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  )کوئرکوس برانتی( از بلوط شده استخراج ساکاریدهاي پلی بیوتیکیپري فعالیتبررسی 
 

 2زاد و صبیحه سلیمانیان 2محمود شیخ زین الدین ،1مهرنوش تدینی

  اهواز، ایران ،آزاد اسالمیدانشگاه  واحد اهواز، ی،گروه علوم و صنایع غذای 1 
  دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران2

  07/10/1395تاریخ پذیرش:  ؛ 08/04/1395 تاریخ دریافت:
  چکیده

مزمن مانند چاقی و  هاي بیماريرخی در جلوگیري از بروز ب تواند میمیزبان  اي رودهفلور کنترل وضعیت میکرو سابقه و هدف:
هستند که از طریق  هضمی یرقابلغغذایی  مواد ها بیوتیکپري .باشد مؤثر دوممرتبط با آن مانند دیابت نوع  هاي بیماريبرخی 

خی بر. دنبال خواهند داشته اثرات سالمتی بخش براي میزبان ب بزرگ يدر روده ها پروبیوتیکتحریک انتخابی رشد یا فعالیت 
سرطان، بروز کاهش مواد معدنی،  برجذباثر ، تم ایمنیعملکرد بهتر سیس شامل ها بیوتیکپريمزایاي سالمتی بخش مرتبط با 
، ، بیماري قلبی، دیابت غیر وابسته به انسولیناي روده هاي بیماريکاهش بروز عفونی،  هاي بیماريکاهش احتمال ابتال به اسهال و 

 تعیین ،از بلوط شده  استخراج ساکارید یپل یبیوتیکپريبررسی قابلیت  حاضر پژوهشاز . هدف اشدبمی چاقی و پوکی استخوان
   .ه استبودو عملکردي  مانیساخت هاي، ویژگیاکسیدانیفعالیت آنتی

  
 جداسازي و رسوب با اتانول ، استخراج با آب داغزدایی یچربل بعد از طی مراح بلوط يیوهم ساکاریدهاي یپل :ها روشمواد و 

ایـن  بعـد اثـري مرحلـهبررسـی شـد. در  تنـیبرون صورت بهنسبت به شرایط هضم اسیدي و آنزیمی آن  سپس مقاومت .ندشد
بررسـی  مـورد اینـولین تجاري بیوتیکپري) در مقایسه با A7 پالنتارومالکتوباسیلوس پروبیوتیک ( باکتريبر رشد  ساکاریدها پلی

اینولین  پروبیوتیک در محیط حاوي اکتريبیا محصول نهایی حاصل از تخمیر  یدشدهتوله زنجیر دهاي چرب کوتااسیقرار گرفت. 
مورد بررسی  جرمی سنجی یفط -کروماتوگرافی گازي با) A7 الکتوباسیلوس پالنتاروم(همراه پروبیوتیک ه ب و پلی ساکارید بلوط

 پیکریـل هیـدرازیل-1دي فنیل -2،2مهار رادیکال آزاد  آزمون انیز ب پلی ساکارید بدست آمده اکسیدانیفعالیت آنتی. قرار گرفت
 از روش  پلـی سـاکاریدها املیعـ يها گروه شناسایی بررسی ارتباط خصوصیات ساختاري و منظور به. تمورد ارزیابی قرار گرف

   استفاده شد. ايو رزونانس مغناطیس هسته  تبدیل فوریه قرمز مادون سنجیطیف
  

 ي شده سازي یهشبشرایط  در خوبیمقاومت ، درصد 3ي هیدرولیز ا نشان دادن بیشینهب پلی ساکارید بلوط نتایجبر اساس  :ها یافته
 بررسـیپروبیوتیـک مـورد  بـاکتري یمان زنـدهو افـزایش قابلیـت تحریـک رشـد از  این پلی سـاکاریدها چنینم. هداشتهضم 

 حاوي هاي یطمحدر  شده یدتولبررسی اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر  . نتایج حاصل ازبرخوردار بود) A7 الکتوباسیلوس پالنتاروم(
 نیـز اسید بوتیریکو اسید پروپیونیک اسید غالب بوده و مقادیر کمی  عنوان به سید استیکنشان داد ا پلی ساکارید بلوط و اینولین

 40و  20 يهـا غلظتدر  AP از بلوطپلی ساکارید استخراج شده  اکسیدانی یآنت. فعالیت ندشناسایی شددر محیط حاوي اینولین 
شامل  اکسیدانی یآنتباندهاي شاخص مرتبط با فعالیت . بوددرصد  24/82 ±78/1و  94/69±35/1حدود ترتیب  بر لیتر به گرم یلیم

   .ندمشاهده شد ايرزونانس مغناطیس هستهو  مادون قرمز تبدیل فوریهطیف در سولفات و پیوندهاي بتا  ،کربونیل

                                                
 :مسئول مکاتبهm.t.tadayoni@gmail.com 
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مناسب  بیوتیکپريیک  عنوان به تواند یماز بلوط  شده  استخراجترکیبات  دادنشان پژوهش نتایج حاصل از این  :گیري یجهنت
مرتبط هستند.  باهم پلی ساکاریدهاي بلوط مناسب یبیوتیکپريو خاصیت  باال اکسیدانی یآنتفعالیت  رسد یمنظر ه باستفاده شود. 

