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ارزيابی سينتيک رشد و بقاء الکتوباسيلوس دلبروکی و الکتوباسيلوس پاراکازئی با به کارگيری
سوبسترای جو و مالت و تأثير آنها بر خصوصيات آنتیاکسيدانی محيط
*2

مهديه ساالری ، 1سيد هادی رضوی

 .1دانشجوی دکتری  ،گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 .2استاد  ،گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1395/1/26 :تاریخ تصویب)1395/11/3 :

چکيده
در این مطالعه پتانسیل محیطهای جو ،جو-مالت و مالت برای رشد و زندهمانی دو گونه الکتوباسیلوس (الکتوباسیلوس
دلبروکی ،الکتوباسیلوس پاراکازئی ) جهت تولید نوشیدنی فراسودمند بررسی شد .سپس تأثیر فرایند تخمیر بر فعالیت
آنتی اکسیدانی و محتوای فنول کل سه محیط ارزیابی شده و با همتایان غیر تخمیری خود مقایسه گردید .نتایج نشان داد
باکتریهای انتخابی بهخوبی در سه محیط رشد کرده به طوری که طی  10ساعت اول تخمیر  pHمحیطها تا حدود
 4/25کاهش یافت .باالترین جمعیت میکروبی ( )9/7 log CFU/mlدر محیط مالت به دست آمد .محتوای فنول کل و
فعالیت آنتیاکسیدانی محیطها طی تخمیر به طور قابل توجهی افزایش یافته و محیط مالت تخمیر شده توسط
الکتوباسیلوس پاراکازئی باالترین میزان فنول کل ( 83/96میلی گرم معادل گالیک اسید در  100میلیلیتر) و فعالیت ضد
رادیکالی ( )IC50 =0/26 mlنشان داد .بهعالوه بیشترین زندهمانی ( )1/2×106 CFU/mlدر محیط مالت تخمیر شده با
الکتوباسیلوس دلبروکی ثبت شد.
واژههای کليدی :جو ،مالت ،تخمیر ،الکتوباسیلوس ،فعالیت آنتیاکسیدانی

مقدمه

*

غالت منبع اصلی انرژی و مواد مغذی در جهان میباشند
( .)Ðordevic et al., 2010فواید غالت برای سالمتی انسان
موضوع بسیاری از تحقیقات بوده که مصرف غالت کامل را در
پیشگیری از سندرم متابولیک ،چاقی و بیماریهای مزمن مانند
بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت نوع دو مرتبط دانستهاند
( .)Cai et al., 2015; Masisi et al., 2016مزایای سالمتی بخش
غالت در درجه اول به دلیل ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در
آنها نظیر اسیدهای فنولیک ،فالونوئیدها ،ویتامینها ،فیبر و
ترکیبات معدنی میباشد ( .)Poutanen 2012البته ترکیب
شیمیایی و دسترسی زیستی ( )Bioaccessibilityمواد مغذی
بین گونهها و واریتههای مختلف غالت متفاوت بوده و توسط نوع
فرایند غذا تحت تأثیر قرار میگیرند ( .)Senter et al., 1983به
تازگی صنایع فراوری مواد غذایی به سمت تولید مواد غذایی با
ارزش افزوده برای سالمت مصرف کننده در حرکت میباشند .به
طور خاص ،فرایند تخمیر سادهترین و اقتصادیترین روش برای

بهبود ارزش تغذیهای ،ماندگاری ،خواص حسی و ویژگیهای
عملکردی ( )Functional qualityمیباشد ( ;Coda et al., 2011
 .)Delcour et al., 2012; Hur et al., 2014بسیاری از تغییرات
بیوشیمیایی که در طول تخمیر رخ میدهد منجر به تغییر
نسبت ترکیبات مغذی و ضد تغذیهای مواد گیاهی شده که در
نتیجه بر ویژگیهای محصول نظیر زیست فعالی ( )Bioactiveو
قابلیت هضم آن مؤثر میباشد ( .)Katina et al., 2007bاز طرفی
دانههای غالت نیز میتوانند سوبسترا و حاملهای مناسبی برای
میکروارگانیسمهای پروبیوتیک باشند .به عالوه به دلیل داشتن
مقدار قابل توجهی ترکیبات زیست فعال نظیر کربوهیدراتهای
غیر قابل هضم ،فیبر غذایی ،الیگوساکاریدها و نشاسته مقاوم
پریبیوتیک میباشند ( ;Charalampopoulos et al., 2003
 )Gupta et al., 2010بنابراین میتوانند تأثیر مثبتی بر روی
رشد و کلون کردن میکروفلور روده داشته باشند .عالوه بر این،
غالت فاقد آلرژنتهای لبنی بوده و مقدار چربی پایینی دارند
(Prado et al., 2008; Rivera-Espinoza & Gallardo-
.)Navarro, 2010; Rathore et al., 2012

* نویسنده مسئول srazavi@ut.ac.ir :

