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Abstract 
 

Background and purpose: Production of functional foods is one of the most important 
achievements in food industry and using these products provides the convergence of two important events 
in life; namely receiving nutrients from the diet and promoting health for consumers at the same time. 
This study aimed to verify the viability of microorganisms and stability of these microorganisms in 
digestive conditions of the body in order to benefit from the claimed properties of these products. 

Materials and methods: In this experimental study, 14 samples of probiotic yogurts were 
collected from three dairy factories in Mazandaran province in summer 2020. The test method consisted 
of three main steps; determining the viability of probiotic bacteria in the samples over time, then 
simulating the conditions of the gastrointestinal conditions, including pH changes and exposure to pepsin 
and bile salts, and finally, evaluating the resistance of microorganisms after passing the conditions of 
gastric and intestinal simulated condition. Statistical analysis was performed using SPSS. 

Results: In the study of viability of Bifidobacterium and Lactobacillus, a significant difference 
was observed between the mean number of colonies both at different weeks and different pH levels 
(P<0.05). Yet, the number of probiotic bacteria remained within acceptable standard range (106 cfu/g) over 
time and did not show a considerable reduction even after passing the acidic and alkaline conditions and 
tolerating the simulated digestive conditions. 

Conclusion: According to this study, if strains (probiotic bacteria) resistant to acid and bile are 
selected and also suitable environmental conditions are used, consumption of probiotic yogurts can be of 
great benefit in improving the health of consumers. 
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 پژوهشـی
 

 يهاپروبیوتیک در ماست يهاقابلیت زنده مانی باکتري یبررس
  شده يسازهیشب گوارش دستگاه طیشرا در مازندران استان يدیتول

  
        1رانیمحمدرضا ش

       2اسماعیل بابانژاد
         3فاطمه خالقی

         4علی اصغر نادي قرا 
  5مستانه پیاب

  چکیده
شــود و اســتفاده از ایــن سودمند، از دستاوردهاي مهم در صنایع غذایی محسوب می تولید غذاهاي فرا و هدف: سابقه

 ،طور همزمانهرژیم غذایی و ارتقاي سالمت بمواد مغذي از محصوالت، همگرایی دو رویداد مهم در زندگی یعنی دریافت 
ها و همچنین پایداري این ارگانیسم راستی آزمایی وجود میکرو این مطالعه با هدفنماید. کنندگان را فراهم میبراي مصرف

  .انجام پذیرفت ،مندي از خواص مورد ادعاي این محصوالتها در شرایط گوارشی بدن به منظور بهرهارگانیسم میکرو
در نــدران، ي ماست پروبیوتیک از سه کارخانه تولیدي در اســتان مازنمونه 14در این مطالعه تجربی،  ها:مواد و روش

هــاى تعیــین قابلیــت زیســتى بــاکترى، روش اجراي آزمایشات شــامل ســه مرحلــه اصــلی آوري شد.جمع 1399تابستان سال 
و مجــاورت بــا  pHشامل تغییــرات سازي شرایط دستگاه گوارش هاي ماست در طول زمان، سپس شبیهپروبیوتیک در نمونه

سازي معده و روده بــود. ها پس از عبور از شرایط شبیهارگانیسم میکروو نهایتا بررسی مقاومت  هاي صفراويپپسین و نمک
  درصد انجام شد. 05/0و با سطح اطمینان  SPSSافزار دست آمده با استفاده از نرمه هاي بآنالیز آماري داده

هاي مورد مطالعــه، در نمونه باسیلوس بفیدوباکتریوم و الکتو هاى پروبیوتیکقابلیت زیستى باکترى بررسی در ها:یافته
امــا،  ).P>05/0مشــاهده شــد ( pHهاي مختلف و هم در سطوح مختلــف ها، هم در هفتهداري در میانگین کلنیتفاوت معنی

ي گوارشــی، در حــد قابــل قبــول سازي شــدهو حتی پس از تحمل شرایط شبیه در طول زمانهاي پروبیوتیک تعداد باکتري
  و کاهش قابل توجهی نداشتند. ، باقی ماندهcfu/g 610استاندارد، 

 چنــینمقاوم به اســید و صــفرا و هــم) هاى پروبیوتیکباکترىهاي (در صورت انتخاب سویهمطابق نتایج این مطالعه،  استنتاج:
هاي موجود مندي از خواص باکتريتواند موجب بهرهپروبیوتیک می هاياستفاده از شرایط محیطی مناسب، مصرف ماست

  کنندگان گردد.نتیجه ارتقاي سالمت مصرف ها و دردر آن
  

  ماستبیفیدوباکتریوم،  الکتو باسیلوس،پروبیوتیک،  واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
، )functional foods( سودمند یا عملگر غذاهاي فرا

کنــد کــه ی یا ترکیبات مغذي را توصــیف مــییمواد غذا
تغییرات فیزیولوژیکی قابل توجــه در بــدن  ها باهضم آن

هــا بــه عنــوان مــواد اه است و این اثرات از نقــش آنهمر
   .)1،2(کامالً مجزا و مشخص است ،مغذي

  
مازندران دانشگاه :ساري - فاطمه خالقی مولف مسئول:   E-mail: ftkhaleghi@yahoo.comی          و دام یاهیگ يسالمت فرآورده ها قاتیمرکز تحق -علوم پزشکی 

  رانیا ،يمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،یو دام یاهیگ يسالمت فرآورده ها قاتیمرکز تحق ار،یدانش .1
 ایران ساري، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی ، گروهاریتاداس .2
  ایران ساري، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه دامی، و گیاهی هاي فرآورده سالمت تحقیقات مرکز طبیعی، ترکیبات گرایش شیمی دکتري .3
  ایران ساري، مازندران، پزشکی هشکده اعتیاد، دانشگاه علومتحقیقات علوم بهداشتی، پژو دکتري آمار، مرکز .4
 ایران ساري، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه دامی، و گیاهی هاي فرآورده سالمت تحقیقات میکروبی، مرکز فناوري زیست فوق لیسانس .5
 : 7/6/1401 تاریخ تصویب :             4/2/1401 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            25/12/1400 تاریخ دریافت  
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  و همکاران رانیمحمدرضا ش     
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 وهشـیپژ
 

ها موجودات زنده و فعال میکروسکوپی پروبیوتیک
ها، باعث تغییر میکروبیوم دســتگاه هستند که خوردن آن

 هاي. در سال)3(شودتر میگوارشی درجهت سالمتیِ بیش
ها به دالیل متعــددي از جملــه پروبیوتیک اخیر، مصرف
شده  کنندگی سیستم ایمنی تا مزایاي اثباتاثرات تقویت

. )4(شــوددر مدیریت شرایط بــالینی مختلــف توصــیه مــی
ــاثیر مثبــت اســتفاده از  ــادي در خصــوص ت مطالعــات زی
محصــوالت پروبیوتیــک در کمــک بــه درمــان ســرطان، 

ها و عفونــت)، بیوتیکاسهال (هر دو اسهال ناشی از آنتی
ه و ســندرم روده تحریــک ، بیماري التهــابی رود)یبوست

پذیر، بیماري لثه، عدم تحمل الکتوز، بهبود حساسیت یا 
اي از تعداد فزاینده .)5-16(آلرژي و غیره انجام شده است

محصوالت تجاري حاوي پروبیوتیک در سراســر جهــان 
 نکته مهم در این محصوالت، صرف در دسترس هستند.

