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چكيده
سابقه و هدف :شيرکاکائو در زمره يکي از پرطرفدارترين و پرمصرفترين محصوالت لبني غير تخميري قرار دارد ولي بهدليل
مقادير زياد ساکارز ،ميتواند باعث بروز ديابت ،چاقي و پوسيدگي دندان در کودکان شود .بنابراين ،جايگزيني قند ساکارز با -D
تاگاتوز اهميت مييابد .همچنين در صورت استفاده از اين محصول به عنوان حامل پروبيوتيكها ،ميتوان بر خواص فراويژه اين
محصول افزود.
مواد و روشها :در اين پژوهش ،اثر متغيرهاي نسبت قند ساکارز به تاگاتوز ( 01:01 ،011:1و  )1:011و نوع کشت پروبيوتيك (ل.
اسيدوفيلوس ،ل .کازئي ،ل .رامنوسوس و ب .الکتيس) بر ويژگيهاي ميکروبيولوژيك (با استفاده از کشت در محيط  MRSآگار)،
درصد قند باقيمانده (با استفاده از  )HPLCو رنگ (با استفاده از هانترلب) شيرکاکائوي سينبيوتيك طي  10روز نگهداري سررد
در ( )0°Cمورد بررسي قرار گرفت .تيمارهاي بدون تلقيح پروبيوتيك بهعنوان شاهد در نظر گرفته شدند.
يافتهها :همه تيمارها داراي قابليت زيستي مناسبي (حداقل  )7 log cfu/mlدر پايان دوره نگهداري سرد بودند .با اين وجود،

بيشترين قابليت زيستي در پايان دوره نگهداري سرد مربوط به تيمارهاي ( T-Rتيمار داراي قند -Dتاگاتوز و ل .رامنوسوس) و
( T-Cتيمار داراي قند -Dتاگاتوز و ل .کازئي) بود .هر دو باکتري ل .اسيدوفيلوس و ل .کازئي به ترتيب تمايل بيشتري به مصرف
قندهاي -Dتاگاتوز ،الکتوز و ساکارز را داشتند .با اين وجود ،ل .رامنوسوس به ترتيب-D ،تاگاتوز ،ساکارز و الکتوز را بريشترر
تخمير کرد و اين ترتيب براي ب .الکتيس به ترتيب ساکارز ،الکتوز و -Dتاگاتوز بود و حتي باعث کاهش معناداري در مقدار قند
تاگاتوز نشد .تيمارهاي داراي ل .اسيدوفيلوس ،ل .کازئي ،ل .رامنوسوس و ب .الکتيس به ترتيب تغييرات رنگ بيشتري نسربت
به تيمارهاي غير پروبيوتيك طي نگهداري سرد داشتند.
نتيجهگيري-D :تاگاتوز به عنوان يك قند طبيعي با خواص عملکردي براي شيرکاکائوي پروبيوتيرك ،سرممتبخشري ايرن

فرآورده را افزايش ميدهد .اما نسبت قند ساکارز و تاگاتوز و نوع سوش پروبيوتيك مورد اسرتفاده اهميرت زيرادي در قابليرت
زيستي پروبيوتيكها و همچنين کيفيت نهايي محصول دارند.
واژههاي کليدي :پروبيوتيكها ،تاگاتوز ،تخمير ،ساکارز ،شير ،محدوديت کالري


امروزه نهتنها تگممين مگواد مغگذي و نيازهگاي پروتئينگي،

مقدمه
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بررسي الگوي تخمير قند ساکارز و  -Dتاگاتوز توسط سوشهاي مختلف

جلد  ،17شماره ( 1پياپي  ،)57پائيز 1394

کومش

است .اين موضوع سبب افزايش پگذيرش و مصگر غگذاهاي

فرآوردههاي غير تخميري اثرگذار است ،شگامل نگوع گونگه و

فراسودمند شده است [ .]1بازارپسندي غذاهاي فراسودمند در

سويه باکتري پروبيوتيک ،ترکيگب شگيميايي محگيط فگرآورده،

حال افزايش است ،زيرا غذاهاي فراسودمند ميتواننگد ضگمن

مقدار ماده خشک شير در فرآورده لبني ،مواد مغذي موجگود،

کاهش خطر ابتال به بيماريهايي همچون اسهال ،انواع سرطان

تقويتکنندهها و بازدارندههاي رشد ،اکسيژن مولكولي (به ويژه

و بيمگگاريهگگاي قلبگگي -عروقگگي باعگگا ارتقگگاي سگگالمت

در خصوص بيفيدوباکتريومهگا) ،پراکسگيد هيگدروژن و دمگاي

مصر کننده شوند [ .]2،1همچنين از آنجا که فگرآوردههگاي

نگهداري ميباشند .تخمير در فرآوردههگاي پروبيوتيگک غيگر

لبني ،به طور طبيعي از پتانسيل هدفمند بودن برخوردار هستند،

تخميري انجام نميشود و بنابراين کاهش  pHو کاهش شگديد

استفاده از آنها در رژيم غذايي اهميگت دارد .طگي سگه دهگه

قابليت زيستي پروبيوتيکها در آن اتفاق نمگيافتگد [.]9 -11

گذشته بيشتر فرآوردههاي فراسودمند از شگير و مشگتقات آن

يكي از راههاي جلوگيري از تخمير پروبيوتيکهاي تلقيح شده

فرآوري شده است .در سراسر جهان ،فگرآوردههگاي لبنگي بگه

در فرآورده ،نگگهداري محصگول در دماهگاي پگايين اسگت و

طور مؤثري با پروبيوتيکها پيوند يافتهاند و فرآوردههاي لبني

مناسبترين دماي نگهداري سرد براي جلوگيري از تخمير ،در

پروبيوتيک بزرگتگرين بگازار غگذاهاي فراسگودمند را در بگر

گونههاي مختلف پروبيوتيک ،متفاوت است .بنابراين نوع گونه

ميگيرد [.]4،3

پروبيوتيک و دماي نگهداري سرد از عوامل با اهميت به شمار

شيرهاي غير تخميري طعمدار پروبيوتيک ،به دليل تنوع در

ميآيند [ .]11،9از طر ديگگر ،در فگرآوردههگاي تخميگري،

خواص حسي ،مصر روزافزون و همچنگين ارزش تغذيگهاي

بعضي از محصوالت متابوليسگم بگاکتريهگاي اسگيد الکتيگک

مطلگگگوا ،امگگگروزه بگگگراي اسگگگتفاده بگگگه عنگگگوان حامگگگل

آغازگر مثل دياستيل ،استالدهيد و اسيد الکتيک باعا کاهش

ميكروارگانيسمهاي پروبيوتيک ،مورد توجه قرار گرفتهاند [.]4

قابليت زندهماني بعضي از پروبيوتيکهاي اضافه شده به محيط

اگرچگه تنگوعي از شگيرهاي طعگگمدار مثگل شگيرتوتفرنگگي،

ميشود [ ]12که اين امر در فرآوردههاي غير تخميگري اتفگاق

شيرعسگگل ،ش گيرقهوه و ش گيرخرما در دسگگتره هسگگتند ،امگگا

نميافتد .بنابراين توليد يک فرآورده پروبيوتيک غير تخميري،

شيرکاکائو هنوز مطلواترين شير طعمدار است که در مقيگاه

عالوه بر سرعت زياد فرايند توليد آن (بگه دليگل عگدم وجگود

جهاني در زمره پرطرفدارترين و پرمصگر تگرين محصگوالت

مرحله تخمير) ٬ميتواند ميكروارگانيسمهاي پروبيوتيک را بگا

لبني غير تخميري قرار دارد [ .]5بنابراين ،در صورت اسگتفاده

قابليت زيستي مطلوا به مصر کننده برساند.
عالوه بر اين ،ميتگوان بگا اسگتفاده از قنگدهاي رژيمگي و

