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چکیده
ریزپوشانی پروتئینها و پپتیدها در حفظ ساختار و ویژگیهای عملکردی آنها تاثیرگذار است .در این پژوهش بهمنظور حفظ ساختار و پایداری پروتئین هیدرولیز
شده گرده گل در مقابل عوامل تخریب کننده ،ریزپوشانی پروتئین هیدرولیز شده توسط خشککن پاششی با کنستانتره پروتئین آب پنیر ( )WPCو فایبرزول و
مخلوط آنها انجام شد .ترکیب دیواره و پودر پروتئین هیدرولیز شده با نسبت  01به  0وزنی -وزنی استفاده شدند .ترکیب مورد استفاده برای دیواره شامل2 WPC
درصد ،فایبرزول  2درصد ،همچنین مخلوط  WPCو فایبرزول با نسبت  0به  3بود .بهمنظور تسریع واکنشهای اکسایشی ،کپسولهای حاصله به مدت  84ساعت
در معرض اشعه  UVقرار گرفتند .بیشترین میزان مهارکنندگی رادیکال ( )DPPHدر مدت در معرض قرار گیری اشعه  UVمربوط به کپسول با دیواره مخلوط
فایبرزول و  WPCبود .نتایج طیفسنجی ( )FTIRنشان داد دیواره ترکیبی فایبرزول و  WPCبهترین عملکرد را در حفظ ساختار شیمیایی کپسولها داشته است.
تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی رویشی ( )SEMنشان داد ریزکپسولهایی که دارای دیواره مخلوط فایبرزول و  WPCبودند ،دیواره یکنواخت و صافتری
نسبت به ریزکپسولهای با دیواره فایبروزلی بودند .در نهایت مخلوط  WPCو فایبرزول بهعنوان بهترین دیواره با قابلیت محافظتی مناسب بهمنظور ریزپوشانی
پروتئینهای هیدرولیز شده و محافظت از آنها در مقابل عوامل تخریب کننده انتخاب گردید.
واژههای کلیدی :پروتئین هیدرولیز شده گرده ،ریزپوشانی ،خشککن پاششی ،فایبرزول ،کنستانتره پروتئین آب پنیر

مقدمه

1

اکثر ترکیبات پروتئینی مانند داروها و غذا داروها به دلیل حساسیت
آنها به شرایط اسیدی معده و روده ،دناتوره شده و اثربخشی خود را از
دست میدهند ( .)Kanbargi et al., 2017ریزپوشانی این ترکیبات در
حفظ ساختار و ویژگیهای عملکردی آنها تاثیرگذار است .گرده گل
حاوی  01تا  81درصد پروتئین است .با توجه به ویژگیهای عملکردی
و سالمتی بخشی پروتئینهای گرده گل ،منبع پروتئینی ارزشمندی
بهشمار میآید .با انجام عمل هیدرولیز و تولید پپتیدهای زیستفعال،
اثرات سالمتیبخشی و عملکردی آنها افزایش مییابد ( Maqsoudlou
 .)et al., 2018تاکنون روشهای گوناگونی بهمنظور ریزپوشانی
ترکیبات پروتئینی و پپتیدی مورد استفاده قرار گرفته است .استفاده از
خشککن پاششی رایجترین روش حفظ مواد فعال و حساس غذایی از
جمله پروتئینها و پپتیدها است که موجب افزایش پایداری این ترکیبات
 -0دکترای علوم دامی ،گروه تغذیه زنبور عسل ،عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی
و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل.
 -2دانشآموخته دکتری ،گروه شیمی مواد غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان.

میشود (Patsialas et al., 2012؛  .)Su et al., 2011موادی که
بهعنوان دیواره یا پوشش در ریزپوشانی با خشککن پاششی بهکار
میروند شامل صمغ عربی ،مالتودکسترین ،فایبرزول ،نشاستههای تغییر
یافته و مخلوط آنها ،ایزولهها و کنستانترههای پروتئینی مثل پروتئین
آب پنیر و پروتئین سویا میباشند ( .)Shen and Quek, 2014فایبرزول
نوعی فیبر رژیمی است که قابلیت استفاده در بسیاری از مواد غذایی و
مکملهای غذایی را دارد .این ترکیب کربوهیدراتی در واقع
مالتودکسترین مقاوم به هضم بوده و اخیرا در عملیات ریزپوشانی
بهعنوان ماده دیوارهای مورد استفاده قرار میگیرد ( Zhong et al.,
 .)2015بهعنوان مثال  Pudziuvelyteو همکاران ( )2102فایبرزول را
بهعنوان یکی از ترکیبات دیوارهای در ریزپوشانی عصارههای فنلی
توسط تکنیک خشک کردن پاششی مورد استفاده قرار دادند .آنها اعالم
کردند که فایبرزول عملکرد خوبی در حفظ فعالیت آنتیاکسیدانی
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عصارههای فنلی و همچنین افزایش بازدهی ریزپوشانی از خود نشان
داد .در کار پژوهشی دیگر  Paiو همکاران ( )2102از فایبرزول بهعنوان
ماده دیوارهای در ریزپوشانی نارنجین استفاده کردند که باعث افزایش
بازدهی ریزپوشانی و حفظ ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ریزکپسولها
گردید .پژوهشگران از ترکیبات دیوارهای مختلفی بهمنظور ریزپوشانی
پروتئینها و پپتیدها استفاده کردهاند و پایداری و ویژگیهای ساختاری
آنها را مورد بررسی قرار دادهاند Molina .و همکاران ( )2112کازئین
هیدرولیز شده را با استفاده از ایزوله پروتئینی سویا ،به روش خشک
کردن پاششی ریزپوشانی کردند .نتایج بررسی ساختار بیرونی کپسولها
توسط  SEMنشان داد که ریزکپسولهای تولید شده ساختاری کروی
و فاقد خراش ،ترک یا شکستگی داشتند و باعث محافظت مناسب مواد
داخلی ریزکپسولها گردید Kanbargi .و همکاران ( )2102بهمنظور
ریزپوشانی پروتئین هیدرولیز شده حاصل از دانه  Ziziphus jujubeاز
سدیم آلژینات بهعنوان ماده دیوارهای استفاده کردند .نتایج نشان داد با
افزایش مدت زمان نگهداری ،قدرت مهار رادیکال  DPPHپروتئین
هیدرولیز شده به شدت کاهش یافت ،اما قدرت مهار رادیکال DPPH
پروتئین هیدرولیز شده ریزپوشانی شده تقریبا ثابت ماند .نتایج
طیفسنجی  FTIRنشان داد که پیوندهای عرضی بین پپتیدها و سدیم
آلژینات برقرار شده بود .نتایج بررسی مرفولوژیکی با استفاده از SEM
نشان داد سطح ریزکپسولهای تولید شده ،صافتر ،کرویتر و
یکنواختتر بود.
 Mohanو همکاران ( )2102با استفاده از لیپوپروتئین سویا به
ریزپوشانی وی پروتئین هیدرولیز شده پرداختند .مقایسه نتایج
طیفسنجی  FTIRنشان داد پپتیدهای آبگریز با بخش لیپیدی دیواره
و پپتیدهای آبدوست با بخش پروتئینی و قطبی دیواره پیوند برقرار
کردند Torres-Giner .و همکاران ( )2102بهمنظور ریز پوشانی عصاره
آلوورا از کنستانتر وی پروتئین و مالتودکسترین استفاده کردند .آنها از
اشعه  UVبهعنوان یک عامل تسریعکننده واکنشهای اکسایشی و
بررسی مقاومت ریزکپسولها پرداختند .نتایج  FTIRنشان داد الحاق
پلیساکارید و پروتئین باعث کاهش شدت جذب مربوط به باند کششی
 C-Hگردید .از طرفی در ساختار شیمیایی کنستانتره پروتئین آب پنیر
به تنهایی و همچنین عصاره ریزپوشانی شده با آن ،با قرارگیری در
معرض  UVتغییر قابل توجهی حاصل نشد .نتایج بررسی مرفولوژیکی
ریزکپسولها نشان داد کپسولهای تهیه شده با دیواره پروتئینی و
ترکیب پروتئین و کربوهیدرات سطح صافتر ،بدون چروکتر و با
استقامت تری داشتند Su .و همکاران ( )2100از ترکیب آلژینات و
کالژن بهعنوان ماده دیوارهای کپسول استفاده کردند .نتایج بررسی
مرفولوژیکی ریزکپسولها با استفاده از  SEMنشان داد ساختار
ریزکپسولها کروی بود و با افزایش نسبت پروتئین به کربوهیدرات در
دیواره ،تعداد ترکهای دیواره کاهش یافت و ساختار میکروذرات
مقاومتر گردید .نتایج طیفسنجی  FTIRنشان داد کالژن و سدیم