د، وجــود که غذا، مکمل غذایی یــا دارو باشــننظر از این
هاي پروبیوتیک مانی میکروارگانیسم تعداد کافی و زنده

محصــول اســت تــا  )shelf-life(مانــدگاري تا پایان زمان
بتواند از دستگاه گــوارش در برابــر اســید و صــفرا عبــور 

. )17(نمایــدکرده و خواص عملکردي مورد نظر را حفظ 
امروزه تنوع محصوالت پروبیوتیک در بازار ایران نیز رو 

مندي از خواص ایــن محصــوالت به افزایش است و بهره
کننــدگان بــا اقبــال زیــادي مواجــه شــده در میان مصرف

ــت. از آن ــاییاس ــوالت لبنــی از بهتــرین ج کــه، محص
هــا بــه ها و رساندن آنمحصوالت براي رشد پروبیوتیک

هــاي اخیــر ي متعــدد در ســالهــابدن هستند، درخواســت
هاي بهداشتی ساخت محصوالت لبنی براي صدور پروانه

ــک  ــوم پروبیوتی ــگاه عل ــذا و داروي دانش ــت غ درمعاون
، کــه حــوزه کــاري نویســندگان ایــن پزشــکی مازنــدران

. اگرچــه )18،19(باشد، گواهی بر این ادعاســتمی طالعهم
وان هاي اسید الکتیک به عنهاي مختلفی از باکتريسویه

تواننــد مــورد بهــره و مــی گــرددمــی پروبیوتیــک مطــرح
ها برداري قرار بگیرند، اما تنها تعداد کمی از این باکتري

هــا بــه استانداردهاي جهانی را دارا بوده و بســیاري از آن
 صفراي موجــود در روده حســاسي باالي معده و اسیدیته

. بســیاري )20،21(میرندگوارش می ند و در مسیر دستگاههست
ـــک ـــوالت پروبیوتی ـــاوي  ازمحص ـــازار ح ـــود در ب موج

باشند کــه می بیفیدوباکتریومو  الکتو باسیلوسهاي گونه
مثبتی هســتند کــه در حــال  هاي گرمترین گونهجزء مهم

. الزم بــه )22(باشندحاضر به عنوان پروبیوتیک مطرح می
دهــد است که، مطالعاتی از سراسر جهان نشــان مــیذکر 

که تناقضات و انحرافــات از اطالعــات ارائــه شــده روي 
 .)17(آوري رایــج اســتبرچسب محصول به طرز شگفت

هــاي بررســی ویژگــی این مطالعه بــا هــدفبر این اساس 
هــاي هاي پروبیوتیک و قابلیت زنده مانی باکتري ماست

ها قبل و بعد از قرار گرفتن در پروبیوتیک موجود در آن
انجــام ســازي شــده معــده و روده معــرض شــرایط شــبیه

 کننــدگانهاي مصــرفتا پاسخی مستدل بر پرسشپذیرفت 
منــدي از خــواص بنــی بــر بهــرهاین محصوالت تجاري م

  .شودها ارائه داده پروبیوتیک
  

  ها مواد و روش
ــــا  ــــی، ب ــــه تجرب ــــن مطالع ــــالق در ای ــــد اخ ک

IR.MAZUMS.REC.1399.7945بررسی وجــود و  ، به
 هــايهاي پروبیوتیک در تعدادي از نمونــهزنده مانی باکتري

 ماست تولیدي استان مازندران (با ادعاي تولیــد محصــوالت
با در نظر گرفتن تاثیر متغیر زمان در مــدت  ،یک)پروبیوت

و حضــور  pHزمان ماندگاري محصول و همچنین متغیــر 
سازي شــده معــده و در شرایط شبیه هاي گوارشی،آنزیم
  .پرداخته شد ،روده

  
  يبردارنمونه

ــه ــتنمون ــري از ماس ــک، گی ــاي پروبیوتی ــط ه توس
از  ،کارشناسان اداره نظارت غذا و دارو و در حین تولیــد

محصــوالت لبنــی در اســتان مازنــدران کارخانه تولیــد  3
چنــین در انتقــال همانجام شد.  )Cو  A ،Bهاي (کارخانه

ها از محل تولید تا آزمایشگاه شرایط زنجیره انتقال نمونه
روش اجراي آزمایشــات شــامل سرد نیز رعایت گردید. 

هاى تعیین قابلیت زیستى باکترىشامل،  سه مرحله اصلی
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سازي شرایط شبیه، در ماست بیوتیک (شمارش زنده)پرو
هــاي زنــده (آزمــون شــده معــده و شــمارش پروبیوتیــک

 و بررسی مقاومــت میکروارگانیســم در شــرایط اســیدي)
هــاي سازي شده روده و شمارش پروبیوتیکشرایط شبیه

ــم بــه  ــت میکروارگانیس زنــده (آزمــون بررســی مقاوم
 ر ابتدا فرموالســیوند )، بوده است.هاي صفراوي (بایلنمک

شــامل  ،هاي بهداشتی ساختها با استفاده از پروانهماست
 هاي پروبیوتیک موجــود در فرمــول ســاخت آننوع باکتري

هاي محصوالت مورد بررسی قرار گرفتند. مطابق بررسی
هــا بــا از یکــی از کارخانــهانجام شده مشــخص شــد کــه 

وس الکتوباســیلاز دو پروبیوتیک ) Aعالمت اختصاري (
زمان و طور همهب بیفیدوباکتریوم الکتیسو  اسیدوفیلوس

 ) تنها از یک باکتري پروبیوتیــکB و Cدو کارخانه دیگر (
 Cو کارخانه  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس از Bکارخانه (

 تمحصــوال) در فرمــول ســاخت بیفیدوباکتریوم الکتیساز 
  استفاده نمودند.