از آن به عنوان حامل ميكروارگانيسمهاي پروبيوتيک ،ميتوان

پريبيوتيک جايگزين ساکارز (مانند تاگگاتوز) ،مصگر ايگن

اين محصول را در سطح گستردهتري توليد و مصر کرد.
قابليت زنگدهمگاني پروبيوتيگکهگا در شگرايط نگگهداري،

محصول توسط افراد ديابتي و افراد تحت رژيم درماني را نيگز

مهمترين نكته در توليد فگرآوردههگاي پروبيوتيگک اسگت [.]6

افزايش داد [ .]13الزم به ذکر است که پريبيوتيکها ترکيباتي

برخورداري از اثرات سالمتبخش اين ميكروارگانيسمهگا بگه

هستند که در برابر آنزيمهاي رودهاي هضمناپذير يا اندکهضم

قابليت زيستي آنها در فرآوردههگاي غگذايي ،يعنگي حگداقل

ميباشند تا دستنخورده يا با شكست پارهاي در محگيط روده

تعداد سگلولهگاي زنگده  117 cfu/mlدر محصگول طگي دوره

در دستره پروبيوتيکها قرار گيرند و بگه طگور انتخگابي بگه

نگهداري ،بستگي دارد .عالوه بر تعگداد ميكروارگانيسگمهگاي

مصر آنها برسند [ .]9شيريني نسبي  -Dتاگاتوز در محلگول

زنده در گرم يا ميلگيليتگر فگرآوردههگاي پروبيوتيگک ،مقگدار

 %11قند %92 ،است .مزه آن نيگز مشگابه سگاکارز بگوده ولگي

مصر روزانه آنها نيز داراي اهميت اسگت [ .]7،7مهگمتگرين

انرژيزايي بسگيار پگاييني دارد -D .تاگگاتوز شگيرينکننگدهاي
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دارويي (پيشگيريکننده و درماني) مواد غذايي نيز مورد توجه

عواملي که بر قابليت زيستي کشتهاي آغازگر پروبيوتيک در

بررسي الگوي تخمير قند ساکارز و -Dتاگاتوز

ميالد روحي و همكاران

کمکالري ،آنتيپالک ،بدون پسطعم ،بدون اثر بر نمايه گليسمي

نمونهها بالفاصله پس از رسيدن به دماي سگرد  1( 5 °Cروز)

و افزايشدهنده طعم است [.]14-16

و همچنين در روزهاي  14 ،7و  21نگگهداري سگرد بررسگي
شدند.

در ايگگن تحقيگگث ،اثگگر افگگزودن  4گونگگه پروبيوتيگگک (ل.
نسبت قند ساکارز به تاگگاتوز ( 1:111 ،111:1و  )51:51بگر

آن مربوط به نسبت قند ساکارز به تاگگاتوز ( :Tشگيرکاکائوي

ويژگيهاي ميكروبيولوژيک ،درصد قنگد بگاقيمانگده و رنگ

داراي نسبت ساکارز بگه تاگگاتوز ( 1:111فقگط تاگگاتوز)S: ،

شيرکاکائوي سگين بيوتيگک طگي  21روز نگگهداري سگرد در

شيرکاکائوي داراي نسبت سگاکارز بگه تاگگاتوز ( 111:1فقگط

( )5°Cمورد مطالعه قرار گرفت.

ساکارز) و  ST:شيرکاکائوي داراي نسبت ساکارز بگه تاگگاتوز
 )51:51و بخش دوم آن مربوط به نوع کشت

پروبيوتيک (A:

مواد و روشها

شگيرکاکائوي داراي بگاکتري پروبيوتيگک ل.اسگيدوفيلوهC: ،

روش توليد نمونه ها (طرح آزمايش) .شير مگورد اسگتفاده

شگگيرکاکائوي داراي بگگاکتري پروبيوتيگگک ل .کگگازئي،

براي توليد شيرکاکائوي فراسودمند ،از طريث بازسگازي پگودر

شيرکاکائوي داراي باکتري پروبيوتيگک ل .رامنوسگوه و

شير بيچربي ساخته شده و پس از استاندارد کگردن چربگي و

شيرکاکائوي داراي باکتري پروبيوتيک ا .الکتيس) است.

R:
B:

ماده خشک و همچنين فرمولبندي (ماده خشک ناشي از شير

اندازهگيري قابليت زيستي پروبيوتيکها .شگمارش زنگده

بدون احتساا چربي  ،%15کاکگائو  %1و کاراگينگان ،)%1/13

پروبيوتيکها با استفاده از محيط کشت  MRSآگار انجام شد.

درصد قنگدهاي مختلگف ( %6/5سگاکارز %7/16 ،تاگگاتوز و

پليتها در شرايط هوازي و بگيهگوازي (بگراي بگاکتريهگاي

 %3/25ساکارز  %3/53 +تاگاتوز) به شيرکاکائو افگزوده شگد

بيفيدوباکتريوم) در دماي  37 °Cبگه مگدت زمگان حگداقل 72

(از آنجا که ساکارز در شگيرکاکائو بگه مقگدار  %6/5اسگتفاده

ساعت گرمخانهگذاري شدند [ .]17،17شرايط بگيهگوازي بگا

ميشود و الزم به ذکر است کگه شگيريني نسگبي  -Dتاگگاتوز،

کاربرد جار بيهوازي و گازپک تيپ  Aايجاد شد.

 %92شيريني نسبي ساکارز است)؛ بنگابراين بگراي جگايگزين

تعيين مقدار قندهاي الکتوز ،ساکارز و  -Dتاگاتوز بگه 11

کردن ساکارز به  -D %7/16تاگاتوز نياز است تا شيريني برابر

ميل گيليتگگر از نمونگگه 1 ،ميل گيليتگگر محلگگول شگگفا کننگگده و

با  %6/5ساکارز ايجاد کند) .سپس فرايند حرارتي ( 91°Cبگه

ترسيبدهنده پروتئين (حاوي  1/5ميلگيليتگر اسگتات روي و

مدت زمان  15دقيقه) و هموژنيزاسيون انجام شد .بعد از فرايند

 1/5ميل گيليتگگر فروس گيانور پتاس گيم) افگگزوده شگگده و سگگپس

حرارتي ،شيرکاکائو وارد مرحله هموژنيزاسيون شده و پگس از

سانتريفوژ براي ترسيب پروتئينها و کاکائو انجام شد .الزم بگه

سگگرد کگگردن سگگريع شگگيرکاکائو تگگا 15 °Cيك گي از کشگگت

ذکر است که نمونهها فاقد چربي بودند .فگاز شگفا (محلگول

ميكروارگانيسمهگاي پروبيوتيگک (ل .اسگيدوفيلوه

LAFTI

حاوي قنگد) بگا گذشگتن از صگافي غشگايي بگا منافگذ 1/45

L10و ل .کازئي  LAFTI L26از شرکت  DSMاستراليا و ل.