آنتیاکسیدان به ترکیبی گفته میشود در زمانی که در
غلظتهای پایینتری نسبت به ماده قابل اکسیداسیون حضور
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داشته باشد ،به طور قابل توجهی اکسیداسیون آن ترکیب را به
تعویق انداخته و یا مانع از اکسید شدن آن گردد ( Halliwell,
 .)2007اگرچه آنتیاکسیدانهای سنتزی مانند بوتیل
هیدروکسی تولوئن ((، (Butylated hydroxytoluene )BHT
Butylated
(()BHA
بوتیل هیدروکسی آنیزول
 )hydroxyanisoleو ترشیو بوتیل هیدروکینون ((Tert-)TBHQ
 )Butylhydroquinoneو همچنین پروپیل گاالت ((Propyl )PG
 )gallateبه طور گستردهای برای به تأخیر انداختن اکسیداسیون
چربیها استفاده میشوند ولی امنیتشان به دلیل سمیت و
سرطانزا بودن زیر سؤال رفته است ( .)Shahidi, 2000در
حالیکه آنتیاکسیدانهای غذایی نظیر اسیدهای آمینه ،پپتیدها،
پروتئینها ،فالونوئیدها و دیگر ترکیبات فنولی نقش مهمی به
عنوان آنتیاکسیدانهای فیزیولوژیکی داشته و در نتیجه موجب
افزایش مقاومت طبیعی بدن به آسیبهای اکسیداتیو میشوند
(.)Ðordevic et al., 2010
مقدار قابل توجهی آنتیاکسیدان در غالت و فراوردههای
بر پایه غالت شناسایی شده است ( .)Baublis et al., 2000به
طور خاص جو حاوی مقدار قابل توجهی آنتیاکسیدانهای
فنولیک بوده که به طور مؤثری در مهار رادیکالهای پراکسیل،
هیدروکسیل و  2و  2دیفنیل پیکریل هیدرازیل ((2, )DPPH
 )2-diphenyl-1-picrylhydrazylو کنترل اکسیداسیون
کلسترول  LDLمؤثر میباشند ( Madhujith & Shahidi,
 .)2006,2007همچنین مالت جو نیز حاوی مقادیر باالیی
ترکیبات فنولی نظیر اسیدهای فنولیک (مشتقات بنزوئیک و
سینامیک اسید) ،فالونوئیدها ،پروآنتوسیانینها ،تانینها و
ترکیبات آمینو فنولیک میباشد ( .)Zhao et al., 2008پیشنهاد
شده است که آنتیاکسیدانها میتوانند به فواید سالمتیبخش
فراوردههای غذایی بر پایه غالت از طریق کاهش بروز بیماری-
های مزمن مرتبط با پیری کمک کنند ( .)Miller et al., 2000به
عالوه طی تخمیر ،متابولیتهای زیست فعال جدیدی میتواند
در غالت تولید شده و دسترسی زیستی به ترکیبات زیست فعال
افزایش مییابد ( .)Poutanen, 2012بنابراین هدف از این مطالعه،
امکان سنجی استفاده از جو و مالت به عنوان ماده اولیه جهت
تولید نوشیدنی تخمیری فراسودمند با خواص آنتیاکسیدانی
بهبود یافته میباشد.

مواد و روشها
سويههای باکتريايی و محيط کشت

اسید الکتیک باکتریهای مورد استفاده در این مطالعه
(الکتوباسیلوس دلبروکی ()Lactobacillus delbrueckii

( )DSMZ 20006و الکتوباسیلوس پاراکازئی(
 )DSMZ 15996( )paracaseiاز شرکت ( DSM GMBHآلمان)
به صورت لیوفیریزه خریداری شدند .در طول انجام تحقیق،
کشتهای باکتریایی به صورت منجمد در دمای  -20°Cدر
محیط  MRSبراث (شرکت مرک ،آلمان) حاوی  %20گلیسرول
نگهداری شدند .باکتریها در زمان نیاز از طریق کشت دادن بر
روی محیط  MRSبراث ( 24ساعت ،دمای  )37 °Cمجدداً فعال
شدند ( .)Rathore et al., 2012آرد جو و مالت از شرکت به
مالت (کرج ،ایران) تهیه گردید.
Lactobacillus

آماده سازی محيط تخمير

محیط تخمیر مورد استفاده در این مطالعه توسط آرد جو ،آرد
مالت و آرد جو-مالت (با نسبتهای مساوی) تهیه شده و با
نسبت  %15 w/wبا آب مقطر ترکیب شدند .این نسبت بر اساس
مطالعات اولیه انتخاب شد .در مرحله بعد سوسپانسیون در داخل
فانل ریخته و به منظور ژالتیناسیون نسبی نشاسته ،به مدت 15
دقیقه در یک حمام آب با دمای  95 °Cبه مدت  15دقیقه باقی
ماند .نمونهها پیش از تلقیح تا دمای  37 °Cخنک شدند
(.)Angelov et al., 2006
تهيه مايه تلقيح و فرايند تخمير

