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چکیده
پری بیوتیکهای بیفیدوژنیک ،تحت عنوان بتافروکتان ها شامل اینولین ،الیگوفروکتوز و فروکتوالیگوساکاریدها میباشنند
این پژوهش با هدف بررسی اثر بتا فروکتان هنای کوتناز زنرینرز اسنتیرازی از رینن شننر یر شنرایش ازمایننگاهی
صورت گرفت تأثیر بتافروکتانهای شنر یر غلظتهای میتلف  2 ،1 ،0/5و  3یرصد وزنی – حرمی برافزایش رشند و
فعالیت باکتریهای بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و اشرشیاکلی طی  84سناعت انووباسنیون منوری بررسنی نرار گرفنت و بنا
اینولین تراری (اینولین  )HPمقایس گریید این بررسی ازماینگاهی ننان یای ک میزان مصنرف بتافروکتنانهنا توسنش
سوی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و اشرشیاکلی ب یرز پلی مریزاسیون زنریرزهای فروکتوالیگومری بستگی یاشنت و اینن
باکتریها بتافروکتانهای شنر کوتاز زنریرز را با اختالف معنییاری ( )P >0/05نسبت ب اینولین  HPبلند زنریرز بهتنر
موری مصرف رار مییهند همچنین یر موری هر یو باکتری ،بین محیش حاوی اینولین ( HPغلظنت هنای 2و 3یرصند) و
محیش کنترل اختالف معنییاری ( )P <0/50مناهدز نند ک این نتایج ننان یهندز عدم تیمیر این ترکین پنری بیوتینک
یر غلظتهای فوق توسش این باکتریها میباشد ،یر حالی ک غلظنتهنای  0/5و  1یرصند اینن ترکین پنری بیوتینک بنا
اختالف معنییاری ( (P >0/05نسبت ب محیش کنترل ،تنأثیر خنوبی بنر رشند بناکتریهنا از خنوی نننان یاینند همچننین
بتافروکتانهای شنر یر غلظت  2یرصد تأثیر بینتری ( )P>0/05یر رشد بیفیدوباکتریوم بیفیدوم نسبت بن اشرشنیاکلی
از خوی ننان یایند

واژههای کلیدی :پری بیوتیک ،بتا-فروکتان ،شنر ،اینولین ،بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ،اشرشیاکلی
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مقدمه

طریق بهبوی نظم ،افزایش تناوب یفع و حرم مدفوع ب

بر اساس تعریف ،پروبیوتیکها میوروارگانیسمهای

افزایش عملوری رویز کمک می نمایند (روبرفروید )2005

زندزای هستند ک اگر یر مقاییر کافی ترویز گریند

بتافروکتانها بر اساس طول زنریرز و یرز
(2)DP

اثرات مفید سالمتی بر روی میزبان خواهند یاشت و

پلیمریزاسیون

شامل گون هایی از زنس باکتریهای الکتوباسیلوس،

الیگوفروکتوز ( ،)DP: 2-7اینولین طبیعی (استانداری)

