مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور
www.journalnums.ac.ir

مروری بر متداولترین ترکیبات پریبیوتیک ،با تاکید بر اینولین
 -1مرکز تحقیقات سالمت فراورده های غذایی ،دارویی و طبیعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
 -2گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان ،دانشکدهی دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 -3گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکدهی صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 -4گروه باغبانی ،دانشکدهی تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 -5گروه بیماریهای داخلی ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران

چکیده

مقاله مروری
تاریخ دریافت1399/01/19 :
تاریخ پذیرش1399/07/07 :
*نویسنده مسئول :محمد محسن زاده
دانشیییار ،گییروه بهداشییت مییواد غییذایی و
آبزیان ،دانشگاه فردوسیی مشیهد ،مشیهد،
ایران
تلفن05138805635 :
پست الکترونیک:
mohsenza@um.ac.ir

مقدمه
پریبیوتیکها ،مواد غیر قابل هضم در قسمتهای فوقانی دستگاه گوارش هستند که به
علت تحریک رشد و فعالیت دستهای از باکتریهای مفید موجود در کولون (پروبیوتیکها)
تأثیر مثبتی در بهبود سالمت میزبان دارند .فروکتوالیگوساکاریدهای با زنجیرهی کوتاه مانند
فیبر  -βگلوکان ،نشاستهی مقاوم ،پکتین ،اینولین و بسیاری از کربوهیدراتهای غیرقابل
هضم مثالهایی از ترکیبات پریبیوتیک میباشند .اینولین یک پلیمر زیستی ذخیرهای
متشکل از مولکولهای  -Dفروکتوز با پیوندهای ( β )2 1بوده که در انتها واجد یک
 α )1می باشد .پیکربندی اینولین و آرایش مونومرهای
مولکول  -Dگلوکز با پیوند (2
فروکتوز باعث میشود اینولین در دستگاه گوارش انسان غیر قابل هضم باشد و سطوح قند
خون افزایش پیدا نکند .اینولین اثرات سودمندی بر ترکیب فلور روده ،جذب مواد معدنی،
ترکیب چربی خون و جلوگیری از سرطان رودهی بزرگ دارد .اینولین رشد
میکروارگانیزمهای مفید سالمت بخش را تحریک و در مقابل ،باکتریهای انتروپاتوژنیک را
مهار میکند .میکروارگانیزمهای مفید  ،اینولین را تخمیر کرده و ترکیبات اسیدی مانند
اسیدهای چرب کوتاه زنجیر با قابلیت کاهش  pHدر رودهی بزرگ و مهار پاتوژنها را تولید
میکنند .مقدار اینولین در گیاهان مختلف از  %1در موز تا بیشتر از  %15در ریشهی کاسنی
متغیراست .اینولین نوع فروکتان به طور عمده در انواع گیاهان دو لپهای متعلق به تیرهی
آستراسه شامل کاسنی ،سیب زمینی ترشی ،کنگرفرنگی ،قاصدک و گل کوکب یافت
میشود .مطالعه حاضر به معرفی متداولترین ترکیبات پری بیوتیک سالمت بخش و به طور
ویژه اینولین می پردازد.

کلیدواژهها
الیگوساکاریدها ،اینولین ،پریبیوتیکها ،فیبرها ،غذاهای فراسودمند ،کنگرفرنگی
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جالل احسانی  1و ،2محمد محسن زاده ،*2مرتضی خمیری ،3عظیم قاسم نژاد ،4صدیقه

ابراهیمی5

احسانی و همکاران

متداولترین ترکیبات پریبیوتیک

اصطالح غذاهای فراسودمند برای اولینبار در دهیهی 1980

ترکیبات غذایی فراسودمند و مفید به منظور بهبود جمعییت

در ژاپن ،برای محصوالت غذایی غنیشده با ترکیبیات خیا

میکروبیییی روده و در نهایییت افییزایش سییالمتی در میزبییان،

که دارای اثرات فیزیولوژیکی سیودمند بودنید ،اسیتفاده شید

صورت گرفته است ( .)10پریبیوتیکهیا ترکیبیات غیرقابیل

( .)3-1مادهی غذایی فراسیودمند در بردارنیدهی دسیت کیم

هضمی هستند که به طور انتخابی توسط برخی از باکتریهیا

یک خاصیت سیالمتبخیش مشیخص و بیه اثبیات رسییده،

تخمیییر شییده و تغیییییرات خاصیییی در ترکییییب و فعالییییت

تغذیهای پایه میباشد .هر چنید ارزش میواد

باکتریهیای گوارشی بوجود میآورند که فوایید بسییاری بیر

سییالمتیبخییش و بییه

سالمت میزبان به همراه دارد ( .)11میوادی کیه بیرای رشید

حسیی آنهیا نییز بیه دلییل

باکتریهای روده به عنوان سوبسترا استفاده میشوند عمومیاً

تیاثیر بیر مییل و رغبییت مصیر کننیده از اهمییت فراوانیی

از طریق رژیم غیذایی وارد مییشیوند و شیامل آن دسیته از

برخوردار اسیت و موجب جذابیت بیشتر آن خواهد شید (،4

غذاهایی هستند که در قسمتهای فوقیانی دسیتگاه گیوارش

 .)5بیشترین پیشرفتها در غذاهای فراسودمند با غنیسازی

جذب نمیشوند .این میواد غیذایی شیامل الیگوسیاکاریدهای

آنها بوسیلهی ویتامینها و یا مواد معدنی ماننید ویتیامین ،C

غییر قابیل هضم ،فیبرهای رژیمی و پروتئینهایی هستند که

ویتامین  ،Eفولیک اسید ،روی ،آهن و کلسیم آغیاز شید (.)6

به طور هضم نشده به کولون مییرسیند .بعضیی از پپتییدها،

سپس ،تمرکز به سمت غذاهای غنی شده با ریزمغیذیهیای

پروتئینهیا و برخیی لیپیدهای ویژه هم میتوانند بیه عنیوان

گوناگون مانند اسید چرب امگیا ،3-فیتواسیترول و فیبرهیای

پریبیوتیک محسوب شوند با این حال کربوهیدراتهای غیر

محلول به منظور ارتقای سالمتی و یا جلوگیری از بیمیاری-

قابل هضم پیریبیوتیییکهییای معتبرتییری هسیتند (.)12

هایی چون سیرطان تغیییر کیرد ( .)6اخییراً ،تولیدکننیدگان

پریبیوتیکها دارای اثرات سالمتبخش بسیاری نظیر حفظ

محصوالت غذایی گامهای گستردهتری را در جهت توسیعهی

میکروارگانیزمهای روده و تحریک و کمک به عبیور آنهیا از

محصوالت غذایی با مزایای بیشتر ارتقای سالمتی برداشتهاند

روده ( ،)13جلوگیری از اسهال و یبوست ( ،)15 ،14حیذ

(.)7

مواد اضافی نظیر گلوکز و کلسترول و جذب مواد میورد نییاز

غذاهای فراسودمند ممکن است موجب بهبود شرایط عمومی

( ،)16کمک به رشد بیفیدیوباکتریومها ( ،)17تحریک ،تولید

بدن (مانند پریبیوتیکها و پروبیوتیکهیا) ،کیاهش ریسیک

و جذب ویتامینهای گروه  ،)18( Bتقویت سیسیتم ایمنیی

برخییی بیمییاریهییا (ماننیید محصییوالت کییاهش دهنییدهی

بدن ( ،)19کمک به کنترل چاقی ( ،)20کمیک بیه کیاهش

کلسترول) و حتی میتوانند در درمیان برخیی از بیمیاریهیا

خطر ابتال به پوکی استخوان هستند (.)21

استفاده شوند .بررسیها نشان میدهد که تقاضا برای مصر

پریبیوتیکها عالوه بیر اثیرات سیالمتبخیش ،ویژگییهیای

این نیوع از محصیوالت وجیود داشیته و مطالعیات جمعییت

تکنولیییوژیکی مهمیییی هییییم دارنیییید و میییییتواننیییید در

شناختی ثابت کرده است که اقدامات پزشکی برای جمعییت

فرموالسییون میواد غذایی ،تاثیر مثبت قابیل مالحظیهای بیر

سالخورده در صورت عدم استفاده از چنین غیذاهایی ،نسیبتا

خصوصیییات ارگییانولپتیکی محصییول داشییته باشییند .پییری-

پرهزینهتر خواهد شد (.)9 ،8

بیوتیکهایی که در صنعت غیذا اسییتفاده میشیوند بایید از

افزون بر خوا

غذایی فراسودمند ،مربوط به خوا
وییژه دارویی آنهاست ،اما خوا
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مقدمه

