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تحت  ATCC 39392الکتوباسیلوس کازئی بررسی اثر ریزپوشانی بر بقاي 
فشار اسمزي ناشی از قند در  شرایط شبیه سازي شده دسرهاي لبنی 

 پروبیوتیک
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   چکیده
با توجه به . به عنوان یک پروبیوتیک تجاري امروزه در فرآورده هاي لبنی بسیار مورد توجه است کازئی الکتوباسیلوس :هدف

عموماً درمعرض تغییرات فشار اسمزي  ها الکتوباسیلوساین که در دسرهاي لبنی از مقادیر زیادي قند استفاده می شود و  
بستر خود قرار می گیرند، براي افزایش میزان پایداري این میکروارگانیسم در برابر تغییرات فشار اسمزي در بستر دسرهاي 

  .گرفته شد و میزان اثربخشی آن در شرایط شبیه سازي شده دسرهاي لبنی بررسی گردیدلبنی روش ریزپوشانی به کار
درون کپسول هایی از جنس آلژینات کلسیم به روش امولسیون،  ATCC 39392الکتوباسیلوس کازئی   :روش پژوهش
خشک بازسازي شده حاوي پس از انتقال سلول هاي ریزپوشانی شده و نشده به صورت جداگانه به بستر شیر. ریزپوشانی شد

درجه سانتیگراد توسط شمارش  4هفته در دماي  8 انبارمانیسوکروز، بقاي آنها طی دوره %  25و % 15، %5غلظت هاي 
سلول هاي ریزپوشانی شده و نشده درون بستر شیرخشک ( میکروبی با فواصل دو هفته اي بررسی شد و با گروه هاي کنترل 

  .مقایسه گردیدند) بازسازي شده بدون قند
حاوي غلظت هاي مختلف قند یسه با بسترهاي درمقاریزپوشانی شده در بستر بدون قند  الکتوباسیلوس کازئی :نتایج و بحث

، پایداري سلول انبارمانیهفته  8، در حالی که پس از )>p 05/0(زنده ماندند  يبیشتربه تعداد  انبارمانیتا هفته چهارم دوره 
نا که از بدین مع). >p 05/0(هاي ریزپوشانی شده، درون بستر حاوي غلظت هاي مختلف قند نسبت به گروه کنترل، بیشتر بود 

این مسئله احتماالً ناشی از توانایی این . هفته از نگهداري کاسته شد 4اثر تنش اسمزي غلظت هاي باالي قند پس از گذشت 
سویه در ایجاد تعادل الزم در فشار اسمزي داخل و خارج از سلول بوده و موقتی بودن تنش اسمزي ناشی از حضور قندها را 
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سلول هاي  ي نسبت بهبیشترتعداد به همواره سلول هاي ریزپوشانی شده  انبارمانیوره البته در طول د. دهد  نشان می
سوکروز نسبت به دیگر غلظت هاي قند % 5ریزپوشانی نشده زنده ماندند و همچنین بقاي سلول هاي ریزپوشانی شده در غلظت 

  ).>p 05/0(بیشتر بود 
به تعداد مورد نیاز براي دسرهاي لبنی  الکتوباسیلوس کازئیریزپوشانی روش مناسبی براي حفظ : نتیجه گیري کلی

  .هفته می باشد 8 انبارمانیتا پایان دوره   )cfu/g 108( پروبیوتیک 
 

   .، امولسیون، ریزپوشانی، پروبیوتیک، دسرهاي لبنیATCC 39392الکتوباسیلوس کازئی  :: کلیدي هاي واژه
  

   مقدمه
اهمیت بسزایی دارند و انتخاب انواع سودمند غذا  اصلی هاي فاصله زمانی طوالنی بین وعدهبا توجه به هاي غذایی  میان وعده

باعث می شود که در وعده هاي غذایی اصلی حجم  میان وعده .بسیار مؤثر استدر تامین سالمت جسمی افراد جامعه آنها 
. ن هاي شدید قند خون جلوگیري می کنداز باال و پایین رفت ی،از اضافه وزن و چاقضمن پیشگیري و  مصرف شودکمتري 

