نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  22شماره  /1سال 1311
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چکيده
بستني سينبيوتيك حاوي يك درصد نشاسته مقاوم به عنوان پريبيوتيك و دو گونه از باكتريهاي اسيد الكتيك به نام
الكتوباسيلوس كازئي و بيفيدوباكتريوم الكتيس به عنوان پروبيوتيك به دو صورت آزاد و ريزپوشاني شده با استفاده از
روشهاي مرسوم بستنيسازي توليد گرديد .سپس زندهماني پروبيوتيكها در طول  6ماه نگهداري محصول در دماي
 -02درجه سانتيگراد مورد بررسي قرار گرفت .ريزپوشاني دو گونه مذكور در دانكهايي از جنس آلژينات كلسيم در
تركيب با نشاشته مقاوم منجر به افزايش  02درصدي در زندهماني باكتريها گرديد .به طوري كه پس از دو ماه تعداد
پروبيوتيكهاي زنده در هر گرم از بستني فراسودمند باالتر از  )cfu/g(029بود كه به مراتب بيشتر از تعداد توصيه شده
از سوي فدراسيون بينالمللي لبنيات ( )cfu/g027است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه بستني سينبيوتيك غذاي مناسبي
براي توزيع پروبيوتيكها در بين مصرفكنندگان است.
واژههای کليدی :بستني فراسودمند ،پروبيوتيك ،ريزپوشاني ،زندهماني
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Abstract
A synbiotic ice cream containing 1% of resistant starch as a prebiotic component and two strains of
lactic acid bacteria (L. casei and B. lactis) as probiotic bacteria was made by traditional ice cream
manufacturing method. The survival of microencapsulated and free probiotics in ice cream was
studied over a period of 6 months during storage at -20°C. Microencapsulated probiotics in
alginate-starch beads were survived 30% more than uncapsulated bacteria. The number of viable
probiotic bacteria in functional ice cream were more than 109 CFU/g by two months, which is
higher than that recommended by the International Dairy Federation (107 CFU/g). In conclusions
synbiotic ice cream is a good vehicle for delivery of probiotics in human diet.
Keywords: Functional ice cream, Probiotic, Microencapsulation, Survival

مقدمه
پروبيوتيك زنده در هر گرم از محصوالت لبني به هنگام

پروبيوتيكها ريز زندههايي هستند كه اگر به تعداد كافي

 بستني از قابليت خوبي.مصرف را ضروري دانسته است

 اثرات سالمتبخش،و به صورت زنده به روده برسند

براي توزيع پروبيوتيكها در ميان مصرف كنندگان

 پريبيوتيكها نيز.در ميزبان بر جاي ميگذارند

؛ همايوني و0227 برخوردار است (اكين و همکاران

كربوهيدراتهاي غيرقابل هضم يا با قابليت هضم

، كارايي پروبيوتيكها در ماده غذايي.)0223a همکاران

اندكاند كه رشد و يا فعاليت پروبيوتيكها را تشديد

 مدت زمان،بستگي به تعداد اوليه پروبيوتيكهاي زنده

 به ماده.)0220 سازمان بهداشت جهاني/ميكنند (فائو

 به نظر.نگهداري محصول و نوع ماده غذايي دارد

غذايي كه حاوي هر دو عامل پروبيوتيك و پري بيوتيك

ميرسد كاهش تعداد پروبيوتيكها در بستني ناشي از

 سينبيوتيك يا فراسودمند،به صورت همزمان باشد

اثرات سمي اكسيژن و فرايند انجماد است (همايوني و

؛0220 سازمان بهداشت جهاني/اطالق ميگردد (فائو

ريزپوشاني

همکاران

 فعاليت و زنده ماندن.)) (الف0031 همايوني و همکاران

پروبيوتيكها براي كاهش اثرات تخريبي فوق در اين

پروبيوتيكها به هنگام رسيدن به روده شرط الزم براي

 ريزپوشاني باعث حفظ.مطالعه استفاده به عمل آمد

 به همين دليل فدراسيون.بروز اثرات سالمتبخشي است

سلولهاي پروبيوتيکي از شرايط نامساعد محيطي در

) باكتريcfu/g(027 بينالمللي لبنيات وجود حداقل

از

،بنابراين

.))(ب
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افزایش زندهماني پروبيوتيكها به وسيله ریزپوشاني در بستني فراسودمند