ميكرومتر ،فيلتر شد 2-3 .ميليليتر از محلول حاصل ،پگس از

رامنوسوه  HN001و ا .الکتگيس  LAFTI B94از شگرکت

رقتسازي به نسگبت  1:11بگا حگالل قنگد ( %21آا و %71

دنيسگگكو دانمگگارک) تگگا رسگگيدن بگگه جمعيگگت زنگگده حگگدود

استونيتريل) ،بگه دسگتگاه HPLCتزريگث شگد .محلگولهگاي

 117cfu/mlاضافه شد .نمونههاي فاقگد ميكروارگانيسگمهگاي

استاندارد خارجي براي هر سه قند (شرکت سيگما ،آمريكا) نيز

پروبيوتيک نيز به عنوان شاهد ميكروبي منظور شدند .پگس از

با استفاده از حگالل قنگد ( %21آا و  %71اسگتونيتريل) تهيگه

افزودن ميكروارگانيسمهاي پروبيوتيک ٬نمونگههگا زيگر هگود

شدند.

استريل بستهبنگدي شگده و در دمگاي  5 °Cنگگهداري شگدند.
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اس گيدوفيلوه ،ل .کگگازئي ،ل .رامنوسگگوه و ا .الکت گيس) و

اسم هر تيمار از دو بخش تشكيل شده است که بخش اول

جلد  ،17شماره ( 1پياپي  ،)57پائيز 1394

کومش

ضد زن  ،با قطر  4/6ميليمتگر ،بگه طگول  251ميلگيمتگر و

معنادار) در روزهگاي  14و  21مشگاهده شگد .هگمچنگين در

داراي سيليكاژل آميني اصالح شگده بگا انگدازه ذرات  5تگا 7

تيمارهاي داراي بيفيگدوباکتريوم ،در دو تيمگار  T-Bو ،ST-B

ميكرومتر استفاده شد .فاز متحرک شامل استونيتريل در آا به

قابليت زيستي بعد از روز  7نگهداري سرد کاهش داشت ،ولي

نسبت  ،71:21سرعت جريان  1/3ميليليتر در دقيقگه ،دمگاي

در تيمار  ،S-Bقابليت زيسگتي روز  7و  14نگگه داري سگرد

ستون و آشكارسگاز  31 °Cو حجگم نمونگه تزريگث شگده 11

تفاوت معناداري نداشت و سپس تگا روز  21نگگهداري سگرد

ميكروليتر بودند [.]19

کاهش يافت (.)P<1/15

از زمان بازداري و سطح زير منحني قندهاي شيرکاکائو با

الزم بگگه ذکگگر اسگگت کگگه ،در همگگه تيمارهگگاي داراي

قندهاي استانداردهاي مربوطه ،قندهاي شيرکاکائو شناسايي و

الکتوباسيلوه ،جمعيت نهايي پروبيوتيکها در پايگان  21روز

تعيين مقدار شدند.

نگهداري سرد به طور معناداري بيشتر از روز صفر بود .ايگن

اندازهگيري رنگ  .براي بررسي اثر نسبت قند ساکارز بگه
تاگاتوز و همچنگين نگوع پروبيوتيگک بگر رنگ

در حاليست که اين مقدار در تيمارهاي داراي بيفيگدوباکتريوم،
کمتر از روز صفر بود (.)P<1/15

نمونگههگاي

شيرکاکائو از دستگاه رن سنجيها نترلب در سيستم سهبعگدي
جدول  .1قابليت زيستي پروبيوتيکها در تيمارهاي مختلف طي  21روز

 a ،Lو  bاستفاده شد ، L.شدت روشنايي (سفيدي -سياهي) ،a
قرمزي-سبزي و  ،bزردي-آبي را مشگخ

*

نگهداري سرد

مگيکنگد .هرچگه

مقدار  Lبيشتر باشد ،شدت روشنايي بيشتر است .هرچگه

a

بزرگتر باشد ،تمايل به قرمگزي بگيشتگر اسگت و هرچگه

b

قابليت زيستي )(log cfu/mL

**

تيمار

روز صفر

روز 7

روز 14

روز 21

S-A

7/12aD

9/49bB

9/97dA

7/92cC

T-A

7/12aD

9/79aB

11/93aA

9/14bC

ST-A

7/11aD

9/51bB

11/66cA

7/94cC

اساه طگرح فاکتوريگل کامگل (طگرح کگامالص تصگادفي )3×5

S-C

7/11aD

7/77deC

9/54eA

7/99bB

طراحي شد .تمامي آزمونها در  3تكرار انجام شدند .همچنين

T-C

aD

7/97

aB

9/75

aD

7/12

cB

9/36

بزرگتر باشد ،تمايل به سمت رن

زرد است.

روشهاي تجزيه و تحليل آماري دادهها .اين پگژوهش بگر

ST-C

تحليل واريانس دو طرفه و آزمون دانكن (در سطح معنيداري

bA

11/73

dA

9/99

aC

9/23

cdC

7/76

S-R

 )1/15براي تجزيه و تحليل آماري دادهها براي يافتن تفگاوت

7/99aC

7/49fgB

7/75hiA

7/79dA

T-R

7/12aD

7/75eC

9/32fA

9/27aAB

ميان ميانگين دادهها با استفاده از نگرمافگزار SPSS16

ST-R

7/11aC

7/55fB

7/71hA

7/72dA

S-B

7/99aB

7/97dA

7/95gA

7/47eC

T-B

7/97aB

7/44gA

7/77kC

6/79gD

aC

dA

iB

fD

معنيدار

انجام شد.

ST-B

نتايج

7/11

7/95

7/51

7/36

* ميانگينهايي که با حرو کوچک و بزرگ متفاوت نشان داده شده اند،

قابليت زيستي پروبيوتيکها طي نگهداري سرد .جدول 1

به ترتيب نشاندهنده تفاوتهاي معنادار ميان ميانگينها در ستونها و

قابليت زيستي پروبيوتيکها را در تيمارهاي مختلف طگي 21

سطرها هستند ( =S ** .)P<1/15فقط ساکارز =T ،فقط تاگاتوز=ST ،

روز نگهداري سرد نشان ميدهد .با توجه به جدول  ،1قابليت

ساکارز و تاگاتوز به نسبت  =A ،51:51ل .اسيدوفيلوه =C ،ل .کازئي،
 =Rل .رامنوسوه و  =Bا .الکتيس

زيستي در تيمارهاي داراي ل .اسگيدوفيلوه و ل .کگازئي ،تگا
روز  14نگهداري افزايش و سپس تا روز  21نگگهداري سگرد
کگگاهش داشگگت .ولگگي در تيمارهگگاي داراي ل .رامنوسگگوه،
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از ستون آناليز  Develosilساخت ژاپگن از جگنس فگوالد

بيشترين قابليت زيسگتي بگه طگور مشگترک (بگدون تفگاوت

بررسي الگوي تخمير قند ساکارز و -Dتاگاتوز

ميالد روحي و همكاران

نگهداري سرد به طور مشترک (بدون تفاوت معنگادار) مربگوط

تيمارهگگگاي غيگ گر پروبيوتيگ گک بگ گود .تيمارهگگگاي داراي ل.

