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 چکیده

 اين به مربوط مطالعات از ايي عمده بخش الكتيك، هايكتري با بومي هايسويه شناسايي و رديابي اخير، دهه دو طي

 حمل جهت كپسوالسيون كارآمدي بررسي تحقيق اين از هدف .است داده اختصاص خود به را هاميكروارگانيسم از گروه

 روده و معده شده سازي شبيه شرايط در باكتري بقاي بررسي ( وKC355240) پالنتاروم الكتوباسيلوس بومي باكتري

و سازي شده و با استفاده از آلژينات كلسيم ريزپوشاني گرديد فعال الكتوباسيلوس پالنتارومباكتري بومي  .باشدمي

سازي شده عبور از شرايط شبيه طي پروبيوتيكي باكتري مانيزنده اندازه و مورفولوژي ذرات تعيين شد. سپس قابليت

شناسي ريختبررسي قرار گرفت.  مورد (روده، نمك صفراوي pH =4/7، آنزيم پپسين در معده و pH=2) رودهمعده و 

ت آلژينات به منظور تشكيل داد؛ كه نشان دهنده اثر مثب هايي با ظاهركروي را نشان، كپسولSEMها با روش دانك

كپسوالسيون باكتري با آلژينات منجر به  نتايج اين مطالعه بيانگر اين است كه اي يكنواخت براي اين باكتري است.ديواره

 بقاي كلسيم ناتآلژي با شده، همچنين ريزپوشاني ميكرومتر 011 از كمتر قطر با كروي و منظم شكل، يك هاييتوليد دانك

 بخشد. سيكل لگاريتمي بهبود مي 4را تا  طي عبور از سيستم گوارشيپالنتاروم  باسيلوس الكتو باكتري
 

 ميكروسكوپ روده، و معده شده سازي شبيه محيط باكتري پروبيوتيك بومي، ريزپوشاني، کلیدی:واژگان 

