نشریه میکربیولوژی دامپزشکی /دوره سیزدهم ،شماره دوم ،6931 ،پیاپی 57 -73 :53

نسنجي توليد شکالت پروبيوتيک حاوي باکتري Bifidobacterium
امکا 
 breveريزپوشاني شده با آلژينات کلسيم و نشاسته مقاوم ذرت به روش
امولسيون و بررسي ميزان زندهمانی آن

3

نازنين السادات خيرخواهان ،1حامد اهري ، *،2غالمحسن اسدي

 -1کارشناس ارشد مهندسي علوم و صنايع غذا يي  ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران

 -2استاديار دانشکده علوم کشاورزی و صنايع غذا يي  ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران

 -3استاديار دانشکده علوم کشاورزی و صنايع غذا يي  ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
تاریخ دریافت59/ 12 /5:

تاریخ پذیرش96 /4/8:

چکيده
براي حفاظت از پروبيوتيکها در شکالت سازي ،ريزپوشاني ) (microencapsulationباکتري پروبيوتيک میتواند روشي

يهاي سودمند در شرايط نامساعد فرآيند توليد و دستگاه گوارش و همچنين بهره
کارآمد براي حفظ قابليت زندهمانی اين باکتر 

مندي از ارزش تغذیهای شکالت تلقي گردد .در اين مطالعه ،از آلژينات سديم و نشاسته مقاوم ذرت براي ايجادکپسول ها به روش

امولسيون استفاده شد و بيفيدوباکتريوم بروي به حالت آزاد و ريز پوشانيشده به شکالت افزوده شد و زندهمانی ،اسيديته ،فعالیت

آبی ) ،(awمحتوي مواد جامدو ویژگیهای حسي شکالت طي  30روز نگهداري در دماي  4°Cمورد ارزيابي قرار گرفت و اندازه

و شکل کپسولهای تشکيل شده با ميکرروسکوپ الکتروني  SEMمورد بررسي قرار گرفت .همچنين براي تع يي ن اندازه ذرات و

چگونگي پراکنش کپسولها ،از دستگاه پارتيکل سايز آنااليزر استفاده شد .پروبيوتيک ريز پوشاني شده نسبت به حالت آزاد،

زندهمانی بيشتري در شکالت داشت .اسيديته و فعاليت آبي شکالت حاوي باکتري به حالت آزاد باالتر از نمونه حاوي باکتري
ريزپوشاني شده گزارش گرديد) . (p<0/ 05همچنين شکالت حاوي پروبيوتيک ريزپوشاني شده ،محتوي مواد جامد باالتري نسبت
به نمونه آزاد داشت (  ) p<0/ 05عالوه بر آن ريز پوشاني اثر نامطلوبي بر ویژگیهای حسي شکالت نداشت ( .) p<0/ 05

ريزپوشاني ،زندهمانی بيفيدوباکتريوم بروي را در شکالت افزايش داد و توليد شکالت پروبيوتيک امکان پذير شد.

کلمات کليدي :پروبيوتيک ،بيفيدوباکتريوم بروي ،ريزپوشاني ،شکالت
٭ نویسنده مسئول :حامد اهری

آدرس :دانشکده علوم کشاورزی و صنايع غذا يي  ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران .تلفن334 2 187 2 091 :
پست الکترونیکdr.h.ahari@gmail.com :
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مقدمه
کها به هنگام رسيدن به
فعاليت وزنده ماندن پروبيوتي 
روده شرط الزم براي بروز اثرات مطلوب آنها است .به
همين دليل وجودحداقل  107باکتري پروبيوتيک زنده
درهرگرم از محصوالت پروبيوتيک ضروري میباشد
( .)9گرايش به مواد غذا يي پروبيوت كي

غير لبني(Non-

) ،dairy probiotic productsدر بسياري از نقاط جهان
سبب شده است كه امروزه پروبيوت كي

ها در مواد

غذا يي همانند سس و شکالت نيز مورد استفاده قرار
میگیرند (  .) 12از آن جا يي كه قشر وسيعي از مردم از
فكنندگان اصلي انواع
جمله كودكان و جوانان از مصر 
مختلف شکالتها به شمار میروند ،بنابراين تبديل اين
محصوالت به مواد غذا يي

عملگرا ( Functional

 )Foodsمیتواند نقش بسزا يي در بهبود سطح سالمت
جامعه

داشته

باشد

ريزپوشاني

( .) 26

) )microencapsulationبه عنوان يکي از نوینترین
شیوهها ،عبارت است از پوشش دادن سلولهای
ميکروارگانيسم توسط الیهای از هيدروكلوئيد در
مقياس ميکروسکوپي ،به منظور تفک كي

كردن آنها از

یهای
محيط ،كه در نتيجه آن ،زندهمانی باکتر 
پروبيوت كي

در شرايط مختلف محيطي افزايش مییابد

( .) 18 ( ،)6آلژينات ،پلي ساكاريدي خطي و ناهمگن
کهای گوناگون استخراج میگردد
میباشد كه از جلب 
(  .) 16نشاسته مقاوم ذرت نشاستهای است كه با آنزيم
آميالز لوزالمعده شکسته نشده و به عنوان كي

تر يك ب

مهم پري بيوتيکي مستقیمًاًا به روده بزرگ میرسد ( .) 24
سولتانا و همکاران در سال  ، 2000با استفاده از روش
امولسيون،

زندهمانی

باکتریهای

پروبيوتيکي

الكتوباسيلوس كازئي و الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس
ريزپوشاني شده با آلژينات كلسيم و نشاسته مقاوم ذرت
را مورد مطالعه قرار دادند .هم چنين کپسولها در نهايت

با محلول گليسرول ،كه كي

ماده مقاوم در برابر

سرماست ،غوطه ور شده ،كه اين امر منجر به بهبود
قابليت زندهمانی باکتریها میشود .در اين پژوهش
محققان به اين نتيجه رسيدند كه مدت زماني كه طول
هاي ريزپوشاني شده  pHمحصول

كشيد تا پروبيوت كي
را تا كي

ميزان مشخص كاهش دهند ،بسيار بيشتر از

یهای آزاد است ) . (p<0/ 05محققان استراليا يي
باکتر 
اين امر را به دليل كاهش فعالیتهای متابوليکي باكتري
با محيط ،در اثر حضور کپسولها گزارش كردند ،هم
چنين در شرايط شبيه سازي شده دستگاه گوارش،
ريزپوشاني پروبيوت كي

ها ،تأثیر معني داري بر روي

زندهمانی آنها داشت ( . (p<0/ 05در اين پژوهش تأثیر
ريزپوشاني

بر

ر وي

زندهمانی

الكتوباسيلوس

اسيدوفيلوسو بيفيدوباكتريوم بيفيدوم در ماست طي
مدت  8هفته نگهداري نيز مورد مطالعه قرار گرفت .كه
نتايج اين محققان نشان داد ،الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس
و بيفيدوباكتريوم بيفيدوم ريزپوشاني شده ،تنها 0/5
سيکل لگاريتمي كاهش در طي  8هفته نگهداري
داشتند ،در حالي كه سلولهای آزاد با كاهش  1سيکل
لگاريتمي مواجه شدند .اندازه کپسولها در اين روش
بوسيله آناليز تصويري با ميکروسکوپ الکتروني
صورت گرفت كه ابعاد کپسولها در محدوده 500
ميکرون تا  1mlگزارش شد ( .) 24
كايالساپاتي و همکاران (  ،) 2006زندهمانی باکتریهای
پروبيوتيکي

