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تولید ماست پروبیوتیک با عصاره گیاه کنگر و کفیر پروبیوتیکی و ارزیابی اثر

آن بر فعالیت باکتریهای پروبیوتیکی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
3

علی جواهری،1آمنه خوشوقتی* ،2محمد حسین مرحمتی زاده

 -1دانش آموخته دانشكده دامپزشکی ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران
 -2دانشیار،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران
 -3استادیار،گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران
تاریخ دریافت95 /11/5 :

تاریخ پذیرش69/ 12 / 12 :

چکیده
مصرف فرآوردههای پروبیوتیک به خصوص ماست بین مردم بسیار قابل قبول بوده و این امر به دل لی

فکنن ناگد
آریثات نن نننه  تمالس رب ا م رص فففف فففف

است.در این مطالعه ود رثا زز زززه  هایگ هراصع فلتخم یا ک گن ررررر رررررر (% 0/6 ،% 0/3و)%0/9و کف رتکاب دشر رب کیتویبورپ ری ییییییییییی ها ای پروبیوتیک

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در ماست بررسی شد.محصوالت پروبیوتیک به درادناتسا شور     Tamimeتول .دش دی   

پ رظن زا تالوصحم نآ زا س یسح ،pH، ،،،،،،،،اس و هتیدی رگ هرود لوط رد یبورکیم شرامش مممممممممم مخان ههه گ و یراذ

گن ههههه داری م رارق یسررب درو       

گرفتند.مقادير حاصل از طریق آزمونهای آماری توصیفی با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و تحل لی شد.نتایج نشان داد هک زمان،تاثیر معنی-

داری ()P-Value>0/50بر pHو اسیدیته دارد هک با افزایش زمان pH ،کاهش و اسیدیته افزایش مییابد.تع اب داد ک رت ییییی ه هب ا 0101cfu/ml

ِش غلظت عصاره-
در طول مدت گرمخانهگذاری رسید و در طول مدت نگهداری تقریبا به ه یم ن مقدار باقی ماند.همچنين مشخص شد هک افزای ِش
ی گیاه کنگر به همراه کفیر اثر مثبت بر روی رش اب د ک رت ییییی ه کیتویبورپ یا   

س و بیف ودیفیب مویرتکابودی مم ممم دارد.در
الکتوباس ولیفودیسا سولی سس سس

ارزیابی حسی ،ماست حاوی  0/6گرم بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بهترین طعم و بو را داشت و ماست حاوی 0/6گ مر الکتوباس سولیفودیسا سولی   
مک ترین امتیاز را داشت.

کلمات کلیدی:پروبیوتیک،الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،بیفیدوباکتریوم بیفیدوم،کنگر،کفیر
* نویسنده مسئول :آمنه خوشوقتی

آدرس :گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران .
پست الکترونیکkhoshvaghti2004@yahoo.com :

 16نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /چهاردهم ،شماره دوم ،7931 ،پیاپی 37

مقدمه

ب می اریهای قلبی و عروقی ،درمان عفونته یراجم یا   

مصرف محصوالت لبنی به منظور حفظ سالمت و تغذیه

ادراری تناسلی ،درمان عفونته طسوت هدش داجیا یا     

مصرفترین آنها به شمار می رود (.)2،8

گ په یتاپولافسنا زا یری ا  کیت ((((((((((((((( (((

ته  هدوب لوادتم لبق ا و  تسام  ا رپ ز       
انسانه دم زا ا تت تت
واژه پروبیوتیک ( )probioticواژهای است یونانی هک به
معنای برای زندگی میباشد(.)7این واژه نخستین ب رد را
س لا    

 1954در دس تشون ت ههههههه ه مان هب یدرف یا            

ویرجیو( )Virgioبه کار گرفته شده اس تسد رد وا .ت   

 ،)encephalopathyدر مورد پروبیوتیکها مطرح ش هد
است ،لذا تولید و عرضه ف دروآر هههه هب یکیتویبورپ یا   
بازارمصرف،از نظر ارزش غذایی بس م دیفم رای ییی ییییباشد
ماست پروبیوتیک