 SEMالكتروني
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 مقدمه

 زنده هاييكروبم از نوع ها اجزاء غذاييپروبيوتيك

 كننده مصرف ميزبان بر سالمت مفيدي اثرات هستند كه

 ي اسيدخانوادهجزو عمدتاً گذارند ومي جاي به شان

 پيشينه هاآن از استفاده كه هستند هاباكتري الكتيك

 محرز كامالً ها آن بودن ايمن رو اين از دارد؛ طوالني

ظور ، به من(0111همكاران  سالمينن و) است گشته

مختلف  ها در محصوالت غذايياستفاده از پروبيوتيك

ها در محصوالت ماني آنهمواره سعي بر بهبود زنده

غذايي و شرايط شبيه سازي شده معده و روده بوده 

است به اين منظور از فرايند ميكروانكپسوالسيون در 

ها استفاده شده جهت افزايش زنده ماني پروبيوتيك

براي  روشي عنوان به يوناست. ميكروانكپسوالس

 نامناسب شرايط برابر در زنده هايسلول حفاظت

بقاي آن ها در  افزايش به منجر كه است محيطي

ه سازي شده معده و روده محصول و شرايط شبي

 ماتريكس در هاسلول فيزيكي نگهداريگردد. مي

 عوامل با مستقيم تماس از را هاسلول شده انكپسوله

 مواد و خروج ورود باعث زمانو هم كرده حفظ مضر

؛ آنال و 0837همايوني ) شودمي ماتريكس از مغذي

 گزارشات(. 2114؛ تالواكر و كايالساپاتي 2117سينگ 

 افزايش در ريزپوشاني بخشيثمر بر مبني گوناگوني

 –اسيدي شرايط از گذر طي هاپروبيوتيك بقاي قابليت

 در كوچك روده و لوزالمعده معده، صفراوي –آنزيمي

 كه دريافت 0131راا در  مثال براي است. دست

 پوشينه با سودوالنگوم. بيفيدوباكتريوم ريزپوشاني

 شرايط در را آن بقاي (CAP)فتاالت  – استات – سلولز

 آزمايشات. دهدمي افزايش معده اسيد شدهسازيشبيه

. بيفيدو باكتريوم بقاي كه داد نشان 2111 در سال  لي

 شرايط در كلسيم آلژيناتزپوشاني شده با ري النگوم

 قابل طور به (=5/0pH) معده اسيد شده سازيشبيه

وند مرتضويان و سهرابيابد )مي افزايشمالحظه اي 

 و ملل ژنتيكي ذخائر با در نظر گرفتن غناي(. 0835

 جغرافيايي، معرفي مناطق در ژنتيكي تنوع به توجه

 و آب شرايط با سازگار و بومي آغازگر هايسويه

هدف از  . لذا هر منطقه بسيار حائز اهميت است هوايي

كلسيم ريزپوشاني با آلژيناتبررسي تأثير  پژوهش  اين 

الكتوباسيلوس پالنتاروم بومي  سوشبر ميزان بقاء 

La7در  ،اثبات رسيده است ، كه خواص پروبيوتيكي آن

 باشد.ه دستگاه گوارش ميسازي شدشرايط شبيه

 

 ها موادوروش

تجهيزات و مواد اوليه اي كه در اين تحقيق مورد 

 استفاده قرار گرفت عبارت اند از:

الكتوباسيلوس  بومي خالص ليوفيليزه باكتريكشت 

مركز نگهداري سوش هاي بومي )  La7پالنتاروم

)ميرلوحي و  اصفهان دانشگاه علوم پزشكي

 ؛ فاضلي و همكاران0837؛ ميرلوحي 0837همكاران

؛ ميرلوحي و همكاران 2113وحي و همكاران ؛ ميرل2101

، )شركت مرک، آلمان( MRS Agarمحيط كشت(، 2111

 شركت از B8756 تجاري )شماره امالح صفراوي

 )شماره ، آلژينات سديم با ويسكوزيته متوسط( سيگما

 كلزا )شركت، روغن ( سيگما شركت از 2188 تجاري

ه تجاري با شمار 31، تويين( گلستان عاليا غذايي صنايع

322037 (P 8074 Sigma)شركت  ، كلرور كلسيم(

 0، سود )مرک، آلمان( ، سيترات سديممرک، آلمان(

 .)مرک، آلمان( نرمال

 میکروارگانیزم سازی آماده

 كد) پالنتاروم الكتوباسيلوس سويه سازي فعال براي

 از ليوفيليزه صورت به كه ،( KC355240  دسترسي

 مقداري به آغشته وزنيس آنس است، شده تهيه اصفهان

 MRS مايع محيط ليتر ميلي 5 به را ليوفيليزه باكتري از

 سرعت به بسته) ساعت 01-24 زمان مدت به و افزوده

 خارج خود لگاريتمي فاز از كه طوري به باكتري رشد

 در حاصل نمونه سپس. گرديد تكثير C°87 در( نشود

 شرايط تحت و تلقيح MRS مايع محيط ليتر ميلي 15

 بوسيله حاصله بيومس پايان در. شد تكثير فوق

 و دقيقه 5 مدت براي g×7311 در دار يخچال سانتريفوژ
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 با مرحله دو در و جداسازي گرادسانتي درجه 4 دماي