الكتوباسيلوس

اسيدوفيلوس

و

بيفيدوباكتريوم الكتيس در ماست در طي  7هفته
نگهداري مورد ارزيابي قرار دادند .در اين روش
پروبيوت كي

ها به روش امولسيون و با استفاده از آلژينات

كلسيم و نشاسته ذرت ریزپوشانی شدند .نتايج پژوهش
اين محققان نشان داد ،افزودن پروبيوت كي

هاي

ریزپوشانی شده ،توليد اسيد را در طي نگهداري ماست

نسنجي توليد شکالت پروبيوتيک59 ...
امکا 

كاهش میدهد و هم چنين توليد اسيد در نمونههای

شبيه سازي شده معده و روده انسان داشتند .به طوري

یهای ریزپوشانی شده در مقايسه با ماست
حاوي باکتر 

كه در شکالت كاهش مشخصي در تعداد پروبيوت كي

حاوي باکتریهای آزاد آهستهتر است) . (p<0/ 05

ها بوجود نيامد ،در حال كي ه در نمونه شير 1/8 ،سيکل

محققان بر اين عقيده بودند كه ریزپوشانی زندهمانی

لگاريتمي كاهش مشاهده شد ،در نتيجه اين پژوهش

یهای
باکتر 

الكتوباسيلوس

اسيدوفيلوس

و

نشان داد شکالت حامل مناسبتری براي پروبيوت كي

بيفيدوباكتريوم الكتيس را به ميزان  1و  2سيکل

هاي ریزپوشانی شده و آزاد به شمار میرود .محققان

لگاريتمي به ترتيب در مقايسه با حالت آزاد ،افزايش

بلژيکي بر اين عقيده بودند كه شکالت عالوه بر داشتن

میدهد )  . (p<0/ 05هم چنين نتايج پژوهش محققان

مواد مغذي و  pHمناسب كه به رشد و زندهمانی

ها به صورت

ها كمك میکند ،به دليل داشتن بافت

استراليا يي نشان داد ،افزودن پروبيوت كي

آزاد و ریزپوشانی شده تأثیر قابل مالحظهای بر روي

پروبيوت كي

مستحکم ،میتواند به عنوان كي

محافظ از كاهش

ظاهر و رنگ ،اسيديته و بدطعمي ماست در طي

پروبيوت كي

نگهداري ندارد .اين مطالعه نشان داد كه باکتریهای

محققان بلژيکي اظهار داشتند كه متراکمتر بودن

پروبيوتيکي در حالت آزاد و ریزپوشانی شده تاثيري بر

ماتريکس و شبکه تشکيل دهنده شکالتنسبت به ساير

روي خصوصيات حسي ماست ندارد )  (p>0/ 05و

فرآوردههای پروبيوتيکي نظير ماست و شير ،پروبيوت كي

یهای پروبيوتيکي را
ریزپوشانی قابليت زندهمانی باکتر 

مها و شرايط نامناسب دستگاه
ها را از آسيب آنزی 

در طي نگهداري ارتقا میبخشد ( .) 14

گوارش در امان نگه میدارد (.)22

پوسيمير و همکاران در سال  ،01 20شکالت را به عنوان

مهربان رودبنه و همکاران در سال  ، 1393به بررسي

ها مورد بررسي قرار داد ،در

خصوصيات فيزيکوشيميا يي  ،رئولوژيکي و حسي

هاي آزاد و

شکالت پروبيوتيک حاوي الکتوباسيلوس کازئي

ميکروانکپسوالسيون شده الكتوباسيلوس هلوتيکوس و

پرداختند .نتايج حاکي از آن بود که در طول شش ماه

بيفيدوباكتريوم النگوم در شرايط شبيه سازي شده معده

نگهداري تفاوت معني داري بين شکالت پروبيوتيک و

و روده انسان نيز ،مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج

کنترل وجود نداشت)  (p<0/ 05تنها تفاوت معني دار در

حا يك از آن بود كه ميکروانکپسوالسيون پروبيوت كي ها

پارامتر فعاليت آبي بود که بر اساس نتايج بدست آمده

تأثیر معنيداري در زندهمانی آنها داشته است) 0/ 05

در شکالت پروبيوتيک بيشتر از شکالت کنترل بود

حاملي براي پروبيوت كي

اين تحقيق زندهمانی پروبيوت كي

< (pو پروبيوت كي

ها در دستگاه گوارش جلوگيري كند.

هاي آزاد و ميکروانکپسوالسيون

) . (p<0/ 05آنها گزارش کردند نمونههای شکالت

شده تغ يي ري در خصوصيات حسي محصول بوجود

پروبيوتيک نسبت به نمونههای کنترل ،محتوي مواد

نمیآورند )  . (p<0/ 05دراين تحقيق زندهمانی

جامد کل کمتري داشته که پس از آناليز آماري

پروبيوت كي هاي ميکروانکپسوالسيون شده در  3ماده

مشخص گرديد ،تفاوت معنيداري)  (p<0/ 05بين

شير ،شکالت شيري و شکالت سياه با هم

محتوي مواد جامد کل در نمونههای شکالت کنترل و

مقايسه شدند كه پروبيوت كي هاي تلقيح شده در شکالت

پروبيوتيک در هر دو دماي نگهداري و همچنين در

شيري و سياه بقاي بيشتري نسبت به نمونه شير در شرايط

طول دوره نگهداري شش ماهه وجود نداشت (.)2

غذا يي
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درتحقيق مذکور ،به بررسي مقاومسازي باکتریهای

پليت ها به مدت  84ساعت در دماي  73°Cدرشرايط

پروبيوتيک ازطريق ريزپوشاني با آلژينات سديم و

بي هوازي گرمخانه گذاري شدند ( .) 27

نشاسته مقاوم ذرت و در نهايت به کاربرد اين روش در
توليد شکالت و ارزيابي حسي محصول پرداخته شده
است .هدف فناوري مواد غذا يي  ،توليد محصوالتي
باکيفيت باالتر و ارزش تغذیهای بيشتراست .درسالهاي
اخير ،توليد غذاهاي پروبيوتيک به دليل داشتن اثرات
سالمت بخش ،توجه بسياري را به خود جلب نموده
است.

 ريز پوشاني بيفيدوباکتريوم برويپروبيوت كي

با استفاده از روش امولسيون ،ريزپوشاني شد

(  .) 24بدين صورت كه ابتدا  2گرم آلژينات سديم
(شركت  ،Sigma- Aldrichآمر كي ا) و  1گرم نشاسته
مقاوم ذرت (شـركت  ،national starchانگلستان) به
بمقطر اضافه گشت تا کام ًالًال حل
آرامي به  ml100آ 
شود و سپس در اتوكالو استريل شد ،پس ازآنكه

شها
مواد و رو 

محلول با محيط هم دما شد ،محلول آلژينات با ml1

در مطالعه مذکور ،تعداد  3نمونه با  3تکرار به روش

سوسپانسيون ميکروبي به مدت  5دقيقه مخلوط شد.