میان وعده هاي  انتخابالبته  . از بیماریهاي قلب و عروق در طوالنی مدت جلوگیري می کند نیز نوسانات کمتر قند خون
که انواع میان وعده هاي مفید . اي باشد که عالوه بر دارا بودن انرژي سایر مواد غذایی را به بدن برساند باید به گونه غذایی

اي لبنی هفرآورده  ، خشکبار، محصوالت غله اي وتوسط کارشناسان تغذیه توصیه می شوند شامل میوه ها، سبزیجات، مغزها
عرضه میان وعده هاي غذایی با اثرات با افزایش سطح آگاهی مردم در رابطه با اثربخشی غذاهاي فراسودمند، اخیراً . است

امروزه بخش عمده اي از غذاهاي فراسومند را غذاهاي حاوي میکروب هاي پروبیوتیک  .فراسودمند مورد توجه قرار گرفته است
میکروارگانیسم هاي زنده اي ): 2001( پروبیوتیک ها را اینطور تعریف کرده اند FAOو  WHO .]8[به خود اختصاص داده است

که وقتی به مقدار کافی یا در محلی خاص مصرف می شوند یک یا چندین فایده مشخص را براي سالمتی ) باکتري یا مخمر(
ظر متابولیکی در محصول ثابت و فعال باقی بمانند، در طول مسیر قبل از نها می بایست از این باکتري . میزبان به همراه دارند

 آثاري سودمندتا بتوانند روده برسانند ) Epitelial cell(هاي اپیتلیال   مرحله هضم به تعداد زیادي زنده مانده، خود را به سلول
از قبیل درمان مشکالت نقص عملکرد در روده انسان مانند عدم تحمل الکتوز، التهاب حاد دستگاه گوارش و همین طور آلرژي (

را در روده میزبان باقی گذارند  )هاي غذایی، التهاب هاي پوستی مربوط به آلرژي، ورم مفاصل روماتیسمی و سرطان روده بزرگ
لق به باکتري هاي اسید الکتیک هستند، که هر دو متع بایفیدوباکتریومو الکتوباسیلوسپروبیوتیک ها عمدتاً از دو جنس  .]1[
. مصرف شوندد که به میزان کافی و به صورت منظم نباکتري ها تنها در صورتی بر بدن میزبان آشکار می شو ایناثر . باشند می

WHO  وFAO   میزان متوسط استاندارد براي هر ماده غذایی حاوي پروبیوتیک راcfu/g 106 باکتري زنده اعالم کرده  107 تا
ماست، انواع پنیر ها، شیرخشک، ( فرآورده هاي لبنی :]2[فرآورده هاي حاوي میکروب هاي پروبیوتیک دو دسته اند . ]6[اند 

سس مایونز، سوسیس هاي تخمیري و غذاي کودك، شیرینی جات، نوشابه ها، ( هاي غیرلبنی فرآورده و) ...دسرهاي لبنی و 
یوتیک بیشتر توصیه می شوند، زیرا پروتئین و چربی موجود در شیر، ی به عنوان حامل میکروب هاي پروبفرآورده هاي لبن). ...

در طول دوره انبارمانی از این میکروب ها محافظت می کند، به عالوه پروتئین هاي شیر، به دلیل خاصیت بافري، پایداري 
با توجه به اینکه دسرهاي لبنی  شامل انواع ماست هاي  .]1[اسیدي معده افزایش می دهد  pHوب هاي پروبیوتیک را در میکر

بخش عمده اي از میان وعده هاي غذایی را تشکیل می دهند، بستر ... طعم دار، بستنی، پودینگ ها، شیرهاي طعم دار و 
البته با توجه به میزان نسبتاً باالي قند در . دگان محسوب می شوندمناسبی براي انتقال باکتري هاي پروبیوتیک به مصرف کنن