 جهت و شده شسته %0/1 واتر پپتون استريل محلول

مكرم و ) گرفت قرار استفاده مورد اينكپسوالسيون

 (. 0831همكاران 

 آلژینات در پالنتاروم باسیلوس کتوال کپسوالسیون

 روش از استفاده با ريزپوشاني روش اين در

 و( 2112) تراستراپ توسط كه خارجي ژالتيناسيون

 بدين .گيردمي انجام است، گرديده گزارش( 2113) االن

 آبميلي ليتر 51 در سديم آلژينات گرم5/1 مقدار منظور

 و گرديده، سپس اتوكالو شده حل استريل غير ديونيزه

 تا گرديد نگهداري يخچال در روز شبانه يك مدت به

 آلژينات بعد روز. كنند جذب آب خوبي به آلژينات ذرات

 محيط با دمايي هم منظور به يخچال از خارج به

 رسوب از گرم يك مقدار سپس. شد منتقل آزمايشگاه

 سديم آلژينات كمي مقدار به شده سانتريفوژ باكتري

 روغن گرم 11 حاوي محلول به هقطر قطره و اضافه

 استفاده با كه 31 توئينگرم  0 حاوي( كلزا) نباتي مايع

 شدن مخلوط درحال rpm 751در مغناطيسي زن هم از

 قرار دور همين در دقيقه 21 مدت به و گرديد اضافه بود

 يون حاوي امولسيون يك از ليتر ميلي 41 سپس. گرفت

 نباتي مايع روغن گرم 11 انحالل از شده تهيه)  كلسيم

 0/1 كلسيم كلرور گرم 5/81 و 31 تويين گرم5/1 ،(كلزا)

 بشر به قطره قطره و شده ريخته بورت در( موالر

 اثر در(. rpm 011) گرديد اضافه باكتري رسوب حاوي

 شكل كپسول يديواره كلسيم محلول با آلژينات تماس

. شد نشينته ريز قطرات شكل به ها دانك و گرفت

 ريخته دكانتور قيف درون حاصل محلول بعد درمرحله

 جداسازي منظور به PS1  بافر ليتر ميلي 41 مقدار شده

 دقيقه 81 مدت به محلول گرديد، اضافه آن به فازها

 راحتي به ها كپسول سپس گرفت، قرار شرايط اين تحت

 كامالً شرايط تحت مراحل اين تمام. شد جدا دكانتور از

    گرديد. انجام استريل

 

                                                           
1 Peptone saline 

 ها کپسول در افتاده دام به های باکتری شمارش

 باكتري ريزپوشاني فرايند كارايي تعيين جهت

 صافي كاغذهاي توسط را هاميكروكپسول پروبيوتيكي،

 و كرده جدا بودند معلق آن در كه PSمحلول  از استريل

 ليتر ميلي11 ها، داخل ميكروكپسول از گرم 0 مقدار

 pH كه استريل سديماتسيتر )وزني/حجمي( %0 محلول

 مدت به و شده پراكنده است شده تنظيم 1 حدود در آن

 عمل مغناطيسي، همزن توسط اتاق دماي در دقيقه 01

 ديواره فرايند اين طي در. كرد پيدا ادامه همزدن

 به باكتريايي هايسلول و شده تخريب آلژينات هايدانك

 سازيرقت عمل مرحله اين از بعد. شوند مي رها بيرون

 در MRS Agar محيط از استفاده با ميكروبي كشت و

 ساعت43 مدت به C °87دماي در و هوازي بي شرايط

مكرم و ) گرديد شمارش ها باكتري تعداد و شد انجام

  (.2111همكاران 

 ها کپسول فیزیکی های ویژگی بررسی

 ها آن پراکنش و نحوه ذرات اندازه تعیین

 ها آن از هريك وانيفرا و كپسول اندازه تعيين براي

 Japan) مدل ذرات قطر گيري اندازه ازدستگاه

SHIMADZU 2101-SALD )اين براي. شد استفاده 

 پراكنده درجه 11 اتانول در آلژينات هايكپسول منظور

 ميانگين حجم قطر اساس بر نتايج و شد

 به مربوط هاي فرمول اساس بر و خطا استاندارد±ذرات

 .گرفت قرار زآنالي مورد ميانگين قطر

 

 

 
 ميكرون، حسب بر ذرات قطر تيب تر به σ  و jq و jx كه

 .هستند خطا استاندارد و ذرات توزيع درصد
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 میکروسکوپ از استفاده با ذرات مورفولوژی تعیین

 الکترونی

 ظاهري شكل مشاهده و ذرات مورفولوژي تعيين براي

 استفاده SEM  الكتروني ميكروسكوپ روش از آنها

 طرفه دو چسب وسيله به ها كپسول جهت بدين. ودشمي

 تثبيت انگلستان كشور ساخت (SC7620) كوتر روي بر

 داده پوشش وپالديم طال بوسيله دقيقه 2 مدت به و

 ميكروسكوپ بوسيله ها كپسول مشاهده. شدند

 با آلمان كشور ساخت( LEO 1450 VP) مدل الكتروني

همكاران و  مكرم) شد انجام Kv20 الكتروني تابش

0831.) 

