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افزودن باکتریهای پروبیوتیک به فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولز
و اندازهگیری میزان زندهمانی در دو دمای یخچالی و محیط
بهزاد ابراهیمی ،1رضا محمدی ،2سید امیر محمد مرتضویان *3و سعیده شجاعی علی آبادی*3
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده تغذیه و علوم غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 -2گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 -3گروه علوم و صنایع غذایی ،انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور ،دانشککده علکوم تغذیکه و صکنایع غکذایی ،دانشکگاه علکوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1331/1/21 :؛ تاریخ پذیرش1331/6/3 :

چکیده
امروزه باال بردن زندهمانی پروبیوتیکها از طریق افزودن مستقیم آنها به فیلمهای خوراکی و پوششها برای جلووییری

از مرگ و میر آنها ،بسیار مورد توجه است .در این پژوهش ،قابلیت زیستی چند سویه پروبیوتیک شامل الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس ،الکتوباسیلوس کازئی ،الکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در فیلم تولیدی خوراکی بور
پای کربوکسی متیل سلولز در دو دمای یخچالی ( 4درجه سلسیوس) و محیط ( 52درجه سلسیوس) طی دوره چهل و دو
روزه نگهداری ،بررسی شد .نتایج تحقیق نشان میدهد میزان قابلیت زیستی در هور دو دموا بوه توورن مدنوی داری
کاهش مییابد اما زندهمانی الکتوباسیلوس اسویدوفیلوس و الکتوباسویلوس رامنوسووس در تموام دوره نگهوداری در
نمونههای نگهداری شده در دمای  4درجه سلسیوس در میزان پیشنهاد شده ( 016-017سیافیو بر یرم) باقی مانده
است .فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولز میتواند حامل خوبی برای انتقال پروبیوتیک ها در بسته بنودی موواد
غذایی بههنگام نگهداری در دمای یخچالی باشد.

واژههای کلیدی
بیفیدوباکتریوم ،پوشش خوراکی ،قابلیت زیستی ،الکتوباسیلوس

مقدمه

مرر حاوی مقادیر کافی از ای میکروارگانیسمها باشکند.

پروبیوتیکها میکروارگانیسمهایی زنده هستند ککه مرکر

حداقل مقدار پروبیوتیک در غذاهای حاوی پروبیوتیک باید

آنها در مقادیر کافی ،سبب ایجاد خواص سالمتبخش برای

 111سیا یو بر میلیلیتر باشد .مهکمتکری و مرسکومتری

میزبان میشود ) .(Soukoulis et al., 2014aایجاد خکواص

پروبیوتیککککهکککا بکککه جکککن هکککای الکتوباسکککیلو

سککالمتبخککش پروبیوتیکککهککا اساسککاً مککدیون اثرهککای

بیفیککدوباکتریوم تعلککد دارنککد .سککویههککای الکتوباسککیلو

سرکوب کننده آنها بر فلور زیکان آور روده و حفک و بهبکود

کککازیی ،الکتوباسککیلو

اسککیدوفیلو  ،الکتوباسککیلو

و

توازن ایک فلکور بکه نفکع خکود عبکه عنکوان ریززنکدههکای

رامنوسو

سودمند) ،تقویت سیستم ایمنی ،ککاهش سک ک کلسکترو

تجاری را یافتهاند که در ای تحقید بررسی میشوند.

سرم ،ککاهش فشکار خکون ،و  ...اسکت (Soukoulis et al.,

الکتوباسیلو ها بکاکتریهکای غیراسکوورزا ،میلکه ای گکرم

) .2014bغذاهای حاوی پروبیوتیک بایکد ایمک و در زمکان

مثبککت ،کاتککاالز منفککی و معمککوالً نککامتحره هسککتند.

* نگارندگان مسئو mortazvn@sbmu.ac.ir :
s_shojaee@sbmu.ac.ir
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بیفیدوباکتریها هم گرم مثبتاند ککه در  pHبکی  4/5تکا