ابتدا یک کشت  24ساعته باکتریهای اسید الکتیک در

MRS

براث که در دمای  37 °Cگرمخانهگذاری شده بودند ،تهیه شد.
در مرحله بعد باکتریهای اسید الکتیک رشد یافته توسط
سانتریفیوژ با شتاب  4000 × gبه مدت  10دقیقه ( )4 °Cاز
محیط کشت جداسازی شده ،با استفاده از سرم فیزیولوژی
استریل شستشو و در آب مقطر استریل سوسپانسیون گردیدند.
در نهایت سوسپانسیون میکروبی حاصله به عنوان مایه تلقیح
مورد استفاده قرار گرفت .به محیط تخمیر ( %10 )v/vمایه
تلقیح ( )< 107 CFU/mlاضافه شده و مخلوط در دمای 37 °C
به مدت  48ساعت گرمخانهگذاری گردید .جهت انجام آنالیزهای
شیمیایی و میکروبی نمونهبرداری در فواصل زمانی معین طی
زمان تخمیر انجام گرفت .برای آنالیزهای شیمیایی ،نمونهها در
ابتدا در شتاب  4000 × gبه مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شده و
سپس سوپرناتانت تا زمان مورد نیاز در دمای  -20 °Cقرار
گرفت (.)Mousavi et al., 2011
شمارش سلولی

شمارش سلولهای زنده بر حسب ( CFU/mlسلول بر میلیلیتر)
با استفاده از روش شمارش صفحهای استاندارد ( Standard plate
 )countدر محیط کشت  MRSآگار ( )pH = 5/7پس از
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گرمخانهگذاری در دمای  37 °Cبه مدت  48ساعت تعیین شد
(.)Yoon et al., 2006

فرمول زیر تعیین گردید:
(رابطه )1

اندازهگيری  pHو اسيديته قابل تيتراسيون

که در آن  AControlمیزان جذب شاهد ASample ،میزان
جذب نمونه و  Scمیزان ظرفیت آنتیرادیکالی میباشد.
به منظور بررسی بهتر فعالیت آنتیرادیکالی ،فاکتور IC50
( )Half maximal inhibitory concentrationو کارایی ضد
رادیکالی ( ) Antiradical efficiency)AE( =1/IC50مورد استفاده
قرار گرفتند IC50 .معرف غلظتی از نوشیدنی است که قادر به
کاهش غلظت رادیکال آزاد  DPPH.به  %50مقدار اولیه میباشد.
مقدار  DPPH.باقیمانده در مقابل غلظت نمونه رسم شد تا
فاکتور  IC50تعیین شود .مقدار به دست آمده با فعالیت آنتی-
رادیکالی نمونه رابطه عکس دارد.

جهت اندازهگیری  pHنوشیدنیها از یک  pHمتر دیجیتالی
( ،Metrohm 744هلند) استفاده شد .اسیدیته کل از طریق
تتیراسیون نمونهها ( 10گرم نوشیدنی در  90میلیلیتر آب
مقطر) با محلول سدیم هیدروکسید (مرک ،آلمان)  0/1نرمال تا
رسیدن به  pHبرابر با  8/3تعیین شده و بر حسب گرم اسید
الکتیک معادل اسیدهای آلی در  100میلیلیتر نمونه بیان شد
(.)Jahandideh et al., 2011
اندازهگيری ترکيبات فنوليک کل

ترکیبات فنولیک کل نمونهها با استفاده از روش فولین-
سیوکالتو ( )Folin–Ciocalteuمطابق روش Shetty et al.
) (1995با اندکی تغییرات اندازهگیری گردید .به طور خالصه ،از
نمونههای تخمیر شده و شاهد رقتهای مناسب تهیه شده و 1
میلیلیتر از آن با  0/5میلیلیتر معرف فولین-سیوکالتو مخلوط
شده و با ورتکس به خوبی به هم زده شد .پس از گذشت 5
دقیقه  1میلیلیتر کربنات سدیم (( %5 )Na 2Co3وزنی –
حجمی) به آن اضافه گردید .سپس محلول به دست آمده به
مدت  60دقیقه در تاریکی و دمای محیط باقی مانده و در نهایت
جذب آن در طول موج  725نانومتر در مقابل بالنک توسط
اسپکتروفتومتر ( ،CEILE CE 2502ساخت کشور انگلستان)
اندازهگیری شد .از اسید گالیک برای رسم منحنی استاندارد و
محاسبه نتایج استفاده شده و مقدار ترکیبات فنولیک کل به
صورت معادل میلیگرم گالیک اسید در  100میلیلیتر نمونه
بیان گردید.
تعيين خاصيت آنتیاکسيدانی توسط روش DPPH.

