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افسودن باکتریهای پروبیوتیک به فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولس
و انذازهگیری میسان زنذهمانی در دو دمای یخچالی و محیط
بهزاد ابراهیمی ،1رضا محمدی ،2سید امیر محمد مرتضویان *3و سعیده شجاعی علی آبادی*3
 -1کویتِ تحقیقبت داًؾزَیی ،داًؾکذُ تغذیِ ٍ علَم غذایی ،داًؾگبُ علَم پشؽکی تجزیش ،تجزیش ،ایزاى
 -2گزٍُ علَم ٍ فٌبیع غذایی ،داًؾکذُ علَم تغذیِ ٍ فٌبیع غذایی ،داًؾگبُ علَم پشؽکی کزهبًؾبُ ،کزهبًؾبُ ،ایزاى
 -3گزٍُ علَم ٍ فٌبیع غذایی ،اًغتیتَ تحقیقبت تغذیِای ٍ فٌبیع غذایی کؾَر ،داًؾککذُ علکَم تغذیکِ ٍ فکٌبیع غکذایی ،داًؾکگبُ علکَم
پشؽکی ؽْیذ ثْؾتی ،تْزاى ،ایزاى
تبریخ دریبفت1397/1/21 :؛ تبریخ پذیزػ1397/6/9 :

چکیده
اهزٍسُ باال بزدى سًذُهاًی پزٍبیَتیکّا اس طزیق افشٍدى هستقین آًْا بِ فیلنّای خَراکی ٍ پَششّا بزای جلوَییزی

اس هزگ ٍ هیز آًْا ،بسیار هَرد تَجِ است .در ایي پژٍّش ،قابلیت سیستی چٌذ سَیِ پزٍبیَتیک شاهل الکتَباسیلَس
اسیذٍفیلَس ،الکتَباسیلَس کاسئی ،الکتَباسیلَس راهٌَسَس ٍ بیفیذٍباکتزیَم بیفیذٍم در فیلن تَلیذی خَراکی بوز
پای کزبَکسی هتیل سلَلش در دٍ دهای یخچالی ( 4درجِ سلسیَس) ٍ هحیط ( 25درجِ سلسیَس) طی دٍرُ چْل ٍ دٍ
رٍسُ ًگْذاری ،بزرسی شذً .تایج تحقیق ًشاى هیدّذ هیشاى قابلیت سیستی در ّوز دٍ دهوا بوِ طوَرن هدٌوی داری
کاّش هییابذ اها سًذُهاًی الکتَباسیلَس اسویذٍفیلَس ٍ الکتَباسویلَس راهٌَسوَس در تووام دٍرُ ًگْوذاری در
ًوًَِّای ًگْذاری شذُ در دهای  4درجِ سلسیَس در هیشاى پیشٌْاد شذُ ( 106-107سیافیَ بز یزم) باقی هاًذُ
است .فیلن خَراکی بز پایِ کزبَکسی هتیل سلَلش هیتَاًذ حاهل خَبی بزای اًتقال پزٍبیَتیک ّا در بستِ بٌوذی هوَاد
غذایی بٌِّگام ًگْذاری در دهای یخچالی باشذ.

واژههای کلیدی
بیفیذٍباکتزیَم ،پَشش خَراکی ،قابلیت سیستی ،الکتَباسیلَس

مقدمه

هقز حبٍی هقبدیز کبفی اس ایي هیکزٍارگبًیغنّب ثبؽکٌذ.

پزٍثیَتیکّب هیکزٍارگبًیغنّبیی سًذُ ّغتٌذ ککِ هقکز

حذاقل هقذار پزٍثیَتیک در غذاّبی حبٍی پزٍثیَتیک ثبیذ

آًْب در هقبدیز کبفی ،عجت ایزبد خَاؿ عالهتثخؼ ثزای

 107عیا یَ ثز هیلیلیتز ثبؽذ .هْکنتکزیي ٍ هزعکَهتزیي

هیشثبى هیؽَد ) .(Soukoulis et al., 2014aایزبد خکَاؿ

پزٍثیَتیککککّکککب ثکککِ رکککٌظّکککبی الکتَثبعکککیلَط ٍ

عککالهتثخککؼ پزٍثیَتیکککّککب اعبعککبً هککذیَى احزّککبی

ثیفیککذٍثبکتزیَم تعلککد دارًککذ .عککَیِّککبی الکتَثبعککیلَط

عزکَة کٌٌذُ آًْب ثز فلَر سیکبى آٍر رٍدُ ٍ حفک ٍ ثْجکَد

اعککیذٍفیلَط ،الکتَثبعککیلَط کککبسیی ،الکتَثبعککیلَط

تَاسى ایکي فلکَر ثکِ ًفکع خکَد عثکِ عٌکَاى ریشسًکذُّکبی

راهٌَعَط ٍ ثیفیکذٍثبکتزیَم ثیفیکذیَم ثیؾکتزیي ککبرثزد

عَدهٌذ) ،تقَیت عیغتن ایوٌی ،ککبّؼ عکغک کلغکتزٍ

تزبری را یبفتِاًذ کِ در ایي تحقید ثزرعی هیؽًَذ.

عزم ،ککبّؼ فؾکبر خکَى ... ٍ ،اعکت (Soukoulis et al.,

الکتَثبعیلَط ّب ثکبکتزیّکبی غیزاعکوَرسا ،هیلکِ ای گکزم

) .2014bغذاّبی حبٍی پزٍثیَتیک ثبیکذ ایوکي ٍ در سهکبى

هخجککت ،کبتککبالس هٌفککی ٍ هعوککَالً ًککبهتحزه ّغککتٌذ.