عدمای گرمخانهگذاری ،فراوری دمکایی ،مکواد بسکتهبنکدی،

 8/5میتوانند رشد کنند اما مهمتری نکتکه در مکورد آنهکا

تولید) .توسعه غکذاهای بکا دز

ای

روشهای نگهداری و مقیا

اسکت ککه بکیهکوازی اجبکاری هسکتند (Saad et al.,

کافی از پروبیوتیکها در زمان مرر با چالشهایی روبهرو

) .2013بککاکتریهککای اسککید الکتیککک نماینککده گروهککی از

است زیرا چندی عامکل در زمکان فکراوری و نگهکداری بکر

میکروارگانیسم های هتروژن هستند که به طور طبیعکی در

زندهمانی میکروارگانیسمهای پروبیوتیک اثر مکیگکذارد .در

حفککره دهککانی ،دسککتگاه گککوارش انسککان و حیککوان ،و در

چند دهه اخیر برای افزایش میزان زندهمانی پروبیوتیکهکا

محروالت غذایی تخمیری وجود دارند .غذاهای حاوی ایک

تا زمان مرر

باکتریها در گروه غذاهای هدفمند قرار میگیرنکد (Tapia

) .2010یکی از راههای رساندن پروبیوتیکها با تعداد کافی

) .et al., 2007تقاضککا بککرای غککذاهای هدفمنککد بککه دلیکل

به بدن ،افزودن آنها به فکیلم اسکت ککه پایکداری خکوبی را

افزایش آگاهی مرر کنندگان در زمینه تکثثیر ایک غکذاها

برای آنها فراهم میکند ) .(Anal & Singh, 2007فیلمهای

بککر سککالمتی بککه سککرعت در حککا افککزایش اسککت .م ککابد

خوراکی ترکیبات بیوپلیمری با ساختار الیه نکازه هسکتند

گزارشهای ارائه شده از بازارهای جهانی ،مرکر غکذاهای

که میتوانند مرر شوند و معموالً با روشهای غوطهوری،

هدفمنککد از  33میلیککارد دالر در سککا  2111بککه 116/6

اسوری کردن و یا پاشیدن بکر سک ک مکواد غکذایی اعمکا

میلیارد دالر در سا  2113رسیده ،که ای مقدار در حدود

میشوند ) .(Burgain et al., 2011به ککاربردن فکیلمهکای

 5درصکد ککل بکازار غذاسکت ککه سکهم پروبیوتیککهکا در

خککوراکی در غککذا از طریککد کککاهش واکککنشهککای مخککرب

غذاهای هدفمند در حدود  61-11درصد کل بازار غذاهای

آنزیمی ،فیزیکی و شیمیایی با ایجاد کردن مانع فیزیکی بکا

هدفمند اسکت ) .(Capela et al., 2006بکیش از  511نکو

به تثخیر انداخت بخار شدن آب ،اکسکیژن و حرککت مکواد

محروالت غذایی حاوی پروبیوتیک در چند دهکه اخیکر در

حلشده سبب افزایش مانکدگاری مکواد غکذایی مکیشکوند.

بازارهای جهانی معرفی شده اسکت ککه شکامل محرکوالت

اخیراً از فیلمهای خوراکی به عنوان حاملهای مکثثر بکرای

گوشککتی عسوسکی هککا) ،غککالت ،نوشکیدنیهککا ،میکوههککا و

انتقا چنکدی ترکیکب زیسکت فعکا شکامل ویتکامی هکا،

سبزیها ،محروالت لبنی و جز اینهاست .میزان سودمندی

آنتیاکسیدانها و پروبیوتیککهکا در سیسکتمهکای غکذایی

غذاهای حاوی پروبیوتیک وابسته به تعداد سلو های زنکده

اسکتفاده مکیشکود ) .(Kanmani & Lim, 2013انکواعی از

و فعا در هر گرم یا میلیلیتکر محرکو در زمکان مرکر

پلیمرها با خواص کاری مختلف به عنوان فیلم خوراکی بکه

اسککت ) .(Altamirano-Fortoul et al., 2012بنککابرای ،

کار گرفته میشکوند .در ایک تحقیکد از کربوکسکی متیکل

تضمی میزان قابلیکت زیسکتی 1پروبیوتیککهکا در فراینکد

سککلولز بککه عنککوان فککیلم خککوراکی اسککتفاده شککده اسککت.

تولیککد و در مککدت زمککان نگهککداری بککرای حفک اطمینککان

کربوکسککی متیککل سککلولز از مشککتقات سککلولز اسککت کککه از

مرر کننده ضروری است .در غذاهای حاوی پروبیوتیکک،

اسککتخال

شککدن گککروههککای کربوکسککی متیککل )(-2CH-

فاکتورهای زیادی بر میزان زندهمانی پروبیوتیکها تا لحظه

 COOHبه جای برخی از گروههکای هیدروکسکیل )–(OH

مرر تاثیرگذار و مشتملاند بر شاخصهای غکذایی ع،pH

به دست میآید ) .(Dadfar & Kavoosi, 2015کربوکسکی

اکسیژن مولکولی ،فعالیت آبی ،حضور نمکک ،شککر و مکواد

متیل سلولز پلیساکارید خ ی ،بلند زنجیر ،انحال پذیر در

شیمایی مانند هیدروژن پراکسکید ،باکتریوسکی هکا و مکواد

آب و یونی است که محلو تشکیل دهنده فکیلم آن ،دارای

طعم دهنده و رنگ دهنده مرنوعی) و شاخصهای فراینکد

ویسکوزیته باال بدون اثکر سکمی اسکت (Dashipour et al.,
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تالشهای زیادی شده است (Soccol et al.,

1- Viability proportion index

افزودن باکتریهای پروبیوتیک به فیلم...

