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  چکیده
 Streptococcus thermophilus ،Lactococcus lactisهای استارتر  اکتریـده با بـهیه شـمکی تـن د آبـیر سفیـپن

subsp lactis و Lactococcus lactis subsp cremoris  ،Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
بررسـی  منظور   بهLactobacillus acidophilus LA5و  Bifidobacterium lactis BB12های پروبایوتیک  و باکتری

-ABY  و ABY-2  نـوع ترکیـب اسـتارتری      دوپروبایوتیک طی مرحله تولید، رسیدن و نگهـداری در          های   ماندگاری باکتری 
2+R703نتایج نـشان داد کـه در تمـام پنیرهـا     .  ماه مورد مطالعه قرار گرفت4مدت   بهBifidobacterium lactis BB12 

 ABY-2  وABY-2+R703 پنیرهـای .  داشـت Lactobacillus acidophilus LA5مانـدگاری بهتـری را نـسبت بـه     
دهنـده کلنـی در      واحدهای تشکیل  107با سطح تلقیح اولیه      BB12سیکل لگاریتمی کاهش در میزان       72/2 و   85/1 ترتیب با  به

 حفظ  زا  روز توانستند جمعیت سلولی خود را تا سطوح پیشنهادی برای داشتن اثرات سالمتی             45و  120 تا ترتیب  به لیتر هر میلی 
 ماه 4 در هیچ کدام از پنیرهای تولیدی نتوانست قابلیت زیستی خود را تا پایان Lactobacillus acidophilus LA5. نماید

 ارزش پروبـایوتیکی   لیتر دهنده کلنی در هر میلی     واحدهای تشکیل  109 تا    اما با افزایش سطح تلقیح     در سطح مطلوب حفظ کند    
عنـوان    نوع پنیر تولیـدی بـه  دودر این تحقیق، هر   .حفظ شد  روز   15 تا   ABY-2+R703  ماه و پنیر   2 تا پایان    ABY-2پنیر  

  .گردند پنیرهای پروبایوتیک معرفی می
  

   پروبایوتیک، ماندگاری، پنیر: کلیدیهای واژه
  

  1مقدمه
1واژه پروبایوتیک 

 از واژه یونانی پروبیوس بـه معنـای         2
الـی  . بخـش اقتبـاس شـده اسـت        بخش یـا زیـست     حیات

2)1907 (مچنیکوف
 کـسی بـود کـه بـر اثـرات           ، نخـستین  3

او فرضـیه   .  تأکیـد کـرد    یهای الکتیک  بخش باکتری  سالمتی

                                             
  mkhomeiri@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*

1- Probiotic 
2- Elie Metchnikoff 

3ارتباط با عناوین طول عمر بدون پیر شـدن        ر  خود را د  
 و  4

4استمرار حیات 
 به چـاپ رسـانید و در آن         1908 در سال    5

سالمت و طول عمر باالی کشاورزان بلغاری را به مصرف          
کـره  و  ست و دوغ    های تخمیری شیر نظیر ما     وردهآزیاد فر 

  ).2006 ،وندی سهرابمرتضویان و (نسبت داد 

                                             
3- Longevity-Without Aging 
4- Prolongation of Life 



 FAO/WHO(1(ه شــده توســط یــطبــق تعریــف ارا
ای هستند که وقتی  های زنده ها، میکروارگانسیم پروبایوتیک

میــزان کــافی مــصرف شــوند اثــر ســالمتی بــر میزبــان  بــه
  .گذارند می

ــالمتی در    ــد س ــرات مفی ــی از اث ــربرخ ــای وردهآف  ه
زایی،  امل خواص ضدسرطانی و ضدجهش    پروبایوتیکی ش 

تحریـک، تقویــت و تنظــیم سیــستم ایمنــی بــدن، کــاهش  
 عدم تحمل الکتـوز     ،کلسترول خون، کمک به رفع عارضه     

  ).2000شاه، (باشد  ای می و افزایش ارزش تغذیه
هوازی، گـرم    های بی  ها، میکروارگانیسم  بیفیدوباکتریوم

بهینه رشـد    pH.باشند مثبت، غیراسپورزا و غیرمتحرک می
کمتـر  های  pHدر   ها این باکتری  رشد   ، است 7 تا   5/6 آنها
شود، دمـای بهینـه رشـد         کند یا متوقف می    8 یا باالی    5 از

  انسانی بـین   أمنشها با    بیفیدوباکتریوم های برای بیشتر گونه  
بویلس تـون و همکـاران،      ( است   گراد سانتی  درجه 38-36

2004(. Lactobacillus acidophilus ای گــرم  همیلــ
های منفرد    صورت سلول  که به باشد    میمثبت با انتهای گرد     