  
  هیاول مواد

کشت مــورد نیــاز جهــت  هاىدر این مطالعه، محیط
از شــرکت MRS-Agar  انجــام آزمــون میکروبــى، نظیــر

ــان، ــرك آلم ــرکت  MRS-Broth م ــالتوز،  Qlabش و م
 سیستئین، نالیدیکسیک-هاي صفراوي، تریپسین، النمک
آلــدریچ -تولید شده در شرکت سیگماو نئومایسین  اسید

  مورد استفاده قرار گرفتند.
  

  یکروبیآزمون م
راي تایید و صحت وجود باکتري هاي الزم بآزمون

پروبیوتیک مورد ادعاي هر کارخانه تولیدکننده، مطــابق 
 در ها. پلیت)23(با روش مرتضویان و همکاران انجام شد

 گــراددرجــه ســانتی 37هوازي در دماي و بی هوازي شرایط
 شــدند. شــرایط گــذارى خانــه گــرم ســاعت 72 به مدت

شــد و  وفیلوسالکتوباسیلوس اســیدهوازي منجر به رشد 
 پک گاز و هوازىبى جار از هوازي که استفادهشرایط بی

  را در پی داشت. بیفیدوباکتریوم الکتیسایجاد شد رشد 

  هــاي ســنتی ماســت براي جلوگیري از رشد باکتري
  در واقــع بایــل مــانع از  گردیــد.از بایل (صــفرا) اســتفاده 

  طـــور ســـنتی در ماســـت هـــایی کـــه بـــهرشـــد بـــاکتري
 15/0هــاي صــفراوي بــه مقــدار شــود. نمــکهســتند مــی

بــه شــد و اضــافه  MRS-Agar درصــد بــه محــیط کشــت
منظور بررسی تاثیر متغیر زمان، این روش براي سه هفتــه 

هــا بــا ســه تکــرار متوالی تکــرار و نهایتــا تعــداد بــاکتري
  .)23(شمارش شد

  
  معده يسازهیشب طیمح در هاکیوتیپروب یمان زنده یابیارز

بــه  نیپســیتر میآنــز ،معــده طیشــرا يسازهیشب يبرا
 اضافه شد تا غلظــت درصد w/v(2/0( دیکلرا میمحلول سد

  میبرسد. جهت تنظ تریگرم بر ل 3/0آن در نمک به  یینها
pH معــده از  يدیاســ طیمتناسب با شــراHCl 1/0  مــوالر

 طیحاصــل شــده و شــرا 26/2برابــر  pH تــا اســتفاده شــد
 زانیــم ی. بــه منظــور بررســ)24(دمعده فــراهم شــو يدیاس

 يســاز هیشــب معــده طیها در شراسمیکروارگانیمقاومت م
ها پس از قرار گرفتن به مدت کیوتیپروب شمارش شده،

منظــور از . بــدین)25(انجام شــد طیاشر نیسه ساعت در ا
یافتــه در مرحلــه قبــل، سوسپانســیون نــیم  هاي رشدکلنی

لیتر از این سوسپانســیون مک فارلند تهیه شد و یک میلی
  ســاعت  3به ده میلی لیتر محیط معده، تلقیح و بــه مــدت 

ــاي  ــرم 37در دم ــه گ ــمدرج ــد. ه ــذاري ش ــه گ ــان  خان   زم
مــوارد  یشــامل تمــامکه  ،کنترل طیمراحل در مح تمامی

ــب ــه ش ــوط ب ــازهیمرب ــرا يس ــد طیش ــد و همع ــه  فاق نمون
. ســپس یــک شــد انجــام زیــباشــد، نیمــ سمیکروارگانیم

   MRS-Agarلیتــر از نمونــه فــوق در محــیط کشــت میلی
ــدت  ــه م ــاي  72ب ــاعت در دم   گــراد درجــه ســانتی 37س

بــه صــورت  الکتــو باســیلوسخانه گذاري و بــراي  گرم
هــوازي کشــت داده در جار بــی بیفیدوباکتریومهوازي و 

تور زمــان، ایــن روش بــراي ســه شد. جهت بررســی فــاک
ها با ســه تکــرار هفته متوالی تکرار و نهایتا تعداد باکتري

  .)25(شمارش شد
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 وهشـیپژ
 

  روده يسازهیشب طیشرا در هاکیوتیپروب یمان زنده یابیارز
 هــايبــاکتر یمــان زنده یابیارز مطالعه، از بخش نیدر ا

 قرار گرفت. یشده مورد بررس يسازهیروده شب طیدر شرا
و  نیروده از پــانکرات ییایــقل طیشــرا يسازهیبه منظور شب

مول بــر  4HPO2Na 05/0در بافر فسفات  ينمک صفراو
 تریگرم بر ل 1 یینها غلظت به بیستفاده شد تا به ترتا تریل

 NaOH 1/0برسند سپس با اســتفاده از  تریگرم بر ل 5/4و 
ــد،  ــ pHدرص ــه  طیمح ــد 8ب ــانده ش ــور )24(رس ــه منظ . ب

 يازســ هیروده شب طیها در شرايباکتر یزنده مان یابیارز
هاي رشد یافته که شرایط اسیدي معــده را از کلنی ،شده

گذراندند، سوسپانسیون نــیم مــک فارلنــد تهیــه و مقــدار 
لیتر محیط روده یک میلی لیتر از سوسپانسیون به ده میلی

هــاي صــفراوي (بایــل) و آنــزیم (محیط قلیایی بــا نمــک
ــه مــدت  ــاي  22پــانکراتین) تلقــیح و ب  37ســاعت در دم

زمــان تمــامی  گــذاري انجــام شــد. هــمانــهخ درجه گــرم
مــوارد مربــوط  یشامل تمامکه  ،مراحل در محیط کنترل

 ســمیکروارگانینمونه م فاقد اما روده طیشرا يسازهیبه شب
لیتــر از نمونــه انجام شــد. ســپس یــک میلــی زیباشد، نیم

 72بــه مــدت  MRS-Agarمــورد نظــر در محــیط کشــت 
 گــذاري وخانــه رمگراد گــدرجه سانتی 37ساعت در دماي 

 بیفیدوباکتریومبه صورت هوازي و  الکتو باسیلوسبراي 
در جاربی هوازي کشت داده شد. جهت بررسی فــاکتور 

و نهایتــا  ،زمان، این روش براي سه هفتــه متــوالی تکــرار
جهــت  .)25(ها بــا ســه تکــرار شــمارش شــدتعداد باکتري

حــاوي  Agar-MRSاز محــیط  بیفیــدوباکتریومشمارش 
هاي نالیدیکسیک اسید، نئومایسین سولفات بیوتیکآنتی

و لیتیم کلراید استفاده شد. نقش نالیدیکســیک اســید در 
هــاي گــرم منفــی این محیط، جلوگیري از رشد بــاکتري

عنــوان بازدارنــده رشــد ه باشد. نئومایســین ســولفات بــمی
مثبت و لیتیم کلراید هم به عنوان عامل هاي گرم باکتري

