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چكيده
در اين تحقيق ،تاثير دماي نگهداري در زندهماني الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس به دو صورت آزاد و كپسوله شده در آب
سيب و خواص فيزيكي شيميايي و حسي محصول نهايي در طول  06روز نگهداري در دماي محيط ( )55±5°Cو 5±1°C
مورد بررسي قرار گرفت .در اين بررسي  3تيمار در  5تكرارتهيه شد كه عبارت بودن از -1 :شاهد (-5 ،)CAJآب سيب
حاوي الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس به صورت آزاد ( )FPAJو -3آب سيب حاوي ل .اسيدوفيلوس به صورت كپسوله
شده ( .)EPAJنتايج نشان داد كه كپسوله كردن تعداد ل .اسيدوفيلوس را در هر دو دما به ميزان يک سيكل لگاريتمي از
سلولهاي زنده افزايش ميدهد. .همچنين تعداد پروبيوتيکها در تيمارهاي نگهداري شده در دماي  55±5 °Cدر پايان
زمان نگهداري در حدود  1/5سيكل لگاريتمي بيشتر از دماي  5±1 °Cبود .ل .اسيدوفيلوس كپسوله شده تغييرات معني
داري ( )P≥0.05در ميزان شفافيت و كدورت ايجاد نكرد ،اما ل .اسيدوفيلوس به صورت آزاد موجب كاهش ميزان
شفافيت و افزايش كدورت آب سيب شد .نتايج ارزيابي خواص حسي نيز نشان داد كه افزودن ل .اسيدوفيلوس به آب
سيب تاثير نامطلوبي بر رنگ و طعم نمونهها نداشت .در پايان دوره نگهداري (بعد از  06روز) به جز تيمار FPAJنگهداري
شده در دماي ، 5±1 °Cتعداد ل .اسيدوفيلوس در ساير تيمارها بيش از ميزان پيشنهادي مورد نياز براي تامين اثرات
سالمتي بود (160واحد كلني در گرم) .با وجود باال بودن تعداد ل .اسيدوفيلوس در تيمارهاي نگهداري شده در دماي
محيط ،براي جلوگيري از امكان وقوع تخمير در دماي محيط و براي افزايش عمر انبارماني ،بهتر است نمونهها در يخچال
نگهداري شوند .بنابراين ،ل .اسيدوفيلوس به صورت كپسوله شده نه تنها تاثير منفي بر خواص فيزيكيشيميايي و حسي
آب سيب نداشت ،بلكه موجب افزايش زندهماني پروبيوتيک در طول نگهداري آب سيب نيز گرديد.

واژگان كليدي :پروبيوتيک ،خواص حسي ،شفافيت ،كپسوله كردن ،كدورت ،الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس
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مقدمه