آلژینات از طریق پیوند هیدروژنی بین مولکولی و نیروی الکتروستاتیک
با یکدیگر ترکیب شده و ماتریکس بسیار مقاومی در دیواره ریزکپسولها
به وجود آوردند .ترکیب شدن پروتئین و کربوهیدرات باعث تغییر در
محل و شدت باندهای مربوط به ساختارهای دوم پروتئین گردید.
 Gómez-Mascaraqueو  )2102( López-Rubioویژگی
مرفولوژیکی ریزکپسولهای حاصل از ریزپوشانی پروتئین آب پنیر
هیدرولیز شده به روش خشک کردن پاششی با ژالتین و کیتوزان را با
استفاده از  SEMمورد بررسی قرار دادند .ساختار ریزکپسولهای حاصله
تقریبا کروی بوده و از نظر میزان صاف بودن سطح ،غیریکنواخت بودند.
آنها بیان داشتند که این غیریکنواختی معموال در ذرات حل شده در
محلولهای آبی که با استفاده از خشککن پاششی خشک شدهاند
معمول است.
علیرغم اینکه پژوهشهای مختلفی در زمینه ریزپوشانی ترکیبات
غذایی زیستفعال انجام شده است ،مطالعات در مورد ریزپوشانی
پروتئینهای هیدرولیزشده و بررسی پایداری آنها در شرایط تسریع یافته
کم است؛ از طرف دیگر محصوالت جانبی زنبور عسل از جمله گرده در
کشور ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است .این مسئله ضرورت انجام
این پژوهش را روشن میکند .بنابراین هدف از انجام این پژوهش
ریزپوشانی پروتئین هیدرولیز شده گرده گل توسط خشککن پاششی با
فایبرزول و کنستانتره آب پنیر بهمنظور حفظ ساختار و پایداری
ریزکپسولهای حاصله در شرایط تسریع یافته میباشد .در این راستا
بررسی پایداری ریزکپسولها با استفاده از آزمون آنتیاکسیدانی ،بررسی
ساختار شیمیایی و برهمکنشهای شیمیایی بین ماده دیوارهای و
پروتئین هیدرولیز شده کپسوله شده با استفاده از  FTIRو بررسی ساختار
مرفولوژیکی ریزکپسولها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی
انجام گردید.

مواد و روشها
آمادهسازی پروتئین هیدرولیز شده

این پژوهش در سال  0324در دانشگاه محقق اردبیلی و موسسه
فناوری کشاورزی و مواد غذایی ( )IATAشهر والنسیا در کشور اسپانیا
انجام شد .گرده گل از مرکز پرورش زنبور عسل و خدمات گرده افشانی
واقع در استان اردبیل تهیه شد .پودر گرده با استفاده از هگزان با نسبت
 0به  3به مدت  28ساعت با استفاده از همزن مغناطیسی چربیزدایی
شد ) . (Maqsoudlou et al., 2018بهمنظور هیدرولیز آنزیمی ،گرده
چربیزدایی شده (با  08/2درصد پروتئین) در فسفات باقر  1/0موالر (4
 )pHبا نسبت  0به  2حل شد و با استفاده از هموژنایزر اولتراسونیک
هموژن گردید .هیدرولیز آنزیمی گرده چربیزدایی شده با استفاده از
آلکاالز (غلظت  0/2درصد) در دمای  21درجه سانتیگراد و  pH 4به
مدت  8ساعت در انکوباتور شیکردار انجام شد .در نهایت واکنش آنزیمی
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در دمای  42درجه سانتیگراد به مدت  01دقیقه متوقف گردید .بهمنظور
حذف ترکیبات اضافی ،سانتریفوژ با دور  8111 gبه مدت  31دقیقه
انجام شد .پس از جمعآوری سوپرناتانت ،با استفاده از خشککن
انجمادی خشک گردید (.)Maqsoudlou et al., 2018

 WPCمورد بررسی و شناسایی قرار گرفت .در این سیستم طیفهای
تکی و منفرد از مواد با میانگین  21اسکن با دقت  8 cm-1در محدوده
 811 cm-1تا  8111 cm-1جمعآوری شدند ( Torres-Giner et al.,
.)2017
بررسی ویژگی ضداکسایشی ریزکپسولها

تهیه مخلوطهای پروتئینی هیدرولیز شده و مواد دیواره

محلولهای فایبرزول  2درصد 2 WPC2،درصد ،همچنین محلول
حاوی مخلوط فایبرزول و WPCبا نسبت  3به  ،0با غلظت کلی (ترکیب
دیواره)  2درصد وزنی -وزنی در آب دیونیزه تهیه شدند .به این منظور
ابتدا پودر پروتئین هیدرولیز شده با نسبت  0به  01وزنی -وزنی نسبت
به ترکیب دیواره ،به آب دیونیزه اضافه شد و با استفاده از همزن
مغناطیسی به مدت  2ساعت هم زده شد .سپس مواد دیوارهای با
نسبتهای گفته شده به آرامی اضافه شدند و همزدن به مدت  8تا 2
ساعت تا رسیدن به محلولی یکنواخت ادامه یافت (Gómez-
Mascaraque and López-Rubio, 2016؛ Rosenberg et al.,
.)2016
خشک کردن با خشککن پاششی