استخراج ترکیبات  در منبع بالقوه عنوان به تواند یم، بلوط هاآنو قیمت باالي  بیوتیکپريبا توجه به افزایش تقاضا براي ترکیبات 
  جهت کاربرد در مواد غذایی فراسودمند معرفی شود. بیوتیکپري

  

  بیوتیکپري، مواد غذایی فراسودمند، اکسیدانی یآنتفعالیت بلوط،  :کلیدي يها واژه
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 مقدمه
یند تدریجی است و ایجاد میکروفلور روده یک فرا

نـوع زایمـان، وضـعیت فلـور  تأثیراین موضوع تحت 
 گیرد مینوزاد قرار ي تغذیهمیکروبی روده مادر و نوع 

ــه .)11( ــور  غلب ــدوباکتریاییفل ــرایط  بیفی در روده ش
با افزایش  نماید.ایجاد می سالمتی بر يمؤثرمطلوب و 

 بیفیـدوباکترسـهم  ،یسـال بزرگدوران در  یژهو به سن
ایـن  .یابـد میکاهش  روده فلور میکروبی کل بهسبت ن

مشکالت فیزیولوژیکی، عدم عملکـرد منجر به  مسئله
ــی ــتم ایمن ــت سیس ــه  و درس ــیت ب ــزایش حساس اف

فلـور روده  بنابراین تغییر ؛شود می اي روده هاي عفونت
نظـر ه بسیار مهم ب بیفیدوباکترسمت جمعیت بیشتر ه ب

 بیفیـدوباکتر ردنواردکـ هـاحـل راه. یکـی از رسد می
 اسـت تـا غـذایی هـاي فراورده درپروبیوتیک  عنوان به

. علیرغم )1( بهبود یابد کولونمیکروفلور نوع و تعداد 
سـالمتی انسـان نتـایج  بـر هـا پروبیوتیکاثرات مفیـد 

در  هـا آن انـدك رشد و مانـدگاري حاکی ازها بررسی
راهکارهــایی  تحقــقبنـابراین  دارد؛سیسـتم گوارشــی 

 کولـونمطلـوب در  هـاي باکتريرشد  ریکحجهت ت
 تحریـک در مـؤثر حـلراه. )17(باشد می توجه جالب
سـازي غنـی بیفیـدوباکتر خصوصـاً ها پروبیوتیکرشد 

را  بیوتیـکپـري. سـتا هـا بیوتیکپريبا  مواد غذایی
تعریـف  هضـمی یرقابلغماده غـذایی  عنوان به توان می

عالیت یک که از طریق تحریک انتخابی رشد یا ف نمود
لون بر سالمتی ودر ک ها باکتريیا تعدادي محدودي از 

 یاثـرات سـالمت عمده. )28، 24( گذارد میمیزبان اثر 
لـون و وکرد کـعمل سازينهیبه به ها بیوتیکپريبخش 
بیشـتر  این اثرات سالمتی بخش .گردد یبرمسم یمتابول

ر در ییـا تغیـان یش بیمانند افزا ییها سمیمکاناز طریق 
ش وزن یر، افـزایـوتـاه زنجکدهاي چـرب یب اسکیتر

د یـــاهش در تولکـــلـــون، وک pHاهش کـــمـــدفوع، 
ان یش بیننده، افزاکاء یاح يها میآنزازته و  يها فراورده

ــا نیپروتئ ــا بیومارکرب يه ــده ی ــد کنن ــايان ــاص  ه خ

متابولیسـم لیپیـدها، مـواد معـدنی و کنتـرل  يینهدرزم
المتی اثـرات سـ .)22( گیردصورت میسیستم ایمنی 

ــر  ضــد بخشــی همچــون تقویــت سیســتم ایمنــی، اث
، بهبود اسهال، کاهش کلسترول خون، کنتـرل یسرطان

مـزمن کلیـوي،  هـاي بیماريوزن، بهبود دیابت، بهبود 
 کنترل جذب مواد معدنی و جلوگیري از ابتال به پوکی

 يهـا در پژوهش هـا بیوتیکپـريانواع استخوان براي 
ـــف ـــزارش مختل ـــده  گ ـــت ش  .)25، 24، 22( اس

ممکن است مسـتقیماً از منـابع طبیعـی  ها بیوتیک پري
فراینـدهاي  طیاستخراج شوند. همچنین ممکن است 

وسیله فرایندهاي سـنتز هیا ب ساکاریدها پلیشیمیایی از 
تولید شوند. بیشتر  ساکاریدها ديشیمیایی یا آنزیمی از 

دریـایی  هـاي آلگگیاهی یـا  ساکاریدهاي پلیاز  ها آن
 هـا آن ترین معروفکه از  اند شدهسازي جدایا  سنتز و

ــــه  تــــوان می  ،هــــاســــاکاریدالیگــــوفروکتــــوب
ــوالکتوالیگوســاکاریدگا ــا، زایل ــاســاکاریدالیگــوه  و ه

. با توجـه بـه )22(الیگوساکاریدها اشاره کرد ایزومالتو
 هـاي نقشدر بهبـود سـالمتی و  ها بیوتیکپريمیت اه

بـود خصوصــیات در به هـا آنتکنولـوژیکی برخـی از 
در کشـورهاي هـاي زیـادي  تالش، کیفی مواد غـذایی

از منـابع  جدیـد هـاي بیوتیکپريبراي یافتن مختلف 
و با خصوصیات عملکـردي مضـاعف  طبیعی مختلف

 در مقایسه با انـواع مرسـوم و وارداتـی تر پایینقیمت 
 صورت گرفته است. 