فعالیت آنتیاکسیدانی نمونهها بر اساس فعالیت ضد رادیکالی
آنها در برابر رادیکالهای پایدار  DPPH.اندازهگیری شد .به این
صورت که به  0/3میلیلیتر نمونه در غلظتهای مختلف 2/7
میلیلیتر محلول متانولی رادیکال آزاد  6 ×10 -5( DPPH.میلی-
موالر) افزوده شد .مخلوط حاصل به هم زده شده و به مدت 60
دقیقه در دمای محیط و در تاریکی نگهداری گردید .کاهش
رادیکال  DPPH.با اندازهگیری میزان جذب آن در طول موج
 517نانومتر با استفاده از یک اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد.
نمونه شاهد به همان روش تهیه شد اما به جای نمونه ،متانول به
محلول محلول متانولی رادیکال آزاد  DPPH.اضافه گردید .از
حالل متانول برای صفر کردن دستگاه استفاده شد ( Barros et
 .)al., 2008میزان فعالیت گیرندگی رادیکال آزاد نمونهها با

% Scavenging capacity (Sc) = [(AControl – ASample) /
AControl) × 100

تعيين زندهمانی باکتریها در نمونههای تخمير شده طی
نگهداری در سرما

به منظور بررسی تأثیر نگهداری در سرما بر زندهمانی
الکتوباسیلوسهای انتخابی ،نمونههای تخمیر شده در دمای °C
 4به مدت  4هفته نگهداری شدند .هر هفته از محیطها نمونه
برداری شده و زندهمانی باکتریهای پروبیوتیک با استفاده از
روش شمارش صفحهای استاندارد اندازهگیری شده و به صورت
 CFU/mlبیان گردید (.)Yoon et al., 2005
تحليل آماری

تمام آزمونها در  3تکرار و در قالب طرح آزمایشی کامالً
تصادفی انجام شده و دادهها به صورت میانگین  ±انحراف
استاندارد ( )SDنمایش داده شدند .نرم افزار  SASنسخه 9/2
برای تحلیل نتایج آزمایش مورد استفاده قرار گرفت ( SAS
 .)Institute, Cary NC, USAمقایسه میانگین دادهها با استفاده
از آزمون چند دامنهای دانکن و جدول  ANOVAدر سطح
احتمال  %5انجام گردید.

نتايج و بحث
سينتيک رشد باکتریها

همان طور که بیان شد سه نوع سوسپانسیون مختلف از جو،
مالت و جو -مالت به نسبت  %15 w/wآماده سازی شده و
سپس با  %10 v/vباکتریهای الکتوباسیلوس پاراکازئی و
الکتوباسیلوس دلبروکی جهت به دست آوردن دانسیته سلولی
اولیه  107 CFU/mlتلقیح شد .تعداد باالی میکروارگانیسمهای
زنده میتواند به رسیدن به  pHمناسب در زمان کوتاهتر کمک
کرده که این امر منجر به کاهش ریسک آلودگی میگردد
( .)Angelov et al., 2006; Rathore et al., 2012تغییرات
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جمعیت میکروبی هر یک از محیطها طی فرایند تخمیر در
شکل  1آمده است.
هر دو باکتری الکتوباسیلوس دلبروکی و الکتوباسیلوس
پاراکازئی توانستند بدون نیاز به افزودن مکمل غذایی (منبع
کربن و نیتروژن) ،و یا تنظیم  pHسوبسترای غالت را به راحتی
مورد استفاده قرار داده و رشد کنند Yoon et al. (2006) .نیز
نشان دادند هر سه باکتری الکتوباسیلوس پالنتاروم،
الکتوباسیلوس دلبروکی و الکتوباسیلوس کازئی میتوانند در
محیط آب کلم بدون افزودن هیچ ماده مغذی رشد کنند .در
تمامی نمونهها کاهش جمعیت میکروبی مشاهده نشد .جمعیت
سلولی اولیه الکتوباسیلوس پاراکازئی و الکتوباسیلوس دلبروکی
تقریباً  7/20-7/36 log10 CFU/mlبوده که بعد از  15ساعت
تخمیر در دمای  37 °Cبه ترتیب به حدود  8/90و log10
 8/70 CFU/mlدر محیط جو 9/40 ،و  9/30 log10 CFU/mlدر
محیط جو -مالت و  9/75و  9/73 log10 CFU/mlدر محیط
مالت رسید و بعد از آن هیچ افزایش قابل توجهی مشاهده نشد
تا آن که منحنیهای رشد باکتریایی به فاز مرگ رسیدند .نتایج
نشان دهنده رشد بیشتر باکتریها در محیطهای مالت و جو-
مالت نسبت به محیط جو بود .مناسب بودن بیشتر این
سوبستراها احتماالً به علت منوساکاریدها ( گلوکز و فروکتوز) و
دی ساکاریدهای (مالتوز و ساکارز) موجود در محیط مالت بوده
که منجر به رشد باالتر پروبیوتیکها میگردد
( .)Charalampopoulos et al., 2002به عالوه شمارش سلولی
باالتر الکتوباسیلوس پاراکازئی در مقایسه با الکتوباسیلوس
دلبروکی در هر سه محیط ،احتماالً میتواند به دلیل توانایی
باالتر الکتوباسیلوس پاراکازئی در استفاده از ترکیبات محیط
کشت باشد.
10