 .)5615امروزه روشهاي مختلفي به منظور افزايش

يكي از اهداف تحقيقات در صنعت غذا توليد غذاهايي

بقاي پروبيوتيکها در آب ميوهها و سيستم گوارشي

است كه عالوه بر رفع گرسنگي سبب بهبود سالمتي

انسان به كارمي رود كه يكي از اين روشها كپسوله

ميزبان شود ،كه اين دسته از مواد غذايي غذاهاي

كردن مي باشد .كپسوله كردن يک فرايند فيزيكي يا

فراسودمند ناميده ميشوند (كالن هامر و كولن .)1111

مكانيكي جهت به دام انداختن يک ماده در يک حامل به

افزودن پروبيوتيک به مواد غذايي يكي از روشهايي

منظور توليد ذرات با قطر كمتر از نانومتر يا ميليمتر

است كه در توليد غذاهاي فراسودمند مورد استفاده

ميباشد .كپسوله كردن پروبيوتيکها براي محافظت

قرارميگيرد .پروبيوتيکها ميكروارگانيسمهاي زندهاي

سلولها در برابر شرايط محيطي نامطلوب نسبت به

هستند كه پس ازمصرف ،در روده ساكن شده و از

آزاد سازي كنترل شده بيشتر استفاده ميشود .انواع

طريق بهبود ميكروفلور طبيعي روده ،اثرات مفيدي

مختلفي از روشهاي كپسوله كردن وجود دارد كه

درسالمتي انسان برجاي مي گذارند .اكثر پروبيوتيک

اكستروژن يكي از آنها است .اكستروژن يک روش

هاي شناخته شده نژادهاي الكتوباسيلوسها و

فيزيكي براي كپسوله كردن سلولهاي پروبيوتيک زنده

بيفيدوباكتريومها ميباشند (بويلستون و همكاران 5662

با استفاده از هيدروكلوئيدها (آلژينات و كاراگينان) به

و رس و همكاران  .)5665در اين خصوص تعداد

عنوان مواد كپسوله كننده ميباشد .اين روش آسان و

باكتريهاي پروبيوتيک زنده مانده در ماده غذايي بايد

ارزان بوده و آسيبي به پروبيوتيكها وارد نميكند و

حداقل 167-160كلني در گرم يا در ميليليتر باشد تا در

قابليت زيستي آنها را افزايش ميدهد .اين تكنولوژي

تامين سالمتي مفيد واقع شود (بلنچت و همكاران

حاوي محلولهاي زيان آور نميباشد و ميتواند در

.)1110

شرايط هوازي و بيهوازي انجام شود (بورگين و

آب ميوه پروبيوتيک ،يكي از جديدترين فرصتهاي

همكاران .)5611

نوآوري در تجارت انواع نوشيدنيهاي سالم در سراسر

دينگ و شه ( )5662در يک مطالعه اي بقا  2نژاد باكتري

جهان مي باشد (سامون و روبينسون  .)1111آب

پروبيوتيک به شكل آزاد و كپسوله شده در آب پرتقال

ميوهها غني از مواد مغذي بوده و در ضمن كشتهاي

را مورد ارزيابي قرار دادند .آنها گزارش كردند كه

استارتري كه براي مواد مغذي با پروبيوتيکها رقابت

باكتري هاي كپسوله شده در آب ميوهها بعد از  0هفته

مي كنند درآنها وجود ندارد .آب ميوهها حاوي ميزان

زنده باقي ماندند ولي پروبيوتيکهاي آزاد در طول 5

بااليي از قندها هستند كه مي تواند رشد پروبيوتيک را

هفته قابليت زنده ماني خود را از دست دادند .به طور

تقويت كرده و به راحتي با استفاده از رفراكتومتر اندازه

كل پروبيوتيک كپسوله شده پايدارتر از باكتري آزاد در

گيري شوند .بنابراين ،آب ميوه ميتواند به عنوان يک

آب ميوهها بودند .موسوي و آدامز ( )5662بقاي

حامل براي پروبيوتيکها باشد (گومز و مالكاتا .)1111

الكتوباسيلوس رامنوسوس ،الكتوباسيلوس كازئي و

اگر چه اطالعات كمتري در مورد فاكتورهاي مؤثر در

الكتوباسيلوس فرمانتوم را در آب پرتقال و آب گوجه-

بقاي پروبيوتيکها در آب ميوهها در مقايسه با

فرنگي در دماي  37 ، 53 ،2درجه سانتي گراد ،به مدت

محصوالت لبني در دسترس است ،اما اغلب پارامترهاي

 2هفته بررسي كردند .نتايج نشان داد كه گونه ل.

مهم موثر شامل  ،pHمقدار اسيدهاي ارگانيک ،فيبرهاي

رامنوسوس و ل .كازئي در هر دو آبميوه پايدار بودند.

رژيمي ،پروتئين ،تركيبات فنولي ،اكسيژن ،نژادهاي

هدف در اين تحقيق بررسي اثر دماي نگهداري و

استفاده شده ،دما و زمان نگهداري ميباشد (ناكوئل

كپسوله كردن به روش اكستروژن در زندهماني ل.

تاثیر دماي نگهداري بر زنده مانيالكتوباسیلوس اسیدوفیلوس آزاد و كپسوله شده در آب سیب
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اسيدوفيلوس در آب سيب و مطالعه تغييرات

سانتيگراد (دماي يخچال) به مدت  06روز نگهداري

فيزيكوشيميايي و حسي فرآورده نهايي ميباشد.

شدند.

شمارش الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس
مواد و روش ها

جهت متالشي شدن كپسولها و آزاد شدن محتويات

آب سيب از كارخانه شادلي اروميه (با بريكس ،15/5

آن ،رقت اول از نمونهها در محلول  5درصد تري سديم

اسيديته قابل تيتر برحسب اسيد ماليک pH ،% 6/52

سيترات تهيه شد .براي تهيه آن ،مقدار  16گرم نمونه

 ،3/23رنگ ،شفافيت و كدورت به ترتيب  11/3 ،52/7و

همگن شده در كيسههاي زيپ دار استريل حاوي16

 ،)7/75الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس ( LAFTI-L10

ميلي ليتر تري سديم سيترات  5درصد استريل توزين

 )DSLاز شركت  DSMاستراليا ،محيط كشت  MRSو

شد و مدت  5دقيقه توسط استوميچر با دور 506در

گاز پک بيهوازي از شركت مرک آلمان تهيه شد.

دقيقه همگن گرديد تا كپسولها كامال باز شوند .براي

كپسوله كردن

يكنواخت بودن شرايط ،رقت  6/1در نمونه هاي بدون

كپسوله كردن پروبيوتيکها به روش اكستروژن انجام

كپسوله نيز از سيترات سديم استفاده شد .سري

گرفت .پودر خشک شده انجمادي ل .اسيدوفيلوس ،در 5

رقتهاي بعدي با افزايش يک ميلي ليتر از هر رقت به 1

ميلي ليتر آب پپتون  6/1درصد (وزني/حجمي) استريل

ميليليتر آب پپتون  6/1درصد استريل تهيه شد.