پادزیس تت ته یم تیعمج رب ا ک دور یبور هههههههه ههه پرداخت و ه

کی ،تسامورپ ای  ینبل هدروآرف      

جدید است و در واقع یک ماست غنی شده است هک با

پروبیوتیکها را موادی دانسته هک بر این فلور م کی روبی
  

پروبیوتیک یل یل طسوت  (((((((((((((((((((((((((((( ( )Lilleyو
اس ولیت ل (( ( )Stillwellب لیسو هب هحشرتم داوم یار هههههههههههه ی
م کی روارگانیسمها به کار گرفته شد هک موجب تحریک
رِشِش سیناگراورکیم ریاس د ممممممممم مه ااا ا م ییی یش انب .د ب نیار       
که داوم ای ا    
پروبیوتیکها کام ًالًال در مقابل آنتی بیوتیک ک
پادزیست قرار میگیرند(.)7

در سال  1989ف رلو (( )Fullerپروبیوتیک

Hepatic

(.)01 ،9 ،7

نوشتههای خود به رب ر ایز تارثا یس نننن نننننبخ فرصم ش   

اث نراد بولطم ر د ددددد دد ( )01و در س لا     5691اص حالط

ش-
هل کی و ب رولیپ رتکا ییییی ( )Helicobacter pyloriو پیش ش

ناونع هب ار     ،

م لمک های غذایی م کی روبهای زنده هک از طریق تعادل

استفاده از آن نه تنها می توان از مزایای ماست بهره ب در
بل هک میتوان باکتریهای مفید و الزم بدن را ن نیا زا زی   
طریق تامین کرد.
الکتیک اسید ب رتکا ییی ها ا ( )LABو بیف رتکابودی ییومها
م کی روبهای متداولی هستند هک به کیتویبورپ ناونع    
در دسترس میباشند.
امروزه الکتوباس لی ها و بیفیدوباکتره زا یمظعا شخب ا   
کشتهای آغازگر پروبیوت کی ی را تش لیک میدهند(.)01
کف گرب ری ر زا هتف ملک هههههههه ی تر یک (( ( )Keyfirب یانعم ه     
احساس خوب است .کف اب ریش ریمخت زا ری ناد ههههههههههه ه یا

ی-
م کی روفلور روده اثرات مفید در بدن میزبان ایج م دا یی یی

کفیر و محیط مادر آماده شده از دانهها تولید میشود.

فقط از طریق م کی روفلور روده شناخته شدهاند (.)7

کفیرانوفاسینس است هک در سرتاسر دانه کف زکرم و ری   

نماید ،تعریف نمود هک در این اثرات مفید پروبیوتیکها

محص چ ریفک لو ک دی ههههههههه های از الکت اب و سولیس         

که رد ا
براساس مطالعات متعدد یبورپ یوررب هک  و یت ککک ک کککک

آن ب  نازیم ه ز وجو یدای د ناد نیا .دراد  ههههههههههههههه ه راد ا ای   

جمعیتهای انس یهاگشیامزآ فلتخم تاناویح و ینا     
ص یسب صاوخ،تسا هتفرگ ترو ار ب شزرا ا لیبق زا   

        

مک ک به هضم الکتوز ،مقاوم وتاپ ربارب رد ت ژژژ ژژژژنه یا
رودهای ،درم و نا

شگ سوریو لاهسا زا یری ی و     
یپ شششش ش

ش-
باکتریایی ،اثر مه لوق ناطرس یور یرا و یپ رثا ،ن ششششش ششششش
گیری روی سرطان مثانه ،تقوی دشر ،ینمیا متسیس ت     
باکتریه یپیل شهاک ،کیراب هدور یا دددد ددددده و نوخ یا

ویژگیهای ضد باکتریایی و ضد قارچی هستند.
مص ست بجوم ریفک فر کنی

ران اااااااا اااحتیه دور یا هه های،

کاهش نفخ شکم و افزایش حرکات رودهای شده و ن زی
سبب سالمتی دستگاه گوارش میش ریفک نینچمه .دو    
عل هی باکتریهای گرم منفی و گ دض تیلاعف تبثم مر
باکتری و ضد قارچی دارد( .) 14

   

تولید ماست پروبیوتیک با عصاره گیاه کنگر17 ...

گیاهان دارویی به روشهای مختلف در ه هم فرهنگها

ن ازفا مر رررر رر SPSSو آزمو نن نه یرامآ یا     

استفاده میییش هدافتسا جوا ،دو    از داروه رد یهایگ یا   

و Assumption sphericityمورد تحل لی و بررسی ق رار

اواخ لاس ر       800 1و اوائل  900 1ب عقاو رد .تسا هدو       

گرفتند.