  . قابل بررسی است بر باکتري هاي پروبیوتیک تنش اسمزي ناشی از آناثر این دسته از فرآورده هاي غذایی 
ماده غذایی، پراکسید هیدروژن، دماي  pH ها تحت تأثیر عواملی از قبیل اسیدیته قابل تیتراسیون، پروبیوتیک در کل بقاي
 .]8[در محصوالت عرضه شده به بازار است  و تنش اسمزي موجود ، فلور میکروبی موجود در ماده غذاییانبارمانی
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الکتوباسیلوس ها عموماً درمعرض تغییرات فشار اسمزي محیط زیست خود قرار می گیرند اما به منظور پایداري تحت شرایط 
زمانی که غلظت مواد محلول خارج  .و مقدار متابولیت ها در سلول ثابت باقی بماند  pHگوناگون می بایست ترکیبات یونی، 

سلولی به طور ناگهانی افزایش می یابد، منجر به حرکت آب داخل سلول به خارج می شود و به دنبال آن با افزایش غلظت مواد 
در کل فشار . ]10و 7و 3[محلول داخل سلولی، فشار تورژسانس سلول از دست رفته و در نهایت حجم سلول تغییر می کند 

زیرا در صورت حضور قندها، تنش موقتی است و . اسمزي که قندها بر سلول تحمیل می کنند به مراتب کمتر از نمک ها است
  .]10و 3[داخل و خارج سلول متعادل کنند الکتوباسیلوس ها قادرند غلظت سوکروز و الکتوز را در 

 ریزپوشانیکه از میان آنها روش هاي گوناگونی براي افزایش مقاومت پروبیوتیک ها در مقابل شرایط سخت پیشنهاد شده، 
)Microencapsulation( فناوري بسته بندي مواد جامد، مایع و گاز در ریزپوشانی به معنی  .بسیار مورد توجه بوده است

که می توانند محتویات خود را در سرعت هاي کنترل شده و تحت شرایط  ،بسیار ریز است )Microcapsule( هاي ریزپوشینه
در واقع هر ماده اي که . این تکنولوژي در صنایع مختلف غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی استفاده می شود. خاص آزاد کنند

  . ]2[نیاز به حفاظت شدن، جدا شدن و یا به آرامی رها شدن دارد را می توان ریزپوشینه کرد 
براي . لبنی صورت گرفته است فرآورده هايطالعات گسترده اي در زمینه استفاده از ریزپوشینه هاي حاوي پروبیوتیک ها در م

آلژینات  با شیر مخلوط شده و در فریزر % 3محلول مثال در تولید بستنی پروبیوتیک، باکتري هاي ریزپوشینه شده توسط 
هاي ریزپوشینه شده هیچ اثر قابل اندازه گیري در افزایش حجم و  نتایج نشان داد حضور پروبیوتیک. منجمد گردیدند

خنثی  pHمیزان چربی باالي بستنی و . حفظ شد% 90خصوصیات حسی محصول نداشت و بقاي پروبیوتیک ها در حدود 
چربی شیر نیز می تواند به عنوان . دسرهاي لبنی منجمد باعث ایجاد اثرحفاظتی بیشتر براي باکتري هاي پروبیوتیک می شود

درصد ماده جامد باالي . یک ماده پوششی براي باکتري هاي پروبیوتیک در طول هموژنیزه کردن مخلوط بستنی عمل کند
را به دو شکل  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسمصیلحی همچنین میزان بقاي . ]12[بستنی نیز از باکتري ها محافظت می کند 

دوره انبارمانی مورد در طول %) 25، %20، %15، %10، %5(آزاد و ریزپوشینه شده در غلظت هاي مختلف محلول سوکروز 
در مقایسه با گروه کنترل تفاوت کمتري داشت و % 15و % 10، %5زنده ماندن سلول هاي آزاد در غلظت هاي . بررسی قرار داد
از سوي دیگر پایداري سلول هاي ریزپوشینه شده به شکل ضعیفی . از بین رفتند يبیشتر دادبه تع %25و % 20در غلظت هاي 