. گـردد   مـشاهده مـی   ای   صورت زنجیـره   تایی یا به  و نیز دو  
میکرومتـر   5/1-6 عـرض و      میکرومتـر  6/0-9/0ها    سلول

ــد ــول دارن ــاژک.ط ــپورزا و  غیرت ــرک، غیراس  دار، غیرمتح
 هـا    ایـن بـاکتری    یمم رشد ـاپت. مک هستند ـرمقاوم به ن  ـغی

 5/5-6  رشـد اپتـیمم  pH و گـراد  درجـه سـانتی   40-35
  ).1999گومز و مالکاتا، ( باشد می

 توسـط   2سـودمند نه غـذاهای فرا   ـدام در زمیـ   ـاولین اق 
ورت گرفــت کــه ـصــ 1980ال ـهــا در اواخــر ســ نیـژاپــ
شده با ترکیبـاتی کـه توانـایی ایجـاد           عنوان غذاهای غنی   به

اسـتانتون و    (توصیف شـدند   اثرات مفید سالمتی را دارند،    
ــاران،  ــیش از    ).2001همک ــه ب ــده ک ــین زده ش  70تخم

ــاوی   ــصول ح و  Lactobacillus acidophilusمح
Bifidobacterium bifidum     ،که شـامل خامـه تـرش

باشـد    دسرهای منجمد مـی    و  کره، ماست، پودر شیر    ،دوغ
  ).1995شاه و همکاران، (شود  در سراسر جهان تولید می

 ادعا شده برای    زایی  مفید سالمتی منظور ایفای اثرات     به
 طـی در  هـا بایـد      هـای پروبایوتیـک، ایـن بـاکتری        باکتری

                                             
1- Food and Agriculture Organization of the United 
Nations/World Health Organization (FAO/WHO) 
2- Functional Foods 

زنـده   صنعتی و در طول نگهداری ماده غـذایی          یندهایآفر
میزان باالیی در زمان مصرف وجود داشته باشند،  به و   مانده

 را هنگـام عبـور از       عالوه باید قابلیت زنده مانـدن خـود        به
 میزان تغییر در     بنابراین . حفظ کنند   روده نیز   و محیط معده 
و عوامـل    تولید تا مـصرف     در طول مراحل   آنها ماندگاری

وینـدروال و   (د  شـو  بایـد مـشخص      تأثیرگذار بر ماندگاری  
حـداقل   ).2002 وینـدروال و همکـاران،    ؛  2000همکاران،  

در  پروبایوتیـک    هـای  باکتری  حضور سطح پیشنهادی برای  
بینــسون، ا ر؛1997، شــاه (105 ســطوح .غــذا متغیــر اســت

 آرویا  ؛1998پاگانو،  ( 106،  )1995 شاه و همکاران،     ؛1987
ــاران،  ــامونا،  ار؛ 1994و همک ــسون و س  107و  )1992بین

دهنـده کلنـی در       تشکیل واحد) 1994بینسون،  اسامونا و ر  (
طـورکلی   بـه امـا   . انـد  پیـشنهاد شـده    از محـصول     3هر گرم 

دهنـده   ل تـشکی  واحـد  106صنعت غذا سطح پیشنهاد شده      
ــرم   ــر گـ ــی در هـ ــصرف را  کلنـ ــان مـ ــرایدر زمـ   بـ

Lactobacillus acidophilusو اهــ ، بیفیــدوباکتریوم 
بویلس تون و   ( است   پذیرفتههای پروبایوتیک    باکتری دیگر

 هـای   برتری پنیرها نـسبت بـه فـرآورده        ).2004همکاران،  
عنـوان یـک سیـستم       تخمیر شـده تـازه ماننـد ماسـت، بـه          

 -ای های زنـده بـه محـیط معـده         تیکدهنده پروبایو  تحویل
 مقـدار  و  باالتر، ماده جامـد  pHای، به سبب داشتتن روده

ــی ب ــشچرب ــال آنی ــه دنب ــا در طــول تر و ب  محافظــت آنه
انگ و ( ای است روده -ای معدهنگهداری و عبور از ناحیه 

ــاران،  ــاکتری ).2006همک ــه  ب ــک ب ــای پروبایوتی ــور  ه ط
 در پنیـر    )1995(گـومز و همکـاران      آمیزی توسط    موفقیت

، Crescenzaدر پنیـر    ) 1998(گودا، گوبتی و همکـاران      
، کوربـو و    Frescoدر پنیـر    ) 2000(ویندروال و همکاران    

، انگ و همکاران    Canestratoدر پنیر   ) 2001(همکاران  
مـصرف   .اند در پنیر چدار مورد استفاده قرارگرفته     ) 2006(
های فعـال    اکتری مقادیر باالیی از ب    دارایهای لبنی    وردهآفر

