www.journals.rifst.ac.ir

نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
سال  ،9911جلد  ،1شماره  ،9صفحات 57-75
مقالۀ کامل پژوهشی

DOI: 10.22101/JRIFST.2019.09.22.e1071

استفاده از ترکیبات دیوارۀ صمغ عربی ،مالتودکسترین و اینولین جهت ریزپوشانی و
رهایش سریع ترکیبات مؤثرۀ اسانس هل در بزاق
مصطفی شهیدی نوقابی ،*1محمد مالویسی

2

 -9دانشیار ،گروه شیمی مواد غذایی ،مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ،مشهد ،ایران
* نویسندۀ مسئول ()m.shahidi@rifst.ac.ir
 -7دانشجوی دکتری ،گروه شیمی مواد غذایی ،مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ،مشهد ،ایران

چكیده
در این پژوهش کربوهیدراتهای صمغ عربی ( 900-0درصد) ،مالتودکسترین (70-0
درصد) و اینولین ( 70-0درصد) بهعنوان ترکیبات دیواره جهت ریزپوشانی اسانس هل
مورداستفاده قرار گرفتند .از طرح آماری مخلوط ساده-مرکزی جهت طراحی آزمایشها،
بهینهیابی و یافتن بهترین ترکیب دیواره برای حداکثر رهایش در دهان استفاده شد .هدف
از این تحقیق ریزپوشانی مواد مؤثرۀ موجود در اسانس هل و مقایسۀ تأثیر افزودن
مالتودکسترین و اینولین به صمغ عربی بهعنوان مواد پوششدهنده روی پاسخهای بازده
ریزپوشانی اسانس هل ،ترکیبات مؤثرۀ آن ،آزادسازی مواد مؤثره و بازیابی پودر بود.
همچنین در این تحقیق ارتباط بین دمای انتقال شیشهای با رهایش مواد مؤثرۀ اسانس
هل ،در بزاق بررسی شده است .نتایج نشان داد ترکیب بهینه شامل صمغ عربی،
مالتودکسترین و اینولین با نسبتهای بهترتیب  0/0699/7622/8بود و تحت این شرایط
بازده ریزپوشانی روغن ،آلفا-ترپنیلاستات و  9و  8سینئول بهترتیب  19/51 ،89/75و
 10/85درصد ،رهایش مادۀ مؤثره در بزاق  19/75درصد و بازیابی پودر  25/57درصد
بهدست آمد .دمای انتقال شیشهای ترکیب بهینه برابر  27/1درجۀ سانتیگراد بود که دمای
مناسبی برای حفظ مواد مؤثره در دمای محیط و رهایش در محیط شبیهسازیشدۀ دهان
بود .باتوجهبه نتایج این تحقیق میتوان ریزکپسولهای بهینۀ اسانس هل تولیدشده را
بهصورت موفقیتآمیزی در محصوالتی مانند شکالت ،نبات و قندحبهای بدون رهایش اجزاء
در دمای نگهداری و با رهایش سریع و باال در دهان بهکار برد.
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9
مقدمه
خواص حسی برای پذیرش مواد غذایی توسط
مصرفکنندگان از اهمیت زیادی برخوردار میباشند .در
میان این ویژگیها ،عطروطعم از اهمیت بسزایی
برخورداربوده و ممکن است تعیینکنندۀ مصرف یا
عدممصرف یک مادۀ غذایی باشد .ترکیبات طعمدار اغلب
جهت بهبود کیفیت حسی یا پنهانکردن طعمهای
نامطلوب به مواد غذایی افزوده میگردند.

اسانسهای مختلف گیاهی ازجمله مواد مولد
عطروطعم طبیعی بوده که اهمیت زیادی در فراوردههای
غذایی دارند .هل 9با نام علمی الهتاریا کارداموم 7از تیرۀ
زنجبیل و یک گیاه گرمسیری میباشد .منشأ هل
جنگلهای کوهستانی هند و سریالنکاست که بهصورت
خودرو در آنجا میروید (آفاقهایده .)9989 ،مواد مؤثرۀ
Cardamom
Elettaria cardamomum
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هل جزء گروه روغنهای فرار است که حاوی الکل میباشد.
9و 8سینئول 9و آلفا -ترپنیل استات 7اصلیترین مواد مؤثرۀ
هل بوده که تعیینکنندۀ خواص عطروطعم دانههای هل
هستند ( .)Krishnan, Bhosale, & Singhal, 2005دانههای
هل جزء داروهای معطر بوده و بهعنوان محرک ،بادشکن و
تغییردهنده و مطبوعکنندۀ طعم داروها و غذاها بهکاربرده
میشود .پودر آن خاکستری مایل به قرمز یا قهوهای با بوی
معطر و طعم گس و تند مانند ادویه میباشد (شریعتهادی،
 .)9928در صنایع غذایی در محصوالتی مانند نوشابههای
غیرالکلی ،بستنی ،شیرینیها ،آدامس ،چاشنیها ،گوشت و
کیک و کلوچه استفاده میشود (آفاقهایده.)9989 ،
اسانسها ترکیبات فراری بوده و لذا در محیط ناپایدارند.
حساسیت اسانس هل به اکسیداسیون زیاد بوده و این باعث
تجزیه و ایجاد بوی نامطلوب از این اسانس طبیعی میشود
( )Krishnan et al., 2005ریزپوشانی یکی از فرایندهای نوین
در صنایع غذایی است که میتواند ترکیبات فرار را در مقابل
اکسیداسیون محافظتکرده و در زمان موردنیاز این ترکیبات
را بهصورت کنترلشده آزاد نماید ( Najafi Najaf,
.)Mortazavi, Koocheki, Khorami, & Rekik, 2009
جهت کنترل کیفیت حسی مواد غذایی ،درک سازوکار
نگهداری و آزادسازی ترکیبات فرار توسط ترکیبات دیواره
ضروری است .دراینزمینه بعضی ترکیبات فرار نسبت به
ترکیبات دیگر بهتر نگهداری میشوند و بعضی دیوارهها
نسبت به دیوارههای دیگر مؤثرترند .مطالعههای زیادی نشان
میدهند که شرایط فرایند ،جنس دیواره و نوع مادۀ طعمدار،
عوامل تعیینکننده در نگهداری مواد فرار هستند
( Frascareli, Silva, Tonon, & Hubinger, 2012; Kubo,
.)Himejima, & Muroi, 1991; Shahidi & Han, 1993
معموالً طراحی دیواره بهگونهای صورت میگیرد که
محتویات داخل ریزکپسولها بتوانند با سرعت کنترلشده و
تحتشرایط موردنظر آزاد شوند ( & Lee, Hwang, Park,
 .)Park, 2003دراینمیان دیواره اهمیت زیادی در حفظ این
ترکیبات دارد ( & Imagi, Muraya, Yamashita, Adachi,
Matsuno, 1992; Minemoto, Adachi, & Matsuno,
.)1999; Yoshii et al., 1997