به دو تيمار  T-Aو  ،T-Cدر روز  14نگهداري سرد مربوط به

اسيدوفيلوه و ل .کازئي به ترتيب تمايل به مصگر قنگدهاي

تيمار  T-Aو در روز  21نگهداري سگرد در دو تيمگار  T-Cو

تاگاتوز ،الکتوز و ساکارز داشگتند .ايگن در حگالي اسگت کگه

 T-Rبه طور مشترک (بدون تفاوت معنادار) مشاهده شد.

بيشترين تمايگل بگه مصگر قنگدها در تيمارهگاي داراي ل.

بگگه طگگور کل گي در مي گان همگگه تيمارهگگا در  21روز دوره

رامنوسوه به ترتيب مربوط به تاگاتوز ،ساکارز و الکتوز و در

نگهداري سرد ،بگيشتگرين قابليگت زيسگتي بگه طگور کگامالص

تيمارهاي داراي ا .الکتيس به ترتيگب مربگوط بگه سگاکارز،

معناداري مربوط به تيمار  T-Aدر روز  14نگگهداري سگرد و

الکتوز و تاگاتوز بود (.)P<1/15

کمترين اين مقدار در تيمار  T-Bدر پايگان  21روز نگگهداري

همچنين در تيمارهاي پروبيوتيک ،بيشتگرين کگاهش در

سرد مشاهده شد .همچنين بيشترين و کگمتگرين تغييگرات در

الکتوز ،ساکارز و تاگاتوز به ترتيب مربوط به تيمارهاي ،S-A

قابليت زيستي به ترتيب مربگوط بگه تيمگار  T-Aو  S-Rبگود

 S-Aو  T-Aبود و کمترين کاهش ايگن قنگدها بگه ترتيگب در

(.)P<1/15

تيمارهگگاي  S-Bو ( ST-Bبگگه طگگور مشگگترک) S-C ،و T-B

مقدار قندهاي تيمارها طي نگهداري سرد .درصد الکتگوز،

مشاهده شد .ولي بيشترين و کمترين مصر کل قند طگي 21

ساکارز و  -Dتاگاتوز در تيمارهاي مختلف در روزهگاي  1و

روز نگهداري سگرد مربگوط بگه تيمارهگاي  T-Aو  T-Bبگود

 21نگهداري سرد و همچنين کاهش درصد آنها در جدول 2

(.)P<1/15

نشان داده شده است .مطابث با جگدول  ،2کگمتگرين تغييگرات
جدول  .2درصد ( )g/100mlقندهاي موجود در تيمارهاي مختلف طي  21روز نگهداري سرد
الکتوز ()%

**

تيمار
S
T

ST
S-A
T-A
ST-A
S-C
T-C
ST-C
S-R
T-R
ST-R
S-B
T-B
ST-B

روز صفر

روز 21

aA

aA

1/11

aA

aA

1/11

aA

aA

1/12

aA

dB

7/25

1/55

aA

cB

7/46

1/34

aA

cB

1/29

aA

cB

1/36

aA

7/71
7/79
7/72
7/71
7/71
7/72
7/71

7/71
7/79
7/71

7/53
7/45

تاگاتوز (-D)%

ساکارز ()%
 %کاهش

روز صفر
aA

6/51
-

روز 21
aA

6/51
-

bA

3/24

aA

cB

6/14

3/24

6/52
-

 %کاهش

روز صفر

روز 21

 %کاهش

1/11

-

-

-

dA

-

-

1/47
-

bA

eB

1/14

aA

aA

1/11

3/25

6/49

3/11
6/47

bB

1/13

aA

abA

7/72

1/17

bA

3/26

dA

3/23

1/13

aA

7/71

bB

1/11

aA

6/51

6/39

bB

1/11

aA

7/71

bB

1/19

aA

1/16

bA

3/23

aA

abA

1/13

aA

6/51

aA

abA

7/75

1/16

aA

aA

7/77

1/13

7/79
7/79
7/72
7/71

aA

7/72
7/77
7/71
7/71

7/66

7/76
7/75

-

-

-

-

-

-

dA

1/13

abB

1/17

3/21
6/43
-

bA

3/25

deB

3/17

*

1/17

aA

aA

1/11

bA

eA

1/11

7/16
3/51
-

7/16
3/51

-

aA

dB

6/31

1/76

bA

2/77

hB

1/66

7/17
3/53
-

-

aA

cB

1/29

bA

gB

1/25

7/15
3/54
-

6/76
3/29

1
1/12
1/13
1/11
1/19
1/37
1/42
1/35

bB

1/17

1/26

fB

1/11

1/21

aA

bA

3/42

3/53

1/12

1/22

6/91

7/17

کاهش کل قند ()%

-

11/1

aA

aA

1/11

1/17

bA

eA

1/13

1/14

-

-

7/16
3/55

7/15
3/52

* ميانگينهايي که با حرو کوچک و بزرگ متفاوت نشان داده شدهاند ،به ترتيب نشاندهنده تفاوتهاي معنادار ميان ميانگينها در ستونها (تيمار ها) و سطرها
(زمان نگهداري سرد براي هر کدام از قندها) هستند ()P<1/15
**  =Sفقط ساکارز =T ،فقط تاگاتوز =ST ،ساکارز و تاگاتوز به نسبت  =A ،51:51ل .اسيدوفيلوه =C ،ل .کازئي =R ،ل .رامنوسوه و  =Bا .الکتيس
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مطابث با جدول  ،1بيشتگرين قابليگت زيسگتي در روز 7

درصد قند در ميان همه تيمارها طي نگهداري سرد ،مربوط بگه

جلد  ،17شماره ( 1پياپي  ،)57پائيز 1394

کومش
شاخصهاي رن
شگاخ

تيمارها طي نگگهداري سگرد .جگدول 3

هگگاي مقيگاه رنگ

دو شگگاخ

را در تيمارهگگاي مختلگگف طگي

(.)P>1/15

نگهداري سرد نشان ميدهد .جدول  3نشان ميدهد کگه تغييگر
شگگاخ
شاخ

شكل  1موقعيت فضايي تغيير رن

 bبگگود.

تيمارهگا را طگي دوره

نگهداري سرد نشان ميدهد که در آن ،ارزيابي شاخ

هاي L

هگاي  a ،Lو  bدر تيمارهگاي غيگر پروبيوتيگک و در

و  aبه وسيله نمودار روشنايي -قرمزي ()Lightness-redness

تيمارهگگاي ا .الکتگگيس طگگي نگگگهداري سگگرد ثابگگت بگگود

هگاي  Lو

( .)P>1/15در تيمارهاي ل .اسيدوفيلوه ،شاخ
و  Cافزايش معناداري داشتند ولي شاخ

انجام شد و اندازه پيكانها نشاندهنده تغيير شاخ

هگاي a ،L

 aطي نگهداري سرد است .با توجه به اين شگكل ،بگيشتگرين

 bتغييري نداشگت

هگگاي  Lو  aط گي نگگگهداري سگگرد ،در

تغيي گرات در شگگاخ

( .)P>1/15بگگا ايگگن وجگگود ،در تيمارهگگاي ل .کگگازئي و ل.
رامنوسوه ،شاخ

 Lکاهش معناداري داشگت ( )P<1/15و
جدول  .3شاخ

**

تيمار

تيمارهاي ل .اسيدوفيلوه مشاهده شد.