رندوم ( )Random samplingنمونه برداري شد و ريز

براي تشکيل امولسيون ،مخلوط حاصله به  500 mlروغن

پوشاني بيفيدوباکتريوم بروي به روش امولسيون انجام و

ذرت حاوي 0/2 %امولسيفاير توئين

( 80شركت

بررسی با روش مطالعه آزمايشگاهي ()interventional

 ،Merckآلمان) ريخته شد و با استفاده از همزن

صورت پذيرفت .براي اين منظور از شکالت تلخ تبلت

مغناطيسي با سرعت ( )053 rpmبه مدت  40دقيقه

 % 83استفاده شد .براي آماده سازي شکالت ،ابتدا 00 1

پراكنده گشت و امولسيون يکنواختي تشکيل شد .به

گرم از شکالت را در بشر استريل ريخته و درب آن را

منظور تشکيل کپسولها ،به محلول مورد نظر500 ml،

با فويل پوشانديم .سپس ظرف را در حمام آب 50 °C

كلريد كلسيم  0/M1اضافه گشت و به مدت  1دقيقه

غوطه ور شد .نمونه داخل ظرف را به تکرار به هم زده

ديگر همزده شد .سپس همزدن متوقف شد تا مخلوط

تا شکالت کام ًالًال ذوب شده و دماي آن به  45 °Cبرسد.

حاصل دو فاز شود .پس از  30دقيقه كه کپسولها

ظرف را از حمام آب گرم بيرون آورده و محتواي آن

تهنشين شدند ،به منظور جداسازي کپسولها ،از قيف

بطور کامل مخلوط شد و در حالي که هنوز به حالت

بوخنر تحت خأل استفاده شد ،سپس کپسولهای جدا

مايع بود ،از آن براي انجام آزمايش استفاده شد (.)1

شده با محلول آب مقطر به منظور جداسازي روغن تا

-

آماده

سازي

بيفيدوباکتريوم

بروي

((Bifidobacterium breve

حد امکان شسته شدند و درآب دوبار تقطير دماي 4°C
نگهداري شدند ( .) 27

مقداري از پودر سوش مذکور در ميکروتيوب استريل

یهای به دام افتاده در کپسولها
 -شمارش باکتر 

حاوي نرمال سالين اضافه شد .بعد از حل شدن  ml1از

ابتدا  1گرم از کپسولهای تهيه شده را با  9mlمحلول

آن بوسيله ي سرنگ به MRS(de man, rogosa,

)sharpeجامد ( )Merck Germanyتلقيح شد ،سپس

استريل بافر فسفات ( 0/1Mو  )pH:7پراكنده شد و به
مدت  01دقيقه در دماي اتاق هم زده شد تا کپسولها به
طور كامل حل و باکتریها در محلول استريل بافر ،آزاد

نسنجي توليد شکالت پروبيوتيک61 ...
امکا 

شوند .سپس با استفاده از محيط جامد  MRSآگار و

گرديد .جهت آماده سازي نمونههای ميکروسکوپ

روش کشت سطحي ،باکتریها به مدت  84ساعت در

الکتروني ،ابتدا آماده سازي نمونههای مختلف از طريق

دماي  73°Cدر شرايط بي هوازي ،گرم خانه گذاري

تهيه سوسپانسيون در حالل استونيتريل درون فالکون

شدند .شمارش باکتریها در  3نوبت انجام پذيرفت

هاي آزمايشگاهي انجام گرديده و مقدار  3 mlاز

( .) 24

محلول حاصله روي پايه داراي چسب گذارشته شد تا

یهای به دام افتاده در کپسول
-شمارش باکتر 

موجود در شکالت

براي شمارش تعداد باکتریها در شکالت 01 ،گرم از
شکالت با  90 mlمحلول استريل بافر فسفات ( 0/1Mو
 )pH:7به مدت  15دقيقه هم زده شد و پراکنده گشت
تا کپسولها شکسته و باکتریها به طور كامل در محلول
بافر آزاد شوند ،سپس با استفاده از محيط جامد MRS

یها به مدت 84
آگار و روش کشت سطحي ،باکتر 

حالل تبخير گردد و سپس در دستگاه اسپاترکوتر
( )Spotter Coaterکه حاوي گاز آرگون میباشد ،به
منظور تثبيت روکش آب طال (به روي نمونههای
موجود برپايه) انتقال داده شد تا بعد از  01دقيقه نمونهها
به محفظه دستگاه ميکروسکوپ انتقال يابند و در نهايت
بعد از تنظيم ميکروسکوپ  SEMبر روي بزرگنمائي
 X10تصاوير نمونه بر روي مانتيور ظاهر گرديد ( .) 20
 -تع يي ن اندازه ذرات و چگونگي پراکنش

ساعت در دماي  73°Cدر شرايط بي هوازي ،گرم خانه

لها
کپسو 

یها در  4تکرارهر بار 3
گذاري شدند .شمارش باکتر 

اندازه و چگ رپ يگنو ا پك شنك سس س سسسسولهاي تش ،هدش ليک   

مرتبه صورت گرفت ( .) 24

بوسيله دستگاه پارتيکل سا زيالانآ زي رر ررر (Particle size

یهای آزاد تلقيح شده به شکالت
 -شمارش باکتر 

در ابتدا  01گرم شکالت با  90 mlنرمال سا ليرتسا نيل   
کام ًالًال هم زده شد تا يکنواخت گردد .س  اب سپ ا فتس ا هد    
از مح دماج طي       MRSآگا و ر ،يحطس تشک شور       
باکتریها به مدت  84ساعت در دماي  73°Cدر ش طيار

بي هوازي ،گ سپس .دندش يراذگ هناخ مر شرامش       
یها در  4تکرار صورت پذيرفت ( .) 24
باکتر 

شکل

کپسولها،

بوسيله

آب يون زدا دعب و دندش هدنكارپ هدش يي هربيلاك زا       
كردن دس ،هدش ييادز نوي بآ اب هاگت       ابت اد  2 mlاز
محلول حاوي ميکروكپسول ها به دستگاه اضا تشگ هف   
و نتايج بر اساس ( d0/1يا قطر  01درصد از کپسولها ا)،
( d0/5يا قطر  50درصد از کپسولها) d0/9( ،يا قطر 01
درصد از کپسولها) و قط  مجح ر م يگناي ن     کپسولللها ا
( )Volume Mean Diameterگزارش شد ( .) 20

لها
 بررسي شکل ظاهري کپسو ميکروسکوپ

)analyzerصورت گرفت .بدين منظ رو کپسولللها ا در

نوري

) ،)MoticBA300با بزرگ نما يي  x40مورد بررسي
قرار گرفت .همچنين به منظور تع يي ن خصوصيت
نانوذرات پليمري توليدي و تع يي ن مورفولوژي و اندازه
اين ذرات از تصويربرداري ميکروسکوپ الکتروني
مدل ) (XL30,Royal Philips Electronics Nاستفاده

تغ يي رات اسيديته شکالت در طي نگهداريسنجش اسيديته ،مطابق با روش استاندارد شکالت به
شمارهی  608موسسهی استاندارد و تحقيقات صنعتي
ايران ارزيابي شد .بدين صورت که ابتدا  5گرم از نمونه
شکالت در ارلن ماير  ml500ريخته و  052mlآب
مقطر به آن افزوده شد .سپس مخلوط فوق از صافي رد
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شد و چند قطره معرف فنل فتالئين به آن افزوده شد،

اسيديته شکالت هر  01روز ،در  3تکرار ،به مدت 30

آنگاه با سود  0/1نرمال تا ايجاد رنگ صورتي پايدار

روز مورد ارزيابي قرارگرفت.

