هاپروبیوتیک کهیهنگام. دادند نشان

 این نتایج که است شده هاالکتوباسیلوس رشد ماندن باقی پایدار و ثابت موجب پروتئولیز از حاصل آمینواسیدهای و پپتیدها

 پروتئولیتیک هایگونه برخی وجود که است شده گزارش نینهمچ.  (Donkor et al,2007)دکن می تایید را بررسی

 توجه با همچنین. (Shihata and Shah,2000) بخشد بهبود را ها پروبیوتیک مقاومت تواندمی بولگاریکوس الکتوباسیلوس

 داری معنی وربط آزاد فرم به نسبت اندشده استفاده کپسوله صورت به که هایی باکتری تعداد افزایش تحقیق این نتایج به

 ماست در پروبیوتیک های کشت حفظ به کردن کپسوله دادن نشان برای شاهدی افزایش این. بود مقدار بیشترین

 ترکیبات با دادن پوشش و کردن کپسوله از استفاده با(.  Krasaekoopt et al,2003؛(Sultana et al,2000تاس

 نگهداری پایین دمای و pH کاهش الکتیک، اسید مقدار افزایش لهجم از نامساعد شرایط از هاپروبیوتیک هیدروکلوئیدی،

 . . (Anal and Singh,2007) یابدمی افزایش آنها مقاومت  آزاد هایپروبیوتیک با مقایسه در لذا شوندمی محافظت

 اسیلوسالکتوب به نسبت ترموفیلوس استرپتوکوکوس تعداد کاهش مختلف تیمارهای در تحقیق این نتایج به توجه با

 هاینمونه در هاالکتوباسیل به نسبت هااسترپتوکوکوس  بیشتر بقای کننده تأیید نیز دیگری  تحقیق. بود کمتر بولگاریکوس

 الکتوباسیلوس حاوی پروبیوتیک دوغ بر  دیگر  تحقیقات در همچنین(. Kok Tas and Guzel ,2010)بود تولیدی ماست

 و طاهری)بود ترموفیلوس استرپتوکوکوس از بیشتر بولگاریکوس الکتوباسیلوس تعداد کاهش که شد مشاهده اسیدوفیلوس

 در نگهداری دوره پایان در کپسوله و آزاد صورت دو هر به پروبیوتیک هایباکتری نهایی تعداد بررسی این در(.8811، همکاران

 781 حداقل) بود انسان سالمتی در درمانی اثرات ایجاد برای الزم شده توصیه مقدار حداقل از بیشتر ماست هاینمونه تمام

 (.گرم در کلنی

ها را افزایش ها در دستگاه گوارش شده و زمان ماندگاری آنهای پروبیوتیک سبب مقاومت آنبه طور کلی ریزپوشانی باکتری

 میدهد تا این که در بدن اثر سالمت بخشی خود را ایفا کند.
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