بصورت سوسپانسيون در آورده شد و با  56ميلي ليتر

شمارش ل .اسيدوفيلوس در محيط كشت  MRSآگار

از محلول سديم آلژينات  5درصد (وزني/حجمي)

حاوي سوربيتول ( 16ميلي ليتر محلول  16درصد

استريل (در دماي  151 °Cبه مدت  15دقيقه) مخلوط

سوربيتول ،استريل شده توسط فيلتر سر سرنگي ،به

گرديد .سوسپانسيون سلولي توسط سرنگ استريل با

 16ميليليتر محيط كشت قبل از ريختن در پليت ها

قطر  6/5ميلي متر به ظرف حاوي محلول  6/65موالر

اضافه شد) تحت شرايط بي هوازي توسط گاز پک ،در

كلريد كلسيم استريل تزريق شد .كپسولها به مدت 36

دماي  37درجه سانتي گراد به مدت  75ساعت انجام

دقيقه براي سفت شدن در محلول فوق نگهداشته شدند.

گرفت (دينگ و شاه .)5662

سپس آبكشي گرديدند و تا زمان مصرف در آب پپتون

روشهاي اندازه گيري تركيبات شيميايي آب سيب

 6/1درصد استريل در دماي  2 °Cنگهداري شدند

 pHنمونه ها با استفاده از  pHمتر مدل 691-

(زمردي و همكاران .)5611

) ،Methrohmساخت سويس)،درصد اسيديته قابل تيتر

تيمارها

(بر حسب اسيد ماليک) ،از طريق تيتراسيون با سود 6/1

در اين تحقيق  3تيمار در  5تكرار به شرح زير تهيه شد.

نرمال در حضور شناساگر فنل فتالئين ،بريكس با

نمونه شاهد ( ،)CAPآب سيب بدون پروبيوتيک ،آب

استفاده از رفراكتومتر دستي ( ،Jena Garlzeissساخت

سيب حاوي پروبيوتيک آزاد ( )FPAJكه مقدار الزم از

آلمان) و ر طوبت به روش خشک كردن در آون معمولي

ل .اسيدوفيلوس در مقداري آب سيب استريل حل و در

در دماي  163±5 °Cتعيين شد (موسسه استاندارد و

شرايط استريل به آب سيب اضافه گرديد .پس از درب

تحقيقات صنعتي ايران. )5025 ،

بندي ،كامال مخلوط شد .آب سيب با پروبيوتيک كپسوله

تعيين شفافيت وكدورت

( ،)EPAJكپسول هايي كه قبال تهيه شده بودند در وزن

براي تعيين شفافيت مقدار عبور نور در طول موج 055

مشخص در شرايط استريل به آب سيب اضافه شدند.

نانومتر با دستگاه اسپكتروفتومتر ( ،Pharmaciaساخت

نمونهها در دو دماي ( 55 ±5دماي محيط) و  5±1درجه

انگليس) تعيين گرديد .براي استاندارد كردن دستگاه آب
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مقطر مورد استفاده قرار گرفت .كدورت ( )NTUنيز با

نمونههاي نگهداري شده در دماي محيط بطور معني-

استفاده از دستگاه ( 210 AN turbidimeterساخت

داري كمتر بود (.)P<0.05

كمپاني  HACHامريكا) موجود در شركت سيب تاک

ثابت شده است كه زندهماني پروبيوتيک ها در محيط-

اروميه تعيين شد (زمردي و همكاران .)1321

هاي اسيدي پايين است (شيهان و همكاران .)5667

ارزيابي حسي

همچنين آب ميوه ها ممكن است داراي مواد آنتي

خواص حسي (رنگ ،طعم و پذيرش كلي) توسط  15نفر

ميكربي طبيعي يا مواد افزودني همچون رنگ دهندهها و

گررروه ارزيرراب حسرري بررا اسررتفاده از آزمررايش تمايررل

طعم دهنده باشند كه مي تواند موجب كاهش زندهماني

مصرف كننرده و روش هردونيک  5نقطرهاي تعيرين شرد.