تيترشد .چون شکالت به صورت جامد است و در آب

مقدار رطوبت  = 00 1-محتواي مواد جامدکل

حل نمیشود ،بشر محتوي مخلوط روي اجاق به مدت
چند دقيقه حرارت داده شد تا محلول يکنواختي حاصل
شود ( .)1ميزان اسيديته محصول بر اساس فرمول زير
قابل ارزيابي است :وزن نمونه ml 0/ 006 4 × 00 1( +

سود  0/1نرمال)
تغ يي رات اسيديته شکالت هر  01روز ،در  3تکرار ،به
مدت  30روز مورد ارزيابي قرار گرفت.
-تغ يي رات فعاليت آبي ( )awدر طي نگهداري

 ارزيابي حسيارزيابي حسي نمونههای شکالت ،توسط  01نفر از
دانشجويان صنايع غذا يي انجام شد .نمونههای شکالت

شامل  2گروه حاوي بيفيدوباکتريوم بروي آزاد و
بيفيدوباکتريوم بروي ريزپوشاني شده بود ،ارزيابي

حسي با استفاده از كي

سري خصوصيات مهم شکالت

از قبيل طعم و مزه ،رنگ ،عطر و بو ،بافت و قوام و در
نهايت پذيرش كلي سنجيده شدو امتیازها از  0تا 5

سنجش فعاليت آبي مطابق با روش استاندارد شکالت به

براساس نمره دهي هدون كي

شمارهی  608موسسهی استاندارد و تحقيقات صنعتي

) .(Kailasapathy & Masondole, 2005ارزيابان در

ايران ارزيابي شد .در اين مطالعه با استفاده از  awسنج

حد فاصل بين ارزيابي هر نمونه ،آب ولرم نوشيدند (.)1

فعاليت آبي شکالت سنجيده شد .بدين صورت که در
ابتدا نمونه برش داده شدو به صورت يکنواخت در آمد.
سپس  12گرمشکالت ،داخل محل مخصوص  awسنج
قرارداده شد و بعد از حدود  2دقيقه عدد مربوط به
فعاليت آبي از روي مانيتور دستگاه خوانده شد (.)1
تغ يي رات فعاليت آبي شکالت هر  01روز ،در  3تکرار،
به مدت  30روز مورد ارزيابي قرار گرفت.
 -تغ يي رات محتوي مواد جامد در طي نگهداري

سنجش محتوي مواد جامد کل ،مطابق با روش
استاندارد شکالت به شمارهی  608موسسهی استاندارد

صورت پذيرفت،

تجزيه و تحليل آماريتحقيق حاضر بر اساس آزمايش فاکتوريل  4×1×2با 3
تکرار در قالب طرح کام ًالًال تصادفي انجام شد.
فاکتورهای مورد بررسي نوع پوشش در  2سطح (آزاد،
ريزپوشاني شده با آلژينات كلسيم و نشاسته مقاوم
ذرت) ،باكتري پروبيوت كي

در  1سطح (بيفيدوباكتريوم

بروي) و زمان در  4سطح (روزاول ،روز  ،01روز  20و

روز  ،) 30در نظر گرفته شد .مقايسه ميانگين هر كدام از
فاكتورها با استفاده از آزمون آناليز واريانس
ترکيبي ) (Mixed ANOVAبا استفاده از نرم افزار

و تحقيقات صنعتي ايران ارزيابي شد .بدين صورت که

آماري  SPSSنسخه  21انجام گرديده شد.

ساعت در آون با دماي  105 °Cقرار داده شد و پس از

 -نتایج

ابتدا  5گرم از شکالت وزن شد ،سپس به مدت  3الي 5

رسيدن به وزن ثابت ،مقدار رطوبت آن محاسبه شد .با
قرار دادن اين مقدار رطوبت در رابطه زير ،محتواي مواد
جامد کل در شکالت به دست آمد ( .)1تغ يي رات

نها
لها و چگونگي پراکنش آ 
 -بررسي اندازه کپسو 

در اين روش قطرحجم ميانگين  106نمونهی تصادفي از
کپسولها توسط دستگاه پارتيکل سايز آنااليزر (مدل
 )MASTER SIZER MALVERNاندازه گيري شد.

نسنجي توليد شکالت پروبيوتيک63 ...
امکا 

قطر حجم ميانگين کپسولها  407 / 195 µmگزارش شد
(نمودار  .)1ميانگين قطر  %01از کپسولها µm

 ،37/ 030ميانگين قطر  % 50از کپسولها ، 386 /817 µm
ميانگين قطر  % 90از کپسولها  357/1 07 µmگزارش
گرديد( .نمودار )1
 مورفولوژي کپسولهابا استفاده از ميکروسکوپ الکتروني ) )SEMنيز ،سطح

-تغ يي رات فعاليت آبي ( )awشکالت طي مدت

نگهداري

نتايج تغ يي رات فعاليت آبي ( )awشکالت ،در  2حالت
آزاد و ريزپوشاني شده طي  30روز نگهداري در دماي
°

 4 Cدر جدول  2نشان داده شده است .فعاليت آبي در
گروه ( ،)1به طور معني داري نسبت به گروه ()2
کاهش يافته است (  ) p<0/ 05ميزان فعاليت آبي ()aw
براي نمونه حاوي بيفيدوباکتريوم بروي ريز پوشاني شده

و مورفولوژي کپسولهای مختلف به كار رفته در اين

بعد از

تصاوير ديده میشود ،در سطح کپسولها ،حضور
گرانولهای نشاسته مشخص است( .عکس )1-2

حاوي بيفيدوباکتريوم بروي به حالت آزاد بعد از 30

روز نگهداري در دماي  4°Cبه  0/ 32 ±0/ 002رسيد.

-تغ يي رات اسيديته شکالت طي مدت نگهداري

نتايج منحني ميانگين برآورد فعاليت آبي در دو حالت

پژوهش مورد بررسي قرار گرفت .همانطور که در

تغ يي رات اسيديته شکالت طي مدت  30روز نگهداري
در دماي  4°Cدر جدول  1نشان داده شده است.