) .2015کربوکسی متیل سکلولز بکه سکرعت در آب سکرد و

خوراکی با غلظتهای  1و  2درصد کربوکسی متیل سکلولز

گرم حل میشود ککه از نظکر اقترکادی بکا صکرفه اسکت و

با مقدار ثابت گلیسرو ع 51درصکد وزن کربوکسکی متیکل

همچنی باعث حف طعم اصلی غذا مکیشکود .بکه همکی

سلولز) تهیکه شکدند .غلظکت  1درصکد بکه عنکوان غلظکت

دلیل در تولید انوا بستنی ،شیرینی و بیسکوئیت ،آبمیکوه،

مناسب کربوکسی متیل سلولز در تهیه سایر فیلمهای مورد

محرککوالت لبنککی و گوشککتی از آن اسککتفاده مککیشککود

بررسی در ای پکژوهش انتخکاب گردیکد .زیکرا ویسککوزیته

) .(Yadollahi et al., 2014در زمینه افزودن پروبیوتیکهکا

محلو  2درصد بیشتر از ویسکوزیته محلو  1درصد بکود

به صورت مستقیم به فیلم خوراکی پژوهشها تکا بکه حکا

که سبب گردید قالب ریزی محلو آن به علت ویسکوزیته

انده است .افزودن باکتری الکتوباسیلو

رامنوسکو

باالتر دشوار شود .پ

بکه

از مشخص شدن غلظت مکورد نیکاز

فیلم خوراکی بر پایکه ژالتکی و افکزودن چنکدی سکویه از

کربوکسی متیل سلولز ،فیلمهایی با غلظت ثابکت  1درصکد

پروبیوتیک ها به فیلم خوراکی بر پایه پولوالن /نشاسته تنها

کربوکسی متیل سلولز و غلظت  51درصد گلیسکرو تهیکه

زمینه هستند (Soukoulis

شد .مقادیر مساوی از هر یکک از بکاکتریهکای پروبیوتیکک

) .et al., 2014a; Kanmani & Lim 2013ایک م العکه

ع 1112سیا یو بر گرم) به صکورت مسکتقیم بکه فکیلمهکا

شامل تولید فیلم خوراکی نکو و بکدیع بکر پایکه کربوکسکی

اضافه شد.

متیل سکلولز ،بکا افکزودن انکوا سکویههکای پروبیوتیکک در

تولید فیلم کربوکسی متیل سلولز

پژوهشهای در دستر

مقیا

در ای

آزمایشگاهی است .سویههای مختلف پروبیوتیکهکا

برای تهیه فیلم کربوکسی متیکل سکلولز ،محلکو فکیلم بکا

با کربوکسی متیل سلولز مخلوط و قابلیت زیسکتی آنهکا در

مخلکوط کککردن کربوکسکی متیککل سکلولز در آب مق ککر بککا

فیلم خوراکی تهیه شده بررسی شد.

دمای 61درجه سلسیو

تحت شرای هکم زدن بکه مکدت

زمانی  1ساعت ،برای هیدراته شدن کامل ،تهیه شد .بعد از
مواد و روشها

افکزودن گلیسکرو در سک ک  51درصکد ککل مکاده جامککد

مشخصات مواد اولیه

پلکیسککاکارید ،محلککو بیککوپلیمر-گلیسککرو در دمککای 81

سککویههککای الکتوباسککیلو
کککازئی ،الکتوباسککیلو

اسککیدوفیلو  ،الکتوباسککیلو
رامنوسککو

درجه سلسیو

و بیفیککدو بککاکتریوم

به مدت نیم ساعت برای انحکال کامکل و

نابودی هر گونه پاتوژن حرارت داده شد .پ

از سرد شکدن

بیفیدوم به صورت خشک شده انجمادی از شرکت تکک ژن

محلو فیلم تا دمای  35درجه سلسکیو  ،بکاکتریهکا بکه

عتهران ،ایران) خریداری و در دمای  -81درجکه سلسکیو

فیلم اضکافه شکدند .محلکو هکا بکه دقکت درون قالکبهکای

تا زمان استفاده نگهداری شکد .کربوکسکی متیکل سکلولز از

شیشهای ریخته شدند .برای پخش در قالب 51 1میلیلیتکر

شرکت پارسیان عتهران ،ایران) و گلیسرو  ،محکی کشکت

از محلو به آرامی در مرکز قالبهای شیشهای ریخته شد.

نوترینت براث ،محی کشکت  MRSآگکار و محکی کشکت

قالبها در یک س ک کامالً تراز قرار داده شدند تا در

 MRSبرا

سو

از شرکت مره عآلمان) خریداری شد.