 شده سازی شبیه شرایط در باکتری بقاء ارزیابی

 روده و معده

 ويزوسو توسط شده ارائه روش طبق منظور، اين به

 محلول معده، شيرة تهيه جهت( 2111) همكاران پينتو و

 21/2 كلرورسديم، ليتر در گرم 28/1 حاوي الكتروليت

 ليتر در گرم 221/1 پتاسيم، كلرور درليتر گرم

 شكل به سديم كربناتبي درليتر گرم 2/0 و كلسيمروركل

 نرمال 3 كلريدريك اسيد بوسيله آن pH و تهيه استريل

 آزمايش انجام زمان در. شد داده كاهش 2 ± 2/1 تا

 افزوده آن به درصد8/1 نهايي غلظت تا پپسين آنزيم

 محلول از استفاده با روده شده سازي شبيه شيرة. شد

 درليتر گرم 281/1 حاوي استريل الكتروليت

 گرم 4/1 سديم، كلرور درليتر گرم 23/0 پتاسيم،كلرور

 شد تهيه اكسگال درصد 5/1 و كلسيم كربناتبي درليتر

 (.2111 ويزوسو پينتو)

، (2111) همكاران و مكرم رضايي روش براساس سپس

 يك آن معادل يا باكتريايي كپسولهاي از گرم 0 مقدار

 ويال داخل، آزاد هاي باكتري نسيونسوسپا ازليتر ميلي

 مدت براي شده،ريخته معده شيره از ليتر ميلي 1 حاوي

 قرار شدنشيك حال در C°87 انكوباتور در ساعت دو

 ساعته نيم طي فواصل زمانيزنده ماني آن و  گرفته

در شيره معده بررسي گرديد. ( دقيقه021،11،11،81،1)

در روده، ابتدا  انيتعيين  قابليت زنده م به منظور سپس

 به يك شده، سپسبه مدت يك ساعت در محيط معده ش

روده  شده سازيشبيه محيط ليتر ميلي 01 حاوي ويال

 C °87انكوباتور در ساعت دو به مدت و يافته انتقال

 ساعته نيم زماني فواصل طي زنده ماني آن گرفت. قرار

 سلولهاي تعدادگرديد.  محاسبه( دقيقه021،11،11،81،1)

 با ،آزاد صورت به پروبيوتيك حاوي هاينمونه در زنده

 كشت واتر پپتون توسط سازي رقيق روش از استفاده

به منظور  ،دانك حاوي هاينمونه حاليكه در داده شد،

 0 سديم سيترات محلول در حل شدن ديواره آن،

بعد از اين مرحله عمل رقت سازي  .قرار گرفت درصد،

تعداد  ام شد ودر محيط كشت انتخابي انج

 ساعت 43 تا 24 از بعد ،هاي باقيماندهپروبيوتيك

 اين .شمارش گرديد ،C°87دماي  در گذاري گرمخانه

 صورت پذيرفت نمونه هر براي تكرار 8 با شمارش

 (.2111مكرم وهمكاران )