دلیل داشـتن اثـرات مفیـد سـالمتی توصـیه            پروبایوتیک به 
که این محصوالت هنـوز در ایـران         با توجه به این   . شود می
 تولیـد آنهـا     قریباًـکرده و ت  ـیدا ن ـگاه خاص خود را پ    ـجای

ــشده اســت ــر تولیــد ایــن در صــنعت رایــج ن ، مطالعــه ب
توانـد   نـد، مـی   ای که دار    با توجه به مزایای ویژه     ها  فرآورده

                                             
3- Colony Forming Unit Per Gram (CFU/g) 



از ها در کشور باشـد،       وردهآکمک مؤثری در توسعه این فر     
 دو نـوع از ایـن        در این بررسی قابلیـت مانـدگاری       رو این

ــاکتری ــا، ب و   BB12(Bifidobacterium lactis (ه
)LA5 (Lactobacillus acidophilus ــر  را در پنیـ

 منظور ارزیابی امکان تولید پنیر پروبایوتیـک   سفید ایرانی به  
  .گرفتمورد مطالعه قرار 

  
  ها مواد و روش

ن ـدر ایــ :هاـازی آنـــســ ادهـر و آمـــارتـــه استـهیـــت
وع بــاکتری ـنیر از دو نـــولید پـــرای تـــررسی بـــبــ

 LA5( Lactobacillus acidophilus( پروبـایوتیکی، 
صــورت   بــهBB12( Bifidobacterium lactis (و

سـت  کشت مخلـوط و همـراه بـا اسـتارترهای آغـازگر ما            
)Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus  وStreptococcus thermophilus 
)Y370 ((ــتارترو ــر  اس  Lactococcus lactis( پنی

subsp lactis  وLactococcus lactis subsp 
cremoris )R703 ((ـ ه ا ـب. دـشاده  ـفـتـاس ن ترتیـب   ـی

ـ ـر پ ـیـ ـنـوع پ ـ ن دو ـ    ایوتیکیـروب  یارترـرکیب استـ  ـ بـا ت
ABY-2) های  ریـحاوی باکتLA5،BB12 و  Y370 (

 ، LA5،BB12هـای   حاوی باکتری( ABY-2+R703و 
Y370  وR703 (در سه تکرار تولید شد.  

هــای  صــورت کــشت اســتارترهای مــورد اســتفاده بــه
DVS1         از نمایندگی شرکت کریستسن هانـسن دانمـارک 

 -18ع مـصرف در فریـزر       قـ در تهران تهیه گردید و تـا مو       
  . نگهداری شدگراد  سانتیدرجه

 نماینـدگی   براساس دسـتور کـار    سازی استارترها    آماده
ـ  پـذیرفت کننده انجـام     شرکت تولید  صـورت کـه     یـن ه ا ، ب

طور جداگانـه در     به)  واحد 50(ها   محتوی هر کدام از بسته    
چـرخ   شـیر پـس   لیتـر    میلـی  500 شرایط کامالً اسـتریل در    

، براساس  خوبی مخلوط شد   سپس به  استریل حل گردید و   
اتیلنـی   پلـی  هـای  میزان مورد نیاز، مخلوط حاصل در لولـه       

استریل برای هر بار مصرف در شرایط استریل ریخته شـد           
دهنده کلنـی در هـر        تشکیل واحد 107 این میزان باالتر از   (

بـه سـرعت توسـط      و  ) هـا بـود    برای کلیه نمونـه    لیتر میلی

                                             
1- Direct Vat Set 

تـا   گراد درجه سانتی  -18 و در فریزر     نیتروژن مایع منجمد  
تهیه شده فقط قبـل      های نمونه. زمان مصرف قرار داده شد    

  .گرفتند از مصرف ذوب شده و مورد استفاده قرار
 72دمـای   ( HTST2 بـه روش     ابتدا شیر خـام    :تولید پنیر 

 پاستوریزه گردید، بعـد     ) ثانیه 15مدت   به گراد درجه سانتی 
، گــراد  درجــه ســانتی42از خنــک شــدن شــیر تــا دمــای 

قبــل آمــاده شــده،  ای آغــازگر و پروبایوتیــک ازاســتارتره
، ندشـد  اضافهزمان در شرایط استریل به شیر        صورت هم  به

)  در صد لیتر شیر     گرم یک ( دقیقه، رنت  20بعد از گذشت    
بـه  )  در صد لیتر شـیر     گرمپانزده  ( میزان  کلسیم به  ورو کلر 

 ساعت، دلمه   2، بعد از حدود     دگردیشیر اضافه و مخلوط     
با کارد اسـتریل بـرش داده شـد تـا آب پنیـر              تشکیل شده   