و خـانواده  1کوئرکـوسبلوط متعلق به جنس  میوه
 يگونـه بـیش از دویسـتاست. این جـنس  2فاگاسه

کوئرکـوس  گونهچهار در بین . گیرد می برمتنوع را در 
و  کوئرکــوس لیبــانی، کوئرکــوس اینفکتوریــا، برانتـی

 ،کننـد میزاگرس رشـد  منطقهدر  که کوئرکوس پتري
ــی  ــوس برانت ــتري داردکوئرک ــی بیش در . )23( فراوان

ترکیبـات داراي  ارقام متفاوت آنمختلف  هايپژوهش

                                                
1. Quercus 
2. Fagaceae 
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علیـه برخـی  یکروبیضـدم اثرو اکسیدانی متنوع  یآنت
و  اشرشــــیاکلی جملـــه ازمیکروبـــی  يها گونـــه

. )20، 4، 3( انـــدبـــوده اســـتافیلوکوکوس اورئـــوس
بلوط در ایران و کاربردهاي غـذایی  گسترده دسترسی

قابلیـت ایـن  گرنشان تاکنون یربازدو درمانی سنتی از 
د زیست فعـال و کـاربر استخراج ترکیبات جهتمنبع 

جـامعی در  پـژوهشتاکنون . استآن در صنعت غذا 
بلـوط یـا ترکیبـات  یبیـوتیکپـريخصوص قابلیـت 

از آن در ایران صورت نگرفته است. لذا  شده استخراج
 یبیـوتیکپبررسـی قابلیـت  حاضر پژوهشهدف از 
بـا آن  مقایسـهو  بلوط میوهاز  شده  استخراجترکیبات 

تعیین فعالیت همزمان  و داتی (اینولین)وار بیوتیک پري
 هـاي سـاختمانی و عملکـردياکسیدانی، ویژگـیآنتی
  .ه استبود ساکارید استخراج شده از میوه بلوط پلی

 
  ها روشمواد و 
از شهرسـتان  بلـوط شـده خشک یـوهم: اولیـه  مـواد 

. مــواد شـد يداریـباغملـک در اسـتان خوزسـتان خر
 پـژوهشن یـدر ا دهاسـتفاد مور يها حاللو  ییایمیش

، درصـد 37ک یدریدکلریم، اسید سدیدروکسیشامل ه
م یدروژن پتاسیه يم و دیسد کلرید ،درصد 95 اتانول

 1دمن روگوسا شـارپ ط کشتین محیهمچن، فسفات
ن، عصاره مخمر، عصـاره گوشـت، ی، پپتون، کازئبراث

ن ییدروژن فسـفات، تـویـم هیپتاس يم، دیاستات سد
و  منیزیم سولفات ترات،یس دروژنیوم هیآمون ي، د80

 شدند. يداریخرآلمان از شرکت مرك سولفات منگنز 
شـاخص  بیوتیـک پـري عنوان بـه مورداسـتفادهاینولین 

تجاري از سنسوس آمریکـا خریـداري شـد. بـاکتري 
از کلکسـیون  A7 الکتوباسیلوس پالنتارومپروبیوتیک 
ــی  ــذایی آمیکروب ــواد غ ــوژي م ــگاه میکروبیول زمایش

  شد. نیتأمتی اصفهان دانشگاه صنع

                                                
1. De Man, Rogosa and Sharp (MRS) 

بلـوط  یـوهممغز : (AP) 2بلوط ساکارید یپل استخراج
 منظور بـهو سـپس  پـودر شـد یاب سنگیآس یلهوس به

 از اتـانول یبات رنگیآزاد و ترک ي، قندهایحذف چرب
استفاده شد. براي این منظور سه تـا چهـار  درصد 80

پودر شـده  نمونهبه  درصد 80 اتانول ،برابر وزن نمونه
ــده افهاض ــاتور  و ش ــدر انکوب ــدل  یکردارش ــا، م (آیک

و  دور در دقیقـه 150سـرعت بـا  ، آلمان)4000کااس
سـاعت قـرار  8مـدت  هبـ گراد یسـانت درجه 60 يدما

در  شده حلبات یترک يجداساز منظور بهگرفت. سپس 
استفاده  یلونینا پارچهو صاف کردن محلول از  تانولا

قنـدهاي آزاد  حـذف بقایـاي چربـی یـا منظور بهشد. 
ن بار با یحاصل از صاف کردن چند یماندهباقموجود، 

حاصـل از  یمانـدهباق ازآن پـسحالل تازه شسته شـد. 
مدت چند  گراد به سانتی درجه 60در آون  زدایی یچرب

 سـاکاریدهاي یپلاسـتخراج  يساعت خشک شد. بـرا
اسـتفاده  )ممرت، آلمـان( آبی محلول در آب از حمام

 خشـکو  زدایـی یچرب نمونهین منظور گردید. براي ا
ــر آب مقطــر در  شــده  ــنج براب  درجــه 90 يدر دمــاپ

شد. پس از طی ور غوطهساعت  3 مدت به گراد یسانت
 يبـراي جداسـاز شـده  استخراج عصارهزمان مذکور 

دور بر  3000؛آلمان، 16k(وژ یفیذرات نامحلول، سانتر
 درجـه 20دقیقـه، دمـاي  10، اساس شـتاب گرانشـی

ظ و یتغلـ يبـرا یـیع شفاف رویو ماشد ) گراد یسانت
مانــده در دســتگاه یباق هاي یناخالصــجــدا شــدن 

 60در دمـاي  )بوچی، سـوئیس( چرخشی  یرکنندهتبخ
 هاي یناخالصحذف  يظ شد. برایتغل گراد یسانت درجه

دور بر  3000شده (وژ یفیعصاره سانتر مجدداًمانده یباق
 درجـه 20دمـاي دقیقـه،  10، اساس شـتاب گرانشـی

ــــانت ــــراگراد یس ــــپس ب ــــوب دادن  ي) و س رس
 درصـد 80 تـانولمحلول در آب، از ا ساکاریدهاي یپل

دو تا سـه برابـر حجـم  میزان منظور دیناستفاده شد. ب
بـه عصـاره درصـد  80اتانول  از تغلیظ شده يعصاره