مخلوطهای پروتئینی هیدرولیز شده و مواد دیواره تهیه شده ،با
استفاده از یک خشککن پاششی ( ،Butchi ،B90سوئیس) با دمای
ورودی 011درجه سانتیگراد و دمای خروجی  23درجه سانتیگراد،
سرعت جریان هوای 081لیتر در دقیقه و فشار  8بار خشک شدند .پس
از جمع آوری پودر ریزکپسولهای حاصله ،بهمنظور جلوگیری از جذب
رطوبت ،پودرهای حاصله تا زمان انجام آزمونهای مورد نظر در داخل
دسیکاتور و در دمای اتاق دور از نور مستقیم نگهداری شدند (Gómez-
.)Mascaraque and López-Rubio, 2016
قرار گیری در معرض اشعه UV

بهمنظورتسریع اکسایش پروتئین هیدرولیز شده و بررسی پایداری
ریزکپسولها در برابر عوامل تخریبی ،براساس روش Torres-Giner
و همکاران ( ،)2102از اشعه  UVبهعنوان یک عامل تسریع کننده
اکسایش استفاده شد .بر اساس این روش ریزکپسولهای تولید شده،
ماده دیوارهای و هسته بهطور جداگانه به مدت 84ساعت در معرض
اشعه  UVقرار گرفتند.

ویژگی ضد اکسایشی ریزکپسولها و پروتئین هیدرولیزشده در طی
قرارگیری در معرض اشعه  UVدر ساعتهای صفر ،یک ،دو ،سه ،پنج،
هفت ،نه ،یازده و چهل و هشت اندازهگیری و روند تغییرات آنها با
یکدیگر مقایسه گردید ( .)Torres-Giner et al., 2017ویژگی
ضداکسایشی بر اساس اندازهگیری قدرت مهار رادیکال  DPPHطبق
روش  Hmidetو همکاران ( )2100انجام شد.
بررسی ویژگی مرفولوژیکی ریزکپسولها

مرفولوژی ریزکپسولهای بهدست آمده بر اساس روش
 Ginerو همکاران ( )2102با استفاده از SEM 3و توسط میکروسکوپ
الکترونی مدل ) S-4800- Hitachi (Tokyo, Japanمورد بررسی قرار
گرفت.
Torres-

اندازهگیری راندمان ریزپوشانی

راندمان ریزپوشانی بر اساس روش  Muangratو همکاران ()2102
با کمی تغییرات انجام شد 011 .میلیگرم از پودر ریزپوشانی شده با 0
میلیلیتر بافر فسفات پتاسیم  )pH 4 ( 0.1 Mمخلوط شد و با استفاده
از وورتکس به مدت  02دقیق هم زده شد .به منظور اندازهگیری میزان
پروتئین سطحی ( )SPC8در پودر ریزپوشانی شده از روش بردفورد
استفاده شد .اندازه گیری راندمان ریزپوشانی ( )%EEاز معاله ()0
استفاده گردید.
 TPC2در این معادله میزان پروتئین کل در محلول پروتئینی قبل
از فرایند ریزپوشانی را نشان میدهد (.)μg/mL
 SPCدر این معادله میزان پروتئین در سطح پودر بعد از فرایند
ریزپوشانی را نشان میدهد (.)μg/mL
()0

× 011

𝐶𝑃𝑆𝑇𝑃𝐶−
𝐶𝑃𝑇

=راندمان ریزپوشانی ()EE%

تجزیه و تحلیل آماری دادهها
طیفسنجی

با استفاده از طیفسنجی  FTIRانواع پیوندهای فیزیکوشیمیایی و
برهمکنشهای بین ترکیبات پروتئین هیدرولیز شده و فایبرزول و
2

- Whey protein concentrate
3 Scanning Electron Microscopy

تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمون آنتیاکسیدانی به صورت
طرح کامال تصادفی برای پروتئین هیدرولیز شده ،ترکیب فایبرزول و
پروتئین هیدرولیز شده ،ترکیب فایبرزول WPC ،و پروتئین هیدرولیز
4 Surface protein content
5 Total protein content
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شده و ترکیب  WPCو پروتئین هیدرولیز شده در هر زمان و همچنین
در کل مدت زمان نگهداری برای هر تیمار ،بهصورت جداگانه انجام
شد .مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و در سطح معنیداری  2درصد
صورت گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرمافزار آماری SPSS
نسخه  22استفاده شد .نمودارها با استفاده از نرمافزار اکسل ()2103
تهیه گردیدند.

نتایج و بحث
مهار رادیکال  DPPHریزکپسولها

نمودار مقایسه میانگین فعالیت مهار رادیکال ریزکپسولهای تولید
شده و روند تغییرات آن در طول دوره در معرض قرار گیری اشعه UV
بهعنوان عامل مخرب در جدول 0نشان داده شده است .تقریبا در تمامی
زمانها کپسول با دیواره مخلوط فایبرزول و  WPCبهطور معنیداری
بیشترین میزان مهارکنندگی رادیکال رادشت .بعد از آن کپسول با دیواره
 WPCبا اختالف معنیداری بیشترین مهارکنندگی رادیکال را از خود
نشان داد ( .)P>1/12این مسئله را میتوان به قابلیت مهار رادیکال
 DPPHدر  WPCنسبت داد .نتایج حاصل از اندازهگیری فعالیت
مهارکنندگی ترکیب دیوارههای مورد استفاده نشان داد هیچ یک از
دیوارهها قابلیت مهار رادیکال  DPPHرا نداشتند به جز  WPCکه