اسيديته نها يي شکالت ،پس از  30روز نگهداري ،در
گروه ( )1با اختالف معني داري کمتر از گروه ( )2بود

30

روز نگهداري در دماي  ،4°Cبه

 0/ 24 ±0/ 005رسيد ،در حالي که براي نمونه شکالت

آزاد و ريزپوشاني شده حکايت از آن دارد که از همان
روز اول نمونه برداري تا پايان دوره  30روزه ،ميزان
فعاليت آبي گروه ريزپوشاني شده بر اساس يک الگو
کاهشي نسبت به گروه آزاد تنزل معني داري داشته

(  .) p<0/ 05ميزان اسيديته براي نمونه حاوي

است( .نمودار )3

بيفيدوباکتريوم بروي ريز پوشاني شده بعد از  30روز

-تغ يي رات محتوي مواد جامد شکالت طي مدت

حالي که براي نمونه شکالت حاوي بيفيدوباکتريوم

نتايج تغ يي رات محتوي مواد جامد شکالت ،در  2حالت

نگهداري در دماي  ،4°Cبه  7/ 90 ±0/22رسيد ،در
بروي به حالت آزادبعد از  30روز نگهداري در دماي

 4°Cبه  9/ 03 ±0/ 09رسيد .نتايج منحني ميانگين برآورد
اسيديته در دو حالت آزادو ريزپوشاني شده حکايت از
آن دارد که ميزان اسيديته براي گروه ريزپوشاني به
مراتب کمتر بوده و عليرغم کمي افزايش اسيديته در
روزهاي بعدي که در هر دو گروه مشاهده شد ،اختالف
اسيديته اين  2گروه همچنان پايدار ماند( .نمودار )2

نگهداري

آزاد و ريزپوشاني شده طي  30روز نگهداري در دماي

 4°Cدر جدول  3نشان داده شده است .محتوي مواد
جامد در گروه ( )1به طور معني داري نسبت به گروه
( )2افزايش يافت) . (p<0/ 05ميزان محتوي مواد جامد

براي نمونه حاويبيفيدوباکتريوم بروي ريز پوشاني شده
بعد از

30

روز نگهداري در دماي  ،4°Cبه

 99 / 41 ±0/ 32رسيد ،در حالي که براي نمونه شکالت

حاوي بيفيدوباکتريوم بروي به حالت آزاد بعد از 30
روز نگهداري در دماي  4°Cبه  98 / 80 ±0/ 13رسيد.
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نتايج محتوي مواد جامد در گروه ( )1و بر خالف گروه

نسبت به گروه آزاد با تفاوت اندکي از مقبوليت بيشتري

( )2با يک کاهش نسبي از روز دهم تا روز بيستم همراه

برخوردار بودند و تفاوت معني داري در طعم ،بو ،رنگ

بوده ولي هر دو گروه با افزايش نتايج محتوي مواد

و بافت شکالت حاصل نشد ( .)P>0/ 05

جامد از روز بيستم تا روز سیام روبرو بودند ،که اين
افزايش در گروه ريزپوشاني شده بسيار چشمگير بوده
است( .نمودار )4
 زندهمانی باکتري پروبيوتيک بيفيدوباکتريوم برويآزاد و ريزپوشاني شده در شکالت

زندهمانی بيفيد و باکتريوم بروي آزاد و ريز پوشاني شده

بحث
به منظور بهره مندي از ویژگیهای سالمت زا يي ،

پروبيوتيک ها بايد به تعداد  016تا  017سلول زنده در

هر گرم از فراوردههای غذا يي وجود داشته باشند ( 4و
 .)5از اين رو فرايند ريز پوشاني ،تأثیر قابل مالحظهای
در زندهمانی پروبيوتيک ها در فراوردههای غذا يي دارد

در شکالت ،طي مدت زمان نگهداري ،در جدول 4

و شکالت میتواند بعنوان يک بستر مناسب براي

زندهمانی بيفيدوباکتريوم ريزپوشاني شده به طور معني

و مصرف آن در جهت بروز اثرات مفيد سالمت بخش،

نشان داده شده است .با توجه به یافتههای حاصل،
داري بيشتر از حالت آزاد آن بود)  (p<0/ 05تعداد
یهای شمارش شده براي نمونه حاوي
باکتر 

بيفيدوباکتريوم بروي ريز پوشاني شده بعد از  30روز

نگهداري در دماي  ،4°Cبه  8/ 44 ±0/ 12رسيد ،در

حالي که براي نمونه شکالت حاوي بيفيدوباکتريوم

برويبه حالت آزاد بعد از  30روز نگهداري در دماي

 4°Cبه  5/ 43 ±0/ 07رسيد.

نتايج زندهمانی بيفيدوباکتريوم بروي در دو حالت آزاد
و ريزپوشاني شده حکايت از آن دارد که تا روز دهم

تحقيق هيچگونه تفاوت معني داري در اندازه کاهش
تعداد باکتریها در دو شکل فوق ندارد ،اما از روز دهم
به بعد تا روز سيام نتايج روند کاهشي با آهنگ آهستهتر
در روش ريزپوشاني شده در مقايسه با تعداد باکتریها

باکتري بيفيدوباکتريوم بروي ريز پوشاني شده عمل کند
مناسب باشد.
سولتانا و همکاران (  ،) 24 ( ) 2000با استفاده از روش
امولسيون،

زندهمانی

یهای
باکتر 

پروبيوتيکي

الكتوباسيلوس كازئي و الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس
ريزپوشاني شده با آلژينات كلسيم و نشاسته مقاوم ذرت
را مورد مطالعه قرار دادند .هم چنين کپسولها در نهايت
با محلول گليسرول ،كه كي

ماده مقاوم در برابر

سرماست ،غوطه ور شده ،كه اين امر منجر به بهبود
قابليت زندهمانی باکتریها میشود .طبق نتايج گزارش
شده ،در شرايط شبيهسازي شده دستگاه گوارش،
ريزپوشاني پروبيوت كي

يداري)  (p<0/ 05بر
ها ،تأثیر معن 

روي زندهمانی آنها داشت .در اين پژوهش تأثیر
ريزپوشاني

بر

ر وي

زندهمانی

الكتوباسيلوس

در روش آزاد از خود نشان میدهد.

اسيدوفيلوس و بيفيدوباكتريوم بيفيدوم در ماست طي

 -ارزيابي حسي

مدت  8هفته نگهداري نيز مورد مطالعه قرار گرفت.

ارزيابي حسي شکالت در طول نگهداري در جدول 5
نمايش داده شده است .نتايج نشان میدهد که نمونههای
حاوي باکتریهای ريز پوشاني شده از نظر پذيرش کلي

نتايج اين محققان نشان داد ،الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس
و بيفيدوباكتريوم بيفيدوم ريزپوشاني شده 0/5 ،سيکل
لگاريتمي كاهش در طي  8هفته نگهداري داشتند،
سلولهای آزاد با كاهش  1سيکل لگاريتمي مواجه

نسنجي توليد شکالت پروبيوتيک65 ...
امکا 

شدند .اندازه کپسولها در اين روش بوسيله آناليز

زندهمانی بيشتري در شرايط مختلف محيطي برخوردار

تصويري با ميکروسکوپ الکتروني صورت گرفت كه

هستند ( .)22نشاسته مقاوم ذرت با شركت در بافت و

ابعاد کپسولها در محدوده  500ميکرون تا 1ml

شبکه آلژينات كلسيم به استحکام ساختار کپسولها

گزارش شد .الزم به ذکر است که در تحقيق مذکور

كمك میکند و تاثيري بر افزايش قطر کپسولها ندارد.