*
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ثیفیذٍثبکتزیّب ّن گزم هخجتاًذ ککِ در  pHثکیي  4/5تکب

عدهبی گزهخبًِگذاری ،فزاٍری دهکبیی ،هکَاد ثغکتِثٌکذی،

 8/5هیتَاًٌذ رؽذ کٌٌذ اهب هْوتزیي ًکتکِ در هکَرد آًْکب

رٍػّبی ًگْذاری ٍ هقیبط تَلیذ) .تَععِ غکذاّبی ثکب دس

ایي اعکت ککِ ثکیّکَاسی ارجکبری ّغکتٌذ (Saad et al.,

کبفی اس پزٍثیَتیکّب در سهبى هقز ثب چبلؼّبیی رٍثِرٍ

) .2013ثککبکتزیّککبی اعککیذ الکتیککک ًوبیٌککذُ گزٍّککی اس

اعت سیزا چٌذیي عبهکل در سهکبى فکزاٍری ٍ ًگْکذاری ثکز

هیکزٍارگبًیغن ّبی ّتزٍصى ّغتٌذ کِ ثِ عَر عجیعکی در

سًذُهبًی هیکزٍارگبًیغنّبی پزٍثیَتیک احز هکیگکذارد .در

حفککزُ دّککبًی ،دعککتگبُ گککَارػ اًغککبى ٍ حیککَاى ٍ ،در

چٌذ دِّ اخیز ثزای افشایؼ هیشاى سًذُ هبًی پزٍثیَتیکّکب

هحقَالت غذایی تخویزی ٍرَد دارًذ .غذاّبی حبٍی ایکي

تب سهبى هقز

تالػّبی سیبدی ؽذُ اعت (Soccol et al.,

ثبکتزیّب در گزٍُ غذاّبی ّذفوٌذ قزار هیگیزًکذ (Tapia

) .2010یکی اس راُّبی رعبًذى پزٍثیَتیکّب ثب تعذاد کبفی

) .et al., 2007تقبضککب ثککزای غککذاّبی ّذفوٌککذ ثککِ دلیکل

ثِ ثذى ،افشٍدى آًْب ثِ فکیلن اعکت ککِ پبیکذاری خکَثی را

افشایؼ آگبّی هقز کٌٌذگبى در سهیٌِ تکثحیز ایکي غکذاّب

ثزای آًْب فزاّن هیکٌذ ) .(Anal & Singh, 2007فیلنّبی

ثککز عککالهتی ثککِ عککزعت در حککب افککشایؼ اعککت .هغککبثد

خَراکی تزکیجبت ثیَپلیوزی ثب عبختبر الیِ ًکبسه ّغکتٌذ

گشارػّبی ارائِ ؽذُ اس ثبسارّبی رْبًی ،هقکز غکذاّبی

کِ هیتَاًٌذ هقز ؽًَذ ٍ هعوَالً ثب رٍػّبی غَعٍِری،

ّذفوٌککذ اس  33هیلیککبرد دالر در عککب  2000ثککِ 176/6

اعوزی کزدى ٍ یب پبؽیذى ثکز عکغک هکَاد غکذایی اعوکب

هیلیبرد دالر در عب  2013رعیذُ ،کِ ایي هقذار در حذٍد

هیؽًَذ ) .(Burgain et al., 2011ثِ ککبرثزدى فکیلنّکبی

 5درفکذ ککل ثکبسار غذاعکت ککِ عکْن پزٍثیَتیککّکب در

خککَراکی در غککذا اس عزیککد کککبّؼ ٍاکککٌؼّککبی هخککزة

غذاّبی ّذفوٌذ در حذٍد  60-70درفذ کل ثبسار غذاّبی

آًشیوی ،فیشیکی ٍ ؽیویبیی ثب ایزبد کزدى هبًع فیشیکی ثکب

ّذفوٌذ اعکت ) .(Capela et al., 2006ثکیؼ اس ً 500کَ

ثِ تثخیز اًذاختي ثخبر ؽذى آة ،اکغکیضى ٍ حزککت هکَاد

هحقَالت غذایی حبٍی پزٍثیَتیک در چٌذ دّکِ اخیکز در

حلؽذُ عجت افشایؼ هبًکذگبری هکَاد غکذایی هکیؽکًَذ.

ثبسارّبی رْبًی هعزفی ؽذُ اعکت ککِ ؽکبهل هحقکَالت

اخیزاً اس فیلن ّبی خَراکی ثِ عٌَاى حبهلّبی هکثحز ثکزای

گَؽککتی ععَعکیظّککب) ،غککالتًَ ،ؽکیذًیّککب ،هیکَُّککب ٍ

اًتقب چٌکذیي تزکیکت سیغکت فعکب ؽکبهل ٍیتکبهیيّکب،

عجشیّب ،هحقَالت لجٌی ٍ رش ایٌْبعت .هیشاى عَدهٌذی

آًتیاکغیذاى ّب ٍ پزٍثیَتیککّکب در عیغکتنّکبی غکذایی

غذاّبی حبٍی پزٍثیَتیک ٍاثغتِ ثِ تعذاد علَ ّبی سًکذُ

اعکتفبدُ هکیؽکَد ) .(Kanmani & Lim, 2013اًکَاعی اس

ٍ فعب در ّز گزم یب هیلیلیتکز هحقکَ در سهکبى هقکز

پلیوزّب ثب خَاؿ کبری هختلف ثِ عٌَاى فیلن خَراکی ثکِ

اعککت ) .(Altamirano-Fortoul et al., 2012ثٌککبثزایي،

کبر گزفتِ هیؽکًَذ .در ایکي تحقیکد اس کزثَکغکی هتیکل

تضویي هیشاى قبثلیکت سیغکتی 1پزٍثیَتیککّکب در فزایٌکذ

عککلَلش ثککِ عٌککَاى فککیلن خککَراکی اعککتفبدُ ؽککذُ اعککت.

تَلیککذ ٍ در هککذت سهککبى ًگْککذاری ثککزای حفک اعویٌککبى

کزثَکغککی هتیککل عککلَلش اس هؾککتقبت عککلَلش اعککت کککِ اس

هقز کٌٌذُ ضزٍری اعت .در غذاّبی حبٍی پزٍثیَتیکک،

اعککتخال

ؽککذى گککزٍُّککبی کزثَکغککی هتیککل )(-2CH-

فبکتَرّبی سیبدی ثز هیشاى سًذُهبًی پزٍثیَتیکّب تب لحظِ

 COOHثِ ربی ثزخی اس گزٍُّکبی ّیذرٍکغکیل )–(OH

هقز تبحیزگذار ٍ هؾتولاًذ ثز ؽبخـّبی غکذایی ع،pH

ثِ دعت هیآیذ ) .(Dadfar & Kavoosi, 2015کزثَکغکی

اکغیضى هَلکَلی ،فعبلیت آثی ،حضَر ًوکک ،ؽککز ٍ هکَاد

هتیل علَلش پلیعبکبریذ خغی ،ثلٌذ سًزیز ،اًحال پذیز در

ؽیوبیی هبًٌذ ّیذرٍصى پزاکغکیذ ،ثبکتزیَعکیيّکب ٍ هکَاد

آة ٍ یًَی اعت کِ هحلَ تؾکیل دٌّذُ فکیلن آى ،دارای

ععن دٌّذُ ٍ رًگ دٌّذُ هقٌَعی) ٍ ؽبخـّبی فزایٌکذ

ٍیغکَسیتِ ثبال ثذٍى احکز عکوی اعکت (Dashipour et al.,

:8

1- Viability proportion index

افشٍدى باکتزیّای پزٍبیَتیک بِ فیلن...