دمای  35درجه سلسیو

آزمایشهای اولیه به منظور دستیابی به فییلم مناسی

فیلمها تشکیل شوند .فیلمها پ

بر پایه کربوکسی متیل سلولز

پ

بکه مکدت  11سکاعت خشکک و

شیشهای جدا شدند .سو

از م العات اولیه برای تعیی مقادیر مناسب کربوکسی

از تشکیلشدن ،از پلیکت

ای فیلمها درون زیپ کیپ در

 2دمای یخچالی ع 4درجه سلسیو ) و محی ع 25درجکه

متیل سلولز و نرم کننده در ساخت فیلمها ،ابتدا فیلمهکای

سلسیو ) نگهداری شدند ).(Dashipour et al., 2015
08
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بررسی قابلیت زیستی پروبیوتیکها در فیلمها

) (GLMروش  Repeated Measuresاسکتفاده شکد .بکرای

در بازههای زمانی  2هفتهای ،فیلمها در شرای اسکوتیک از

مقایسه میانگی پاسخها بکرای یکک بکاکتری در دو دمکای

زیپ کیپ به ارل های حاوی  111میلیلیتکر محلکو بکافر

مختلف از آزمون  t-testو برای تجزیکه و تحلیکل دادههکا از

فسککفات انتقککا داده و بککه مککدت  2سککاعت در انکوبککاتور

نرم افزار  SPSS vs.17استفاده شد.

شیک دار در دمای  31درجکه سلسکیو

گرمخانکه گکذاری

شدند تا بکاکتریهکا فرصکت آزاد شکدن از فکیلم را داشکته

نتایج و بحث

باشند .رقتهای مختلف از کل نمونه محلو ساخته و پ

قابلیت زیستی پروبیوتیکها

از کشت دادن به صورت پور پلیت در محی
آگار ،در دمای  31درجه سلسکیو

در جدو ع ، )1قابلیت زیستی باکتریهای الکتوباسکیلو

کشکت MRS

اسککیدوفیلو

بکه مکدت  48سکاعت

 ،الکتوباسککیلو

کککازئی  ،بیفیککدوباکتریوم

گرمخانککهگککذاری شککدند ).(Soukoulis et al., 2014b

بیفیدوم و الکتوباسیلو

سلو های زنده بکاکتریهکا م کابد بکا روش Subtractive

و محی نشان داده شده است .مشاهده میشود که در هکر

) enumeration method (SEMبه صورت انتخابی شمارش

دو دمککا زنککدهمککانی بککاکتریهککا در دوره نگهککداری کککاهش

شدند.

مکککییابکککد .قابلیکککت زیسکککتی بکککاکتری الکتوباسکککیلو

شککاخص نسککبت قابلیککت زیسککتی ) (VPIو درصککد افککت

اسیدوفیلو

پروبیوتیککک هککا از راب ککههککای ع )1و ع )2محاسککبه گردیککد

معنی داری ع )p<1/15ندارد و اوج قابلیت زیستی مربوط به

):(Ferdousi et al., 2013

ای روز با مقدار  1/35لگاریتم سیا یو بر گکرم اسکت .در

ع)1

در دمای یخچالی تا روز بیست و هشتم تغییر

پایان دوره نگهداری در ای دمکا ،تعکداد بکاکتری بکه 6/68

 /جمعیت اولیه بکاکتریهکا )سیا یو بر گرم( =VPI

لگاریتم سیا یو بر گکرم مکیرسکد .زنکدهمکانی در دمکای

جمعیت نهایی باکتریها)سیا یو بر گرم(

ع)2

رامنوسو

در دو دمای یخچکالی

محککی در تمککام روزهککا معنککیدار اسککت ع )p<1/15و اوج

جمعیت ثانویه باکتری)=درصد افت

قابلیت زیسکتی در روز چهکاردهم بکا مقکدار  6/81لگکاریتم

جمعیت ثانویه باکتری/عجمعیت اولیه باکتری-

سیا یو بر گرم دیده مکیشکود .در پایکان دوره نگهکداری،
تعداد باکتری به  4/21لگاریتم سیا یو بر گکرم مکیرسکد.

تجزیه و تحلیل آماری

اوج قابلیت زیستی باکتری الکتوباسیلو

برای توصیف ویژگیهای کمی از آمار توصکیفی بکه کمکک

یخچالی و در دمای محی در روز چهکاردهم اسکت .تعکداد

میانگی و انحرا معیار استفاده مکیشکود .بکرای مقایسکه

بکاکتری در دمککای یخچکالی در ایک روز  1/84و در دمککای

میانگی های پاسخهای مربوط به متغیرهای نو بکاکتری و

محی  6/12لگاریتم سیا یو بر گرم است .جمعیت نهایی

دو طرفه ع )ANOVAو در صورت لزوم

در پایان دوره نگهداری در دمکای یخچکالی  5/68لگکاریتم

آزمککون تعککاقبی دانک ک ع )Duncanدر س ک ک معن کیداری

سیا یو بر گرم است و در دمای محی بکه  4/25لگکاریتم

ع )α=1/15بککهکارگرفتککهشککد .در بررس کی قابلیککت زیسککتی

سیا یو بر گرم میرسد .باکتری بیفیکدوباکتریوم بیفیکدوم

باکتریهای پروبیوتیک در بازه زمان ،برای مقایسه میانگی

نگهداری شده در دمای یخچالی در تمکامی روزهکا ککاهش

پاسخها در روزهکای متفکاوت از Linear Model General

معنیداری نشان میدهد ع.)p<1/15

دما ،آنالیز واریان
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کازئی در دمکای

افزودن باکتریهای پروبیوتیک به فیلم...