11

بستني (مثل وجود بلورهاي يخ و اكسيژن هوا) و نيز

شدن ژل نشاسته ميگردد كه با نيروي اندكي به هم زده

شرايط اسيدي معده و قليايي ابتداي روده گرديده و بدين

ميشود .در همين موقع  02گرم نشاسته مقاوم ذرت با

ترتيب موجبات افزايش زندهماني پروبيوتيكها را فراهم

استفاده از همزن شيشهاي مخلوط گرديد .همه مراحل

ميسازد .در نتيجه مدت زمان ماندگاري بستني

فوق در شرايط استريل انجام پذيرفت .از سوي ديگر يك

فراسودمند نيز افزايش مييابد (همايوني و همکاران

گرم باكتري برداشت شده در مقداري آب مقطر به حالت

0223a؛ همايوني و همکاران .)0223c

معلق درآمد و به مخلوط آلژينات /نشاسته افزوده شد و
حجم مخلوط با استفاده از آب مقطر به يك ليتر رسانده

مواد و روشها

شد .سپس دو ليتر روغن كلزا با  2/0درصد

كشتهاي آغازگر الكتوباسيلوس كازئي ( )Lc-01و

امولسيونكننده (تويين )32در يك بشر پنج ليتري مخلوط

بيفيدوباكتريوم الكتيس ( )Bb-12به صورت خالص و

گرديد و مخلوط باكتري /آلژينات /نشاسته بر مخلوط

خشك شده انجمادي از شركت هنسن ( Horsholm,

روغن اضافه و به هم زده شد تا به حالت امولسيون

 )Denmarkتهيه شده و در محيط كشت اِم-آر-اِس-برات

درآيد .سپس دو ليتر محلول كلريد كلسيم  2/0موالر به

( )de Man-Rogasa-Sharpeدر دماي  07درجه

مخلوط حاصل از طريق ديواره بشر افزوده و به شدت

سانتيگراد به مدت  02ساعت فعال گرديدند .سلولهاي

هم زده شد و بعد به حال خود رها گرديد تا مخلوط به

پروبيوتيکي در انتهاي فاز رشد لگاريتمي به وسيله

دو فاز روغن و آب تفکيك گردد .در ابتداي تفکيك فازها،

سانتريفوژ ( Sorvall, model RC-5C,rotorGS-3,

محلول كلريد كلسيم در پايين بشر قرار گرفت و سپس به

 )Newtown, CTبا نيروي گريز از مركز  622 gبه مدت

تدريج قطرات ريز باكتري/آلژينات/نشاسته پراكنده شده

 02دقيقه در دماي  2درجه سانتيگراد جدا گرديد و به دو

در فاز روغني از روغن جدا گشته و قطره قطره وارد

صورت آزاد و ريزپوشاني شده در بستني سينبيوتيك

محلول كلريد كلسيم گرديده و در اثر تماس آلژينات با

غيرتخميري مورد استفاده قرار گرفت .براي ريزپوشاني

يونهاي كلسيم ،ديواره كپسول شکل گرفت و قطرات به

از روش اصالح شده امولسيونسازي استفاده به عمل

صورت دانكهايي در فاز پاييني تهنشين شدند .سپس

آمد (همايوني و همکاران .)0227a

اليه روغني جدا گرديد .دانكهاي تشکيل شده در فاز آبي

براي ريزپوشاني ،مخلوطي از دو درصد آلژينات

به وسيله دكانتور جدا شدند و يك بار با همحجم خود

( ،)Merck, Darmstadt, Germanyدو درصد نشاسته

محلول آب نمك  2/9درصد حاوي پنج درصد گليسرول

مقاوم ذرت( )Merck, Darmstadt, Germanyبا درجه