. سوکروز بر سلول هاي ریزپوشینه شده اثر مالیمی داشت%  25و  20مختلف سوکروز بود اما غلظت هاي متأثر از غلظت هاي 
شیر سویا + پروتئین آب پنیر و صمغ عربی + پروتئین سویا، صمغ عربی + سلول هاي ریزپوشینه شده با پوشش صمغ عربی 

هفته به میزان حداقل الزم براي داشتن آثار  5الی  4هاي باالي سوکروز نشان داد و بعد از   پایداري مناسبی را در غلظت
اثر ترکیبات مشارکت کننده در فرآورده  2002ویندروال و همکاران در سال  .]8[در محیط باقی ماندند ) cfu/g 106(سودمند 

. سویه از باکتري هاي پروبیوتیک آزمایش کردند 24سویه از باکتري هاي اسید الکتیک و  24هاي لبنی تخمیري را بر رشد 
هاي پروبیوتیک در حضور  کتوز را مورد بررسی قرار داده و مشاهده کردند باکتريسوکروز و ال% 20و % 15، %5آنها غلظت هاي 

 بایفیدوباکتري هادر این میان فقط از رشد برخی . قندها نسبت به باکتري هاي اسید الکتیک آغازگر حساسیت کمتري دارند
براي برخی سویه هاي آغازگر قند % 15از طرفی غلظت . سوکروز و الکتوز جلوگیري شد% 20و % 15توسط غلظت هاي 

سوکروز باعث % 5الکتوز رشد نکردند، اما % 5در حضور  الکتوکوکوس الکتیساسیدالکتیک اثر بازدارندگی داشت و سه سویه 
  .]11[بازدارندگی در رشد هیچ سویه اي نشد 

 ATCC 39392الکتوباسیلوس کازئی تنش اسمزي ناشی از قند بر باکتري  ،یازي شرایط دسرهاي لبنژوهش با شبیه س در این پ
مورد مطالعه قرار گرفت و سعی شد توسط تکنیک ریزپوشانی اثر تنش اسمزي کاهش و بقاي باکتري هاي پروبیوتیک افزایش 

  .یابد
 

   روش پژوهش
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  آماده سازي سوسپانسیون میکروبی
کلکسیون میکروبی آزمایشگاه میکروبیولوژي ( ATCC 39392الکتوباسیلوس کازئی از ) C̊  37ساعت،  Overnight )18کشت 

سپس سلول . تهیه شد ) ، آلمانMerck( مایع MRSمیلی لیتر  500در ) گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان
دقیقه  10و به مدت  C̊  4، دمايg  2500شتاببا  )کایآمر گما،یس شرکت ، K15 6 مدل(هاي باکتري به وسیله سانتریفوژ 

توسط سانتریفوژ با همان ) کلرید سدیم% 9/0(سلول هاي جمع آوري شده دو بار با محلول نرمال سالین . جمع آوري شدند
  .شتاب، دما و مدت ذکر شده شسته شد و با محلول نرمال سالین رقیق گردید

  ریزپوشانی
درصد استریل وارد شده و کامالً  4میلی لیتر محلول آلژینات سدیم  100میلی لیتر از سوسپانسیون میکروبی رقیق شده در  20

میلی لیتر  1میلی لیتر روغن کانوال حاوي  500این مخلوط توسط سورنگ استریل به صورت قطره قطره وارد . مخلوط گردید
Tween 80 تشکیل امولسیون به وسیله . شدmagnet-stirrer )دور با ) فن آزماگستر، ایرانrpm 200  انجام دقیقه  20 مدتبه

شکست امولسیون و تشکیل میکروکپسول ها از جنس . شد تا جایی که امولسیون به صورت یک کرم کامالً یکنواخت درآمد
. ه سانتیگراد به امولسیون انجام شددرج 4موالر با دماي  1/0میلی لیتر کلرید کلسیم  500آلژینات کلسیم، به وسیله افزودن 