میزان فعالیت مهار رادیکال  DPPHآن  %20بود .برخی از پژوهشگران
که معتقد هستند عملیات خشک کردن در طی فرآیند ریزپوشانی ممکن
است باعث تخریب ساختار پپتیدهای موجود در داخل کپسول و کاهش
فعالیت ضداکسایشی آنها گردد .هرچه نسبت ماده دیواره به هسته بیشتر
باشد ،کارایی کپسول در حفظ مواد هسته بیشتر خواهد بود
(Sonawane and Arya, 2015؛  .)Kanbargi et al., 2017در
پژوهش حاضر با بهکارگیری نسبت ماده دیواره به هسته  01به  0امکان
حفاظت مناسب هسته در مقابل عامل تخریبی اشعه  UVفراهم گردید؛
بهجز کپسول با دیواره فایبرزول که میزان فعالیت ضداکسایشی آنها در
زمان صفر کمتر از پروتئین هیدرولیز شده بود ،عملیات خشک کردن در
فرایند ریزپوشانی ،تاثیر سوئی بر فعالیت ضد اکسایشی پروتئین هیدرولیز
شده موجود در هسته بقیه کپسولها نداشت .در واقع بر اساس مشاهدات
میتوان گفت ترکیب  WPCبا فایبرزول باعث افزایش کارایی آن در
محافظت از هسته شد .در پژوهشهای پیشین نیز مشخص شده است
که حضور پروتئین آب پنیر در ترکیب امولسیونی دیواره و هسته بهعنوان
یک امولسیفایر عمل کرده و کپسولهایی با کارایی باال و دارای قابلیت
محافظتی مناسب در مقابل عوامل اکسیدکننده تولید میکند ( Shen
and Quek, 2014؛ .)Chen et al., 2013

جدول  -1مقایسه میانگین تغییرات  DPPHریز کپسولهای در معرض  UVدر گذر زمان.
زمان
(ساعت)

پروتئین هیدرولیز شده

ریزکپسولهای با دیواره
WPC

ریزکپسولهای با دیواره
ترکیب  WPCو فایبرزول

ریزکپسولهای با دیواره
فایبرزول

d
AB
a
A 44/02 ±1/132
c
B
b
A
صفر
42/12 ± 1/02
42/22 ± 1/32
44/22±1/122
a
D 42/22 ±1/142
b
e
d
D
1
42/24 ± 1/214 c E 42/42 ± 1/02
41/42±1/120
a
A 42/22 ±1/122
b
C
d
B
2
43/22 ± 1/124 c D 42/20 ± 1/32
42/33±1/23
a
C 42/20 ± 1/20
b
C
d
D
3
42/24 ± 1/338 c E 44/82 ± 1/02
41/22±1/082
c
B
d
C
5
48/42 ± 1/02
44/22 ± 1/124 a C 44/82 ±1/123 b A 40/23±1/020
a
B
d
D
7
43/22 ± 1/122 c C 42/04 ±1/02
42/23± 1/210 b C 41/22±1/02
c
F
b
E
d
C
9
42/08 ± 1/22
42/02 ± 1/04
42/12 ± 1/02 a D 40/22±1/122
a
C 42/42 ±1/142
b
F
d
E
11
43/24 ± 1/124 c D 44/82 ± 1/08
22/23±1/122
c
A
d
F
84
42/8 ± 1/12
42/21 ± 1/124 a E 42/12 ± 1/02 b E 22/22±1/20
میانگینهای با حروف انگلیسی کوچک یکسان برای تیمارهای مختلف در یک زمان مشخص تفاوت معنیدار ندارند ()P >1/12
میانگینهای با حروف انگلیسی بزرگ یکسان برای یک تیمار مشخص در زمانهای مختلف تفاوت معنی دار ندارند ()P >1/12
فعالیت مهار رادیکال  WPCو فایبرزول در زمان صفر (شروع) ،بهترتیب  20درصد و صفر بود.

در طول دوره انجام این آزمون BHT ،بهعنوان کنترل مثبت در
نظر گرفته شد و فعالیت مهارکنندگی آن همواره باالی  %21اندازه گیری
شد .با بررسی دقیقتر فعالیت مهارکنندگی رادیکال  DPPHکپسولها
در طول مدت زمان ،معلوم شد که اشعه  UVدر فعالیت مهار رادیکال

 DPPHکپسولها تغییری ایجاد نکرده است  .اما در ساعت یازدهم و
چهل و هشتم در معرض قرارگیری اشعه  ،UVکاهش واضح و
معنیداری در فعالیت مهارکنندگی رادیکال  DPPHهیدرولیز شدههای
پروتئینی به تنهایی مشاهده شد .با مشاهده این تفاوت بین فعالیت
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مهارکنندگی رادیکال  DPPHهیدرولیزشدههای پروتئینی کپسوله شده
و کپسوله نشده ،میتوان به کارا بودن و نقش محافظتی دیوارهها
بهعنوان پوششی مناسب در حفظ ساختار هیدرولیز شدههای پروتئینی و
در نتیجه حفظ ویژگی عملکردی آنها پی برد .این نتایج با آنچه
 Kanbargiو همکاران ( ،)2102مظفری و همکاران ( )2112و
 Zavarezeو همکاران ( )2108در این زمینه بیان کردند مطابقت
داشت.
بررسی ساختاری کپسولها با استفاده از FTIR

ارزیابی ساختار شیمایی پروتئین هیدرولیز شده و ریزکپسولهای
تولید شده با استفاده از طیفسنجی  FTIRصورت پذیرفت .شکل 0
نمودار  FTIRپروتئین هیدرولیز شده در شرایط قبل و بعد از قرارگیری
آن در معرض اشعه  UVرا نشان میدهد .در محدوده  421 cm-1پیک
کوچکی با میزان جذب  1/2مشاهده شد که احتماال مربوط به باندهای
آمیدی از جمله  C-N ،N-Hو  C=Oاست .زیرا ثابت شده است که
باندهای مربوط به گروه آمیدی در ناحیه  411- 0411 cm-1تشکیل
میشود ( ،)Van der Ven et al., 2002بنابراین پیکی که در محدوده
 0111-0121 cm-1با جذب حدود  0/2مشاهده شد را میتوان به
گروههای آمیدی نسبت داد.
در محدوده  0811 -0821 cm-1پیکی با جذب حدود  0مشاهده
شد .حضور احتمالی یکی از سه باند خمشی نامتقارن  ،CH3کشش

متقارن  CO3-و ارتعاشات مربوط به حلقه که بهترتیب به اسیدهای آمینه
آزاد والین ،گلوتامیک اسید و فنیل آالنین نسبت داده شده اند ،را میتوان
دلیل ایجاد این پیک در این ناحیه دانست ( .)Pavia et al., 2002به
هر صورت حضور اسیدهای آمینه آزاد در هیدرولیز شدههای پروتئینی
دور از انتظار نبود.
-1
در محدوده  0211 -0211 cmپیکی با جذب  0/2تا  2مشاهده
شد که میتوان به گروه آمیدی نسبت داد .ارتعاش آمید  Iکه مربوط به
باند  C=Oمیباشد ،در محدوده 0211-0211 cm-1جذب دارد و
ارتعاش آمید  IIکه مربوط به باندهای  N-Hو  C-Nمیباشد ،در
محدوده 0211-0211 cm-1جذب دارد ( Van der Ven et al.,
 )2002که با نظر بسیاری از پژوهشگران مطابقت دارد ( Wang et al.,
2013؛ اسدپور و همکاران2102 ،؛ Torres-Giner et al., 2017؛
Kanbargi et al., 2017؛ شیرازی و همکاران Pavia .)0348 ،و
همکاران ( )2112جذب در این ناحیه را بیانکننده ساختار صفحهای بتا
و مارپیچ آلفا دانستند که ساختمان دوم پروتئینها را نشان میدهند.
پیک کوچکی با جذب  2/2در محدوده  2211 cm-1مشاهده شدکه بر
اساس نظر  Cabadoو همکاران ( )2102و Torres-Ginerو همکاران
( )2102مربوط به گروه کششی  C-Hاست .گروه  C-Hیکی از
بخشهای اصلی ساختار آمینواسیدها است.