لگاریتم جمعیت میکروبی
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شکل  .1منحنی رشد الکتوباسيلوس پاراکازئی (اشکال سفيد) و
الکتوباسيلوس دلبروکی (اشکال سياه) طی
 48ساعت تخمير محيطهای مالت (

) ،جو-مالت ( ) و جو ( ) در دمای

.37 ºC

 pHو اسيديته

تغییرات  pHو اسیدیته نمونهها طی  48ساعت تخمیر در شکل
 2نشان داده شده است .کاهش  pHدر طول فرایند تخمیر
الکتیکی به دلیل مصرف کربوهیداراتها توسط باکتریها و
تولید اسیدهای آلی به ویژه اسید الکتیک میباشد .همان طور
که در شکل نشان داده شده است ،سرعت کاهش مقدار  pHو
نرخ اسیدی شدن در طی دوره رشد لگاریتمی بسیار سریع بوده
در حالی که در طی دوره سکون این روند بسیار آهسته میباشد.
مقدار  pHهر سه محیط قبل از تخمیر حدود  6بوده که پس از
 10ساعت تخمیر این مقدار تا حدود  4/25کاهش مییابد.
بیشترین کاهش  pHو افزایش اسیدیته تخمیر توسط
الکتوباسیلوس پاراکازئی در محیط مالت مشاهده شد که پس از
 48ساعت تخمیر به ترتیب به مقادیر  3/25و  0/71گرم در
 100گرم رسیدند .در همین زمان ،محیط جو تخمیر شده با
الکتوباسیلوس دلبروکی با مقدار  3/8 pHو اسیدیته  0/59گرم
در  100گرم ،باالترین  pHو کمترین اسیدیته را نشان داد .به
طور کلی کاهش  pHو افزایش اسیدیته در محیط جو نسبت به
محیطهای جو – مالت و مالت کمتر بود که احتماالً به دلیل
رشد کمتر باکتریها در این محیط میباشد .اسیدی شدن
محیط در نتیجه تولید اسیدهای آلی توسط باکتریها ،بر بهبود
خواص حسی و ارگانولپتیکی محصول نهایی ،افزایش ماندگاری
آن و جلوگیری از رشد میکروارگانیسمهای نامطلوب مؤثر است
(.)Caplic & fitzgerald, 1999
مقدار فنول کل

مقدار ترکیبات فنولیک کل نمونهها پس از  15ساعت تخمیر در
دمای  ،37 °Cبا استفاده از روش فولین سیوکالتو به صورت
میلی گرم معادل گالیک اسید در  100میلی لیتر نوشیدنی بر
اساس معادله خط منحنی استاندارد (+0/0212 ،R2 = 0/9914
 )y= 0/0089xمحاسبه شد.
همان طور که در شکل  3نشان داده شده است ،بیشترین
میزان ترکیبات فنولیک در محیط مالت  62/09 ،میلی گرم
معادل گالیک اسید در  100میلیلیتر ،بود .محیط جو-مالت و
جو حاوی مقدار ترکیبات فنولیک کمتری ( به ترتیب  55/50و
 47/95میلی گرم معادل گالیک اسید در  100میلیلیتر) بودند.
فرایند مالت سازی از جو تأثیر بسزایی بر محتوای فنول منفرد و
فنول کل و همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی دارد .مقدار برخی
از ترکیبات فنولی نظیر فرولیک اسید-p ،کوماریک اسید و
سیناپیک اسید و فعالیت آنتیاکسیدانی طی جوانه زنی و

ساالری و رضوی  :ارزيابی سينتيک رشد و بقاء الکتوباسيلوس دلبروکی و الکتوباسيلوس پاراکازئی با...

متعاقب آن مرحله خشک کردن ( )kilningافزایش قابل توجهی
پیدا میکند (Fogarasi .)Lu et al., 2007; Leitao et al., 2012
) et al. (2015میزان ترکیبات فنولیک  9غله مختلف را مورد

215

بررسی قرار داده که در بین آنها جو بیشترین میزان ترکیبات
فنولیک داشته و میزان این ترکیبات طی فرایند مالت سازی
افزایش یافت.
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شکل  .2تغييرات ( pHاشکال سفيد) و اسيديته (اشکال سياه) طی  48ساعت تخمير
محيطهای مالت (

) ،جو-مالت ( ) و جو ( ) توسط الکتوباسيلوس پاراکازئی (الف) و الکتوباسيلوس دلبروکی (ب).