تالشهای زیادی برای استفاده از پریبیوتیکهیا بیه عنیوان

احسانی و همکارارن

متداولترین ترکیبات پریبیوتیک

نظر شیمیایی مقاوم به تیمارهای فراوری مثیل حیرارت،

pH

میکروارگیانیزمهییای رودهای ماننیید بیفیییدوباکتریومهییا قابییل

پریبیوتییییکهیییا در اروپیییا ،ژاپییین و اسیییترالیا،

است که از ایزومریزاسیون قلییایی الکتیوز حاصیل مییشیود

فروکتوالیگوساکاریدها و اینولین میباشند و تحقیقات زیادی

( .)25ترادا و همکاران ( )1992گزارش دادند کیه مصیر 3

بر روی این ترکیبات در حال انجام است ( .)22تحقیق حاضر

گرم الکتولوز در روز به مدت  14روز در افراد بالغ سیالم ،بیه

به معرفی پریبیوتیکهای رای و سالمتبخیش مییپیردازد،

طور معنییداری جمعییت بیفییدوباکتریومهیای میدفوعی را

همچنین با توجه به کاربرد گستردهی اینولین ،اثرات درمانی

افزایش داد ،این در حالی اسیت کیه کیاهش جمعییت قابیل

و سالمتبخشی ،ویژگیهای تکنولیوژیکی و پیریبییوتیکی و

توجهی در جمعیت کلستریدیوم پرفرنژنز ،استرپتوکوکوسها،

منابع گیاهی دارای اینولین را بررسی کرده است.

باکتریوییدها و باکتریهای خانوادهی انتروباکتریاسه مشاهده

الکتولوز

شد (.)26

الکتولوز تاریخچیهی داروییی طیوالنی در درمیان یبوسیت و

هرناندز و همکاران ( )2012گزارش کردند که پریبیوتییک-

آنسفالوپاتی کبدی دارد و در حال حاضر نیز برای رسیدن به

های گاالکتوالیگوسیاکارید و الکتولیوز جانشیینهیای خیوبی

چنین اهدافی هنوز تولید میشیود ( .)23بواسیطهی فیرار از

بییرای مونوسیییاکاریدها در بهبییود مقاومیییت سییوشهیییای

هیدرولیز آنزیمهای گوارشیی ،الکتولیوز بیه سیادگی توسیط

الکتوباسیلوس به شرایط گاستروانتریتی هستند (.)27

شکل  -1ساختمان شیمیایی الکتولوز

ایزومالتو-الیگوساکارید

میشوند .در مرحلهی نخست ،نشاسته با استفاده از آنزیم -α

ایزومیییالتو-الیگوسیییاکاریدها ،یکیییی از الیگوسیییاکاریدهای

آمیالز ،آبکی (مایع) میشود .سپس ،نشاستهی آبکی شده در

پریبیوتیکی هستند که به مقدار زیاد در صنعت غذا کیاربرد

مرحلهی دوم واکنش ،تحت تاثیر -βآمییالز و -αگلوکوزییداز

دارند .حجم ایزومالتو-الیگوساکاریدهای تولید شیده در ژاپین

کاتالیز میشود .آنزیم -βآمیالز ،نشاستهی آبکی را به میالتوز

 3برابییر فروکتوالیگوسییاکاریدها و یییا گاالکتوالیگوسییاکاریدها

هیدرولیز میکند و در ادامیه فعالییت تیرانس گلوکوزییدازی

بییرآورد شییده اسییت ( .)28آنهییا از نشاسییته و بییا اسییتفاده از

آنزیم -αگلوکوزیداز ترکیب ایزومالتو-الیگوسیاکارید را تولیید

ترکیبی از آنیزیمهیای تثبییت شیده طیی دو مرحلیه تولیید

میکند .ترکیب ایزومالتو-الیگوسیاکارید تولیید شیده حیاوی
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کییم و واکیینش میییالرد باشییند ( .)12امییروزه رای ی تییرین

تخمیر است ( .)24الکتولوز یک دیساکارید غیر قابل هضیم

احسانی و همکاران

متداولترین ترکیبات پریبیوتیک

الیگوساکاریدهایی بیا پیونید (6

 α )1گلیوکز بیا درجیهی

پلیمریزاسیون  2-6و همچنین الیگوساکاریدهایی بیا ترکییب

رسیده است (.)33

پیییانوز1

هارا و همکاران ( )1997شرح دادند که مصر  1تیا  2گیرم

میباشییید ( .)29بیییر خیییال دیگیییر الیگوسیییاکاریدهای

در روز الیگوسیییاکاریدهای سیییویا بیییه میییدت  2هفتیییه،

پریبیوتیکی ،هضم قابل توجه ایزومیالتو-الیگوسیاکاریدها در

بیفیدوباکتریومهای مدفوعی را به شکل قابل توجهی افزایش

طی انتقال رودهای اتفاق میافتد ( .)30به هر حال ،مقیداری

داده است (.)35

پیونییدهای (6

ایزومالتو-الیگوسیاکارید توسیط میکروارگیانیزمهیای رودهای
قابییل تخمیییر اسییت ( .)31چیین و همکییاران ( )2001در
پژوهشی که بر روی  7سالمند انجام دادند ،بیان کردنید کیه
مصر ایزومالتو-الیگوساکارید دفع مدفوع را بهبود بخشید و
تودهی سلولی را نیز افزایش میدهد (.)32

شکل  -3ساختمان شیمیایی رافینوز و استاکیوز

زایلو -الیگوساکارید
زایلو-الیگوساکاریدها ترکیبات پریبیوتیکی هسیتند ،کیه در
حال حاضر در قیاس با مجموع الیگوساکاریدهای موجیود در
بازار ،سهم کمی را به خود اختصا

دادهاند ( .)28مواد خیام

مورد نیاز برای سنتز زایلو-الیگوساکارید ،پلیساکارید زاییالن
است که به طیور عمیده از چیوب ذرت اسیتخرا مییشیود.

شکل  -2تشکیل ایزومالتو-الیگوساکارید از نشاسته

زایالن بواسطهی فعالیت کنترل شدهی آنزیم انیدو 1-و

الیگوساکاریدهای سویا
الیگوساکاریدهای سویا ،از تریساکارید رافینوز و تتراساکارید
استاکیوز تشکیل شدهاند ( .)33هم رافینوز و هم استاکیوز به
هضم مقاوم هستند و در شرایط  in vitroبیه آسیانی توسیط
بیفیدوباکتریومها تخمیر میشوند ( .)34اثیرات بیفییدوژنیک

Panose

β-4

زایالناز به زایلو-الیگوساکارید هیدرولیز میشود .بیرای تولیید
محصوالت الیگوسیاکاریدی بیا خلیو

بیاالتر ،مونوسیاکارید

زایلییوز و کربوهیییدراتهییای بییا جییرم مولکییولی بییاال از
الیگوساکاریدها با استفاده از اولترافیلتراسیون و فرایند اسیمز
معکوس حذ میشود (.)36

1
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 α )1و (4

 α )1ماننیید قنیید

الیگوساکاریدهای سیویا در مطالعیات انسیانی نییز بیه اثبیات

احسانی و همکارارن

متداولترین ترکیبات پریبیوتیک

( β )1زایلوبییییوز ،زایلوترییییوز و

مقیدار حیداقل سیطح پیریبییوتیکی -βگلوکیان را تشیکیل

زایلوتترائوز) و برخی از الیگوساکاریدهای با واحدهای آرابینوز

میدهد ( .)39در غالت-β ،گلوکان و آرابینوکسییالن اجیزای

منشعب شده اسیت ( .)33اوکیازاکی و همکیاران (9 )1990

اصلی فیبرهای رژیمی را تشیکیل مییدهنید کیه بوسییلهی

فرد بالغ را به مدت  3هفته بیا زایلیو-اولیگوسیاکارید تغذییه

باکتریها در دستگاه گوارش انسان تخمییر مییشیوند (.)40

کردند که نتای آنها افیزایش معنییدار بیفییدوباکتریومهیا را

تحقیقییات پاتییل و همکییاران ( )2004و میشیییدا و همکییاران

نشان داد (.)37

( )2006نشان داد که عصاره و فیبیر غیالت مییتوانید تیاثیر

پیونیییدهای خطیییی (4

مثبتی بر افزایش مقاومیت الکتوباسییلوس بیه صیفرا داشیته
باشد (.)42 ،41

شکل  -5ساختمان شیمیایی -βگلوکان
شکل  -4ساختمان شیمیایی زایلو-الیگوساکاریدها

-Dتاگاتوز

-βگلوکان

 -Dتاگاتوز ترکیب دیگری است که خاصییت پیریبییوتیکی

-βگلوکان هیدروکلوئیدی اسیت کیه از جییو دوسیر بدسیت

دارد و باعث خرابی دندانها نمیشود .تقریبیا 1/5 Kcal.gr-1

فراسیودمند ،توانیایی تشیکیل و

انییرژی تولییید مییییکنییید و بییییش از  %25آن در قیییسمت

حفییظ ژل (ماننیید کربوکسییی متیییل سیییلولز) را دارا اسییت.