) .2015کزثَکغی هتیل عکلَلش ثکِ عکزعت در آة عکزد ٍ

خَراکی ثب غلظت ّبی  2 ٍ 1درفذ کزثَکغی هتیل عکلَلش

گزم حل هیؽَد ککِ اس ًظکز اقتقکبدی ثکب فکزفِ اعکت ٍ

ثب هقذار حبثت گلیغزٍ ع 50درفکذ ٍسى کزثَکغکی هتیکل

ّوچٌیي ثبعج حف ععن افلی غذا هکیؽکَد .ثکِ ّوکیي

علَلش) تْیکِ ؽکذًذ .غلظکت  1درفکذ ثکِ عٌکَاى غلظکت

دلیل در تَلیذ اًَا ثغتٌی ،ؽیزیٌی ٍ ثیغکَئیت ،آثویکَُ،

هٌبعت کزثَکغی هتیل علَلش در تْیِ عبیز فیلنّبی هَرد

هحقککَالت لجٌککی ٍ گَؽککتی اس آى اعککتفبدُ هککیؽککَد

ثزرعی در ایي پکضٍّؼ اًتخکبة گزدیکذ .سیکزا ٍیغککَسیتِ

) .(Yadollahi et al., 2014در سهیٌِ افشٍدى پزٍثیَتیکّکب

هحلَ  2درفذ ثیؾتز اس ٍیغکَسیتِ هحلَ  1درفذ ثکَد

ثِ فَرت هغتقین ثِ فیلن خَراکی پضٍّؼّب تکب ثکِ حکب

کِ عجت گزدیذ قبلت ریشی هحلَ آى ثِ علت ٍیغکَسیتِ

اًذه اعت .افشٍدى ثبکتزی الکتَثبعیلَط راهٌَعکَط ثکِ

ثبالتز دؽَار ؽَد .پظ اس هؾخـ ؽذى غلظت هکَرد ًیکبس

فیلن خَراکی ثز پبیکِ صالتکیي ٍ افکشٍدى چٌکذیي عکَیِ اس

کزثَکغی هتیل علَلش ،فیلن ّبیی ثب غلظت حبثکت  1درفکذ

پزٍثیَتیک ّب ثِ فیلن خَراکی ثز پبیِ پَلَالىً /ؾبعتِ تٌْب

کزثَکغی هتیل علَلش ٍ غلظت  50درفذ گلیغکزٍ تْیکِ

پضٍّؼّبی در دعتزط در ایي سهیٌِ ّغتٌذ (Soukoulis

ؽذ .هقبدیز هغبٍی اس ّز یکک اس ثکبکتزیّکبی پزٍثیَتیکک

) .et al., 2014a; Kanmani & Lim 2013ایکي هغبلعکِ

ع 1012عیا یَ ثز گزم) ثِ فکَرت هغکتقین ثکِ فکیلنّکب

ؽبهل تَلیذ فیلن خَراکی ًکَ ٍ ثکذیع ثکز پبیکِ کزثَکغکی

اضبفِ ؽذ.

هتیل عکلَلش ،ثکب افکشٍدى اًکَا عکَیِّکبی پزٍثیَتیکک در

تولیذ فیلم کربوکسی متیل سلولس

هقیبط آسهبیؾگبّی اعت .عَیِّبی هختلف پزٍثیَتیکّکب

ثزای تْیِ فیلن کزثَکغی هتیکل عکلَلش ،هحلکَ فکیلن ثکب

ثب کزثَکغی هتیل علَلش هخلَط ٍ قبثلیت سیغکتی آًْکب در

هخلکَط کککزدى کزثَکغکی هتیککل عکلَلش در آة هقغککز ثککب

فیلن خَراکی تْیِ ؽذُ ثزرعی ؽذ.

دهبی 60دررِ علغیَط تحت ؽزایظ ّکن سدى ثکِ هکذت
سهبًی  1عبعت ،ثزای ّیذراتِ ؽذى کبهل ،تْیِ ؽذ .ثعذ اس

مواد و روشها

افکشٍدى گلیغکزٍ در عکغک  50درفکذ ککل هکبدُ ربهککذ

مشخصات مواد اولیه

پلکیعککبکبریذ ،هحلکَ ثیککَپلیوز-گلیغککزٍ در دهککبی 80

عککَیِّککبی الکتَثبعککیلَط اعککیذٍفیلَط ،الکتَثبعککیلَط

دررِ علغیَط ثِ هذت ًین عبعت ثزای اًحکال کبهکل ٍ

کککبسئی ،الکتَثبعککیلَط راهٌَعککَط ٍ ثیفیککذٍ ثککبکتزیَم

ًبثَدی ّز گًَِ پبتَصى حزارت دادُ ؽذ .پظ اس عزد ؽکذى

ثیفیذٍم ثِ فَرت خؾک ؽذُ اًزوبدی اس ؽزکت تکک صى

هحلَ فیلن تب دهبی  35دررِ علغکیَط ،ثکبکتزیّکب ثکِ

عتْزاى ،ایزاى) خزیذاری ٍ در دهبی  -80دررکِ علغکیَط

فیلن اضکبفِ ؽکذًذ .هحلکَ ّکب ثکِ دقکت درٍى قبلکتّکبی

تب سهبى اعتفبدُ ًگْذاری ؽکذ .کزثَکغکی هتیکل عکلَلش اس

ؽیؾِ ای ریختِ ؽذًذ .ثزای پخؼ در قبلت 50 1هیلی لیتکز

ؽزکت پبرعیبى عتْزاى ،ایزاى) ٍ گلیغزٍ  ،هحکیظ کؾکت

اس هحلَ ثِ آراهی در هزکش قبلت ّبی ؽیؾِ ای ریختِ ؽذ.

ًَتزیٌت ثزاث ،هحیظ کؾکت  MRSآگکبر ٍ هحکیظ کؾکت

عوظ قبلت ّب در یک عغک کبهالً تزاس قزار دادُ ؽذًذ تب در

 MRSثزاط اس ؽزکت هزه عآلوبى) خزیذاری ؽذ.

