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چکیده
در پژوهش حاضر از ذرات امولسیون هیدرو ژل ساختهشده به روش قالبگیری
امولسیونی برای درونپوشانی آلفا توکوفرول استفاده شد .برای ساخت ذرات میکرو ژل
بهعنوان قالب از امولسیون روغن در آب در روغن استفاده شد .هدف در این پژوهش
بررسی اثر جایگزینی بخشی از پروتئین آبپنیر با یوتا کاراگینان ( 0/2 ،0و  0/4درصد
وزنی-وزنی) بر ویژگیهای امولسیون ،ذرات هیدرو ژل و رهایش آلفا توکوفرول بود.
نتایج نشان داد که واردکردن یوتا کاراگینان در فرموالسیون باعث افزایش گرانروی
ظاهری امولسیونهای اولیه شد ،اندازه قطرات از  2/69میکرومتر در امولسیون حاوی
پروتئین آبپنیر بهتنهایی به  2/95و  2/71میکرومتر در امولسیونهای حاوی  0/2و
 0/4درصد یوتا کاراگینان افزایش یافت .جایگزین کردن  0/2و  0/4درصد یوتا
کاراگینان ،پتانسیل زتا را از  -43/93میلی ولت به  -46/56و  -46/68میلی ولت کاهش
داد؛ همچنین باعث کاهش اندازه ذرات و کاهش کارایی درونپوشانی آلفا توکوفرول در
ذرات امولسیون هیدرو ژل شد .واردکردن یوتا کاراگینان به فرموالسیون ذرات هیدرو
ژل  ،میزان رهایش آلفا توکوفرول را در شیره معده از  30/36درصد در ذرات حاوی
پروتئین آبپنیر بهتنهایی به  28/90و  28/22درصد در ذرات حاوی  0/2و  0/4درصد
یوتا کاراگینان کاهش داد .نتایج این پژوهش اثبات کرد که جایگزین کردن بخشی از
پروتئین آبپنیر با یوتا کاراگینان قابلیت رهایش کنترلشده و تحویل ترکیب زیست
فعال چربیدوست به روده را در ذرات امولسیون هیدرو ژل افزایش میدهد.
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مقدمه
مولکولهای چربیدوست مانند ویتامینهای محلول در
چربی ،اسیدهای چرب و  ...چالشهایی را برای استفاده در
مواد غذایی به وجود میآورند .این ترکیبات در آب محلول
نیستند و در حضور اکسیژن ،نور و گرما بهسرعت اکسید
میشوند .عالوه بر این ،به دلیل ماهیت آبگریزشان،

تحویل اکثر این ترکیبات در فیزیولوژی انسان دشوار است
و بهطورکلی کمتر توسط بدن جذب میشوند زیرا فعالیت
آنها حین انتقال از دهان به دستگاه گوارش کاهش
مییابد؛ بنابراین نیاز است از فعالیت زیستی این ترکیبات
محافظت شود و رهایش آنها در مکانهای هدف
بهینهسازی شود (.)Torres, Murray, & Sarkar, 2016

این مقاله برای انتشار پذیرفتهشده و موردبررسی کامل داوران قرار گرفته است و در فرایند صفحهآرایی و حروفچینی
میباشد .لطفاً مقاله را با کد  DOIذکر نمایید.
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طیف گستردهای از فناوریها برای درونپوشانی
مولکولهای چربیدوست مورداستفاده قرارگرفتهاند مانند
امولسیونها ،امولسیون ژلها ،لیپوزومها ،میسلها ،نانو
ذرات و  ...هرکدام از این روشها مزایا و معایب مختص
خود را ازنظر رهایش ،هزینه ،محافظتکنندگی ،سهولت
استفاده ،زیستتخریبپذیری و زیست سازگاری دارند
( .)McClements & Li, 2010ذرات هیدرو ژل (میکرو
ژلها) یکی از سامانههایی هستند که میتوانند در
درونپوشانی کردن ترکیبات چربیدوست استفاده شوند
(.)Shewan & Stokes, 2013
ذرات امولسیون میکرو ژل ،حاملهای هوشمندی هستند
که مقادیری امولسیون درون یک ذره هیدرو ژل
بیوپلیمری درونپوشانی میشوند ( Shewan & Stokes,
 .)2013قالبگیری امولسیونی( 1و یا امولسیون سازی/ژل
کردن داخلی )2یکی از روشهای تهیه ذرات امولسیون
میکرو ژل است که توانایی کنترل اندازه ذرات را دارد .در
این روش از ژل کردن فاز آبی درونی یک امولسیون آب در
روغن ( )Chen & Subirade 2006; Salam et al., 2011و
یا روغن در آب در روغن ( )Sung et al., 2015برای تهیه
ذرات هیدرو ژل استفاده میشود .درصورتیکه استفاده از
حاللهای آلی را برای جداسازی ذرات میکرو ژل از فاز
روغن خارجی حذف کرد ،این تکنیک ،یک روش ایمن
برای ساخت ریزکرههای مورداستفاده در فرموالسیون
غذایی مانند نوشیدنیهای لبنی ،بستنی و ساالد
درسینگها است (.)Chen & Subirade, 2006
در این پژوهش از آلفا توکوفرول (ویتامین  )Eبهعنوان
ترکیب زیست فعال چربیدوست مدل استفاده کردیم تا در
ذرات میکرو ژل درونپوشانی شود .آلفا توکوفرول بهعنوان
یک آنتیاکسیدان طبیعی ،به طیف گستردهای از مواد
غذایی و کاربردهای زیستی مربوط است اما به دلیل
ناپایداری شیمیایی و حاللیت ضعیف آن در آب،
چالشهایی را ایجاد میکند (میرزایی کالیی و جعفریور،
1398؛ طلوعی و همکاران  .)1391تاکنون از روشهای
متعددی برای درونپوشانی آلفا توکوفرول استفاده شده
است؛ ینیلماز و همکاران ( )2011از روش خشک کن
پاششی برای درونپوشانی آلفا توکوفرول در کیتوزان
استفاده کردند ،نتایج آنها نشان داد این روش با وجود در
Emulsion templating
Emulsification/internal gelation
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دسترس بودن تجهیزات ،صرفه اقتصادی و انعطاف پذیر
بودن؛ به زمان نسبتا زیادی برای بهینه کردن فرآیند نیاز
دارد و افت ترکیب چربی دوست درون پوشانی شده نسبتا
باال است ...؛ چوآه و همکاران ( )2016آلفا توکوفرول را با
استفاده از کلسترول در ساختار نیوزوم درونپوشانی
کردند؛ آنها این روش را مقرون به صرفه و با پایداری
شیمیایی باال معرفی کردند سمیت سورفکتانت های مورد
استفاده و ناپایداری در محیط های آبی از معایب این روش
معرفی شد  . ...دو و همکاران ( )2018از نانوذرات
کمپلکس کیتوزان و ایزوله پروتئین سویا برای درون
پوشانی ویتامین  Eاستفاده کردند .نتایج آنها نشان داد
این روش با وجود داشتن فرآیند پیچیده و زمان بر،
راندمان درون پوشانی باالیی دارد و نیازی به استفاده از
حالل های آلی ندارد  . ...در سال های اخیر به بررسی
درون پوشانی همزمان آلفا توکوفرول همراه با دیگر
ترکیبات آنتی اکسیدان (نارنجین ،رسوراترول و ویتامین
 )Cبه منظور بهبود ماندگاری آلفا توکوفرول پرداخته شده
( Bao et al. 2020; Fang et al. 2019; Wang et al.
 .)2016هنگامیکه آلفا توکوفرول برای مصارف خوراکی
درونپوشانی میشود ،معموالً هدف بهبود زیست
دسترسی ،رهایش کنترلشده و حفاظت مولکول زیست
فعال از تخریب شدن در محیط دستگاه گوارش و رساندن
حداکثری آن به روده کوچک (جایی که جذب میشود)
است ( .)Ribeiro et al., 2021از اواخر دهه  1960میالدی
شواهدی به دست آمد که نشان میدهد کاراگینان کارایی
پروتئازهای هضمکننده دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار
میدهند و فرایند هضم را به تأخیر میاندازد ( David et
 .)al., 2020در این پژوهش ایزوله پروتئین آبپنیر
بهعنوان فاز میانی امولسیون روغن در آب در روغن در نظر
گرفته شد و اثر مخلوط کردن آن با یوتا کاراگینان با هدف
بهبود رهایش کنترلشده آلفا توکوفرول موردبررسی قرار
گرفت .همچنین در سامانههای مخلوط فرایند تشکیل ژل
پروتئین تغییر میکند و ساختارهایی با بافت و ویژگیهای
متفاوت ایجاد میشود که تهیه آنها از ترکیب خالص
پروتئینی بهراحتی امکانپذیر نیست ( & Ainis, Ersch,
& Ipsen, 2018; Harnsilawat, Pongsawatmanit,
.)McClements, 2006; Zhang et al., 2015