 دقیقه 5به مدت   rpm 100به منظور اختالط کامل کلرید کلسیم با امولسیون و اطمینان از انجام واکنش، همزدن با سرعت 
پس از دور ریختن فاز روغن، میکروکپسول هاي تولید . میکروکپسول ها پس از تشکیل در فاز آبی ته نشین شدند. انجام شد
جمع آوري شدند و دو بار توسط نرمال سالین با همان ) دقیقه 5و به مدت  C̊  4، دمايg  350شتاب(ه وسیله سانتریفوژ شده ب

  .شتاب، دما و مدت زمان سانتریفوژ شسته شدند
  بررسی خصوصیات ظاهري میکروکپسول ها

بررسی شد و جهت تعیین متوسط ) ژاپن، Nikon(شکل و اندازه قطر میکروکپسول ها به وسیله میکروسکوپ نوري بازتابی 
  .میکروکپسول از هر تیمار اندازه گیري شد 120اندازه میکروکپسول ها، قطر 

، شرکت  2100ATSمدل () SEM(از ریزپوشینه هاي تولید شده با این روش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی 
Serom Techبه . شد و نتایج با عکس هاي به دست آمده از میکروسکوپ نوري مقایسه گردید داريبرنیز تصویر) جنوبی ، کره

سپس با استفاده از . قرار گرفته و در نیتروژن مایع منجمد شدند Blockمنظور آماده سازي ریزپوشینه ها، نمونه ها بر روي 
در آخر . با طال پوشش دهی شد نمونه منجمد تحت خالً) ، سوئیسBal-Tec، شرکت SCDOOSمدل( Sputter coaterدستگاه 

و 1[کیلوولت بررسی شدند  Accelerating voltage( 15( با ولتاژ شتاب دهنده) SEM(به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی 
  . ]5و 4

  بر سلول هاي آزاد و ریزپوشینه شده اسمزياعمال تنش 
شیر بدون چربی به لوله هاي حاوي % 10با نسبت بر میکروب هاي ریزپوشینه شده و نشده،  اسمزيبه منظور اعمال تنش 

در این . در آب مقطر تهیه شد% 10شیر بدون چربی از حل کردن شیرخشک بدون چربی به نسبت . منتقل شدنداستریل 
هاي ریزپوشینه نشده،  ، بر ریزپوشینه هاي حاوي میکروب و سلول)درصد 25و  15، 5( اثر غلظت هاي مختلف سوکروز مطالعه

سوکروز و یک نمونه % 25و % 15، %5پس از آماده سازي بستر شیر بدون چربی حاوي به این منظور . تحت بررسی قرار گرفت
درجه  4ها در دماي  کنترل فاقد سوکروز، سلول هاي میکروبی ریزپوشینه شده و نشده به درون آنها تلقیح شده، و نمونه

مل آمد و کلونی ها شمارش هفته از آنها نمونه گیري به ع 2سپس با فواصل زمانی . ه انبارمانی شدندهفت 8سانتیگراد به مدت 
   .]9[ گردیدند

  شمارش سلول هاي ریزپوشینه شده
استفاده از درون ریزپوشینه ها آزاد شوند تا ، می بایست ابتدا میکروب هاي مورد شمارش سلول هاي ریزپوشانی شدهبه منظور 

یک گرم از   .موالر استفاده شد 1/0براي این هدف از بافر فسفات . قابلیت رشد بر روي محیط کشت جامد را باز یابند
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درجه  37دقیقه گرمخانه گذاري در دماي  15میلی لیتر بافر فسفات استریل انتقال یافت و پس از  10ریزپوشینه ها به 
 100در نهایت . به این ترتیب ریزپوشینه ها، کامالً در بافر فسفات حل شدند. نتیگراد به شدت توسط ورتکس همزده شدسا