صمغ عربی یکی از مهمترین صمغهایی است که بهعنوان
دیواره در ریزپوشانی ترکیبات مولد طعم و بو مورداستفاده
قرار میگیرد .حاللیت مناسب ،ویسکوزیتۀ پایین ،خصوصیات
1,8 Cineol
-Triphenyl acetate
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تشکیل امولسیون و ظرفیت نگهداری باالی ترکیبات فرار و
مواد آبگریز توسط صمغ عربی باعث شده تا در بسیاری از
روشهای ریزپوشانی موردتوجه باشد .سفید رنگ و محلول در
آب است و عمدتاً شامل کربوهیدراتهاست ( Shiga et al.,
 .)2001مالتودکسترین توانایی ایجاد شبکه در فرایندهای
مختلف ریزپوشانی را داشته و همچنین بازده ریزپوشانی
بهدستآمده توسط این ترکیب باال میباشد .مالتودکسترین
ویسکوزیتۀ پایینی راحتی در غلظتهای باال داشته و قیمت
پایینی دارد .دردسترسبودن آنها ،از عوامل مهم در استفاده از
این ترکیبات در فرایندهای مختلف ریزپوشانی بوده و شکل
ظاهری این ترکیبات ،پودر سفید رنگ است ( Apintanapong
 .)& Noomhorm, 2003اینولین از واحدهای فروکتوز با
پیوندهای بتا ( 9به  )7با یک واحد گلوکز در انتهای زنجیره
تشکیل شده است ( & Bakowska-Barczak
 .)Kolodziejczyk, 2011اینولینهای تجاری مختلف ،خلوص
خیلی باال و مشخصات پودری و ترکیب کربوهیدراتی متفاوت
دارند .اینولین یک فیبر رژیمی است که اثرات پریبیوتیک
نشان میدهد و میتواند قابلیت دردسترسبودن کلسیم را
بهبود بخشد ( Robert, García, Reyes, Chávez, & Santos,
 .)2012فرایندهای متفاوتی جهت ریزپوشانی طعمها استفاده
میگردد .یکی از فرایندهای اصلی برای این مورد ،خشککن
پاششی 9است ،که برای این فرایند از مالتودکسترین ،2صمغ
عربی 7و نشاستۀ اصالحشده 2بهعنوان دیواره استفاده میشود
(.)Goubet, Le Quere, & Voilley, 1998
خشککردن پاششی برای طیف وسیعی از مواد ازجمله
اسانسها ،اجزای غذایی فراسودمند و دارویی ،ترکیبات معطره
و روغنهای با مصارف خاص بهکار میرود ( & Patel, Patel,
 .)Suthar, 2009از دالیل توسعۀ این روش میتوان به
دردسترسبودن تجهیزات و پایینبودن هزینههای عملیاتی
آن ،امکان استفاده از طیف وسیعی از دیوارهها ،حفظ مناسب
ترکیبات فرار ،کیفیت مطلوب محصول نهایی و سادگی اجرای
آن بهصورت مداوم اشاره کرد (.)Reineccius, 1995
یکی از خصوصیات مهم مواد ریزپوشانیشده ،امکان
رهایش 5آنها در شرایط کنترلشده و در زمان و مکان مناسب
است .در واقع اگر ریزکپسولی تولید شود که پایداری و ویژگی
محافظتی مناسبی داشته باشد اما رهایش آن در محیط
3
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موردنظر بهخوبی انجام نشود ،اهداف ریزپوشانی برآورده نشده
است (.)Chiu & Moss, 2007; Lee, Park, & Ha, 1997
بدینترتیب یافتن بهترین شرایط رهایش مواد ،اهمیت
بسزایی داشته و توجه پژوهشگران را بهخود جلب کرده است.
لذا هدف از این تحقیق در مرحلۀ اول ریزپوشانی مواد
مؤثره (9و 8سینئول و آلفا-ترپنیل استات) موجود در اسانس
هل و مقایسۀ تأثیر افزودن مالتودکسترین و اینولین به صمغ
عربی بهعنوان مواد پوششدهنده روی پاسخهای موردنظر
بود .بازده ریزپوشانی و رهایش مواد مؤثره در شرایط دهان و
بازیابی هریک از پودرها موردبررسی قرار گرفت .همچنین
هدف بعدی این تحقیق ارتباط بین دمای انتقال شیشهای با
درصد رهایش باالی مواد مؤثرۀ اسانس هل ،در محیط
شبیهسازیشدۀ دهان میباشد.

از همگنساز اولتراتوراکس (مدل  ،T50شرکت ،IKA
ساخت آلمان) با سرعت  97000دور در دقیقه به مدت 7
دقیقه و در دمای محیط جهت همگنسازی اولیه استفاده شد
و جهت همگنسازی ثانویه از امواج فراصوت استفاده شد .در
تمام مراحل همگنسازی ،خنکسازی توسط حمام آبسرد
انجام گرفت .بدین جهت امولسیون اولیه پس از انتقال به
محفظهای استوانهایشکل و دو جداره از جنس فوالد زنگنزن
به قطر داخلی  9و عمق  90سانتیمتر به مدت  9دقیقه در
 570وات و فرکانس  70کیلوهرتز همگنسازی شد .انتقال
امواج فراصوت از بلور پیزوالکتریک به نمونه توسط پروب
استوانهایشکلی از جنس تیتانیوم به قطر  91میلیمتر که در
عمق  9سانتیمتر زیر سطح آن غوطهور میشود ،انجام شد.
دمای محلول با چرخش مداوم آبسرد در بین دو جدارۀ
استوانه در  77درجۀ سانتیگراد ثابت نگهداشته شد ( Jafari,
.)He, & Bhandari, 2007

اسانس هل از شرکت اکسیر گل سرخ (مشهد ،ساخت ایران)
خریداری شدند .صمغ عربی ،اینولین (درجۀ پلیمریزاسیون
بیشتر از  )90و مالتودکسترین ( )92/7>DE>70از شرکت
سیگما آلدریچ تهیه شد .استانداردهای آلفا-ترپنیل استات و
9و  8سینئول (با خلوص باال  11درصد) نیز از شرکت سیگما
آلدریچ تهیه گردیدند .هگزان با خلوص باال ( 17درصد) از
شرکت هامون طب (ساخت ایران) تهیه شدند.

تهیۀ ریزکپسول

مواد و روشها
مواد شیمیایی

تهیۀ امولسیون

محلول صمغ عربی ،مالتودکسترین و اینولین در نسبتهای
مختلف و با غلظت کلی (ترکیب دیواره)  77درصد وزنی-
وزنی در آب دیونیزه تهیه شدند .عملیات همزدن و تهیۀ
محلولها در مدت  9ساعت و به کمک همزن مغناطیسی
انجام گرفت و سپس محلولهای آمادهشده برای حداکثر
جذب آب به مدت  72ساعت در دمای یخچال ( 2درجۀ
سانتیگراد) نگهداری شدند ،الزم به ذکر است که  pHکلیۀ
محلولها با استفاده از سود  0/9نرمال ،در نقطۀ  5تنظیم شد
و برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها و فعالیت میکروبی
در طول دورۀ نگهداری به میزان  700پی.پی.ام سدیم آزاید
به آنها اضافه شد .سپس به این مخلوطها امولسیفایر توئین
 80به میزان  7درصد وزنی-وزنی نسبت به دیواره اضافه شد
و به کمک همزن مغناطیسی به مدت  90دقیقه و با سرعت
 770دور در دقیقه مخلوط گردیدند .آنگاه اسانس هل با
نسبت  7درصد وزنی-وزنی قطرهقطره ،به مخلوط اضافه شد.