جدول شماره  -0قابلیت زیستی پروبیوتیکها در فیلم در دوره نگهداری ( 4و  52درجه سلسیوس)
دمای نگهداری  4درجه سلسیو
مدت زمان نگهداری عروز)

1

14

28

42

1

14

28

42

اسیدوفیلو

8/24a

1/41 a

1/35 a

6/68 a

8/24 a

6/81 b

5/33 b

4/21 b

کازئی

8/21 a

1/84 a

6/31 a

5/68 a

8/24 a

6/12 b

5/31 b

4/25 b

8/15 a

1/18 a

6/18 a

4/85 a

8/11 a

6/16 b

5/28 b

3/58 b

8/13 a

1/53 a

1/16 a

6/38 a

8/15 a

6/61 b

4/31 b

3/38 b

نام باکتری

الکتوباسیلو
الکتوباسیلو

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
الکتوباسیلو

دمای نگهداری  25درجه سلسیو

رامنوسو

 aمیانگی  ±انحرا استاندارد
 bدر هر ستون ،مقادیر با حرو متفاوت بر اسا

آزمون دانک در س ک ع )p>1/15با یکدیگر اختال معنیدار دارند

اوج قابلیت زیستی ای باکتری در دمای یخچالی و محکی

اسیدوفیلو

روز چهاردهم بهترتیب  1/18و  6/16لگاریتم سیا یکو بکر

همچنان همانند روز چهاردهم متعلکد بکه بیفیکدوباکتریوم

گرم است .تعداد نهایی باکتریهای نگهداری شده در دمای

بیفیدوم است .قابلیکت زیسکتی در روز چهکل و دوم بکدون

یخچالی  4/85و در دمای محی  3/58لگاریتم سکیا یکو

تغییر و مشابه روز بیسکت و هشکتم اسکت .رونکد تغییکرات

بکککر گکککرم اسکککت .تغییکککرات قابلیکککت زیسکککتی بکککاکتری

قابلیت زیستی در دمای محی به ای صورت است ککه در

الکتوباسیلو

رامنوسکو

است ولکی کمتکری میکزان قابلیکت زیسکتی

روز چهککاردهم ،میککزان قابلیککت زیسککتی الکتوباسککیلو

نیکز در هکر دو دمکا در تمکامی

روزها به طور معنیداری کاهش نشان میدهکد ع.)p<1/15

اسیدوفیلو

قابلیت زیستی در دمای یخچالی تا روز بیست و هشکتم بکا

زیستی پروبیوتیک هکای دیگکر اسکت ع)p<1/15؛ کمتکری

 1/16لگاریتم سیا یکو بکر گکرم در حکد اسکتاندارد بکاقی

میککزان قابلیککت زیسککتی در همککی روز در بیفیککدوباکتریوم

مککیمانککد و در پایککان دوره نگهککداری بککه  6/38لگککاریتم

بیفیدوم دیده می شود .در ایک روز میکزان قابلیکت زیسکتی

سیا یو بر گرم مکیرسکد .در دمکای محکی  ،اوج قابلیکت

الکتوباسیلو

ککازئی مشکابه

زیسککتی روز چهککاردهم اسککت و مقککدار آن  6/61لگککاریتم

اسککت و ایکک دو از ایکک نظککر تفککاوت معنککیدار ندارنککد.

سیا یو بر گرم است .جمعیت نهایی ای باکتری در پایکان

پروبیوتیکهکای بیفیکدوباکتریوم بیفیکدوم ،الکتوباسکیلو

دوره نگهداری به  3/38لگاریتم سیا یو بر گرم مکیرسکد.

کازئی ،الکتوباسیلو

اسیدوفیلو

شکل ع )1میزان زندهمانی پروبیوتیکها را در مقایسه با هم

از نظر قابلیت زیستی تفکاوت معنکیداری بکا هکم ندارنکد و

و در دو دمای یخچالی و محی نشان مکیدهکد .در دمکای

بیشککتری مقککدار را دارنککد امککا بککاکتری الکتوباسککیلو

یخچالی در روز چهاردهم دوره نگهداری ،بیشکتری میکزان

رامنوسو

قابلیت زیستی در الکتوباسیلو

ککازئی و کمتکری آن در

به طور معنکیداری بیشکتر از میکزان قابلیکت

رامنوسو

و الکتوباسیلو

در روز بیست و هشکتم

در ای روز کمتکری میکزان قابلیکت زیسکتی را

نشان داده است .نتایج قابلیت زیسکتی در روز چهکل و دوم

بکدی صکورت اسکت کککه پروبیوتیککهکای الکتوباسککیلو

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم دیدهمیشکود .امکا در روز بیسکت و
هشتم ،روند قابلیت زیستی تغییر مکیکنکد بکهطکوری ککه

اسیدوفیلو

بیشتری میزان قابلیت زیستی متعلکد بکه الکتوباسکیلو

هم ندارند و بیشتری مقدار قابلیکت زیسکتی را هکم نشکان
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کازئی تفاوت معنکیداری بکا
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دادهانککد ،از سککوی دیگککر ،پروبیوتیکککهککای الکتوباسککیلو
رامنوسو

