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 اولين همايش ملي تحقيق و توسعه ي صنايع تخميري با رويكرد استاندارد سازي

 راهكاري جديد براي افزايش بقا و اثرگذاري آنها انكپسوله كردن پروبيوتيك ها:

 

 3مهديس افرازه ،2رابعه ايزدي آملي ،1*امين مهرور

 واحد علوم تحقيقات آيت اهللا آملي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي دانشگاه آزاد اسالمي 3و1
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات آيت اهللا آملي 2

amin_mehrvar@yahoo.com 
 

 چكيده

به عنوان فلور  (اساسا روده؛ (باكتري و مخمر) كه با استقرار در بخش هاي مختلف بدنهستند پروبيوتيك ها ريز زنده هايي 

 عمدتا از طريق حفظ توازن فلور ميكروبي روده با عمل زيستي خود، دريافت خوراكي يا كارگذاري موضعي)، از طريق طبيعي،

شوند. اين ارگانيسم ها  سبب ايجاد خواص سالمت بخش براي ميزبان مي (ميان ريززنده هاي سودمند و زيان بخش)،

 ،+Lتوليد بيشتر اسيدالكتيك نوع  بود جذب امالح،به سودمندي هاي خود را از طريق ساخت مواد مغذي نظير ويتامين ها،

نكته اصلي لزوم  داراي اثر ضدتغذيه اي به بدن مي رسانند. آنزيم هاي كاهش فعاليت افزايش جذب پروتئين و بازده رشد،

ميزان  بقاي پروبيوتيك ها در محصوالت تحت تاثير حضور اين ميكروب ها در دستگاه گوارش، البته به صورت زنده مي باشد.

 سميت اكسيژن توليد پراكسيد هيدروژن، در محصول تخميري، (طي نگهداري) اسيدي شدن ،pHفاكتورهاي مختلف شامل 

كمبود پروتئاز  رشد ضعيف در شير، پايداري در حالت خشك يا فريز شده، دماهاي نگهداري، (نفوذ اكسيژن به بسته بندي)،

حفاظت فيزيكي از  .رقابت با استارترهاي سنتي طي تخمير مي باشد وبراي شكستن پروتئين شير به اجزاي نيتروژني 

ميكروانكپسوالسيون، يك شيوه نوين در ارتقاي زنده ماندن اين  با نام علميسيب رسان خارجي آپروبيوتيك ها در برابر عوامل 

ع منتشره به جاي هم استفاده مي شدند . انكپسوالسيون و ايموبليزاسيون دو واژه اي هستند كه در اكثر منابباشد ارگانيسم ها مي

درحاليكه انكپسوالسيون فرآيندي از پوششي ممتد پيرامون ماتريكسي داخليست كه در كل به همراه ديواره كپسول، به عنوان 

 هسته انكپسوله شده ماده مي باشد. ايموبليزاسيون عبارت است از به تله انداختن يك ماده در داخل يا سرتاسر يك ماتريكس.

درصدي از ماده ممكن است در سطح بدون حفاظي ايموبليزه شود كه همچين چيزي براي ماده انكپسوله شده صحيح نيست. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 اولين همايش ملي تحقيق و توسعه ي صنايع تخميري با رويكرد استاندارد سازي

تفسير انكپسوالسيون، بررسي روش هاي خشك كردن اسپري اي و اكستروژن براي  در اين مطالعه به اهميت پروبيوتيك ها،

 رت گرفته در اين خصوص پرداخته شده است.انكپسوله كردن پروبيوتيك ها و مروري بر كارهاي صو

 

 پروبيوتيك ها، فلور ميكروبي روده، انكپسوله كردن :كلمات كليدي
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