دهبی  35دررِ علغیَط ثکِ هکذت  10عکبعت خؾکک ٍ

آزمایشهای اولیه به منظور دستیابی به فییلم مناسی

فیلن ّب تؾکیل ؽًَذ .فیلن ّب پظ اس تؾکیل ؽذى ،اس پلیکت

بر پایه کربوکسی متیل سلولس

ؽیؾِ ای رذا ؽذًذ .عوظ ایي فیلنّب درٍى سیپ کیپ در

پظ اس هغبلعبت اٍلیِ ثزای تعییي هقبدیز هٌبعت کزثَکغی

 2دهبی یخچبلی ع 4دررِ علغیَط) ٍ هحیظ ع 25دررکِ

هتیل علَلش ٍ ًزم کٌٌذُ در عبخت فیلن ّب ،اثتذا فیلن ّکبی

علغیَط) ًگْذاری ؽذًذ ).(Dashipour et al., 2015
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بررسی قابلیت زیستی پروبیوتیکها در فیلمها

) (GLMرٍػ  Repeated Measuresاعکتفبدُ ؽکذ .ثکزای

در ثبسُّبی سهبًی ّ 2فتِای ،فیلنّب در ؽزایظ اعکوتیک اس

هقبیغِ هیبًگیي پبعخّب ثکزای یکک ثکبکتزی در دٍ دهکبی

سیپ کیپ ثِ ارليّبی حبٍی  100هیلیلیتکز هحلکَ ثکبفز

هختلف اس آسهَى  ٍ t-testثزای تزشیکِ ٍ تحلیکل دادُّکب اس

فغککفبت اًتقککب دادُ ٍ ثککِ هککذت  2عککبعت در اًکَثککبتَر

ًزم افشار  SPSS vs.17اعتفبدُ ؽذ.

ؽیک دار در دهبی  37دررکِ علغکیَط گزهخبًکِگکذاری
ؽذًذ تب ثکبکتزیّکب فزفکت آساد ؽکذى اس فکیلن را داؽکتِ

نتایج و بحث

ثبؽٌذ .رقت ّبی هختلف اس کل ًوًَِ هحلَ عبختِ ٍ پظ

قابلیت زیستی پروبیوتیکها

اس کؾت دادى ثِ فَرت پَر پلیت در هحیظ کؾکت MRS

در رذٍ ع ، )1قبثلیت سیغتی ثبکتزی ّبی الکتَثبعکیلَط

آگبر ،در دهبی  37دررِ علغکیَط ثکِ هکذت  48عکبعت

اعککیذٍفیلَط  ،الکتَثبعککیلَط کککبسئی  ،ثیفیککذٍثبکتزیَم

گزهخبًککِگککذاری ؽککذًذ ).(Soukoulis et al., 2014b

ثیفیذٍم ٍ الکتَثبعیلَط راهٌَعَط در دٍ دهبی یخچکبلی

علَ ّبی سًذُ ثکبکتزیّکب هغکبثد ثکب رٍػ Subtractive

ٍ هحیظ ًؾبى دادُ ؽذُ اعت .هؾبّذُ هیؽَد کِ در ّکز

) enumeration method (SEMثِ فَرت اًتخبثی ؽوبرػ

دٍ دهککب سًککذُهککبًی ثککبکتزیّککب در دٍرُ ًگْککذاری کککبّؼ

ؽذًذ.

هکککییبثکککذ .قبثلیکککت سیغکککتی ثکککبکتزی الکتَثبعکککیلَط

ؽککبخـ ًغککجت قبثلیککت سیغککتی ) ٍ (VPIدرفککذ افککت

اعیذٍفیلَط در دهبی یخچبلی تب رٍس ثیغت ٍ ّؾتن تغییز

پزٍثیَتیککک ّککب اس راثغککِّککبی ع ٍ )1ع )2هحبعککجِ گزدیککذ

هعٌی داری عً )p<0/05ذارد ٍ اٍد قبثلیت سیغتی هزثَط ثِ

):(Ferdousi et al., 2013

ایي رٍس ثب هقذار  7/35لگبریتن عیا یَ ثز گکزم اعکت .در

ع)1

پبیبى دٍرُ ًگْذاری در ایي دهکب ،تعکذاد ثکبکتزی ثکِ 6/68

 /روعیت اٍلیِ ثکبکتزیّکب )عیا یَ ثز گزم( =VPI

لگبریتن عیا یَ ثز گکزم هکیرعکذ .سًکذُهکبًی در دهکبی

روعیت ًْبیی ثبکتزیّب)عیا یَ ثز گزم(

ع)2

هحککیظ در توککبم رٍسّککب هعٌککیدار اعککت ع ٍ )p<0/05اٍد

روعیت حبًَیِ ثبکتزی);درفذ افت

قبثلیت سیغکتی در رٍس چْکبردّن ثکب هقکذار  6/87لگکبریتن

روعیت حبًَیِ ثبکتزی/عروعیت اٍلیِ ثبکتزی-

عیا یَ ثز گزم دیذُ هکیؽکَد .در پبیکبى دٍرُ ًگْکذاری،
تعذاد ثبکتزی ثِ  4/21لگبریتن عیا یَ ثز گکزم هکیرعکذ.

تجسیه و تحلیل آماری

اٍد قبثلیت سیغتی ثبکتزی الکتَثبعیلَط کبسئی در دهکبی

ثزای تَفیف ٍیضگیّبی کوی اس آهبر تَفکیفی ثکِ کوکک

یخچبلی ٍ در دهبی هحیظ در رٍس چْکبردّن اعکت .تعکذاد

هیبًگیي ٍ اًحزا هعیبر اعتفبدُ هکیؽکَد .ثکزای هقبیغکِ

ثکبکتزی در دهککبی یخچکبلی در ایککي رٍس  ٍ 7/84در دهککبی

هیبًگیي ّبی پبعخ ّبی هزثَط ثِ هتغیزّبی ًَ ثکبکتزی ٍ

هحیظ  6/72لگبریتن عیا یَ ثز گزم اعت .روعیت ًْبیی

دهب ،آًبلیش ٍاریبًظ دٍ عزفِ ع ٍ )ANOVAدر فَرت لشٍم

در پبیبى دٍرُ ًگْذاری در دهکبی یخچکبلی  5/68لگکبریتن

آسهککَى تعککبقجی داًکککي ع )Duncanدر عککغک هعٌ کیداری

عیا یَ ثز گزم اعت ٍ در دهبی هحیظ ثکِ  4/25لگکبریتن

ع )α;0/05ثککِکبرگزفتککِؽککذ .در ثزرع کی قبثلیککت سیغککتی

عیا یَ ثز گزم هیرعذ .ثبکتزی ثیفیکذٍثبکتزیَم ثیفیکذٍم

ثبکتزیّبی پزٍثیَتیک در ثبسُ سهبى ،ثزای هقبیغِ هیبًگیي

ًگْذاری ؽذُ در دهبی یخچبلی در توکبهی رٍسّکب ککبّؼ

پبعخّب در رٍسّکبی هتفکبٍت اس Linear Model General

هعٌیداری ًؾبى هیدّذ ع.)p<0/05

:8

افشٍدى باکتزیّای پزٍبیَتیک بِ فیلن...