ایزوله پروتئین آبپنیر بهعنوان امولسیفایر و عامل ژل
کننده در بسیاری از تحقیقات و همچنین در مقیاس

صیادی و همکاران

مطالعۀ رفتار سینتیک رهایش سینمالدهید ریزپوشانیشده با نشاستۀ ذرت با آمیلوز باال در ...

تجاری مورداستفاده قرار میگیرد .در اثر حرارتهای باالتر
از  60درجه سانتیگراد ،این پروتئینها دچار تغییرات
ساختاری غیرقابلبرگشت میشوند؛ گروههای سولفیدریل
و آبگریز آنها در معرض قرار میگیرند و اگر غلظت
پروتئین باالتر از غلظت بحرانی تشکیل ژل باشد ،در
دماهای باال تشکیل ژل حرارتی میدهند ( Nicolai,
 .)Britten, & Schmitt, 2011پروتئینهای آبپنیر تمایل
به اتصال به مولکولهای چربیدوست دارند و همچنین از
آنها در مقابل اکسید شدن محافظت میکند به همین
علت در تحقیقات بسیاری از آنها بهعنوان ترکیب
درونپوشانی کننده ترکیبات چربیدوست استفاده میشود
( Bao et al., 2020; Egan et al., 2013; Fang,
Wusigale, et al., 2019; Feng et al., 2018; Liang et
.)al., 2010

کاراگینان یک پلی ساکارید خطی سولفاته است که از
واحدهای دی ساکاریدی تکرارشونده بتا-گاالکتوز-آلفا-
انیدرو گاالکتوز تشکیل میشود .این پلی ساکارید بهطور
وسیعی در صنعت غذا بهعنوان عامل ژل دهنده ،قوام
دهنده و پایدارکننده استفاده میشود .سه گروه اصلی
کاراگینان عبارتاند از کاپا ،یوتا و الندا کاراگینان که به
ترتیب دارای  2 ،1و  3گروه سولفات بر روی واحدهای دی
ساکاریدی خود هستند .کاپا و یوتا کاراگینان توانایی
تشکیل ژل در غلظتهای کمتر از یک درصد دارند
درحالیکه الندا کاراگینان به علت وجود  3گروه سولفات
در هر زیر واحد دی ساکاریدی و چگالی باالی بار منفی بر
روی زنجیره پلی ساکارید توانایی تشکیل ژل ندارد .کاپا و
یوتا کاراگینان در محلول حرارت دادهشده در دمای باالتر
از  70درجه سانتیگراد آرایش فضاییشان به حالت
مارپیچهای تصادفی( 1ساختارهای نامنظم) درمیآید و
هنگام سرد کردن محلول ،آرایش آنها به مارپیچهای
دوگانه( 2ساختارهای منظم) تغییر میکند و ژل تشکیل
میدهند ( & Aguilar et al., 2017; Stephen, Philips,
.)Wiliams, 2006; Tari, Kara, & Pekcan, 2010
هدف این پژوهش ،طراحی ذرات میکرو ژل نرم و جدا از
هم با تغییر دادن میزان جایگزینی پروتئین آبپنیر با یوتا
کاراگینان بود که میتوانند از ترکیبات چربیدوست در
برابر شرایط محیطی محافظت کنند و امکان رهایش
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کنترلشده قطرات روغن درونپوشانی شده را طی فرآیند
هضم در دستگاه گوارش فراهم کنند .نتایج بهدستآمده از
مقاالت گوناگون نشان میدهند که بیشترین ظرفیت به
دام افتادن ،پایداری قطرات و ماندگاری ماده افزودنی
بهطور معنیداری تحت تأثیر ساختار هم در امولسیونهای
ساده و هم دوگانه میباشد ( Aserin, 2007; Benichou,
)Aserin, & Garti, 2007؛ بنابراین بهمنظور بررسی تأثیر
واردکردن یوتا کاراگینان در فرموالسیون ذرات هیدرو ژل
بر روی ویژگیهای درونپوشانی و رهایش آلفا توکوفرول از
ذرات امولسیون هیدرو ژل ،تغییرات ایجادشده در گرانروی
بار سطحی و اندازه ذرات امولسیون ساده تعیین شدند.
همچنین مورفولوژی ،توزیع اندازه ذرات ،کارایی
درونپوشانی آلفا توکوفرول در ذرات امولسیون هیدرو ژل
بعالوه پایداری و رهایش آلفا توکوفرول در شرایط معده و
روده بررسی شد.
مواد و روشها
پروتئین )(BiPRO