شگ زا یری
داروهای گیاهی نقش مهمی در درمان و پیش ش

مواد و روش کار

ب می اریهای ناتوانکنن دراد هد  ...کنگ ییارحص ر    گ یهای
اس ریت زا ایاپ ت ههههههههه هCompisitae

هک    ب یوسنارف ه       

Chardonetteگفته میشود ،نام عل نآ یم

Gundelia

گها ييي خیلی
از نظر ارتفاع كوچك است و دارای برگ گ
گه اب یكاروخ یتشوگ یا گنر     
كوچك ب رب مد ا گگ گگ
      ب بب رگ( هک آن ه هب م    

خارهایی منتهی میباشد) است .كنگر در ایران در كوه-
های جنوب كرمان ،نزدی اهفصا ك نن ننن،خرمآب رغ دا ببببب ،
آبادان ،كازرون ،اراك ،بیشه ،رزوند و كوهه هقطنم یا
مركزی به طور وحشی می روید (.)1
اثرات مفید داروه و یهایگ یا

ندوب زیچان یفرط زا      

عوارض جانبی این گیاهان رویکرد ب ناکشزپ و نارامی   
را به این داروها روز به روز بیشتر کرده است ک .شور ما
دارای غنیت زا یهایگ عبانم نیر عونت و رادقم رظن و     
بهترین گونههای گیاهی با باالترین مواد م حطس رد رثؤ   
جهان میباشد.
ای هب شهوژپ ن

فلتخم یاهزود ریثات نییعت روظنم        

       

عصارهی گیاه کنگروهمچنین دوزهای مختلف ب یرتکا

های پروبیوتی ِکِک الکتو باسیلوس اسیدوفیلوس و بیف و دی

باکتریوم بیفیدوم و کفیر بر ماست و نیز اثر گیاه کنگر و

ک ،در  12گ هور
کفیر بررشد این باکتریهای پروبیوتیک ک
متفاوت انجام شد و ماستتته  يا

اب هارمه کیتویبورپ    

عصارهی گ و رگنک های پ ریفک ر یبو و یاهزود رد کیت      
مختل هیتدیسا نینچمه.دش ديلوت ف  pH، ،،،،،،،،،،،،و رشد    
م ورکی ببب ه ناخمرگ نارود رد ا ههههه گ و یراذ

روش عصارهگیری

به منظور عصارهگیری ،ساقه و برگ خشک ش هایگ هد   

مورد نظر توسط دستگاه خردکننده پودر شد 00 1.گ مر
از پودر مورد نظر را در ارلن یک لیتری ریخته و به نآ

tournefortii L.است (.)1

روش تمسق هب یهتنم ن زبس     

F Test

یراگدنام     

مورد بررسی قرار گرفت و نت  لصاح جیا بب ب ببببا اس زا هدافت

ال لک اتیلیک  69درصد اضافه گردی نوگ هب ،د ههههههه ای هک
سطح پودر را بپوشاند.بعد از  24س فاص لولحم تعا    
 70درصد

شد.در مرحله بعد به تفاله دنام یقاب ههه هههه،ال لک

اضافه و بعد از  12ساعت صاف شد.سپس محلول صاف
شده در مرحله ریطقت هاگتسد هلیسو هب مود و لوا       در
خال،در دمای  05درجه سانتیگراد و با سرعت چرخش
 70دور در دق هقی تا  1/3حجم اول هی تغلیظ ش هب.د روظنم   
جداسازی پروتئینها،چربیها و کلروف لی ،محلول ص فا
شده توسط کلروفرم دکانته .دش د م ره ر ر د هلح ک هتنا     
کردن ،دو فاز تش لیک میشد هک ف جراخ یمرفورلک زا    
    

ش و هد یبآ زاف رب اااااااا ااای مرحل هگن دعب ه هتشاد یم     

شد.محلول به دس رد هلحرم نیرخآ زا هدمآ ت تپ ری      
دیش ریخته شده و در اتوکالو و دم ریز یا     05درجه
سانتیگراد و شرایط استریل خشک گردید.
روش تهیه ماست

یک لیت مک لیرتسا ریش ر

برچ

یامد ات ار

     

20 - 25

درجه ی سانتیگراد سرد کرده ،س ناد سپ ههههه ی کف ب ری ههههه
آن اضافه نمودیم و در ه تدم هب امد نیم       82س تعا
گرمخانهگذاری کردیم  .بعد از  24ساعت دانه کف ار ری
یگ دار
جدا کرده و کفیر تولید شده را در  4درجه س تنا ی ی
سردخانهگذاری کردیم( .) 12سپس  12ظرف ته هی شد و
به هر ظرف  1لیتر شیر کم چرب استریلیزه اضافه شد.
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ب یهت یار ه هههه ی ماس تت ت ه یا    2 ،1و 3ع تایلمع رب هوال       

هر دو ساعت یکبار آزمون اس هیتدی و ) 15 ، 14 ( pHتا

فوق %0/3،و  %0/6و  %0/9از عصاره هیدروالکلی کنگر

رسیدن به اسیدت هی  70درجه دورنیک انجام گرف اب و ت   

در مرحلهی افزودن کف یهت یارب .میدرک هفاضا ری هه ه هههههههه ی

 2درجه

ماسته یا

رسیدن به اسیدت هی مورد نظر به یخچال با دم یا
سانتیگراد انتقال داده شد.