جذٍل شوارُ  -1قابلیت سیستی پزٍبیَتیکّا در فیلن در دٍرُ ًگْذاری ( 25 ٍ 4درجِ سلسیَس)
دهبی ًگْذاری  4دررِ علغیَط
هذت سهبى ًگْذاری عرٍس)

0

دهبی ًگْذاری  25دررِ علغیَط

14

28

42

0

14

28

42

الکتَثبعیلَط اعیذٍفیلَط

8/24a

7/41 a

7/35 a

6/68 a

8/24 a

6/87 b

5/33 b

4/21 b

الکتَثبعیلَط کبسئی

8/21 a

7/84 a

6/91 a

5/68 a

8/24 a

6/72 b

5/31 b

4/25 b

ثیفیذٍثبکتزیَم ثیفیذٍم

8/05 a

7/18 a

6/08 a

4/85 a

8/11 a

6/06 b

5/28 b

3/58 b

الکتَثبعیلَط راهٌَعَط

8/13 a

7/59 a

7/16 a

6/38 a

8/15 a

6/67 b

4/37 b

3/38 b

ًبم ثبکتزی

 aهیبًگیي ±اًحزا اعتبًذارد
 bدر ّز عتَى ،هقبدیز ثب حزٍ هتفبٍت ثز اعبط آسهَى داًکي در عغک ع )p>0/05ثب یکذیگز اختال هعٌیدار دارًذ

اٍد قبثلیت سیغتی ایي ثبکتزی در دهبی یخچبلی ٍ هحکیظ

اعیذٍفیلَط اعت ٍلکی کوتکزیي هیکشاى قبثلیکت سیغکتی

رٍس چْبردّن ثِتزتیت  6/06 ٍ 7/18لگبریتن عیا یکَ ثکز

ّوچٌبى ّوبًٌذ رٍس چْبردّن هتعلکد ثکِ ثیفیکذٍثبکتزیَم

گزم اعت .تعذاد ًْبیی ثبکتزیّبی ًگْذاری ؽذُ در دهبی

ثیفیذٍم اعت .قبثلیکت سیغکتی در رٍس چْکل ٍ دٍم ثکذٍى

یخچبلی  ٍ 4/85در دهبی هحیظ  3/58لگبریتن عکیا یکَ

تغییز ٍ هؾبثِ رٍس ثیغکت ٍ ّؾکتن اعکت .رًٍکذ تغییکزات

ثکککز گکککزم اعکککت .تغییکککزات قبثلیکککت سیغکککتی ثکککبکتزی

قبثلیت سیغتی در دهبی هحیظ ثِ ایي فَرت اعت ککِ در

الکتَثبعیلَط راهٌَعکَط ًیکش در ّکز دٍ دهکب در توکبهی

رٍس چْککبردّن ،هیککشاى قبثلیککت سیغککتی الکتَثبعککیلَط

رٍسّب ثِ عَر هعٌیداری کبّؼ ًؾبى هیدّکذ ع.)p<0/05

اعیذٍفیلَط ثِ عَر هعٌکیداری ثیؾکتز اس هیکشاى قبثلیکت

قبثلیت سیغتی در دهبی یخچبلی تب رٍس ثیغت ٍ ّؾکتن ثکب

سیغتی پزٍثیَتیک ّکبی دیگکز اعکت ع)p<0/05؛ کوتکزیي

 7/16لگبریتن عیا یکَ ثکز گکزم در حکذ اعکتبًذارد ثکبقی

هیککشاى قبثلیککت سیغککتی در ّوککیي رٍس در ثیفیککذٍثبکتزیَم

هککیهبًککذ ٍ در پبیککبى دٍرُ ًگْککذاری ثککِ  6/38لگککبریتن

ثیفیذٍم دیذُ هی ؽَد .در ایکي رٍس هیکشاى قبثلیکت سیغکتی

عیا یَ ثز گزم هکیرعکذ .در دهکبی هحکیظ ،اٍد قبثلیکت

الکتَثبعیلَط راهٌَعَط ٍ الکتَثبعیلَط ککبسئی هؾکبثِ

سیغککتی رٍس چْککبردّن اعککت ٍ هقککذار آى  6/67لگککبریتن

اعککت ٍ ایککي دٍ اس ایککي ًظککز تفککبٍت هعٌککیدار ًذارًککذ.

عیا یَ ثز گزم اعت .روعیت ًْبیی ایي ثبکتزی در پبیکبى

پزٍثیَتیک ّکبی ثیفیکذٍثبکتزیَم ثیفیکذٍم ،الکتَثبعکیلَط

دٍرُ ًگْذاری ثِ  3/38لگبریتن عیا یَ ثز گزم هکیرعکذ.

کبسئی ،الکتَثبعیلَط اعیذٍفیلَط در رٍس ثیغت ٍ ّؾکتن

ؽکل ع )1هیشاى سًذُهبًی پزٍثیَتیکّب را در هقبیغِ ثب ّن

اس ًظز قبثلیت سیغتی تفکبٍت هعٌکیداری ثکب ّکن ًذارًکذ ٍ

ٍ در دٍ دهبی یخچبلی ٍ هحیظ ًؾبى هکیدّکذ .در دهکبی

ثیؾککتزیي هقککذار را دارًککذ اهککب ثککبکتزی الکتَثبعککیلَط

یخچبلی در رٍس چْبردّن دٍرُ ًگْذاری ،ثیؾکتزیي هیکشاى

راهٌَعَط در ایي رٍس کوتکزیي هیکشاى قبثلیکت سیغکتی را

قبثلیت سیغتی در الکتَثبعیلَط ککبسئی ٍ کوتکزیي آى در

ًؾبى دادُ اعتً .تبیذ قبثلیت سیغکتی در رٍس چْکل ٍ دٍم

ثیفیذٍثبکتزیَم ثیفیذٍم دیذُهیؽکَد .اهکب در رٍس ثیغکت ٍ

ثکذیي فکَرت اعکت کککِ پزٍثیَتیککّکبی الکتَثبعککیلَط

ّؾتن ،رًٍذ قبثلیت سیغتی تغییز هکیکٌکذ ثکِعکَری ککِ

اعیذٍفیلَط ٍ الکتَثبعیلَط کبسئی تفبٍت هعٌکیداری ثکب

ثیؾتزیي هیشاى قبثلیت سیغتی هتعلکد ثکِ الکتَثبعکیلَط

ّن ًذارًذ ٍ ثیؾتزیي هقذار قبثلیکت سیغکتی را ّکن ًؾکبى
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دادُاًککذ ،اس عککَی دیگککز ،پزٍثیَتیکککّککبی الکتَثبعککیلَط