ایزوله پروتئین آبپنیر با  97/5درصد
از شرکت داویسکو (ایاالتمتحده امریکا) تهیه شد .یوتا
کاراگینان و سدیم آزید از شرکت سیگما آلدریچ (آلمان)،
آلفا توکوفرول استات ،امولسیفایرهای توئین  80و پلی
گلیسرول پلی رسینولئات ،هگزان ،اتانل ،پپسین و
پانکراتین ،هیدروکسید سدیم ،کلرید سدیم و بافر فسفات
پتاسیم با  pH =7محصول شرکت آالدین (چین)،
اسیدکلریدریک با درجه خلوص  38-36درصد از شرکت
شوآنلینگ (چین) و روغن آفتابگردان خوراکی از فروشگاه
محلی شهر هانگجو (چین) خریداری شد .سایر ترکیبات
شیمیایی مورداستفاده از ترکیبات با درجه خلوص
آزمایشگاهی استفاده شدند.
ساخت محلولهای بیوپلیمری

محلول ذخیره ایزوله پروتئین آبپنیر در غلظت  30درصد
وزنی-وزنی تهیه شد .به این منظور مقدار مناسب از پودر
ایزوله آبپنیر به همراه  0/02درصد پودر سدیم آزید
بهمنظور جلوگیری از فعالیت میکروبی در آب دیونیزه
ریخته شد و به مدت  2ساعت با استفاده از همزن
مغناطیسی با سرعت  400دور در دقیقه هم زده شد .برای
آب پوشی کامل پروتئین ،محلول به مدت یک شب در
یخچال با دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شد.
محلول ذخیره یوتا کاراگینان در غلظت  0/8درصد وزنی-
وزنی تهیه شد .به این منظور مقدار مناسب از پودر یوتا
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کاراگینان به همراه  0/02درصد پودر سدیم آزید در آب
دیونیزه ریخته شد .مخلوط به مدت نیم ساعت با استفاده
از هم زن مغناطیسی هیتر دار با سرعت  1000دور در
دقیقه هم زده شد و برای انحالل کامل کاراگینان ،هم زدن
محلول به مدت  30دقیقه در دمای  90درجه سانتیگراد
ادامه یافت.
برای تهیه کردن محلولهای مخلوط ،محلولهای ذخیره را
حداقل دو ساعت قبل از یخچال خارج میکنیم .محلول
پروتئینی را روی همزن مغناطیسی با سرعت  200دور در
دقیقه قرار داده تا کامالً همگن شود و به دمای محیط
برسد .ازآنجاکه محلول یوتا کاراگینان در یخچال به ژل
تبدیل میشود الزم است آن را به مدت  30دقیقه در
حمام آب با دمای  90درجه سانتیگراد قرار دهیم تا
کاراگینان مجدد کامالً محلول شود (Gładkowska-
 .)Balewicz, 2017پسازآن محلول کاراگینان را روی
همزن مغناطیسی هیتر دار با دمای  50درجه قرار
میدهیم .این دما برای جلوگیری از تغییر ساختار فضایی
زنجیرههای کاراگینان و تبدیل دوباره آن به ژل پیش از
تهیه محلولها انتخاب شد.

سرعت  8000دور در دقیقه بهمنظور همگنسازی اولیه و
سپس به مدت  5دقیقه با سرعت  13000دور در دقیقه
با استفاده از همگنساز اولتراتوراکس آی کا مدل T50
(آلمان) همگن شدند.
مرحله دوم (ساخت امولسیون دوگانه روغن در آب در
روغن)

برای تهیه روغن فاز خارجی حاوی  3/5درصد وزنی-وزنی
امولسیفایر پلی گلیسرول پلی رسینولئات ،ابتدا مقدار
مناسب از امولسیفایر وزن شد و در روغن آفتابگردان
ریخته شد .برای انحالل و پخش شدن کامل امولسیفایر در
روغن ،مخلوط به مدت یک ساعت توسط همزن
مغناطیسی هیتر دار با  50درجه سانتیگراد و با سرعت
 500دور در دقیقه هم زده شد.
امولسیون دوگانه با نسبت  70:30از امولسیون اولیه :روغن
فاز خارجی تهیه شد .این مخلوط با استفاده از هم زن
مغناطیسی با سرعت  1000دور در دقیقه به مدت 20
دقیقه هم زده شد.
تولید ذرات امولسیون هیدرو ژل

بهمنظور تولید ذرات هیدرو ژل ،امولسیون دوگانه به مدت
 30دقیقه در حمام آب با دمای  90درجه سانتیگراد قرار
گرفت .در این حالت فاز آبی حاوی پروتئین آبپنیر به ژل
تبدیل میشود ( .)Sung et al. 2015سپس امولسیون به
مدت  24ساعت قبل از سایر آزمایشها در دمای محیط
قرار گرفت.

مخلوطهای پروتئین-پلی ساکارید با مخلوط کردن وزن
مناسب از محلولهای ذخیره پروتئین و کاراگینان و آب
دیونیزه انجام شد .غلظت کلی بیوپلیمر  15درصد و مقدار
جایگزینی پروتئین با یوتا کاراگینان  0/2 ،0و  0/4درصد
از وزن کل محلول است pH .محلولهای بیوپلیمری حدود
 6/8بود و نمونهها بدون تنظیم  pHتهیه شدند.

شستشو ،جداسازی و خشککردن ذرات امولسیون

ساخت امولسیون دوگانه روغن در آب در روغن

هیدرو ژل

ساخت امول.لسیون دوگانه در دو مرحله و مطلبق با گزارش
( )Sung et al. 2015انجام شد.