هاي رن

L

a
ΔL

Δa

روز صفر

bA

cA

bcA

cA

1/45-

bA

cA

bcA

7/67 1/17-

bcA

7/17

1/41

bA

cA

1/16

bA

7/94

bA

7/39

1/45

aB

aA

4/71

cB

7/11

bcA

7/17

1/16

abA

9/12

44/75

abB

aA

4/27

cB

7/62

9/51

44/27 ST-A

abB

aA

47/75

4/57

42/27

T

43/21
43/21

1/12-

bA

9/26

11/13

7/37

7/35

11/35

11/62

1/41

bA

1/24

11/42

12/27

4/72

cA

1/75

aA

aA

1/53

11/66

12/59

4/39

bA

bA

7/46

1/56

aA

aA

1/44

12/69

13/39

4/62

aA

cB

bcA

7/71 2/94-

cA

7/37

1/44-

aA

9/21

bAB

1/63-

12/56

11/79

3/13

aA

cB

bA

7/35 3/41-

bA

1/41

aA

aA

11/51

1/94

12/71

13/67

3/56

abA

cA

bA

7/11 1/79-

bcA

1/12

aA

abA

1/37

aA

bcA

44/65

1/54-

aA

abA

9/11

abA

9/11 1/66-

aA

44/11

bcB

2/14-

aA

9/99

9/47

abA

cA

43/59

1/19-

7/69 1/41-

45/22
45/27

ST-C
S-R

45/19

42/34
49/95
49/13

41/77
42/67

6/77
7/91

7/75
7/13

7/71

9/94
9/74
9/57
9/49

7/21

11/37

9/77

12/47

12/77

1/73

abA

1/62

13/21

13/17

1/15

aA

1/57

aA

abA

9/79

1/32

13/35

13/97

2/14

aA

abA

9/21

1/24-

aA

bA

9/17

1/72-

13/67

12/99

1/32

bA

bcA

cA

7/17

abA

9/31 1/51-

bA

1/17-

12/17

11/71

1/65

aA

bcA

44/24

bcA

7/67 1/97-

cA

1/25-

aA

bA

1/43-

12/33

11/74

1/19

aA

bA

45/64

bA

7/75

cA

1/22-

aA

bAB

1/71-

12/51

11/73

1/71

46/15

ST-R

44/67

S-B

46/21

ST-B

bA

bA

7/71

7/19

1/49-

44/47

T-B

bA

bA

1/27

11/96

11/75

1/91

11/77

S-A

T-R

روز صفر

روز 21

روز صفر

روز 21

11/73

45/25

T-C

43/14

Δb

1/66

ST

S-C

42/45

7/69 1/75-

7/24

C
ΔE

bA

42/27

T-A

روز 21

b

روز 21

S

روز صفر

تيمارهاي مختلف طي  21روز نگهداري سرد

*

aA

45/21
45/27

45/71

1/36

9/67
9/42
9/44

7/42
7/63

9/91

9/66
9/75

9/63

9/24
9/23
9/15

* ميانگينهايي که با حرو کوچک و بزرگ متفاوت نشان داده شدهاند ،به ترتيب نشاندهنده تفاوتهاي معنادار ميان ميانگينها در ستونها (تيمار ها) و سطرها
(زمان نگهداري سرد براي هر کدام از شاخ

هاي رن ) هستند ()P<1/15

ΔL= Lday21−Lday0; Δa= aday21−aday0; Δb= bday21−bday0; C= (a2+b2)1/2; ΔE= (ΔL2+Δa2+Δb2)1/2

**  =Sفقط ساکارز =T ،فقط تاگاتوز =ST ،ساکارز و تاگاتوز به نسبت  =A ،51:51ل .اسيدوفيلوه =C ،ل .کازئي =R ،ل .رامنوسوه و  =Bا .الکتيس
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هگگاي  Lو  aبگگيشتگگر از تغييگگر شگگاخ

 aو  bطگگي نگگگهداري سگگرد تغييگگري نداشگگتند

بررسي الگوي تخمير قند ساکارز و -Dتاگاتوز

ميالد روحي و همكاران
پايان دوره نگهداري ثابت ماند .دليگل ايگن امگر ممكگن اسگت
سازگاري سريع با شرايط محيطي متفاوت ،رشد و تخمير ماليم
و سپس مقاوم بودن به شرايط نامساعد حاصل از تخمير باشد.
در سطح گستردهاي در محصوالت تخميري و غير تخميري در
اروپا کاربرد دارد [ .]9البته قابليت زيستي اين گونگه در تيمگار
 T-Rاز روز  14تا  21به طور معناداري کاهش يافت که ايگن
کاهش احتماالص به دليل افت بيشتگر  pHو افگزايش بگيشتگر
اس گيديته قابگگل تيتگگر نسگگبت بگگه سگگاير تيمارهگگاي داراي ل.
رامنوسوه بود.
افزايش قابليت زيستي ا .الکتيس تا روز  7نگگهداري را
ميتوان در برقرار بودن شرايط مساعد براي اين گونگه عنگوان
کرد .از جمله شرايط مساعد براي بيفيگدوباکتريومهگا ،محگيط
داراي پتانسيل احياي پايين است .وجود پليفنگلهگايي ماننگد
اپيکاتچين ،کاتچين و پروسيانيدين و همچنين ديگر ترکيبگات
احياکننده حاصل از کاکائو ممكن است باعا کاهش پتانسگيل
احياي محيط در روز صفر شوند .از طر ديگگر ،حگل کگردن
موادي ماننگد انگواع قنگد و کاکگائو در شگير و سگپس فراينگد

شكل  .1موقعيت فضايي تغييگر رنگ

تيمگار هگاي مختلگف روي نمگودار

حرارتي ،باعا خگروج عمگده اکسگيژن از شگيرکاکائو شگده و

روشنايي -قرمزي طي دوره نگهداري سرد

محيط را براي تخمير شديدتر توسط بيفيدوباکتريومها مسگاعد
ميکند .کاهش قابليت زيستي ا .الکتيس از روز  7تگا پايگان

بحث و نتيجهگيري

دوره نگهداري ممكن است به دليل ورود اکسيژن طي نگهداري

قابليت زيستي پروبيوتيکها طي نگهداري سرد

سرد به داخل بستهبندي باشد [ .]21عالوه بر اين ،اثرات ضگد

با توجه به جدول  ،1نوع گونه پروبيوتيک تلقيح شگده در

ميكروبي اسيدهاي آلي توليد شگده طگي هفتگه اول نگگهداري

ايجاد تغييرات قابليت زيستي ميكروارگانيسمهاي پروبيوتيگک

ميتواند مسئول کاهش قابليت زيستي بيفيدباکتريومها پگس از

در شيرکاکائو طي  21روز نگهداري سرد مهم است.

هفته اول باشد .البته ثابت ماندن قابليت زيستي ايگن گونگه در

افزايش قابليگت زيسگتي دو گونگه ل .اسگيدوفيلوه و ل.

تيمار  S-Bاز روز  7تا  ،14احتماالص به دليل وجود سگاکارز در

کازئي تا روز  14نگهداري ممكن است به دليل رشد مطلگوا

محيط است ،که نسبت به تاگاتوز ماده مغگذيتگري بگراي ا.