شکل  -1نمودار  FTIRپروتئین هیدرولیز شده در شرایط قبل و بعد از قرارگیری آن در معرض اشعه .UV

پیک بزرگ و پهنی با جذب  3/2در محدوده 3111-3211 cm-1
مشاهده شد .در منابع پژوهشی متعددی این محدوده به باند هیدروژنی
در گروه کششی  N-Hو گروه خمشی  C-Hنسبت داده شده است
(Kanbargi et al., 2017؛ Torres-Giner et al., 2017؛ Pavia
 .)et al., 2002پس از قرارگیری پروتئین هیدرولیز شده در معرض

اشعه  UVبهعنوان عامل تخریب کننده ،تغییر قابل توجهی در نمودار
طیفسنجی  FTIRآن به وجود آمد .این تغییرات در شکل  22قابل
مشاهده است .پیکهای کوچکی که در محدوده های  421 cm-1و
 0111 cm-1دیده میشد ،پس از قرار گیری در معرض  UVکامال حذف
شد .شدت جذب در ناحیه 0121 cm-1کاهش یافت و پیک حاصله بسیار
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کوچکتر شد .دلیل این امر را میتوان به تخریب شدن باندهای گروه
آمیدی و یا اکسایش برخی ترکیبات نسبت داد ( Alp Erbay et al.,
 .)2017در ناحیه  0211 -0211 cm-1در مرکز پیک پروتئین هیدرولیز
شده کاهش شدت جذب ایجاد شده و میتوان دو پیک مجزای کوچک
در آن ناحیه مشاهده کرد .از بین رفتن باندهای هیدروژنی در ساختار
دوم پروتئینها از جمله باز شدن مارپیچ آلفا یا جدا شدن دو رشته
پلیپپتیدی و از بین رفتن ساختار صفحهای بتا را بهعنوان دالیل
احتمالی این کاهش شدت جذب میتوان ذکر کرد ( Sullivan et al.,
 .)2014همانطور که در شکل  0مشخص است بزرگترین پیک که در
ناحیه  2211 -3211 cm-1قرار داشت ،پس از قرارگیری در معرض UV
کاهش چشمگیری پیدا کرد .این کاهش در شدت جذب در این ناحیه
را میتوان به شکسته شدن و تخریب باندهای هیدروژنی موجود در
گروههای آمیدی از جمله گروه کششی  N-Hو گروه خمشی C-H
نسبت داد (.)Torres-Giner et al., 2017
در شکل 2نمودار  FTIRفایبرزول و پروتئینهای هیدرولیزشده
ریزپوشانی شده در فایبرزول و همچنین پس از قرار گیری آن در معرض
اشعه  UVنشان داده شده است .اولین پیک که در ناحیه
 421 -0021 cm-1شدت جذبی در حدود  2را نشان داد که مربوط به
ارتعاشات کششی انهیدروگلوکز بود .ارتعاشات کششی بین واحدهای
گلوکز اتصال یافته ،در ناحیه کمتر از  0111 cm-1جذب نشان میدهند
( .)Cabado et al., 2015در ناحیه  2421 -3111 cm-1پیک با شدت
جذب  0مشاهده شد که به تغییر شکل گروه  C-Hنسبت داده شده
است (Cabado et al., 2015؛  .)Torres-Giner et al., 2017پیک

بزرگ و پهنی با شدت جذب  2/2در ناحیه  3111 -3211 cm-1مشاهده
شد که بر اساس نظر پژوهشگران به گروه  O-Hنسبت دارد ( Cabado
et al., 2015؛ اسدپور و همکاران.)2102 ،
مقایسه نمودار کپسولهای حاوی پروتئین هیدرولیز شده با
نمودارفایبرزول در شکل  2نشان میدهد که پیکهای موجود در
محدوده  421 -0211 cm-1تقریبا بدون تغییر باقی ماندهاند .اما پیکی
که شروع آن از ناحیه 2111 cm-1بود و تا ناحیه 3111 cm-1ادامه یافته
بود ،کمی شدت جذب آن درنمودار کپسولها کاهش یافت .این کاهش
را میتوان به دلیل تشکیل کمپلکس بین ترکیب پلیساکاریدی دیواره
و ترکیب پروتئینی هسته نسبت داد که با نتایج  Torres-Ginerو
همکاران ( )2102مطابقت داشت .آنها اعالم کردند الحاق پلیساکارید
و پروتئین باعث کاهش شدت جذب مربوط به باند کششی  C-Hگردید.
برعکس شدت جذب بزرگترین پیک در ناحیه  3111 -3211 cm-1در
مقایسه با نمودار فایبرزول ،مقداری افزایش یافت .حضور گروه O-H
مربوط به پلیساکارید فایبرزول موجود در دیواره و همچنین حضوره
باندهای کششی  N-Hو خمشی  C-Hکه مربوط به گروههای آمیدی
موجود در پروتئین هیدرولیز شده هستند ،باعث افزایش شدت جذب در
ناحیه ی مذکور شده است López-Rubio .و  )2102( Lagaronنیز
اعالم کردند حضور همزمان گروههای  NH ،OHو  CHموجود در
ترکیبات پروتئینی و پلیساکاریدی باعث افزایش باندهای هیدروژنی
درون مولکولی و بین مولکولی شده و شدت جذب را در ناحیه
 3381 -3321 cm-1افزایش داد.