ميكروارگانيسم ها شوند (وينديروال و همكاران .)5665

براي اين منظور امتياز  5براي كيفيرت مطلروب و امتيراز

بنابراين ،از بين رفتن ل .اسيدوفيلوسدر طول نگهداري

يک براي كيفيت نامطلوب اختصاص داده شد (زمرردي و

ميتواند مربوط به پايين بودن  pHآب سيب ()pH=3/23

همكاران .)1321

و تركيبات آب ميوه باشد .وقتي كه سلولها در محيطي

روش طرح آماري

با  pHپايين قرار ميگيرند ،براي حفظ  pHدرون سلولي

نتايج با استفاده از آزمايشات فاكتوريل در قالب طرح

خود ،نياز به مصرف انرژي بااليي دارند .لذا ساير

بلوکهاي كامل تصادفي با دو فاكتور و در دو تكرار

وظايف اصلي سلولي تحت تاثير استرس كمبود ATP

تجزيه گرديد .فاكتور اول زمان نگهداري در  5سطح و

قرار گرفته و سلولها نمي توانند زنده بمانند (شاباال و

فاكتور دوم نوع تيمار در  2سطح بود .نتايج با استفاده

همكاران  .)5660در واقع شيهان و همكاران ()5667

از نرم افزار  Minitabتجزيه و تحليل شد .مقايسه

نشان دادند كه  pHباالتر از  2/5موجب ثبات

ميانگينها نيز با استفاده از نرم افزار  MSTAT-Cو

پروبيوتيکها در طول نگهداري مي گردد.

آزمون  LSDانجام گرفت.

دليل كاهش تعداد پروبيوتيکها در فرم كپسوله را نيز
ميتوان به علت عدم خروج متابوليتهاي توليدي توسط

نتايج و بحث

فعاليت پروبيوتيک ها از درون كپسول دانست كه اثر باز

تغييرررات الكتوباسرريلوس اسرريدوفيلوس در طررو

دارنده برروي رشد باكتريها داشته و سبب كاهش

نگهداري

تعداد آنها شده است (گادوارد و كيالسپاتي .)5663

تغييرات تعداد ل .اسيدوفيلوس در تيمارهاي ( FPAJآب

كاهش تعداد پروبيوتيکها در آب ميوههاي مختلف

سيب حاوي ل .اسيدوفيلوس به صورت آزاد) و EPAJ

توسط ساير محققان نيز گزارش شده است .دينگ و

(آب سيب حاوي ل .اسيدوفيلوس به صورت كپسوله

شاه ( )5662نشان دادند كه تعداد پروبيوتيکها در طول

شده) در شكل هاي  1و  5در طول نگهداري به مدت 06

 2هفته نگهداري در دماي  2درجه سانتيگراد در آب

روز به ترتيب در دو دماي  55±5و  5±1درجه سانتي-

پرتقال به طور سريع كاهش يافتند.

گراد آورده شده است.
با توجه به شكلهاي  1و  5در هر دو دماي نگهداري
تعداد ل .اسيدوفيلوس در تمام تيمارها (آزاد و كپسوله
شده) در طول  06روز نگهداري به طور معنيداري
كاهش يافت ( .)P<0.05كاهش تعداد اين پروبيوتيک در

تاثیر دماي نگهداري بر زنده مانيالكتوباسیلوس اسیدوفیلوس آزاد و كپسوله شده در آب سیب
FPAJ

EPAJ
9.9

8.6

7.6
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8.5
6.6

7.1

60

30

6
4
2

)L.acidophilus(Logcfu/g
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0
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موجب افزايش رشد پروبيوتيکها گرديده است .همچنين
وجود شرايط بيهوازي در داخل كپسولها ،موجب
رشد بيشتر ل .اسيدوفيلوسشده است (پونسلت و
همكاران  .)5667اين نتايج با نتايج ساير تحقيقات
مطابقت دارد (لي و هئو 5666؛ پيكوت و الكرويكس
 .) 5662اين محققان نيز نشان دادند كه در اثر كپسوله
كردن ،قابليت زندهماني پروبيوتيک ها در آب ميوه هاي

1

زمان نگهداري (روز)

اسيدي به مدت چندين هفته افزايش يافت .بر اساس

شكل-1تغييرات تعداد الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس در

گزارش دينگ و شاه ( )5662نيز قابليت زندهماني

تيمارهاي آب سيب نگهداري شده در دماي 25±5°C

پروبيوتيک هاي كپسوله شده در مقايسه با پروبيوتيک
آزاد بيشتر بود.

EPAJ
8.9

8.6

FPAJ

8.8
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10
8
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4

5.1

2

)L.acidophilus(Logcfu/g

6.1

12

0
60

30

1

زمان نگهداري (روز)

شكل -2تغييرات تعداد الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس در
تيمارهاي آب سيب نگهداري شده در دماي 5±1°C

مكرم و همكاران ( ،)5661اثر كپسوله كردن را بر قابليت
زندهماني ل .اسيدوفيلوس در شرايط شبيه سازي شده
معده و روده انسان بررسي كردند و نشان دادند كه
كپسوله كردن موجب كاهش مرگ آن در شرايط اسيدي
معده ( )pH 1.5, 2hشد .لذا كپسوله كردن عالوه بر حفظ
پروبيوتيکها در طول نگهداري محصوالت غذايي،
موجب زندهماني بيشتر آن در شرايط دستگاه گوارش
نيز ميگردد.
در پايان دوره نگهداري تعداد ل .اسيدوفيلوس در دماي
يخچال و دماي محيط در آب سيب حاوي پروبيوتيک به

ويندروال و همكاران ( )5665گزارش كردند كه در طول

صورت آزاد ،به ترتيب  5/1و  0/0سيكل لگاريتمي و در

نگهداري آب آناناس و كيوي تعداد ل .اسيدوفيلوس و

نمونه حاوي پروبيوتيک كپسوله شده 0/1 ،و  7/0سيكل

در آب سيب سبز نيز تعداد الكتوكوكوس الكتيس بطور

لگاريتمي بود .لذا زندهماني آن در هر دو تيمار نگهداري

معنيداري كاهش يافت كه با نتايج اين بررسي مطابقت

شده در دماي محيط  1/5سيكل لگاريتمي از سلول¬هاي

دارند.