بهمنظور شستشو و جداسازی ذرات هیدرو ژل از روغن فاز
خارجی ،امولسیونهای دوگانه پس از مرحله تولید ذرات
امولسیون میکرو ژل ،به نسبت  50:50با محلول  4درصد
(وزنی -وزنی) امولسیفایر توئین  80در آب ،با هم مخلوط
شدند و به مدت  10دقیقه با همزن مغناطیسی هم زده
شدند .پسازآن طی سه مرحله ،مخلوط در دمای حدود
 28درجه سانتیگراد و به مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شد.
پس از هر بار سانتریفیوژ ،روغن رویی خارج شده و به
محتویات داخل لوله سانتریفیوژ محلول توئین  80اضافه و
سانتریفیوژ شد .پس از جداسازی ذرات هیدرو ژل در آب
پخش شدند و بهمنظور جدا شدن ذرات از هم به مدت 20
دقیقه با همزن مغناطیسی با سرعت  100دور در دقیقه
هم زده شدند .درنهایت ذرات با استفاده از خشککن

مرحله اول (ساخت امولسیون ساده روغن در آب)

برای تهیه روغن فاز داخلی حاوی  50میلیگرم بر
میلیلیتر آلفا توکوفرول ،مقدار مناسبی از آلفا توکوفرول و
روغن آفتابگردان در یک ظرف شیشهای با همزن
مغناطیسی با سرعت  400دور در دقیقه مخلوط شدند.
تمام ظروف نمونه حاوی آلفا توکوفرول ،برای جلوگیری از
تجزیه نوری آن ،هنگام آمادهسازی ،تهیه و آزمونها توسط
فویل آلومینیومی پوشانده شدند.
امولسیونهای اولیه با نسبت  65:35فاز روغنی :فاز آبی
حاوی بیوپلیمر تهیه شدند .ابتدا ،محلولهای بیوپلیمری و
روغن به یکدیگر اضافه شدند .سپس به مدت  5دقیقه با

صیادی و همکاران
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انجمادی نانبی (چین) (دمای  -68درجه سانتیگراد ،خأل
 4میلیمتر جیوه) به مدت  24ساعت خشک شدند .پودر
حاصل سفیدرنگ و متخلخل بود .پودرهای جمعآوریشده
در ظروف پالستیکی دربسته و در دمای محیط نگهداری
شدند.
بررسی گرانروی امولسیونهای ساده

تغییرات گرانروی ظاهری در برابر سرعت برشی
امولسیونهای روغن در آب در دامنه سرعت برشی 0/001
تا ( 100بر ثانیه) و دمای  25درجه سانتیگراد اندازهگیری
شد .به این منظور ا از رئومتر آنتون پار مدل MCR 302
(سوئیس) مجهز به سیستم کنترل دمای Peltier plate؛ و
ژئومتری مخروط -صفحه ( )CP50با گپ  260میکرومتر
استفاده شد.
تعیین پتانسیل زتا و توزیع اندازه قطرات امولسیون ساده

اندازه ذرات و پتانسیل زتا با استفاده از زتاسایزر مدل
 nano-ZSشرکت مالورن (انگلستان) اندازهگیری شدند.
برای تعیین اندازه ذرات ،امولسیون به نسبت  1:100با آب
مقط ر و برای تعیین پتانسیل زتا مقداری از امولسیون به
همین نسبت در بافر فسفات با  pHمشابه امولسیونها
رقیق شدند و اندازهگیریها در دمای  25درجه سانتیگراد
انجام شد (.)Cho and Mcclements 2009
مورفولوژی ذرات امولسیون هیدرو ژل

مورفولوژی ذرات با میکروسکوپ نوری نیکون مدل
(ژاپن) بررسی شدند .تصاویر میکروسکوپی با استفاده از
دوربین دیجیتال متصل به میکروسکوپ تهیه شدند .به
این منظور ،پس از شستشو و جداسازی ذرات هیدرو ژل از
روغن فاز خارجی ،ذرات در آب پخش شدند .مقداری از
سوسپانسیون روی الم گذاشته شد و با المل پوشانده شده
و با بزرگنمایی  40برابر مشاهده شد.
E800

تعیین توزیع اندازه ذرات امولسیون هیدرو ژل

برای تعیین اندازه و توزیع اندازه ذرات ،ذرات هیدرو ژل در
آب مقطر با غلظت  1درصد وزنی-حجمی پخش شدند.
اندازهگیری با روش تفرق نور ایستا 1و با استفاده از دستگاه
مستر سایزر مالورن مدل ( 3000انگلستان) انجام شد .این
دستگاه وابستگی زاویهای شدت نور تفرق یافته از ذرات
پخششده در آب را حین هم زدن اندازه میگیرد و از
تئوری مای 2برای تعیین توزیع اندازه ذرات استفاده

)Static light scattering (SLS
Mie

1
2

میکند .اندازهگیریها بهعنوان قطر میانگین سطحی-
وزنی (رابطه  )1گزارش میشوند.
رابطه ()1

𝑖𝑑 𝑖𝑉 𝑖𝑝𝑛 ∑
𝑖𝐴 𝑖𝑝𝑛 ∑

= 𝑑2,3

که در آن  npiتعداد ذرات Ai ،سطح ذرات Vi ،حجم
ذرات و  diقطر ذرات است .بهمنظور تعیین اندازه ذرات ،از
ذرات امولسیون هیدرو ژل خشکشده ،یک دیسپرسیون
 %1وزنی-وزنی تهیه شد .همچنین از آب مقطر بهمنظور
محیط مناسب برای اندازهگیری استفاده شد.
اندازهگیری آلفا توکوفرول

اندازهگیری آلفا توکوفرول با استفاده از طیفسنج
فرابنفش-مرئی استفاده شد .برای استخراج آلفا توکوفرول،
هر نمونه با  10میلیلیتر هگزان مخلوط شد و با استفاده
اولتراتوراکس با سرعت  10000دور در دقیقه هم زده شد.
سپس نمونه به مدت  2دقیقه ورتکس شد .پسازآن
مخلوط به مدت  10دقیقه با شدت  3000 gسانتریفیوژ
شد 2 .میلیلیتر از مایع رویی (حاوی آلفا توکوفرول
محلول در هگزان) برداشته شد ،پس از تبخیر هگزان
توسط اواپراتور چرخشی مدل ( R-206چین) با سرعت 85
دور در دقیقه و در دمای  50درجه سانتیگراد ،نمونه
باقیمانده با  10میلیلیتر اتانل مخلوط شد و برای انحالل
کامل ،به مدت  10دقیقه هم زده شد .نمونه بهدستآمده
از فیلتر سر سرنگی  0/45میکرومتری عبور داده شد و
سپس میزان جذب نمونهها در طولموج  292نانومتر
اندازهگیری شد.
برای محاسبه غلظت نمونهها یک سری غلظت از آلفا
توکوفرول محلول در اتانل با غلظتهای متفاوت (،5 ،2
 40 ،30 ،20 ،15 ،10و  60میلیگرم بر میلیلیتر) تهیه
شد .از معادله بهدستآمده از رابطه بین میزان جذب در
طولموج جذب ماکزیمم آلفا توکوفرول ( 292نانومتر) و
غلظت برای محاسبه غلظت آلفا توکوفرول در نمونهها
استفاده شد.
کارایی درونپوشانی آلفا توکوفرول