 5 ،4و  6م نازی  0/1گ ،مر  0/3گ و مر 0/6

سو
گرم باکتری لئوفیلیزه الکتو باس ولیف ودیسا سولی سسس سسس

ماست کنگرهای پروب هدش دیلوت یکیتوی     در روزه یا
         pHو اس هیتدی

 %0/6عصارهی هیدروالکلی کنگر نیز در مرحله افزودن

هف یو تسیب و مهدراهچ ،مت کرظن زا م

کفیر اضافه نمودیم.

مورد بررسی قرار گرفتند و همچنین در روزه و مود یا

برای ته هی ی ماسته یا

پ ورگ رد مهدزنا هههه هها ییی  4تا     12از جه شرامش ت     

 8 ،7و  9م نازی  0/1گ ،مر 0/3

گرم و  0/6گرم باکتریهای لئوفیلیزه بیف اب و دی ک  مویرت

م کی روبی در الم هموستیومتر مورد بررسی ق نتفرگ رار دد ددد

یبفیدوم و  %0/6عصارهی کنگر ن  هلحرم رد زی ندوزفا    

( .) 13 ، 12
نتایج

کفیر اضافه شد.

نتایج پژوهش حاضر در جداول كي

ب یهت روظنم ه هه ه هههه ی ماستتتهیا     11 ،01و  12م نازی    0/1

است .اين جداول نشان ميدهد كه عصاره گیاه کنگر و

گرم 0/3 ،گرم و  0/6گرم از باکتریهای لئوفیلیزه بیفید
و باکتریوم بيفیدوم والکتو با س و دیسا سولی

کفیر بر رشد باکتریهای الکتو باس ولیفودیسا سولی سس سسس

سو
ولیف سسس سسس

و بیفیدو باکتریوم بیفیدوم تاثیر مثب هجيتن ردو هتشاد ت   

 %0/6عصارهی کنگر نیز در مرحله افزودن کفیر اض هفا

رشد اين باكتريها سبب افزایش اسیدیته وكاهش مدت

کردیم.

زمان الزم براي رسيدن به اسيديته مورد نظرشده است به

عصارهی هیدروالکلی کنگررا قبل از افزودن،به يبوخ   

طوري كه با افزايش غلظت كنگر مدت زمان الزم برای

به هم زد سپس.دش لح تخاونکی تروص هب ات مي        
تمامی ظرفها در گرمخانه با دم یا

تا سه هدش هدروآ   

رس دروم هیتدیسا هب ندی تسا هدش رتمك رظن     

 38درجه تناس یی ییی-

           

(جدول1و.)2

گراد قرار داده شد.

جدول  -1میزان  PHو اسیدتیه در روز اول در مدت گرمخانهگذاری هر دو ساعت یکبار
00 : 00
ماست کنگرپروبیوت کی ی

گروه

اسیدت هی

pH

(دورنیک)

00 : 02
اسیدت هی

pH

(دورنیک)

00: 04
اسیدت هی

pH

(دورنیک)

00 : 06
اسیدیته

pH

(دورنیک)