اســت. بــه منظــور ایجــاد  بیفیــدوباکتریومانتخــابی رشــد 
از  بیفیدوباکتریوم الکتــیس،شرایط احیاء براي رشد بهتر 

سیستئین هیدروکلراید استفاده شد. جهت تهیه محیط -ال
کشت مورد اشاره، ابتدا مطــابق دســتور منــدرج بــر روي 

توزین شده و  Agar-MRSیط از مح یبسته، مقدار مناسب
 طیبه کمک حرارت در آب مقطر حل و همگن شد. مح

درجــه  121دقیقــه در دمــاي  20بــه مــدت  حاصله کشت
ــانت ــت، یس ــه پلی ــال ب ــل از انتق ــد. قب ــوکالو ش ــراد ات گ

گــرم در لیتــر)، میلــی 15هاي نالیدیکسیک اسید (محلول
ید گرم در لیتر)، لیتیم کلرامیلی 100نئومایسین سولفات (

گــرم در لیتــر) بــه  5/0سیســتئین ( -گرم در لیتــر) و ال 3(
محیط کشت اضافه شدند. الزم به ذکر است که، استفاده 

هاي آنتی بیوتیکی، براي شناسایی و تمایز دقیــق از تست
هاي مورد نظــر از هاي تشکیل شده میکروارگانیسمکلنی

  .)25(هاي سنتی ماست انجام شدندمیکروارگانیسم
  

  روش آمارى
آوري شــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار هاي جمعداده

SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بررســی
 ویلــک، از- ها با استفاده از آزمــون شــاپیرو نرمال بودن داده

هاي براي مقایسه بین گروه )ANOVAتحلیل واریانس (
) بــراي Tukey HSDاي تــوکی (مختلف و آزمون دنباله

  دوي متغیرها استفاده شده است. به سی اختالف دوبرر
  

  هایافته
کــار بــه کیــوتیپروب يهــايبــاکتر یستیز تیقابل یبررس

  ماست يهارفته در نمونه
ترین عوامل موثر بر زنده مــانی که از مهمبا توجه به این

باشــد، داري مــی ها، گذشت زمان و شرایط نگــهپروبیوتیک
هــا در ســه هفتــه متــوالی تیــکدر این طرح زنده مانی پروبیو

داري در (هفته اول، هفتــه دوم و هفتــه ســوم) و شــرایط نگــه
دماي یخچال مورد بررسی قــرار گرفــت. نتــایج ذکــر شــده 

 شــماره ، در جــداولpHمربوط به مرحله بدون تغییر شــرایط 
در جــدول  "خنثــی"چنین نتایج مربوط به مرحله و هم 2و  1

ــماره  ــده مــ 3ش ــی زن ــه بررس ــوط ب ــاکتريمرب هــاي انی ب
باشــند. پروبیوتیک در شرایط معمول نگهداري (یخچال) می

مطابق اصالحیه شماره یک استاندارد ملــی ایــران بــه شــماره 
هــاي ، قابلیت زیستی (شمارش زنده) هر یک از گونه11325
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پروبیوتیک به کار رفته در ماســت پروبیوتیــک تــا پایــان 
 CFU/g 610 تــر ازتاریخ قابلیت انقضا مصرف نباید کــم

ــانگین  1باشــد. جــدول شــماره  ــدهمی ــایج شــمارش زن  نت
میــانگین  2و جدول شــماره  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

به کــار رفتــه  بیفیدوباکتریوم الکتیس نتایج شمارش زنده
دهــد. مطــابق پروبیوتیک را نشان می هاي ماستدر نمونه

هــاي نتایج ارائه شده در جداول مــذکور، تعــداد بــاکتري
ســازي یوتیــک حتــی پــس از عبــور از شــرایط شــبیهپروب
ي گوارشی و تحمل شرایط محیط اسیدي و بــازي، شده

کاهش قابل توجهی نیافته و در حد قابل قبول اســتاندارد 
  باقی ماندند.

  
 A يدیشرکت تول

براي بررسی تاثیر مدت زمــان نگهــداري محصــول، 
 سازي شــده دســتگاه گــوارششرایط شبیهنوع باکتري و 

هــاي مربــوط بــه شــرایط و افزودنــی pHتغییــرات  (شامل
ي هاي بررســی شــدهدر ماست هاباکتري کلنیهضم) بر 

الکتوباسیلوس  (حاوي دو باکتري پروبیوتیک Aشرکت 
، از روش تحلیل )بیفیدوباکتریوم الکتیسو  اسیدوفیوس

خروجی مربوط به  3 شماره جدول. واریانس استفاده شد
ــانس آمــار توصــیفی تعــداد مشــاهدات ، میــانگین و واری

دهــد. ها را به تفکیک متغیرهاي مســتقل نشــان مــیکلنی
، نتایج تحلیل واریــانس ســه 4جدول شماره  چنین درهم

هــاي تشــکیل شــده در راهه، جهت مقایسه میانگین کلنی
  گردد.مشاهده می Aماست شرکت 

  
 لوسیالکتوباســ(شــمارش زنــده)  یســتیز تیــقابل :1جدول شــماره 

  کیوتیپروب ماست يهابه کار رفته در نمونه لوسیدوفیاس
  

 CFU/g لوسیدوفیاس لوسیالکتوباس تعداد نیانگیم

  رییتغ بدون کیمرحله   کد نمونه
  pH طیشرا 

  نیپسیدر تر حیمرحله دو تلق
pH = 26/2  

  نیدر پانکرات حیمرحله سوم تلق
8 = pH 

A1 17/3106 14106 8/8106 

A2 8106 7/5106 7/2106 

A3 10/9106 10106 9/1106 

A4 20/3106 11106 9/3106 

A5 26/8106 10/1106 9106 

A6 29/3106 23/9106 21/5106 

B1 9/2106 9/1106 6/7106 

B2 9/8106 8/5106 8106 

  

بیفیــدوباکتریوم (شــمارش زنــده)  یســتیز تیــقابل :2 شــماره جدول
  کیوتیپروب تماس يهانمونهبه کار رفته در  الکتیس

  