شستشو و در دماي چهار درجه سانتيگراد قرار داده

خلوص  99/9درصد و  2/0درصد كشت در يك ليتر آب

شدند .به منظور خشك كردن انجمادي دانكها ،حجم

مقطر استريل تهيه شد 02 .گرم آلژينات سديم به آرامي

اندكي از شير خشك بدون چربي بازساخته شده 00

به  322ميليليتر آب مقطر در حالي كه به وسيله مگنت با

درصد استريل ،مورد استفاده قرار گرفت و پس از

دور منظم هم زده ميشد ،اضافه گشت تا آلژينات

انجماد در نيتروژن مايع ،به روش خشك كردن انجمادي

كلوخهاي نشود و سپس استريل گرديد .پس از آن

خشك گرديد .همه مراحل فوق در شرايط استريل و به

محلول آلژينات به مدت يك شب در يخچال قرار داده شد

دور از هر گونه آلودگي ميکروبي انجام پذيرفت .قطر

تا ذرات آلژينات به خوبي آب جذب كنند .روز بعد محلول

 002دانك به طور تصادفي به وسيله ميکرومتر در زير

آلژينات از يخچال به محيط آزمايشگاه منتقل شد تا با

ميکروسکوپ نوري ( )Philips, Polandبا بزرگنمايي

محيط همدما شود .همدما شدن با محيط منجر به رقيق

 022اندازهگيري شد و به صورت ميانگين بيان گرديد.

111

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  22شماره  /1سال 1311

همایوني راد ،جوادي و ...

شمارش باكتريهاي پروبيوتيك زنده در بستني

نتايج و بحث

فراسودمند بالفاصله قبل و پس از انجماد در روزهاي ،0

اسيديته و  pHشير مورد استفاده در توليد بستني

 002 ،92 ،62 ،02و  032و نيز آزمونهاي معمول بستني

فراسودمند به ترتيب برابر  )°SH( 6/11±2/20و

شامل اندازهگيري  ،pHاسيديته ،ماده خشك ،چربي و

 6/62±2/20بود .نتايج آزمايشهاي شيميايي و فيزيکي

ضريب انبساط حجمي در سه تکرار انجام پذيرفت

نشان داد كه بستني فراسودمند داراي 03/1±2/01

(استاندارد ملي شماره 0212؛ همايوني و همکاران

درصد ماده خشك 3/0±2/21 ،درصد چربي و 91±1

(0032الف) ،همايوني و همکاران (0032ب)) .در نهايت

درصد ضريب انبساط بود .ميانگين قطر دانكها نيز در

ارزيابي حسي بستني فراسودمند به وسيله  00ارزيابي

حدود  07/32±0/11ميکرومتر به دست آمد .نتايج حاصل

آموزش ديده به عمل آمد .كليه آزمايشها به صورت

از

و

فاكتوريل (سه فاكتوره  )0×0×3در قالب طرح بلوكهاي

بيفيدوباكتريوم الكتيس پس از سپري شدن شش ماه در

كامل تصادفي در سه تکرار انجام گرفت و دادههاي به

بستني فراسودمند ،نشان داد كه بين گونه باكتريها

دست آمده پس از تبديل ،به وسيله نرمافزار اِس -آ -اِس

اختالف معنيداري در سطح احتمال يك درصد وجود

( )SASآناليز گرديد.

دارد .يعني مقاومت گونههاي باكتريايي در برابر شرايط

بررسي

زندهماني

الكتوباسيلوس

كازئي

بستني متفاوت بود.