 آماری آنالیز

 كامال فاكتوريل طرح از استفاده با ها داده آماري آناليز

 و گرفت صورت SPSS افزار نرم از استفاده با تصادفيً

 .شد انجام دانكن روش به هاداده ميانگين مقايسه
 

 نتایج و بحث

نتايج اين پژوهش با بررسي تصاوير به دست آمده از 

هاي حاوي يكروسكوپ الكتروني از ميكروكپسولم

استفاده از  باكتري پروبيوتيك حاكي از اين بود كه با

كروي با  و منظم كل،ش هايي يكدانك روش امولسيوني

ميكرومتر توليد گرديد كه بيان كننده  011قطر كمتر از 

تأثير بسزاي آلژينات به عنوان پوشش براي باكتري 

اي يكنواخت وكروي بوده و منجر به تشكيل ديواره

-كپسول (VMD)(. قطر حجم ميانگين 0شكل )گردد مي

ميكرومتر و مقدار انحراف معيار از  41/3ها برابر 

 %11ميكرومتر به دست آمد. قطر 317/1نگين معادل ميا

 %51ميكرومتر، 178/15( مساوي و يا كمتر ازd 90ذرات )

(50 d مساوي )ها كپسول %01براي ميكرومتر و  2/07

)10d)  ميكرومتر به  531/1قطري مساوي و يا كمتر از
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 هاكپسول اندازه كه است شده ادعا  .(2)شكل  دست آمد

 هاباكتري ماني زنده و قابليت غذايي ماده ظاهر روي بر

 يك از بزرگتر هايكپسول ديگر عبارت به .دارد تاثير

شوند  مي غذايي ماده بافت شدن خشن موجب متر ميلي

 در تاثيري ميكرون 011از كمتر قطر با هاي كپسول و

 از را خود حفاظتي و اثر ندارند هاباكتري ماني زنده

 در بايد ها باكتري عه،مطال اين اساس دهند برمي دست

 تا شوند حفاظت ها كپسول اندازه از مشخصي دامنه

 به روده صفراي و غلظت معده PH در راندمان مهمترين

 ميكروارگانيزم ها، نوع كپسول قطر بر عالوه .آيد دست

 موثراست باكتري ماني زنده قابليت نيز بر شده حفاظت

ن همچنين كروي بود (.2112و همكاران  تراستراپ)

شكل ظاهري كپسول هاي تهيه شده در بستر آلژينات 

( و مكرم و 2113كلسيم توسط همايوني و همكاران )

 .( نيز گزارش شده است2111همكاران )

حال با در نظر گرفتن اندازه و شكل باكتري 

در اين پژوهش ميزان بقاي اين  الكتوباسيلوس پالنتاروم

روده  باكتري تحت شرايط شبيه سازي شده ي معده و

بررسي شد و همان طور كه انتظار مي رفت ريزپوشاني 

با آلژينات كلسيم باعث افزايش معني داري در بقاي 

گرديد چرا كه  الكتو باسيلوس پالنتارومباكتري 

ريزپوشاني، باكتري را در مقابل شرايط نامساعد 

محيطي محافظت مي كند. نتايج مربوط به بقاي اين 

شده معده وروده در زيباكتري در شرايط شبيه سا

به درستي بيان كننده  8آمده است و شكل 0جدول 

 گوناگوني افزايش بقاي اين باكتري مي باشد. مطالعات

است.  شده انجام شرايط اين تحت باكتري بقاي مورد در
 

 
 آلژینات های دانک در باکتری اندازی دام به از الکترونی میکروسکوپ تصویر -1شکل 
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 آناالیزر سایز پارتیکل دستگاه های داده اساس بر ها آن فراوانی صد در و میکروکپسول ذرات اندازه پراکنش نحوه  -2 شکل

 

در  گذاری گرمخانه ساعت 2از بعد La7 پالنتاروم الکتوباسیلوس شده پوشانی ریز و آزاد های سلول بقای میزان  -1جدول

 06 بعد از ( =4/7pH) ساعت گرمخانه گذاری در محلول شبیه سازی شده روده 2 و( =2pH) عدهم سازی شدهمحلول شبیه

 (C°37)  معده مشابه شرایط در گذاریگرمخانه دقیقه

 شرايط شبيه سازي شده روده شرايط شبيه سازي شده معده  

 (cfu/gسلول ريزپوشاني شده ) (cfu/mlسلول آزاد ) (cfu/gسلول ريزپوشاني شده ) (cfu/mlسلول آزاد ) زمان)دقيقه(