سطح ترکیبات زیست فعال در غالت میتواند به طور قابل
توجهی از طریق افزودن مایه تلقیح بهبود یابد .که در این زمینه
تأثیر الکتوباسیلوس پاراکازئی نسبت به الکتوباسیلوس دلبروکی
به طور معنیداری بیشتر بود (( )P >0/05شکل  .)3میزان
فنول کل در محیط مالت تخمیر نشده  62/09میلی گرم معادل
گالیک اسید در  100میلیلیتر بود که پس از تخمیر توسط
الکتوباسیلوس دلبروکی و الکتوباسیلوس پاراکازئی به ترتیب به
 82/21و  83/96میلی گرم معادل گالیک اسید در  100میلی-
لیتر ،رسید .این دادهها برای محیط جو-مالت به ترتیب ،55/50
 73/10و  74/37میلی گرم معادل گالیک اسید در  100میلی-
لیتر بود .کمترین میزان فنول کل مربوط به محیط جو بوده
( 47/95میلی گرم معادل گالیک اسید در  100میلیلیتر) که
پس از تخمیر با الکتوباسیلوس دلبروکی و الکتوباسیلوس
پاراکازئی به ترتیب به  65/87و  66/52میلی گرم معادل گالیک

اسید در  100میلیلیتر رسید Ðordevic et al. (2010) .نشان
دادند که میزان فنول کل غالت توسط نوع استارتر تخمیر تحت
تأثیر قرار گرفته و مقدار این ترکیبات در غالت تخمیر شده با
الکتوباسیلوس رامنوسوس ( )Lactobacillus rhamnosusنسبت
به نمونههای تخمیر شده با ساکارومایسس سرویزیه
( )Saccharomyces cerevisiaeبیشتر است .تخریب دیواره
سلولی در حین تخمیر منجر به رهایش و یا سنتز ترکیبات
زیست فعال میگردد .همچنین طی تخمیر آنزیمهایی نظیر
آمیالز ،زایالناز و پروتئاز مشتق شده از دانهها و میکروب ،به
اصالح ترکیبات دانه کمک کرده و ترکیبات فنولیک پیوندی نیز
ممکن است آزاد شوند ( .)Katina et al., 2007aهمچنین بتا
گلیکوزیدازهای منشاء گرفته از میکروارگانیسمها میتوانند در
هیدرولیز فنولها و فالونوئیدها شرکت کرده و فعالیت بیولوژیکی
آنها را بهبود بخشند (Beek & Priest .)Bhatia et al., 2002
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) (2000بیان کردند سویههای الکتوباسیلوس ایزوله شده از
ویسکی مالت تخمیری نظیر الکتوباسیلوس پاراکازئی ،حاوی ژن
آنزیم هیدروکسی -pکوماریک اسید دکربوکسیالز بوده که می-
توانند -pکوماریک اسید و یا فرولیک اسید را دکربوکسیله کرده
و به ترتیب -4وینیل فنول و یا -4ونیل گوایکول تولید کرده و

در نتیجه در متابولیسم ترکیبات فنولیک شرکت کنند .بنابراین
تخمیر میتواند تأثیر مثبتی بر روی محتوای فنول کل و فعالیت
آنتیاکسیدانی غالت داشته ولی درجه تأثیر بسته به نوع
میکروارگانیسم مورد استفاده متفاوت است.
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شکل  .3محتوای فنول کل محيطهای جو ،جو -مالت و مالت .حروف غير مشترک نشان دهنده
تفاوت معنیدار بين نتايج میباشد ( ، P >0/05آزمون چند دامنهای دانکن).

خاصيت آنتیاکسيدانی

امروزه  DPPH.به طور گسترده برای ارزیابی فعالیت مهار
رادیکالی مورد استفاده قرار میگیرد .این ترکیب یک رادیکال
آزاد پایدار بوده که با قبول یک رادیکال الکترون یا هیدروژن به
یک مولکول دیامغناطیس پایدار تبدیل میشود ( Soares et al.,
 .)1997میزان کاهش رادیکالهای  DPPH.از طریق کاهش
میزان جذب آن در طول موج  517نانومتر که ناشی از وجود
آنتیاکسیدانها میباشد ،مشخص میشود ( Goupy et al.,
.)1999; Fardet et al., 2008

نتایج مربوط به فعالیت آنتیاکسیدانی نمونهها پس از
گذشت  15ساعت از زمان تخمیر در شکل  4آمده است .به طور
کلی ،مالت با بیشترین مقدار ترکیبات فنولیک ،بیشترین فعالیت
آنتیاکسیدانی ( ) IC50 =0/44 mlو کارایی ضدرادیکالی (=2/30
 )AEرا نشان میدهد .علت این امر آن است که ترکیبات
فنولیک تا حد باالیی در پتانسیل آنتیاکسیدانی جو و مالت
شرکت میکنند ( .)Liu & Yao, 2007پس از مالت ،محیط جو-
مالت با داشتن  IC50 =0/5 mlو  AE =2/02در رده دوم قرار
میگیرد .کمترین فعالیت آنتیاکسیدانی و کارایی ضدرادیکالی
مربوط به محیط جو با  IC50 =0/66 mlو  AE =1/51میباشد.
مشخص شده است روش  DPPHبرای برآورد فعالیت آنتی-