واسترپتو

استیراج شدز از رین کاسنی ( ،)DP: 2-55اینولین HP

بیفیدوباکتریوم،

باسیلوس،

انتروکوک

ب

کوکوس میباشند ))2004 FAO

یا

پری بیوتیکها ترکیبات غیر ابل هضم یا ابلیت هضم

فروکتوالیگوساکارید طبق

اندک هستند ک پس از رسیدن ب رویز ب عنوان منبع

 2007و رویریگوس)2007

کربن یا انرژی ،بطور انتیابی نسبت و فعالیت

تأثیر پریبیوتیوی ن تنها ب میزان ترکی پری بیوتیک یر

باکتریهای رویز را تغییر یایز و بر میزبان اثرات

رژیم وابست است بلو ب یرز پلی مریزاسیون نیز

سالمتی بیش میگذارند (اگوئک و همواران )2010

بستگی یاری (وندی ویل)2008

پریبیوتیکها و پروبیوتیکها اموان تولید غذاهایی ک

شنر گیاهی از خانوایز کامپوزیت

بتوانند میوروفلور معدی رویزای را تحریک نمایند

 Tragopogon pratensis Lمی باشد و یر چمنزارهای

میسر میسازند

مرطوب مناطق شمال ایران و مناطق غرب ایران نظیر

یر سالهای اخیر ترکیبات پری بیوتیک بویژز اینولین

کریستان ،تفرش و اراک می روید (زرگری)1372

و الیگو فروکتوزها ک یر یست بتافروکتانها رار

گیاز شنر غنی از الیگو ساکاریدهای با  DPپایین (کوتاز

یارند ،موری توز زیایی رار گرفت اند و اثرات

زنریرز) می باشد 75 ،یرصد از اینولین های موزوی یر

سالمتی بیش مصرف این ترکیبات طبیعی ب شول

این گیاز  DPکمتر از  5یارند (فالم  .)2001طی بررسی

خالص حاصل از منابع گیاهی میتلف بررسی شدز

های انرام گرفت توسش برایویاکوستا و هموارانش یر

است

سال  2005و با بوارگیری انالیز فیزیوی -شیمیایی توسش

اینولین و الیگوفروکتوز ها نقش و فواید زیایی یارند

 HPLCو  ،2 DSCبتافروکتان های اصلی یر شنر اینولین

ک انها را برای استفایز یر فرموالسیون غذاهای

و فروکتوالیگوساکاریدهای کوتاز زنریرز هستندو میزان

امروز و ایندز مناس می سازی

این ترکیبات یر شنر  ٪ 8-11میباشد

مطالعات میتلف  In vivoو  In vitroننان یایز است

هدف از انرام این پژوهش ،ارزیابی تأثیر پری بیوتیوی

ترکیبات ( β)2→1فروکتانها (نظیر اینولین و

بتافروکتان استیراج شدز ازرین شنر یر مقایس با

و

اینولین تراری (اینولین  )HPبر رشد و فعالیت

افزایش تولید

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و اشرشیاکلی یر شرایش

فروکتوالیگوساکاریدها)

رشد

بیفیدوباکتریها

الکتوباسیلها را تحریک نمویز ،سب

ویتامین Bو  Kشدز ویر رویز بصورت انتیابی از

اینولین

با

گروههای میتلفی مانند

باال

کارایی

(10-55

)DP:

و

بندی میشوند (روبرفرید

با نام علمی

ازماینگاهی بوی

رشد ارگانیسمهای پاتوژن ب ویژز باکتریوئیدس،
فوزوباکتریا ،اشرشیاکلی و کلستریدیا زلوگیری
میکنند (اگوئک و همواران )2010
افزون بر مطال

اخیر ،اینولین و الیگوفروکتوزها

فیبرهای غذایی محلول و ابل تیمیری هستند ک از

Degree of polymerization
Differential Scanning Calorimetry

1
2
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مواد

شد (کریتن  2010و روسا  )2005محیش کنتها از

 Bifidobacterium bifidum PTCC 1644و PTCC

شرکت مرک المان تهی شدند

 Escherichia coli 1330از مرکز کلوسیون ارچها و

روش کار

باکتریهای صنعتی ایران تهی شد

استخراج آبی بتافروکتان از ریشه شنگ

گیاز شنر از ارتفاعات اشیان برنوری زمعاوری شد

پس از زداسازی سا

ترکیبات بتافروکتان از رین این گیاز بر طبق روش

طور کامل پوست گیری شدز و ب ی ت شست شدند پس

میالنی و همواران ( )1330استیراج گریید

از ان نمون های شنر ،ب طعات کوچک برش خوریز و

ترکیبات اصلی موزوی یر رین شنرβ)2→1( ،

برای  28ساعت یر اون با یمای  85یرز سانتی گرای

فروکتان های کوتاز زنریرز هستند ک عبارتند از:

رار گرفتند تا رطوبت نهایی نمون ها ب  5یرصد کاهش

اینولین با  DP= 1-7و فروکتوالیگوساکاریدهای کوتاز

یابد ،سپس نمون ها از اون خارج و ب یسیواتور منتقل

زنریرز با ( DP=3-7 /10روبرفروید  2005و برایو

شدز و پس از سری شدن ،توسش اسیاب پویر و سپس از

یاکوستا و همواران )2005

الک با مش  50میورومترزهت رسیدن ب یان بندی یوسان

ترکیبات ( β)2→1فروکتان های کوتاز زنریرز

عبور یایز شدند

استیراج شدز از گیاز شنر تحت عنوان  3SCSFنامیدز

برای تهی عصارز ،پویر شنر با  4/37برابر ان اب مقطر

می شوند (برایو یاکوستا و همواران )2005

میلوط و برای مدت زمان  33ی یق تحت یمای  55یرز

اینولین تراری (اینولین ( HPک از شرکت Beneo-

سانتی گرای یر بن ماری رار گرفت ،سپس زهت صاف

یارای

محلول از پارچ تنظیف عبور یایز شدز و

 Oraftiکنور بلژیک خریداری شد این ترکی

شدن اولی

ها و برگهای شنر ،رین ها ب

 DP= 10-50متوسش حدوی  25می باشد.