شکل  -1روند کاهش تعداد سلولهای الکتوباسيلوس کازئي آزاد و ريزپوشاني شده در بستني فراويژه در طول  181روز
نگهداری در  -21درجه سانتيگراد

همچنين نتايج نشان داد كه باكتريهاي ريزپوشاني شده

بلورهاي يخ ،اكسيژن و فشار اسمزي داخل بستني)

نسبت به سلولهاي آزاد ،در همان دما و زمان نگهداري

مصون ميدارد .همچنين زندهماني بيفيدوباكتريوم

به ميزان  02درصد بيشتر زنده ميمانند .علت اصلي اين

الكتيس ريزپوشاني شده در بستني پس از شش ماه

پديده مربوط به اثر حفاظتي روكش آلژيناتي بر

نگهداري

به

باكتريهاي پروبيوتيك است كه آنها را از شرايط

الكتوباسيلوس كازئي ريزپوشاني شده ،دو برابر بيشتر

نامساعد محصول (دماي انجماد ،صدمات فيزيکي

(كاهش  2/7سيکل لگاريتمي در مقايسه با كاهش 0/2

در

-02

درجه

سانتيگراد

نسبت
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سيکل لگاريتمي به ترتيب براي بيفيدوباكتريوم الكتيس و

ريزپوشاني شده با سرعت بيشتري كاهش مييابند و

الكتوباسيلوس كازئي) است .كاهش تعداد باكتريهاي

شيب نمودار مربوطه تندتر است (شکل  0و .)0همچنين

زنده الكتوباسيلوس كازئي و بيفيدوباكتريوم الكتيس

الگوي كاهش شمار سلولهاي زنده الكتوباسيلوس

آزاد و ريزپوشاني شده تفاوت معنيداري در سطح

كازئي متفاوت از بيفيدوباكتريوم الكتيس بود .نتايج

احتمال پنج درصد از خود نشان داد .بنابراين ميتوان

نشان داد كه سلولهاي الكتوباسيلوس كازئي نسبت به

نتيجه گرفت كه زندهماني باكتريهاي پروبيوتيك به گونه

سلولهاي بيفيدوباكتريوم الكتيس در طول نگهداري

باكتري و حالت آن (آزاد يا داخل دانك) بستگي دارد .به

انباري در دماي  -02درجه سانتيگراد با سرعت بيشتري

طوري كه سلولهاي آزاد پروبيوتيکي نسبت به حالت

از بين ميروند (همايوني و همکاران .)0227b

شکل  -2روند کاهش تعداد سلولهای بيفيدوباکتريوم الکتيس آزاد و ريزپوشاني شده در بستني فراويژه در طول  181روز
نگهداری در  -21درجه سانتيگراد

نتايج به دست آمده از ارزيابي حسي نمونههاي بستني

صورت ريزپوشاني شده به مخلوط اوليه بستني

فراسودمند نشان داد كه افزودن باكتريهاي پروبيوتيك

بالفاصله قبل از انجماد ،روش مناسبي براي توليد بستني

به صورت آزاد و يا ريزپوشاني شده ،تاثيري بر رنگ،

فراسودمند است و تغييري در خصوصيات حسي

غيرتخميري

محصول در مقايسه با بستني معمولي ايجاد نميكند .از

طعم

و

بافت

بستني

فراسودمند

ندارد(همايوني و همکاران .)0223b

سوي ديگر نشان داده شد كه ريزپوشاني پروبيوتيكها
در داخل دانكهايي از جنس آلژينات كلسيم و نشاسته

نتيجهگيری

مقاوم ،زندهماني باكتريها را به طور معنيداري افزايش

بستني فراسودمند به دليل داشتن ماده خشك باال و pH

ميدهد .تعداد پروبيوتيكها در بستني فراسودمند پس از

خنثي ،غذاي مناسبي براي توزيع پروبيوتيكها در بين

گذشت سه ماه در حدود  )cfu/g(023-029در هر گرم

مصرفكنندگان است .اين مطالعه نشان داد كه افزودن

بود كه به مراتب از ميزان توصيه شده از سوي

باكتريهاي پروبيوتيك چه به صورت آزاد و چه به

فدراسيون بينالمللي لبنيات باالتر است.

1311  سال/1  شماره22  جلد/نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي

...  جوادي و،همایوني راد
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