برای محاسبه کارایی
( )2استفاده شد:

توکوفرول= از رابطه
پوشانی)2آلفا
𝑇
𝐹
)𝐸𝐸(%
∗ 10
درونرابطه (
𝐶𝐶 −
𝑇𝐶

که 𝑇𝐶 و 𝐹𝐶 به عبارتاند از غلظت آلفا توکوفرول کل و
غلظت آلفا توکوفرول آزاد .برای محاسبه آلفا توکوفرول
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آزاد از غلظت این ترکیب در روغن فاز خارجی استفاده می
شود (.)Yoshida et al. 1999

اندازهگیری شد .برای تعیین میزان کل آلفا توکوفرول کل
در ذرات میکرو ژل به همین روش و با استفاده از آب
مقطر روغن به دام افتاده در ذرات آزاد و به روش
گفتهشده در باال اندازهگیری شد.

محیط شبیهسازیشده معده با  pHبرابر  ،1/2شامل 0/32
درصد وزنی-حجمی پپسین و  0/2گرم بر لیتر  NaClدر
بافر پتاسیم فسفات ( 20میلی موالر با  )7 pHو محیط
شبیهسازیشده روده با  pHبرابر  ،7/5شامل  1درصد
وزنی-حجمی پانکراتین و  0/2گرم بر لیتر  NaClدر بافر
پتاسیم فسفات ( 20میلی موالر با  )7 pHبودند .حدود 1
گرم از ذرات امولسیون هیدرو ژل خشکشده به ظرف
حاوی  50میلیلیتر محیط شبیهسازیشده معده اضافه
شد ،پس از دو ساعت برای غیرفعال کردن پپسین ،با
اضافه کردن محلول سود  2موالر pH ،محلول به 7/5
رسانده شد و مقدار  2میلیلیتر از نمونه برای اندازهگیری
میزان رهایش آلفا توکوفرول در محیط معده جدا شد.
سپس محیط شبیهساز روده با حجم برابر با نمونه هضم
معده به باقیمانده نمونه اضافه شد .برای اندازهگیری میزان
رهایش آلفا توکوفرول در محیط شبیهساز روده ،پس از
 4/0ساعت از آنها  2میلیلیتر نمونه جدا شد و در فریزر
 -20درجه سانتیگراد نگهداری شد .هضم در شرایط
شبیهسازیشده معده و روده در دمای  37درجه
سانتیگراد و در سرعت هم زدن  100دور در دقیقه انجام
شد.

آنالیز آماری

بررسی پایداری و رهایش آلفا توکوفرول در شرایط معده
و روده

بررسی رهایش در شرایط شبیهسازیشده معده و روده
طی مدت  30روز و در بازههای  10روزه مطابق با روش
لیانگ و همکاران با اندکی تغییر انجام شد ( Liang,
 .)Tremblay-Hébert, & Subirade, 2011پیش از آزمون
رهایش در روزهای  20 ،10و  30ذرات هیدرو ژل ،برای
حذف روغن سطحی نشت کرده از ذرات ،ابتدا با استفاده از
هگزان و کاغذ صافی شستشو داده شدند و در آون تحت
خأل  45درجه سانتیگراد به مدت  20دقیقه خشک شدند.
سپس از این ذرات برای آزمون رهایش استفاده شد.
برای تعیین میزان آلفا توکوفرول کل در ذرات هیدرو ژل و
آلفا توکوفرول باقیمانده در نمونه حاصل از هضم در شرایط
دستگاه گوارش 10 ،میلیلیتر از هر نمونه در لولهآزمایش
ریخته شد با استفاده از حمام فراصوت (دامنه نوسان 80
درصد 2 ،دقیقه) گذاشته شدند سپس به روش توضیح
دادهشده در بخش قبل میزان آلفا توکوفرول باقیمانده

تمام آزمایشها در سه تکرار انجام شدند و نتایج بهصورت
میانگین±انحراف معیار گزارش شدند .آزمایشها در قالب
طرح کامالً تصادفی انجام شدند و مقایسه میانگینها به
روش دانکن در سطح معنیداری  95درصد ()P < 0.05
انجام شد .برای بررسیهای آماری از نرمافزار  SPSSورژن
 16استفاده شد .از نرمافزار اکسل  2010برای رسم
نمودارها استفاده شد.
نتایج و بحث
ویژگیهای امولسیون ساده (روغن در آب)

تغییرات اندازه ذرات امولسیونهای آب در روغن در اثر
واردکردن یوتا کاراگینان به فرموالسیون ذرات هیدرو ژل
در جدول  1نشان دادهشده است .با اضافه کردن  0/2و
 0/4درصد یوتا کاراگینان ،اندازه ذرات قطرات امولسیونها
از  2/69میکرومتر در امولسیون حاوی ایزوله پروتئین
آبپنیر به ترتیب به  2/95و  2/71میکرومتر افزایش یافت
که این تغییرات تنها برای امولسیون با  0/2درصد یوتا
کاراگینان معنیدار ( )P < 0.05بود (جدول  .)1تغییرات
اندازه قطرات امولسیون پوشیده شده پروتئین در اثر
افزودن پلی ساکاریدها به هر دو صورت کاهش
( )Benichou et al., 2007و افزایش ( McClements,
 )2009اندازه ذرات در پژوهشهای پیشین گزارششده
است .مک کلمنتس ( )McClements, 2009بیان کرد
اتصال پلی ساکارید به پروتئین سطح قطرات و تشکیل
الیه ضخیمتر اطراف قطرات علت افزایش اندازه ذرات در
اثر افزودن پلی ساکاریدهای آنیونی است.
مقدار پتانسیل زتای امولسیونهای ساده در جدول 1
نشان دادهشده است .پتانسیل زتا نشاندهنده بار سطحی
ذرات است؛ گروههای عاملی مولکولهای موجود در سطح
ذرات و یونهای حاضر در فاز آبی که بر روی سطح
جذبشدهاند پتانسیل زتا را مشخص میکنند .غلظت
مولکولها ،pH ،نوع نمکهای موجود در محیط و غلظت
آنها از عوامل مؤثر در مقدار پتانسیل زتا هستند .پتانسیل
زتای امولسیون بدون یوتا کاراگینان حدود  -43میلی ولت
است که این را میتوان به  pHفاز آبی امولسیونها ()6/8
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نسبت داد .این مقدار باالتر از  pHایزو الکتریک پروتئین
آبپنیر است؛ بنابراین بار خالص پروتئینهایی که به سطح
قطرات روغن جذبشدهاند منفی ( )-43است .پتانسیل
زتای قطرات در امولسیونهای حاوی یوتا کاراگینان به
میزان معنیداری ( )P < 0.05مقادیر منفی بزرگتری را