سپس محلول بوسیل روتاری اواپراتور تحت خالء با

موای شیمیایی موری استفایز شامل گلیسرول ،اسید

یمای  55یرز سانتی گرای تا رسیدن ب بریوس 12/2

سولفوریک  35یرصد ،اتانول  35یرصد ،اسید

تغلیظ شد

فسفریک ،هیدروکسید کلسیم ،سدیم یی هیدروژن

محلول تغلیظ شدز را با هیدروکسید کلسیم  5یرصد یر

فسفات یو اب  ،یی سدیم هیدروژن فسفات بدون اب،

یمای  50یرز سانتی گرای برای مدت زمان  30ی یق

کلرید باریم ،کلرید سدیم ،گازپک  Aو کاغذ صافی

میلوط شد ک ماحصل ان ،تنویل ذرات ترسی یافت و

واتمن شمارز 1و  8ک همگی از شرکت مرک المان

مایع شفاف زری رنر بر روی سطح محلول می باشد،

( (Merckتهی شدند

توسش این روش  pHیوغاب حاصل از  5/5ب حدوی 11

محیش کنتهای موری استفایز برای هر باکتری بست

افزایش می یافت

ب نوع باکتری محیش کنت های بوارگرفت شدز

پس از تنظیم  pHیر  11محلول کلوئیدی برای مدت نیم

فعالیت

ساعت یر یمای  50یرز سانتی گرای رار گرفت پس از

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم از محیش کنت اختصاصی یا

گذشت این زمان با استفایز از کاغذ صافی واتمن شمارز

بعبارتی  MRSغنی شدز و شرایش بی هوازی و برای

 8و یف بوخنر متصل ب پمپ خالء ،عمل فیلتراسیون

باکتری  E.coliاز محیش کنت  TSBیا تریپتیواز سویا

انرام گرفت و زهت کاهش  pHیوغاب ،محلول  10یرصد

براث یر شرایش هوازی یر یمای  37یرز استفایز

اسید فسفریک ب ترکیبات فیلتر شدز تا رسیدن ب = 4-3

متفاوت

خواهد

بوی

برای

رشد

و

 pHافزویز شد ،بل از فیلتراسیون مردی ب کمک کاغذ
3

short chains β(2→1) fructans extracted from salsify
roots
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صافی واتمن شمارز  8میلوط با  pH = 4/5برای

یر این مرحل برای اطمینان از زندز بوین این تعدای

مدت  2ساعت یر یمای  50 °Cرار گرفت

باکتری ،شمارش بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ب

پس از ان فرایند شفاف سازی برای  2مرحل پیگیری

پورپلیت تحت شرایش بی هوازی و اشرشیا کلی ب روش

شدز و شربت شفاف مردیاَ توسش روتاری اواپراتور

سطحی یر شرایش هوازی یر یمای  37 °Cانرام شد

تحت خالء تا رسیدن ب یرز بریوس  32موری تغلیظ

آماده سازی محیط کشت و تلقیح باکتری به محیط

روش

رار گرفت و یر نهایت عصارز تغلیظ شدز از مرحل

حاوی پری بیوتیک

بل ب نسبت  1ب  13با اتانول  37یرصد میلوط شدز

یر این مرحل محلولهای بتا-فروکتان شنر و اینولین

و برای مدت زمان  72ساعت یر یمای 82 ° Cیر اون

تراری یر غلظت های میتلف تهی شدز و سپس با

رار یایز شد و پس از تبییر کامل اتانول پویر سفید

استفایز ازفیلتر سرنگی  0/85این محلولها استریل شدند

رنر حاصل همان ترکیبات بتافروکتان است ک زهت

(هو  )2005و ارلنهای حاوی  88میلی لیتر از محیش کنت

نگهداری برای انرام ازمون های میوروبی یر فریزر

هر باکتری یر اتوکالو (مدل  )HIRAYAMAبا یمای 121

 -20 °Cنگهداری شد

یرز ب مدت  15ی یق استریل گریید

آماده سازی سوسپانسیون باکتری

سپس از غلظتهای میتلف پری بیوتیک ( 2 ،1 ،0/5و 3

برای توثیر پروبیوتیکها ،بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

یرصد وزنی-حرمی) ب محیشهای کنت استریل ،اضاف

خنک شدز ب روش انرمایی ب محیش  MRSغنی

و با سمپلر مقدار  880میورولیتر از سوسپانسیون

شدز با  0/2گرم سدیم تیوگلیووالت 0/1 ،گرم کلرید

باکتری موری نظر ب ارلنهای فوق تلقیح شد (مولینا

کلسیم یو اب و  0/5گرم ال -سیستئین هیدروکلراید

 2005و هو )2005

یر یک لیتر منتقل شد و مدت یک ش

یر شرایش بی

تعیین کدورت محیط کشت

هوازی (با استفایز ازگازپک و زار بیهوازی)