                                                
1.  Acorn Polysaccharide 
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 48 مدت به، گراد یسانت درجه 4 يو در دما شده  اضافه
ژ ویفیوبات حاصل بـا سـانترشد. رس نگهداريساعت 

دقیقه، دماي  10، اساس شتاب گرانشی دور بر 3000(
حذف  يشده و برا يگراد) جداسازسانتی يدرجه 20

شستشـو داده خالص  ن بار با اتانولیچند، ها یناخالص
ــس از  ــدهتبخدر دســتگاه  ییزدا الکــلشــد. پ  ي یرکنن

 کـردن  خشکظ شده به روش یغل يعصارهچرخشی، 
د. یـخشـک گرد )، آلمـان1-4کریست آلفا ( يانجماد

نامیـده  "پلی ساکارید بلوط"پودر حاصل از استخراج 
و خلوص آن بـا روش فنـول سـولفوریک اسـید  شد

  .)12 ،8 ،5 ،2( محاسبه گردید
 :پلـی سـاکارید بلـوط    یبیـوتیک پريقابلیت بررسی 

در  شـده  استخراجترکیب  یبیوتیکپريبررسی قابلیت 
مقاومت به هضم اول  مرحله. در دو مرحله بررسی شد

پروبیوتیک مورد بررسی  باکتريرشد  تحریکو سپس 
پلـی مقاومـت بـه هضـم  یبررسـ يبـرا .قرار گرفت

بــر  یگوارشـ هاي یرهشــ سـازي یهشب، سـاکارید بلــوط
 يانجـام شـد. بـرا )9(همکاران  ن ویاساس روش ج

 سـازي یهشب واقـع درگوارشی و  هاي یرهش سازي یهشب
ــد ــم  فراین ــاي هض ــه بافره ــه مرحل  3و  2، 1در س

 1بافرهاي  .شد استفاده 4/7و  5/4، 2/1 يها pHداراي
اضافه و پس از  شده استخراجبه ترتیب به ترکیب  3تا 

 ،گـرادسانتی يدرجه 37در دماي گذشت یک ساعت 
ــانتریف ــه س ــراي ینمون ــی ب ــایع روی ــده و از م وژ ش

د بـه شـد. قنـد آزا يبردار نمونـهقنـد آزاد  یريگ اندازه
 یريگ اندازه )DNS( 1دي نیترو سالیسیلیک اسید روش

نسـبت بـه احیا زان قند یز بر اساس میدرولیو درصد ه
 حجـم معینـی از ،در مرحله سوم .قند کل گزارش شد

 لیتر افزودهواحد در میلی 2با فعالیت  آنزیم آلفا آمیالز
تمـام مراحـل  شد. يبردار نمونهساعت  و پس از یک

شـاخص  بیوتیکپري عنوان به اینولین  براي شده اشاره
درصد هیدرولیز  مرحلهتجاري نیز انجام شد. براي هر 

                                                
1. 3, 5-Dinitrosalicylic acid (DNS) 

میزان قند احیا به میزان قند کل محاسبه گردید  عنوان به
)5 ،26 ،27(.  

ــاکتر  یهســو، A7 لوس پالنتــارومیالکتوباســ يب
 یکروبـینوزاد انسان که در بانک م يرودهاز  جداشده

 یدانشگاه صـنعت ییمواد غذا يوژولیکروبیشگاه میآزما
پروبیوتیک  يباکتر عنوان به، شود یم ياصفهان نگهدار

 پلـی سـاکارید بلـوطرشد در حضـور  يبرا موردنظر
مـذکور در  يیهسـوت پروبیوتیکی اصیانتخاب شد. خ

ــژوهش ــايپ ــی  ه ــاتقبل ــده  اثب ــت  ش . )16 ،15(اس
دمـن روگوسـا محـیط شامل بررسی مورد  هاي یطمح

دمـن ،  اینولیندرصد  2داراي دون قند ب براث شارپ
پلـی درصـد  2داراي بدون قند  براث روگوسا شارپ
 بـراث دمـن روگوسـا شـارپو محیط  ساکارید بلوط

 يبـاکتر. نددتهیه شـ گلوکزدرصد  2حاوي بدون قند 
به  لیتر یلیم درکلنی  107 تعداد به شده فعالپروبیوتیک 

مـذکور  هاي یطمحد. از یمذکور اضافه گرد هاي یطمح
و  هشـد يبردار نمونـهساعت  24صفر و  يها زماندر 

کشت و شـمارش انجـام  )14(زرا یلز میطبق روش ما
 برافـزایش پلی ساکارید بلوطبررسی اثر  منظور به شد.
و کشـت در  يبردار نمونهباکتري پروبیوتیک  یمان زنده
  ساعت نیز انجام شد. 72و  48 يها زمان

در  شـده  یدتولیر بررسی اسیدهاي چرب کوتاه زنج
براي بررسی کمـی و : محیط رشد باکتري پروبیوتیک

در  شـده یـدتولکیفی اسیدهاي چـرب کوتـاه زنجیـر 
محیط رشد باکتري پروبیوتیک از روش کروماتوگرافی 

اسـتفاده شـد. بـراي ایـن  جرمی سنجی  یفط -گازي
در  A7 لوس پالنتـــارومیالکتوباســبــاکتري منظــور 

کشت داده شد  اکارید بلوطس پلیو  اینولین هاي یطمح
انجام شـد. پـس از  يبردار نمونهساعت  24و پس از 

از محـیط مـذکور نمونـه  لیتـر یلیم 1یکنواخت شدن 
ــت ــده  برداش ــردن  ش ــدا ک ــراي ج ــا يباکترو ب از  ه