1 (2±1/4)×0107 )2±1/2(×0107 )2±1/4(×0107 )2±1/2(×0107 

81 )4/5±1/7(×0102 )0/7±1/8( ×0100 )1/5±1/8(×011-017 )2/8±1/4(×0101 

11 )0/8±1/5( ×011 )5 ±1/0(×0101 )2/05±1/0(×011 )3±1/2(×011 

11 )0/2±1/2( ×017-013 )5 ±1/0(×0101 )0/14±1/4(×011 )5±1/8(×011 

021 )1/5 ±1/2(×011-017 )8±1/5(×0101 )0/34±1/4( ×011 )8±1/0(×011 
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( ♦.) روده و معده شده سازی شبیه شرایط در پالنتاروم الکتوباسیلوس باکتری مانی زنده قابلیت منحنی  -3شکل 

شده کپسولهپالنتاروم توباسیلوس الک (■) آزاد، پالنتاروم الکتوباسیلوس

 

 مختلف گونه نه( 2112) همكاران وتراستراپ 

 گوارش دستگاه شرايط تحمل نظر از را بيفيدوباكتريوم

 آنها تحمل در زيادي اختالف و داده قرار مطالعه مورد

 مشاهده( gr/l01-5)نمك غلظت و معده شيره به نسبت

  به نسبت الكتيس بيفيدوباكتريوم ها اين بين در. كردند

pH بود باكتري ترين مقاوم صفراوي هاينمك و پايين .

 آلژينات هاي كپسول در را نژادها از برخي محققان اين

 ها سلول مخلوط امولسيفيكاسيون ،µm 71-21اندازه با

 اتصال سپس و گياهي روغن يك در سديم آلژينات و

 بررسي نتايج. كردند انكپسوله كلروركلسيم با عرضي

 كه داد نشان الكتروني ميكروسكوپ با ها يكروكپسولم

 با زيادي ميزان به و بوده متخلخل ريز ذرات اين

 درطول ها ميكروكپسول اين. اند شده انباشته ها باكتري

 Mكلسيمكلرور محلول در C°4 در نگهداري دوره

 و روز 01 براي ترشخامه و( چربي%2) شير در و15/1

 براي( pH=2) دهمع شده سازي شبيه محيط در

 كردن ميكروكپسوله اما. ماندند زنده C87°در ساعتيك

 در اسيد به حساس بيفيدوباكتريهاي حفاظت بر اثري

 همكاران و كيم ديگري مطالعه در. نداشت معده محيط

 موثري روش كپسوالسيون كه دادند نشان نيز( 2113)

 توسط صفراوي نمكهاي بيشتر تحمل براي

)كيم و همكاران  بود خواهد يلوساسيدوف الكتوباسيلوس

 مثبت اثر گزارش ضمن( 2111) همكاران و مكرم. (2113

 بهبود بر كلسيم آلژينات بستر در ميكروكپسوالسيون

 روده شرايط در اسيدوفيلوس الكتوباسيلوس بقاي

 شرايط در باكتري اين ماني زنده قابليت كه دادند نشان

 تنهايي به معده شرايط از كمتر روده و معده تركيبي

 اساس بر حال عين در(. 2111مكرم و همكاران ) است

 بر تاثيري كپسوالسيون پژوهشگران از برخي نظر

سلطانا و ) ندارد پروبيوتيك هايباكتري مانيزنده

 (.2111همكاران 

 ،(2111) همكاران و جيبابسي گزارش براساس

 در پالنتاروم الكتوباسيلوس از سويه سه كپسوالسيون

 زنده قابليت افزايش سبب پروتئين وي -ژيناتآل پوشش

 معده و روده شده سازي شبيه شرايط در باكتري ماني

 پس دارپوشش باكتريهاي تنها ها آن عقيده به. شود مي

 يك مدت به ،3/0 حدود pH) اسيدي شرايط از گذر از

 تحمل را روده در موجود صفراي توانند مي( ساعت

 شرايطي چنين در كپسول دفاق انواع از يك هيچ و نمايند

 باكتري اين اروپا اتحاديه قوانين طبق بر. اند نمانده زنده
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 استفاده غذايي ماده گرم هر در 01 1 تعداد به تواند مي