 CFU/g لوسیدوفیاس لوسیالکتوباس تعداد نیانگیم

  کد نمونه
  رییتغ بدون کیمرحله 
  pH طیشرا 

  نیپسیدر تر حیمرحله دو تلق
pH = 26/2  

  نیدر پانکرات حیمرحله سوم تلق
8 = pH 

A1 18/5106 15/7106 15/7106 

A2 22106 19/9106 18/1106 

A3 15/7106 13106 10/7106 

A4 37/7106 13/3106 11/2106 

A5 27/5106 13/1106 11/8106 

A6 29/3106 20/4106 19/9106 

C1 23/6107 20/9107 16/8107 

C2 25/4107 21/4107 18/6107 

C3 8/26710 7/22710 5/19710 

C4 8/41710 3/37710 9/20710 

C5 4/40710 4/35710 1/24710 

C6 5/93710 1/34710 1/24710 

  
 لوسیالکتوباســ زنده مــانى تیقابل انسیوار هیتجز :3جدول شماره 

 کیوتیهاى ماست پروبدر نمونه بیفیدوباکتریوم الکتیسو  لوسیدوفیاس
  شده دستگاه گوارش) يسازهیشب طی(شرا pHمتاثر از زمان و  Aشرکت 

 

 تعداد مشاهدات اریانحراف از مع نیانگیم 

  54  347/29  46/103  يدیاس ومیدوباکتریفیب هفته اول
 54 481/27  98/91 يباز

  یخنث
 

80/128  121/39 54 

 54 456/24  63/74  يدیاس لوسیالکتوباس

 54 951/17  83/61 يباز

  یخنث
 

72/83  797/38 54 

 18 558/30  00/138  يدیاس ومیدوباکتریفیب هفته دوم

 18 875/28  17/138 يباز

  یخنث
 

28/120  379/29 18 

 18 822/22  50/35  يدیاس لوسیباسالکتو

 18 342/24  78/33 يباز

  یخنث
 

33/38  522/26 18 

 18 732/26  61/118  يدیاس ومیدوباکتریفیب هفته سوم

 18 832/24  06/114 يباز

  یخنث
 

78/119  553/20 18 

 18 507/24  56/28  يدیاس لوسیالکتوباس

 18 356/25  00/28 يباز
 18 147/23  17/36 یخنث

  
) اثــر تیمــار هــا بــر ANOVAتحلیــل واریــانس ( :4جدول شماره 

  شده لیتشک يها یکلن نیانگیم
  

 رهایمتغ
  مجموع

  مجذورها
  درجه
 آزادي

  مجذور
 میانگین

F 
  سطح

 معنی داري
Partial Eta  
Squared 

 050/0 000/0 773/13 321/11374 2 642/22748 هفته

 560/0 000/0 057/663 337/547587 1 337/547587 يباکتر
 pH 932/6776 2 466/3388 103/4 017/0 015/0سطح 

 197/0 000/0 924/63 681/52791 2 363/105583  يهفته*باکتر

 pH 336/20896 4 084/5224 326/6 000/0 046/0هفته*سطح 

 pH 272/277 2 636/138 168/0 846/0 001/0*سطح ياکترب

 pH 067/6852 4 017/1713 074/2 083/0 016/0سطح  *يباکتر *هفته
  

  .است گریکدی بر رهایمتغ متقابل رینشانگر تاث : *
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 کیــوتیپروب يهــا يبــاکتر یســتیز تیقابل يآمار لیتحل
  شده دستگاه گوارش يساز هیشب طیزمان و شرامتاثر از 

ــین  ــانگر آن اســت کــه ب نتــایج تحلیــل واریــانس بی
ــی ــانگین کلن ــهمی ــا در هفت ــف (اول، دوم و ه ــاي مختل   ه

 ).P>05/0داري مشاهده شــده اســت (سوم) تفاوت معنی
ــی ــانگین کلن ــین می ــاکتريب ــا در ب ــز ه ــف نی ــاي مختل ه

ــدوباکتریوم ( ــیلوس وبفی ــیالکتوباس ــاوت معن داري ) تف
هــا بین میانگین کلنــی چنین در). همP>05/0وجود دارد(

ــف  ــازي و( pHدر ســطوح مختل ــز  اســیدي، ب ــی) نی خنث
اثر متقابل زمان و سطح ). P>05/0است( دارتفاوت معنی

pH ــدار ــه مق ــه ب ــا توج ــز ب ــم P-value نی ــر از ک    05/0ت
  داري داشــته اســت. بــا هــا، تــاثیر معنــیمیانگین کلنی در

  اي تــوکی بــراي متغیــر مســتقل توجــه بــه آزمــون دنبالــه
   طــور کلــیهزمان، طی سه هفته متوالی، براي هفته اول بــ

  شــاهده شــده داري مبــا هفتــه دوم و ســوم تفــاوت معنــی
ــی ــاوت معن ــه دوم و ســوم تف ــان هفت ــا می داري اســت، ام

اي تــوکی مشاهده نشده است. با توجه بــه آزمــون دنبالــه
ــطح  ــتقل س ــر مس ــیط بــازي داراي  ،pHبــراي متغی مح

ترین میزان کلنی و محیط اســیدي نســبت بــه محــیط کم
تري بوده است و تفاوت  خنثی نیز داراي میزان کلنی کم

 دار بــوده اســت (نمودارهــايمعنــی pHسه ســطح  بین هر
  ).7تا  1 شماره

  

  
  

 نیانگیــ(م کیــوتیپروب يها يباکتر یستیز تیقابل :1نمودار شماره 
)، اثر متقابل يو باز يدیاس ،یمختلف، خنث pHبا  يها طیمح جینتا

  Aماست شرکت  يمربوط به نمونه ها يهفته و باکتر

  
  

 یخنثــ طیمح در کیوتیپروب يهايباکتر یستیز تیقابل :2نمودار شماره 
 در حی(تلقــ معــده شــده يســاز هیشــب طی)، محــpH طیشــرا رییــ(بدون تغ

)، اثــر نیپانکرات در حیتلق و يباز طی)، روده (محpH=  26/2 و نیپسیتر
  Aماست شرکت  يمربوط به نمونه ها pHمتقابل هفته و سطح 

  

  
  

 طیمحــ در کیــوتیپروب يها يباکتر یستیز تیقابل :3نمودار شماره 
 نی)، همچن pH=  26/2 و نیپسیتر در حی(تلق معده شده يساز هیشب

  Aماست شرکت  يمربوط به نمونه ها ياثر متقابل هفته و باکتر
  

  
  

 طیمحــ در کیوتیپروب يها يباکتر یستیز تیقابل :4نمودار شماره 
)، اثــر  نیپــانکرات در حیتلقــ و يبــاز طی(مح روده شده يساز هیشب

  Aماست شرکت  يمربوط به نمونه ها يکترمتقابل هفته و با
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 طیمحــ در کیوتیپروب يها يباکتر یستیز تیقابل :5نمودار شماره 
مربوط به  ي)، اثر متقابل هفته و باکترpH طیشرا ریی(بدون تغ یخنث

  Aماست شرکت  ينمونه ها
  

  
  