بـر  دور 10000وژ (یسـانتریفمـذکور میکرو يها نمونه
دقیقه)  10، گراد یسانتدرجه  4، اساس شتاب گرانشی
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بـه  يسـاز آمادهمـایع رویـی پـس از  .صورت گرفت
 1طیـف سـنجی جرمـی-کروماتوگرافی گازي دستگاه

ساخت کشـور هلنـد)  ،9002 سی پی (کرومپک، مدل
  .)21( شد تزریق
: پلی سـاکارید بلـوط   یدانیاکس یآنتفعالیت  یبررس

سـاکارید  پلـی اکسـیدانی یآنتت یصـاخ یبررسـ يبرا
متـانول  بـا ساکارید بلـوط پلیشده ، نمونه پودر بلوط

سـاعت  3مدت  به یکردارشمخلوط و توسط انکوباتور 
دور بر اساس  3000در هم زده شدند. سپس  شدت به

 شده انجاموژ یفیقه سانتریدق 20مدت  هبشتاب گرانشی 
ت یـــفعال یبررســ يو مــایع رویـــی حاصــل بـــرا

ن ی. همچنـقـرار گرفـت اسـتفاده مـورد اکسیدانی یآنت
ر کرومـوالیم 1000کنتـرل مثبـت از محلـول  عنوان به
ت یـفعال یبررس يبرا د.یاستفاده گرد آسکوربیک دیاس
ــیدانی یآنت ــال آزاد از روش اکس ــار رادیک  يد 2،2 مه
انجـام  يتفاده شد. بـرااس 2لیدرازیل هیکریپ -1-لیفن
 یاز عصــاره متــانول یتــرل یکــروم 500ش، ین آزمــایــا

 یلـیم 1/0 یاز محلول متـانول لیتر یلیم 5به  سرعت به
اضـافه و  پیکریـل هیـدرازیل-1دي فنیـل -2،2موالر 

قه یدق 30مدت  مخلوط شد. مخلوط حاصل به شدت به
ک قـرار گرفـت و سـپس یـاتاق و مکان تار يدر دما

، 2100 یونیکـودر دستگاه اسپکتروفوتومتر ( جذب آن
نانومتر قرائـت شـد. جـذب محلـول  517در  )آمریکا
 ز دریـن پیکریـل هیـدرازیل-1دي فنیـل -2،2 یمتانول
 اکســیدانی یآنتت یـزان فعالیــنـانومتر قرائـت و م 517

  :)18( محاسبه شد 1رابطه مطابق 
   )1رابطه (

(%) ( ) 100blank sample

blank

Abs Abs
Scavenging activity

Abs


   

دي  2،2: جذب محلـول متـانولی Absblankکه در آن   
ساکاریدي  یپلبدون نمونه  پیکریل هیدرازیل -1-فنیل

                                                
1 . Gas Chromatography-Mass Spectroscopy 
(GC-MS) 
2. 2, 2- Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 

 -1-دي فنیـل 2،2جذب محلول متانولی  :Abssampleو 
  ساکاریدي است. یپلبا نمونه  پیکریل هیدرازیل

با  بلوطساکارید پلی بررسی خصوصیات ساختاري 
 ییشناسا :تبدیل فوریه قرمز مادونسنجی  طیفروش 

بـا اسـتفاده از دسـتگاه  پلـی سـاکارید بلـوطساختار 
قرمز تبدیل فوریه انجام شد. طیـف  مادون سنجی طیف

 400عدد مـوجی  قرمز تبدیل فوریه در محدوده ونماد
متر) با استفاده از اسپکترومتر مجهـز  بر سانتی 4000تا 

 جاسـکو،مـدل ( 3بازتاب تضعیف شده کـل به سیستم
  ).19) ثبت شد (ساخت کشور ژاپن

با  پلی ساکارید بلوطبررسی خصوصیات ساختاري 
بـراي بررسـی  :4ايروش رزونانس مغناطیس هسـته 

از روش  طبلـوساکاریدهاي  هاي پروتونی پلی سیگنال
پلـی اي استفاده شـد. پـودر رزونانس مغناطیس هسته

ــوط ــل سولفواکســاید ســاکارید بل   5در حــالل دي متی
پلـی اي شده و طیف رزونـانس مغنـاطیس هسـته حل

رزونانس مغناطیس با استفاده از دستگاه  ساکارید بلوط
مگاهرتز مستقر در آزمایشـگاه  500 قدرت با ايهسته

  ).3ریف بررسی گردید (مرکزي دانشگاه صنعتی ش
در سـه تکـرار  هـا آزمون یهکل: تحلیل آماري و  یهتجز

تصـادفی آنـالیز  کـامالًنتایج در قالب طرح  .انجام شد
ها با روش دانکـن در  یانگینم یسهمقاواریانس شدند. 

 و  یـهتجزدرصد انجام شـد. جهـت  99سطح اطمینان 
 استفاده شد.) 1/9( سس افزار نرمتحلیل آماري از 

  
  نتایج و بحث 

شـده   بیوتیکی ترکیبات استخراجبررسی قابلیت پري
بایـد از  بیوتیـکپـريترکیـب  ):پلی ساکارید بلوط(

 قسمت فوقانی دستگاه گوارش سالم عبـور کـرده، بـه
هـاي  يباکتري یلهوسـ بهبزرگ برسد و در آنجـا  روده

                                                
3. Attenuated total reflection (ATR) 
4. Nuclear Magnetic Resonance (NMR)  
5. Dimethyl sulfoxide (DMSO) 
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قرار گیـرد. درصـد هیـدرولیز  مورداستفادهپروبیوتیک 
 )Inو اینـولین ( سـاکارید بلـوط پلیراي ب شده محاسبه

