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Production of fermented cheese whey-based beverage using kefir grains as 

starter culture: Evaluation of morphological and microbial variations 

 .Pendahuluan 

Whey adalah cairan sisa dari pengendapan dan pengendapan kasein susu pada pembuatan 

keju. sampingan ini merupakan 85-90% dari volume susu dan mempertahankan 55% nutrisi 

susu. Nutrisi yang paling berlimpah adalah  laktosa (4,5-5,0% w / v), protein larut (0,6-0,8% w / 

v), lipid, dan garam mineral. Keju whey merupakan masalah lingkungan yang penting karena 

diproduksi dalam volume tinggi dan kandungan bahan organik tinggi,menunjukkan COD dari 

60,000-80,000 ppm. produksi di seluruh dunia whey diperkirakan berada di urutan 160 juta ton 

pertahun, menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan 1-2%. Dengan kandungan nutrisi whey 

yang begitu melimpah merupakan tantangan industri susu untuk menghadapi kelebihan whey 

sebagai sumber daya dan tidak hanya sebagai masalah sampah.Tujuan dali penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan stabilitas, organisasi dan identifikasi dari mikrobiota dominan  dalam biji-

bijian kefir Brasil dan minuman koresponden. 

 .Metode 

2.1. Susu dan media fermentasi berbasis whey  

Tiga substrat yang berbeda dengan konsentrasi laktosa dari 46 g / l digunakan sebagai 

media fermentasi:  pasteurisasi susu sapi penuh '(M),keju whey (CW) dan deproteinised keju 

whey (DPW). Keju bubuk whey, yang diperoleh dari industri susu daerah (Quinta dos Ingleses, 

Caíde de Rei, Portugal), dilarutkan dalam suling steril air dengan konsentrasi laktosa yang 

diinginkan. keju Deproteinised whey dibuat oleh autoklaf pada 115 C selama 10 menit keju 

solusi whey, diikuti oleh sentrifugasi aseptik (2220g untuk 20 menit) untuk menghapus krim 

   . Fluoresensi pewarnaan dan pemeriksaan CLSM  

Butir kefir Sampel dari biji-bijian yang digunakan sebagai inokulum dan dikumpulkan 

setelah fermentasi susu, keju whey dan keju whey dicuci di phosphate buffered saline (PBS) dan 

terpaku di 3% formaldehida (v / v di PBS) selama 24 jam pada 4 C. butir yang dicuci lagi di PBS 

dan disimpan dalam larutan etanol 50% dan PBS. Untuk memvisualisasikan permukaan internal 

butir tetap tertanam untuk cryosectioning menurut Batstone et al. (2004). Butir di blok yang 

dipotong menjadi irisan tebal 10 lm menggunakan cryostat CM 1900 (Leica, Jerman) dengan 

suhu pisau dari 20 C dan suhu lemari dari 18 C. biji-bijian utuh dan bagian yang diwarnai dengan 

SYTO 9 (20 ng / ll, Molecular Probes, Spanyol) untuk memvisualisasikan asam nukleat seluler, 

diikuti oleh Calcofluor putih (25 lm, Sigma,Spanyol) untuk noda kitin di dinding sel jamur, dan 

akhirnya Concanavalin A (ConA) terkonjugasi dengan Alexa Fluor 594 (1 mg / ml, Molecular 
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Probes, Spanyol) untuk noda gula alpha-linked di polisakarida. Struktur baik eksternal (biji-

bijian utuh) dan internal yang (Bagian) permukaan butir diperiksa di Laser confocal Scanning 

Microscopy (CLSM) (FluoView 1000, Olympus, Jerman). 

   . ekstraksi DNA dan analisis PCR-DGGE 

Genomik DNA digunakan sebagai template untuk PCR amplifikasi bakteri atau jamur 

daerah sasaran ribosom, untuk denaturasi gradient gel elektroforesis (DGGE) analisis. Dua 

primer set yang digunakan untuk analisis masing-masing komunitas mikroba. Tabel 2 

menyajikan informasi tentang primer dan kondisi PCR dan DGGE. Semua PCR dilakukan dalam 

campuran (50 ll) yang berisi: 0,625U Taq DNA polymerase (Invitrogen, Barcelona, Spanyol), 

2,5 ll penyangga 10, 0,1 mM dNTP, 0,2 Lm primer masing-masing, 1,5 mM MgCl2 dan 1 ll dari 

diekstraksi DNA. Aliquot (2 ll) dari produk amplifikasi dianalisis dengan elektroforesis pada 1% 

gel agarosa dan etidium pewarnaan bromida. Ukuran produk diperkirakan menggunakan 100-bp 

DNA ladder (MBI Fermentas, Vilnius, Lithuania).Produk PCR dianalisis dengan DGGE 

menggunakan Bio-Rad DCode Universal Mutasi Detection System (Bio-Rad, Richmond,CA, 

USA). Sampel yang diterapkan untuk 8% (w / v) gel poliakrilamida di 0,5 TAE. pemisahan yang 

optimal dicapai dengan 30-55% urea-formamida denaturing gradien bagi masyarakat bakteri dan 

12-60% untuk masyarakat ragi (100% koresponden untuk 7 M urea dan 40% [v / v] formamida). 