الکتوباسیلو

و بیفیدوباکتریوم بیفیکدوم نیکز بکا هکم تفکاوت

کازئی دیده میشود که از نظر آماری تفاوت

معنی داری نیز ندارند .بیشتری قابلیت زیستی روز چهل و

معنیداری ندارند و کمتکری میکزان قابلیکت زیسکتی را در

دوم در دمکککای یخچکککالی متعلکککد بکککه الکتوباسکککیلو

ای روز نشان دادهاند .در مقایسکه بکاکتریهکا در یکک روز

اسیدوفیلو

و در دمای محی متعلکد بکه الکتوباسکیلو

مشخص در دو دمای مختلف ،نتایج بدی صورت است ککه

اسککیدوفیلو

بیشککتری میککزان زنککدهمککانی در روز چهککاردهم در دمککای

آماری تفاوت معنی داری نشان نمی دهند .کمتکری میکزان

یخچالی متعلد به الکتوباسیلو
متعلد به الکتوباسیلو

کازئی و در دمای محکی

اسیدوفیلو

زنده مانی در پایکان دوره نگهکداری در دمکای یخچکالی بکه
بیفیکککدوباکتریوم بیفیکککدوم و در دمکککای محکککی بکککه

است .در روز بیسکت

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و الکتوباسیلو

و هشککتم در دمککای یخچککالی ،بیشککتری زنککدهمککانی در

الکتوباسکککیلو
الکتوباسیلو

اسکککیدوفیلو

و در دمکککای محکککی در

اسیدوفیلو  ،الکتوباسیلو

رامنوسکو

و الکتوباسککیلو

کککازئی اسککت کککه از نظککر

رامنوسو

دارد.

و
25oC
10

8

4

) log ( cfu / g

6

2

0
42

28

0

14

) Day ( s
L.acidophilus
L.casei
B.bifidobacterium
L.Rhamnosus

4o C

10

8

4

)log (cfu/g

6

2

0
42

14

28

0

) Day ( s
L. acidophilus
L.casei
B.bifidobacterium
L.rhamnosus

شکل  -0قابلیت زیستی پروبیوتیکها در فیلم خوراکی طی دوره نگهداری ( 4و  52درجه سلسیوس)

08

تعلکد

افزودن باکتریهای پروبیوتیک به فیلم...

شاخص نسبت قابلیت زیستی پروبیوتیک ها طیی دور

در بککاکتری الکتوباسکیلو

نگهداری ()VPI

نسبت قابلیت زیستی در دمای یخچالی ع )1/34مربوط بکه

جدو ع )2شاخص نسبت قابلیت زیستی پروبیوتیککهکا را

روز چهاردهم تا بیست و هشتم و بیشکتری مقکدار نسکبت

در فاصککلههککای زمککانی نشککان مککیدهککد .بیشککتری میککزان

قابلیت زیستی در دمای محی ع )1/81مربوط به روز صکفر

در دمای یخچالی در

تا چهاردهم است .بیشتری افت نیکز در دمکای یخچکالی و

فاصله زمانی روز چهکاردهم تکا بیسکت و هشکتم و برابکر بکا

محککی هککم در فاصککله زمککانی صککفر تککا چهککل و دوم

 1/33است؛ کمتری میزان زنده مکانی در ایک دمکا در روز

دیدهمیشود.

صفر تا چهکل ودوم اسکت ،در حکالی ککه بیشکتری مقکدار

نسبت قابلیت زیستی در باکتری بیفیکدوباکتریوم بیفیکدوم

نسبت زندهمانی در دمای محی ع )1/83مربکوط اسکت بکه

در دمای یخچالی در فاصله زمانی روز صفر تا روز چهاردهم

فاصککله زمککانی روز صککفر تککا روز چهککاردهم و کمتککری آن

بیشتری مقدار و برابر بکا  1/81و در دمکای محکی در روز

ع )1/51مربوط به روز صفر تا چهل و دوم اسکت .بیشکتری

چهاردهم تا بیست وهشتم برابر  1/81است .بیشتری افکت

میزان نسکبت قابلیکت زیسکتی در بکاکتری الکتوباسکیلو

نیز در دمای یخچالی و محی هم در فاصله زمانی صفر تکا

کازئی در دمای یخچالی ع )1/31و در دمای محی ع)1/82

چهل و دوم دیده می شود .بیشتری میکزان نسکبت قابلیکت

در فاصله زمانی روز صفر تا روز چهاردهم اسکت .بیشکتری

زیستی در کل دوره نگهداری در دمای یخچالی ع )1/81در

زندهمانی الکتوباسیلو

اسیدوفیلو

اسیدوفیلو

رامنوسککو  ،بیشککتری میککزان

افت نیز در دمای یخچالی و محکی هکم در فاصکله زمکانی

الکتوباسیلو

صفر تا چهل و دوم دیدهمیشود.

دما ع)1/6در باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم است.