برای بررسی میزان رشد باکتری های موری نظر ،کدورت

گرمیان گذاری شد اشرشیاکلی نیز ب محیش TSB

محیش کنت (محیش کنترل و محیش حاوی غلظت های

فعال

میتلف پریبیوتیک) طی 84ساعت انووباسیون توسش

منتقل و یر شرایش هوازی ب مدت یک ش
سازی شد (لی)2004

انووباتور سازندز شرکت  VELPیر یمای  37 °Cبا

سپس محیش حاوی باکتری (یر فاز لگاریتمی) یر

بوارگیری اسپوتروفوتومتر موری ارزیابی رار گرفت

میوروتیوب های  1/5میلی لیتری تقسیم کریز و یر

میزان زذب یر طول موج  520نانومتر ب وسیل یستگاز

یمای  8یرز سانتی گرای ،با یور  2500 gب مدت 15

اسپوتروفوتومتر ( )Biochromهر 8ساعت رائت شد هر

ی یق سانتریفوژ (شرکت سیگما( گریید باکتریها

ازمایش یر  2تورار انرام گرفت محیش کنت فا د

زدا و  2بار با محلول ( PBSبافر فسفات سالین

باکتری ،ب عنوان محلول بالنک یر نظر گرفت شد با رسم

 )pH=7/8شستنو گرییدند ،یر نهایت تعدای باکتریها

منحنی رشد مربوط ب هر باکتری یر طی مدت  84ساعت،

با استفایز از محلول استانداری  0/5مک فارلند و

میزان رشد باکتری یر حضور پری بیوتیک و یر محیش

بوارگیری زدول ان ب تعدای موری نظر رسانیدز شد

کنترل (فا د پریبیوتیک) موری بررسی رار گرفت

(تعدای باکتری های بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ب

(فوکس ،2002رایا  2004و گویرسوا و همواران )2004

 107 CFU/mlو اشرشیاکلی ب  103-1010رسانیدز
شد) (لوپز مولینا  2005ولی )2004
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اندازه گیری  pHمحیط کشت

کنترل (فا د ترکیبات پری بیوتیک) میزان رشد و فعالیت

میزان  pHنمون های حاوی اینولین تراری ( )HPو

بینتری از خوی ننان یایز است (شول )1

بتافروکتان های شنر و نیز نمون کنترل توسش

غلظت های  0/5و  1یرصد وزنی-حرمی SCSFنسبت ب

یستگاز  pHیر طول  84ساعت ،هر  8ساعت یک بار و

سایر غلظتها اثر کمتری بر رشد و تولید متابولیت

یر  2تورار اندازز گیری شد (لی)2004

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم یاشت ،یر حالیو یر غلظت 3

محاسبه شدت رشد ویژه وزمان تقسیم سلولی

یرصد ،باالترین میزان رشد مناهدز شد

باکتری

مقایس میانگینها یر شول  ،1حاکی از عدم وزوی

شدت رشد ویژز (  ) و زمان مربوط ب باکتری برای

اختالف معنییار یر غلظتهای  2و 3یرصد میباشد؛ یر

هر غلظت از پری بیوتیک یر طول  84ساعت از زمان

حالیو اختالف بین این غلظت ها و محیش کنترل کامالً از

کنت یر یمای  37یرز سانتی گرای و با بوارگیری

نظر اماری معنییار بوی ()P>0/05

فرمول ذیل محاسب شد (رایا : )2004

)   (Lnx  Lnx ) /(t  t0
0

 xو  x0میزان زذب های اندازز گیری شدز یر زمان
های  tو  t0یر فاز لگاریتمی رشد می باشند
زمان یو برابر شدن سلولهای باکتری از فرمول مقابل
محاسب شد:

t  Ln2 / 
g

طرح آماری
ترزی و تحلیل نتایج با طرح اماری  3فاکتور کامال
تصایفی و یر یو تورار و مقایس میانگینها با
استفایز از ازمون یانون یر سطح اطمینان  35یرصد
انرام شد برای انرام انالیز واریانس از نرمافزار
 Minitabو مقایس

میانگینها از نرمافزار Mstatc

شکل  -1تأثیر غلظتهای مختلف  SCSFو اینولین  HPبر
جمعیت بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

استفایز شد ترسیم منحنیها نیز با استفایز از
همچنین با توز

نرمافزار  Excelو  Slide writeانرام شد

ب

نتایج ازمون یانون و مقایس

میانگینها ،بین غلظت های  0/5و  1یرصد و محیش
نتایج و بحث

کنترل اختالف غیرمعنییار بوی ( )P <0/05ک ننان

ارزیابی تغییرات کدورت محیط کشت

یهندز عدم تأثیر این غلظتها بر تحریک رشد

بیفیدوباکتری ها بعد از الکتوباسیلها ب عنوان رایج

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم می باشد بنابراین با توز ب این