نيزاز آلژينات کلسيم و نشاسته مقاوم ذرت ،به روش

نشاسته عالوه بر خاصيت پري بيوتيکي منجر به افزايش

امولسيون براي ريز پوشاني بيفيد و باکتريوم بروي در

پايداري ساختار کپسولها میشود .نشاسته مقاوم در

شکالت استفاده شدونتايج زندهمانی بيفيدوباکتريوم

ساختار کپسولهای آلژينات كلسيم شركت كرده و

بروي در دو حالت آزاد و ريزپوشاني شده حاکي از آن

كپسول را در برابر عوامل نامساعد محيطي محافظت

بود که ريزپوشاني تأثیر معني داري بر زندهمانی

میکند و باعث افزايش قطر کپسولها نيز نمیشود

بيفيدوباکتريوم بروي در طول مدت  30روز نگهداري

( .) 14

در دماي  4°Cداشته است)  (p<0/ 05علت كاهش بيشتر

كايالساپاتي و همکاران (  ،) 13 ( ) 2000زندهمانی

تعداد سلولهای آزاد بيفيدوباکتريوم بروي در مقايسه با

یهای پروبيوتيکي الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و
باکتر 

حالت ريزپوشاني شده رامي توان مرگ اين

بيفيدوباكتريوم الكتيس در ماست در طي  7هفته

ميکروارگانيسم بيهوازي مطلق در برابر اکسيژن دانست

نگهداري مورد ارزيابي قرار دادند .در اين روش

( .)5همچنان که اين پوشش باعث مقاومت باکتري

پروبيوت كي

ها به روش امولسيون و با استفاده از آلژينات

پروبيوتيک نسبت به تغ يي رات دما و در نهايت زندهمانی

كلسيم و نشاسته ذرت ريزپوشاني شدند .نتايج پژوهش

بيشتر باکتریها نسبت به حالت آزاد شده است ( .) 12

اين محققان نشان داد ،افزودن پروبيوت كي

هاي

عالوه بر آن قطر حجم ميانگين کپسولها 407 / 195 µm

ريزپوشاني شده ،توليد اسيد را در طي نگهداري ماست

گزارش شده است ـك ه درمقايسه با انواع گزارش شده

كاهش میدهد و هم چنين توليد اسيد در نمونههای

توسط برخي محققان كه در حد  mlبوده است ( ،) 24

حاوي باکتریهای ريزپوشاني شده در مقايسه با ماست
(p<0/ 05

بافت نرمتری را در شکالت ايجاد میکند .هم چنين،

یهای آزاد آهستهتر است)
حاوي باکتر 

کوچکتر بودن و كروي بودن کپسولها باعث تغ يي رات

محققان بر اين عقيده بودند كه ميکروکپسوالسيون،

كمتري در بافت محصول میشود و از بروز پديده شني

یهای الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و
زندهمانی باکتر 

شدن در ماده غذا يي جلوگيري میکند ( ،) 17 ( ،) 24

بيفيدوباكتريوم الكتيس را به ميزان  1و  2سيکل

(  .) 19اگر کپسولها بسيار كوچك باشند ،نمیتوانند

لگاريتمي به ترتيب در مقايسه با حالت آزاد ،افزايش

ها در مواد غذا يي باشند

میدهد)  ، (p<0/ 05هم چنين نتايج پژوهش محققان

ها میشود

ها به صورت

محافظ خوبي براي پروبيوت كي

و ا ـي ن موضوع باعث نابودي پروبيوت كي

استراليا يي نشان داد ،افزودن پروبيوت كي

(  .) 18گزارش شده است كه کپسولهای بزرگتر از ml1

آزاد و ميکروکپسوالسيون شده تأثیر قابل مالحظهای بر

موجب خشن شدن بافت مواد غذا يي میشود .هر چه

روي ظاهر و رنگ ،اسيديته و بدطعمي ماست در طي

ها به دليل

نگهداري ندارد .اين مطالعه نشان داد كه باکتریهای

استفاده از فعاليت آبي كافي در داخل کپسولها ،از

پروبيوتيکي در حالت آزاد و ميکروانکپسوالسيون شده

اندازه کپسولها بزرگتر باشد ،پروبيوت كي

 66نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /سیزدهم ،شماره دوم ،6931 ،پیاپی 53