1

کفیر%0/3+عصاره کنگر

33

5 /6 9

04

5/ 75

65

5/ 25

2

کفیر%0/6+عصاره کنگر

04

5/ 87

47

5/ 60

73

5/ 02

3

کفیر%0/9+عصاره کنگر

42

5/83

52

5/ 54

70

4/ 99

4

کفیر0/1+گرم الکتوباسیلوس%0/6+عصاره کنگر

43

5/ 79

54

5/ 52

70

5/ 03

5

کفیر0/3+گرم الکتوباسیلوس%0/6+عصاره کنگر

38

5/ 75

05

5/ 46

70

5/ 14

80

4/ 94

_

_

_
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

_
_

_

_

_

6

کفیر0/6+گرم الکتوباسیلوس%0/6+عصاره کنگر

04

5/ 73

53

5/ 45

63

5/ 09

7

کفیر0/1+گرم بیفیدوباکتریوم%0/6+عصاره کنگر

44

5/ 44

56

5/ 44

62

5/ 08

76

4/ 84

8

کفیر0/3+گرم بیفیدوباکتریوم%0/6+عصاره کنگر

46

5/ 67

58

5/ 38

62

5 /5 0

74

9

کفیر0/6+گرم بیفیدوباکتریوم%0/6+عصاره کنگر

38

5/ 77

49

5/ 45

74

5/ 12

_

4/ 83

01

کفیر0/1+گرم الکتوباسیلوس وبیفیدباکتریوم%0/6+عصاره کنگر

11

_

_

pH

_

85

کف ری 0/3+++گ وتکال مر و  سولیساب

اسیدیته
(دورنیک)

4/ 83

وو ووو بیف مویرتکابدی %0/6+++عص هرا

00 : 08

_

04

5/ 76

05

5/ 44

60

5/ 23

96

5/ 08

76

4/ 94

04

5/ 81

55

5/ 53

55

5/ 34

62

5/ 25

96

5/ 13

44

5/ 78

51

5/ 47

53

5/ 31

59

2 2 /5

65

5/ 12

کنگر
12

کف ری 0/6+ ++گ  سولیسابوتکال مر وو وو و بیف مویرتکابدی %0/6+ ++عص هرا   
کنگر

تولید ماست پروبیوتیک با عصاره گیاه کنگر19 ...
جدول  -2میزان  PHو اسیدتیه در روزهای  14،7و 21
ماست کنگرپروبیوت کی ی
گروه

روز هفتم

روز چهاردهم

pH

اسیدت هی

اسیدت هی

(دورنیک)
1

95

pH

(دورنیک)
4/ 45

اسیدت هی

pH

(دورنیک)

149

4/8

روز بیست و یکم

4/ 24

2

011

3

211

4/ 75

4

107

4/ 63

151

5

108

4/27

155

6

511

4/ 43

147

4/82

7

011

4/ 46

169

4/ 25

1 58

4/1

167

4/ 13

175

4/10

154

4/ 17

166

4/ 07

4/ 29

163

4/ 15

4/ 14

185

4/ 03

166

4/11

185

4/ 03

8

95

4/ 52

158

4/ 26

176

4/50

9

97

4/ 63

931

4/ 30

60 1

4/ 18

01

104

145

4/ 32

163

4/ 14

11

321

4/ 81

90 1

4/ 34

012

4/ 20

4/7

12

831

4/ 43

204

4/ 14

812

4/ 06

كاهش تعداد باکتریها در شمارش مست یق م م کی روبها در تمامی غلظتها و نمونههاي ماستهاي توليدي(به جز ماستتت-

های 11و  ،) 12در روز پانزدهم نسبت به روز اول ( با حفظ ضریب لگاریتمی  ) 0101و افزایش چشمگیر تع اب داد ک رت ییییی ها
در شمارش مست یق م م کی روبها در روز  15در ماستهای 11و  12از ديگر نتا جي اين تحقيق ميباشد(جدول .)3
جدول  -3شمارش باکتری در روزهای  2و 15
شمارش باکتری)(cfu/ml

روز دوم

روز پانزدهم

01

6/1

01

01

4/6

5

0101

4

0101

4/3

6

0101

5/8

0101

5/9

7

0101

6/8

0101

4/2

8

0101

5/9

0101

1/5

9

0101

3/2

0101

3

01

0101

2/5

0101

2/3

11

0101

3/6

0101

6/3

12

0101

4/2

0101

6/5

4

ب حث

ب هب هجوت ا جیاتن  هراشا ش و ود و كي لودج رد هد          

01

هنوز با محیط فرآورده سازگاری پیدا نکرده بودن اما ،د   

  

در ساعات بعد ،رشد باکتریهای پروبیوتیک چشمگ ری

بررسی آنها مشاهده شد هک عصاره گیاه کنگر و کف ری

بود و ب گن تباث ا ههههههه داش راصع نت هه هههی کنگ  ر ( ( )%0/6در

بر رشد باکتریهای الکتو ب و سولیف و دیسا سولیس ا   

گور هه ههیا     4تا    12و اف  تعرس شیاز ر دش

افزایش آهسته اسیدیته در س تلع هب ریمخت لوا تعا     

اسیدیته بیشتر میشد.