Gel dijalankan sesuai dengan kondisi ditampilkan pada Tabel 2. gel DGGE diwarnai dengan 

AgNO3 seperti yang dijelaskan oleh Sanguinetti et al. (1994) dan scan di Epson Kesempurnaan 

V750 PRO (Epson, USA). Kemudian dilakukan cloning dan sequencing . 

   . analisis filogenetik 

Informasi urutan diimpor ke v7.0.9 Bioedit paket perangkat lunak (Hall, 1999) untuk perakitan 

dan urutan consensus diperoleh secara manual diperiksa dan dikoreksi bila diperlukan. pencarian 

kesamaan urutan dilakukan di GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) menggunakan 

Database. 

  .Hasil dan Pembahasan 

3.1. Analisis fermentasi kimia kefir 

Laktosa dikonsumsi dan etanol diproduksi selama fermentasi. Pada 48 h konsentrasi 

laktosa dalam fermentasi susu 15-20 g / l. Ini mungkin mencerminkan periode adaptasi dari 

komunitas mikroba untuk deproteinasi keju whey sebagai biji kefir yang diawetkan dalam susu. 

Meskipun konsumsi laktosa yang lebih tinggi selama fermentasi susu, konsentrasi etanol tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan yang diperoleh selama keju whey dan 

deproteinised keju whey fermentasi. Sebagai total konsumsi laktosa tidak dicapai dalam 48 jam 

fermentasi whey, kedua fermentasi dilakukan di bawah kondisi yang sama. Total konsumsi 

laktosa tercapai dalam waktu 72 jam fermentasi. Selama ini, konsentrasi etanol meningkat 
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hingga? 12 g / l dan stabil setelah laktosa adalah benar-benar dikonsumsi. Tidak ada perbedaan 

signifikan yang ditemukan di konsumsi laktosa dan etanol yang dihasilkan saat menggunakan 

susu atau whey sebagai substrat. 

3.2. Struktur butir kefir  

Tidak ada perbedaan signifikan yang diamati antara struktur butir kefir setelah fermentasi 

susu, keju whey dan deproteinised keju whey. Biomassa mikroba divisualisasikan dengan Fluor 

chrome SYTY9 (hijau), ditutupi sebagian besar dari permukaan luar dan lokal baik di dalam dan 

di antara ConA (merah) daerah bernoda, yaitu matriks polisakarida. Ini polisakarida matriks, 

disebut kefiran, diproduksi oleh asam laktat bakteri dan biasanya berhubungan dengan sifat 

terapeutik dari kefir (Tada et al., 2007). Pewarnaan dengan Calcofluor putih (biru) digunakan 

untuk mengetahui sel ragi dalam biomassa mikroba. daerah bernoda biru yang ditemukan 

sebagai bagian yang lebih kecil didistribusikan secara acak di antara gandum ini . karakteristik 

utama kefir dipertahankan ketika menggunakan deproteinasi keju whey bukan susu. Untuk lebih 

mengevaluasi stabilitas dan komposisi kelompok mikroba yang relevan, mikrobiota hadir dalam 

fermentasi yang berbeda selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan molekul . 

3.3. Evaluasi primer yang berbeda  

Semua pasangan primer dianalisis memberi amplifikasi memuaskan dari sampel. Bagi 

masyarakat ragi, baik ITS dan 18S rDNA PCR-DGGE analisis menghasilkan sama profil DGGE 

mikroba. Tiga band dominan diamati di kedua gel (Gbr. 1). Untuk bakteri, namun, profil yang 

berbeda dihasilkan oleh dua pasang primer diuji. Pasangan primer 968fGC / 1401r, penargetan 

16S rDNA V6-V8 daerah, pola yield dengan dua band utama sedangkan pasangan 338fGC / 518r 

dihasilkan profil dengan lima band (intensitas tinggi), Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh 

dalam pekerjaan ini menggunakan pasang primer  berbeda, menunjukkan profil DGGE stabil 

baik dalam biji kefir atau koresponden minuman, di bawah kondisi fermentasi yang berbeda 

(Waktu dan / atau substrat) menyarankan kehadiran yang kuat dominan konsorsium mikroba. Ini 

memiliki relevansi industri yang tinggi dalam hal pelestarian sifat-sifat yang dihasilkan 

minuman. 

Kesimpulan 

Penelitian ini mengungkapkan struktur butir yang konsisten dan kefir mikrobiota ketika 

mengganti susu dengan seluruh / deproteinisasi keju whey sebagai substrat fermentasi. 

Mikrobiota yang dominan, seperti diungkapkan oleh PCR-DGGE, disusun oleh ragi berafiliasi 

dengan K. marxianus, S. cerevisiae, K. unispora, dan bakteri berafiliasi dengan genus 

Lactobacillus. Menariknya, komunitas bakteri dominan ini juga ditemukan dalam minuman 

fermentasi, pemberian probiotik label untuk minuman kefir. Selain itu, mikrobiota yang diamati 

stabilitas penentu untuk pelaksanaan jenis kefir minuman dan whey penaikan harga. Hasil ini 

membuka perspektif untuk aplikasi inovatif dari biji kefir. 