رادیکالی جو کامالً مناسب بوده و با مقدار ترکیبات فنولی
موجود در آن به ویژه فالون -3اُل در ارتباط میباشد ( Goupy
 .)et al., 1999مالت عالوه بر داشتن ترکیبات مختلف از جو
(ترکیبات فنولیک اندوژن ( Endogenous phenolic
 )compoundsدارای ترکیباتی از فرایند مالت سازی (محصوالت
واکنش مایالرد) بوده که در فعالیت آنتیاکسیدانی شرکت می-
کنند (.)Maillard et al., 1996
تخمیر توسط باکتریهای الکتیکی موجب افزایش قابل
توجهی در فعالیت آنتیاکسیدانی و کارایی ضد رادیکالی نمونهها
گردید .البته در این مورد بین نمونههای تخمیر شده با
الکتوباسیلوس دلبروکی و الکتوباسیلوس پاراکازئی تفاوت معنی
داری جود نداشت ( .)P >0/05در تخمیر محیط مالت توسط
الکتوباسیلوس پاراکازئی  IC50و  AEبه ترتیب از مقدار اولیه
 0/44میلیلیتر و  2/3در نمونه تخمیر نشده به  0/26میلیلیتر
و  3/9در نمونه تخمیر شده رسید .نتایج مشابه از افزایش
فعالیت آنتیاکسیدانی پس از تخمیر با الکتوباسیلوس پاراکازئی
در محیط جو-مالت (به ترتیب  0/5و  0/34میلیلیتر) و محیط
جو ( به ترتیب  0/66و  0/41میلیلیتر) به دست آمد .تخمیر با
الکتوباسیلوس دلبروکی تأثیر کمتری بر افزایش فعالیت آنتی-
اکسیدانی نمونهها گذاشت (شکل  .)4میزان  IC50نمونههای

ساالری و رضوی  :ارزيابی سينتيک رشد و بقاء الکتوباسيلوس دلبروکی و الکتوباسيلوس پاراکازئی با...

تخمیر شده با الکتوباسیلوس دلبروکی برای محیطهای مالت،
جو-مالت و جو به ترتیب  0/37 ،0/32و  0/48میلیلیتر بود.
نتایج به دست آمده با نتایج گزارش شده توسط Wang et al.
) (2014مشابه بود .آنها بیان کردند میزان ترکیبات زیست فعال
و همچنین فعالیت مهار رادیکال  DPPHغالت پس از تخمیر
توسط باسیلوس سوبتیلیس ( )Bacillus subtilisو
الکتوباسیلوس پالنتارم (  )Lactobacillus plantarumافزایش
مییابد Yang et al., (2000) .شیر سویا را توسط کشت
مخلوطی از باکتریها شامل سویههای مختلف استوباکتر،

217

الکتوباسیلوس و استرپتومایسس تخمیر کردند .نتایج آنها نشان
داد نمونه تخمیری نسبت به شیر سویای تخمیر نشده فعالیت
کاهندگی ،جذب رادیکال آزاد  ،DPPHو همچنین شالته
کنندگی یون آهن باالتری نشان میدهند .فرایند تخمیر ،ساختار
و قطبیت فاکتورهای آنتی اکسیدانی در غالت را تغییر داده و یا
موجب تولید ترکیبات فنولیک با فعالیت آنتیاکسیدانی باال شده
و همین علت موجب اختالف فعالیت آنتیاکسیدانی غالت با و
بدون تخمیر میشود (.)Wang et al., 2014
0.8
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شکل  .4فعاليت ضد راديکالی ( ( )IC50الف) و کارايی ضد راديکالی (( )AEب) محيطهای جو ،جو -مالت
و مالت .حروف غير مشترک نشان دهنده تفاوت معنیدار بين نتايج میباشد ( ، P >0/05آزمون چند دامنهای دانکن).

تأثير نگهداری در سرما بر زندهمانی الکتوباسيلوسها

تغییرات مشاهده شده در زندهمانی باکتریها در نمونههای
تخمیر شده در جدول  1آمده است .در محیط جو ،شمارش
سلولی به تدریج کاهش یافته و الکتوباسیلوس پاراکازئی و
الکتوباسیلوس دلبروکی به ترتیب پس از  2و  3هفته زندهمانی

خود را به طور کامل از دست دادند .نتایج نشان دهنده آن بود
که مالت محیط ایدهآلی برای زنده ماندن باکتریهای الکتیکی
در طی نگهداری در سرما میباشد .به همین علت ،باکتریها در
محیطهای مالت و جو -مالت حتی پس از گذشتن  4هفته از
زمان تخمیر زنده باقی ماندند .نتایج تحقیقات
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برای دستیابی به اثرات سودمند سالمتیزا و درمانی
پروبیوتیکها ،حداقل تعداد اسید الکتیک باکتریها در محصول
نهایی پروبیوتیک باید  106 CFU/mlبر اساس  100 mlدوز
روزانه باشد ( .)Shah, 2001فاکتور اصلی از دست رفتن زندهمانی
باکتریهای پروبیوتیک pH ،پایین و تجمع اسیدهای آلی تولید
شده در نتیجه رشد آنها و تخمیر میباشد ( Hood & Zottola,
 .)1998هرچند سایر فاکتورها نظیر نگهداری در سرما ،تولید
اسید الکتیک ،سطح اکسیژن ،کمبود مواد مغذی ،شرایط کشت
و زمان تخمیر نیز بر زندهمانی میکروارگانیسمهای پروبیوتیک
مؤثر میباشند (.)Shah, 2001