ترین انواع پروبیوتیک شناخت میشوند

نتایج می توان گفت ک تأثیر غلظت های  2و 3یرصد

معروفترین گون پروبیوتیک یر بین بیفیدوباکتریها

 SCSFیر تحریک رشد بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ،نسبت ب

Bifidobacteriumbifidum

میباشد

(تال

والور

غلظتهای  %0/5و  %1بینتر بویز است.
کلیفرمها

یر

مصرف

الیگوساکاریدهای

 )2008باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم یر محیش

توانایی

حاوی غلظتهای میتلفی از  ،SCSFنسبت ب محیش

پریبیوتیک متفاوت میباشد ،انچنانک ونر و گیبسون
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( )1333و هارتمینک و همواران ( )1337طی
تحقیقاتنان گزارش کریند ک  FOSبعنوان یک ترکی
پریبیوتیک رایج می تواند سب

تحریک رشد

اشرشیاکلی و تولید متابولیت توسش این باکتری شوی،
یر حالی ک هیداکا و هموارانش یر سال ،1345
میتسوکا و همواران یر سال  ،1347بیلی و همواران
یر سال  1331و مون سان یر سال  1335طی بررسی
های انرام گرفت خالف این نظری را ثابت کریند بر
اساس گزارشات این محققین اشرشیاکلی یر محیش
حاوی  FOSفا د رشد و فعالیت بویز است
با توز ب مقایس میانگینها و شول  2اختالف معنی

شکل  -2تأثیر غلظتهای مختلف  SCSFو اینولین  HPبر

یاری بین غلظت های  1 ،0/5و  2یرصد وزنی-

جمعیت Escherichia coli

حرمی  SCSFوزوی نداشت ( )P <0/05یر حالیو بین
این غلظتها و محیش کنترل اختالف معنی یاری مناهدز
شد () P>0/05
بننابراین منی تنوان گفنت کن

 Escherichia coliیر

محیش حاوی غلظنت هنای  1، 0/5و  2یرصند وزننی-

با توز ب اینن نتنایج تنأثیر پنریبینوتیوی فروکتنانهنای
استیراج شدز از شنر یر رشند بیفیندوباکتریوم بیفیندوم
کامالً ب وضوح ابل مناهدز است ،زیرا یر محیش کنتنرل
طی مدت زمان بینتری ب حداکثر میزان رشد خوی رسید

حرمی  ،SCSFنسبت ب محیش کنتنرل (فا ند ترکیبنات
پری بیوتیک) میزان رشند و فعالینت بیننتری از خنوی
ننان یای
همچنین ابل ذکنر اسنت کن بنین غلظنت  SCSF %3و
محیش کنترل اختالف معنییار نبنوی ( )P <0/05ینا بن
عبارتی ییگر SCSFبا غلظنت 3یرصند وزننی-حرمنی
فا د تأثیر بر رشد و تولیند متابولینت اینن گونن بنوی
همننانطور کن یرشننول  3مالحظن مننیشننوی ،زمعیننت
بیفینندوباکتریوم بیفینندوم یر محننیش حنناوی SCSF %2

پنس از  20سناعت از کننت بن حنداکثر مینزان رشند
رسید ،این یر حالی است ک باکتری یر محنیش کنتنرل
پس از  28ساعت از زمان اغاز کنت ب نقط حنداکثر
رشد خوی رسید

شکل  - 3تأثیر غلظت (  SCSF )%2w/vو اینولین  HPبرر
رشد جمعیت بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

با توزن بن شنول 8یر محنیش حناوی  SCSF %2پنس از
سپری شدن  28ساعت از زمان کنت زمعیت اشرشیاکلی
ب حداکثر میزان رشد رسید ،یر حالی ک اینن بناکتری یر
محیش کنترل پس از  84سناعت از زمنان اغناز کننت بن
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حداکثرمیزان رشدش رسید ک این ننان یهنندز تنأثیر

همچنین روند تغییرات  pHمحنیش کننت اینن بناکتری یر

این ترکی پری بیوتیک یرافنزایش رشند اشرشنیاکلی

طننی  84سنناعت از اغنناز کنننت یر محننیش هننای میتلننف

بوی

یرشول 5مالحظ می شوی
اشرشیاکلی بنا مصنرف  SCSFتنا زمنان  20سناعت از
کنت ،موز کاهش  pHشد و پس از گذشنت اینن زمنان
افزایش چنمگیری یر مقاییر  pHمناهدز شد ،یر حنالی
ک این بناکتری یر محنیش کنتنرل (فا ند الیگوسناکاریدها)
بدلیل وزوی مقاییر کمتر ند تا زمان  8سناعت بن شندت
موز