نشان میدهند ( .)-46باوجود کاهش  0/2و  0/4درصد
از غلظت پروتئین میزان بار منفی سطح قطرات در
امولسیونهای حاوی یوتا کاراگینان کاهشیافته است
(جدول  .)1همانطور که در آزمایشهای مربوط به مواد
اولیه مشخص شد (نتایج نشان داده نشدهاند) ،یوتا
کاراگینان به علت وجود گروههای سولفات در زیر
واحدهای تکرارشونده خود ،دارای پتانسیل زتای منفی
بزرگ ( )-58میباشد .کاهش پتانسیل زتا در
امولسیونهای حاوی یوتا کاراگینان نشان میدهد که
کاراگینان به پروتئینهای آبپنیر پوشاننده سطح قطرات
جذبشده است .همانطور که در مقاالت پیشین
گزارششده است ،کاراگینان به علت وجود گروههای
سولفات متعدد و پتانسیل زتای منفی بزرگ بهراحتی
میتواند با گروههای مثبت سطح پروتئین (مانند گروههای
آمین آزاد در اسیدهای آمینه بازی) در  pHباالتر از نقطه
ایزو الکتریک پروتئین ،برهمکنش جاذبه الکترواستاتیک
برقرار کند ( .)Dickinson & Pawlowsky, 1997اتصال
یوتا کاراگینان به سطح قطرات امولسیون باعث کاهش
بیشتر پتانسیل زتا در امولسیونهای حاوی یوتا کاراگینان
میشود .گزارشهای مشابهی مبنی بر جاذبه
الکترواستاتیک بین پلی ساکاریدهای با بار منفی و
پروتئینهای با بار منفی موجود در محلول ،در مقاالت
وجود دارد ( Cho & Mcclements, 2009; Y. Gu,
Decker, & DJ McClements, 2005; Jones et al.,
.)2010
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است .قطرات امولسیون که در حالت استراحت آرایش و
توزیع تصادفی و سهبعدی دارند ،در اثر نیروی برشی منظم
میشوند و تشکیل الیه و جریان میدهند .توزیع ذرات و
قرار گرفتن آنها در جهت نیروی برشی باعث کاهش
مقاومت به برش و کاهش ویسکوزیته میشود
(.)McClements, 2004
افزایش گرانروی امولسیونها در اثر اضافه کردن پلی
ساکاریدها به فرموالسیون آنها در مقاالت پیشین هم
گزارششده است ( Benichou et al., 2007; David et al.,
)2020; Y. S. Gu, Decker, & McClements, 2005؛ که
این رفتار به افزایش گرانروی فاز پیوسته امولسیون،
برهمکنش پلی ساکارید موجود در فاز پیوسته با پروتئین
پوشاننده سطح قطرات مجاور و اتصال آنها به یکدیگر
نسبت دادهشده است ( .)Gu et al., 2005کاراگینان یک پلی
ساکارید سولفاته آنیونی است که عمدتاً به عنوان یک قوام
دهنده /ایجاد ویسکوزیته در صنعت غذا استفاده میشود

( .)Williams & Phillips, 2016همانطور که مشاهده شد
در حضور یوتا کاراگینان اندازه ذرات افزایش یافت که این
تغییر میتواند باعث افزایش گرانروی امولسیونهای حاوی
یوتا کاراگینان باشد .تغییرات گرانروی امولسیون حاوی
 0/4درصد یوتا کاراگینان در سرعتهای برشی پایین
دارای یک منطقه مسطح است که نشان میدهد در غلظت
باالتر یوتا کاراگینان در فاز آبی تشکیل شبکه داده که در
سرعتهای برشی پایین در مقابل جریان یافتن مقاومت
ایجاد میکند (.)Mezger, 2014
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جدول  -1تغییرات اندازه ذره و پتانسیل زتا در امولسیون های روغن در آب با درصدهای متفاوت جایگزینی ایزوله پروتئین آبپنیر با یوتا کاراگینان

( D 3,2میکرومتر)

پتانسیل زتا (میلی ولت)

مقدار جایگزین کردن یوتا کاراگینان

2/69± 0/08b

-43/93 ±0/78b

 0درصد

2/95± 0/07a

-46/56±1/03a

 0/2درصد

2/71± 0/05b

-46/96±0/ 68a

 0/4درصد

اعداد با نمای  aو  bمتفاوت ازنظر آماری تفاوت معنیدار ( )P < 0.05دارند

شکل  -1تغییرات گرانروی امولسیونهای روغن در آب با درصدهای متفاوت جایگزینی ایزوله پروتئین آبپنیر با یوتا کاراگینان
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مورفولوژی و اندازه ذرات امولسیون هیدرو ژل
مورفولوژی ذرات امولسیون میکرو ژل در شکل  2نشان
دادهشده است .همانطور که مشاهده میشود ذرات
امولسیون میکرو ژل با غلظتهای متفاوت کاراگینان،
شکل کروی دارند و در هر ذره میکرو ژل چندین گلبول به
دام افتاده روغن مشاهده میشود .با توجه به شکل 2
میتوان بیان کرد پایدار ماندن امولسیون ساده هنگام
مخلوط کردن آن با روغن فاز خارجی ،برای درونپوشانی
ترکیبات مؤثره ضروری است (.)Chen & Subirade, 2006
تصاویر ذرات میکرو ژل با مقادیر متفاوت کاراگینان نشان
می دهند با افزایش مقدار کاراگینان ،ذراتی جدا از هم و با
اندازه کوچکتر تولید میشوند که تعداد کمتری از قطرات
امولسیون ساده را در خود جای دادهاند (شکل  .)2آنالیز
توزیع اندازه ذرات با دستگاه مستر سایزر (شکل  ،)3توزیع