 طیدر محــ ومیدوباکتریــفیب يبــاکتر یســتیز تیقابل :6 شمارهنمودار 
 حیشده معده (تلق يساز هیشب طی)، محpH طیشرا رییغ(بدون ت یخنث
 )،نیپــانکرات در حیتلق و يباز طی)، روده (محpH=  26/2 و نیپسیتر در

  Aماست شرکت  يمربوط به نمونه ها pHاثر متقابل هفته و سطح 
  

  
  

 طیدر محــ لوسیالکتوباســ يبــاکتر یســتیز تیقابل :7نمودار شماره 
 حیشده معده (تلق يساز هیشب طیمح )، pH طیشرا ریی(بدون تغ یخنث
)، نیپــانکرات در حیتلق و يباز طی)، روده (محpH=  26/2 و نیپسیتر در

  Aماست شرکت  يمربوط به نمونه ها pHاثر متقابل هفته و سطح 

  B يدیشرکت تول
ــطح  ــان و س ــاثیر زم ــی ت ــت بررس ــر روي  pHجه ب

ي هاي موجود در نمونه هــاي ماســت بررســی شــدهکلنی
از روش تحلیل واریانس استفاده شــد.  Bیدي شرکت تول

، خروجی مربوط به آمار توصیفی تعــداد 5جدول شماره 
ــی ــانس کلن ــانگین و واری ــاهده، می ــک مش ــه تفکی ــا ب ه

  باشد.متغیرهاي مستقل می
نتــایج تحلیــل واریــانس دو راهــه،  6جــدول شــماره 

هاي تشکیل شــده در ماســت جهت مقایسه میانگین کلنی
  هد.دا نشان میر Bشرکت تولیدي 

  
و  نیانگیــمربوط به تعداد مشاهده، م یفیآمار توص :5جدول شماره 

مســتقل مربــوط بــه شــرکت  يهاریمتغ کیها به تفکیکلن انسیوار
  Bيدیتول

 

  
 ســهیدو راهــه، جهــت مقا انسیــوار لیــتحل جینتــا :6جدول شــماره 

  B يدیلشده در ماست شرکت تو لیتشک يهایکلن نیانگیم
 

 هاریمتغ
  مجموع

  مجذور ها
  درجه
 آزادي

  مجذور
 میانگین

F 
  سطح

 معنی داري
Partial Eta Squared 

 632/0 000/0 471/131 463/23197 2 926/46394 هفته

 pH 444/4343 2 722/2171 308/12 000/0 139/0سطح 

 pH  963/185 4 491/46 263/0 901/0 007/0سطح  *هفته
  

  .است گریکدی بر رهایمتغ تقابلم رینشانگر تاث:  *

  
 Bنتایج تحلیل واریانس مربوط به شــرکت تولیــدي 

هــاي  هــا در هفتــه بیانگر آن است که بین میانگین کلنی
داري مشــاهده مختلف (اول، دوم و ســوم) تفــاوت معنــی

هــا در  چنین بین میانگین کلنیهم ).P>05/0(شده است 
تفــاوت  (اسیدي، بازي و خنثی) نیــز pHسطوح مختلف 
 pH). اثر متقابــل هفتــه و ســطح P>05/0(معنی دار است 

در میانگین  05/0تر از بیش P-value نیز با توجه به مقدار

 تعداد اریانحراف از مع نیانگیم ها ریمتغ

 18 383/12  94/61 يدیاس هفته اول

 18 841/13  94/51 يباز

  یخنث
 

67/66  530/15 18 

 18 885/12  39/23 يدیاس هفته دوم

 18 345/11  67/18 يباز

  یخنث
 

06/28  502/12 18 

 18 597/14  61/26 يدیاس هفته سوم

 18 299/11  83/17 يباز

 18 496/14  39/31 یخنث
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داري نداشته است. با توجه بــه آزمــون ها تاثیر معنیکلنی
 اي توکی براي متغیر مستقل زمان و در طی سه هفتهدنباله

تــه دوم و ســوم طور کلی بــا هف همتوالی، براي هفته اول ب
داري مشاهده شده است، اما میان هفتــه دوم تفاوت معنی

دار نبــوده اســت. (هفتــه اول داراي و سوم تفــاوت معنــی
تــرین میــزان  ترین میزان کلنی بوده و هفته دوم کمبیش

اي کلنی را دارا بوده اســت). بــا توجــه بــه آزمــون دنبالــه
اي ، محــیط بــازي دارpH توکی براي متغیر مستقل سطح

داري که تفاوت معنیطوريهترین میزان کلنی بوده، بکم
با محیط اسیدي و محیط خنثی داشته است در حالی کــه 

 دار نبــودهتفاوت بــین دو محــیط اســیدي و خنثــی معنــی
  ).8 شماره است (نمودار

  

  
 طیمح در کیوتیپروب يهايباکتر یستیز تیقابل :8 شمارهنمودار 

 حیشده معده (تلق يساز هیشب طی)، محpH طیشرا ریی(بدون تغ یخنث
)، نیپانکرات در حیتلق و يباز طی)، روده(محpH=26/2 و نیپسیتر در

ماست شرکت  يهامربوط به نمونه pHاثر متقابل هفته و سطح 
  B يدیتول

  
 C يدیشرکت تول

هــا روي کلنــیpH براي بررسی تاثیر زمان و ســطح 
از  Cدي ي شرکت تولیــهاي ماست بررسی شدهدر نمونه

 خروجــی 7روش تحلیل واریانس استفاده شد. جدول شماره
مربوط به آمار توصیفی مربوط به تعداد مشاهده، میانگین 

ــانس کلنــی هــا را بــه تفکیــک متغیرهــا مســتقل و و واری
نیز نتایج تحلیل واریانس دو راهه، جهت  8جدول شماره 

هــاي هــاي تشــکیل شــده در نمونــهمقایسه میــانگین کلنی
  هد.درا نشان میC شرکت تولیدي ماست 

و  نیانگیــمربوط به تعداد مشاهده، م یفیآمار توص :7جدول شماره 
 يهامستقل مربوط به نمونه يهاریمتغ کیها را به تفکیکلن انسیوار

  C يدیماست شرکت تول
 

 تعداد اریانحراف از مع نیانگیم ها ریمتغ

 27 627/48  30/151 يدیاس هفته اول
 27 154/50  67/126 يباز 

  یخنث
 

41/167  133/57 27 

 18 846/37  33/153 يدیاس هفته دوم
 18 336/38  17/140 يباز 

  یخنث 
 

89/168  834/34 18 

 18 114/31  06/78 يدیاس هفته سوم

 18 453/28  50/57 يباز 
 18 121/30  28/100 یخنث 

  
 نیانگیم سهیدو راهه، جهت مقا انسیوار لیتحل جینتا :8جدول شماره 

  C يدیماست شرکت تول يهاشده در نمونه لیتشک يهایکلن
 

 منابع
  مجموع

  مجذور ها
  درجه
 آزادي

  مجذور
 میانگین

F 
  سطح

 معنی داري
Partial Eta Squared 

 381/0 000/0 436/55 588/100817 2 176/201635 هفته

 pH 603/42540 2 302/21270 696/11 000/0 115/0سطح 

 pH  945/1367 4 986/341 188/0 944/0 004/0سطح  *هفته
  

  .است گریکدی بر رهایمتغ متقابل رینشانگر تاث:  *
  

ــین  ــانگر آن اســت کــه ب نتــایج تحلیــل واریــانس بی
هــاي مختلــف (اول، دوم و ســوم) میانگین کلنی در هفته