کاهش  pHشند و پنس از گذشنت اینن زمنان pH

بطور چنمگیری افزایش یافت (شول )5
می توان گفت ک بدلیل وزوی مقاییر پروتئین و گلنوکز یر
محیش کنت پای این باکتری ،یرابتدا با مصنرف نندها و
تولید اسید  pHکاهش یافت (فوکس )2002و پس از ان بنا
شکل -4تأثیر غلظت(  SCSF )%2w/vو اینولین  HPبرر
رشد جمعیت اشرشیاکلی

مصرف ترکیبات پروتئینی و تولید الول و ترکیبات امیننی
 pHافزایش یافت است (گووکس)1335

بررسی تغییرات  pHمحیط کشت
متابولیسننننم ترکیبننننات پلننننی فروکتننننان توسننننش
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم منرر ب تولید اسیدهای چنرب
کوتاز زنریرز نظیر اسید پروپیونینک ،اسنید بوتیرینک،
اسید الکتیک و اسید استیک می شنوی و یر نتیرن pH

محیش یر مقاییر زیای کاهش پیدا می کند (لی)2004

شکل  -6ترأثیر غلظرت (  SCSF )%2w/vو اینرولین HPبرر
تغییرات  pHمحیط اشرشیاکلی

یرمحیش حاوی پری بیوتیک نسبت ب محیش کنترل بندلیل
وزننوی مقنناییر بینننتر ترکیبننات ننندی طننی منندت زمننان
بینتری کاهش  pHمناهدز شد
یر محیش حناوی ایننولین  ،HPبندلیل مصنرف کمتنر اینن
شکل  -0تأثیر غلظت (  SCSF )%2 w/vو اینولین HP

ترکی پری بیوتیک نسبت ب  SCSFتوسنش اشرشنیاکلی،

بر تغییرات  pHمحیط بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

یر مدت زمان کوتاهتری (تا 8ساعت) کاهش  pHمالحظن
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شنند ،یر حننالی ک ن یر محننیش یارای  SCSFب ن زهننت

همان طور ک یر شول  1مناهدز منی شنوی ،بنین غلظنت

مصرف بینتر این پری بیوتیک توسش این باکتری طی

هننای 1،2و  HP-inulin 3و محننیش کنتننرل از نظننر امنناری

مدت زمان بینتری (تا  20ساعت پس از اغناز کننت)

اختالف معننییار ( )P <0/05نبنوی زینرا بیفیندوباکتریوم

تولید اسید و بدنبال ان کاهش  pHمناهدز شد و پس

بیفیدوم یر محیش حاوی این غلظتها رشدی همانند محیش

از گذشت  20ساعت بدلیل مصرف ترکیبات پروتئیننی

کنترل یاشت یر حالیو بین غلظت 0/5یرصند ایننولینHP

(کازئین) موزوی یر محیش کنت  pHافزایش یافت

و محیش کنتنرل اخنتالف معننییاری ( )P >0/05منناهدز

تررأثیر غلظررتهررای مختلررف اینررولین  HPبررر رشررد

شد

باکتریها

بیفیندوباکتریوم بیفیندوم یر حضنور  0/5یرصند اینننولین

بنا توزن بن شنول هنای  1و 2بنرای بیفیندوباکتریوم

 HPرشدی بیننتر از محنیش کنتنرل یاشنت و اینن نننان

بیفیدوم بین محیش حاوی غلظت های  1و 2و 3یرصند

یهندز این است این ترکین پنری بیوتینک فقنش یر غلظنت

اینننولین  HPو محننیش کنتننرل اخننتالف معنننی یاری

های پایین اثر پری بیوتیوی و تحریک کنندگی رشد بر اینن

مناهدز نند ( )P <0/05کن اینن نتنایج نننان یهنندز

باکتری را یاشت اسنت منوری اشرشنیاکلی بنا توزن بن

عدم تیمیر این پری بیوتیک یر غلظت های فوق توسش

شول ،2اختالف بین غلظتهای  2و  3یرصند ایننولین HPو

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بوی

محیش کنترل از نظر اماری غیرمعننی یار بنوی ()P<0/05

یر موری اشرشنیاکلی بنین غلظتهنای  0/5و  1یرصند

ک ننان یهندز عندم تنأثیر اینن ترکین پنری بیوتینک یر

اینولین تراری با محیش کنتنرل اخنتالف کنامال معننی

غلظت های باال بر روی رشند و فعالینت اینن بناکتری منی

یار بوی ((P >0/05

باشد و این باکتری یر محیش حاوی  1یرصد اینولین HP

با توز ب شواهد بدست امدز می توان گفت ک غلظت

نسبت ب محیش کنترل رشد بینتری از خنوی نننان یای و

 0/5یرصد ایننولین ترناری یر هنر یو بناکتری منوری

اختالف بین این یو محیش کامالً معنی یار بوی ()P >0/05

مصرف رار گرفت و یا ب عبارتی اینن ترکین سنب

و ننان یهنندز عندم مصنرف اینن پنری بیوتینک توسنش

تحریک رشد انها شد

بیفیدوباکتریوم می باشد

مقایسه تأثیربتافروکتان ها بر رشد و فعالیت گونره
های میکروبی درطی  44ساعت از کشت
جدول -1مقایسه میزان رشد بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و اشرشیاکلی در حضور پریبیوتیکهای مختلرف پرا از  25سراعت از
آغاز کشت
پروبیوتیک

