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 19-603-87 شماره:

 42/94/9614 تاریخ:

چرب ها در طی نگهداری ماست کمارتباط آن با هیدرولیز پروتئیناکسیدانی و بررسی تغییرات قابلیت آنتی عنوان:

 پروبیوتیک

 

 عمید، بیتا طباطباییمحلیحدیثه پایین، ماهونکعلیرضا صادقی نویسنده)گان(:

 19-603-87  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

، بیفیدوباکتریوم الکتیسدانی، اکسیماست پروبیوتیک، درجه هیدرولیز، فعالیت آنتی کلیدي: هايواژه

 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

 های کوتاهیافته

 علمی
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 هاترین یافتهمهم

  با گذشت زمان در اثر کاهشpH مانی و افزایش انباشتگی اسیدهای آلی که نتیجه رشد و تخمیر هستند، زنده

 .یافتدر ماست کاهش  هامیکروارگانیسم

 

 یزان حداقل استاندارد مشخص شده برای مواد غذایی در تمام تیمارها میزان میکروارگانیسم شمارش شده، از م

 بیشتر بود.cfu/mL 390پروبیوتیک یعنی 

 

  بیفیدوباکتریوم با گذشت زمان درجه هیدرولیز افزایش یافت و در طول دو هفته نگهداری، درجه هیدرولیز

وند صعودی در رابطه با همین ر ها بود.ها و سایر کشت( بیشتر از سایر باکتریBدر کشت منفرد )ماست  الکتیس

 دست آمد، اما بیشترین میزان آن در ماست حاوی کشت مخلوط مشاهده شد. آهن نیز بهءاحیا

 

 توان نتیجه گرفت که ماست پروبیوتیک حاوی با توجه به نتایج حاصل از بررسی میزان احیای آهن، می

صورت کشت مخلوط، خاصیت ا و هم بهصورت مجزهم به بیفیدوباکتریوم الکتیسو  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

 د.ناکسیدانی قابل توجهی دارآنتی

 

  50میزانEC  در آزمون مهارکنندگی رادیکالDPPH  اکسیدان و برای آنتی 00/78برای عصاره متانولی اناریجه

 .لیتر تعیین گردیدمیکروگرم بر میلی BHT 10/68سنتزی 

 

 ماتوگرافی مایع با کارائی باال حاکی از وجود کلروژنیک اسید، شناسایی ترکیبات فنولی عصاره متانولی با کرو

 .کافئیک اسید، پاراکوماریک اسید، فرولیک اسید و روتین بود

 

 ( شناسایی شد. 900گرم در میلی 97/606اسید فنولی غالب در عصاره کلروژنیک اسید )گرم بافت خشک گیاه 
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 مقدمه )شرح مساله(

و چرب پروبیوتیک و ساده های ماست کماکسیدانی نمونهآنتی های میکروبی، فیزیکوشیمیایی وویژگی، در این پژوهش

ها اکسیدانی محصول مورد ارزیابی قرار گرفت. این ویژگیهمچنین ارتباط بین رشد میکروبی، هیدرولیز پروتئین و قابلیت آنتی

 گیری شدند.سازی فرآورده اندازهآمادهروز نگهداری پس از  98برای هر دو نوع ماست در طول مدت 

 

 اهمیت موضوع
 

نمایند. مواد غذایی تخمیر شده از هزاران سال پیش مورد استفاده بشر قرار گرفته و نقش مهمی در رژیم غذایی انسان ایفا می

های اخیر توجه در سال باشد.های تخمیری شیر میترین فرآوردهدر این بین، ماست بدون شک یکی از پرطرفدارترین و پرمصرف

ای معطوف شده است. فعالیت این تغذیه -های پروبیوتیک به ماست جهت افزایش اثرات فیزیولوژیکیزیادی به افزودن گونه

 کنندگان این قبیل محصوالت گردد.تواند باعث ایجاد اثرات مفید در مصرفها به طرق مختلف میگونه

 داول و سایر مستندات(ها، جاطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

های زنده ها، حداقل تعداد پروبیوتیکگیری و تمام نمونههای اندازهشمارش میکروبی، در همه زمان با توجه به نتایج آزمون

( با توجه به اسیدیته بیشتر، ABبیشتر بود. در کشت مخلوط )ماست cfu/mL 390شمارش شده از حد استاندارد یعنی 

از روز سوم به بعد، بیشترین  .مانی کمتری نشان دادقابلیت زنده الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسنسبت به  یسبیفیدوباکتریوم الکت

بود و با گذشت زمان، درجه هیدرولیز افزایش  بیفیدوباکتریوم الکتیسدرجه هیدرولیز مربوط به نمونه ماست پروبیوتیک حاوی 

بیشترین میزان  ABصعودی بود و در روز چهاردهم نگهداری، نمونه ماست صورت یافت. روند کلی احیای آهن نیز با گذر زمان به

ها داری از سایر نمونهطور معنیاکسیدانی را نشان داد، این در حالی بود که میزان احیای آهن نمونه ماست ساده بهخاصیت آنتی

های ماست پروبیوتیک نی در تمامی نمونهگیری شبکه پروتئینشان داد که شکل نیز اندازینتایج آزمون میزان آب .کمتر بود

 ود.برخوردار باندازی کمترین میزان آباز  ABنسبت به ماست ساده بهتر صورت گرفته و در روز چهاردهم، نمونه ماست 

 

 

 

 

 

 

 