هـای بـرش داده       دقیقه بعد دلمه   20راحتی خارج گردد،     به
های  توسط وزنه شده در پارچه صافی استریل ریخته شد و     

 پنیر تشکیل شـده     ،سنگین پرس گردید، بعد از پرس کافی      
برش داده شد و    متر   سانتی 2×2در ظروف استریل در ابعاد      

 سـاعت قـرار     16مـدت     بـه   درصد 18 نمک استریل  در آب 
اتیلنی   در ظروف پالستیکی پلی    در مرحله بعد، پنیر   . گرفت

بندی گردیـد     بسته  درصد 10نمک   در شرایط استریل با آب    
ــه ــور  و ب ــیمنظ ــیدنط ــای در ، دوره رس ــه 14 دم  درج
درجـه   4 آن در دمـای    بعـد از      مـاه،  2مـدت     به گراد سانتی
و .  ماه نگهداری شـد    2مدت    به) دمای یخچال ( گراد سانتی

ــدت،  ــن م ــد از ای ــاه دیگــر در یخچــال  2  بع  درجــه 4 م
  .برای گذراندن دوره نگهداری قرار داده شدندگراد  سانتی

مانــدگاری  :هــا بررســی میــزان مانــدگاری پروبایوتیــک
بالفاصـله بعـد از     (ها در طـول مرحلـه تولیـد          پروبایوتیک

) اریگـذ  نمک آب یح، دلمه پس از پرس و پنیر پس از        ـتلق
بـه  )  مـاه  4(دن و نگهـداری     ـول دوره رسیـ   ـیز در طـ   ـو ن 

ـ  ـمـ  روز یک بـار      15ی هر   ـفاصله زمان   ررسی قـرار  ـورد ب
ـ   هـمونـرم از ن  ـ گ 10ورت که   ـص ینه ا ب. فتگر نیر ـهای پ

ــا  ــ  میلــی90را ب هــای  تونه اســتریل در کیــسهـلیتــر آب پپ
 دلـمـــ (رکمخـــصوص ریختـــه و در دســـتگاه اســـتومی

seward400 گن شـد  ـ هم )ستانـلـور انگ ـکشت  ـساخ .
ط ـیـحـروی م رـر ب ـظــورد ن ـهای م  تـیه رق ـهـس از ت  ـپ

                                             
2- High Temperature-Short Time Pasteurization 



ـ  ـتـص ـت اخ ـشـک  1ختن در پلیـت   ـریـ ورت  ـصـ  هـاصی ب
 Agar رای این کـار از محـیط کـشت        ـب. ت گردیدند ـکش

MRS-NNL2همــراه   بــهL-بــرای شــمارش   سیــستئین
Bifidobacterium و MRS-IM Agar3 ــه همــراه  ب

 Lactobacillus acidophilus ی شـمارش مالتوز بـرا 
 72مـدت     به Agar MRS-NNLمحیط  . استفاده گردید 

 گراد  درجه سانتی  37 دمای   در هوازی ساعت در شرایط بی   
ــهAgar MRS-IMو  ــای  ســاعت72مــدت   ب  37 و دم

 شـد و    گذاری خانه گرم در شرایط هوازی     گراد درجه سانتی 
مورد شمارش  های رشد کرده     بعد از این مدت تعداد کلنی     

  .قرار گرفتند
  تکرار انجـام   3 در   ها ه آزمایش هم :تجزیه و تحلیل آماری   
 در  SASافـزار    ها با استفاده از نـرم      و تجزیه و تحلیل داده    

قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده از آزمون دانکن انجام          
 ترسـیم   Excelافزار   نمودارهای مورد نیاز توسط نرم    . شد
  .شد
  

  نتایج و بحث
 Bifidobacterium lactisهــای   بــاکتریدادتعــ
BB12    در پنیرهایABY-2  ،ABY-2+R703   بعد از ،

 سـیکل لگـاریتمی     31/1  و 36/1ترتیـب    مرحله پـرس بـه    
  درصد 18نمک  در آب گذاری کـنم زایش و بعد از آبـاف

                                             
1- Pour Plate 
2- De Man Rogosa and Sharpe Agar, Contains 
(Neomycin Sulphate, Nalidixic Acid, Lithium 
Chloride) 
3- De Man Rogosa and Sharpe-Identification 
Medium Agar 

ــه   ــزان بـ ــن میـ ــدهای  35/1 ×108  و43/3 ×108ایـ واحـ
در . هش یافـت  کـا  از پنیـر     دهنده کلنی در هر گـرم      تشکیل

گذاری  نمک از لحظه تلقیح تا آب    (مجموع در مرحله تولید     
 سـیکل   25/0  و 82/0 ترتیـب  میزان سلولی بـه   )  درصد 18