محلولهای امولسیونی تهیهشده با خشککن پاششی (مدل
 ،B190شرکت  ،Buchiساخت سوئیس) خشک شدند .شرایط
خشککن پاششی به این شرح بود 6دمای هوای ورودی
 980±90درجۀ سانتیگراد ،دمای هوای خروجی 50±90
درجۀ سانتیگراد ،سرعت جریان هوا  200لیتر بر ساعت،
سرعت پمپ خوراکدهی  90میلیلیتر بر دقیقه و فشار  2بار.
ریزکپسولهای بهدستآمده تا زمان انجام آزمون در ظروف
بستهشده با پارافین در دمای  -98درجۀ سانتیگراد نگهداری
شدند.
طراحی آزمایش و آنالیزهای آماری

جهت تعیین ترکیب بهینۀ دیواره از طرح مخلوط ساده-
مرکزی با استفاده از نرمافزار  Design Expertنسخۀ 5.9
استفاده شد .تیمارها و پاسخهایی که موردبررسی قرار
گرفتهاند در جدول ( )9نشان داده شده است .متغیرهای این
بخش شامل نسبتهای مختلف صمغ عربی ( 0تا 900
درصد) ،مالتودکسترین ( 0تا  70درصد) و اینولین ( 0تا 70
درصد) و پاسخهای موردبررسی شامل بازده ریزپوشانی
اسانس ،بازده ریزپوشانی ترکیبات مؤثرۀ اسانس (آلفا-ترپنیل
استات و 9و 8سینئول) ،آزادسازی مواد مؤثره در محیط
شبیهسازیشدۀ دهان و بازیابی پودر بود .ازطریق بررسی P-
 ،Valueمعنیداربودن یا نبودن هریک از ضرایب مدلهای
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ارائهشده توسط نرمافزار  Design Expertمشخص شد و
مقادیر باارزش باالتر از  0/07معنیدار نبوده و از مدلها حذف
شدند تا مدلهای جدیدی با پارامترهای معنیدار بهدست
آیند .کیفیت مدلهای مناسب ازطریق بررسی ضریب
همبستگی و ضریب همبستگی تنظیمشده 9موردبررسی قرار
گرفتند .مدل چندجملهای درجهسوم برای برازش دادهها
مورداستفاده قرار گرفت (رابطۀ 6)9
رابطۀ ()9

Yi=𝛽1A1+𝛽2B2+𝛽3C3+𝛽12A1B2+𝛽13A1C3+𝛽23B2C
3+𝛽123A1B2C3+𝛽12(1-2)A1B2(A1-B2)+𝛽13(1)3)A1C3(A1-C3)+𝛽23(2-3)B2C3(B2-C3

در رابطۀ ( 6Yi ،)9متغیر وابستۀ پیشبینیشده شامل؛
 6Y1بازده ریزپوشانی 6Y2 ،بازده ریزپوشانی آلفا-ترپنیل

استات 6Y3 ،بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول 6Y4 ،آزادسازی
مادۀ مؤثره و  6Y5بازیابی پودر است β123 ،و  β13 ،β12و
 β23اثر برهمکنشهای سهتایی و دوتایی بین دیوارههای
مختلف را نشان میدهد β2 ،β1 ،و  β3ضرایب رگرسیون
برای هرکدام از اثرات خطی است و  B2 ،A1و  C3درصد
دیوارههای مختلف بهترتیب برای صمغ عربی ،مالتودکسترین
و اینولین هستند .اهمیت آماری هریک از جملههای
معادلههای رگرسیون با استفاده از تحلیل واریانس
( )ANOVAبرای هر پاسخ بررسی شد .فرمول بهینه
7
براساس پاسخهای مطلوب و با درنظرگرفتن تابع مطلوبیت
تعیین شد (Anarjan, Fahimdanesh, & Jafarizadeh-
.)Malmiri, 2017

جدول  -1طرح آزمایش مرکزی برای مخلوط ترکیبات بیوپلیمری دیوارهها و مقادیر بهدستآمده برای هر پاسخ
تیمار
9
7
9
2
7
2
5
8
1
90
99
97
99
92
97
92

فرموالسیون مواد دیواره
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()77677672
صمغ عربی6اینولین ()99621
صمغ عربی6اینولین ()70670
صمغ عربی6مالتودکسترین ()70670
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()79629692
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()8692658
صمغ عربی ()900
صمغ عربی6اینولین ()70670
صمغ عربی ()900
صمغ عربی6اینولین ()92622
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()29672697
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()92670692
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()70698697
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()70698697
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()92670692
صمغ عربی6اینولین ()70670

بازده ریزپوشانی
روغن (درصد)

بازده ریزپوشانی
آلفا-ترپنیل استات
(درصد)

بازده ریزپوشانی
9و 8سینئول
(درصد)

آزادسازی مادۀ
مؤثره (درصد)

بازیابی پودر
(درصد)

50

81/92

81/89

19/95

22/55

20/70
71/70
22/20

87/55
10/89
81/99

80/29
89/97
85/02

19/57
19/99
17/99

27/22
22/95
21/59

79/70

19/88

88/17

19/77

22/87

80/00

12/12

19/11

81/79

20/27

58/20
75/70
52/70
52/20

15/99
81/87
15/7
19/29

12/29
87/91
12/1
10/21

85/27
17/98
88/79
19/97

72/00
29/87
75/20
28/99

77/20

88/90

87/28

17/78

20/95

79/00

87/90

57/22

17/72

21/79

92/80

82/75

57/82

19/09

25/17

90/20

87/82

59/81

19/79

22/19

79/80

87/57

55/99

12/97

25/82

71/70

19/98

88/77

19/21

28/80

( A>0صمغ عربی)>900؛ ( B>0مالتودکسترین)>70؛ ( C>.اینولین)> 70و  900 =C+B+Aدرصد از کل مواد دیواره

Adjusted Correlation Coefficient

1

Desirability function

2

شهیدینوقابی و مالویسی

29

استفاده از ترکیبات دیوارۀ صمغ عربی ،مالتودکسترین و اینولین جهت ...

آزمونهای انجامشده جهت دستیابی به ترکیبات بهینۀ
ریزکپسولها
بازده ریزپوشانی روغن

بازده ریزپوشانی روغن براساس روش توصیفشده توسط
 He ،Assadpoor ،Jafariو  )7008( Bhandariبا کمی
اصالحات تعیین شد .ابتدا  9گرم از پودر با  70میلیلیتر
هگزان در داخل لولۀ فالکون مخلوط شد و برای مدت 7
دقیقه با شیکر مخصوص لوله (مدل  ،basicشرکت ،IKA
ساخت آلمان) در دمای اتاق همزده شد .سپس ذرات پودر
با کمک کاغذ صافی شمارۀ  9واتمن از حالل جداشده و
پودر جمعآوریشده سه بار با  70میلیلیتر هگزان شسته
شد .سپس ،حالل در دمای اتاق و پس از آن در  20درجۀ
سانتیگراد تا رسیدن به وزن ثابت جدا گردید .روغن
ریزپوشانینشده (روغن سطحی) با استفاده از اختالف جرم
بین بالن تمیز اولیه و بالن حاوی پودر با روغن استخراجشده
تعیین شد ( .)Jafari et al., 2008بازده ریزپوشانی روغن هل
از رابطۀ ( )7بهدست میآید.
رابطۀ ()7
900