)2درصد( اینولینHP

) 2درصد(SCSF

کنترل

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

2/055± 0/11b

2/152±5/08a

2/032± 0/07 b

اشرشیاکلی

1/803± 0/01b

1/538±0/02a

1/850±0/05 b

میانگینهای  2تورار زذب یر  520نانومتر SD ±می باشند و حروف التین نتایج ازمون یانون می باشند اعدای حدا ل با یک حنروف
مناب از لحاظ اماری معنییار نیستند ،ازمون یانون یر سطح اماری0/05
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بننا توزنن بنن شننول 8و زنندول  1میننزان کنندورت

یر وا ع می توان ذکنر کنری کن ایننولین  HPبعننوان ینک

اشرشیاکلی پس از  20ساعت از زمان اغناز کننت یر

ترکی پری بیوتیک نسبت ب

SCSFتأثیرزیایی بنر رشند

محیش حاوی SCSF % 2ب  1/538رسید یر حالی کن

و فعالیت اینن گونن هنا نداشنت بعبنارتی ییگنراین پنری

پس از این زمنان یر محنیش کنتنرل مینزان زنذب بن

بیوتیننک بننرای بیفینندوباکتریوم بیفینندوم یر غلظننت 0/5

 1/850و یر محیش یارای اینولین HPب  1/803رسید

یرصنند و اشرشننیاکلی یر غلظننت هننای  0/5و  1یرصنند

و این ننان یهنندز تنأثیر بیننتر  SCSFبنا غلظنت %2

بینترین تأثیر را یاشت

نسبت ب اینولین  HPیر این غلظت بر تحریک کننندگی

با توز ب شول  ،7باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم نسبت

رشد اشرشیاکلی نیز بوی نتایج فوق ننان یهنندز اثنر

ب اشرشیاکلی  SCSFرا ب میزان بینتری موری مصنرف

تحریک کنندگی بینتر  SCSFبنا  DPکمتنر نسنبت بن

ننرار یای و اخننتالف معنننی یاری بننین ایننن یو بنناکتری یر

اینولین تراری ( )HP-inulinبنا  DPبیننتریر رشند و

میزان مصنرف بتنا فروکتنان هنای شننر وزنوی یاشنت

فعالیت بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و اشرشیاکلی بوی

( )P >0/05و نیز یر هر یو باکتری میزان مصرف اینولین
 HPو محیش کنترل غیر معنی یار بوی ()P <0/05
نرخ رشد ویژه و زمان تقسیم سلولی بیفیردوباکتریوم
بیفیدوم و اشرشریاکلی در حضرور پرریبیوتیرکهرای
مختلف
همنننانطور کن ن یر زنننداول  2و  3منننناهدز منننی شنننوی
بیفیدوباکتریوم بیفیندوم و اشرشنیاکلی یر محنیش حناوی
 SCSF %2یارای بینننترین میننزان شنندت رشنند ویننژز و
کوتاهترین زمان تقسیم سنلولی بنوی و همچننین اخنتالف
معنی یاری یر بین محیش حاوی  SCSFبا محیش کنتنرل و
محنننیش یارای ایننننولین  HPوزنننوی یاشنننت ()P >0/05

شررکل  -7تررأثیر( β)2→1فروکترران هررای بررا درجرره پلرری

همچنین ابل مالحظ است ک یر محیش حناوی  2یرصند

مریزاسررریون مختلرررف در غلظرررت  2درصرررد وزنررری -

بتافروکتان شنر ،نرخ رشد ویژز بیفیدوباکتریوم بیفیندوم

حجمررری برررر رشرررد بیفیررردوباکتریوم بیفیررردوم و

یر میننزان بنناالتری نسننبت بنن اشرشننیاکلی راریاشننت.