شاخص تجـاري در سـه مرحلـه  بیوتیکپري عنوان به
  .است شده  دادهنشان  1هضم در جدول 

  
  شده سازي شبیهدر شرایط هضم  پلی ساکارید بلوط و اینولین  میزان هیدرولیز -1 جدول

Table 1- Degree of hydrolysis of acorn polysaccharide (AP) and inuline (In) in the simulated digestion conditions  

اینولین (%) میزان هیدرولیز  
Inulin Hydrolysis (%) 

(%پلی ساکارید بلوط  میزان هیدرولیز )  
Acorn Polysaccharide (AP) 

Hydrolysis (%) 

 مراحل هضم
Digestion steps 

0.78 a  ± 15.58 b 0.1±1.33 
1مرحله   
Step1 

0.3 a  ± 1.7 0.14± 0.03 b  2مرحله  
Step2 

0.81±0.03 a 0.78± 0.04  a 
3مرحله   
Step3 

  است.درصد  1در سطح  دار یمعنمیانگین حاصل از سه تکرار، حروف متفاوت در هر مرحله بیانگر اختالف  ها داده
The values are average of triplicate analyses, and different letters indicate significant differences in the same 
digestion step (p<0.01) 

  
ــدرولیز ــه و هی ــدار تجزی ــر دو در  بیشــترین مق ه

ـــب در  ـــهترکی ـــرایط  مرحل ـــی ش ـــم یعن اول هض
. )1(جـدول  معده اتفاق افتـاده اسـت شده سازي یهشب

درصـد تجزیـه  33/1بـا حـدود  پلی سـاکارید بلـوط
 شـده سـازي یهشبنسبت به شـرایط ترین ترکیب مقاوم

 عنوان بـه( اینـولیندر مقایسه بـا  بوده که هضم معدي
شاخص تجاري) برتري چشمگیري نشان  بیوتیکپري
 ویچنکــات و همکــاران پــژوهشدر  .)1(جــدول  داد

 یبیـوتیکپـري هـايپیرامون بررسـی ویژگـی )2010(
مقدار  ، بیشترین1یتایااز پ یاستخراجهاي الیگوساکارید
و  داده يروک سـاعت یک و زمان یـ pHهیدرولیز در 

. )27( ثابـت بـوده اسـتتقریبـاً  هیـدرولیز آن از  پس
یـک در مقایسـه بـا  pHهمچنین مقاومت اینولین بـه 

اسـت  شـده گزارشضـعیف  بررسی مورد بیوتیکپري
در  حاضـر نیـز بیشـترین هیـدرولیزپژوهش در  ).27(

مشاهده شد و در دو مرحلـه دیگـر  مرحله اول هضم
  فاوت چشمگیري نشان ندادند.ت بررسیموردترکیبات 

 دهـد یمنه نشان ین زمین در ایمحققپژوهش ج ینتا
از منابع  جداشده ترکیبات يبا توجه به تفاوت ساختار

 شــده  اســتفادههمچنــین نــوع روش ) و 26( مختلــف

                                                
1. Pitaya 

، 26، 5( تواند بسیار متغیـر باشـد یممقاومت به هضم 
اثـر زمـان و  شـده انجامهـاي  پـژوهشدر برخی . )27
pH  ــا ــف  يه ــهمختل ــاخص عنوان ب ــؤثر يها ش ــر  م ب

پژوهش حاضر ولی در است.  شده یابیارز یريپذ هضم
و زمـان  pH لحاظ ازشرایط هضم مشابه هضم انسانی 

نتـایج ایـن  یسـهمقااسـت. لـذا  اجراشدهثابت  طور به
نیسـت.  یرپذ امکانکامل  طور به سایر مواردبا  پژوهش

پلـی هضـم  با توجه به اینکـه در مـورد مقاومـت بـه
هیچ اطالعـی در دسـت نیسـت، بـراي  ساکارید بلوط

 مقاومت به هضـم يیسهمقااطمینان از صحت نتایج و 
 بیوتیـکپـري عنوان بـهاینـولین ، بررسـیموردترکیب 

 در شـرایط یکسـان آزمایشـی شاخص (کنترل مثبت)
 پـژوهشدر . مورد ارزیابی قرار گرفتهمزمان  طور به

از بـامبو ی اسـتخراج ریدسـاکا یپلپیرامـون  شده انجام
ــم ــه هض ــت ب ــاالي مقاوم ــد 99 ب ــد  يدرص در فراین

اسـت  شـده گزارش هضم گوارشـی يشده سازي یهشب
 سـاکاریدهاي یپلمقاومـت بـه هضـم  بررسی. در )5(

بسـته بـه  تایلنـد یاهیـاز منابع مختلـف گ یاستخراج
ي محـدوده نوع منبع استخراجو  يساختار يها تفاوت

معـده و  يشده سازي یهشب ایطشردر  مقاومت به هضم
  .)26( درصد متغیر بود 98تا  33بین روده 
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 یبیوتیک پريبررسی قابلیت  باهدفدوم  مرحلهدر 
بــر تحریــک رشــد  هــا آن، اثــر پلــی ســاکارید بلــوط

. مورد ارزیابی قرار گرفت )A7الکتوباسیلوس پالنتاروم
 24پـس از  پلی سـاکارید بلـوطحاوي  بررسی محیط

قابلیت متـابولیزه کـردن  این باکتري ،دساعت نشان دا
 کـهيطور بـه؛ از بلوط را داشته شده استخراجترکیبات 

نشان  یفراواننسبت به لحظه صفر افزایش  آن یتجمع
  .)1شکل ( داده است

  

  
  اینولین  و گلوکز  ،پلی ساکارید بلوط حضوردر  A7 الکتوباسیلوس پالنتاروم  شمارش میکروبی -1 شکل