در دماي سرد و پروتئوليتيک بودن آنها باشد .البته همين امگر

الکتيس محسوا ميشود.

خود باعا افزايش بيشتر اسيديته ،نامناسب شدن محيط براي

اگرچگگه ل .اسگگيدوفيلوه در تيمگگار  T-Aسگگرعت رشگگد

ماندگاري پروبيوتيکها و کاهش قابليت زيستي آنها پگس از

باالتري نسبت به ساير تيمارهگا تگا روز  14داشگت؛ بگا ايگن

روز  14شد [ .]21همچنگين قابليگت زيسگتي ل .رامنوسگوه

وجود ،سرعت مرگ و مير آن نيگز بعگد از روز  14نگگهداري

همواره تا روز  14نگهداري سرد افزايش يافگت و سگپس تگا

سرد باالتر بود که اين پديده احتماالص به دليل وارد آمدن شوک
942

Downloaded from koomeshjournal.semums.ac.ir at 9:46 +0330 on Saturday October 12th 2019

ل .رامنوسوه يكي از مقاومترين پروبيوتيکهاست که امروزه
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منجر بگه کگاهش شگديد قابليگت زيسگتي آن بعگد از روز 14

تاگاتوز داشتند .هر دو باکتري ل .اسيدوفيلوه و ل .کازئي بگه

نگهداري شد [ .]21تيمار  T-Cدر بگين همگه تيمارهگا در روز

ترتيب تمايل بيشتري به مصر قندهاي  -Dتاگاتوز ،الکتوز

 21نگگگهداري سگگرد ،بگيشتگگرين قابليگت زيسگگتي را داشگگت.

و ساکارز را داشتند و کمترين مصر قند ساکارز در بين همگه

 Nighswongerو همكاران نيز گزارش کردهاند که پايداري ل.

تيمارهگگا مربگگوط بگگه تيمگگار  S-Cبگگود .در مقابگگل  Garroو

کازئي در روزهاي  21-27نگهداري سرد در دمگاي ،7-5°C

همكاران ،شير سوياي تخميرشگده بگه وسگيله ل .فرمنتگوم ،ل.

برابر يا بيشتگر از ل .اسگيدوفيلوه اسگت [ Gilliland .]22و

کازئي ،استرپتوکوکوه ترموفيلوه و ا .النگوم را در دمگاي

 Laraگزارش کردند که برخي از سلولهگاي ل .اسگيدوفيلوه

سرد  C4°بررسي کرده و گزارش کردند که ل .کازئي نسبت به

که موفث به تشكيل کلني در محيط کشت شگمارش نشگدهانگد،

ساير سوشها ،سرعت بااليي در مصر ساکارز طگي  27روز

هنوز فعاليت  -βگاالکتوزيدازي دارند [ .]23الکتوباسيلوهها

نگهداري سرد دارد [ .]25البته در مطالعگه  Garroبگر خگال

داراي آنزيمهاي  -βگاالکتوزيداز و /يا  -βفسفوگاالکتوزيداز

مطالعه حاضر ،قندهاي الکتگوز و تاگگاتوز در محگيط وجگود

هستند که باعا توانايي اين ميكروارگانيسمهگا بگه اسگتفاده از

نداشتند ،ل .کازئي  CRL 207استفاده شگده بگود و هگمچنگين

الکتوز ميشوند [ .]24بنابراين آنزيمهاي متابوليک حاصگل از

ماتريكس شير سويا با شيرکاکائو متفاوت است.

پروبيوتيکهاي مرده ممكن است توانايي تخميگر سگلولهگاي

مطابث با جدول  ،2ل .رامنوسوه به ترتيب -D ،تاگاتوز،

زنده باقيمانده و سازگار شده را افزايش دهنگد کگه منجگر بگه

ساکارز و الکتوز را بيشتر تخمير کرد و اين ترتيب بگراي ا.

تغييرات بيوشيميايي بيشتر شگده و مگيتوانگد باعگا کگاهش

الکتيس به ترتيب ساکارز ،الکتوز و  -Dتاگاتوز بگود و حتگي

مداوم و بيشتري در قابليت زيستي پروبيوتيکها شود.

باعا کاهش معناداري در مقدار قند تاگاتوز نشد .ايگن نتگايج

مطابث با جدول  ،1قابليگت زيسگتي الکتوباسگيلوههگاي

توسط مطالعات متعددي تمييد شده است .نتايج مطالعه  Royو

پروبيوتي گک در تيمارهگگاي شگگامل  -Dتاگگگاتوز ب گيشتگگر از

 Wardروي  21سگگوش بيفي گدوباکتريوم نشگگان داد کگگه همگگه

تيمارهاي داراي ساکارز بود ولي بيفيدوباکتريومها در حضگور

سوشها بهجز ا .بيفيدوم ،ساکارز را مصگر مگيکننگد ولگي

ساکارز بيشترين قابليت زيستي را داشگتند و احتمگاالص آنهگا

هيچکدام توانايي مصر قند تاگگاتوز را ندارنگد و رشگد همگه

قادر به تخمير  -Dتاگاتوز نيستند.

بيفيدوباکتريومها در حضور الکتگوز بگيشتگر مگيشگود [.]26

اگر تعداد حداقل  117 cfu/mlپروبيوتيک زنده بگه عنگوان

همچنين مطالعگه  Hoylesو همكگاران نيگز نشگان داد کگه ا.

سگگطح اسگگتاندارد در نظگگر گرفتگگه شگگود ،قابليگگت زيسگگتي

الکتگيس  CCUG 37979Tاز  -Lآرابينگوز ،الکتگوز ،مگانوز،

پروبيوتيکها در تمام تيمارها پس از  21روز نگهداري سگرد

مالتوز ،مليبيوز ،رافينوز ،ريبوز ،ساکارز و ترهالوز ،اسيد توليد

در سطح استاندارد خواهد بود.

مگگيکنگگد .ولگگي قگگادر بگگه توليگگد اسگگيد از  -Dآرابيتگگول،

مقدار قندهاي تيمارها طي نگگهداري سگرد .بگا توجگه بگه

سيكلودکسگگترين ،پلگگوالن ،گليكگگوژن ،مگگانيتول ،متي گل -β-D

جدول  ،2هيچ تغيير معناداري در مقدار قنگد تيمارهگاي غيگر

گلوکوپيرانوزيد ،سوربيتول و

تاگاتوز نيسگت [Bertelsen .]27

پروبيوتيک طي نگهداري سرد مشاهده نشد .بنابراين ،افگزودن

و همكگگگاران ،تخميگ گر  -Dتاگگگگاتوز را در  174سگگگوش از

ميكروارگانيسمهاي پروبيوتيک مختلف به شيرکاکائو منجر بگه

باکتريهايي که در دستگاه گگوارش وجگود دارنگد يگا عامگل

کاهش معناداري در ميزان تمام قندها ميشود .همچنگين نگوع

بيمگگاريزايگگي در دسگگتگاه گگگوارش م گيباشگگند و هگگمچن گين

گونه پروبيوتيک تلقيح شگده در الگگوي مصگر قنگدها طگي

باکتريهايي که در محصوالت لبني عامل توليد اسيد الکتيگک

نگهداري سرد مهم است .به طگور کلگي ،ل .اسگيدوفيلوه ،ل.