). بــین P>05/0(داري مشــاهده شــده اســت تفاوت معنــی
ي، بازي و (اسید pHها در سطوح مختلف میانگین کلنی

). اثر متقابــل هفتــه P>05/0(دار استخنثی) تفاوت معنی
تــر از بــیش P-value نیز بــا توجــه بــه مقــدار pH و سطح

بــا  اســت. داري نداشتهدر میانگین کلنی تاثیر معنی 05/0
اي توکی براي متغیر مســتقل زمــان توجه به آزمون دنباله

ته اول و طور کلی با هفه طی سه هفته متوالی، هفته سوم ب
داري مشاهده شده است، اما میان هفتــه دوم تفاوت معنی

داري مشاهده نشده اســت (هفتــه اول و دوم تفاوت معنی
ــه دوم ســوم داراي کــم ــوده و هفت ــی ب ــزان کلن ــرین می ت

ترین میزان کلنی را دارا بوده است). مطــابق آزمــون بیش
، محیط بازي pHاي توکی براي متغیر مستقل سطح دنباله

کــه داراي تفــاوت طــوريهترین میزان کلنی، براي کمدا
داري با محیط اسیدي و محیط خنثی بوده اســت در معنی

دار حالی که تفاوت بین دو محیط اسیدي و خنثی معنــی
  ).9 شماره نبوده است (نمودار
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 طیمح در کیوتیپروب يها يباکتر یستیز تیقابل :9نمودار شماره 
 در حی(تلق معده شده يسازهیشب طی)، محpH طیشرا ریی(بدون تغ یخنث
اثر  )،نیپانکرات در حیتلق و يباز طی)، روده (محpH=  26/2 و نیپسیتر

  Cيدیماست شرکت تول يهامربوط به نمونه pHمتقابل هفته و سطح
  

  بحث
چه اخیراً افــزایش قابــل تــوجهی در محبوبیــت  اگر

ــازار وجــود دارد،  ــک در ب محصــوالت حــاوي پروبیوتی
 دهاي علمی براي ایجاد مزایــاي عملکــردي غــذاهايرویکر

پروبیوتیک هنوز یک مورد پیچیده و در دســت بررســی 
است. شواهد حاصل از مطالعات آزمایشگاهی حــاکی از 

 هــاي زنــدهاثرات مفید ناشی از مصرف این میکروارگانیسم
عالوه بر تأثیر نوع غذاي  .)5،7،18،26(براي سالمتی هستند

 گهداري محصول، ایجاد شرایط محیطیحامل و شرایط ن
هاي پروبیوتیک، بر میزان زنــده بهینه، براي رشد باکتري

. نتایج این مطالعه، نشــان )19(ها، تاثیر گذار استمانی آن
 هاي هفتــه اولداري در تعداد کلنیدهد که تفاوت معنیمی

هــا چنین میزان کلنیو دوم با هفته سوم وجود دارد و هم
هــا و هفتــه دوم داراي تــر از ســایر هفتــهدر هفته سوم کم

ها بوده است،که این مشــاهدات بــا ترین مقدار کلنیبیش
مــروري کــه توســط گرانــاتو و  مطالعــهبررســی در  نتایج

  .)18(همکاران منتشر شده، مطابقت دارد
 هاى پروبیوتیــکدر این مطالعه، قابلیت زیستى باکترى

هاي موجود السیون تعدادي از ماستکار رفته در فرموهب
ــات  ــه از کارخانج ــه کارخان ــه در س ــران، ک ــازار ای در ب

هــاي لبنــی اســتان مازنــدران تولیــد تولیدکننــده فــراورده
سازي شده شدند، قبل و بعد از قرارگیري در شرایط شبیه

هــاي تــرین دغدغــهاز مهــم دستگاه گوارش بررسی شــد.
محصــوالت  کنندگان اشکال مختلــفمحققان و مصرف

ها هاي پروبیوتیک، زنده مانی پروبیوتیکحاوي باکتري
ــی باشــد. در طــی مراحــل هضــم در دســتگاه گــوارش م

کــردن سازي و بهینــهمنظور مطالعاتی در جهت شبیهبدین
و مجاورت با پپســین و  pHشرایط هضم از قبیل تغییرات 

مطالعــات . )27(هاي صفراوي صورت گرفتــه اســتنمک
ــه  ــد ک ــان دادن ــته نش ــاکتريگذش ــدن ب ــده مان ــاي زن ه

هاي مقاوم توان با انتخاب مناسب سویهپروبیوتیک را می
ــوذ  ــل نف ــر قاب ــه اســید و صــفرا، اســتفاده از ظــروف غی ب

ها ماننــد پپتیــدها و اســیدهاي مغذياکسیژن، ترکیب ریز
. نتــایج )19،28(هاي ماســت بهبــود بخشــیدآمینه و باکتري

مطالعه حاضر که همسو با مطالعــات انجــام شــده در ایــن 
توانــد حامــل دهد که ماست مــیباشد، نشان میمی مورد

هــاي پروبیوتیــک باشــد و انتظــار مناســبی بــراي بــاکتري
عنوان یــک غــذاي رود از ماست پروبیوتیک بتوان بهمی

ــرا ــره ف ــودمند به ــنس ــمن ای ــد. ض ــد ش ــزودن من ــه، اف ک
هاي حســی کلــی انــواع هاي پروبیوتیک، ویژگیباکتري

 هــاي کــافیهد. وجود تعداد کلنیدها را نیز تغییر نمیماست
هــاي پروبیوتیــک و شرایط زیستی مناسب براي بــاکتري

ـــدگاري  موجـــود در محصـــوالت، در طـــول مـــدت مان
کنندگان هاي محققان و مصرفمحصول از دیگر دغدغه

غلظــت پیشــنهادي بــراي کلنــی  باشد.این محصوالت می
در محصوالت لبنــی  cfu/g 610هاي پروبیوتیک، باکتري

. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که غلظت )28(است
هاي پروبیوتیک در محصــوالت مــورد آزمــون،  باکتري