تاثيري بر روي خصوصيات حسي ماست ندارد) 0/ 05

داخل کپسولها زنده هستند و فرايند ريزپوشاني باعث

<(pو ميکروکپسوالسيون قابليت زندهمانی باکتریهای

ـك اهش تعـداد پروبيوت كي

ها نشده است .توليد اسيد

پروبيوتيکي را در طي نگهداري ارتقا میبخشد ( .) 13

الكت كي

توسط پروبيوت كي

ها در طول مدت نگهداري

الزم به ذکر است که در تحقيق مذکور ،زندهمانی

باعث افزايش اسيديته شکالت در طي نگهداري

بيفيدوباکتريوم بروي ريزپوشاني شده با آلژينات کلسيم

میگردد ( ) 27 ( ،) 19 ( ،)5عالوه بر آن در تحقیق

و نشاسته مقاوم ذرت در شکالت در طي  30روز مورد

مذکور نیز ،ريز پوشاني پروبيوتيک تأثیر قابل

ارزيابي قرار گرفته است .نتايج نشان داد ريزپوشاني،

مالحظهای بر روي خصوصيات حسي شکالت نيز

زندهمانی باکتري بيفيدوباکتريوم بروي را به طور

نداشته است)  (p<0/ 05علت اين امر را میتوان به

يداري در مقايسه باحالت آزاد افزايش داده است
معن 

كوچك بودن اندازه کپسولهای تشکيل شده به روش

)  (p<0/ 05همچنين نتايج تحقيق مذکور در رابطه با

امولسيون دانست .در حالي كه در روشهای متعارف

اسيديته در راستاي پژوهش محققان استراليا يي بوده و

ريزپوشاني نظير اكستروژن و خشك كردن پاششي ابعاد

نمونه حاوي باکتري آزاد افزايش اسيديته معني داري

کپسولها بزرگتر هستند ،كه اين امر منجر به بوجود

نسبت به نمونه حاوي کپسول داشته است)  (p<0/ 05چرا

آمدن احساس دهاني و شني شدن در مصرف كننده

که بيفيدوباکتريوم بروي آزاد موجود در نمونه ،مواد

میشود ( .) 17

قندي شکالت را مصرف کرده و توليد اسيد الکتيک

پوسيمير و همکاران (  ،)22( )01 20شکالت را به عنوان

نتر بودن اسيديته در نمونه حاوي
مینماید .علت پایی 

حاملي براي پروبيوت كي

ها مورد بررسي قرار داد ،در

یها در فاز
باکتري ريزپوشاني شده نيز ماندن باکتر 

اين تحقيق زندهمانی پروبيوت كي

تاخيري رشد میباشد ،لذا متابوليت اسيدي کمتري آزاد

شده الكتوباسيلوس هلوتيکوس و بيفيدوباكتريوم

میکنند .حضور نشاسته در ساختار کپسولها باعث شده

النگوم در شرايط شبيه سازي شده معده و روده انسان

است كه تغ يي رات  pHدر طول مدت نگهداري به

نيز ،مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج حا يك از آن بود

حداقل برسد و به دليل كندي در جذب مواد مغذي و

كه ريزپوشاني پروبيوت كي

ها تأثیر معني داري در

هم چنين آزاد سازي متابوليت ها از طريق پوشش ايجاد

زندهمانی آنها داشته است .در اين تحقيق زندهمانی

شده ،تأثیر موثري بر كاهش سرعت انتقال و فعالیتهای

پروبيوت كي هاي ريزپوشاني شده در  3ماده غذا يي شير،

ها داشته باشد (  .) 16اسيديته از

شکالت شيري و شکالت سياه با هم مقايسه شدند كه

جمله پارامترها يي است که به طور مستقيم روي ساير

پروبيوت كي

هاي تلقيح شده در شکالت شيري و سياه

ويژگيهاي شکالت به خصوص ويژگيهاي

بقاي بيشتري نسبت به نمونه شير در شرايط شبيهسازي

رئولوژيکي و ارگانولپتيکي اثرگذار است .باالرفتن

شده معده و روده انسان داشتند .به طوري كه در

اسيديته در محصوالت پروبيوتيک نه تنها بر زندهماني

شکالت كاهش مشخصي در تعداد پروبيوت كي

ها

اين باکتريها اثر منفي دارد ،بلکه بر طعم و بافت

بوجود نيامد ،در حالي كه در نمونه شير 1/8 ،سيکل

محصول نيز اثرات نامطلوبي خواهد داشت .شمارش

لگاريتمي كاهش مشاهده شد .محققان بلژيکي اظهار

ها در

متر بودن ماتريکس و شبکه تشکيل
داشتند كه متراک 

متابوليکي پروبيوت كي

م كي روبي پروبيوت كي هـا نشان داد كه پروبيوت كي

هاي آزاد و ريزپوشاني

نسنجي توليد شکالت پروبيوتيک67 ...
امکا 

دهنده شکالت نسبت به ساير فرآوردههای پروبيوتيکي

پروبيوتيک نسبت به نمونههای کنترل ،محتوي مواد

ها را از آسيب آنزیمها و

جامد کل کمتري داشته که پس از آناليز آماري

شرايط نامناسب دستگاه گوارش در امان نگه میدارد.

مشخص گرديد ،تفاوت معني داري)  (p<0/ 05بين

محققان بلژيکي بر اين عقيده بودند كه شکالت عالوه

محتوي مواد جامد کل در نمونههای شکالت کنترل و

بر داشتن مواد مغذي و  pHمناسب كه به رشد و

پروبيوتيک در هر دو دماي نگهداري و همچنين در

نظير ماست و شير ،پروبيوت كي

زندهمانی پروبيوت كي

ها كمك میکند ،به دليل داشتن

بافت مستحکم ،میتواند به عنوان كي

طول دوره نگهداري شش ماهه وجود ندارد (.)2

محافظ از

در حالي که در تحقيق مذکور بر خالف پژوهش آنان،

ها در دستگاه گوارش جلوگيري

بيفيدوباکتريوم بروي به صورت ريزپوشاني شده و آزاد

متر بودن
كند .محققان بلژيکي اظهار داشتند كه متراک 

به شکالت تلقيح شد و به مدت  30روز نگهداري شد.

ماتريکس و شبکه تشکيل دهنده شکالت نسبت به ساير

فعاليت آبي نمونه حاوي باکتري آزاد تفاوت معني

فرآوردههای پروبيوتيکي نظير ماست و شير،

داري با نمونه کپسول شده داشته است) (p< 0/ 05

پروبيوت كي ها را از آسيب آنزيم هاو شرايط نامناسب

فعاليت آبي در نمونهای که باکتریها داخل کپسولها

دستگاه گوارش در امان نگه میدارد ( .)22در همين

محصور هستند به دليل افزايش مواد محلول که شامل

راستا در تحقيق مذکور نيز ،زندهمانی بيفيدوباکتريوم

مواد تشکيل دهنده کپسول میباشد به ميزان بيشتري

بروي در شکالت تلخ طي  30روز نگهداري بررسي

کاهش يافته است ،لذا اين باکتریها در فاز آنابيوسيس

گرديده است .طبق نتايج حاصله ،ريز پوشاني تأثیر معني

رشد باقي میمانند ،که در محصوالت پروبيوتيک به

داريدر زندهمانی سوش مذکور داشته است) . (p<0/ 05با

عنوان شرايط ايده آل محسوب میشود .با توجه به اين

كاهش پروبيوت كي

توجه به اينکه به ميزان  018باکتري فعال و زنده در

نکته که پا يي ن بودن ميزان فعاليت آبي باعث افزايش

شکالت در روز سیام شمارش مشاهده شده ،اين

زمان ماندگاري و به تأخیر انداختن فساد شکالت

پژوهش به اين نتيجه رسيده است که شکالت حاوي

میشود میتوان دريافت که ريزپوشاني کردن باکتري

بيفيدوباکتريوم بروي ريزپوشاني شده ،يک محصول

تأثیر مثبتي بر توليد اين محصول خواهد داشت .از

پروبيوتيک میباشد.

یهایی که به
طرف ديگر با گذشت زمان تعداد باکتر 

مهربان رودبنه و همکاران (  ،)2( ) 1393به بررسي

صورت آزاد تلقيح شده بودند کاهش يافته ،در نتيجه به

خصوصيات فيزيک و شيميا يي  ،رئولوژيکي و حسي

مرور زمان کاهش فعاليت آبي کندتر رخ داده و در

شکالت پروبيوتيک حاوي الکتوباسيلوس کازئي

انتهاي مدت زمان نگهداري فعاليت آبي باالتري نسبت

پرداختند .نتايج حاکي از آن بود که در طول شش ماه

به نمونه حاوي باکتري ريز پوشاني شده گزارش شده

نگهداري تفاوت معني داري بين شکالت پروبيوتيک و

است .همچنين محتوي مواد جامد نيز بر خالف پژوهش

کنترل وجود نداشت)  (p<0/ 05تنها تفاوت معني دار در

مهربان رودبنه و همکاران ،در نمونه حاوي کپسول،

پارامتر فعاليت آبي بود که بر اساس نتايج بدست آمده

يداري با نمونه حاوي باکتري آزاد داشته
تفاوت معن 

در شکالت پروبيوتيک بيشتر از شکالت کنترل بود

است )  (p<0/ 05چرا که در نمونه حاوي باکتري

)  (p<0/ 05آنها گزارش کردند نمونههای شکالت

ريزپوشاني شده ،به دليل وجود موادي که براي ساخت
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کپسول استفاده شده است ،محتوي مواد جامد باالتري

دليل کاهش رطوبت کمتر از نمونه حاوي باکتري به

گزارش شده است .بنابراين تصور میشود که

حالت آزاد باشد.