زنده بيشتر از دماي يخچال بود .چون دماي رشد بهينه

همچنين در هر دو دماي نگهداري كاهش تعداد ل.

اين باكتري معموال در محدوده مزوفيلها بوده و در

اسيدوفيلوسدر تيمار  FPAJبطور معنيداري بيشتر از

حدود 26- 36°Cاست .لذا تعداد آن در دماي محيط

تيمار  EPAJبود ( .(P<0.05لذا كپسوله كردن زنده ماني

بيشتر حفظ شده است.

ل .اسيدوفيلوس را در هر دو دما به ميزان يک سيكل

همچنين در پايان دوره نگهداري (بعد از  06روز) به جز

لگاريتمي از سلول¬هاي زنده افزايش داد .اين نتايج

تيمار  FPAJنگهداري شده در دماي يخچال ،تعداد ل.

نشان دهنده اثر حفاظتي كپسول ها بر پروبيوتيکها در

اسيدوفيلوس در ساير تيمارها بيش از ميزان پيشنهادي

برابر شرايط محيط از جمله پايين بودن pHميباشد كه

مورد نياز براي تامين اثرات سالمتي بود (باالتر از 160

از استرس كمبود  ATPدر سلول جلوگيري كرده و

سيكل لگاريتمي از سلولهاي زنده).
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دينگ و شاه ( )5662نيز گزارش كردند كه بعد از  0هفته

علت افزايش اسيديته قابل تيتر در تيمار حاوي

نگهداري تعداد پروبيوتيکها به صورت آزاد در آب

پروبيوتيک به صورت آزاد ممكن است در اثر فعاليت ل.

ميوه بيشتر از  165سيكل لگاريتمي از سلولهاي زنده

اسيدوفيلوس در آب سيب باشد كه در اثر مصرف

بود كه نتايج اين بررسي را تاييد ميكند .موسوي و

قندها ،اسيد الكتيک و اسيد استيک توليد شده و موجب

آدامز ( )5662بقاي الكتوباسيلوس رامنوسوس ،ل.

افزايش اسيديته قابل تيتر و كاهش  pHنمونهها گرديده

كازئي و ل .فرمانتوم را در آب پرتقال و آب گوجهفرنگي

است .همچنين وقوع تخمير در روزهاي پاياني درنمونه-

در دماي 53 ،2و  37درجه سانتيگراد ،به مدت  2هفته

هاي نگهداري شده دردماي محيط موجب افزايش بيشتر

بررسي كردند .نتايج آنها نشان داد كه گونه ل.

اسيديته قابل تيتر اين نمونهها شده است.

رامنوسوس و ل .كازئي در هر دو آب ميوه پايدار

با توجه به جدول  1در تمام تيمارهاي (FPAJ ،CAJ

بودند.

و (EPAنگهداري شده در هر دو دما ،در طول نگهداري

تركيبات شيميايي

رطوبت افزايش و بريكس كاهش يافت ) .)P>0.05اما فقط

در جدول  1تغييرات  ،pHدرصد بريكس ،اسيديته قابل

كاهش بريكس در تيمار  FPAJنگهداري شده در دماي

تيتر و رطوبت آب سيب نگهداري شده در دو دماي 5±1

محيط معنيدار بود ) .)P<0.05علت آن ميتواند به دليل

و  55±5درجه سانتي گراد آورده شده است .همانطور

مصرف قند توسط ل .اسيدوفيلوس باشد كه به صورت

كه از جدول  1مالحظه مي گردد ،درصد اسيديته قابل

آزاد استفاده شدهاند .وقوع تخمير در اين دما نيز ممكن

تيتر و  pHدر تمام تيمارها در طول نگهداري در هر دو

است با مصرف قندها موجب كاهش بريكس و افزايش

دما به ترتيب افزايش و كاهش يافت كه اين تغييرات فقط

اسيديته قابل تيتر شده باشد .در تيمار FPAJ

در تيمار  FPAJنگهداري شده در دماي محيط معنيدار

پروبيوتيکها به آساني مي توانند قند را مصرف كنند

بود ( .)P<0.05درصد اسيديته قابل تيتر در آب سيب

ولي در تيمار  EPAJكپسول ها مانع دسترسي آسان

حاوي پروبيوتيک به صورت آزاد در دماي يخچال و

پروبيوتيک ها به قند مي شوند .بنابراين بريكس در

محيط به ترتيب  6/617و  6/15درصد و در تيمار حاوي

نمونه كپسوله شده نسبت به نمونه با پروبيوتيک آزاد

پروبيوتيک كپسوله شده به ترتيب  6/665و 6/62درصد

بريكس باالتر بود.