فوقیانی روده جیذب نمییشییود -D .تاگیاتوز مییتوانید بیه

تحقیقات اخیر نشیان داده کیه -βگلوکیان حاصیل از منیابع

عنوان عامیل شییرینکنندهی کیم کییالری در محییصوالتی

مختلف ،دارای اثرات تغذیهای مفید اسیت که به عنوان مثال

مانند غالت ،شیکالت ،آبنبیات ،آدامیس ،ماسیت ،نوشیییدنی

مییتوان به تقوییت سیسیتم ایمنیی بیدن ،کیاهش میییزان

مالییم ،بیسکویت ،نوشیدنی بر پایهی لبنی و قنادی استفاده

کلسیترول مضر خون ،و اثر ضد سرطانی اشیاره نمیود (.)38

شود (.)44 ،43

میآید که عالوه بیر خیوا

ایین ترکیب عالوه بیر داشیتن اثیرات تغذییهای مفییید ،بییه
دلییل بهبیود خوا

کیفی و رئولیوژیکی ماننیید سییختی و

نییروی برشییی ،پتانسییل بیاالیی جهیت اسیتفاده در تولیید
فیییراوردههیییای غیییذایی دارد .مصییر  3گییرم -βگلوکیییان
روزانیه مییزان کلسیترول خیون را کاهش میدهد و عالوه بر

شکل  -6ساختمان شیمیایی تاگاتوز

آن میتواند به عنیوان ییک منبیع غنی از فیبر عمل کیرده و
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به طور عمده محصوالت فرایند ،زایلیو-الیگوسیاکاریدهای بیا

خطر ابتال به سرطان معیده و روده را کاهش دهید کیه ایین

احسانی و همکاران

متداولترین ترکیبات پریبیوتیک

الکتوسوکروز ،تریساکاریدی غییر قابیل هضیم اسیت کیه از

همهی انواع نشاسیتهی مصیرفی در رژییم غیذایی در رودهی

ترکیییب الکتییوز و سییوکروز بییا اسییتفاده از فعالیییت تییرانس-

کوچک هیدرولیز و جذب نمیشود .برخی از انواع نشاسته به

فروکتوزیالسیون 1آنزیم -βفروکتوفورانوزیداز ساخته میشود.

هیدرولیز آنزیمی نسبتا مقاوم هستند و به کولیون بیه شیکل

در ژاپن ،الکتوسوکروز به طور عمیده در صینعت آشیامیدنی،

جذب نشده میرسند .این نشاستهی مقیاوم ،منبعیی مهیم از

شیرینیسازی ،تهیهی غذای حیوانات اهلی و به عنیوان ییک

کربوهیدراتهای قابیل تخمییر بیرای بیاکتریهیا در کولیون

قند مصرفی استفاده میشود ( .)29هارا و همکیاران ()1994

میباشد ( .)46نشاستهی مقاوم به طور کلیی در چهیار گیروه

گییزارش کردنیید کییه مصییر الکتوسییوکروز موجییب کییاهش

دسته بندی میشود .نوع اول ،از نظر فیزیکیی ،گرانیولهیای

کلستریدیومهای مدفوعی و باکتروئیدها و کیاهش پیوسیتهی

نشاستهای غیر قابل دسترس مانند غالت کامل و ییا آنهیایی

فعالیتهای آنزیمی سمی و متابولیتها میشود (.)45

که جزئی آسیاب شدهاند را شامل میشود .نوع دوم ،گرانول-
های نشاستهی طبیعی هستند که در سییب زمینیی ،میوز و
ذرت با آمیلوز باال یافت میشوند .نشاستهی رتروگراده شده-
ی شکل گرفته در طی فراوری نشاسته ،نوع سیوم را بوجیود
میآورد ،این در حالی است کیه ،نیوع چهیارم نشاسیتههیایی
هستند که از نظر شییمیایی بواسیطهی تغیییرات حاصیل از
اتصییاالت عرضییی ،استریفیکاسیییون و اتریفیکاسیییون اصییالح
شدهاند .درجهای که انواع نشاستهی مقاوم در رودهی کوچک
هیدولیز نشده باقی میماند و در دسترس تخمییر باکترییایی
در کولون قرار میگیرند ،به منبع و ساختار آن باز مییگیردد
( .)33براساس مطالعات صیورت گرفتیه بیر روی میدلهیای
حیوانی (موش) ،توسط جاکوباش و همکاران ( )1999و میورا

شکل  -7ساختمان شیمیایی الکتوسوکروز

و همکاران ( ،)2003حیوانات تغذیه شده با نشاستهی مقیاوم
در مقایسه با نمونهی کنترل ،بهبود معنیداری را در ارتبیاط
بیییییا کولییییییت اولسیییییرا 2نشیییییان دادنییییید (.)48 ,47

1

Transfructosylation: The transfer of fructosyl groups within or
between molecules
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الکتوسوکروز

نشاستهی مقاوم

احسانی و همکارارن

متداولترین ترکیبات پریبیوتیک

جدول  -1برخی از انواع ترکیبات پریبیوتیک و تاثیر آنها بر فلور روده ()49
پریبیوتیکها

در مقادیر  10تا  20گرم در روز میتواند سبب تحریک و ازدیاد الکتوباسیلوسها و نیز بیفیدوباکتریومها شود.

الکتولوز

در مقادیر  8تا  20گرم در روز اثرات پریبیوتیکی خواهد داشت.

الکتیتول

دارای خصوصیات احتمالی پریبیوتیکی خواهد بود.

زیلوالیگوساکاریدها

دارای خصوصیات احتمالی پریبیوتیکی خواهد بود.

ایزومالتو-الیگوساکاریدها
الیگوساکاریدهای سویا
(رافینوز و استاکیوز)

در مقادیر مصر  10تا  20گرم در روز دارای خصوصیات پریبیوتیکی و در مقادیر زیر  10گرم در روز اثرات
بیفیدوژنیک بسیار کمی دارد.
در مقادیر مصر کم بین  2تا  4گرم در روز اثرات شبه پریبیوتیکی خواهد داشت.

الکتوسوکروز

ممکن است خاصیت پریبیوتیکی داشته باشد.

نشاسته مقاوم

شواهد بیانگر تاثیر این ترکیب بر باکتریهای بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیلوس خواهد بود.

فیبرهای غالت

در بین فیبرهای غالت آرابینوگزیالنها به طور انتخابی توسط برخی از بیفیدوباکتریومها مورد تخمیر قرار میگیرند.