 میانگین ماندگاری این باکتری در      .لگاریتمی افزایش یافت  
 لگاریتم  40/8 و 45/8 ترتیب در این پنیرها    مرحله تولید به  

 .اسـبه شـد    مح دهنده کلنی در هـر گـرم       واحدهای تشکیل 
Lactobacillus acidophilus LA5 نیــز بــا میــزان 

 دهنـده کلنـی در هـر    واحـدهای تـشکیل   107 تلقیح اولیـه 
  و ABY-2بـه شـیر پاسـتوریزه بـرای پنیرهـای            لیتر میلی

ABY-2+R703    ها باکتری تعدادترتیب   افزوده شد که به 
 و  ه سیکل لگاریتمی در طی پرس افزایش یافت       01/2و   4/0

 و 38/3×107 بــه  درصــد18گــذاری  نمــک بدر مرحلــه آ
. رسید دهنده کلنی در هر گرم  واحدهای تشکیل  55/2×108

دلیل خـروج آب     بهافزایش جمعیت سلولی در این مرحله       
پنیر در اثر اعمال فشارهای مکـانیکی در مرحلـه پـرس و             

 آنـالیز   .باشـد  ها در واحد حجـم مـی       افزایش غلظت سلول  
 در  هـا   تعـداد بـاکتری   ا در   داری ر  آماری نیز تفـاوت معنـی     

 .گـذاری نـشان داد     نمـک  مرحله پـرس و از پـرس تـا آب         
هـا را در      میـزان مانـدگاری ایـن بـاکتری        2  و 1های   شکل

  .دنده مرحله تولید نشان می

  

  
  

  ABY+R. و ABY در مرحله تولید در پنیرهای نوع LA5های   تغییرات در تعداد سلولروند -1شکل 



 
  

 .ABY+R  وABY در مرحله تولید در پنیرهای نوع BB12 های  سلولتعداد تغییرات در روند -2 شکل

  
ـ  ـعد از مـ   ـب  رونـد   BB12هـای    ولـد، سلـ  ولیـرحله ت

  و ABY-2ترتیـب در پنیرهـای       نزولی را طی کرده و بـه      
ABY-2+R703 ــه ــدهای  2/1×107 و68/3 ×104 ب واح

روز (در پایان دوره رسیدن      دهنده کلنی در هر گرم     تشکیل
دهنـده   واحدهای تـشکیل   07/1×106 و 80/2 ×102و  ) 60

 )120روز (در پایــان دوره نگهــداری  کلنــی در هــر گــرم
شترین میزان افت سلولی برای این بـاکتری پـس          ـبی. رسید
 و   درصـد  18گذاری   نمک آب تقال از مرحله پرس به    ـاز ان 

  و 32/2رتیب بـا    ـت  به  درصد 10 به   دـ درص 18نمک   از آب 
 آنـالیز آمـاری نیـز       ، سیکل لگـاریتمی مـشاهده شـد       06/1

 ،3شـکل   .داری را در ایـن مراحـل نـشان داد     تفاوت معنی 
 نتـایج   .دهـد  ر سلولی را در این پنیرها نشان مـی        روند تغیی 

عنوان عامل بازدارنده، فاکتور     نمک به که   گر این است  نشان
وع ـمـ ـدر مج . ولی بوده است  ـت سل ـر اف ـیرگذاری ب ـأثـت

 85/1  و 27/5  پنیـر،  مـصرف از مرحله تلقیح تا پایان دوره       
 .سیکل لگاریتمی کاهش در میزان این باکتری مشاهده شد        

 روز، بـا نتـایج گـوبتی و         15ا پایان   ـدست آمده ت    به ایجـنت
  ایتالیــایی بــرایCrescenzaدر پنیــر ) 1998(همکــاران 
longum Bifidobacterium  14طــی دوره نگهــداری 

 تـا پایـان دوره      دسـت آمـده     بهنتایج  . مطابقت داشت روزه  
در پنیـر گـودا،     ) 1995(رسیدن با نتایج گومز و همکـاران        

 آرژانتینی و   Frescoدر پنیر   ) 2000(ن  ویندروال و همکارا  
 پرتغـالی   Canestrstoدر پنیر   ) 2001(کوربو و همکاران    

.  مطابقــت داشــتbifidum Bifidobacterium بــرای
ها نیز کاهشی کمتر از یک سیکل لگاریتمی را طـی دوره            آن

  . روزه مشاهده کردند60نگهداری 
Bifidobacterium lactis BB12 پنیــــردر  

ABY+R   ماندگاری باالتری نسبت بـه پنیـر نـوع         درصد
ABY 39/1 و ایـن بـاکتری بـا میـزان مانـدگاری              داشت 
روز (تا پایان مدت نگهداری نسبت به مرحله تلقیح درصد 