اعیذٍفیلَط ،الکتَثبعیلَط راهٌَعَط ٍ الکتَثبعکیلَط

راهٌَعَط ٍ ثیفیذٍثبکتزیَم ثیفیکذٍم ًیکش ثکب ّکن تفکبٍت

کبسئی دیذُ هیؽَد کِ اس ًظز آهکبری تفکبٍت هعٌکی داری

هعٌیداری ًذارًذ ٍ کوتکزیي هیکشاى قبثلیکت سیغکتی را در

ًیش ًذارًذ .ثیؾکتزیي قبثلیکت سیغکتی رٍس چْکل ٍ دٍم در

ایي رٍس ًؾبى دادُاًذ .در هقبیغکِ ثکبکتزیّکب در یکک رٍس

دهبی یخچبلی هتعلد ثِ الکتَثبعیلَط اعکیذٍفیلَط ٍ در

هؾخـ در دٍ دهبی هختلف ،ثیؾتزیي هیشاى سًذُ هبًی در

دهککبی هحککیظ هتعلککد ثککِ الکتَثبعککیلَط اعککیذٍفیلَط ٍ

رٍس چْبردّن در دهبی یخچبلی هتعلد ثکِ الکتَثبعکیلَط

الکتَثبعککیلَط کککبسئی اعککت کککِ اس ًظککز آهککبری تفککبٍت

کککبسئی ٍ در دهککبی هحککیظ هتعلککد ثککِ الکتَثبعککیلَط

هعٌی داری ًؾبى ًوی دٌّذ .کوتزیي هیکشاى سًکذُهکبًی در

اعککیذٍفیلَط اعککت .در رٍس ثیغککت ٍ ّؾککتن در دهککبی

پبیبى دٍرُ ًگْذاری در دهبی یخچکبلی ثکِ ثیفیکذٍثبکتزیَم

یخچکککبلی ،ثیؾکککتزیي سًکککذُهکککبًی در الکتَثبعکککیلَط

ثیفیذٍم ٍ در دهبی هحکیظ ثکِ ثیفیکذٍثبکتزیَم ثیفیکذٍم ٍ

اعکککیذٍفیلَط ٍ در دهکککبی هحکککیظ در الکتَثبعکککیلَط

الکتَثبعیلَط راهٌَعَط تعلد دارد.
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شاخص نسبت قابلیت زیستی پروبیوتیک ها طیی دور

در ثککبکتزی الکتَثبعککیلَط راهٌَعککَط ،ثیؾککتزیي هیککشاى

نگهذاری ()VPI

ًغجت قبثلیت سیغتی در دهبی یخچبلی ع )0/94هزثَط ثکِ

رذٍ ع )2ؽبخـ ًغجت قبثلیت سیغتی پزٍثیَتیککّکب را

رٍس چْبردّن تب ثیغت ٍ ّؾتن ٍ ثیؾکتزیي هقکذار ًغکجت

در فبفککلِّککبی سهککبًی ًؾککبى هککیدّککذ .ثیؾککتزیي هیککشاى

قبثلیت سیغتی در دهبی هحیظ ع )0/81هزثَط ثِ رٍس فکفز

سًذُهبًی الکتَثبعیلَط اعیذٍفیلَط در دهبی یخچبلی در

تب چْبردّن اعت .ثیؾتزیي افت ًیکش در دهکبی یخچکبلی ٍ

فبفلِ سهبًی رٍس چْکبردّن تکب ثیغکت ٍ ّؾکتن ٍ ثزاثکز ثکب

هحککیظ ّککن در فبفککلِ سهککبًی فککفز تککب چْککل ٍ دٍم

 0/99اعت؛ کوتزیي هیشاى سًذُ هکبًی در ایکي دهکب در رٍس

دیذُهیؽَد.

ففز تب چْکل ٍدٍم اعکت ،در حکبلی ککِ ثیؾکتزیي هقکذار

ًغجت قبثلیت سیغتی در ثبکتزی ثیفیکذٍثبکتزیَم ثیفیکذٍم

ًغجت سًذُهبًی در دهبی هحیظ ع )0/83هزثکَط اعکت ثکِ

در دهبی یخچبلی در فبفلِ سهبًی رٍس ففز تب رٍس چْبردّن

فبفککلِ سهککبًی رٍس فککفز تککب رٍس چْککبردّن ٍ کوتککزیي آى

ثیؾتزیي هقذار ٍ ثزاثز ثکب  ٍ 0/87در دهکبی هحکیظ در رٍس

ع )0/51هزثَط ثِ رٍس ففز تب چْل ٍ دٍم اعکت .ثیؾکتزیي

چْبردّن تب ثیغت ٍّؾتن ثزاثز  0/87اعت .ثیؾتزیي افکت

هیشاى ًغکجت قبثلیکت سیغکتی در ثکبکتزی الکتَثبعکیلَط

ًیش در دهبی یخچبلی ٍ هحیظ ّن در فبفلِ سهبًی ففز تکب

کبسئی در دهبی یخچبلی ع ٍ )0/97در دهبی هحیظ ع)0/82

چْل ٍ دٍم دیذُ هی ؽَد .ثیؾتزیي هیکشاى ًغکجت قبثلیکت

در فبفلِ سهبًی رٍس ففز تب رٍس چْبردّن اعکت .ثیؾکتزیي

سیغتی در کل دٍرُ ًگْذاری در دهبی یخچبلی ع )0/81در

افت ًیش در دهبی یخچبلی ٍ هحکیظ ّکن در فبفکلِ سهکبًی

الکتَثبعیلَط اعیذٍفیلَط ٍ کوتکزیي هقکذار آى در ایکي

ففز تب چْل ٍ دٍم دیذُهیؽَد.