اینولین

اینولین و فروکتوالیگوساکاریدها اگر در مقادیر کم به مییزان

الیگوفروکتوزها فیبرهیای غیذایی محلیول و قابیل تخمییری

-1

هسییتند کییه متعلییق بییه خییانوادهی فروکتییان بییوده و اثییرات

تحریییک بیفیییدوباکتریومهییا و الکتوباسیییلوسهییای دسییتگاه

سالمتی بخش مصر این ترکیبات طبیعی ،بیویژه اینیولین،

گوارش میشوند ( .)56ایین باکتریهیا بیه طیور معمیول در

که از منیابع گییاهی مختلیف حاصیل مییگردنید ،در سیطح

رودهی کودکان تغذیه شده با شیرمادر حضور دارنید .اعتقیاد

گسیییتردهای میییورد بررسیییی قیییرار گرفتیییه اسیییت (.)50

بر این است که الیگوساکاریدهایی چون اینولین محرک رشد

کنگیرفرنگیییی ( ،)51–53کاسییینی ،پیییاز ( )54و ریشییهی

بیفییییدوباکتریومهیییا در روده هسیییتند و از آنجییییا کییییه

مارچوبه ،از منابع اصلی اینولین به شمار میآیند .اینیولین از

بیفیدوباکتریومها نقش مهمی در ایمنیی روده و حفاتیت در

نظییر سییاختار شیییمیایی از واحییدهای فروکتییوز بییا پیونیید

برابر پاتوژنها دارند ،کودکان تغذیه شیده بیا شییر میادر کیه

( β )2→1و یییک مولکییول گلییوکز در انتهیای زنجییرهی

حیاوی ترکیبیات محرک رشد این باکتریهاست در مقایسیه

فروکتیوز بیا اتیصال ( α )1→4تشکیل شده است .تحقیقات

با کودکان دیگیر سیالمتیر هسیتند ( .)57اینیولین بیه طیور

نشان داده است که اینیولین و الیگوفروکتیوز بیر قنیید سیرم

موفقیت آمیز به عنوان جیایگزین چربیی و قنید بیا مزاییای

تأثیری ندارند و باعث تحریک ترشح انسیولین نمییشییوند و

مختلفی چون میزان کالری کمتر ،غنییسیازی بیا فیبرهیای

تریگلیسرید سرم و کبد و سطح کلسترول خون را کییاهش

غذایی و ویژگیهای تغذیهای به کار میرود ( ،)16و از طریق

میدهند .اینولین جذب کلسیم و منیزیم را در انسان افزایش

بهبود هضم ،افزایش تناوب دفع و حجیم میدفوع بیه بهبیود

میدهد (.)55 ،16

عملکرد روده کمک مینماید ( ،)58همچنین مصر اینولین

 5-20 g.dayبییه رژیییم غییذایی افیییزوده شییوند منجییر بییه
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گاالکتوالیگوساکاریدها

تاثیر بر فلور روده

احسانی و همکاران

متداولترین ترکیبات پریبیوتیک

سبب کاهش تریگلیسریدها و کاهش تولید چربی نیز میی-

غذایی حاوی  %10فروکتوالیگوساکاریدهای کوتاه زنجیر برای

گردد (.)58

مدت  30روز با کاهش  %17قند خون بعد از غیذا و افیزایش
پژوهشی گزارش کرد که اینولین پلیمری طبیعی اسیت کیه
توسط آنزیمهای رودهای قابل هیدرولیز نمیباشد ،کیه دلییل
آن وجود پیوند (1

 β )2میباشد ،بنابراین به عنوان یک

فیبر رژیمی بدون کالری مطرح میشود و میتواند به عنیوان
یک منبع کربوهیدراتی برای بیماران دییابتی اسیتفاده شیود
(.)62
شکل  -8ساختمان شیمیایی اینولین

لو و همکاران ( )1996با بررسی موشهای دییابتی دریافتنید
که رژیم غذایی حیاوی  %20الیگوفروکتیوز بیه میدت  2میاه

اثرات درمانی و سالمتی بخش اینولین

موجب کاهش قند خون (هیپوگالیسمی) شیده اسیت (.)63

الف) اثر اینولین بر قند خون و چربی

یاماشیتا و همکاران ( )1997نشان دادند که مصیر  8گیرم

فروکتوالیگوساکاریدها موجیب تحرییک ترشیح انسیولین ییا

فروکتوالیگوسییاکارید در روز بییرای یییک دورهی  14روزه در

افزایش گلوکز خون نمیشیوند ،چیرا کیه آنهیا در معیده بیه

افراد دیابتی ،منجر به کاهش گلوکز خون ناشیتا شیده اسیت

صییورت یییک ژل ویسییکوز در آمییده و جییذب گلییوکز آزاد را

( .)64دهقیییان و همکیییاران ( )2014در پژوهشیییی تیییاثیر

کاهش میدهند ،در نتیجه پس از مصر  ،قند خون افیزایش

مکملیاری اینولین بر ترفیت آنتی اکسییدانی تیام ،فعالییت

پیدا نمیکند لذا یک ترکیب مناسب برای کنترل قنید خیون

آنزیمهیای گلوتیاتیون پراکسییداز ،سوپراکسیید دیسیموتاز و

افراد دیابتی محسوب میشوند ()59

کاتاالز در بیماران دیابتی نوع  2را بررسی کردند .نتیای ایین

این ترکیبات عموما بیدون طعیم تیا کمیی شییرین هسیتند

پژوهش نشان داد که مصر روزانه  10گرم اینولین به مدت

(تقریباً  % 10شیرینی ساکارز) و از آنها مییتیوان بیه عنیوان

 8هفتییه سییبب کییاهش معنیییدار گلییوکز خییون ناشییتا و

جایگزین شکر و روغن استفاده نمود و از این جهت کیه %75

هموگلییوبین گلیکوزیلییه و افییزایش معنیییدار ترفیییت آنتییی

شکر و  %33/3روغن انرژی دارد ،میتوان آنها را در غیذاهای

اکسیدانی تام و آنزیم سوپراکسیید دیسیموتاز شید ( .)76در

رژیمی به کار بیرد .فروکتوالیگوسیاکاریدها و اینیولین بیدون

پژوهشی که توسط گافار و همکاران ( )2010انجام شد ،تاثیر

هیچگونه تغییری توسط آنزیمهیای موجیود در قسیمتهیای

اینولین اسیتخرا شیده از غیدهی کنگرفرنگیی اورشیلیم بیر

فوقانی دستگاه گوارش ،وارد کولون شیده و در آنجیا توسیط

سطوح گلیوکز و چربیی خیون در میوشهیای دییابتی میورد

بیفیدوباکتریومها تخمیر میشود که نتیجیهی ایین تخمییر،

بررسی قرار گرفت؛ نتای این پژوهش ،کاهش گلوکز را بعد از

تولییید اسیییدهای چییرب کوتییاه زنجیییر و افییزایش تییودهی

یک هفته مصر اینولین تا پایان دورهی آزمایش نشیان داد؛

باکتریایی روده میباشید ( .)60اکیو و همکیاران ( )1984در

همچنین سطوح باالی اینولین ( )%15منجر به کاهش بیشتر

تحقیقی گزارش کردند که موشهای تغذیه شده با رژیمهای

سطح قند خون در قیاس با مقادیر پایینتر اینولین بیه طیور
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 26%انسولین خون مواجه شدهاند ( .)61مارکتی ( )1993در