واحـدهای   106جمعیت سـلولی خـود را در سـطح          ) 120
 ترکیـب   در. حفـظ نمـود   دهنده کلنی در هـر گـرم          تشکیل

 19/0گاری   این بـاکتری بـا میـزان مانـد         ABYاستارتری  
دهنده کلنی در     واحدهای تشکیل  107 با تلقیح اولیه     درصد

 روز، جمعیت باکتریایی تـا سـطح        45مدت    به لیتر  هر میلی 
. حفـظ شـد   دهنده کلنی در هر گرم        واحدهای تشکیل  105

 درصـد،   035/0پس از گذشت یک ماه با میزان ماندگاری         
دهنـده کلنـی در هـر         واحدهای تشکیل  104جمعیت آن به    

در ماه آخر میزان افت سلولی در ایـن ترکیـب           . رسیدگرم  
کـه دو     طوری  استارتری نسبت به نوع دیگر شدیدتر بود، به       

. سیکل لگاریتمی کاهش را در جمعیت سـلولی نـشان داد          
، اسـتفاده از ترکیبـات      دست آمده   بهبنابراین براساس نتایج    

بـرای بـاکتری     ABY نوع    نسبت به  ABY+Rاستارتری  
BB12    ــت دارد ــی ارجحی ــفید ایران ــر س ــد پنی . در تولی

Lactobacillus acidophilus LA5 روز اول 15، در 
دوره رسیدن افت بسیار شدیدی را در میزان سلولی در هر           

 02/4،  69/1ترتیب با میزان افت       دو نوع پنیر نشان داد و به      
ــه ــاریتمی بـ ــیکل لگـ ــزان  سـ  46/2×104و  87/6×105میـ

در پنیرهـای   دهنـده کلنـی در هـر گـرم            واحدهای تشکیل 
ABY   و ABY+R ها روند نزولـی را طـی        سلول.  رسید
فقـط   Lactobacillus acidophilusکه  طوری کرده به

توانست در پنیرهای تولیـدی     ) پایان دوره رسیدن  ( ماه   2تا  
 دز  کمترینتر از    ماندگاری خود را آن هم در سطحی پایین       

زا حفـظ کنـد و        م برای داشتن اثرات سالمتی    پیشنهادی الز 
 به بعد هیچ کلنی روی محـیط کـشت          60 از روز    در عمل 

داری   آنالیز آماری نیز تفاوت معنـی     . موردنظر مشاهده نشد  
 درصـد   10 درصـد و     18نمـک    را در مراحل انقال بـه آب      

، میـزان مانـدگاری ایـن بـاکتری را در           4شـکل   . نشان داد 
رســیدن و نگهــداری نــشان پنیرهــای تولیــدی طــی دوره 

  .دهد می



  
  

  ABY+R.  وABY  طی دوره رسیدن و نگهداری در پنیرهایBB12روند تغییرات در میزان سلولی  -3شکل 

  

  
  

  . ABY+Rو ABY  طی دوره رسیدن و نگهداری در پنیرهایLA5 های روند تغییرات در میزان سلول -4شکل 

  
 درصـد  013/0، بـا    ABYدر پنیر با ترکیب استارتری      

ــ ــ ـمان ــا پ ــزان  ـدگاری ت ــشترین می ــیدن، بی ایان دوره رس
ــدگاری و ترکیــب اســتارتری ــا درصــد  ABY+Rمان  ب

، کمتـرین مانـدگاری را بـه        60ی تـا روز     ـیدگاری جز ـمان
ــخــود تخ ــاکتری  . صیص دادـ ــن ب ــدگاری ضــعیف ای مان

تواند ناشی از حضور رقبای الکتیکـی و اثـرات متقابـل           می
ــز شــرایط ن ــایی و نی ــر باشــد باکتری . مکــی حــاکم در پنی

Lactobacillus acidophilus مقاوم بــه نمــک رـغیــ
طور که نتـایج نـشان        همان .)1999گومز و مالکاتا،    ( است
ولی در مرحله انتقال    ـلـعیت س ـدیدی در جم  ـت ش ـداد اف 

ــه آب ـــن ب ـــم ــ15ا ـک ت ـــیدن در پنـ روز اول رس رها ـی
 2002ل  کاران در سـا   ـدروال و هم  ـنـوی. دـردیـمشاهده گ 

ـ  ـا ب ـز ب ـیـن ان ـشــ ، ن هـا   یرـاکتـ ـقابل ب ـرات متـ  ـررسی اث
ــ  ــه در بیـ ــد کـ ــاکتریـدادنـ ــایوتیکی  ن بـ ــای پروبـ  ،هـ