بیفید و باکتریوم بیفیدوم تاثیر مثبت دارد.
شروع شدن فعال اب تی ک رت ییییی ه هک دوب کیتویبورپ یا

س ولیف و دیسا سولی سسسسسس سس و بیف و دی

  

      الکت اب و     

ودیفیب مویرتکاب مممممم مم

 20نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /چهاردهم ،شماره دوم ،7931 ،پیاپی 37

ماسته یا ی اد ار رگنک تظلغ نیرتشیب هک  را ،دندوب       
مک ترین زمان برای رسیدن با اسیدت هی مورد نظر را سپری
کردند (نمونه 2و.)3

رسیدن به اس هتیدی  رد هاوخلد ر تالوصحم دیلوت دنو

     

بیفید و باکتریوم بیفیدوم طوالنیتر از محصوالت الکتو
با سیلوس اسید و فیلوس بود(.)6

در بین سه نمونه اول هک فقط ح و ریفک یوا راصع ههه ههههی

در این تح قیق ما همزم مه رد نا ههههه ی گ ور ههه کی هب ا    

گیاه کنگر بود ،گروه حاوی  %0/6و  %0/9درص هایگ د   

نسبت از کفیر نیز استفاده کردیم  .به اسیدت هی ی مطل بو

کنگر همزمان با نمونههای5 ،4و6و 9هک به ترتیب حاوی

مزما ِنِن هورگ تسام       ( 9هک  یواح ب یرتکا    
رسید ِنِن هم م

همراه  %0/6عصاره کنگر و کفیر بودند و نمونهی  9هک

سیلوس می تواند به خاطر وجود کفیر باشد.

الکتو با سیلوس اسید وفیلوسسس  0/1گ و مر 0/3گ هب مر

حاوی 0/6گرم بیفیدوباکتریوم و  %0/6عصاره کنگر به

بیفیدو ب ویرتکا ممم اس سام و )ت تت تتته هورگ یا    الکت اب و   
روند پیشرفت اسیدیته ماسته  یدیلوت فلتخم یا در   

همراه کفیر بود،در یک زمان معین به اسیدیتهی مطلوب

این پژوهش ،ب ای نننگ رب ،رگنک تظلغ شیازفا ریثات ر       

هک  70درجه دورنیک ب ندیسر دو د شن هک  اااا ااااانگ نیا ر   

کوتاهتر شدن زمان رسیدن به اسیدت هی مطلوب (در زم نا

است هک کفیر و الکتوباس ولیفودیسا سولی سس سسس در زم نا

تولید محصوالت) بود.

مک تری نسبت به بیفیدوباکتریوم بیف ودی ممم و گ ور ههه یا ی

ولحم زا هک ل      الکتوباس و سولی

لیفودیسا و سسسس س اس هدافت   

شده به اسیدیته  70درجه دورنیک میرسند.

ماستهایی هک دارای بیفیدددو ب ودیفیب مویرتکا مم ممم  %0/1و
 %0/3بودند (نمونه 7و )8و نیز ماستهای ح وتکال یوا   

با سیلوس اسیدوفیلوس (%0/6نمونه ،)6همچنین نمونه 1

گروه 11و 12

ندیسر د یلو     ،

هک حاوی الکتو باسیلوس اس سولیفودی

بیفید و باکتریوم بیفیدوم به یم زز زززان 0/3گ و مر 0/6گ مر

و

حساس رتشیب تی          بیف ویرتکاب و دی مممممممم م نس هب تب

     

اکسیژن،اسیدت هی باال و  pHپایین و ضعیف بودن فعال تی
پروتئوکافتی در آنها نسبت داد .به نامز تلع نیمه     

در تح قیق ی هک تاثير پ رتکاب دشر رب ایوس ردو ییییییییییی ها ییی

الکتوباسیلوس اسیدو فیلوس و بیفید وباکتریوم بیف ودی ممم

سو
هنگام تولید ماست الکت ا سولیس اب و س ولیف و دی سسسسس سسسسس
بیفید و باکتریوم بیف مودی ب و تلام هراصع زا هدافتسا ا   

در پ نومنرضاح شهوژ ههههه ه ریداقم یواح يا        الکت اب و     
سیلوس اسیدوفیلوس(نمونه4و )5و نمونه حاوووی کف وری

براساس تح قیق ات انجام شده به سنج تفا یلک روط     

فرآورده آن مک تر اس ضوم نیا ،ت و ار ع م یییی یییییت هب ناو

به اسیدیته دلخواه کاهش یافت (.)7 ،5

سویا ،مدت گرمخانهگذاری مک تر شد(.)5

اسیدت هی ی  70درجه دورنیک رسیدند.