احسانی و همکارارن

متداولترین ترکیبات پریبیوتیک

 15%اینولین استفاده شده در رژیم غذایی موشهای دیابتی،

(.)68

به طور معنیدار کلسترول کل ،تری گلیسیرید و چربیی کیل

ب) اثر اینولین بر جذب مواد معدنی

را در قیاس با موشهای دیابتی تغذیه شده بیا رژییم غیذایی

فروکتوالیگوساکاریدها جذب مواد معیدنی همچیون کلسییم،

کنتیرل کیاهش داد .ضیمنا ،سیطوح  ،HDLبعید از تغذییهی

منیزیم و آهین را از روده تحرییک مییکننید .میثال مصیر

موشهای دیابتی با اینولین ( 10و  )%15بیه طیور معنییدار

روزانهی  8گرم اینولین به همیراه منیابع و غیذاهای حیاوی

افزایش و سطوح  LDLو  VLDLکاهش یافت (.)65

کلسیم میزان جذب را تا حدود  %33افزایش میدهد .مصر

گرگری و همکاران ( )2013اثر مکمل پریبیوتییک اینیولین

رژیمهای غذایی حاوی اینولین در بلند مدت سیبب افیزایش

غنی شده با الیگو فروکتوز بر سطح لیپیدهای سرم و التهیاب

تراکم استخوانها و در نتیجه کاهش ریسک پوکی اسیتخوان

در زنان مبتال به دیابت نوع  2را بررسیی کردنید .نتیای ایین

میشود ( .)69در پژوهشی اوهتا و همکاران ( )1993گزارش

پییژوهش نشییان داد کییه مکمییل اینییولین غنییی شییده بییا

کردند که مصیر اینیولین موجیب بهبیود جیذب کلسییم و

الیگوفروکتوز با بهبود سیطح لیپییدهای سیرم و التهیاب ،بیه

منیزیم در موشهای سالم شیده اسیت ،هیر چنید کیه فقیط

مدیریت دیابت نوع  2و عوارض ناشی از آن کمک می نمایید

جذب منیزیم ،در موشهای بدون رودهی کور افزایش داشته

( .)66اکیو و همکییاران ( )1984نشیان دادنیید کیه گنجانییدن

است .این موضوع بیان میدارد که اثر تخمیر در رودهی کیور

اینولین در رژیم غذایی موشهای تغذیه شده با چربی اشیباع

به طور ویژه برای جذب کلسیم مهم بوده است ( .)70کادری

به طور قابل توجهی میزان تیری گلیسییرید خیون و کبید را

و همکاران ( )1997بیا توجیه بیه مطالعیات انسیانی صیورت

کییاهش داد ( .)61ویلیییامز و جکسییون ( )2002اثییر مکمییل

گرفته مشاهده کردند کیه اینیولین جیذب کلسییم را بهبیود

اینولین و فروکتوالیگوساکاریدها را بر روی چربیی خیون 10

بخشید اما تیاثیری در جیذب منییزیم ،روی و آهین نداشیت

انسییییان بررسییییی کردنیییید .در  3انسییییان اینییییولین و

( .)71رابرفروید و همکاران ( )2002گزارش دادند که افزودن

فروکتوالیگوساکارید تاثیری بر سطوح کلسترول خون یا تری

 5و  10گرم اینولین در  100گرم رژیم غذایی موشهای نیر،

آسی گلیسرول نداشتند .در  3فرد دیگر کاهش قابل تیوجهی

میزان جذب کلسیم و نیز محتوای مواد معدنی استخوانها را

در تری آسیل گلیسرول مشاهده شد ،این در حالی بیود کیه

به میزان قابل مالحظهای افزایش داد ( .)72لوبو و همکیاران

فرد باقی مانیده کیاهش متوسیطی در کلسیترول LDL

( )2006در پژوهشییی نشییان دادنیید کییه مصییر  50گییرم

مشاهده شد ( .)67وجود اینیولین در رژییم غیذایی افیراد بیا

الیگوفروکتییوز بییه همییراه  7/5گییرم کلسیییم در  1 kgرژیییم

سطح کلسترول خون باال ممکن است موجب بهبود پروفاییل

غذایی ،در موشهای در حال رشد سالم ،جذب منیزیم را بیه

چربی خون شود .اینولین و الیگوفروکتوز با تغییر متابولیسیم

شکل قابل توجهی افزایش داد (.)73

چربی خون در حیوانات آزمایشگاهی مختلف اثر سیسیتمیک

ج) اثر اینولین بر یبوست

اعمال میکنند .بررسی حیوانات آزمایشگاهی نشیان داد کیه

یبوست یک بیماری مزمن چند فاکتوری است کیه اغلیب در

اینییولین بییا کییاهش تییری گلیسییرید خییون و کییاهش انییدک

افراد مسن اتفاق میافتد.

در 4

 /9مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،دوره  ،8شماره  ،4پیاپی  ،29زمستان 99

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 12:39 IRST on Tuesday January 19th 2021

ویژه در پایان دورهی آزمیایش شید .همچنیین سیطوح  10و

کلسترول خون ،متابولیسم چربی را تحت تاثیر قرار میدهید

احسانی و همکاران

متداولترین ترکیبات پریبیوتیک

فقدان محصوالت غذایی حاوی فیبر در رژیم غیذایی روزانیه،

های ماده صورت گرفت %15 ،الیگوفروکتوز به رژییم غیذایی

فعالیت بدنی کم و کیاهش تحیرک روده ،در ایجیاد یبوسیت

پایهی آنها اضافه گردید و در نهایت نتای این بررسی کاهش

دخیل هستند .مطالعات انسانی مختلف نشیان مییدهید کیه

تولییید تومورهییای پسییتان را نشییان داد ( .)80اندرسییون و

تخمیر کربوهیدارتها موجب افزایش تحرک رودهای شیده و

همکییاران ( )2001بییا انجییام مطالعییات  in vivoبییر روی

بنابراین تجویز الیگوفروکتوز و اینولین در رژیم غیذایی میی-

حیوانییات ،مشییاهده کردنیید کییه مکمییلهیای غییذایی حییاوی

تواند یبوست و ناراحتیهای شکمی را بهبود دهید و دفعیات

اینولین pH ،رودهی کور را بواسطهی تولید اسیدهای چیرب

مدفوع را افزایش دهد ( .)74,75هیداکا و همکیاران ()1991

کوتاه زنجیر (محصول نهایی تخمیر رودهای اینولین) کاهش،

گزارش کردند که مصر الیگوفروکتیوز موجیب کیاهش درد

اندازهی رودهی کور را بواسطهی تولید اسیدهای چرب کوتاه

ناشی از یبوست و خوردن اینولین موجب بهبیود یبوسیت در

زنجیر ،افزایش و همچنین ضخامت دیوارهی رودهی کوچیک

 9تا  10بیمار شده است ( .)76درد شکمی (بیه طیور عمیده

و رودهی کور را افزایش میدهنید ،کیه در نهاییت منجیر بیه

نفخ شکمی) بندرت در تعداد کمی از بیمیاران گیزارش شید.

افزایش جریان خون میشود ( .)81نتای پژوهشهای کار و

همچنین افزایش قابل مالحظه دفعات دفع در افراد سیالم بیا

گوپتا ( )2002نشان میدهد که مصر اینولین در قیاس بیا

مصر اینولین با درجه پلیمریزاسیون بییش از  25در رژییم

منابع کربوهیدراتی دیگر ماننید سیاکارز ،مییتوانید بیه طیور

غذایی روزانه گزارش شده است (.)77

معنیدار جمعیت باکتریهیای پیاتوژن ماننید باکتریوئییدها،

د) سایر اثرات درمانی اینولین

فوزوبییاکتر و کلسییتریدیاها را کییاهش و در مقابییل موجییب

پاسییاریلو و همکییاران ( )2011در پژوهشییی تییاثیر روی و

افزایش جمعیت میکروبیی میکروارگیانیزمهیای مفیید ماننید

اینولین را در درمان اسهال در کودکان  3تا  36ماهه بررسی

بیفیدوباکتریومها شود (.)16

کردند .نتای آزمایشیات آنهیا نشیان داد کیه روی و اینیولین

ویژگیهای تکنولوژیکی و پریبیوتیکی اینولین

دورهی اسییهال بیمییاران را بواسییطهی تحریییک جییذب آب و

خیییوا

الکترولیتها در سرتاسر موکوس روده محیدود کردنید و نییز

فروکتوالیگوسییاکاریدها سییبب شییده تییا اییین مییاده از نظییر

موجب مهار پیاتوژنهیا شیدند ( .)78فروکتوالیگوسیاکاریدها

متخصصین صینایع غیذایی میورد توجیه قیرار گییرد .نتیای

نقش مهمی در بهبود اسهال دارند ،مخصوصا وقتی اسهال بیا

پژوهشهای انجام گرفته نشان میدهد که اینولین با درجیه-

عفونتهای رودهای مرتبط باشد .این مورد ممکین اسیت بیه

ی پلیمریزاسیون باالی  10در محیطهیای آبیی بیه صیورت

طور مستقیم مربوط به اثر بازدارندگی بیفیدیوباکتریومها بیر

میکروکریستال و یا تکههای کوچک ژل حل مییشیود (.)82

روی باکتریهای گرم مثبیت و گیرم منفیی باشید .در واقیع

این میکروکریستالها در دهان احساس دهانی چیرب ایجیاد

فروکتوالیگوساکاریدهای فراسودمند جذب آب و الکترولیتها

میکننیید .از اییین خاصیییت در تولییید ماسییت بییدون چییرب،

را در رودهی کوچک بهبیود مییدهنید و در نتیجیه موجیب

شکالت ،بستنی و سوسیسهای تخمیری کم چرب اسیتفاده

کاهش اسهال میشوند ( .)79تاپر و رابرفروید ( )1999تیاثیر

شده است و نتیای بدسیت آمیده حکاییت از عیدم تغیییر در

اینولین و الیگوفروکتوز را بر سیرطان پسیتان و رشید تومیور

ارگانولپتیکی محصوالت تولید شده دارد .عالوه بر این

خوا

تکنولیییوژیکی منحصیییر بیییه فیییرد اینیییولین و
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دالیل زیادی چون کهولت سن ،داروها ،مصر کیم مایعیات،

بررسی کردند .در این مطالعهی مقدماتی که بر روی میوش-

احسانی و همکارارن

متداولترین ترکیبات پریبیوتیک

جایگزین چربی سبب افزایش پوکی ،عیدم تغیییر در حجیم،

پریبیوتیکی اینولین را براساس مییزان رشیید گونییههییای

باالبردن میزان جذب آب در خمیر و به تعویق انداختن بیاتی

پروبیوتییک بر روی  % 1پریبیوتیک در قیاس با  % 1گلیوکز

شده است (.)83

تحت همان شرایط بعد از گذشت  24ساعت بررسی کردنید.