افزايش يافت (.)P>0.05

دينگ و شاه ( )5662گزارش كردند كه بريكس نهايي آب

دينگ و شاه ( )5662نيز گزارش كردند كه ميزان اسيد

سيب با پروبيوتيک كپسوله شده در پايان  0هفته

ماليک در آب سيب با پروبيوتيک آزاد در طول نگهداري

نگهداري باالتر از آب سيب با پروبيوتيک آزاد بود .شاه

به مدت  0هفته در دماي  2درجه سانتيگراد 6/15 ،ميلي

و همكاران ( )5616نيز گزارش كردند كه بريكس آب

گرم بر ليتر افزايش يافت ،در حاليكه در پروبيوتيک

ميوههاي مدل حاوي ل .رامنوسوس ،بيفيدوباكتريوم

كپسوله شده ميزان اسيد ماليک  6/67ميلي گرم بر ليتر

الكتيس و ل .پاراكازئي بعد از  0هفته نگهداري در دماي

افزايش پيدا كرد .نيالكوكيل و چاراالمپوپولوس ()5611

 2درجه سانتيگراد از  11/2به  1/1كاهش يافت.

نيز گزارش كردند كه در آب ميوههاي پرتقال ،گريپ

تغييرات شفافيت و كدورت

فروت ،آناناس ،انار و ليمو حاوي ل .پالنتاروم ،در طول

با توجه به نتايج حاصل ،در هر دو دماي نگهداري،

نگهداري در دماي  2درجه سانتيگراد به مدت  0هفته

تيمار  FPAJبطور معنيداري داراي كمترين ميزان

اسيديته قابل تيتر افزايش يافت كه با نتايج اين بررسي

شفافيت (شكل 3و  )2و بيشترين ميزان كدورت (شكل 5

مطابقت دارد.

و  )0بود ) .)P<0.05در حاليكه نمونه شاهد و نمونه

تاثیر دماي نگهداري بر زنده مانيالكتوباسیلوس اسیدوفیلوس آزاد و كپسوله شده در آب سیب

حاوي پروبيوتيک كپسوله بيشترين ميزان شفافيت و
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كمترين ميزان كدورت را داشتند.

جدو  -1ميانگين ويژگيهاي فيزيكيشيميايي آب سيب در طو نگهداري
آزمايش

نوع تيمار

دماي نگهداري 5±1°C

دماي نگهداري 55±5 °C

زمان نگهداري (روز)

زمان نگهداري (روز)

1

36

06

1

36

06

CAJ

3/23b

3/1b

3/15b

3/23b

3/21b

3/11b

FPAJ

3/22b

3/22b

3/13b

3/22b

3/25b

3/75c

EPAJ

3/23b

3/1b

3/15b

3/23b

3/17b

3/20b

CAJ
اسيديته قابل تيتر

6/526c

6/556c

6/525c

6/526c

6/536c

6/555c

FPAJ

()%

6/532c

6/555c

6/555c

6/522c

6/555c

6/315b

EPAJ

6/521c

6/525c

6/520c

6/535c

6/516c

6/575c

CAJ
بريكس

15/5c

15/1c

11/1c

15/5c

15/5c

11/1c

FPAJ

()%

15/3c

11/1c

15c

15/3c

11/13c

11/55d

EPAJ

15/1c

15c

11/1c

15/1c

15c

11/1c

CAJ
رطوبت

20/05a

27/7a

27/1a

20/05a

27/1a

22/6a

FPAJ

()%

22/65a

27/2a

27/15a

22/65a

22/65a

22/15a

EPAJ

27/1a

27/75a

22/65a

27/1a

22/55a

27/11a

pH

اعداد حداقل با يک حرف مشابه از لحاظ آماري معنيدار نيستند).) P<0.05

( CAJآب سيب شاهد)( FPAJ ،آب سيب حاوي ل .اسيدوفيلوس به صورت آزاد) و ( EPAJآب سيب حاوي ل .اسيدوفيلوس به
صورت كپسوله شده)

EPAJ

FPAJ

100
80
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40
20
0

CAJ

)Transmitance(625nm

b

c

a

120

نوع تيمار

داري در شرررفافيت و كررردورت ايجررراد نكررررده اسرررت
) .(P>0.05در تيمررار  ،EPAJبيررومس پروبيوتيررکهررا و
متابوليت هاي حاصل از فعاليت آنها در درون كپسولها
باقي مانده است و موجرب كراهش كمترر شرفافيت شرده
است .در نتيجه كپسول ها در حفظ شفافيت در آب سيب
مرروثر بودنررد .امررا پايرران دوره نگهررداري (در روز )06