شکل  -2نمودار  FTIRفایبرزول و پروتئینهای هیدرولیز شده ریزپوشانی شده در فایبرزول و پس از قرار گیری آن در معرض اشعه .UV

در شکل  2مشخص است که بعد از قرارگیری پروتئین هیدرولیز
شده ریزپوشانی شده با فایبرزول در معرض اشعه  ،UVافزایش شدت

جذب به ویژه در نواحی  0211 -3211 cm-1اتفاق افتاد .بر اساس نظر
 Khandalو همکاران ( )2103قرار گیری فایبرزول در معرض تابش
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اشعه باعث تحریک تشکیل اتصاالت عرضی در فایبزول میگردد.
افزایش پیوندهای تشکیل شده در بین زنجیرههای پلیساکاریدی
احتماال باعث ایجاد شبکههایی برای احاطهی بیشتر مولکولهای
پروتئینی و الحاق بیشتر آنها به مولکولهای پلیساکارید گشته است.
در نتیجه احتماال افزایش پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی باعث
افزایش شدت جذب گردیده است .نمودار  FTIRمربوط به  WPCو
پروتئینهای هیدرولیز شده ریزپوشانی شده در  WPCو پس از قرار
گیری آن در معرض اشعه  UVدر شکل  3نشان داده شده است .در
نمودار  WPCپیکهایی با شدت جذبهای مختلف در ناحیهcm-1
 421 -0211مشاهده شد که مربوط به باندهای مربوط به گروه آمیدی
از جمله گروه خمشی  C-N ،N-Hو  C=Oاست ( Van der Ven et
al., 2002؛ شیرازی و همکاران .)0348 ،همچنین ممکن است برخی
از پیکهای ریز تر در این محدوده مربوط به گروههای موجود در زنجیره
جانبی برخی اسیدهای آمینه باشد .دو پیک شاخص در ناحیه cm-
 0211-02111و 0211-0211 cm-1ناشی از ارتعاش آمید  IIو ارتعاش
آمید  Iمیباشدکه بهترتیب مربوط به باندهای  N-Hو  C-Nو باند
 C=Oمیباشد .در واقع جذب در این ناحیه بیان کننده ساختمان دوم
پروتئینها میباشد که مهمترین آن ساختار صفحه ای بتا و مارپیچ آلفا
هستند (Wang et al., 2013؛ لوپز روبیو و ماگارون2102 ،؛ اسدپور و
همکاران .)2102 ،پیک نسبتا کوچکی در محدوده 2411 -3111 cm-1
مشاهده شد که مربوط به گروه کششی  C-Hاست .پیک نسبتا بزرگ
و پهنی در محدوده  3111-3211 cm-1مشاهده شد که به باند

هیدروژنی در گروه کششی  N-Hو گروه خمشی C-Hنسبت دارد
(Kanbargi et al., 2017؛ Torres-Giner et al., 2017؛ López-
.)Rubio and Lagaron, 2012
نمودار  FTIRمربوط پروتئینهای هیدرولیز شده ریزپوشانی شده
در  WPCدر شکل  3مشخص است .با توجه به اینکه در این کپسول
دیواره و هسته هر دو از جنس پروتئین هستند ،پیکهای موجود در این
نمودار تفاوت چندانی با نمودار  FTIRمربوط به  WPCنداشت .این
نتیجه با آنچه  Gómez-Mascaraqueو )2102( López-Rubio
اعالم کردند کامال مطابقت داشت .آنها بهمنظور ریزپوشانی پروتئین
هیدرولیز شده از ژالتین استفاده کردند .نتایج نشان داد که نمودار FTIR
پروتئین هیدرولیز شده ریزپوشانی شده در ژالتین ،اختالف معنیداری
با نمودار  FTIRژالتین نداشت.
در نمودار  FTIRمربوط پروتئینهای هیدرولیز شده ریزپوشانی شده
در  WPCبعد از قرارگیری در معرض ( UVشکل  ،)3به جز یک کاهش
جزئی شدت جذب در ناحیه  2411 -3111 cm-1پس از قرارگیری در
معرض  ، UVتفاوت قابل مالحظه ای با قبل از قرارگیری ریزکپسولها
در معرض  UVنشاهده نشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،WPC
زیست پلیمر مناسبی برای ریزپوشانی هیدرولیزشدههای پروتئینی و
محافظت از آنها در مقابل عوامل تخریب کننده است .این نتیجه با نتایج
 Torres-Ginerو همکاران ( )2102و  López-Rubioو
 )2102(Lagaronمطابقت داشت.

شکل  -3نمودار  FTIRمربوط به  WPCو پروتئینهای هیدرولیز شده ریزپوشانی شده در  WPCو پس از قرارگیری آن در معرض اشعه .UV

همانطور که در نمودار  FTIRترکیب  WPCو فایبرزول (شکل )8
قابل مشاهده است ،در ناحیه  421 -0021 cm-1شدت جذب حدود 2
دیده شد که در مقایسه با فایبرزول ،کمی کاهش جزئی و نسبت به
 WPCافزایش وجود داشت .در ناحیه  0211 -0211 cm-1دو پیک

مجزا با ارتفاع نزدیک به  0مشاهده شد .پیکها شدت جذبی بیشتر از
فایبرزول و کمتر از  WPCاز خود نشان دادند .در ناحیه
 2421-3111 cm-1پیک مشاهده شد که نسبت به پیکهای فایبرزول
و  WPCدر همین ناحیه افزایش جزئی شدت جذب داشت .در ناحیه
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 3111-3211cm-1پیک با شدت جذب حدود  3مشاهده شد که نسبت
به پیکهای فایبرزول و  WPCدر همین ناحیه افزایش مشاهده شد.
همانطور که مشخص است پیکهای موجود در نمودار طیفسنجی
 FTIRترکیب فایبرزول و  WPCبرآیندی از پیکهای فایبرزول و
 WPCبود .همچنین تغییرات جزئی در محل ظاهر شدن پیکها در
نمودار طیفسنجی  FTIRترکیب فایبرزول و  WPCمشاهده شد که
به دلیل برقراری پیوندهای هیدروژنی و نیروی الکتروستاتیک در بین
پلی ساکارید فایبرزول و  WPCبوده است .این باندهای هیدروژنی و
پیوندهای الکتروستاتیک باعث تغییر فرکانس باندهای ،N-H ،O-H
 C=N ،C=Oو  C-Hمیگردد ( .)Su et al., 2011همچنین در این
رابطه  Liuو همکاران ( )2108و  Wangو همکاران ( )2103اعالم
کردند که گالیکاسیون 0وی پروتئین باعث افزایش یا کاهش

ساختارهای مارپیچ آلفا ،صفحهای بتا و چرخشی بتا و مارپیچ تصادفی
میگردد.
همچنین در نمودار  FTIRپروتئینهای هیدرولیز شده ریزپوشانی
شده در ترکیب  WPCو فایبرزول پس از قرارگیری در معرض اشعه
( UVشکل  )8تغییری حاصل نشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
ترکیب  WPCو فایبرزول ،زیست پلیمر ترکیبی مناسبی برای
ریزپوشانی هیدرولیز شدههای پروتئینی و محافظت از آنها در مقابل
عوامل تخریب کننده است .این نتیجه با نتایج  Rosenbergو همکاران
( )2102مطابقت داشت Rosenberg .و همکاران ( )2102اعالم کردند
کمپلکس پروتئین و فایبرزول ترکیب مناسبی بهمنظور استفاده در دیواره
ریزکپسولها بوده و باعث بهبود ویژگیهای محافظتی دیواره میگردد.