اس ومن(ت نه    7و )8و همچن ت و دشر نی ک ریث رد نآ       

شد و با افزایش غلظت ،زمان گرمخانهگذاری تا رسیدن

سویا در مقایسه با تولید ماست پروبیوت کی ی با اس  زا هدافت

بودند در طوالنیترین زمان نسبت به ب هیق ی گروهه هب ا

بیفید و باکتریوم نسبت به جنس الکتو با س ولی سسس بیش رت

افزایش رشد م کی روب ها و س تفر الاب تعر ننن نننن اس هتیدی

در تولید ماست پروبیوتیک مورد بررس ارق ي ر فرگ  تتت تتتت،

هک حاوی کفیر و  %0/3عصارهی کنگر ( مک ترین م نازی
عصاره) بود،زودتر به اسیدت هی ی مطل بو

در مطالعات مشابه ،افزایش غلظت ماست و س ثعاب ایو   

عصاره کنگر در زودت  نامز نیر ن  تبس به نومن ههههههههههه ه یا

  

دیگر به اسیدیتهی مطلوب رسیدند و نمون ههه ه یواح یا   

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیف ودیفیب مویرتکابودی مم ممم

در طوالنیترین زمان به اسیدت هی ی مورد نظر رسیدند هک
به خاطر تاثیر جنس بیفیدوم میباشد.

تولید ماست پروبیوتیک با عصاره گیاه کنگر21 ...

باکتریهای پروبیوتیک برای این هک خواص خ رد ار دو

بودند ،در روز اول دیرتر به  pHمورد نظر رسیدند و در

بدن فرد مصرفکننده مواد غذایی به وجود آورند باید

ش رتکاب مود شرام ییییی ه  رد ا ر نازیم ،زین ،مهدزناپ زو        

به صورت زنده وحداقل به م نازی  017 cfu/mlدر گ مر

باکتریهای این دو نمونه هجیتن رد ،دوب هتفای شیازفا     
  

وجود داش هت رد یبورکیم میقتسم شرامش رد .دنشاب   

مجموع باکتریهای شمارششده در روزه لتخم یا فف ففف

 0101cfu/mlم کی روب ،خواص مورد نظر م کی روبهای

بهترین قوام و رنگ را داشتند .
در تح قیق ی هک با موضوع مطالعه تاثیر عسل شیازفا رب    
رش رتکاب د یییییی ه کیتویبورپ یا     

الکت ولیس اب و س       

پروبیوت کی ی را در مصرفکننده بهوجود میآورند (.)11

م-
اسیدوفیلوس و بیفید و باکتریوم بیفیدوم به صورت هم م

م کی روبها،باکتریهای شمارش شده در تمامی غلظت-

مقایسه ،ماس ِتِت الکتو ب ولیس ا سس سسس به رت ییاهنت ششش ششششت زا ر

در روز پانزدهم نسبت به روز اول ،در ش میقتسم شرام   

شیافت ههه ،اما
ها و نمونهها(به جز ماستهای 11و  ) 12هاک ش ش
همچن یمتیراگل بیرض یاراد نا            0101بودن  .د در   
ماستتته  یا

11و  12اف شچ شیاز مممم مگ شرامش رد یری     

زمان در فرآوردههای لبنی و نوشیدنی انجام ش ظنزا ،د   ِرِر

ماست حاوی دو م کی روب الکتو با سیلوس و بیف اب و دی   
ویرتکاب مممم م به

کتریومم م ب یواح تالوصحم .دو        بیف و دی

نسبت الکتو با سیلوس اسید و فیلوس رش تسهآ د ههههه ت یر

مست یق م م کی روبها در روز  15مشاهده شد.

داشتند و محصوالت آنها شیرین تر و دارای ماندگاری

با توجه به این هک فرض هی  Assumption sphericityرد

طوالنیتر بودند (.)4،3

ش دد دو نس تب   

 Fبراب ب ر اااا ا  201 / 349اس زا هک ت میسقت       

 9 173 6/ 881بر 306 /136بهدست آمده است،همچنین از
آنجا هک  P-Valueمرتبط با آن مک تر از  0/50است ل اذ
تصور میشود هک زمان تاثیر معناداری بر اسیدیته داش هت
اس  ت

 ...ب هب هجوت ا یا نننننننن نننن هک

پ نیا زا شی      فرض هی

 Assumption sphericityرد ش دد د.نس تب   

 Fبراب اب ر     

 712/832است هک از تقسیم  3/632بر  0/510ب ببهدست
آمده است .از آنجا هک  P-Valueمرتبط ب زا رتمک نآ ا   
 0/50است لذا تصور میشود هک زم یرادانعم ریثات نا    

ماست حاوی  0/6گرم بیفید و باکتریوم بهت و معط نیر

   

بو را دارد در حالی هک ماست حاوی  0/6گرم الکت اب و   
سیلوس مک ترین امتیاز را داشت.