اندازه ذرات تک قلهای با میانگین  330میکرومتر در ذرات
تنها حاوی ایزوله پروتئین آبپنیر و  211و 144
میکرومتر در ذرات با میزان  0/2و  0/4درصد یوتا
کاراگینان نشان داد (شکل  .)3با افزایش مقدار کاراگینان
توزیع اندازه ذرات دامنه کوچکتری دارد .امولسیونهای
ساده با گرانروی باالتر ،پس از ژل شدن فاز آبی درونی،
ذرات هیدرو ژل کوچکتر و با دامنه توزیع اندازه ذرات
کمتر تولید کردند .چن و همکاران ( Chen & Subirade,
 )2006نتایج متفاوتی را در مورد تولید ذرات هیدرو ژل
ایزوله پروتئین آبپنیر و آلجینات بهدستآمده از ژل
کردن فاز آبی درونی امولسیون آب در روغن به دست
آوردند .مقایسه اندازه ذرات امولسیون هیدرو ژل با
امولسیونهای ساده نشاندهنده افزایش قابلتوجه در
میانگین قطر ذرات امولسیون میکرو ژل است.

شکل  -2مورفولوژی ذرات امولسیون میکرو ژل با درصدهای متفاوت جایگزینی ایزوله پروتئین آبپنیر با یوتا کاراگینان

شکل  -3توزیع اندازه ذرات امولسیون میکرو ژل با درصدهای متفاوت جایگزینی ایزوله پروتئین آبپنیر با یوتا کاراگینان
تعیین کارایی درونپوشانی و رهایش آلفا توکوفرول
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نتایج اندازهگیری کارایی درونپوشانی آلفا توکوفرول در
ذرات امولسیون میکرو ژل پروتئین آبپنیر بهتنهایی و
همراه با یوتا کاراگینان در جدول  2نشان دادهشده است.
همانطور که مشاهده میشود کارایی درونپوشانی آلفا
توکوفرول در ذرات میکرو ژل از  78/95درصد در هیدرو
ژلهای پروتئین آبپنیر بهتنهایی به  77/94و 76/09
درصد با جایگزینی  0/2و  0/4درصد پروتئین با کاراگینان
کاهش مییابد .هنگام مخلوط کردن امولسیون ساده با
روغن فاز خارجی ،مقداری از قطرات امولسیون روغن در
آب متالشی میشوند و مقداری از روغن فاز داخلی ممکن
است به روغن فاز خارجی وارد شود ( Benichou et al.,
 .)2007به نظر میرسد ذرات با اندازه بزرگتر راندمان
درونپوشانی بیشتری دارند؛ با افزایش اندازه ذرات حجم
داخلی با نسبت بیشتری افزایش مییابد و گنجایش
بیشتری برای پذیرش قطرات امولسیون ساده دارد ،در
ذرات حاوی کاراگینان منطقی به نظر میرسد که کاهش
اندازه ذرات (که باعث افزایش چشمگیر سطح به حجم
میشود) دارای راندمان درونپوشانی کمتری باشند.
هوانگ و همکاران ( )2006از ذرات سیلیکا ژل تهیه شده
با استفاده از روش قالبگیری امولسیونی برای
درونپوشانی رتینول استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد
اضافه کردن پلیمرهای پایدارکننده پلی وینیل پیرولیدون،
پلیاتیلن گلیکول و پلورونیک  P123برای افزایش گرانروی
فاز آبی نتایج متفاوتی در اندازه ذرات ایجاد کردند .در این
مقاله اضافه کردن پلیاتیلن گلیکول مشابه با این پژوهش،
باعث افزایش اندازه قطرات امولسیون روغن در آب و
کاهش اندازه ذرات سیلیکا ژل شد .آنها این تغییرات را به
ساختار پلیمرها و واکنش آنها با ترکیبات دیگر نسبت
دادند ()Hwang, Oh, & Oh, 2005؛ در پژوهشهای
مشابه ( Esfanjani et al., 2015; Mohammadi et al.,
 )2016راندمان درونپوشانی ترکیبات متفاوت در ذراتی
که از خشککردن پاششی امولسیونهای آب در روغن در
آب بهدستآمدهاند گزارششده است .فاز آبی این
امولسیونها از پروتئین آبپنیر و پلی ساکاریدهای متفاوت
ساختهشدهاند .گزارشها نشان دادند افزودن پلی
ساکاریدها باعث کاهش و یا افزایش اندازه ذرات میشود
که به نوع برهمکنش بین پروتئین و پلی ساکارید بستگی
دارد؛ اما آنچه در نتایج متعدد تکرار شد ،کاهش راندمان
درونپوشانی با کاهش اندازه ذرات بود .بصیری و همکاران
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( )2016گزارش کرد راندمان درونپوشانی آلفا توکوفرول
درون نیوزومها با ترکیبات متفاوت با اندازه ذرات نیوزومها
متناسب است (.)Basiri, Rajabzadeh, & Bostan, 2017
میزان رهایش آلفا توکوفرول از ذرات امولسیون میکرو ژل
پروتئین آبپنیر بهتنهایی و همراه با یوتا کاراگینان در
شرایط شبیهسازیشده هضم در شیره معده و روده در
جدول  2نشان دادهشدهاند .پس از دو ساعت هضم در
شیره معده میزان رهایش آلفا توکوفرول در ذرات میکرو
ژل از  30/36درصد در ذرات حاوی پروتئین آبپنیر
بهتنهایی به  28/90و  28/22درصد در ذرات حاوی  0/2و
 0/4درصد یوتا کاراگینان کاهش مییابد .همچنین میزان
رهایش آلفا توکوفرول در ذرات میکرو ژل از  59/51درصد
در ذرات حاوی پروتئین آبپنیر بهتنهایی به  58/79و
 57/87درصد در ذرات حاوی  0/2و  0/4درصد یوتا
کاراگینان کاهش مییابد .از اواخر دهه  1960میالدی
شواهدی به دست آمد که نشان میدهد کاراگینان کارایی
پروتئازهای هضمکننده دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار
میدهند و در فرایند پروتئولیز هضم اختالل ایجاد
میکنند ( .)David et al., 2020از طرفی میزان آلفا
توکوفرول باقیمانده در شیره حاصل از هضم در شرایط
معده و روده شاهدی براثر محافظتکنندگی کاراگینان بر
روی پروتئین در مقابل آنزیمهای پروتئاز در زمان هضم در
شرایط شبیهسازیشده است؛ میزان باقیمانده آلفا
توکوفرول در ذرات میکرو ژل پروتئین آبپنیر بهتنهایی
 10/12درصد بود که با جایگزین کردن  0/2و  0/4درصد
از پروتئین با کاراگینان این مقدار به  12/37و 14/19
درصد افزایش یافت .در حضور یوتا کاراگینان دسترسی
آنزیمهای گوارشی به درون هیدرو ژلها محدود میشود
()Alavi et al., 2018؛ درنتیجه سرعت تخریب و رهایش
آلفا توکوفرول کاهش مییابد؛ بنابراین آلفا توکوفرول
متصل به مخلوط ایزوله پروتئین آبپنیر-یوتا کاراگینان
باقی میماند .همانطور که در جدول  2نشان دادهشده
است ،بهطورکلی مقدار آلفا توکوفرول در همه
فرموالسیونها در شیره معده نسبت به شیره روده کمتر
بود؛ بهویژه برای هیدرو ژل تهیهشده با ایزوله پروتئین
آبپنیر بهتنهایی .رهایش کمتر در شیره معده ممکن است
به مقاومت پروتئین آبپنیر به پروتئولیز توسط پپسین
مربوط باشد (بهخصوص بتا الکتوگلوبولین) به علت ساختار
فشرده آن در شرایط اسیدی معده است ( Torres et al.,