فسادپذيري نمونه حاوي باکتري ريزپوشاني شده به

جدول -1تغ يي رات  pHدر  2گروه ريز پوشاني ( )1و آزاد ( )2در  4زمان نمونه برداري در مدت زمان  30روز نگهداري در دماي 4°C
زمان (روز)
شاهد
ريزپوشاني شده
آزاد

0

01

20

30

7/ 81 ±0/ 02

7/ 81 ±0/ 02

7/ 81 ±0/ 02

7/ 81 ±0/ 02

7/ 86 ±0/ 03

7/ 94 ±0/ 04

7/ 90 ±0/22

9/ 03 ±0/ 04

9/ 05 ±0/ 08

9/ 03 ±0/ 09

7/ 81 ±0/0
8/48±0/ 04

جدول -2تغييرات فعاليت آبي در  2گروه ريز پوشاني ( )1و آزاد ( )2در  4زمان نمونه برداري در مدت زمان  30روز نگهداري
زمان (روز)
0

01

20

30

شاهد

0/ 24 ±0/1 00

0/ 24 ±0/ 002

0/ 24 ±0/ 004

0/ 24 ±0/ 002

ريزپوشاني شده

0/ 35 ±0/ 007

0/ 31 ±0/ 008

0/ 28 ±0/ 008

0/ 24 ±0/ 005

آزاد

0/ 44 ±0/ 004

0/ 38 ±0/1 00

0/ 34 ±0/ 005

0/ 32 ±0/ 002

نسنجي توليد شکالت پروبيوتيک69 ...
امکا 
جدول -3جدول تغ يي رات محتوي جامد در  2گروه ريز پوشاني ( )1و آزاد ( )2در  4زمان نمونه برداري در مدت زمان  30روز نگهداري در دماي
4°C

خصوصيات

ويژگيهاي حسي

ظاهري و رنگ

عطر و بو

طعم و مزه

بافت و قوام

پذيرش کلي

گروه مورد مطالعه
بيفيدوباکتريوم بروي آزاد
بيفيدوباکتريوم بروي ريزپوشاني شده

4±0/ 81
4±0

3/ 25 ±0/5

3/5±1

4±0

3/ 75 ±0/5

4/ 25 ±0/5
4±0/ 81

3/5±1
3/ 75 ±0/5

جدول  -4مقايسه زندهمانی بيفيدوباکتريوم بروي  CFU/mlدر  2گروه ريز پوشاني ( )1و آزاد ( )2در  4زمان نمونه برداري در مدت زمان  30روز
نگهداري در دماي 4°C
زمان (روز)
0

01

20

30

99 / 24 ±0/10

99 / 24 ±0/ 02

99 / 24 ±0/ 02

99 / 24 ±0/ 02

ريزپوشاني شده

98 / 66 ±0/ 02

99 / 32 ±0/55

99 / 24 ±0/ 21

99 / 41 ±0/ 32

آزاد

97 / 14 ±0/ 13

98 / 00 ±0/ 02

98 / 08 ±0/22

98 / 80 ±0/ 13

شاهد

جدول -5ميانگين رتبههای پارامترهاي حسي در شکالت حاوي بيفيدوباکتريوم بروي آزاد و ريزپوشاني شده
زمان (روز)
01

20

30

0
ريزپوشاني شده

11/ 51 ±0/ 14

9/ 49 ±0/ 26

9/ 43 ±0/ 12

8/ 44 ±0/ 12

آزاد

11/ 43 ±0/ 25

9/ 43 ±0/ 12

7/ 35 ±0/ 18

5/ 43 ±0/ 07

نمودار -1نموداررسم شده توسط دستگاه پارتيکل سايز آنااليزر

نمودار -2ميانگين برآوردي اسيديته با تأثیر از دو فاکتور زمان و نوع قرارگيري باکتري در شکالت
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نمودار -3ميانگين فعاليت آبي با تأثیر از دو فاکتور زمان و نوع قرار گيري باکتري در شکالت

نمودار -4ميانگين محتوي مواد جامد برآورد شده با تأثیر از دو فاکتور زمان و نوع قرار گيري باکتري در شکالت

نمودار -5ميانگين برآوردي باکتريها با تأثیر از دو فاکتور زمان و نوع قرار گيري باکتري در شکالت

نتيجه گيري
در مجموع ،اين مطالعه نشان داد که ريز پوشاني
بيفيدوباکتريوم بروي با آلژينات کلسيم و نشاسته مقاوم
ذرت باعث افزايش زندهمانی پروبيوتيک مذکور در
طي نگهداري شکالت میگردد و با توجه به بي هوازي
بودن بيفيدوباکتريوم بروي يک محافظ خوب براي
سلولهای باکتري در مقابل اکسيژن میباشد ،چرا که

در قسمتهای مختلف توليد در اثر همزدن شکالت
بهای هوا وارد بافت شکالت میشوند ،به عالوه به
حبا 
علت کاهش ميزان فعاليت آبي مقاومت دما يي باکتري
را افزايش میدهند .همچنين شکل و مورفولوژي
کپسولهای تشکيل شده با استفاده از ميکروسکوپ
الکتروني مورد تأیید قرار گرفت و ذرات نشاسته روي
سطوح کپسولها مشاهده شدند و پذيرش حسي
محصول با وجود اين پوشش مثبت گزارش شد.
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Abstract: The global popularity of probiotic products on one hand and their low viability in
foods and digestive system on the other hand, has led researchers to innovate new techniques
in order to enhance their viability. Chocolate is considered as a healthy food in societies due
to its nutritional and delightful properties, ease of use and variety of forms. It is necessary to
eliminate the limitations in order to use probiotics in chocolate. Therefore, to use probiotics
in chocolate making, microencapsulation of probiotics can be an efficient method to protect
their survival in unfavorable conditions of manufacturing process and digestive system and
thus exploit the nutritional properties of chocolate. In this study, calcium alginate and
resistant starch were used for making capsules by emulsion method and Bifidobacterium
breve was added to chocolate in two forms: free and microencapsulated; and survival,
acidity, water activity, solid content and sensory attributes of chocolate were monitored
during 30 days storage at 4 ͦC. the morphology and size of microcapsules were measured,
SEM technique and particle size analyzer. Obtained results showed that probiotics in
microencapsulated form had higher survival compared to those in free form. Acidity and
water activity of chocolate with free form of probiotics were reported higher than those of
samples with microencapsulated probiotics. Also chocolate contained microencapsulated
probiotic had higher solid content than that of samples with free form. In addition,
microencapsulation had no undesirable effect on sensory attributes of chocolate.
microencapsulation helps to enhance the survival of probiotic bacteria in chocolateand
manufacturing probiotic chocolate is now made possible.
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