شکل  -8نمودار  FTIRمربوط به  WPCو فایبرزول و پروتئینهای هیدرولیز شده ریزپوشانی شده در آن ،قبل و پس از قرار گیری آن در معرض
اشعه .UV
بررسی ساختار ریزکپسولها با استفاده از SEM

در شکل  2تصاویر بهدست آمده از میکروسکوپ الکترونی نشان
شداده شده است .قطر همه ریزکپسولهای تهیه شده با دیوارههای
مختلف در این پژوهش با کمک میکروسکوپ الکترونی بین  0/23تا
 2/23میکرومتر اندازهگیری شد .نسبت ماده دیواره به هسته از عوامل
موثر بر اندازه ذرات ریزکپسولها میباشد .حسینزاده و همکاران
( )0328و  Frascareliو همکاران ( )2102دریافتند هـرچـه غلظت
دیواره بیشتر شود امولسیون حاصل دارای اندازه ذرات کوچکتر و
ریزکپسول حاصل اندازه ذره بزرگتـری دارد .در ایـن حالت با حداکثر
توانایی ،محافظـت از قطـرات در برابـر تجمـع و بهـم چسبیدن را در
طی فرآیند ریزپوشانی اعمال میگردد ) .)Jafari et al., 2007در
1 Glycation

پژوهش حاضر بهکارگیری نسبت  21به  01دیواره به هسته ،بزرگتر
بودن سایز میکروذرات بهدست آمده را توجیه میکند .حجتی و همکاران
( )0322اعالم کردند نوع ماده بهکار رفته در دیواره نیز بر اندازه
ریزکپسولها موثر است .بهکارگیری ترکیباتی مانند انواع کربوهیدراتها
که باعث افزایش ویسکوزیته امولسیون اولیه میگردند ،منجر به تولید
ریزکپسولهای ریزتر میگردد .تصاویر بهدست آمده از میکروسکوپ
الکترونی در این پژوهش نیز نشان داد که اندازه ذرات ریزتر مربوط به
ریزکپسولهای دارای دیواره فایبرزولی بودند .همچنین ریزکپسولهای
با دیواره  WPCبزرگترین اندازه ذرات را داشتند.
بر اساس شکل  ،2ریزکپسولهای تهیه شده با دیواره فایبرزول
تقریبا کروی شکل بوده و برخی از آنها دارای تورفتگی و چروک در
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سطح میباشند .یکی از عوامل تورفتگی یا چروکیدگی در سطح
ریزکپسولها ،به دمای باالی ورودی خشککن و تبخیر سطحی آن
نسبت داده شد است ( .)Drusch and Berg, 2008ایجاد چنین
حفرههایی جزء ویژگیهای ریزکپسولهای تهیه شده با روش خشککن
پاششی و بهویژه تهیه شده با دیواره کربوهیدراتی ذکر شده است که به
دلیل افزایش دمای ذره و افزایش فشار بخار ایجاد میگردد
( Rosenberg et al., 2016؛ .)Nijdam and langrish, 2006
تجمع میکرو ذرات پودر شده در ریزکپسولهای با دیواره فایبرزول
بیشتر از دو دیواره دیگر بود که با نتایج  Mokو  )2114( Parkمطابقت
دارد .آنها اعالم کردند ریزکپسولهایی که در دیواره آنها کربوهیدرات
استفاده شده باشد ،در طی فرآیند خشک کردن پاششی ممکن است
ذوب شدن دیواره رخ بدهد و تجمع پودرهای خشک شده را به علت
چسبیدن آنها به یکدیگر شاهد باشیم.
بر خالف ریزکپسولهای تهیه شده با دیواره فایبرزول،
ریزکپسولهای تهیه شده با پروتئین آب پنیر ساختار صاف و بدون
چروک و بدون ترک داشتند که با نتایج  Molinaو همکاران (،)2112
 Rosenbergو همکاران ( )2102و  Assadpourو همکاران ()2102
مطابقت داشت Molina .و همکاران ( )2112بهمنظور ریزپوشانی
کازئین هیدرولیز شده ،از یک ماده پروتئینی (پروتئین سویا) استفاده
کردند .آنها اعالم کردند ریزکپسولها سطحی کامال صاف و بدون
فرسایش و ترک بودند .این ویژگیها باعث جلوگیری از نفوذ گازها و
رطوبت به داخل ریزکپسول شده و قابلیت حفاظت باالی آن را در مقابل
عوامل تخریبی تایید میکند Oliveira .و همکاران ( )2112و
 Rosenbergو همکاران ( )2102اعالم کردند استفاده از پروتئین و
ترکیب پروتئین و کربوهیدرات بهعنوان ماده دیوارهای باعث تولید
ج

ب

کپسولهایی با مقاومت مکانیکی باال در مقابل عوامل تخریبی میگردد.
در چنین سامانههایی ،پروتئین بهعنوان عامل امولسیونکننده و
تشکیلدهنده الیه و کربوهیدراتها از جمله فایبرزول و مالتودکسترین
یا شربت ذرت بهعنوان ماده تشکیل دهنده شبکه ایفای نقش میکنند
(.)Rosenberg et al., 1996
در پژوهش حاضر نیز ریزکپسولهای تهیه شده با دیواره ترکیبی
فایبرزول و  ،WPCنسبت به ریزکپسولهای با دیواره فایبرزول تنها،
دیواره صافتر و کم چروکتری داشتند .همچنین رضویزاده و
همکاران ( )0323از مخلوط پروتئین آب پنیر و کربوهیدراتها از جمله
فایبرزول و مالتودکسترین بهعنوان ماده دیواره ای در فرآیند ریزپوشانی
روغن سبوس برنج با روش خشک کن پاششی استفاده کردند .تصاویر
 SEMریزکپسولها نشان داد میکرو کپسولهایی که دارای دیواره
مخلوط پروتئین آب پنیر و کربوهیدرات بودن ،دیواره صاف و
یکنواختتری نسبت به ریزکپسولهای با دیواره کربوهیدرات تنها بودند.
رضویزاده و همکاران ( )0323اعالم کردند که در فرآیند از دست دادن
آب ،ساختار کروی ،بدون چروک و یکنواخت ریزکپسولها مولکولهای
به دام افتاده در مرکز کپسول یا همان هسته ،در برابر عواملی مانند
اکسیژن و دما محافظت میشوند .از طرفی مشخص شده است که
بکارگیری ترکیبی کربوهیدرات و پروتئین در ساختار دیواره ،به دلیل
افزایش مقاومت گرمایی پروتئینها و کاهش میزان دناتوره شدن آنها
باعث افزایش کارایی کپسولها و حفظ بیشتر ساختار ظاهری آنها
میگردد ( .)Avadi et al., 2010در این زمینه  Suو همکاران ()2100
نیز اعالم کردند که با افزایش نسبت پروتئین به کربوهیدرات در دیواره،
اندازه و تعداد ترکهای دیواره کاهش یافت و ساختار میکروذرات
مقاومتر گردید.
الف