و کمتکری مقکدار آن در ایک

جدول  -5شاخص نسبت قابلیت زیستی پروبیوتیکها طی دوره نگهداری
دوره نگهداری (بازههای  88روزه)
80
تیمار

الکتوباسیلو
اسیدوفیلو
الکتوباسیلو
کازئی
الکتوباسیلو
رامنوسو
بیفیدوباکتریوم
بیفیدوم

دمای نگهداری

88

8-88

8

88

8

88

80

4

1/3

1/3

1/33

1/81

1/3

1/3

25

1/83

1/64

1/11

1/51

1/61

1/18

4

1/31

1/83

1/88

1/63

1/12

1/82

25

1/82

1/64

1/13

1/52

1/63

1/8

4

1/33

1/88

1/34

1/18

1/84

1/83

25

1/81

1/53

1/65

1/41

1/51

1/11

4

1/81

1/15

1/84

1/6

1/61

1/13

25

1/13

1/65

1/81

1/44

1/53

1/61

(درجه سلسیوس)
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ای مقادیر برای نمونه های نگهداری شده در دمای محکی

یخچککالی در پروبیوتیککک الکتوباسککیلو

بککه ایکک صککورت اسککت :بیشککتری نسککبت ع )1/52در

کمتکککری میکککزان افکککت در ایککک دمکککا در پروبیوتیکککک

الکتوباسکککیلو
الکتوباسیلو

الکتوباسیلو

ککککازئی و کمتکککری نسکککبت ع )1/41در
رامنوسو .

اسیدوفیلو

رامنوسککو

و

دیده می شود .مقادیر افکت در

دمای محکی بکرای پروبیوتیکک بیفیکدوباکتریوم بیفیکدوم
کککازئی کمتککری مقککدار

درصد افت در دوره نگهداری

بیشککتری و بککرای الکتوباسککیلو

در جدو ع ،)3درصد افت باکتریها در دو دمای یخچالی و

بهدست آمدهاست .شرای محی ی ماننکد دمکای نگهکداری

محی نشان داده شده است .بیشتری میزان افت در دمای

نمونهها بیشتری اهمیکت را در زنکدهمکانی سکلو هکا دارد.

جدول  -9درتد افت پروبیوتیکها طی مدن نگهداری در دو دمای یخچالی و محیط
پروبیوتیک

الکتوباسیلو

دما (درجه سلسیوس)

درصد افت

4

18/33

25

48/31

4

32/88

25

48/42

4

22/51

25

62/86

4

41/14

25

55/56

اسیدوفیلو
کازئی

الکتوباسیلو

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
الکتوباسیلو

رامنوسو

کاهش معنکیداری در تعکداد اولیکه بکاکتریهکا در فراینکد

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در تمام دوره نگهکداری در هکر دو

خشککک کککردن مشککاهده نشککده اسککت .میککزان کککاهش

دما دارای کمتری میزان قابلیکت زیسکتی بکوده اسکت ککه

بککاکتریهککای نگهککداری شککده در دمککای محککی بککه طککور

میتواند به دلیل حساسیت باالی ایک بکاکتری بکه شکرای

معنی داری بیشتر ع )p<1/111از میزان کاهش باکتریهای

محی ککی و وجککود اکسککیژن و فاکتورهککای تککنشزا باشککد

نگهداری شده در دمای یخچالی است که میتواند به دلیکل

) .(Taverniti & Guglielmetti, 2011گیالما

و همکاران

کککاهش متابولیسککم بککاکتریهککا در دمککای یخچککالی باشککد

) (Gialamas et al., 2010فیلمهکای ضکد میکروبکی علیکه

) .(Kanmani & Lim, 2013; Gurr, 1987کانمکانی و لکیم

پاتوژنهکای بیمکاریزا را بکا تلقکیک ککردن الکتوباسکیلو

) (Kanmani & Lim, 2013نیککز گککزارش دادنککد کککه

ساکئی به داخل فیلم های سکدیم کازئینکات تهیکه کردنکد.

بککاکتریهککای نگهککداری شککده در دمککای یخچککالی در دوره

اضافه کردن سوربیتو بکه داخکل فکیلم مکیتوانکد قابلیکت

نگهداری  21روزه پایداری بیشتری داشتهاند .در دورههکای

زیستی بیشتر سلو هکا را در دوره نگهکداری سکی روزه در

نگهککداری ،قابلیککت زیسککتی الکتوباسککیلو

اسککیدوفیلو

دمای یخچالی تضمی کند .احتماالً سوربیتو اضافه شکده

بیشتر از سایر پروبیوتیککهاسکت ککه مکیتوانکد بکه دلیکل

سبب محافظت دیواره سلولی از تخریب به واس ه از دسکت

مقاومت نسکبتاً بکاالی ایک سکویه بکاکتری بکه فاکتورهکای

دادن آب ،میشود .نگهداری در دمای محی سبب ککاهش

تنشزا مانند اکسکیژن مولککولی ،رطوبکت ،دمکای بکاال و ...