در رابطۀ ( 6TO ،)7محتوی روغن کل و  6SOمحتوی
روغن سطحی در پودرها هستند.
تعیین مقدار مادۀ مؤثرۀ سطحی ریزکپسولها

مقدار مادۀ مؤثرۀ سطحی ریزپوشانینشده با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل  ،160-Aشرکت ،Shimadzu
ساخت ژاپن) تعیین گردید .بدینجهت  9گرم از پودر با 70
میلیلیتر هگزان در داخل لولۀ فالکون مخلوط شد و برای
مدت  7دقیقه با شیکر مخصوص لوله در دمای اتاق بههم
خورد .سپس ذرات پودر با کمک کاغذ صافی شمارۀ 9
واتمن از حالل جدا شد .محلول باقیمانده توسط هگزان در
بالن ژوژه  77میلیلیتری به حجم رسانده شد .مقدار  9و 8
سینئول و آلفا-ترپینیل استات موجود در نمونه بهعنوان
ترکیبات شاخص و اصلی روغن هل بهترتیب در  750و
 792نانومتر اندازهگیری گردید ( ;Krishnan et al., 2005
Soottitantawat, Yoshii, Furuta, Ohkawara, & Linko,
 .)2003این نواحی بیشینۀ طول موج جذبی 9و 8سینئول و

آلفا-ترپینیل استات در دامنۀ  700-200نانومتر طیفنوری
میباشند .منحنی استاندارد با استفاده از محلولهای با

غلظت مختلف سینماآلدئید9 ،9و 8سینئول و آلفا-ترپینیل
استات در هگزان رسم شد .از نمونۀ هگزان نیز بهعنوان
شاهد برای جلوگیری از خطای جذب در دستگاه استفاده
گردید.
تعیین مقدار مادۀ مؤثرۀ داخل ریزکپسولها

برای تعیین مادۀ مؤثرۀ موجود در داخل ریزکپسولها از
روش بهکارگرفتهشده توسط  Soottitantawatو همکاران
( )7009استفاده شد .بهاینمنظور ،پودر حاصل که از مرحلۀ
قبل پس از شستوشو با هگزان بهجامانده بود ،دوباره
مورداستفاده قرار گرفت 9 .گرم از پودر به  70میلیلیتر
آبمقطر در داخل لولۀ فالکون منتقل و با شیکر مخصوص
لوله به مدت  9دقیقه همزده شد .سپس به نمونۀ هگزان
اضافه شد و در داخل حمام بخار آب در دمای  27درجۀ
سانتیگراد به مدت  70دقیقه نگهداری شد .در طول این
مدت همزدن بهطور متناوب انجام گرفت .سپس لوله در
دمای اتاق سرد و در سانتریفیوژ با سرعت  2000دور در
دقیقه و به مدت  70دقیقه سانتریفیوژ گردید تا فاز آبی از
فاز حالل جدا شود .درنهایت میزان جذب آن مطابق روش
گفتهشده در باال اندازهگیری گردید.
بازده ریزپوشانی

برای تعیین بازده ریزپوشانی خارجقسمت مقدار
سینماآلدئید9 ،و 8سینئول و آلفا-ترپینیل استات
ریزپوشانیشده به مقدار آن در سطح و داخل ریزکپسولها
مطابق رابطۀ ( )9محاسبه گردید6
رابطۀ ()9
= بازده ریزپوشانی
مقدار مادۀ مؤثرۀ اولیه /مقدار مادۀ مؤثرۀ داخل ریزکپسولها

آزادسازی مادۀ مؤثره
7

در محیط شبیهسازیشدۀ بزاق درصد آزادسازی مادۀ مؤثرۀ
هل موجود در ریزکپسولها بهصورت زیر تعیین میشود.
بهطور خالصه ،سوسپانسیونی از ریزکپسولهای حاوی روغن
هل در یک کیسۀ دیالیز واردشده و در  2/8 ،pHدر محلول
شبیهسازیشدۀ بزاق در جهت تقلید شرایط فروبردن قرار
گرفت .کیسۀ داخل یک حمام ترموستاتیک در دمای
 95±0/7درجۀ سانتیگراد ،تحت بههمخوردن روی همزن
Cinnamaldehyde
Simulated saliva digestion

1
2
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مغناطیسی در  900دور در دقیقه قرار داده شد .زمان
آزمایش روی  7دقیقه تنظیم شد و درصد آزادسازی برای
این زمان محاسبه شد .محلول شبیهسازی شدۀ بزاق تازه با
 2/8 ،pHدو بار جایگزین شد و در دمای  95±0/7درجۀ
سانتیگراد نگهداری شد و با استفاده از اسپکتروفتومتری
(مدل  ،160-Aشرکت  ،Shimadzuساخت ژاپن) مقدار مادۀ
مؤثرۀ آزادشده از ریزکپسولها تعیین شد .درصد آزادسازی
مادۀ مؤثره با استفاده از رابطۀ ( )2محاسبه شد ( Asprea,
6)2017
رابطۀ ()2
=درصد آزادسازی مادۀ مؤثرۀ موجود در ریزکپسولها
مقدار مادۀ مؤثرۀ اولیه/مقدار مادۀ مؤثرۀ موجود در محلول بعد از 7
دقیقه

سیستم خنککنندۀ نیتروژن مایع تعیین شد .برای
کالیبراسیون دما و جریان گرما از ایندیوم و روی استفاده
شد و برای مرجع دستگاه و همچنین جهت اندازهگیری
دمای انتقال شیشهای نمونهها از ظرف آلومینیومی 70
میکرولیتری استفاده گردید .حدود  7میلیگرم از نمونه به
داخل ظرف آلومینیومی منتقل شد و به شرح ذیل
موردتیمار قرار گرفتند 6سرعت سرد و گرمکردن به میزان
 90درجۀ سانتیگراد در دقیقه تنظیم گردید .دامنۀ دمای
ارزیابی بین  70تا  700درجۀ سانتیگراد انتخاب شد.
نمونهها از  70تا  700درجۀ سانتیگراد حرارت داده شد،
سپس در این دما به مدت  9دقیقه نگهداری شدند.
نتایج و بحث

بازیابی پودر

بهینهیابی فرموالسیون دیواره

بازیابی پودر (درصد) برای هر تیمار اندازهگیری شد و
بهعنوان نسبت جرمی پودر بهدستآمده در خروجی
خشککن پاششی به مقدار مادۀ خشک اولیه در محلول
خوراک به دستگاه خشککن پاششی بیان شد.