دهب ع)0/6در ثبکتزی ثیفیذٍثبکتزیَم ثیفیذٍم اعت.

جذٍل  -2شاخض ًسبت قابلیت سیستی پزٍبیَتیکّا طی دٍرُ ًگْذاری
دوره نگهذاری (بازههای  88روزه)
8:
تیمار

الکتَثبعیلَط
اعیذٍفیلَط
الکتَثبعیلَط
کبسئی
الکتَثبعیلَط
راهٌَعَط
ثیفیذٍثبکتزیَم
ثیفیذٍم

دمای نگهذاری

88

8-88

8

88

8

88

8:

4

0/9

0/9

0/99

0/81

0/9

0/9

25

0/83

0/64

0/77

0/51

0/61

0/78

4

0/97

0/83

0/88

0/69

0/72

0/82

25

0/82

0/64

0/79

0/52

0/63

0/8

4

0/93

0/88

0/94

0/78

0/84

0/89

25

0/81

0/53

0/65

0/41

0/50

0/77

4

0/87

0/75

0/84

0/6

0/67

0/79

25

0/73

0/65

0/87

0/44

0/59

0/67

(درجه سلسیوس)
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ایي هقبدیز ثزای ًوًَِ ّبی ًگْذاری ؽذُ در دهبی هحکیظ

یخچککبلی در پزٍثیَتیککک الکتَثبعککیلَط راهٌَعککَط ٍ

ثککِ ایککي فککَرت اعککت :ثیؾککتزیي ًغککجت ع )0/52در

کوتکککزیي هیکککشاى افکککت در ایکککي دهکککب در پزٍثیَتیکککک

الکتَثبعکککیلَط ککککبسئی ٍ کوتکککزیي ًغکککجت ع )0/41در

الکتَثبعیلَط اعیذٍفیلَط دیذُ هی ؽَد .هقبدیز افکت در

الکتَثبعیلَط راهٌَعَط.

دهبی هحکیظ ثکزای پزٍثیَتیکک ثیفیکذٍثبکتزیَم ثیفیکذٍم

درصذ افت در دوره نگهذاری

ثیؾککتزیي ٍ ثککزای الکتَثبعککیلَط کککبسئی کوتککزیي هقککذار

در رذٍ ع ،)3درفذ افت ثبکتزیّب در دٍ دهبی یخچبلی ٍ

ثِدعت آهذُاعت .ؽزایظ هحیغی هبًٌکذ دهکبی ًگْکذاری

هحیظ ًؾبى دادُ ؽذُ اعت .ثیؾتزیي هیشاى افت در دهبی

ًوًَِّب ثیؾتزیي اّویکت را در سًکذُهکبًی عکلَ ّکب دارد.

جذٍل  -3درطذ افت پزٍبیَتیکّا طی هذن ًگْذاری در دٍ دهای یخچالی ٍ هحیط
پروبیوتیک

دما (درجه سلسیوس)

درصذ افت

4

18/93

25

48/90

4

32/88

25

48/42

4

22/57

25

62/86

4

40/04

25

55/56

الکتَثبعیلَط اعیذٍفیلَط
الکتَثبعیلَط کبسئی
ثیفیذٍثبکتزیَم ثیفیذٍم
الکتَثبعیلَط راهٌَعَط

کبّؼ هعٌکی داری در تعکذاد اٍلیکِ ثکبکتزیّکب در فزایٌکذ

ثیفیذٍثبکتزیَم ثیفیذٍم در توبم دٍرُ ًگْکذاری در ّکز دٍ

خؾککک کککزدى هؾککبّذُ ًؾککذُ اعککت .هیککشاى کککبّؼ

دهب دارای کوتزیي هیشاى قبثلیکت سیغکتی ثکَدُ اعکت ککِ

ثککبکتزیّککبی ًگْککذاری ؽککذُ در دهککبی هحککیظ ثککِ عککَر

هیتَاًذ ثِ دلیل حغبعیت ثبالی ایکي ثکبکتزی ثکِ ؽکزایظ

هعٌی داری ثیؾتز ع )p<0/001اس هیشاى کبّؼ ثبکتزی ّبی

هحیغککی ٍ ٍرککَد اکغککیضى ٍ فبکتَرّککبی تککٌؼسا ثبؽککذ

ًگْذاری ؽذُ در دهبی یخچبلی اعت کِ هیتَاًذ ثِ دلیکل

) .(Taverniti & Guglielmetti, 2011گیبلوبط ٍ ّوکبراى

کککبّؼ هتبثَلیغککن ثککبکتزیّککب در دهککبی یخچککبلی ثبؽککذ

) (Gialamas et al., 2010فیلنّکبی ضکذ هیکزٍثکی علیکِ

) .(Kanmani & Lim, 2013; Gurr, 1987کبًوکبًی ٍ لکین

پبتَصىّکبی ثیوکبریسا را ثکب تلقکیک ککزدى الکتَثبعکیلَط

)ً (Kanmani & Lim, 2013یککش گککشارػ دادًککذ کککِ

عبکئی ثِ داخل فیلنّبی عکذین کبسئیٌکبت تْیکِ کزدًکذ.

ثککبکتزیّککبی ًگْککذاری ؽککذُ در دهککبی یخچککبلی در دٍرُ

اضبفِ کزدى عَرثیتَ ثکِ داخکل فکیلن هکیتَاًکذ قبثلیکت

ًگْذاری  20رٍسُ پبیذاری ثیؾتزی داؽتِاًذ .در دٍرُّکبی

سیغتی ثیؾتز علَ ّکب را در دٍرُ ًگْکذاری عکی رٍسُ در

ًگْککذاری ،قبثلیککت سیغککتی الکتَثبعککیلَط اعککیذٍفیلَط

دهبی یخچبلی تضویي کٌذ .احتوبالً عَرثیتَ اضبفِ ؽکذُ

ثیؾتز اس عبیز پزٍثیَتیککّبعکت ککِ هکیتَاًکذ ثکِ دلیکل

عجت هحبفظت دیَارُ علَلی اس تخزیت ثِ ٍاعغِ اس دعکت

هقبٍهت ًغکجتبً ثکبالی ایکي عکَیِ ثکبکتزی ثکِ فبکتَرّکبی

دادى آة ،هیؽَدً .گْذاری در دهبی هحیظ عجت ککبّؼ

تٌؼسا هبًٌذ اکغکیضى هَلککَلی ،رعَثکت ،دهکبی ثکبال ٍ ...