). اگــر 2و  1 ول شــمارهباشد (جــددر حد قابل قبولی می
عوامــل محیطــی و شــرایط نگهــداري محصــول مناســب 
باشد، امکان تکثیر و رشــد بــاکتري نیــز تــا حــدي میســر 

ته باال و قرار گرفتن است. اما اغلب، گذشت زمان، اسیدی
هاي در معرض اکسیژن تاثیر منفی بر زنده ماندن باکتري

ـــد  ـــدوباکتریومو  الکتوباســـیلوسپروبیوتیـــک مانن  بیفی
هــاي مطالعات نشان داده اســت کــه تکنیک .)29،30(دارد

بنــدي نظیــر کپســوله میکروبیولوژیکی، شــیمیایی و بســته
بــه افــزایش  )microencapsulation(کردن و ریزپوشانی
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 هامحافظت از آن ماست وپروبیوتیک در هاي بقاي باکتري
محصــوالتی  .)20،29،30(کنــدکمک می درطول نگهداري

 که از هر سه شرکت تولیدي در استان تهیه گردید، واجد
 گرچــه دراکــه طــوريهبندي مناسب بودند بــشرایط بسته

 ري بر کاهش میزاناغلب موارد گذشت زمان، تاثیر معنادا
ها داشته، ولــی در تمــامی مــوارد، شــمارش زنــده باکتري
 ولها در حد قابل قبول استاندارد باقی ماندند (جدباکتري
در خصوص تاثیر فاکتورهاي مــوثر بــر  ).8و  6، 4 شماره

هــا (درجــه اســیدي شــدن پــس از زنده مانی پروبیوتیــک
تخمیر، اسیدیته و اکســیژن محلــول) در صــورت کشــت 

هاي پروبیوتیک و یا اســتفاده از توام چند نوع از باکتري
هایی انجام شد که نتــایج نشــان ها، بررسییک نوع از آن

 هاي رئولوژیکی ماست تهیه شده با کشتدهد ویژگیمی
هــاي پروبیوتیــک تــاثیر زمان برخی از انواع بــاکتري هم

 داري داردها در طول زمان نگهمثبتی بر زنده مانی باکتري
تــري در که شایسته است در این خصوص مطالعات بیش

  .)31(تولید محصوالت پروبیوتیک در ایران صورت گیرد
 1 شماره گونه که در نموداردر مطالعه حاضر، همان

ــا  ــاکتري 9ت ــده ب ــمارش زن ــد، در ش ــان داده ش ــاي نش ه
داري قبل و بعــد از قــرار یپروبیوتیک تفاوت آماري معن

ســازي شــده دســتگاه یهگــرفتن در معــرض شــرایط شــب
گوارش وجود دارد. استفاده از تکنولوژي کپسوله کردن 

ــه یــا ریزپوشــانی پروبیوتیــک هــا در محصــوالت از جمل
 توان در جهت ماندگاري بیش هایی هست که می روش

هــا تر و حفظ بهتر کیفیت محصوالت حاوي پروبیوتیک
درجــانی و همکــاران نیــز شــرایط  .)29، 20(کار گرفته ب

ــانی پر ــده م ــک زن ــیلوسوبیوتی ــاورت  الکتوباس در مج
فروکتان از نــوع اینــولین،  )prebiotics(هايبیوتیکپري

جهت بررسی تاثیر پوشــش کیتــوزان در کپســوله کــردن 
ها در محصول، قبل و بعد از قرار گــرفتن در  پروبیوتیک

ســازي شــده معرض شرایط دستگاه گوارش و روده شبیه
 به که کپسوله کردن گیري کردند و نتایج نشان داداندازه

هــاي پروبیوتیــک در طور قابل توجهی بر بقــاي بــاکتري
طول آزمایش (قــرار گــرفتن در معــرض مــایع گوارشــی 

    مطالعه نیا ت،ی. در نها)20(هاي صفراوي) موثر استنمکو

هــا کیــوتیپروب یاحتمــال سودمند ریتأث بر دیتأک هدف با
بهتــر  یاز سبک زندگ يسالمت انسان و برخوردار يبرا

 مــورد نیــهمسو با مطالعات انجام شده در ا انجام شد که
وان بیان تدست آمده، میهب جیبا توجه به نتا .)32(باشدیم

کــار رفتــه در ه کرد که هر دو نوع باکتري پروبیوتیک بــ
هــاي مــورد مطالعــه، در طــول زمــان فرموالســیون ماســت

ــرایط  ــور از ش ــس از عب ــی پ ــول و حت ــدگاري محص مان
سازي شده دستگاه گوارش، زنده مانی قابــل قبــولی شبیه

ي حائز اهمیــت، رعایــت زمــان مانــدگاري  داشتند. نکته
یطــی مناســب جهــت زنــده مــانی محصــول و شــرایط مح

گرچــه نتــایج تحلیــل اباشــد. هاي پروبیوتیک میباکتري
هــا در واریانس، بیانگر آن است که بــین میــانگین کلنــی

داري هاي مختلف (اول، دوم و سوم) تفــاوت معنــیهفته
بنــدي مناســب بــا توجــه بــه شــرایط بســتهوجود دارد، اما 

 هــان بــاکتريرغم کاهش میزامحصوالت مورد مطالعه، علی
در طــول زمــان مانــدگاري محصــول، در تمــامی مــوارد، 

هاي زنده در حــد قابــل قبــول اســتاندارد شمارش باکتري
)cfu/g 610اي) باقی ماندند. نتــایج حاصــل از آزمــون دنبالــه 

 سازي شرایط، در شبیهpHتوکی براي متغیر مستقل سطح 
 طگرچــه محــیاهاي ماست نشان داد که گوارش براي نمونه

 داريترین میزان کلنی بوده و تفاوت معنــی بازي داراي کم
هــاي با محیط اسیدي و محیط خنثی داشــته، امــا بــاکتري

پروبیوتیک حتی در محیط بازي (مشابه شرایط هضم در 
روده کوچک) نیز همچنان زنده مانی قابل قبولی داشتند. 

شــود امیــدوار بــود کــه اســتفاده از ایــن نــوع بنابراین مــی
کننــدگان از مندشــدن مصــرفت موجــب بهــرهمحصوال

  هاي پروبیوتیک گردد.خواص باکتري
  

  سپاسگزاري
در معاونــت محتــرم  7945طــرح  این مطالعه بــا کــد

تحقیقات و فنــاوري دانشــگاه علــوم پزشــکی و خــدمات 
ـــالق  ـــا اخـــذ کـــد اخ ـــدران ب ـــانی مازن بهداشـــتی درم

IR.MAZUMS..REC.1399.7945  به تصویب رســیده
 ت مالی قرار گرفته است.و مورد حمای
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