میزان زندهمانی به مقدار  2لگاریتم در تعداد باکتریها شد

باشککد ) .(Nobakhti et al., 2009در مقابککل ،بککاکتری

که میتواند به دلیل افزایش تولید متابولیتهای باکتریکایی
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باشد .با افزایش مکدت زمکان نگهکداری عفاصکله روز  28تکا

انتقالی اکسیژن عهر دو در ارتباط با تفاوت ) ،(T_Tgحضور

 ،)42میزان قابلیکت زیسکتی کمتکر و درصکد افکت بیشکتر

مواد مغذی و مواد مهار کننده رادیکا هکای آزاد بکه عکالوه

می شود که میتواند به دلیل تجمع متابولیکت باکتریکایی و

اثر بکرهمکنش از طریکد پیونکد هیکدروژنی بکا سکر ق بکی

خشک شدن و از دست رفت رطوبت فیلمها باشد که باعث

گروههکای فسکفولیویدی غشکاها مکیتوانکد امککان توضکیک

میشود قابلیکت زیسکتی در پایکان دوره نگهکداری ککاهش

پایداری پروبیوتیکها را در فیلمهکای خکوراکی مهیکا کنکد

و همکاران (Soukoulis et

;(Soukoulis et al., 2014a; Kanmani & Lim, 2013

بیشتری داشته باشد .سوکولی

).Corcoran et al., 2004

) al., 2014bنیککز گککزارش دادنککد کککه میککزان مانککدگاری
فیلمهای خوراکی در دمای محی و یخچالی در حدود 11
تا  31روز است .فاکتورهای بیرونی شامل فعالیت آبی ،دمکا

نتیجهگیری

و حضور اکسیژن تاثیرات نام لوبی بر زندهمانی سلو هکای

در ای ک م العککه ،معلککوم شککده بککاکتریهککای پروبیوتیککک

زنده پروبیوتیکی تثبیکت شکده مکیگکذارد (Fu & Chen,

عالکتوباسککیلو

کککازئی،

) .2011عالوه بر ای  ،تحره مولکولی امالح رانده شکده بکر

الکتوباسککیلو

اثر ساختار و حالت فیزیکی مکاتریک

تثبیکت کننکده نیکز

اسککیدوفیلو  ،الکتوباسککیلو
رامنوسککو

و بیفیککدوباکتریوم بیفیککدوم)

نگهککداریشککده در دمککای  4درجککه سلسککیو

زنککدهمککانی

مککیتوانککد بککر پایککداری پروبیوتیکککهککا اثککر بگککذارد .در

بیشتری نسبت به پروبیوتیکهای نگهداری شده در دمکای

سیستمهای بکا رطوبکت متوسک عشکامل فکیلم خکوراکی)،

 25درجکه سلسکیو

نشککان دادهانکد .در بککی سکویههککای

حضور مقادیر بکاالیی از امکالح بکا هکم بکا حالکت فیزیککی

پروبیوتیک ،الکتوباسیلو

الستیک مانند ،واکنشهای شیمیایی و آنزیمکی را تسکهیل

زندهمانی را در دوره نگهداری داشته است .فیلم خوراکی بر

میکنند که سبب از بی رفت ساختارهای ضکروری ماننکد

پایه کربوکسی متیل سلولز مکیتوانکد حامکل خکوبی بکرای

غشککای دو الیککهای فسککفولیویدی سککلولی مککیشککوند عدر

انتقا پروبیوتیکها در بستهبندی مکواد غکذایی بکههنگکام

خروص حضور امالح باید گفت که ای مواد سبب افکزایش

نگهداری آنها در دمای یخچالی باشد.

تحره مولکولی مکیشکوند) (Altamirano-Fortoul et al.,

م العککات در آینککده مککیتوانککد بککه بررسککی تککثثیر افککزودن

) .2012اگرچه فهم مکانیسم کامل پایکداری پروبیوتیککهکا

پروبیوتیکهکا بکر ویژگکیهکای فیزیککی و شکیمیایی فکیلم

در ماتری های بیوپلیمری در دوره نگهکداری در دسکتر

خوراکی و همچنی بررسکی ریزسکاختار فکیلمهکا مع کو

نیست ،به نظر میرسد مانع فضایی امالح و ماتری

انتشکار

اسکیدوفیلو

بیشکتری میکزان

شود.
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Nowadays, a refresh interest is rising to extend the viability of probiotics by direct incorporation of them in
edible coats and films to prevent lethal phase transition in food processing and storage. In current study,
four probiotic bacterial strains (Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. rhamnosus and Bifidobacterium
bifidum) were used for the immobilisation in edible film based carboxymethyl cellulose (CMC) during 42
days of storage at 25 ᵒ C and 4 ᵒ C respectively. Results showed a clear decrease in bacterial cell viability.
But, viability of L.acidophilus and L. rhamnosus were always in the range of recommended levels at 4 ᵒ C
during the storage (106–107 CFU/g). CMC-based edible films could act as a suitable carrier for some
probiotic strains in food packaging during refrigerated temperatures.
Keywords: Bifidobacterium, Edible coats, Lactobacillus, Viability
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