مدل درجهسوم برای برازش دادهها استفاده شد و درمورد
هر پاسخ معنیداربودن مدل ،بیمعنیبودن عدمبرازش و
مقدار مناسب ضریب همبستگی و ضریب تغییرات بررسی
گردید .ضرایب رگرسیون ،ضریب همبستگی و P-Value
برای هر پاسخ در جدول ( )7نشان داده شده است .پس از
احراز کفایت مدل در پیشبینی پاسخها از نمودارهای
حاصل برای تفسیر نتایج استفاده شد (شکل .)9

آزمون حرارتی افتراقی ()DSC1

آزمون حرارتی افتراقی با استفاده از دستگاه ( DSCمدل
 ،Jadeشرکت  ،Perkin Elmerساخت آمریکا) مجهز به

جدول  -2ضرایب رگرسیون ،ضریب همبستگی و مقادیر  Pو  Fبرای معادلههای مورداستفاده در پیشبینی پاسخها
ضرایب
رگرسیون

بازده ریزپوشانی
(درصد)

بازده ریزپوشانی آلفا-
ترپنیل استات (درصد)

بازده ریزپوشانی 9و8
سینئول (درصد)

آزادسازی مادۀ مؤثره
(درصد)

بازیابی پودر (درصد)

𝛽1

57/10
-799/79
-977/20
225/82
728/12
190/98
-9770/17
0/1927
0/0009
79/91

15/79
992/29
782/20
-907/77
-207/72
-790/78
870/72
29/77
929/12
775/72
0/1592
0/0002
77/58

12/57
990/97
791/92
-29/07
-902/59
-299/72
522/50
28/75
999/72
797/75
0/1120
0/0009
922/59

88/07
1/09
-97/17
959/29
775/92
292/77
-752/10
-12/97
-922/70
5/95
0/1229
0/0090
91/07

72/99
72/02
78/88
79/51
87/79
997/27
-972/08
0/8157
0/0007
99/08

𝛽2
𝛽3
𝛽12
𝛽13
𝛽23
𝛽123
)𝛽12(1-2
)𝛽13(1-3
)𝛽23(2-3
R2
مقدار P
مقدار F

Differential Scanning Calorimetery

1
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شكل  -1نمودار کانتر بازده ریزپوشانی اسانس هل
(الف 6بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول ،ب 6آلفا-ترپنیل استات ،ج 6باتوجهبه مدل کوبیک و بازیابی پودر ،د 6آزادسازی مواد مؤثره و هـ 6با استفاده از سه مادۀ
مختلف دیواره شامل صمغ عربی ( ،)X1مالتودکسترین ( )X2و اینولین ( )X3باتوجهبه مدل اسپیشیال کوبیک)

ریزپوشانی پودر
بازده ریزپوشانی اسانس هل

بازده ریزپوشانی اسانس هل از  79تا  80درصد متغیر بوده
و بهطور قابلتوجهی تحتتأثیر فرموالسیون مواد دیواره
قرار دارد .بیشترین بازده ریزپوشانی با مقدار  80درصد
متعلق به تیمار  2بوده که از صمغ عربی ،مالتودکسترین و
اینولین با نسبتهای بهترتیب  8692658بهعنوان دیواره
استفاده شده بود .همچنین کمترین بازده ریزپوشانی با
مقدار  79درصد نیز مربوط به تیمار  97بود که حاوی

صمغ عربی ،مالتودکسترین و اینولین با نسبتهای
بهترتیب  92670692است.
همانطورکه در جدول ( )7نشان داده شده است،
صمغ عربی دارای بیشترین تأثیر معنیدار بر بازده
ریزپوشانی نسبت به هر دو مالتودکسترین و اینولین است.
اثر متقابل مثبت مالتودکسترین با اینولین (جدول  )7در
مدل اسپیشیال کوبیک 9بر بازده ریزپوشانی نشاندهندۀ
اثر سینرژیستی این دو جزء بود .لذا با بهینهیابی مقادیر
Special Cubic

1
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این دو ترکیب ،میتوان بازده ریزپوشانی را افزایش داد.
باتوجهبه بررسی اثرات متقابل مشاهدهشده در مدل بهینه
بر بازده ریزپوشانی ،میتوان دریافت که بیشترین اثر
آنتاگونیستی با ترکیب سهگانۀ دیوارهها حاصل می شود
(.)Anarjan et al., 2017
مقایسۀ بین اثرات متقابل دوگانه بر بازده ریزپوشانی
نشان داد که برهمکنش بین مالتودکسترین و اینولین اثر
بیشتری نسبت به سایر اثرات متقابل دوگانه دارد .ازطرفی
از جدول آنالیز واریانس (جدول  )7میتوان دریافت که اثر
متقابل سهتایی بهدلیل اینکه اثر آنتاگونیستی دارد و
کمترین ضریب را به خود اختصاص میدهد لذا پایینترین
تأثیر را بر بازده ریزپوشانی داشته است .بهطور واضح این
اثرات را میتوان در نمودار کانتر مربوطه (شکل -9الف)
مشاهده نمود.
همچنین نتایج نشان داد که با استفاده از دیوارۀ صمغ
عربی (تیمارهای  5و  ،)1مخلوط صمغ عربی و اینولین
(تیمارهای  )90و مخلوط صمغ عربی ،مالتودکسترین و
اینولین (تیمار  ،)2میتوان افزایش قابلمالحظهای در بازده
ریزپوشانی ایجاد کرد (شکل -9الف).
 Noleau ،Richard ،Dumoulin ،Bhandariو Lebert
( )9117دریافتند که بازده ریزپوشانی در پودرها در
ترکیبی که از صمغ عربی به تنهایی استفاده شد ،افزایش
یافته است که این نتایج مشابه نتایج گزارششده برای این
مطالعه بود .این محققین این مشاهده را به خواص تشکیل
فیلم بهتر و بهبود پایداری امولسیون صمغ عربی نسبت
دادند .باید توجه داشت که خواص تشکیل فیلم و
امولسیونکنندگی صمغ عربی در ریزپوشانی بسیار حائز
اهمیت است و از اثرات مفید آن دراینزمینه نمیتوان
چشمپوشی نمود .ترکیب دوتایی از صمغ عربی و اینولین
(تیمارهای  9و  )8دارای حداقل بازده ریزپوشانی بود ،که
موضوع در نتایج سایر محققین نیز به چشم میخورد.
 Borges ،Fernandesو  )7092( Botrelروغن رُزماری را
توسط روش خشککردن پاششی و با استفاده از
دیوارههای صمغ عربی ،مالتودکسترین ،اینولین و نشاستۀ
اصالحشده ریزپوشانی کردند .مقادیر بازده ریزپوشانی در
این مطالعه بین  72/99تا  29/89درصد بود .در این
مطالعه ،تیمار صمغ عربی با اینولین کمترین اثر و تیمار
صمغ عربی بهصورت دیوارۀ منفرد اثر خوبی بر بازده
ریزپوشانی اسانس رُزماری داشت .این نتیجه با نتایج

حاصل از این تحقیق برای ترکیب منفرد صمغ عربی کام ً
ال
مشابه بوده اما برای ترکیب صمغ عربی و اینولین همخوانی
ندارد که این احتماالً بهدلیل درصدهای متفاوت
استفادهشده از این ترکیبات در تحقیق  Fernandesو
همکاران ( )7092برای صمغ عربی و اینولین ( )70670و
در تحقیق حاضر ( )92622است.
بازده ریزپوشانی 1و 8سینئول و آلفا-ترپنیل استات