از سوی دیگر ،اسیتفاده از اینیولین در تهییهی نوشییدنیهیا،

نتای این بررسی بر این موضوع داللت داشیت کیه بیاالترین

آبمیوهها و شکالتها سیبب ایجیاد بافیت و احسیاس دهیانی

میزان رشید الکتوباسیوس پاراکازئی بیر روی اینیولین بیوده

شبیه نمونههای تولید شده با شکر مییشیود .بیه طیور کلیی

است که به طور معنیداری باالتر از رشد بر روی گلوکز بود و

ارزیابیهای حسیی انجیام گرفتیه بیر روی تیأثیر اسیتفاده از

کمترین میزان رشد ،مربوط به رشد بیفیدوباکتریوم بیر روی

ارگییانولپتیکی

گاالکتوالیگوساکارید بود .در همین زمینه نشان داده شد کیه

فراوردههای غذایی و نوشییدنیهیای حیاوی ایین ترکیبیات،

اینولین سوبسترای مناسبی بیرای رشید بیفیدوباکتریومها در

حکایییت از افییزایش پییذیرش مصییر کننییده و بهبییود اییین

مقایسه با گلوکز است (.)88

ویژگیییهییا دارد کییه از جملییه میییتییوان بییه بهبییود خییوا

موسکاتو و همکاران ( )2006در یک بررسی مشاهده کردنید

رئولییوژیکی ماسییت ( ،)84 ،51جلییوگیری از بییزرگ شییدن

که ویژگیهای کیفی کیک شکالتی با خاصیت عملگرایی در

کریستالهای یخ در بسیتنی و محصیوالت منجمید و بهبیود

اثر افزودن اینولین بهبود پیدا کرد .در ایین تحقییق افیزودن

احساس دهانی نوشیدنیها اشاره نمیود .نتیای بررسییهیای

 6%اینولین به فرموالسیون سبب بهبود چسبندگی و حجیم

پژوهشییگران بییر روی فروکتییان حکایییت از افییزایش ارزش

نمونههای کیک شیکالتی در مقایسیه بیا نمونیهی

اینییولین و فروکتوالیگوسییاکاریدها ب یر خییوا

تغذیهای و بهبود خوا

مخصو

تکنولیوژیکی در محصیوالت غیذایی

شاهد شید ( .)89کیی و همکیاران ( )2006دریافتنید کیه

دارد ،از این رو فروکتانها میتوانند در آینده به عنیوان میواد

افزودن اینولین با طول زنجیر متفیاوت در سیطوح  3 ،1/5و

اولیهی فراسودمند در تولید انواع مواد غذایی میورد اسیتفاده

 4%در ماست کم چرب سبب افزایش ویسکوزیتهی تیاهری

قرار گیرند .افزایش استفاده از الیگوساکاریدهای پریبیوتیکی

میشود که این افزایش بیشتر زمانی است که اینولین بلنید

(فروکتییانهییا) در صییینعت غییذا منجیییر بییه جسیییتجوی

زنجیر استفاده میشود .مهمتیرین اثیر افیزودن اینیولین بیه

میکروارگانیزمها و آنزیمهای جدیید بیرای تولیید آنهیا شیده

ماست کم چرب بر صفات بافتی میباشد کیه سیبب ایجیاد

است (.)85

حالت خامهای شدن میشود ،نمونههای با  %3اینولین بلنید

اصطالح پریبیوتیک ،بیه کربوهییدراتهیایی چیون اینیولین

زنجیر بیشیترین ضیخامت ،تیردی ،چسیبندگی و احسیاس

اطالق میشود که رشد باکتریهای مفیید (پروبیوتیکهیا) را

دهانی خامهای را داشتند ( .)90آراگیون-آلگیرو و همکیاران

به شکل انتخابی تحریک مییکننید .بیرای توصییف فعالییت

( )2007در یک مطالعه افزودن اینیولین بیه دسیر شیکالتی

پییریبیییوتیکی اینییولین ،معمییوال رشیید الکتوباسیییلوسهییا و

حاوی الکتوباسیلوس پاراکازئی را مورد بررسیی قیرار دادنید.

بیفیدوباکتریومها بررسی میشود ( .)86اینیولین بیه سیرعت

نتای آزمایشات نشان داد که پروبیوتیکهیا در طیی  28روز

توسیط باکتریهیای رودهای میورد اسیتفاده قیرار مییگیرد،

در نمونه زنده باقی ماندند و اینولین در ماندگاری آنهیا تیاثیر

هرچند درجه پلیمریزاسییون روی سیرعت مصیر اینیولین

منفیی نداشیت .رشید کپک و مخمیر کیه مییتوانید دورهی
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بکار بیردن فروکتوالیگوسیاکاریدها در تولیید نیان بیه عنیوان

میییوثر اسیییت ( .)87رائیییو و همکیییاران ( )1999فعالییییت

احسانی و همکاران

متداولترین ترکیبات پریبیوتیک

نمونیهی حیاوی اینولین کمتر از نمونهی بدون اینیولین بیود

افزایش داد و نیز از نظر ویژگیهای حسی بیشترین مقبولیت

( .)91دانکور و همکیاران ( )2007اثیر افییزودن اینییولین و

مربیوط بییه نمونییهی حییاوی  %25پکتییین و نمونییهی حییاوی

نیوعی فیبیر رژیمیی طبیعیی حاصیل از ذرت ( )Hi-mizeرا

ترکیب اینولین و پکتین به میزان  %50بیود ( .)95ولپینیی-

بیییر بقیییای بییاکتریهیییای الکتوباسیییلوس اسیییدوفیلوس و

راپینا و همکاران ( )2012اثرات ناشی از افیزودن اینیولین و

الکتوباسیلوس کازئی در ماست سینبیوتییک بیه مییدت 28

الیگوفروکتوز را در تولید کیک پرتقالی میورد بررسیی قیرار

روز بررسی کردنید .نتیای حاصیل نشیان داد کیه مانیدگاری

دادند .نتای حاکی از قهوهایتر شدن پوستهی کیک به دلیل

پروبیوتییکهیا در حضیور اینییولین بهتییر بیوده اسییت .در

انجام واکنش میالرد توسط اینولین در مقایسیه بیا نمونیهی

صیورتیکه در حضیور فیبر رژیمی طبیعی حاصل از ذرت یک

شاهد بود .ارزیابی حسی انجام شده بر روی نمونههیا نشیان

سیکل لگاریتمی کاهش در تعداد باکتریها مشاهده گردیید.

دهندهی آن بود که ،مقبولیت کیکهای شاهد و نمونههیای

اینیولین در مقایسیه بیا فیبیر رژیمی طبیعی حاصل از ذرت

حاوی جایگزین یکسان بوده است (.)96

در مقادیر کمتر باعث تحریک رشد پروبیوتیکها شده اسیت.

دامن افشان و همکاران ( )2012در پژوهشی تاثیر جیایگزین

افیزودن اینیولین هیمچنیین باعیث افیزایش ویسیکوزیته بیه

کردن چربی با اینولین را در کییک روغنیی بررسیی کردنید.