ی ابیارز جهت. رقیق شدند 10 -8میکرولیتر سرم منتقل گردید و تا رقت  900میکرولیتر از این محلول به اپندورف حاوي 
 MRSبه روش مایلز میزرا بر روي محیط  10 - 8تا  10 - 4از رقت هاي  تریلی لیم هر در ، تعداد باکتري موجودیکروبیم تیجمع

  .شمارش شد داده وکشت  سلول هاي ریزپوشینه نشده نیز به روش مشابه .]9و 4[جامد شمرده شد 
   ها  داده يآمار لیتحل روش

به منظور ارزیابی اثر تنش هاي مختلف بر ریزپوشینه هاي حاوي میکروب و سلول هاي ریزپوشینه نشده در بستر شیر بدون 
 الزم .درصد استفاده شد 5در سطح  LSD آزمون همین طور جهت مقایسه میانگین داده ها ازچربی از آزمون تجزیه واریانس و 

ط یمح در ها  گراف وانجام  SAS  افزار نرم توسط يآمار زیآنال همچنین. انجام شد تکرار 3 در شاتیآزمایۀ کل که است ذکر به
SPSS دش میترس.  

  
  نتایج و بحث

  مورفولوژي ریزپوشینه ها
تقریباً تمامی ریزپوشینه ها به شکل کروي  . خصوصیات ظاهري ریزپوشینه ها توسط میکروسکوپ نوري بازتابی ارزیابی شد

  .تصویر یک ریزپوشینه ارائه شده است 1در شکل شماره . بود µm29 ±  80 و میانگین قطر آنها  بودند
  
  
  
  
  
  
  

  تصویر یک میکروکپسول، عکسبرداري شده با میکروسکوپ نوري بازتابی: 1شکل 
  

تصاویر به دست آمده، نتایج . تصویر برداري شد نیز از ریزپوشینه هاي تولید شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
  .حاصل از میکروسکوپ نوري بازتابی را تأیید کرد و نشان داد که ریزپوشینه ها داراي شکل کروي با سطحی کامالً صاف هستند

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  از ریزپوشینه ها) SEM(عکسبرداري شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی تصاویر : 2شکل 
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  اثر تنش اسمزي ناشی از غلظت هاي مختلف قند بر پایداري میکروب ها 
به دو شکل ریزپوشینه شده و نشده در  الکتوباسیلوس کازئیاثر تنش اسمزي ناشی از غلظت هاي قند بر پایداري  1در نمودار 

  .ارائه شده استدرجه سانتیگراد،  4هفته انبارمانی در دماي  8، طی بیشیر بدون چربستر 
 

  
به دو شکل ریزپوشینه شده و نشده در بستر  الکتوباسیلوس کازئیاثر تنش اسمزي ناشی از غلظت هاي مختلف قند بر پایداري  :1نمودار 

  .درجه سانتیگراد 4هفته انبارمانی در دماي  8شیر بدون چربی  طی 
  .نتایج، میانگین سه تکرار است -
- PC : سلول هاي ریزپوشینه شده)Protected cells( ،FC : سلول هاي ریزپوشینه نشده)Free cells.(  
  

در گروه کنترل، نسبت به تیمارهاي مختلف قند تا هفته چهارم  الکتوباسیلوس کازئی سلول هاي مشاهده می شود، 1در نمودار 
در دو  الکتوباسیلوس کازئیهفته انبارمانی، پایداري  8که پس از  است در حالیاین . دنزنده ماند يبیشتر به تعداد انبارمانی

 1و طبق جدول بیشتر بود  نسبت به گروه کنترل غلظت هاي مختلف قندحاوي حالت ریزپوشینه شده و نشده، درون بستر 
این مسئله ناشی ). >p 05/0(ه و نشده معنی دار بود گروه ریز پوشینه شدمیزان کاهش تعداد سلول هاي زنده در اختالف بین 