شکل -5تصاویر  SEMمربوط به ریزکپسولهای تولید شده.
الف :ریزکپسولهای  WPCحاوی پروتئین هیدرولیز شده
ب :ریزکپسولهای فایبرزول حاوی پروتئین هیدرولیز شده
ج :ریزکپسولهای ترکیب فایبرزول و  WPCحاوی پروتئین هیدرولیز شده

راندمان ریزپوشانی

راندمان ریزپوشانی اندازهگیری شده برای میکروکپسولهای آماده
شده با مواد دیوارهای حاوی مخلوط فایبرزول و  WPC ،WPCو

فایبرزول بهترتیب  22/30±2/2 ،40/21 ±0/2و  22/22± 3/0درصد
بود .کپسولهای با دیوارههای مختلف راندمان ریزپوشانی متفاوتی نشان
دادند .بهطوری که ریزکپسولهای با دیواره مخلوط فایبرزول و WPC
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بیشترین میزان راندمان ریزپوشانی و ریزکپسولهای با دیواره فایبرزولی
کمترین میزان راندمان ریزپوشانی را نشان دادند .میزان کم  SPCدر
سطح ذرات با دیواره مخلوط فایبرزول و  WPCو  WPCدر افزایش
پایداری و انبارمانی پروتئین هیدرولیز شده ریزپوشانی شده بسیار مهم
است ( .)Muangrat et al., 2019این مسئله با نتایج آنتیاکسیدانی
بهدست آمده در این پژوهش نیز مطابقت دارد.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ریزپوشانی پروتئین هیدرولیز شده گرده
زنبورعسل مقاومت آن را در برابر اشعه  ،UVبهعنوان عامل تخریب
کننده ،افزایش داد .بر اساس نتایج بهدست آمده از ارزیابی فعالیت مهار
رادیکال  ،DPPHتصاویر  SEMو اسپکتروسکوپی  FTIRریزکپسولها
در طول مدت زمان در معرض قرارگیری اشعه  ،UVو همچنین راندمان

ریزپوشانی میتوان نتیجه گرفت که در میان  ،WPCفایبرول و مخلوط
WPCو فایبرزول ،مخلوط WPCو فایبرزول بهترین ترکیب دیواره با
قابلیت محافظتکنندگی مناسب برای ریزپوشانی پروتئینهای هیدرولیز
شده گرده در مقابل اشغه  UVبود .این ریزپسولها پایداری قابل قبول
و حداقل تخریب را از خود نشان داده و در طول در معرض قرارگیری
با  UVفعالیت آنتیاکسیدانی خود را حفظ کردند .از این رو میتوان
گفت عملکرد بیولوژیکی پروتئین هیدرولیز شده گرده نیز میتواند با
استفاده از این روش حفظ گردد.
بررسی گستردهتر ریزپوشانی پپتیدها یا هیدرولیز شدهها از منابع
مختلف پروتئینی و بهکارگیر میکروکپسولهای تولید شده در
فرموالسیونهای مختلف مواد غذایی از جمله پیشنهادات حاصل از این
پژوهش میباشد .همچنین توجه و بررسی بیشتر محصوالت جانبی
دیگر زنبور عسل و بکارگیری آنها در فرموالسیونهای غذایی پیشنهاد
میگردد.
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Introduction: Microencapsulation is the most commonly used method of preserving proteins and peptides, which
increases the stability in different conditions. Bee pollen with 10–40% protein, is a valuable source of protein that has
functional and nutraceutical properties. By hydrolysis and producing bioactive peptides, their functional and health effects
will be improved. Fibersol is a dietary fiber that can be used in many foods and supplements. This carbohydrate compound
is actually non-digestible maltodextrin and has recently been used as a wall material in encapsulation. Few studies have
conducted on the microencapsulation of hydrolysed proteins and their stability during accelerated conditions. On the other
hand, by-products of honey bees such as pollen have been less noticed; therefore the aim of this study was the
microencapsulation of bioactive bee pollen protein hydrolysate by fibersol and WPC and to study the changes of structure
and stability of resulted microcapsules during the exposure to UV radiation.
7

Material and Methods: Bee pollen was hydrolysed by Alcalase (1.5%) for 4 h in shaking incubator. The protein
hydrolysate was microencapsulated using WPC, fibersol, and their combination by spray drying. The wall materials and
hydrolysed protein were used in ratio of 10:1 (w/w). WPC 2%, fibersol 2%, as well as WPC and fibersol mixtures with
1:3 ratio, were the wall materials. For accelerating the oxidation reactions, the obtained capsules were exposed to UV
radiation for 48 h. During the exposure to UV radiation, the DPPH radical scavenging activity of microcapsules and
hydrolysed protein was measured. Interactions between hydrolysed protein compounds, WPC and fibersol were identified
by the FTIR spectroscopy. The SEM was used to investigate the morphology of the microcapsules.
Results & Discussions: Almost at all experimental time, the highest DPPH radical scavenging during exposure to
UV radiation was related to the capsules prepared using fibersol and WPC mixture and after that the capsule with WPC
as wall material. The FTIR spectroscopy of the hydrolysed protein was changed significantly when it was exposed to UV
radiation. This change caused by losing the hydrogen bonds in the secondary structure of proteins, including the
separation of two polypeptide chains or the opening of the αhelix and loss of β-sheet structure. The FTIR profile of
capsulated hydrolysed protein by fibersol showed that the adhesion of protein and polysaccharide changed the absorbance
of C–H bending and N–H stretching bands of amide groups in the hydrolysed protein in 3000–3500 cm-1 and the stretching
band of C–H and O–H group in the region of 2000–3000 cm-1 for fibersol in the wall. After exposure to UV, because of
cross-linking in fibersol and more involving the molecules of fibersol to protein, the absorbance was increased in the
region of 1500–3500 cm-1. The number of peaks and absorbance in the FTIR spectra of hydrolysed proteins
microencapsulated in WPC were more than number of peaks and absorbance in the FTIR spectra of WPC. There was no
significant difference in the FTIR spectra of hydrolysed protein encapsulated with WPC before and after exposure to UV.
The peaks in FTIR spectra of hydrolysed protein microencapsulated with the mixture of WPC and fibersol, showed higher
absorbance level than the peaks of fibersol and lower than peaks of WPC. None of the peaks of microencapsuls with the
wall of mixture of WPC and fibersol, were changed after exposure to UV radiation. Results of SEM showed that the
microcapsules prepared with mix of fibersol and WPC had a uniform and smoother wall than microcapsules prepared
with only fibersol. Finally, the mix of WPC and fibersol was selected as the best wall with a proper protective ability for
the microencapsulation of hydrolysed proteins and protection against UV radiation.
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