طور معنیدار شیده اسیت ( .)92آکیین و همکیاران ()2007

نتای بررسی ویژگیهای حسی کیک نشان داد که جیایگزین

تاثیر افزودن اینولین را به مخلوط بستنی پروبیوتیک ارزیابی

کردن اینولین به جای روغن به میزان  ،%20بیشترین امتییاز

کردند .نتای نشان داد کیه تعیداد باکتریهیا در نمونیههیای

طعم و مقبولیت کلی را به خود اختصا

کنتییرل یییک سیییکل لگییاریتمی کمتییر از نمونییههییای دارای

احسییانی و همکییاران ( )2015در تحقیقییی اثییرات افییزودن

اینولین بود که موید این مطلیب اسیت کیه حضیور اینیولین

عصارهی برگ گییاه کنگرفرنگیی (بیه عنیوان یکیی از منیابع

باعیییث تحرییییک رشییید الکتوباسییییلوس اسییییدوفیلوس و

دارای اینولین) بر ویژگییهیای فیزیکوشییمیایی و میکروبیی

بیفیدوباکتریوم الکتیس شده است ( .)93حسین و همکاران

ماست پروبیوتیک را بررسی کردند .نتای آنها نشیان داد کیه

( )2011تأثیر افزودن کنگرفرنگی به عنوان منبعی از اینولین

افزودن عصارهی کنگرفرنگیی بیه ماسیت پروبیوتییک مییزان

در تولید کیک کم کالری را مورد بررسی قرار دادند .در این

آباندازی ماست را کاهش و نیز محتیوای ترکیبیات فنلیی و

پژوهش ،ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نمونههای کیک حاوی

خاصیت آنتی اکسیدانی آن را افزایش داده اسیت .همچنیین

 %25جایگزینی کنگرفرنگی به جای چربیی ،در مقایسیه بیا

افزودن عصارهی گیاه موجب افزایش قابلیت زیستی باکتری-

نمونهی شاهد بهبود یافت .نتای ارزیابی حسی نیز بیانگر آن

هییای پروبیوتیییک شییده اسییت ( .)98احسییانی و همکییاران

بود که طعم ،بافت و تاهر نمونههای با  %25جایگزین چربی

( )2018در پژوهشی دیگر ،ویژگیهای بیوشییمیایی ماسیت

در مقایسه با نمونهی شیاهد از مییانگین امتییازی بیاالتری

پروبیوتیک حاوی اینیولین اسیتخرا شیده از ریشیهی گییاه

برخییوردار بییوده اسییت ( .)94طلییوعی و همکییاران ()2011

کنگرفرنگی را در پایان مرحلهی تخمییر میورد بررسیی قیرار

ویژگیهای بافتی و حسی سس مایونز کم چرب تهیه شده با

دادند .نتای آنهیا نشیان داد نمونیههیای ماسیت پروبیوتییک

اینولین و پکتین را مورد بررسی قرار دادند .نتیای نشیان داد

حییاوی اینییولین دارای افییزایش اسیییدیتهی سییریعتر ،زمییان
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نگهداری محصول را کوتاه کند ،در طی دورهی نگهیداری در

افییزودن اینییولین و پکتییین میییزان سییفتی و ویسییکوزیته را

احسانی و همکارارن

متداولترین ترکیبات پریبیوتیک

مقایسه با نمونهی کنترل بودند (.)84

زمینی ترشی انجام میشود ( )16و معموال شرایط اسیتخرا

استخراج اینولین از منابع گیاهی مختلف

اینولین که در برگیرندهی سیه متغییر دمیا ،زمیان و نسیبت
(Liliaceae

حالل به گیاه مورد نظر است برای رسیدن به بهترین نتیجیه

) ،نرگسیان ( ،)Amaryllidaceaeگنیدمیان ( )Gramineaeو

بهینهسازی میشود ( .)103لوپز-مولینا و همکیاران ()2005

آفتابگردان ( ))Compositaeفروکتیانهیا را در مقیادیر قابیل

اینییولین را از برگچییههییای کنگرفرنگییی بییا اسییتفاده از روش

توجهی تولید میکنند ( )99و آنها را به عنوان یک اندوختیه

استخرا آبی استخرا کردند .نتای پژوهش آنهیا نشیان داد

در حییداقل یکییی از اندامهایشییان در طییی چرخییهی زنیدگی

که درجهی پلیمریزاسیون اینولین استخرا شده حیدود 46

ذخیره میکنند ( .)99 ،16اینولین در ریشهها و رییزومهیای

بود که نسبت به اینیولین اسیتخرا شیده از گیاهیانی چیون

برخی از سبزیهای مصرفی ،میوههیا ،حبوبیات ،کنگرفرنگیی

کاسنی ،سیب زمینی ترشی و گل کوکب بلندتر بیود (.)104

( ،)51–53ترهفرنگی ،پیاز ( ،)54سیر ،گندم و کاسنی وجیود

لینگیون و همکاران ( )2007اسیتخرا اینیولین را از غیدهی

دارد ( )74و نیز توسط گونههای باکتریایی زیادی تولید می-

سیب زمینی ترشی بررسی کردند و گزارش دادند کیه دمیا و

شود ( .)99با وجود محتیوای بیاالی اینیولین در بخیشهیای

نسبت آب به غدهی سیب زمینی ترشی بیشترین تاثیر را بیر

هوایی بسیاری از گیاهان خانوادهی گندمیان (دانههیا) ،فقیط

راندمان اینولین استخراجی داشیته اسیت ( .)105میالنیی و

تعداد اندکی از این گونههای گیاهی مناسب برای کاربردهای

همکاران ( )2010کیارآیی امیوا فراصیوت را در اسیتخرا

غذایی هستند ( .)101 ،100این مساله ممکن است به علیت

اینولین از غدهی سیب زمینی ترشی و بهینیهییابی شیرایط

حضور برخی از ترکیبات مداخله کننده در این گیاهان باشید

استخرا را به روش سطح پاسخ بررسی کردنید ،نتیای ایین

که مانع از استخرا و خالصسازی راحت اینولین مییشیوند.

پییژوهش نشییان داد کییه زمییان تییاثیر بیشییتری بییر رانییدمان

محتوای اینیولین از مقیادیر کیم (در میوز حیدود  %0/5وزن

استخرا اینیولین داشیته اسیت ( .)106میالنیی و همکیاران

خشک میوه) تا مقادیر زیاد (در پیاز خام خشک شده ،حدود

( )2011در میییورد اسیییتخرا اینیییولین از گییییاه شییین

 18%/3وزن خشییک میییوه و در سیییر خشییک شییده ،حییدود

( )Tragopogon pratensis Lبیان کردند که دو فاکتور دما و

 28%/2وزن خشک میوه) در گیاهان مختلف متفیاوت اسیت

زمان تاثیر بیشتری بر راندمان استخرا اینیولین از ریشیهی

( .)99در کاسنی ،اینولین به عنوان یک کربوهیدارت ذخیره-

گیاه داشته است (.)107

ای در ریشهی اصلی عمودی تازه ذخیره میشود و میزان آن

حسینی نژاد و همکاران ( )2013اینولین را از گییاه کاسینی

در حدود  %42وزن خشک ریشه است ( .)16کنگرفرنگی نیز

یک ساله بومی و کاسنی با منشأ خارجی استخرا کرده و با

به لحاظ درصد باالی اینولین نسبت به مقدار مادهی خشیک

نمونهی اینولین تجاری و اینیولین حاصیل از غیدهی سییب

از مهمترین منابع تولید اینولین به شیمار مییآیید (،53 ،22

زمینی ترشی مقایسه کردند .نتای این پژوهش نشان داد که

 ،)84و به مانند کاسنی ،اینولین سنتز شده را به عنوان ییک

بیشترین درصد اینولین استخراجی مربوط به سیب زمینیی

کربوهیدرات اصلی در اندامهای ذخییرهای ،ذخییره مییکنید

ترشی با  %81/77و سپس کاسنی دو ساله بیا  %79/02بیود.