Lactobacillus acidophilus  ـ تـرین   اسـحـس  ژادـن
  و Bifidobacterium هـای نژادکه همـه     طوری هـاست ب 
casei Lactobacillus    مورد ارزیابی  نژاد  برروی هفت

اثـر   LA5، از جمله Lactobacillus acidophilus از
هـای    فعالیت بازدارندگی باکتری   .کنندگی داشتند   جلوگیری

اسید الکتیک به عواملی چون تولید اسید الکتیـک و دیگـر       
هـا   تریوسینـاکـ ـدروژن و ب  ـراکسید هی ـای آلی، پ  ـدهـاسی

د نـ ده که قابلیت دسترسی به مـواد مغـذی را کـاهش مـی            
نیز گـزارش   ) 2006(ران   انگ و همکا   .شود نسبت داده می  

 Lactobacillus acidophilusکردند که در پنیر چدار 
 longumبــــاالترین کــــاهش را در مقایــــسه بــــا    

Bifidobacterium  وBifidobacterium lactis 
نشان دادند کـه کـاهش      ) 1995(گومز و همکاران    . داشت
با افزایش غلظت  Lactobacillus acidophilus بقای

ــ  ــر ارتب ــه  نمــک در پنی ــد ک ــزارش کردن ــز گ اط دارد و نی
در مرکز پنیر  Lactobacillus acidophilus ماندگاری

 .، باالتر بـود   بودترین میزان    پایین که غلظت نمک در    جایی
ــاران  ــو و همک ــزارش ) 2001(کورب ــز گ ــدنی ــه نمودن  ک

های ذاتی پنیر از جمله غلظت بـاالی نمـک سـبب             ویژگی
شــده کــه هــا  هــای شــدید بــه ســلول وارد شــدن اســترس



همچنین گومز و مالکاتـا     . دهد ماندگاری آنها را کاهش می    
های بـاالتر نمـک،       اظهار نمودند که غلظت    1999در سال   

دلیـل   تری از تولید اسید همراه است کـه بـه          با درجه پایین  
تأثیر منفی آن روی رشد باکتری و تخمیـر الکتـوز توسـط             

  .باشد آنها می
  مانــــدگاریدســــت آمــــده بــــرای نتــــایج بــــه

Bifidobacterium lactis BB12 پنیر  درABY+R 
، بـا  45 تا پایان روز ABYتا پایان دوره نگهداری و برای  

دهنده کلنی در    واحدهای تشکیل  105 سطوح پیشنهاد شده  
و شـاه و    ) 1997(، شـاه    )1987(توسط رابینـسون     هر گرم 

دهنده کلنـی در     واحدهای تشکیل  106و  ) 1995(همکاران  
ــا و )1992(ینــسون و ســامونا  توســط رابهــر گــرم ، آروی
چنـین  . مطابقت داشت ) 1998(و پاگانو   ) 1994(همکاران  

 روز  120 تا پایـان     ABY+Rشود که پنیر     گیری می  نتیجه
 روز با سطح تلقیح اولیه استفاده       45 تا پایان    ABYو پنیر   

عنوان پنیرهای پروبایوتیک برای     توانند به  شده برای آنها می   
Bifidobacterium lactis BB12  ردندگپیشنهاد.  

ها در حین نگهـداری،      که کاهش تعداد سلول    برای این 
های مفید   ای بر محصول وارد نسازد و تعداد باکتری        خدشه

ر بیشتاز حد استاندارد خارج نگردد، توصیه       ) پروبایوتیک(
های لبنی   وردهآکنندگان فر  تولیدکنندگان استارتری به تولید   

/  هـر گـرم    در دهنـده کلنـی    کیلواحدهای تـش   109تا   108
جـا کـه سـطح تلقـیح         از آن . لیتر از آن محصول است     میلی

واحـدهای   ABY، 107اولیه در این پژوهش در پنیر نوع        
 بنـابراین بـوده اسـت،      لیتـر  دهنده کلنی در هر میلی     تشکیل
دهنـده کلنـی     واحدهای تشکیل  108چه این مقدار به      چنان

 19/0 با مانـدگاری     ن میزان افزایش یابد، ای   لیتر در هر میلی  
 9/1× 105بـه    Bifidobacterium lactisبـرای درصد 

 بـا    و 45در روز    دهنده کلنی در هر گرم     واحدهای تشکیل 
واحــــدهای  6/1×105 بــــه درصــــد 16/0مانــــدگاری 

.  خواهـد رسـید    60 در روز    دهنده کلنی در هر گرم     تشکیل
ــا    ــه ت ــیح اولی ــشتر ســطح تلق ــزایش بی واحــدهای  109اف

، جمعیـت سـلولی     لیتـر  دهنـده کلنـی در هـر میلـی         تشکیل
ــاقی ــدگاری   ب ــا مان ــده ب ــد 035/0مان ــه  درص  5/3×105ب