شكل -3تاثير نوع تيمار بر شفافيت آب سيب در طو
نگهداري در دماي 5±1°C

بنرررابراين ،مررريتررروان نتيجررره گرفرررت كررره فعاليرررت ل.
اسرريدوفيلوس برره صررورت آزاد سرربب كرراهش معنرريدار
ميزان شفافيت و افزايش كدورت در آب سيب شده است
) )P<0.05اما استفاده از فرم كپسوله آن تغييرات معني-

احتماال از پايرداري كپسرولهرا كاسرته شرده و كردورت
افزايش يافته است
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EPAJ

در طول دوره نگهداري به مدت  156روز در دماي 5±1

)Transmitation(625nm

a
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درجه سانتيگراد كدورت در تيمار  EPAJنسبت به
تيمار  FPAJپايين تر بود ( .)P<0.05شاه و همكاران
( )5616گزارش كردند كه كدورت آب ميوههاي مدل

حاوي ل .رامنوسوس ،بيفيدوباكتريوم الكتيس و ل.
پاراكازئي بعد از  0هفته نگهداري در دماي  2درجه

CAJ

سانتيگراد به طور ميانگين به ميزان  6/53افزايش يافت

نوع تيمار

كه نتايج بررسي حاضر را تاييد ميكند.

شكل -4تاثير نوع تيمار بر شفافيت آب سيب در طو

ويژگيهاي حسي

نگهداري در دماي 25±5°C

FPAJ

EPAJ

در جدول  5اثر تيمارها بر خواص حسي آب سيب در
طول نگهداري در دو دماي  5±1و  55±5درجه سانتي-

50

CAJ

گراد نشان داده شده است .با توجه به جدول ،5در هر

40

a

a

20
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10

)Turbidity(NTU

30

دو دماي نگهداري تيمارهاي آب سيب با پروبيوتيک
آزاد و كپسوله شده از لحاظ خواص حسي (رنگ ،طعم
و پذيرش كلي) با آب سيب شاهد تفاوت معني داري
نداشتند ( .)P>0.05افزودن ل .اسيدوفيلوس به آب سيب
بر خواس حسي آن تاثير منفي نداشت و افراد مايل به

0
60

1

30

استفاده از آب سيب پروبيوتيک به شكل آزاد و كپسوله

زمان نگهداري(روز)

شده بودند .آگاهي مصرف كننده از مزاياي سالمتي

شكل -5اثر تيمارها بر كدورت آب سيب در طو نگهداري
در دماي 5±1°C

پروبيوتيک ها و عرضه آنها در بازار سبب افزايش
ترجيح مصرف كننده به اين محصول ميشود .نتايج
مشابهي نيز توسط لوكو و دالهانتي ( )5662گزارش

EPAJa

CAJ

FPAJ

40

سالمتي پروبيوتيکها موجب افزايش ترجيح مصرف

)Turbidity (NTU

50

شده است .آنها نيز بيان كردند كه آگاهي از مزاياي

30

b
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b

20

c

c

c

c

c

10
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60

30

1

زمان نگهداري(روز)

شكل -6اثر تيمارها بر كدورت آب سيب در طو نگهداري
در دماي 25±5°C

كنندگان نسبت به آب پرتقال معمولي گرديد.
زمردي و همكاران ( )5611گزارش كردند كه پنير سفيد
فراپااليش محتوي مقدار الكتوباسيلوسها از نظر طعم و
بافت اختالف معنيداري با نمونه شاهد نداشتند كه
نشان مي دهد افزايش الكتوباسيلوسها اثرات نامطلوبي
بر خواص حسي ندارند .از اين لحاظ نتايج اين تحقيق با
نتايج زمردي و همكاران ( )5611مطابقت دارد .اوزر و
همكاران ()5661نيز نشان دادند كه پنيرهاي سفيد تركيه
حاوي باكتريهاي پروبيوتيک ل .اسيدوفيلوس و
بيفيدوباكتريوم بيفيدوم كپسوله شده داراي خواص
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آن نداشت كه نتايج اين بررسي را تاييد ميكند.