اشرشیاکلی
جدول - 2مقایسه نرخ رشد ویرژه ( ( )µبرحسر

 ) h 1بیفیردوباکتریوم بیفیردوم و اشرشریاکلی در محیطهرای حراوی پرری

بیوتیکهای مختلف
پروبیوتیک

)2درصد( اینولینHP

) 2درصد(SCSF

کنترل

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

5/5670 ± 5/50 b

5/187 ± 5/18 a

5/5663 ± 5/550 b

اشرشیاکلی

5/590 ± 5/52 b

5/17 ± 5/11 a

5/591 ± 5/52 b

ار ام ذکر شدز میانگین یو تورار ( )µو( SD ± )tgمی باشند و حروف التین نتایج بدست امدز از ازمون یانون و مقایسن میانگینهنا
میباشند  ،اعدای حدا ل با یک حروف مناب از لحاظ اماری معنی یار نیستند ،ازمون یانون یر سطح اماری0/05
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جدول -3مقایسه زمان تقسیم سلولی ( برحس

 )hبیفیدوباکتریوم بیفیدوم و اشرشیاکلی در محیط حراوی پرری بیوتیکهرای

مختلف
پروبیوتیک

)2درصد( اینولینHP

) 2درصد(SCSF

کنترل

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

9/57 ± 5/15 a

3/62 ± 5/20 b

8/97 ± 5/51 a

اشرشیاکلی

6/36 ± 5/50 a

0/33 ± 5/59 b

6/00 ± 5/10 a

ار ام ذکر شدز میانگین یو تورار ( )µو( SD ± )tgمی باشند و حروف التین نتایج بدست امدز از ازمون یانون و مقایس میانگینها
می باشند ،اعدای حدا ل با یک حروف مناب از لحاظ اماری معنی یار نیستند ،ازمون یانون یر سطح اماری0/05

نتیجه گیری

و استفایز رار گرفت و باکتری ها رشد و فعالیت بینتری

 -1میننزان مصننرف بتافروکتننان هننای اسننتیرازی از

از خوی ننان یایند

رین گیاز شنر توسنش بیفیندوباکتریوم بیفیندوم کن

 -8اینننولین ترنناری یر غلظتهننای پننایین تننر ( %0/5و %1

بعنوان سوی رایج پروبیوتیک محسوب منی شنوی ،یر

وزنننی – حرمننی) سننب افننزایش رشنند بیفینندوباکتریوم

ر ابت با اینولین تراری برتری یاشت

بیفیدوم و اشرشیاکلی شد یر حالیون یر غلظتهنای بناالتر

 -2بنناکتری اشرشننیاکلی بعنننوان یننک گوننن غینننر

( 2و  3یرصد) بی تأثیر بر میزان رشد و فعالیت انها بوی

پروبیوتیک رشد و فعالیت متابولیوی خنوبی یر محنیش

 -5باکتری پروبیوتیک یر محیش یارای بتافروکتنان شننر

حاوی پری بیوتیک های شنر یر شرایش ازماینگاهی

رشد و فعالیت بینتری نسبت ب اشرشنیاکلی یر شنرایش

نیز از خوی ننان یای

ازماینگاهی یاشت

 -3بتافروکتننان اسننتیرازی از ریننن شنننر بنندلیل

 -5استفایز از بتافروکتان استیرازی از رین گیاز شننر

یاشتن  DPپایین تر (طبق ارزیابی انرام گرفت بوسیل

می تواند بعنوان زایگزینی مناس بنرای ایننولین ترناری

یسننتگاز  )HPLCیر حنندوی 2-7نسننبت بنن اینننولین

 HPباشد وتولید این ترکی پری بیوتیک یر یاخنل کننور

ترنناری ( )HPبننا یرزن پلننی مریزاسننیون حنندوی ، 25

راهی برای مقابل بنا واریات اینن کناال از خنارج کننور و

توسش باکتری های موری نظر راحت تر موری مصرف

عدم پریاخت هزین گزاف یر کنور می باشد
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Abstract
Bifidogenic prebiotics fructans contain inulin, oligofructose and fructooligosaccharides. The aim of
this study was to evaluate in vitro effectiveness, short chain β-fructans extracted from Salsify root
(SCSF). Effect of SCSF on growth and activity of Bifidobacterium bifidum and E.coli was
evaluated in concentrations of 0.5, 1, 2, 3% (w/v) during the 48 hours incubation period and it was
compared with commercial inulin (HP-inulin). The results indicated that utilization of β(2→1)
fructans by Bifidobacterium bifidum depended on the DP of fructo-oligomeric chains and these
bacteria significantly utilized SCSF with short chain (lower DP) better than HP-inulin with higher
DP (p<0.05). Also, in the case of both bacteria growth, no differences were observed between
medium containing 2% and 3% (w/v) HP-inulin and medium without HP-inulin (p>0.05).
Therefore, it can be concluded that HP-inulin at concentrations 2% and 3% (w/v) was not fermented
by these bacteria, whereas supplementation with 0.5% and 1% (w/v) HP-inulin was found to be
effective on bacteria growth (p<0.05). Also, the effects of SCSF (2% w/v) in growing of
Bifidobacterium bifidum were significantly higher than that for Escherichia coli (p<0.05).
Keywords: Prebiotic, β-fructans, Salsify, HP-inulin, Bifidobacterium bifidum, Escherichia coli