 90در روز  دهنــده کلنــی در هــر گــرم واحــدهای تــشکیل
 109 و   108با افزایش سطح تلقیح اولیـه تـا         . خواهد رسید 

در پنیـر    ،لیتـر  دهنده کلنـی در هـر میلـی        واحدهای تشکیل 
ABY+Rجمعیــت ســلولی رصــدد 39/1مانــدگاری   بــا 

 و  39/1×106ترتیب به    مانده تا پایان دوره نگهداری به      باقی
 دهنــده کلنــی در هــر گــرم واحــدهای تــشکیل 39/1×107

خواهد بود که مطابق با سطوح توصیه شده و حتی بـاالتر            
تواننـد    نـوع پنیـر تولیـدی مـی        دورو   از ایـن  . باشـد  نیز می 
ــه ــاکتر    بـ ــرای بـ ــک بـ ــای پروبایوتیـ ــوان پنیرهـ  یعنـ

Bifidobacterium lactis BB12 ردندگ پیشنهاد.  
ــرای ــان Lactobacillus acidophilus ب چــه  چن

دهنده کلنـی در     واحدهای تشکیل  109سطح تلقیح اولیه به     
بـا  ABY  افـزایش یابـد، ترکیـب اسـتارتری     لیتر هر میلی

ــدگاری ــان درصــد 013/0مان ــا پای ــه دو ت  3/1×105 مــاه ب
و ترکیــب   هــر گــرمدهنــده کلنــی در واحــدهای تــشکیل

 5× 105به   درصد   05/0 با ماندگاری    ABY+Rاستارتری  
 15تا پایـان روز      دهنده کلنی در هر گرم     واحدهای تشکیل 

خواهد رسید و تا این مدت ارزش پروبـایوتیکی خـود را            
 گـرم از پنیرهـای      100مصرف روزانـه    . حفظ خواهند کرد  

زای  پروبایوتیک تولیدی، برای بروز اثـرات مفیـد سـالمتی         
  .شود توصیه میآنها 

  
  گیری نتیجه

Bifidobacterium lactis BB12  در پنیــــر
ABY+R   ــه ــیح اولیـ ــا ســـطح تلقـ ــدهای  107بـ واحـ

 تا پایان مدت نگهداری     لیتر دهنده کلنی در هر میلی     تشکیل
 107 بـا سـطح تلقـیح اولیـه     ABYو ترکیـب اسـتارتری   

 45مـدت     بـه  لیتر دهنده کلنی در هر میلی     واحدهای تشکیل 
واحـدهای   109روز و با افـزایش سـطح تلقـیح اولیـه تـا              

دارای ارزش  تا سه مـاه      لیتر دهنده کلنی در هر میلی     تشکیل
  بـا سـطح تلقـیح اولیـه     ABYپنیر   .باشند پروبایوتیکی می 

 ، بـرای لیتـر  دهنده کلنی در هر میلـی    واحدهای تشکیل  107
Lactobacillus acidophilus LA5 مـاه و  1مدت  به 

دهنده  واحدهای تشکیل  109 سطح تلقیح اولیه به   ش  با افزای 



 با افـزایش  ABY+Rپنیر  ماه و 2تا  لیتر کلنی در هر میلی 
دهنده کلنـی در     واحدهای تشکیل  109سطح تلقیح اولیه به     

عنـوان پنیرهـای پروبایوتیـک        روز بـه   15، تـا    لیتر هر میلی 
  .شوند معرفی می
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Abstract1 

The brine white cheese produced by using starter bacteria (Streptococcus thermophilus, 
Lactococcus lactis subsp lactis and Lactococcus lactis subsp cremoris, Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus) and probiotic bacteria (Bifidobacterium lactis BB12 and Lactobacillus acidophilus 
LA5) were studied in two types of starter combination: ABY-2 and ABY-2+R-703 during 4 months to 
determine the survival of probiotic bacteria during processing, ripening and storage. The results 
showed that Bifidobacterium lactis BB12 in all produced cheeses had better survival compared with 
Lactobacillus acidophilus LA5. ABY-2+R-703 and ABY-2 cheeses with primary inoculation level of 
107 cfu/ml of BB12 showed 1.85 and 2.72 Log cfu/g reduction until 120 and 45 days, respectively. 
Therefore two types of cheeses kept their level of bacterial population to suggested levels to show 
health effects. Lactobacillus acidophilus LA5 couldn’t kept its survival ability in desired level until 4 
months for any types of cheese, but probiotic value increased with increasing the primary inoculation 
level up to109 cfu/ml in ABY-2 cheese after 2 months and in ABY-2+R-703 cheeses after 15 days. 
Therefore two types of produced cheeses can be suggested as probiotic cheeses. 
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