جدو  -2اثر تيمارها در ويژگيهاي حسي تيمارهاي آب سيب
نوع تيمار
CAJ

ميانگينهادر دماي55±5°C

ميانگينها در دماي 5±1°C
رنگ

طعم

پذيرش كلي

رنگ

طعم

پذيرش كلي

2/52a

2/15a

2/5a

2/2a

2/2a

2/00a

a

a

a

a

a

a

FPAJ

2/5

2/52

2/52

2/62

3/13

3/13

EPAJ

3/10a

3/10a

2/10a

2a

3/32a

3/73a

اعداد حداقل با يک حرف مشابه از لحاظ آماري معنيدار نيستند).) P<0.05
( CAJشاهد)( FPAJ،حاوي ل .اسيدوفيلوس به صورت آزاد) و ( EPAJحاوي ل .اسيدوفيلوس به صورت كپسوله شده)

نتيجه گيري

در ساير تيمارها بيش از ميزان پيشنهادي مورد نياز

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه كپسوله كردن،

براي تامين اثرات سالمتي بود (باالتر از  160سيكل

زنده ماني ل .اسيدوفيلوس را در هر دو دما به ميزان

لگاريتمي از سلولهاي زنده) .با وجود باال بودن تعداد

يک سيكل لگاريتمي از سلول¬هاي زنده افزايش داد .در

ل .اسيدوفيلوس در تيمارهاي نگهداري شده در دماي

پايان دوره نگهداري تعداد پروبيوتيکها در تيمارهاي

محيط ،براي جلوگيري از امكان وقوع تخمير در دماي

نگهداري شده در دماي محيط  1/5سيكل لگاريتمي از

محيط و براي افزايش عمر انبارماني ،بهتر است نمونهها

سلول¬هاي زنده بيشتر از دماي يخچال بود .تغييرات

در يخچال نگهداري شوند.

خواص شيميايي در تيمارهاي آب سيب نگهداري شده

در نتيجه استفاده از كپسوله كردن نه تنها تاثير منفي بر

در دماي  5±1درجه سانتيگراد و نيز نمونههاي

خواص فيزيكيشيميايي و حسي آب سيب نداشت ،بلكه

نگهداري شده در دماي محيط در تيمار حاوي ل.

موجب افزايش زندهماني ل .اسيدوفيلوس در طول

اسيدوفيلوس كپسوله شده معنيدار نبود .اما استفاده از

نگهداري آب سيب نيز گرديد .بنابراين ،ميتوان از ل.

فرم آزاد پروبيوتيک موجب كاهش خواص كيفي آب

اسيدوفيلوس كپسوله شده با موفقيت در توليد آب سيب

سيب گرديد .استفاده از فرم كپسوله پروبيوتيکها

پروبيوتيک بهره جست.

تغييرات معني داري در شدت شفافيت و كدورت ايجاد
نكرد ،اما در آب سيب حاوي ل .اسيدوفيلوس به صورت

تشكر و قدرداني

آزاد ،شدت شفافيت و كدورت به ترتيب كاهش و افزايش

نگارندگان مقاله مراتب سپاس خود را از همكاري

يافت .با توجه به ارزيابي خواص حسي ،افزودن ل.

آزمايشگاه صنايع غذايي بخش فني ومهندسي مركز

اسيدوفيلوس به آب سيب تاثير منفي بر رنگ و طعم

تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي آذربايجان غربي به

نمونهها نداشت و افراد مايل به استفاده از آب سيب

دليل قرار دادن امكانات آزمايشگاهي تشكر و

پروبيوتيک به شكل آزاد و كپسوله شده بودند .در پايان

قدردانيمينمايند.

دوره نگهداري (بعد از  06روز) به جز تيمار FPAJ

نگهداري شده در دماي يخچال ،تعداد ل .اسيدوفيلوس
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Abstract
In this study, effect of storage temperature on survival of free and encapsulated Lactobacillus
acidophilusin in apple juice and physicochemical and sensorial properties of final products was
investigated during 60 days storage at ambient (25 ± 5°C) and 5 ± 1°C. There were three treatments
in two replicates, including: 1. Control apple juice (CAJ), 2. Apple juice containing Lactobacillus
acidophilus in free form (FPAJ) and 3. Apple juice containing Lactobacillus acidophilus in
encapsulated form (EPAJ). The results showed that the encapsulation caused an increase of 1 log in
the number of L. acidophilus in both storage conditions. Moreover, the number of probiotics in the
kept samples at ambient was 1.5 log cycle greater than those kept at 5 ± 1°C at the end of storage.
The Lactobacillus acidophilus in encapsulated form had not significant effect in transparency and
turbidity (P>0.05), but the L. acidophilus in free form decreased transparency and increased
turbidity in apple juice. The results of sensorial evaluation showed that using of L. acidophilus in
apple juice had not adverse effect on color and flavor in samples. At the end of the storage period,
except the treatment FPAJ stored at 5 ± 1 °C, the number of L. acidophilus in the rest of samples
was greater than minimum number of the recommended therapeutic products (106cfu/g). In despite
of high number of L. acidophilus in treatments stored at 25 ± 5 °C, to prevent the possibility of
fermentation in ambient temperature and to increase shelf-life, it is recommended to store such
products at 5 ± 1°C. Therefore, L. acidophilus in capsulated form could be used successfully in
apple juice not only caused no adversary affects in the physicochemical and sensorial properties,
but also increased survival of it’s probiotics.
Keywords: Encapsulated, Lactobacillus acidophilus, Probiotic, Sensorial properties, Transparency
and Turbidity