صیادی و همکاران
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 .)2016چن و همکاران ( )2006بیان کردند تأخیر در
هضم در شیره معده ( )2 pH را میتوان به پروتونه شدن
گروههای آمین زنجیره پروتئین و درنتیجه تورم کمتر
آنها در این شرایط نسبت داد؛ همچنین پلی ساکارید با
بار منفی در این شرایط گروههای با بار منفی آن
خنثیشده و به حالت چروکیده باقی میماند بنابراین در
معده نسبت به روده تجمع و فشردگی ساختار پروتئینی
مانعی در برابر انتشار ترکیب درونپوشانی شده ایجاد
میکند ( .)Chen & Subirade, 2006افزایش اثر محافظتی
دیگر پلی ساکاریدها از پروتئولیز پروتئین در شرایط
شبیهسازیشده گوارشی قبالً در دیگر مقاالت نیز
گزارششده است ( Chen & Subirade, 2006; David et
.)al., 2020; Koutina et al., 2018
آزمون رهایش آلفا توکوفرول از ذرات میکرو ژل در
روزهای متفاوت نگهداری در دمای محیط ،روند مشابهی را
در رهایش آلفا توکوفرول در شرایط شبیهسازیشده
دستگاه گوارش نشان میدهد؛ عالوه ،نتایج این آزمون
نشان میدهد بااینکه کارایی درونپوشانی آلفا توکوفرول

در ذرات هیدرو ژل حاوی ایزوله پروتئین آبپنیر  +یوتا
کاراگینان کمتر از ذرات حاوی ایزوله پروتئین آبپنیر
بهتنهایی است ،اما در روز  30ام نگهداری ،مقدار آلفا
توکوفرول که به روده (محل جذب آلفا توکوفرول) میرسد
(میزان رهایش آلفا توکوفرول در روده  +میزان آلفا
توکوفرول باقیمانده در شیره حاصل از گوارش) بهطور
معنیداری ( )P < 0.05مقدار بیشتری است .نتایج نشان
میدهند اضافه کردن یوتا کاراگینان عالوه بر اینکه با تأثیر
بر روی آنزیمهای گوارشی ،فرایند پروتئولیز را به تأخیر
میاندازند ،با تأثیر بر ساختار درونی ذرات هیدرو ژل باعث
ماندگاری بیشتر آلفا توکوفرول طی مدت نگهداری
میشوند و از افت آن در این مدت ممانعت میکنند .در
آزمایشهای مقدماتی مشخصشده است (گزارش نشان
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یوتا کاراگینان نسبت به ژلهای حاوی ایزوله پروتئین
آبپنیر بهتنهایی ساختار فشردهتری دارند؛ این تراکم
بیشتر هم میتواند باعث کاهش نشت روغن از ذرات شود
و هم در برابر نفوذ اکسیژن به ذرات عامل مؤثرتری باشد
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معده و روده در ژلهای حاوی یوتا کاراگینان کاهش یافت
و این ذرات رهایش کنترلشده آلفا توکوفرول در شرایط
.شبیهسازیشده دستگاه گوارش را بهخوبی نشان دادند
بررسی رهایش آلفا توکوفرول در شرایط معده و روده
اثبات کرد که این ذرات قابلیت رهایش کنترلشده و
تحویل ترکیب زیست فعال چربیدوست به روده را دارا
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Abstract
In the present study, hydrogel emulsion particles made by emulsion templating method were used in
order to encapsulation of alpha tocopherol. An oil-in-water-in-oil emulsion was used as mold to make
microgel particles. The aim of this study was to investigate the effect of partial replacement of whey
protein with iota carrageenan (0, 0.2 & 0.4 wt%) on emulsion properties, hydrogel particles and
release of alpha tocopherol. The results showed that the introduction of iota carrageenan in the
formulation increased the apparent viscosity of the simple emulsions, droplet size increased from 2.69
μm in emulsions containing whey protein alone to 2.95 & 2.71 μm in emulsions containing 0.2 & 4
μg. 0.0% of iota carrageenan. Replacing 0.2% & 0.4% of iota carrageenan reduced the zeta potential
from -43.93 mV to -46.46 & -46.68 mV, respectively. The introduction of iota carrageenan in the
formulation also reduced the particle size and reduced the encapsulation efficiency of alpha tocopherol
in hydrogel emulsion particles. Addition of iota carrageenan to the formulation of hydrogel particles
reduces the release rate of alpha tocopherol in simulated gastric fluid from 30.36% in particles
containing whey protein alone to 28.90% & 28.22% in particles containing 0.2% & 0.4% of iota
carrageenan, respectively. The results of this study showed that replacing part of the whey protein with
iota carrageenan improved the release and delivery of the lipophilic bioactive compound to the
intestine in hydrogel emulsion particles.
Keywords: Microgel, protein-polysaccharide mixture, micro-encapsulation, vitamin E