نتایج آزمایشها نشان داد که بازده ریزپوشانی  9و 8
سینئول در نسبتهای مختلف ترکیبات دیواره در محدودۀ
 59تا  12درصد متغیر است و بهطور معنیداری تحتتأثیر
مادۀ تشکیلدهندۀ دیواره قرار دارد (جدول  .)9بیشترین
مقدار بازده ریزپوشانی  9و  8سینئول به مقدار 12/1
درصد مربوط به تیمار ( 1صمغ عربی خالص) و کمترین
آن ( 59/81درصد) مربوط به تیمار ( 92ترکیب صمغ
عربی6مالتودکسترین6اینولین با نسبت  )70698697بهدست
آمد .شکل (-9ب) اثر ترکیب دیواره را روی بازده
ریزپوشانی  9و  8سینئول پودرهای ریزپوشانیشده نشان
میدهد.
براساس نتایج بهدستآمده بازده ریزپوشانی آلفا-
ترپنیل استات در نسبتهای مختلف ترکیبات دیواره در
محدودۀ  87تا  15درصد متغیر است و تحتتأثیر مادۀ
تشکیلدهندۀ دیواره قرار دارد (جدول  .)9بیشترین مقدار
بازده ریزپوشانی آلفا-ترپنیل استات ( 15/7درصد) مربوط
به تیمار ( 1صمغ عربی به تنهایی) بهدست آمد .حداقل
مقدار بازده ریزپوشانی آلفا-ترپنیل استات به میزان 87/57
درصد مربوط به تیمار ( 97ترکیب صمغ
عربی6مالتودکسترین6اینولین با نسبت  )92670692بهدست
آمد .شکل (-9ج) اثر ترکیب دیواره را روی بازده
ریزپوشانی آلفا-ترپنیل استات پودرهای خشکشده نشان
میدهد.
همانطورکه در جدول ( )7مشاهده میشود ،اینولین
تأثیر معنیداری روی پاسخ بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول
و آلفا-ترپنیل استات داشت اما صمغ عربی و
مالتودکسترین تأثیر معنیداری روی بازده ریزپوشانی 9و8
سینئول و آلفا-ترپنیل استات نداشتند .اثرات متقابل
دوتایی مثبت برای ترکیبات دیواره ،در این مدل (مدل
کوبیک) برای بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول و آلفا-ترپنیل
استات مشاهده نشد .بااینحال باتوجهبه اینکه ضریب اثرات
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متقابل دوتایی برای بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول و آلفا-
ترپنیل استات ،منفی بهدستآمده است ،لذا ترکیبات
دوتایی دیواره بر بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول و آلفا-
ترپنیل استات اثر آنتاگونیستی داشته است .باتوجهبه اینکه
ضریب اثر متقابل سهگانۀ دیوارهها در مدل بهینه ،مقادیر
باال و مثبت دارد لذا میتوان نتیجه گرفت که بیشترین اثر
سینرژیستی درمورد بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول و آلفا-
ترپنیل استات میتواند توسط ترکیبات سهگانۀ دیوارهها
ایجاد شود.
در شکلهای (-9ب) و (-9ج) تأثیر ترکیبات دیواره
بهترتیب بر بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول و آلفا-ترپنیل
استات نشان داده شده است .بهطورکلی استفاده از سه
جزء دیواره باعث باالرفتن بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول و
آلفا-ترپنیل استات در بسیاری از تیمارها شده است.
مقادیر بازده ریزپوشانی مادۀ مؤثرۀ حاصل از این
تحقیق شباهت زیادی با آنچه دیگر محققان گزارش
کردهاند ،میباشد .بهعنوان مثال  de Barros Fernandesو
همکاران ( )7092ریزپوشانی روغن زنجبیل با خشککردن
پاششی را با استفاده از دیوارههای صمغ عربی،
مالتودکسترین و اینولین موردمطالعه قرار داده است و
مقادیر بازده ریزپوشانی مادۀ مؤثره را بین  28تا  19درصد
گزارش نموده است .نتایج مطالعههای این محققان نشان
داد که تیمار صمغ عربی با اینولین روی بازده ریزپوشانی
مادۀ مؤثرۀ زنجبیل چندان مؤثر نیست درحالیکه صمغ
عربی خالص شبکۀ مؤثرتری را برای حفظ مادۀ مؤثرۀ
زنجبیل مهیا میکند ( de Barros Fernandes et al.,
.)2016
 Krishnanو همکاران ( )7007جهت ریزپوشانی
اسانس هل از صمغ عربی و نشاستۀ اصالحشده بهعنوان
دیواره استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که در
ترکیبهایی که نسبت صمغ عربی به نشاستۀ اصالحشده
بیشتر است مقدار بازده ریزپوشانی مواد مؤثرۀ اسانس هل
افزایش مییابد که مشابه نتایج تحقیق حاضر میباشد
(.)Krishnan et al., 2005
بازیابی پودر

بازیابی پودر ازطریق تعیین نسبت مقدار پودر بهدستآمده
و مقدار خوراک ورودی به خشککن محاسبه گردید .بازده
پایین بازیابی پودر در آزمایشگاه احتماالً ناشی از چسبیدن
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ذرات بهیکدیگر و به دیوارههای خشککن و کشیدهشدن
محصول به داخل جریان خأل است Datta ،Bhandari .و
 )9115( Howesگزارش کردند که بازیابی پودر بیش از
 70درصد ،نشاندهندۀ فرایند خشککردن موفق تولید در
مقیاس آزمایشگاهی است.
در این تحقیق مقدار بازیابی پودر ریزپوشانیشده
حاوی اسانس هل بین  72تا  21/59درصد (تیمارهای  5و
 )2متغیر است که در جدول ( )9نشان داده شده است .اثر
ترکیب دیوارهها در بازیابی پودرهای خشکشده در شکل
(-9د) نشان داده شده است .باتوجهبه شکل (-9د)،
افزایش مقدار مالتودکسترین و اینولین منجربهافزایش
بازیابی پودر میشود درحالیکه با افزایش مقدار صمغ
عربی بازیابی پودر کاهش مییابد.
تجزیهوتحلیل رگرسیون نشان داد ،دادههای بازیابی
پودر بهخوبی با مدل اسپیشیال کوبیک (جدول )7
میتواند برازش گردد ( .)R2=0/81شکل (-9د) نشان
میدهد که بازیابی پودر باالتر در مقادیر باالتری از
مالتودکسترین و اینولین در ترکیب دوتایی از مواد دیواره
بهدست میآید ،درحالیکه افزایش نسبت صمغ عربی
منجربهکاهش بازیابی پودر میشود .همانطورکه در جدول
( )7نشان داده شده است ،مالتودکسترین تأثیر معنیداری
بر پاسخ بازیابی پودر نسبت به هر دو صمغ عربی و اینولین
دارد .اثرات دوتایی مثبت مالتودکسترین با اینولین (جدول
 )7در مدل اسپیشیال کوبیک برای بازیابی پودر نشان داد
که این دو ترکیب بهصورت سینرژیست عملکرده و
استفاده از این دو ترکیب بازیابی پودر را افزایش میدهد.
باتوجهبه مدل برازشیافته برای بازیابی پودر ،تنها ضریب
منفی که قویترین اثر آنتاگونیستی را دارد توسط ترکیب
سهگانه از ترکیبات دیواره ایجاد شده است.
ترکیباتی که در آنها نسبتهای باالتری از
مالتودکسترین و اینولین استفاده شد دارای بازیابی پودر
بیشتری نسبت به ترکیباتی بودند که صمغ عربی بیشتری
در دیوارۀ آنها بهکاربرده شده است .احتماالً این نتایج
مربوط به رسوب کمتر مواد جامد در دیوارههای خشککن
در طی خشککردن پاششی میباشد .همچنین باتوجهبه
نقش و عملکرد مالتودکسترین بهعنوان کمک خشککن
با افزایشدادن دمای انتقال شیشهای کل مخلوط و ایجاد
الیه و فیلم نازک در اطراف ذرات تولیدشده ،موجب
کاهش چسبیدن ذرات ازطریق تشکیل پلهای مایع
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بهیکدیگر و همچنین کاهش چسبیدن ذرات به دیوارۀ
خشککن شود ( ;Papadakis, Gardeli, & Tzia, 2006
.)Quek, Chok, & Swedlund, 2007
آزادسازی مادۀ مؤثره