 از فرموالسيون در بافري حالت وجود بعالوه. شود

 اسيديته تغيير از ناشي شوكهاي تا باشد مي ضروريات

 (.2111 جيبابسي و همكاران) برسد حداقل به

 ،(2111) همكاران و سلطانا كارهاي با همچنين نتايج اين

 به آلژينات از استفاده دادند نشان كه دارد مطابقت

 فراهم را كافي حفاظت تواندنمي پوشش عنوان به تنهايي

 كردند تاكيد ثانويه پوشش از استفاده لزوم بر و آورد

 در (2111) همكاران و كاپال(. 2111سلطانا و همكاران )

 مشاهده شدهكپسول هايپروبيوتيك روي بر آزمايشي

 فقط ماه، يك از پس C87°در نگهداري طي در كه كردند

 زنده لگاريتمي پايه 1 درحد شده، كپسول هاي نمونه

 به ها باكتري تعداد نگهداري دوم ماه طي در و اند مانده

 ها آن يافت، كاهش گرم در ميليون يك مقدار از كمتر

 تواند مي  °Cيا C°20 دماي از استفاده كه دداشتن بيان

 حد در ها باكتري ماني زنده حفظ موجب ماه 1 تا

 ريبكا همچنين(. 2111كاپال و همكاران ) شود استاندارد

 كپسوله هايپروبيوتيك كه است كرده گزارش( 0115)

ريبكا و ) ندارند مانيزنده قابليت ماه دو از بيش

 (.0115كايالساپاتي 

 گرفت نتيجه توان مي گوناگون مطالعات نتايج براساس

 در مهمي بسيار نقش ها پروبيوتيك ريزپوشاني كه

 نامساعد شرايط برابر در ها ميكروارگانيزم اين حفاظت

 معده و روده شده سازي شبيه شرايط جمله از محيطي

 اين گربيان پژوهش اين نتايج مجموع در. كند مي ايفا

 با (La7) پالنتاروم سيلوسالكتوبا ريزپوشاني كه است

 از بعد باكتري مانيزنده گرددمي سبب كلسيم آلژينات

 لگاريتمي سيكل 4 تا گوارشي سيستم مدل از عبور

 .يابد بهبود

 

 تشکر و تقدیر

 و علوم پژوهشكده هاي مساعدت از ميدانم الزم خود بر

 فردوسي دانشگاه دانشگاهي جهاد غذايي مواد فناوري

 و تشكر كاركمال اندر دست زيزانع همكاري و مشهد

 .نمايم را داني قدر
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Abstract 

During the last two decades, too many studies have been assigned to lactic acid bacteria (LAB) 

detection and identification of native strains of LAB. The aim of this study was to examine the 

efficacy of capsulation to carry native LAB, Lactobacillus plantarum (KC355240), and bacteria 

survival in simulated gastrointestinal conditions. The native Lactobacillus plantarum was activated 

and microencapsulated using calcium alginate, and then the size and morphology of the particles 

was determined. Then the ability of probiotic bacteria survival through passing the simulated 

gastrointestinal conditions (pH=2 pepsin and pH=7.4 bile salt solution) was investigated. 

Morphology of   the beads using SEM showed globular capsules and this indicating positive effect 

of alginate in order to form a steady wall for these bacteria. In addition, improving survival ability 

of bacteria through passing gastrointestinal system simulation indicated appropriate substance of 

calcium alginate to microencapsulating. The results indicate that this method of microencapsulation 

lead to generate the same, regular and spherical beads with diameter less than 100 micrometers and 

also microencapsulating with calcium alginate will improve survival of Lactobacillus plantarum 

bacteria through passing digestive system in about four logarithmic cycles. 
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