(.)102

اینولین استخراجی از کاسنی دو ساله در مقایسیه بیا سیایر

تقریبا  %15از گونههای گیاهی گلدار (سوسنیان
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انکوباسیون کوتاهتر و اسیدیتهی قابل تیتر نهیایی بیشیتر در

در مقیییاس تجییاری ،اسییتخرا اینییولین از کاسیینی و سیییب

احسانی و همکاران

متداولترین ترکیبات پریبیوتیک

برخوردار بود ( .)108پیورفرزاد و همکیاران ( )2015بهینیه-

کاهش دهند .همچنین این گروه از مواد غذایی ممکن اسیت

سازی شیرایط اسیتخرا آبیی فروکتیان از غیده سیریش بیا

موجب بهبود شرایط عمیومی بیدن ،کیاهش ریسیک برخیی

استفاده از طرح باکس بنکن را مورد مطالعه قرار دادند که بیا

بیماریها و حتی درمان برخی از بیمیاریهیا شیوند .در ایین

بررسی جدول آنالیز واریانس مشخص شد که دمای استخرا

بین ،پریبیوتیکها ترکیبیات غیرقابیل هضیم فراسیودمندی

در مقایسه با سایر پارامترهای اسیتخرا  ،تیاثیر بیشیتری بیر

هستند که به طور انتخابی توسط برخی از باکتریها تخمییر

فروکتیان داشیته اسیت ( .)109تیواری و

شده و تغیییرات خاصیی در ترکییب و فعالییت باکتریهیای

همکاران ( )2015گزارش دادند کیه دماهیای بیاال (،)90˚C

گوارشی بوجود میآورند که فواید بسیاری بر سالمت میزبیان

ریشهی بیاال ( )1:40و زمیانهیای کوتیاه (min

دارند .این مواد به عنوان سوبسترا بیرای رشید بیاکتریهیای

راندمان اسیتخرا
نسبت آب به

 )30موجب میشود که بیاالترین مییزان رانیدمان اسیتخرا

رودهای استفاده میشوند و عموما از طریق رژیم غیذایی وارد

اینولین از ریشهی کاسینی حاصیل شیود ( .)103درجیانی و

میییشییوند و شییامل آن دسییته از غییذاهایی هسییتند کییه در

همکیاران ( )2015عملکیرد فروکتیانهیای ارقیام خیارجی و

قسمتهای فوقانی دستگاه گوارش جذب نمییشیوند ،ماننید

تودههای بومی کاسنی را مقایسه کرده و بهینهسیازی روش

الیگوسییاکاریدهای غییییر قابیییل هضییم ،فیبرهییای رژیمییی و

را بررسی کردند ،نتای این پژوهش نشان داد که با

پروتئینهایی که به طور هضم نشیده بیه کولیون مییرسیند.

استخرا

افزایش دما راندمان استخرا فروکتیان افیزایش پییدا کیرده

بعضی از پپتیدها ،پروتئینهیا و برخیی لیپییدهای وییژه هیم

است .همچنین تأثیر نسبت آب به مادهی جامد در افیزایش

میییتواننیید بییه عنییوان پییریبیوتیییک محسییوب شییوند امییا

راندمان استخرا نسبت به زمان بیشتر بود ( .)110احسیانی

کربوهیییدراتهییای غیییر قابییل هضییم ،پیییریبیوتییییکهیییای

و همکییاران ( )2016اینییولین را از ریشییهی گیییاه دارویییی

معتبرتیری هستند .پریبیوتیکها عالوه بیر اثیرات سیودمند

کنگرفرنگی با استفاده از روش سطح پاسخ استخرا کردنید.

فراوان بر ترکیب فلور روده ،جذب مواد معدنی ،ترکیب چربی

نتای این مطالعه نشان داد ،باالترین میزان راندمان استخرا

خون و جلوگیری از سرطان رودهی بیزرگ ،میییتواننیید در

اینولین به میزان  ،%8/01مربوط به دمای  ،95 ˚cزمان

min

فرموالسییون میواد غذایی به کار روند و تاثیر مثبیت و قابیل

 35/67و نسبت آب به ریشه ( )1:9با میزان مطلوبییت %92

مالحظییهای بییر خصوصیییات ارگییانولپتیکی محصییول داشییته

بود (.)53

باشند .اینولین به عنوان شاخصترین ترکیب فیبیری پیری-

بحث و نتیجهگیری

بیوتیک ،محلول در آب با میزان کالری کیم اسیت و مصیر

امروزه و در عصر میدرن گیرایش بیه تولیید و مصیر میواد

این ترکیب فراسودمند سبب کاهش سطوح تیریگلیسیرید و

غذایی فراسودمند در سرتاسر جهان ،افزایش چشمگیری پیدا

چربی نیز میگردد و به عنوان جایگزینی موفق برای چربی و

کرده است به این دلیل که مصر کنندگان در انتخاب رژیم

قند به حسیاب مییآیید .همچنیین از طرییق بهبیود هضیم،

غذاییشان ،با آگاهی زیاد غذاهای کم کالری بیا ویژگییهیای

افزایش تناوب دفع و حجم میدفوع بیه بهبیود عملکیرد روده

حداکثری سالمت بخشی را مطالبه میکننید .میواد غیذایی

کمک مینماید .اینولین ترکیبی پریبیوتیک و بیفییدوژنیک

فراسودمند ،حاوی ترکیباتی با فعالیت بیولوژیکی هستند کیه

میییباشیید .بییدین معنییی کییه رشیید بییاکتریهییای مفیییید
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نمونههای اینولین از درجه پلیمریزاسییون بیاالتری ()41/9

قادرند سالمت مصر کننده را ارتقا و خطر ابتال به امراض را
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احسانی و همکارارن

متداولترین ترکیبات پریبیوتیک

 از این رو فروکتانها میتوانند در آینیدهای نزدییک بیه،دارد

 که بیرای.(پروبیوتیکها) را به شکل انتخابی تحریک میکند

عنوان مواد اولیهی فراسودمند در تولیید انیواع میواد غیذایی

 معمیییوال رشییید،توصییییف فعالییییت پیییریبییییوتیکی آن

 با توجه بیه ویژگییهیای ارزشیمند.مورد استفاده قرار گیرند

 اینولین.الکتوباسیلوسها و بیفیدوباکتریومها بررسی میشود

 تغذیهای و تکنولوژیکی مطرح شده در مورد اینیولین،درمانی

 بیافتی،در صنایع غذایی موجب بهبود ویژگیهای رئولوژیکی

 معرفی منابع گیاهی،و با هد کاهش هزینههای واردات آن

 به طور مثال اسیتفاده از.و حسی محصوالت مختلف میشود

جدید با خاصیت پریبیوتیکی (به طور ویژه اینیولین) جهیت

 آبمیوهها و شکالتهیا سیبب،اینولین در تهیهی نوشیدنیها

.استخرا و بهرهبرداری ضروری به نظر میرسد

ایجاد بافت و احساس دهانی شبیه نمونههای تولید شیده بیا

تشکر و قدردانی

،رئولیوژیکی ماسیت

 همچنیین بهبیود خیوا.شکر میشود

این مقاله حاصیل مطالعیات انجیام شیده بیه منظیور اجیرای

جلوگیری از بیزرگ شیدن کریسیتالهیای ییخ در بسیتنی و

) آقای جالل احسیانی بیودهPh.D( رسالهی دکتری تخصصی

محصوالت منجمد و بهبود احسیاس دهیانی نوشییدنیهیا از

که بدینوسیله از دانشگاه فردوسی مشهد بیه خیاطر تصیویب

 نتای بررسییهیای.مفید این ترکیب می باشد

. قیییدردانی مییییشیییود36725 ایییین طیییرح بیییا کییید

پژوهشگران بیر روی فروکتیانهیا حکاییت از افیزایش ارزش
تکنولیوژیکی در محصیوالت غیذایی
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ABSTRACT
Introduction
Prebiotics are indigestible substances in the upper gastrointestinal tract that
have a positive effect on the health host improvement due to the stimulation of
growth and activity of a group of beneficial bacteria in the colon (probiotics).
Short-chain fructooligosaccharides such as β-glucan fibre, resistant starch,
pectin, inulin and many indigestible carbohydrates are examples of prebiotic
compounds. Inulin is a storage biological polymer composed of D-fructose
molecules with β (1
2) bonds, which at the end has a D-glucose molecule
with α (2
1) bond. Inulin configuration and arrangement of fructose
monomers causes inulin to be indigestible in the human gastrointestinal tract
and Inulin doesn't increase blood sugar levels. Also, inulin has beneficial
effects on the composition of the intestinal flora, minerals absorption, the
combination of blood lipids and the prevention of colon cancer. Inulin
stimulates the growth of health beneficial microorganisms while inhibiting
enteropathogenic bacteria. The beneficial microorganisms ferment inulin and
produce acids including short-chain fatty acids that lower the pH in the colon
and inhibit pathogens. The amount of inulin in different plants varies from 1%
in bananas to more than 15% in chicory root. Fructan-type inulin is found
mainly in a variety of dicotyledonous plants belonging to the genus Astrases,
including chicory, Jerusalem artichoke, artichoke, dandelions and dahlia. The
present study introduces the most common of salutary prebiotic combinations,
especially inulin.
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