Figure 1- Microbial counts of L. plantarum A7 in the presence of acorn polysaccharides (AP), In (inulin), and Glu 
(glucose) as carbon sources 

  
اثبـات  پیرامون شده انجاممختلف هاي پژوهشدر 

 کننـدگی یکتحرب اثـر یک ترکی یبیوتیکپريت یقابل
 ارزیـابید سـاعت مـور 48ا ی 24 صفرتارشد از زمان 

بر قابلیـت  شده  انجام یدر بررس مثالً. است قرارگرفته
از آگـار و  یاسـتخراج سـاکاریدهاي یپل یبیوتیکپري
وم یترکدوبایـفیب يرشد رو کنندگی یکتحر نات اثریآلژ

. )21( است قرارگرفته یابیساعت مورد ارز 24پس از 
 یبیــــوتیکپــــريصــــیت اخارزیــــابی  منظور بـــه

ـــاکاریدهاياول ـــده تخراجاس یگوس ـــا ش ـــر  از پیتای اث
 گونــهســاعت بــر  48پــس از رشــد  کننــدگی یکتحر

ــکال ــیلوس دلبرویتوباس ــده گزارش ک ــت ش ؛ )27( اس
 48صــفر نســبت بــه  لحظــهجمعیــت  یگرد عبارت بــه

با توجـه بـه  .است قرارگرفتهساعت بعد مورد مقایسه 
بات کیو مقاومت به هضم مختلف تر يتفاوت ساختار

به  شده یبررسشت ک هاي یطحم، تفاوت شده استخراج
، هـا آن يت بـافریـو ظرف دهنده یلتشـکلحاظ اجزاي 

ــاوت  ــهتف ــکوتیپروب يها گون ــار و  ی ــاظ رفت ــه لح ب
رشـد و  یزمـان يدوره، تفاوت یکیمتابول هاي یتقابل

 تـوان ینم، بیوتیـکپـريب کیـمختلـف تر يها غلظت
 شده استخراجب کیتر یک یسهمقا يبرا یروند مشخص

توجـه بـه  با. )5( ردکدا یپ یقبلهاي  شپژوهد با یجد
اثـر آن  ،پلی ساکارید بلـوط یبیوتیکپريقابلیت تأیید 

پس از  A7الکتوباسیلوس پالنتاروم یمان زنده برافزایش
 یبررس موردساعت در مقایسه با اینولین و گلوکز  24

  قرار گرفـت. نتـایج ایـن بررسـی نشـان داد جمعیـت
پلــی در محــیط حــاوي  A7الکتوباســیلوس پالنتــاروم

 یفراوانـساعت ثبـات  72حتی پس از  ساکارید بلوط
. )1شـکل (دارد ط حـاوي گلـوکز در مقایسه با محـی

رفتـاري  پلـی سـاکارید بلـوطنیز  ویژگیاین  لحاظ به
قابلیـت  بررسـیدر  اینولین نشان داده اسـت. با مشابه
از گیـاه  شـده استخراج سـاکاریدهاي یپل یبیوتیکپري

تـا  یمان زنـدهش یافـزا یکوتیپروب هاي يکتربابامبو بر 
  .)5(ده است یساعت گزارش گرد 48ش از یب

بـر تولیـد اسـیدهاي     جداشـده  هاي بیوتیکپرياثر 
تولیـد اسـیدهاي پژوهش در این : چرب کوتاه زنجیر
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ــر  ــاه زنجی ــاکتري یلهوســ بهچــرب کوت ــکپروب ب   یوتی
پلـی در محـیط حـاوي  A7 الکتوباسیلوس پالنتـاروم 

 قـرار گرفـت یبررسـ مـورد اینولینو  بلوط ساکارید
  ).2جدول (
 

  اینولین  تجاري بیوتیکپريو  بلوط هاي ساکارید پلی در محیط حاوي شده تولیداسیدهاي چرب کوتاه زنجیر  -2 جدول
Table 2- Short chain fatty acid (SCFA) concentration in Acorn Polysaccharide (AP) and Inuline-supplemented media 

 اسید کاپروئیک
Caproic acid 

 اسید استیک
Acetic acid 

 اسید پروپیونیک
Propionic acid 

 اسید بوتیریک
Butyric acid 

 نمونه
Sample 

trace 25.28 mM 0.13 mM trace 

پلی محیط حاوي 
  ساکارید بلوط

(Acorn 
Polysaccharide 
supplemented 

medium) 

0.44 mM 10.73 mM 1.11 mM 1.82 mM 
  اینولین محیط حاوي

(Inuline 
supplemented 

medium) 
 

ــان ــاهده  طور هم ــه مش ــود یمک ــب  ش ــید غال اس
 پلی سـاکارید بلـوطدر محیط کشت حاوي  یدشدهتول

پلـی است. ضمن اینکه در محیط حاوي  اسید استیک
یکی  .شد، اسید پروپیونیک نیز مشاهده ساکارید بلوط

ــرا هاي یســممکاناز  ــا اث ــرتبط ب ــش م ت ســالمتی بخ
بـه تولیـد اسـیدهاي  انسانی بر سالمتی ها بیوتیک پري

محـیط  يسـاز سالمچرب کوتاه زنجیـر و اثـر آن بـر 
اسیدهاي چـرب کوتـاه زنجیـر بـا . گردد یم برکولون 
مضـر و  هـاي يباکتررشـد  مهـارو  کولون pH کاهش

ــــد ممانعــــت از یجــــهنت درتئولیتیــــک و وپر  تولی
ــ هــاي یتمتابول ــی و ازت ــه ایجــاد  زا ســرطان يهآمین ب

. همچنین کنند یمکمک  کولونمحیطی پاك و سالم در 
ماننـد  با افزایش جذب مواد معدنی کولون  pHکاهش