باتوجهبه اهمیت رهایش ترکیبات مولد عطروطعم در
داخل دهان ،آزادسازی مادۀ مؤثره در محیط
شبیهسازیشدۀ دهان با استفاده از روش آزادسازی کیسۀ
دیالیز بررسی شد .این مطالعه نشان داد که بعد از 7
دقیقه ،حدود  85/27تا  17/72درصد مواد مؤثره بهترتیب
برای تیمارهای  5و  97آزاد شدند (جدول  .)9نتایج نشان
داد در تیمارهایی که صمغ عربی کاهش مییابد ،آزادسازی
مادۀ مؤثره افزایش مییابد و با افزایش صمغ عربی
آزادسازی کاهش مییابد (تیمارهای  5و  )1درحالیکه با
افزایش مالتودکسترین در تیمارهای دوتایی و سهتایی
آزادسازی مادۀ مؤثره افزایش یافته است .باتوجهبه نتایج و
خواص صمغ عربی در تشکیل امولسیون پایدار
( )Dickinson, 2003و امولسیفایری ( ;Gibbs, 1999
& Gharsallaoui, Roudaut, Chambin, Voilley,
 )Saurel, 2007; Gouin, 2004میتوان چنین نتیجه

گرفت که صمغ عربی در محیط بزاق (آبی) امولسیون
پایدارتری را نسبت به مالتودکسترین و اینولین ایجاد
میکند و باعث خروج کمتر مادۀ مؤثره از این دیوارهها
میشود که با نتایج حاصل در این تحقیق مطابقت دارد.
همانطورکه در جدول ( )7نشان داده شده است،
صمغ عربی دارای بیشترین تأثیر روی آزادسازی مادۀ
مؤثره است .اثرات دوگانه مثبتتر ترکیب دوتایی
مالتودکسترین با اینولین نسبت به ترکیب صمغ عربی با
مالتودکسترین و اینولین در مدل پیشنهادشده برای
رهایش مادۀ مؤثره دیده میشود ،بنابراین ترکیب دوتایی
مالتودکسترین با اینولین میتواند آزادسازی مادۀ مؤثره را

نسبت به سایر ترکیبات دوتایی افزایش دهد .ضریب منفی
باال برای ترکیبات با سه دیواره نشان داد که قویترین اثر
آنتاگونیست میتواند توسط ترکیب سهتایی دیوارهها برای
آزادسازی مادۀ مؤثره ایجاد شود .بااینوجود ترکیبات
سهتایی دیواره آزادسازی کمتری نشان دادند .اثر ترکیب
دیوارهها در پودر ریزپوشانیشده در شکل (-9هـ) نشان
داده شده است.
 Ehsani ،Mohammadiو  )7098( Bakhodaبا
بررسی رهایش کافئین ریزپوشانیشده در دیوارههای
مختلف در محیط شبیهسازیشدۀ دهان بیان کردند که
دیوارۀ آلژینات به تنهایی برای رهایش سریع و ترکیب
آلژینات با دیوارههای دیگر برای رهایش کُند در محیط
شبیهسازیشدۀ دهان مفید میباشد ،بهطوریکه حدود 80
درصد کافئین ریزپوشانیشده طی  90دقیقه از
ریزکپسولهای آلژینات رهایش یافتند،Mohebbi ،Zandi .
 Varidiو  )7092( Ramezanianبا مطالعه روی
ریزکپسولهای تهیهشده با آلژینات-پروتئین آبپنیر
حاوی دیاستیل 9نشان دادند که در تنشهای برشی صفر،
 70و  900 s-9بعد از  97دقیقه بهترتیب  10/7 ،50/1و
 15/7درصد از دیاستیل از دیوارهها در محیط
شبیهسازیشدۀ دهان آزاد میشود.
بهینهسازی عددی

برای بهینهیابی دیوارۀ ریزکپسولها ،تمام متغیرها در
دامنۀ موردبررسی و بازده ریزپوشانی کلی و ترکیبات مؤثره
و همچنین بازیابی پودر و رهایش ترکیبات بهصورت
بیشینه درنظرگرفته شد.
جهت اطمینان از ترکیب بهینه با نسبتهای
پیشبینیشده ،تست تأییدی انجام پذیرفت .نتایج حاصل
از دادههای تجربی (جدول  )9با نتایج پیشبینیشده
توسط مدل مقایسه شد و موردتأیید قرار گرفت.

جدول  -9نتایج پاسخهای پیشبینیشده ( )1و آزمایشگاهی ()2
ترکیب
بهینه

صمغ
عربی

مالتودکسترین

اینولین

بازده
ریزپوشانی
(درصد)

بازده ریزپوشانی
آلفا-ترپنیل استات
(درصد)

بازده
ریزپوشانی 9
و  8سینئول
(درصد)

آزادسازی مادۀ
مؤثره (درصد)

بازیابی
پودر
(درصد)

مطلوبیت

9
7

22/801
22/801

99/919
99/919

0/000
0/000

89/7557
57/92

19/5181
19/07

10/8512
10/52

19/7582
19/99

25/5787
22/97

0/587
Diacetyl

1
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بررسی آزمون حرارتی افتراقی ()DSC

در باالی دمای انتقال شیشهای ،احتمال رهایش و خروج
مواد هسته به خارج از مواد دیواره وجود دارد ( Beristain,
 .)Azuara, & Vernon‐Carter, 2002همچنین هر
شرایطی که باعث ایجاد شکل بلوری در ساختار پلیمرها
شود ،موجب تسریع رهایش و ازدسترفتن مادۀ هسته
میگردد .در برخی از پلیمرها ،در دمای باالتر از دمای
انتقال شیشهای ،امکان قرارگیری مولکولها در کنار
یکدیگر و ایجاد نواحی کریستالی موضعی زیاد است .در
این شرایط مولکولهای مادۀ هسته به قسمتهای بیشکل
و درنهایت به سطح پلیمر راندهشده و نتیجۀ آن رهایش و
ازدسترفتن مادۀ ریزپوشانیشده از درون ریزکپسولها
میباشد ( Biliaderis, Lazaridou, & Arvanitoyannis,
 .)1999ترموگرام ترکیب بهینۀ اسانس هل ریزپوشانیشده
توسط صمغ عربی ،مالتودکسترین و اینولین با نسبت
 0/000699/919622/801از مواد دیواره و ترکیبات دیواره
بهصورت منفرد (صمغ عربی ،مالتودکسترین و اینولین) در
شکل ( )7نشان داده شده است .با مشاهدۀ ترموگرام
ترکیب بهینه ،میتوان پیک مشخصی را در دمای 29/8
درجۀ سانتیگراد برای این ترکیب مشاهده نمود ،که
مربوط به نقطۀ ذوب آن میباشد.