هستند ،به مدت  47ساعت انكوباسيون بررسي کردند و به اين
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حاصل از سرعت باالي تخمير به اين ميكروارگانيسم است که

کازئي و ل .رامنوسوه تمايل بيشتري بگه مصگر قنگد -D

بررسي الگوي تخمير قند ساکارز و -Dتاگاتوز

ميالد روحي و همكاران

نتيجه رسيدند که شمار کمي از سوشهاي موجود در دسگتگاه

( Lactococcus lactis ssp lactisي گا

گوارش قادر به تخمير قند  -Dتاگاتوز هستند که از آن ميگان

 )freudenreichii ssp. shermaniiبه طگور معنگاداري مقگادير

م گيتگگوان بگگه سگگوشهگگاي مختلگگف انتروکوکگگوه فكگگاليس،

شاخ

 bبيشتري نسبت به شير بدون چربي دارند که بيانگر

انتروکوکوه فاسيوم و الکتوباسيلوه اشگاره کگرد .هگمچنگين

يک تغيير رن

از آبي به زرد است [ .]31در مطالعگه حاضگر،

اعالم کردند که اکثر باکتريهاي اسيد الکتيک مانند سوشهاي

مقادير شاخ

 aدر تيمارهگاي تلقگيح شگده بگا هگر کگدام از

الکتوباسيلوه ،لوکونوستوک و پديوکوکوه ميتوانند به شدت

بگگاکتريهگگاي پروبيوتيگگک در مقايسگگه بگگا تيمارهگگاي غيگگر

 -Dتاگگگاتوز را تخمي گر کننگگد و سگگوشهگگاي انتروکوکگگوه،

پروبيوتيک ،يک الگوي خگاص را در آغگاز نگگهداري نشگان

استرپتوکوکوه و الکتوکوکوه نيز با شدت کمتري اين عمگل

ميدهند Owens .و همكاران پيشنهاد کردند کگه ويژگگيهگاي

را انجام ميدهند .هگمچنگين اشگاره کردنگد کگه هگيچکگدام از

سلول باکتري (مانند مورفولوژي) ممكگن اسگت ويژگگيهگاي

بيفيدوباکتريومهاي مورد مطالعگه ماننگد ا الکتگيس ،BB-12

رن

شير ،و به عبارت بهتر  a-valueرا تحت تاثير قرار دهنگد

قادر به تخميگر تاگگاتوز نيسگتند [ .]27در مقابگل  Alanderو

[.]31

همكاران گگزارش کردنگد کگه ا .الکتگيس  BB-12بگه طگور
ضعيفي قادر به تخمير تاگاتوز است [.]29

هگگاي  a ،Lو  bدر تيمارهگگاي غيگگر

پروبيوتيک و هگمچنگين تيمارهگاي داراي ا .الکتگيس طگي
نگهداري ثابت بودند ( .)P>1/15مقادير شاخ

کمترين و بيشترين مصر کل قند طي  21روز نگهداري

هگاي  a ،Lو

سرد را به ترتيب تيمارهاي  T-Bو  T-Aداشتند .در تيمارهاي

 Cدر تيمارهاي تلقيح شده با ل .اسيدوفيلوه طگي نگگهداري

داراي پروبيوتيک ،بيشترين کاهش در مقدار الکتوز ،سگاکارز

افزايش يافتند ولي هيچ تغييري در مقدار  bرخ نگداد .بگا ايگن

T-

 Lدر نمونههاي تلقيح شده با ل .کگازئي

و  -Dتاگاتوز به ترتيب مربوط به تيمارهاي  S-A ،S-Aو

وجود ،مقدار شاخ

 Aبود و کمترين کاهش در مقگدار ايگن قنگدها بگه ترتيگب در

ي گا ل .رامنوسگگوه کگگاهش يافگگت ول گي تغيي گري در مقگگادير

تيمارهگگاي  S-Bو ( ST-Bبگگه طگگور مشگگترک) S-C ،و T-B

شاخ

هاي  aو  bرخ نگداد .علگت ممكگن اسگت  pHنهگايي

مشاهده شد.

مختلف در تيمارهاي مختلف طي نگگهداري باشگد Rankin .و

شاخصهاي رن

 Brewerشيرهاي بگدون چربگي تلقگيح شگده و تخميگر شگده

تيمارها طي نگهداري سرد

همگگانطگگور کگگه در جگگدول  3مشگگاهده مگي شگگود ،تمگگام

( )pH=4/4را با شير بدون چربي %2 ،چربي شير و شير کامل

تيمارهگگاي داراي پروبيوتيگگک نسگگبت بگگه تيمارهگگاي غيگگر

توسط مقدار رن

حاصل از روشهگاي حسگي و دسگتگاهي

پروبيوتيک مقادير  b-value ،L-valueو  C-valueبيشتري را

مقايسه کرده و نتيجه گرفتند که مقگادير شگاخ

در روز  1نشان ميدهنگد ( .)P<1/15بنگابراين ،تلقگيح اوليگه

براي شيرهاي بدون چربي تخمير شده باالتر از شيرهاي بدون

پروبيوتيکها در غلظت  117 cfu/mlبر اين شاخ

چربي بودند اما تخميگر هگيچ اثگري بگر شگاخ

هاي رن

هگاي  Lو

a

 bنداشگت.

مؤثر است .الزم بگه ذکگر اسگت کگه سگفيدي شگير در نتيجگه

همچنين ارزيااهاي حسي آموزشديده ،شگير تخميرشگده را

پراکندگي نور مرئي توسط ذرات معلث (مخصوصاص ميسلهگاي

سفيدتر از شير بدون چربي دانستند [ Owens .]31و همكاران

کازئين) اتفاق ميافتد [ .]31همچنين سلولهاي باکتريگايي در

گزارش کردند کگه مقگدار شگاخ

 Lدر شگيرهاي داراي pH

غلظت باال (به عنوان مثال  )117 cfu/mlميتوانند مانند ذرات

 4/1و  4/6بيشتر از شيرهاي بدون چربي و نمونههاي داراي

پراکندهکننده نور عمل کرده و مقدار  L-valueرا افزايش دهنگد

 5/1 pHو  6/1است .همچنين شيرهاي بدون چربي اسگيدي

[ .]31اين نتايج مشابه نتايج  Owensو همكاران بود که نشگان

شده تا  5/1 pHکمترين مقدار شاخ

 Lرا نشان دادند [.]31

دادنگگد هگگر دو ش گير تيمگگار شگگده بگگا بگگاکتريهگگاي مختلگگف

در مطالعه حاضر pH ،نهايي نگهداري سرد در تمام تيمارهگاي
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مقگگادير شگگاخ

Propionibacterium

جلد  ،17شماره ( 1پياپي  ،)57پائيز 1394

کومش
تلقيح شده بگا ل .اسگيدوفيلوه در حگدود  4/6بگوده امگا در

موقعيگت فضگگايي نسگگبي تيمارهگگاي مختلگگف را روي نمگگودار

تيمارهاي تلقيح شده با ل .کازئي يا ل .رامنوسگوه بگاالي 5

روشنايي -قرمزي در آغاز و پايان دوره نگهداري سرد نشگان

pH

ميدهد .بررسي دادهها به اين روش (شگكل  )1موقعيگتهگاي

بود (دادهها نشان داده نشدهانگد) .ميسگلهگاي کگازئين در

ميچسبند .بنابراين ميانگين اندازه ذرات بگراي تغييگر خگواص

ميکند که در آن اندازه بردار نشاندهنگده تغييگرات در مقگادير

انعكاه نور به اندازه کافي افزايش يافت [.]32
کاهش مقدار شاخ

 Lدر  pHحدود  5/1ممكن است به

هاي  Lو  aطي نگگهداري اسگت .بنگابراين تيمارهگاي

تلقيح شده با ل .اسيدوفيلوه بيشترين تغييرات را در هگر دو
شاخ

علت کاهش اندازه ذرات موجود در ميسل کگازئين تغييريافتگه

 Lو  aطي نگهداري داشتند.