) Charalampopoulos et al. (2003نشان داد که عصاره غالت
به ویژه مالت ،به علت داشتن مقدار زیاد قند ،تأثیر مثبتی بر
زندهمانی اسید الکتیک باکتریها تحت شرایط اسیدی دارد.
شمارش سلولی الکتوباسیلوس دلبروکی در محیط مالت پس از
گذشت  4هفته نگهداری در دمای  4°Cدر سطح قابل قبول
( )106-107 CFU/mlباقی ماند .در همین زمان ،جمعیت
میکروبی الکتوباسیلوس پاراکازئی به 3/0 × 105 CFU/ml
رسید .در مطالعه صورت گرفته توسط )Mousavi et al., (2011
نیز الکتوباسیلوس پاراکازئی نسبت به الکتوباسیلوس دلبروکی
مقاومت کمتری در برابر شرایط اسیدی طی نگهداری در سرما
نشان داد.

جدول  .1تأثير نگهداری در سرما بر زندهمانی ( )CFU/mlالکتوباسيلوس دلبروکی و الکتوباسيلوس پاراکازئی در محيطهای جو ،جو-مالت و مالت.

جو -مالت

مالت

الکتوباسیلوس
دلبروکی
a

5/7 ±0/25×109
b
5/0 ±0/12×108
c

الکتوباسیلوس
پاراکازئی
a

4/47 ±0/31×109
b
6/5 ±0/26×108

3/3 ±0/17×107

c

c

4/1 ±0/12×106

c

c

1/2 ±0/09×106

c

الکتوباسیلوس
دلبروکی
a

1/7 ±0/12×109
b
2/26 ±0/25×108
c

جو

الکتوباسیلوس
پاراکازئی
a

الکتوباسیلوس
دلبروکی

2/05 ±0/21×109
b
3/2 ±0/34×108

a

4/0 ±0/34×106

c

1/8 ±0/29×105

3/3 ±0/24×105

c

3/0 ±0/25×104

ش.ن

2/3 ±0/22×108

3/23 ±0/12×107

c

3/3 ±0/21×107

c

4/0 ±0/21×106

c

3/0 ±0/16×105

2/6 ±0/08×105

c

c

*

محیط

الکتوباسیلوس
پاراکازئی

زمان
(هفته)

8/2 ±0/24×108
b
3/3 ±0/21×106

0
1
2

4/9 ±0/22×108
b
3/5 ±0/16×107

a

2/3 ±0/29×106

2/0 ±0/12×105

b

ش.ن

3

ش.ن

4

ش.ن :شمارش نشده
* نتايج (ميانگين  ±انحراف معيار برای سه تکرار) دارای حروف غير مشترک در هر محيط تفاوت معنیدار با يکديگر دارند ( ،)P >0/05آزمون چند دامنهای دانکن).

نتيجهگيری کلی
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد جو و مالت (به ویژه
مالت) مواد اولیه مناسبی برای تولید نوشیدنیهای تخمیری
فراسودمند بر پایه غالت میباشند .الکتوباسیلوسها توانستند
بدون هیچ گونه مکمل غذایی در این محیطها رشد کرده به
طوری که تعداد سلولهای زنده پس از گذشت  15ساعت
تخمیر در دمای  ،37 ºCبه بیش از  108 CFU/mlرسید.
باکتریهای الکتیکی در پایان دوره رشد لگاریتمی خود pH
محیطها را به زیر  4کاهش داده که از لحاظ تکنولوژیکی و
ممانعت از رشد میکروارگانیسمهای ناخواسته بسیار حایز اهمیت

است .هر سه محیط مقدار فنول کل و فعالیت آنتیاکسیدانی
باالیی نشان داده که پس از فرایند تخمیر مقدار این دو پارامتر
به طور معنیداری افزایش یافت ( .)P >0/05در این رابطه تأثیر
الکتوباسیلوس پاراکازئی نسبت به الکتوباسیلوس دلبروکی
بیشتر بود .همچنین مشخص شد محیط مالت میتواند پایداری
الکتوباسیلوسها را نسبت به  pHپایین و اسیدیته باال افزایش
دهد .بنابراین میتوان گفت فرایند تخمیر غالت ،منجر به تولید
محصولی با ظرفیت آنتیاکسیدانی و ویژگیهای تغذیهای بهبود
یافته شده که میتواند به افزایش سالمت مصرف کننده کمک
کند.
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