شكل  -2ترموگرام  DSCترکیب بهینۀ اسانس هل

برای همۀ پلیمرها دمایی به نام دمای انتقال شیشهای
تعریف میشود .دمای انتقال شیشهای ،دمای آغاز
حرکتهای مولکولی در پلیمر است و این بدان معناست
که در دماهای پایینتر از این دما مولکولهای ماده قابلیت
حرکت نداشته و بنابراین ماده مانند شیشه سخت است.
دمای انتقال شیشهای توسط چندین فاکتور شامل وزن

مولکولی ،ساختار شیمیایی و محتوی رطوبت تحتتأثیر
قرار میگیرد (.)Bhesh R Bhandari & Hartel, 2005
دمای انتقال شیشهای از نقطۀ میانی طیفگذار شیشهای
بهدست آمد .منحنیهای  DSCموجود در شکل ( )7نشان
میدهد که دمای انتقال شیشهای برای صمغ عربی،
مالتودکسترین ،اینولین و ترکیب بهینه بهترتیب برابر با
 900/2 ،20/2 ،20/2و  27/1درجۀ سانتیگراد است .نتایج
 Fernandesو همکاران ( )7092نشان داد که دمای انتقال
شیشهای صمغ عربی و ترکیب صمغ عربی با
مالتودکسترین بهترتیب برابر با  11/2و  82/2درجۀ
سانتیگراد بود .این نتایج نشان داد که ترکیبکردن
مالتودکسترین با صمغ عربی ،دمای انتقال شیشهای آن را
پایین میآورد .دمای انتقال شیشهای به مقدار زیادی به
جرم مولی ترکیبات دیواره وابسته است ( Truong,
 .)Bhandari, & Howes, 2005صمغ عربی جرم مولی
( 25000تا  9000000گرم بر مول) بیشتری نسبت به
مالتودکسترین ( 9800گرم بر مول) دارد و بهایندلیل
افزودن مالتودکسترین سبب کاهش دمای انتقال شیشهای
ترکیب بهینه شده است Emam-Djomeh ،Yousefi .و
 )7099( Mousaviبیان کردند که مالتودکسترین با درجۀ
پلیمریزاسیون  70و صمغ عربی بهترتیب دمای انتقال
شیشهای برابر با  20و  77درجۀ سانتیگراد است که
مشابه با نتایج ما برای دمای انتقال شیشهای بود .دمای
انتقال شیشهای ترکیب بهینه از دمای محیط بیشتر است
که حاکیاز آن است که ریزکپسول تهیهشده با صمغ
عربی ،مالتودکسترین و اینولین بهترتیب با نسبتهای
 0/0699/7622/8در دمای محیط به دمای انتقال شیشهای
نمیرسد و حالت الستیکی و نرم نخواهد گرفت .همچنین
دمای انتقال شیشهای بهگونهای میباشد که در دمای
محیط مادۀ مؤثرۀ داخل ریزکپسول را حفظ و به محض
ورود به محیط دهان ،همراه با عمل جویدن دیواره نرمشده
و مواد مؤثرۀ داخل کپسولها بهراحتی رهایش پیدا میکند
(.)Overbosch, Afterof, & Haring, 1991
1

بررسی تصویر میكروسكوپ الكترونی روبشی ( )SEM

تصویر ذرات ریزکپسول که با میکروسکوپ الکترونی تهیه
شدند ویژگیهای سطحی ظاهری و اثر ترکیبات دیواره بر
ریزساختار ذرات را بهخوبی نشان میدهد .تصویر الکترونی
Scanning Electron Microscope

1
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ریزکپسول تهیهشده با ترکیب بهینه (صمغ عربی و
مالتودکسترین) در شکل ( ،)9که حاصل افزودن
مالتودکسترین به صمغ عربی است را نشان میدهد.

دندانهدار را در ریزکپسولهای گرد تهیهشده مشاهده
کردند .علت دندانهدارشدن سطوح ریزکپسولها،
چروکیدگی آنها طی خشکشدن در محفظۀ خشککن
پاششی در اثر تبخیر سریع آب موجود در امولسیون
میباشد که باتوجهبه نوع ترکیب دیواره میزان این
چروکیدگی متفاوت است ( & Rosenberg, Kopelman,
.)Talmon, 1990
نتیجهگیری

شكل  -9تصویر میكروسكوپ الكترونی روبشی ترکیب با
دیوارۀ بهینه

شکل ( )9نشاندهندۀ سطحی دندانهدار در
ریزکپسولهای تهیهشده با صمغ عربی و مالتودکسترین
بود .این ریزکپسولها تقریباً کروی بوده و ترک و شکاف
اندکی در آنها دیده میشود .ویژگیهای مشاهدهشده در
این تحقیق همچون مشاهدههای ارائهشده توسط  Nunesو
 )7005( Cavalheiroبود که لیکوپن را با صمغ عربی و به
روش خشککن پاششی ریزپوشانیکرده و سطحی

نتایج نشان داد که میتوان دیوارههای انتخابشده را
بهطور مؤثری برای تولید امولسیونهای اسانس هل جهت
حصول حداکثر بازده ریزپوشانی اسانس هل و ترکیبات
مؤثرۀ این اسانس شامل آلفا-ترپنیل استات و 9و8
سینئول ،حداکثر رهایش مواد مؤثره در محیط
شبیهسازیشدۀ دهان و همچنین حداکثر بازیابی پودر
استفاده نمود .طراحی مخلوط یک تکنیک مفید برای
بهینهسازی نسبت اجزای دیواره است تا میکروکپسولهای
اسانس هل با ویژگیهای فیزیکوشیمیایی موردنظر بهدست
آیند .مقادیر تجربی نیز با مقادیر پیشبینیشدۀ تاییدشده
توسط نرمافزار درمورد مناسببودن مدلهای پیشنهادشده
کامالً مطابقت داشت .بررسی تصویر الکترونی نمونۀ بهینه
نشان داد که این نمونه دارای شکل کروی و با
ترکخوردگی کم میباشد.
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Abstract
In this study, the carbohydrates material include Arabic gum (0-100%), maltodextrin (0-50%) and
inulin (0-50%) were used as wall compounds for the microencapsulation of cardamom essential oil. A
simple-central mixture design was used to experiment design, to optimize and find the best
combination for maximal release in the mouth media. The aim of this study was microencapsulation of
cardamom oil active ingredients and the effect comparison of adding maltodextrin and inulin to Arabic
gum as coating materials on the responses involve the microencapsulation yield, and release of active
ingredients and recovery of powder. In this study, the relationship between glass transition
temperature and the release of essential oils of cardamom essential oil was investigated in saliva. The
results showed that the optimal combination of Arabic gum, maltodextrin and inulin with ratios of
66.8:33.2:0.0, respectively, under these conditions, the microencapsulation yield of the essential oil,
alpha-triphenyl acetate and 1 and 8 cineol were 83.57, 91.79 and 90.87%, the release of the active
ingredient was 93.27% and the powder recovery was 67.72%. The glass transition temperature of the
optimal combination was 42.9 °C, which was a suitable temperature for preserving the active
ingredients at ambient temperature and release in saliva. According to the results of this study, the
cardamom essential oil optimal combination can be successfully applied in the products as chocolate,
candy, sugar cubes, without the release of active ingredients at ambient temperature and with the rapid
and high release in the mouth media.
Keyword: Arabic gum, Cardamom essential oil, Inulin, Microencapsulation, Release