باشد .در اين  ،pHبيشترين مقدار فسگفات کلسگيم کلوئيگدي

نتايج اين مطالعه نشان داد که نوع سوشهاي پروبيوتيک و

موجود در ساختار ميسل کازئين در فاز آبگي حگل شگده کگه

جايگزيني ساکارز با  -Dتاگاتوز اثر معناداري ( )P<1/15بگر

باعا تفكيک زيرواحدهاي پروتئينگي ميسگل کگازئين در فگاز

قابليت زيستي باکتريهاي پروبيوتيک و همچنين ويژگيهگاي

سرم شير و افزايش تخلخگل ميسگل کگازئين مگيشگود [.]33

فيزيكي و شيميايي شگيرکاکائو طگي  21روز نگگهداري سگرد

 Roefsو همكاران گزارش کردنگد کگه حگداقل انگدازه ميسگل

داشت .تيمارهاي تلقيح شده با ل .اسيدوفيلوه ،ل .کازئي ،ل.

کازئين در  2/5pHناشي از تفكيک چند فراکسگيون پروتئينگي

رامنوسگگوه و ا .الکتگگيس و هگگمچنگگين تيمارهگگاي غيگگر

کازئين از ساختار ميسل به دليل افزايش حالليت آنها در اين

پروبيوتيک به ترتيب بيشتگرين تگا کگمتگرين تغييگرات را در

 aو  bدر تيمارهگاي

مقادير  ΔEداشتند .بيشترين قابليگت زيسگتي طگي نگگهداري

داراي ل .کازئي يا ل .رامنوسوه ثابت ماندند و تحگت تگاثير

مربگگوط بگگه تيمگگار داراي  -Dتاگگگاتوز و ل .اسگگيدوفيلوه

انحالل فسگفات کلسگيم از ميسگل کگازئين در  5/1 pHقگرار

( )T-Aدر روز  14نگهداري و پگس از آن ،تيمارهگاي داراي

 aدر تيمگار داراي ل.

 -Dتاگاتوز و ل .کازئي ( )T-Cو همچنين  -Dتاگگاتوز و ل.

اسيدوفيلوه افزايش يافت که احتمگاالص بگه دليگل چسگبندگي

رامنوسوه ( )T-Rدر روز  21بود .اگر چه ل .اسگيدوفيلوه،

ميسلهاي کازئين در  pHنزديک به نقطگه ايزوالكتريگک 4/6

ل .کازئي و ل .رامنوسوه بيشتر تمايل به تخمير  -Dتاگاتوز

است .اين نتايج با يافتههاي  Owensو همكاران در تضاد بگود

داشتند ،ولي ا .الکتيس قادر به مصر آن نبود .اميد است در

[.]31

آينده تحقيقات تكميلي با استفاده از گونهها و سوشهاي ديگر

 pHاست [ .]34مقادير هگر دو شگاخ

نگرفتند .با اين وجگود ،مقگدار شگاخ

نسبت ساکارز بگه  -Dتاگگاتوز هگيچ اثگر منفگردي روي
شاخ

هاي رن

پروبيوتيک و هگمچنگين شگيرينکننگدههگاي کگمکگالري و/يگا
پريبيوتيک انجام شود.

طي نگهداري سرد نشان نگداد و اثگرات آن

با اثر نوع پروبيوتيکهاي تلقيح شده مشترک بود .با توجه بگه
جدول  ،3تيمار تلقيح شده با ل .اسگيدوفيلوه ،ل .کگازئي ،ل.

تشكر و قدردانی

رامنوسوه ،ا .الکتيس و تيمارهاي غير پروبيوتيک به ترتيب

از معاونت محترم پژوهشي انسگتيتو تحقيقگات تغذيگهاي و

بيشترين تا کمترين مقدار شاخ

 ΔEرا داشتند.

صنايع غذايي کشور بگه دليگل حمايگتهگاي مگالي ،صگميمانه

همگگانطگگور کگگه در جگگدول  3نشگگان داده شگگده اسگگت،

قدرداني ميشود .اين مقالگه از پايگاننامگه دانشگجويي مقطگع

 bتغييرات بيشتري طي

کارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اسگتخراج

شاخ

هاي  Lو  aنسبت به شاخ

نگهداري داشتند .ارزيگابي هگمزمگان شگاخ

هگاي  Lو  aرا

شده است.

ميتوان بگا نمگودار روشگنايي -قرمگزي انجگام داد .شگكل 1
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حدود  ،4/6به نقطه ايزوالكتريک رسيده و در نتيجگه بگه هگم

فضايي نسبي نمونههاي شيرکاکائو را از نظگر رنگ
شاخ

مشگخ

تاگاتوز-D بررسي الگوي تخمير قند ساکارز و
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Introduction: Chocolate milk is one of the most popular non-fermented dairy products, while, due to its
higher sugar content than white milk, it has been lately criticized for its contribution to diabetes, child
obesity and tooth decay. Therefore, our aim in this study was to investigate the substitution of D-tagatose
with sucrose in chocolate milk product and if it can be also a probiotic carrier.
Materials and Methods: We studied the effects of different ratios of the sucrose/D-tagatose (100:0,
0:100 or 50:50) as well as the type of probiotic culture (L. acidophilus, L. casei, L. rhamnosus or B. lactis)
on the microbiological characteristics (by MRS agar medium) of the chocolate milk. Also, the percentage of
the sugar residue (by HPLC) and color properties (by Hunter Lab colorimeter) of the synbiotic chocolate
milk were studied at (5°C) during 21 days. The control samples were not incubated with probiotics.
Results: The greatest vitality rate at the end of storage was related to the treatment of L. rhamnosus (TR) and L. casei (T-C) with D-tagatose. Both L. acidophilus and L. casei showed high inclination for

D-tagatose, lactose and sucrose fermentation, respectively. However, L. rhamnosus mostly
fermented D-tagatose, sucrose and lactose, respectively, while, this order for B. lacti was sucrose,
lactose and D-tagatose. B. lactis did not significantly consumed D-tagatose. The treatments
inoculated with L. acidophilus, L. casei, L. rhamnosus and B. lactis, orderly showed significant higher color
changes in compare to non-probiotic ones.
Discussion: D-tagatose as a natural sugar may make a suitable substitute for sucrose in chocolate milk,
while preserving the functional probiotic properties; enhances the health benefits of dairy chocolate milk
products. Nevertheless, the right selection of sucrose/D-tagatose ratio and type of probiotic strain has high
importance in probiotic biological sustainability and the quality of the final product.
Key words: Fermentation, Low-calorie, Milk, Probiotics, Sucrose, Tagatose
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