این     نظ نومن تسام ر

گیاه کنگر همراه باکفیر ،رشد باکتریه کیتویبورپ یا   

الکتوباسیلوس اس ولیفودی سسس و بیف ودیفیب مویرتکابودی مم ممم
بیشتر میشود.از نظر ارزیابی حس یواح تسام ،ی     0/6

گرم بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بهترین طعم و ب و دراد ار و
مک ت  طوبرم زایتما نیر ب یواح تسام ه      

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس مي باشد.

       0/6گ مر   

منابع

چاپ دانشگاه تهران .

 .2عریان،ش .ی یامغ ی .ه،ینامز .،پ.) 1389 ((( (( ،ته هی تسام دیلوت و    
پروبیوت کی ی با تل یق ح سویهه سولیسابوتکال یا   

GGو مقایسه

آن با ماست معمولی و ت  تیلوباتم شهاک رد اهنآ ریثا هههه ه ههههههای

لیپیدی در سرم خون م  راتسیو داژن رن ییارحص شو  ...........مجله

ماندگاری محصوالت در یخچال  21روز تع یی ن ش زا ،د
هههههههههه ه یا     11و 12

پژوهش حاضر نشان داد هک ب راصع تظلغ شیازفا ا

هههه ههههه

.1زرگری. ،ع (.) 370 1گیاهان دارویی.جلد دوم،موسسه انتشارات و

بر  pHداشته است.
در ارزی هک دش هداد ناشن زین تالوصحم یسح یبا          

نتیجهگیری

یواح هک       

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیف ودیفیب مویرتکابودی مم ممم

عل یم یروانف تسیز یشهوژپ یم کرو یب

دازآ هاگشناد             

اسالمی،دوره دوم،شماره پنجم،صفحه 7.- 12

37  پیاپی،7931 ، شماره دوم، چهاردهم/ نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی22
growth
of
probiotic
Lactobacillus
acidophilus and Bifidobacterium bifidum
bacteria in probiotic milk and yoghurt.
Journal of Veterinary Pathobiology, 1: 2328.
14-Zacconi, C., Parisi, M. G ., Sarra, P. G .,
Dallavalle, P., and Bottazzi, V.(1995).
Competitive exclusion of Salmonella
kedougou in kefir fed chicks. Microbiologie
Aliments Nutrition, 12: 387-390.

       م رب يرور.) 1385 ( .سسس س

ید،   س اره بببب ون،م.نایو ااا ا،   مرتض-3

 انتش تارا، پروبيوتيك ها و فرآورده هاي غذا يي پروبيوتي ككك

. چاپ اول،آتا

      ارزی تسام یبا.) 1388 ( .نای حح ح،   کازرون،.ح. م، مرحمت یی یزاده-4

عسل به پ یرتکاب  لماح ناونع ر یکیتویبو       الکتوباس ولی سسس
 ش هرام، پایاننامه دکت فرح یار ههههه ای دامپزشکییی.اسیدوفیلوس

. دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون،986

         بیوش و یمومع( یهاگشیامزآ یمی.) 1377 (.ع ا. ، مش قات ییی ی-5

     

.721 صفحه، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.)کلین کی ی
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Abstract
The probiotic products consumption especially yogurt is very prevalent. Gundelia tourneforti
is one of plants that have several beneficial effects. In this study the effect of this plant
hydroalcoholic extract and kefir probiotic on bacteria Lactobacillus acidophilus and
Bifidobacterium bifidum growth in yogurt were investigated. The probiotics products were
produced by Tamime standard method. Then the products were investigated sensory, pH,
acidity and microbial count in incubation and maintenance term. The data were analysis by
descriptive statistical test with SPSS system. The results of this study showed the time has a
negative effect on pH and a positive effect on acidity, so that time increased causes pH
decreased and acidity increased. The bacterial count was 1010 cfu.ml in incubation term and
remained in this count in maintenance period almost. The investigation of the results
revealed, kefir and Gundelia tourneforti hydroalcoholic extract concentration increased have
positive significant effects on Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum. In
sensory evaluation turned out yogurt containing 0.6 gr Bifidobacterium bifidum and 0.6 gr
Lactobacillus acidophilus gained superlative and lowest score respectively.
Keywords: Bifidobacterium
acidophilus, Probiotic.
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