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چکيده
مقدمه
پروبيوتيكها ،يك و يا مخلوطي ازميكروارگانيسمهاي زنده هستند كه در فرآورده هاي حاوي آنها به ميزبان
خود از طريق بهبود تعادل ميكروبي روده منفعت مي رسانند .چندي است فروش اين فرآورده ها رونق داشته
و همواره با جلب توجه جامعه مصرف کننده همراه شده است .بهبود كيفيت توليد فرآورده هاي پروبيوتيك
وآموزش مصرف كنندگان درجهت درك فوايد گوناگون سالمت زايي اين فرآورده ها همواره مي بايست مورد
توجه قرارگيرد .آنچه كه سبب اعتماد هرچه بيشتر مصرف كننده به مصرف اين دسته ازفرآورده ها همچون
ديگرفرآورده هاي غذايي مي گردد ،مجازشمردن كيفيت و ويژگيهاي اين فرآورده ها ازطريق مراجع قانوني و
ذيصالح مي باشد .جهت نيل به اين هدف تعدادي از سازمانهاي قانون گذار جهاني در انگلستان ،سوئد ،هلند
و بلژيك شروع به تعريف قانون مدوني پيرامون فرآورده هاي پروبيوتيك نموده اند .کشور ايران نيز از اين
قاعده مسثني نبوده ضمن افزايش اقبال عمومي از مصرف فراورده هاي پروبيوتيک ،سازمانهاي نظارتي و
قانون گذار در راستاي تدوين و پايش محصوالت پروبيوتيک فعاليتهايي صورت داده اند .مدتي است توليد
محصوالت پروبيوتيكدر ايران روند رو به رشدي را دنبال ميكند .توليد اين فرآوردههاي با ارزش تاكنون در
ايران در  801محصول لبني در مقياس صنعتي به ثبت رسيده است .اما گزارشهايي درخصوص پروبيوتيک
نبودن يا کافي نبودن شمارش ميکربي در محصوالت پروبيوتيک موجود در بازار ايران وجود دارد .هدف اين
تحقيق بررسي کيفي محصوالت پروبيوتيک لبني است.
روششناسي
در اين تحقيق جهت بررسي رشد  ،Lactobacilus acidophilus ،Bifidobacterium bifidumو کازيي از
محيط کشتهاي  MRS-bile agar ،TOS-MUP agarو (MRS-NNLP agarحاوي بازدارنده هاي رشد
ميكروارگانيسمهاي ديگر محيط) استفاده شد و پليتهاي در جار بي هوازي  73 °Cبه مدت  37ساعت قرار
داده شدند .پنيرٰ ,دوغ و ماست پروبيوتيک ،از يکسري ساخت و از يک شماره بچ (کارخانه) و از محل عرضه
در بسته بنديهاي  0/5ليتري پالستيکي تهيه شد .تعداد نمونههاي پروبيوتيک مورد مطالعه و شاهد با توجه
به بررسيهاي ماندگاري ميکروبي( ،با تکرار در  4فاصله زماني براي ماندگاري) با در نظر گرفتن خطاي نوع
اول   =0/05و خطاي نوع دوم (  = 0/00توان  ،)%00تعداد نمونه محاسبه شد.

يافتهها
بررسي هاي حاصل از اين تحقيق نشان داد در ميان  800کارخانه به ثبت رسيده جهت توليد محصوالت
لبني پروبيتيک ،فقط  76مورد اقدام به توليد کرده اند و در اين بين  40مورد فراورده قابل عرضه در
فروشگاههاي زنجيره اي شهر داشتند .در بررسي که بر روي فرآورده هاي پروبيوتيک کارخانجات لبني ايران
صورت گرفت جمعيت ميکروارگانيسمهاي پروبيوتيک به طور متوسط در حدود

cfu/ml

 807بود که در اکثر

موارد فقط پروبيوتيک الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس مشاهده شد .گرچه اين تعداد با نسخ پيشين
استانداردهاي ملي پروبيوتيک ايران منافاتي ندارد اما به تازگي در ايران و جهان مطرح شده که الزم است
اين حد به  cfu/ml 806-800باکتري در فرآورده هنگام مصرف برسد تا باتوجه به تداخل مصرف موادغذايي و
مزاحمتي که ناشي از صفرا و اسيد معده براي عملکرد مناسب ميکروارگانيسمهاي پروبيوتيک ايجاد مي شود
در نهايت  cfu/ml807از ميکروارگانيسمهاي پروبيوتيک به دستگاه گوارش مصرف کننده راه يابند.
بحث و نتيجهگيري
در بررسي محصوالت پروبيوتيک و همچنين تبليغات انجام گرفته برروي آنها اين نکته حايض اهميت است
که در اغلب موارد ادعاهاي سالمتي بر روي برچسب محصول و همچنين در تبليغات رسانه اي همواره بدون
بررسيهاي علمي و کارشناسي انجام مي شود.
با توجه به اينکه سوشهاي پروبيوتيک مورد استفاده در محصوالت از خارج از کشور تهيه مي شوند و خواص
سالمتي اين ميکروارگانيسمها در افراد مقيم همان کشورها با عادات تغذيه اي خاص خودشان بررسي شده
است ،الزم است که در ارتباط با تاثير سالمتي سوشهاي بومي ايران مورد استفاده در صنعت تحقيقاتي انجام
شود تا از تاثير سالمتي اين ميکروارگانيسمها در افراد ايراني هم اطمينان حاصل نمايند .و در نهايت
سوشهاي تجاري مشخصي را براي استفاده در صنعت به صنايع معرفي نمايد.
با توجه به اينکه محصوالت پروبيوتيک فرآورده هايي غذايي-دارويي مي باشند ،بنابراين مصرف آنها بايدد در
دوزهاي مشخص (معموال در مقاديري معادل  000-800گرم در هر نوبت) در زمان مشخص انجام گيرد .امدا
بسته بندي محصوالت پروبيوتيک ايران در وزنهاي يک کيلوگرم و دو کيلوگرم انجام مي شود و اين نوع بسته
بندي با هدف مصرف اين فرآورده مغايرت دارد و سبب مي شود اين ندوع فدرآورده هدا بده خصدوص از ديدد
مصرف کننده هيچگاه در زمره فرآورده هاي غذايي دارويي قرار نگيرد
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