تنش زاي غلظت هاي  که از اثر استها، در ایجاد تعادل الزم در فشار اسمزي داخل و خارج از سلول  الکتوباسیلوساز توانایی 
گرم  الکتوباسیلوس کازئیاز طرفی . زیاد سوکروز کاسته و موقتی بودن تنش اسمزي ناشی از حضور قندها را نشان می دهد

 احتمال دیگر آن است که این .که به این ترتیب ریسک پالسمولیز در اثر فشار اسمزي بسیار پایین است، دمی باشمثبت 
توانایی شکستن سوکروز به گلوکز و فروکتوز را داشته و از آنجایی که از نظر متابولیسمی توانایی مصرف گلوکز رانداشته  باکتري

، می تواند از فروکتوز به عنوان منبع کربن استفاده کرده، و )فروکتوزمثبت(ولیکن میتواند فروکتوز را مصرف کند ) گلوکزمنفی(
   .همین امر منجر به بقاي بیشتر این گونه در تیمارهاي قند، نسبت به گروه کنترل گردید
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براي تولید یک  ) cfu/g  107 حداقل(کتري از این باتعداد مورد نیاز این بود که  دست آمدهبه  نتایجنکته قابل توجه دیگر در 
در بستر شیر بدون چربی، به صورت ریزپوشینه شده تا پایان دوره انبارمانی و به شکل ریز پوشینه نشده  پروبیوتیک محصول

این گونه را در بستر شیر  مناسبکه این نتیجه پایداري . در تمامی غلظت هاي قند زنده ماندند ،تا هفته دوم انبارمانیفقط 
 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسگزارش کرد، ) 2005(در تأیید این نتایج، مصیلحی  .دهد بدون چربی، طی دوره انبارمانی نشان می

 يبیشتر تعدادبه  سوکروز% 25و % 20ه، در غلظت هاي هفته انبارمانی در بستر آب مقطر به شکل ریزپوشینه نشد 8طی 
 5الی  4ی که سلول هاي ریزپوشینه شده پایداري خوبی را در غلظت هاي باالي سوکروز نشان دادند و بعد از در صورت. . دندمر

 2002ویندروال و همکاران نیز در سال . ]8[هفته تعداد الزم از این باکتري براي نشان دادن آثار سودمند در محیط باقی ماندند 
زگر اعالم کردند، باکتري هاي پروبیوتیک در مقابل فشار اسمزي ناشی از حضور قندها، نسبت به باکتري هاي اسید الکتیک آغا

  .نتایج ایشان مؤید اطالعات به دست آمده در این تحقیق می باشد .]11[در فرآورده هاي تخمیري حساسیت کمتري دارند 
غلظت سوکروز را در ها قادرند، الکتوباسیلوس تنش ناشی از حضور قندها موقتی است و در مجموع می توان نتیجه گرفت 
الی  10حاوي (مانند بستنی دسرهاي لبنی همچنین شرایط تنش اسمزي ناشی از قند در  .داخل و خارج سلول متعادل کنند

  . براي پروبیوتیک ها کامالً قابل تحمل است تکنیک ریزپوشانیبا استفاده از  )قند% 10تا (و پودینگ ها  )درصد قند 18
  

  هفته انبارمانی 8 پس از غلظت هاي قندناشی از تنش اسمزي میزان کاهش تعداد سلول هاي زنده تحت  اثر ریزپوشانی بر: 1جدول
  

  سلول ریزپوشینه شده  سلول ریزپوشینه نشده  (%)    وکروزس 
  bD69/5  aD 96/3   کنترل

5  bA  11/4   aA67/2  
15  bC 71/4  aB 05/3  
25  bB 16/4   aC14/3  

 . است تکرار سه نیانگیم ج،ینتا -
ab  آزمون  روي سطر مشابه با مشترك ریغ حروف دارايي ها  نیانگیتفاوت م LSD05/0(است  داری معن درصد 5 سطح درp<.(  
AB آزمون  روي ستون مشابه با مشترك ریغ حروف دارايي ها  نیانگیتفاوت م LSD05/0(است  داری معن درصد 5 سطح درp<.( 
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