هیشاى سًذُهبًی ثِ هقذار  2لگبریتن در تعذاد ثبکتزیّب ؽذ

ثبؽککذ ) .(Nobakhti et al., 2009در هقبثککل ،ثککبکتزی

کِ هیتَاًذ ثِ دلیل افشایؼ تَلیذ هتبثَلیتّبی ثبکتزیکبیی
:8

افشٍدى باکتزیّای پزٍبیَتیک بِ فیلن...

ثبؽذ .ثب افشایؼ هکذت سهکبى ًگْکذاری عفبفکلِ رٍس  28تکب

اًتقبلی اکغیضى عّز دٍ در ارتجبط ثب تفبٍت ) ،(T_Tgحضَر

 ،)42هیشاى قبثلیکت سیغکتی کوتکز ٍ درفکذ افکت ثیؾکتز

هَاد هغذی ٍ هَاد هْبر کٌٌذُ رادیکب ّکبی آساد ثکِ عکالٍُ

هی ؽَد کِ هیتَاًذ ثِ دلیل تزوع هتبثَلیکت ثبکتزیکبیی ٍ

احز ثکزّوکٌؼ اس عزیکد پیًَکذ ّیکذرٍصًی ثکب عکز قغجکی

خؾک ؽذى ٍ اس دعت رفتي رعَثت فیلنّب ثبؽذ کِ ثبعج

گزٍُّکبی فغکفَلیویذی غؾکبّب هکیتَاًکذ اهککبى تَضکیک

هیؽَد قبثلیکت سیغکتی در پبیکبى دٍرُ ًگْکذاری ککبّؼ

پبیذاری پزٍثیَتیکّب را در فیلنّکبی خکَراکی هْیکب کٌکذ

ثیؾتزی داؽتِ ثبؽذ .عَکَلیظ ٍ ّوکبراى (Soukoulis et

;(Soukoulis et al., 2014a; Kanmani & Lim, 2013

).Corcoran et al., 2004

)ً al., 2014bیککش گککشارػ دادًککذ کککِ هیککشاى هبًککذگبری
فیلنّبی خَراکی در دهبی هحیظ ٍ یخچبلی در حذٍد 17
تب  30رٍس اعت .فبکتَرّبی ثیزًٍی ؽبهل فعبلیت آثی ،دهکب

نتیجهگیری

ٍ حضَر اکغیضى تبحیزات ًبهغلَثی ثز سًذُهبًی علَ ّکبی

در ایککي هغبلعککِ ،هعلککَم ؽککذُ ثککبکتزیّککبی پزٍثیَتیککک

سًذُ پزٍثیَتیکی تخجیکت ؽکذُ هکیگکذارد (Fu & Chen,

عالکتَثبعککیلَط اعککیذٍفیلَط ،الکتَثبعککیلَط کککبسئی،

) .2011عالٍُ ثز ایي ،تحزه هَلکَلی اهالح راًذُ ؽکذُ ثکز

الکتَثبعککیلَط راهٌَعککَط ٍ ثیفیککذٍثبکتزیَم ثیفیککذٍم)

احز عبختبر ٍ حبلت فیشیکی هکبتزیکظ تخجیکت کٌٌکذُ ًیکش

ًگْککذاریؽککذُ در دهککبی  4دررککِ علغککیَط سًککذُهککبًی

هککیتَاًککذ ثککز پبیککذاری پزٍثیَتیکککّککب احککز ثگککذارد .در

ثیؾتزی ًغجت ثِ پزٍثیَتیک ّبی ًگْذاری ؽذُ در دهکبی

عیغتنّبی ثکب رعَثکت هتَعکظ عؽکبهل فکیلن خکَراکی)،

 25دررکِ علغکیَط ًؾککبى دادُاًکذ .در ثککیي عکَیِّککبی

حضَر هقبدیز ثکبالیی اس اهکالح ثکب ّکن ثکب حبلکت فیشیککی

پزٍثیَتیک ،الکتَثبعیلَط اعکیذٍفیلَط ثیؾکتزیي هیکشاى

العتیک هبًٌذٍ ،اکٌؼّبی ؽیویبیی ٍ آًشیوکی را تغکْیل

سًذُ هبًی را در دٍرُ ًگْذاری داؽتِ اعت .فیلن خَراکی ثز

هیکٌٌذ کِ عجت اس ثیي رفتي عبختبرّبی ضکزٍری هبًٌکذ

پبیِ کزثَکغی هتیل علَلش هکی تَاًکذ حبهکل خکَثی ثکزای

غؾککبی دٍ الیککِای فغککفَلیویذی عککلَلی هککیؽککًَذ عدر

اًتقب پزٍثیَتیکّب در ثغتِ ثٌذی هکَاد غکذایی ثکٌِّگکبم

خقَؿ حضَر اهالح ثبیذ گفت کِ ایي هَاد عجت افکشایؼ

ًگْذاری آًْب در دهبی یخچبلی ثبؽذ.

تحزه هَلکَلی هکیؽکًَذ) (Altamirano-Fortoul et al.,

هغبلعککبت در آیٌککذُ هککیتَاًککذ ثککِ ثزرعککی تککثحیز افککشٍدى

) .2012اگزچِ فْن هکبًیغن کبهل پبیکذاری پزٍثیَتیککّکب

پزٍثیَتیکّکب ثکز ٍیضگکیّکبی فیشیککی ٍ ؽکیویبیی فکیلن

در هبتزیظّبی ثیَپلیوزی در دٍرُ ًگْکذاری در دعکتزط

خَراکی ٍ ّوچٌیي ثزرعکی ریشعکبختبر فکیلنّکب هعغکَ

ًیغت ،ثِ ًظز هیرعذ هبًع فضبیی اهالح ٍ هبتزیظ اًتؾکبر

ؽَد.
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Nowadays, a refresh interest is rising to extend the viability of probiotics by direct incorporation of them in
edible coats and films to prevent lethal phase transition in food processing and storage. In current study,
four probiotic bacterial strains (Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. rhamnosus and Bifidobacterium
bifidum) were used for the immobilisation in edible film based carboxymethyl cellulose (CMC) during 42
days of storage at 25 ᵒ C and 4 ᵒ C respectively. Results showed a clear decrease in bacterial cell viability.
But, viability of L.acidophilus and L. rhamnosus were always in the range of recommended levels at 4 ᵒ C
during the storage (106–107 CFU/g). CMC-based edible films could act as a suitable carrier for some
probiotic strains in food packaging during refrigerated temperatures.
Keywords: Bifidobacterium, Edible coats, Lactobacillus, Viability
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