، کاهش جـذب آمونیـاك و ترکیبـات کلسیم و منیزیم
صـفراوي  يهـا نمکآمینی دیگر و کـاهش حاللیـت 

در محـیط حـاوي پژوهش در این  .)22( مرتبط است
 به مقدار کم نیک و اسید بوتیریکاسید پروپیو ،اینولین

مشاهده شد. تولید اسید پروپیونیک و اسـید بوتیریـک 
اثرات سـالمتی  تواند یمبرخی محققین   گزارشمطابق 
بـه  ته باشد. تولید اسید پروپیونیـکدنبال داشه بخش ب

و یل ایجاد ممانعت در فرایند سنتز کلسترول کبـدي دل

سـت. اسـید ا توجـه  جالـبکاهش کلسترول  نتیجهدر
 يها سـلول یلهوسـ بهمنبع انرژي  عنوان بهبوتیریک نیز 

آن  یضـد سـرطانو اثرات  شده مصرفپوششی روده 
ــر  شــده انجامبررســی در  .)25( اســت شــده گزارش ب

دارویی و  يها قارچاز  شده  استخراج ساکاریدهاي یپل
 یلهوسـ بهاثر آن بر تولید اسیدهاي چرب کوتاه زنجیـر 

اسـید کـه  شـده مشخص یفیدوباکتربالکتوباسیلوس و 
اسید غالب بوده و مقـادیر بسـیار کـم  عنوان بهاستیک 

اسـت.  یدشدهتولنیز اسید پروپیونیک و اسید بوتیریک 
و  یدالکتیکاســ عمــدتاً یفیــدوباکترب الکتوباســیلوس و

. مطابق نظر برخی محققین، کنند یمتولید اسید استیک 
 هـایی یطحمدر چنـین  یدالکتیکاسدلیل عدم مشاهده 

محدودیت منبع کربن یا عدم حضور منـابع کربنـی  به
 عنوان بـه یدالکتیکاسـ مرتبط است که در نتیجـه ساده

سیسـتم بسـته مصـرف  واسـط دریک محصول حـد 
میزان اسیدهاي چـرب کوتـاه بررسی . در )7( شود یم

کولون در حضـور  هاي يباکتر یلهوس به يیدتولزنجیر 
اسیدهاي چرب کوتـاه  ، نسبت تولیدیوالف بتاگلوکان

ــوتیرات  ــات، ب ــتات، پروپیون ــر اس ــورت بهزنجی  ص
میزان تولید  واقع در. )7(است  شده گزارش 39:27:34

 يها گونـهسته بـه نـوع باسیدهاي چرب کوتاه زنجیر 
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 مختلط يها کشتمیکروبی، اثر ارتباطات میکروبی در 
ــــیمیایی و  ــــب ش ــــدراتکربوهترکی ــــوع ( ها ی ن

، نــوع پیونــد و درجــه ندهده یلتشــک یدهايمنوســاکار
 .)25( متغیر باشد تواند یم )بودن دار شاخه

 هـاي ویژگیبا  اکسیدانی آنتیفعالیت بررسی ارتباط 
بررسـی  جهـت: یبیـوتیک پـري قابلیت  و مانیساخت

 هاز روش بـ ،پلی ساکارید بلوط یدانیاکس یآنتفعالیت 
ـــدازي رادیکـــال  ـــل -2،2دام ان ـــل -1دي فنی پیکری

 ارزیـابی مناسـبروش گسـترده و  نعنوابه هیدرازیل
-2،2 .)13( اسـت شـده استفادهی اکسیدان یآنت فعالیت

کال آزاد اسـت یک رادی پیکریل هیدرازیل-1دي فنیل 
نـانومتر از خـود نشـان  517ن جذب را در یشتریکه ب

دروژن بـه آن یـک هیـکـه بتوانـد  یبی. هر ترکدهد یم
ار دیـبـه فـرم پا ،شـده خارج یکالیبدهد، از حالت راد

-2،2ر رنگ محلول ییبا تغ مسئلهن یو ا شود یمل یتبد
ــل  ــدرازیل-1دي فنی ــل هی ــو تغ پیکری ر جــذب آن یی
 3جـدول کـه در  طور همـان. )28( شـود یممشخص 

ــاهده  ــود یممش ــوط ش ــاکارید بل ــی س ــت  پل فعالی
نشـان بررسـی  موردمطلوبی در غلظت  اکسیدانی یآنت

  . ستداده ا
  

پلی ساکارید عصاره بلوط (اکسیدانی  آنتیفعالیت  -3 جدول
  )بلوط

Table 3- Antioxidant activity of acorn polysaccharide 
(AP) 

  ترکیب
Compound 

  اکسیدانی (%) فعالیت آنتی
Antioxidant activity (%) 

پلی ساکارید بلوط در غلظت 
میلی گرم بر میلی لیتر  20  

Acorn Polysaccharide 
(20 mg/ml) 
ر غلظت پلی ساکارید بلوط د

میلی گرم بر میلی لیتر  40  

1.35 69.94±  

Acorn Polysaccharide 
(40 mg/ml) 

پلی ساکارید بلوط در غلظت 
میکروموالر 1000  

82.24±1.78 

Acorn Polysaccharide 
(1000 µM) 

96±1 

هاي اکسیدانی بلوط در بررسی یآنتفعالیت مطلوب 
این اما در  ).20، 6است ( گزارش شدهمتعدد محققین 

 هـايویژگـی اکسیدانی بـا یآنتپژوهش ارتباط فعالیت 
بود. براي  مدنظری نیز بیوتیکپريو قابلیت  مانیساخت

ي عــاملی در ســاختار هــا گروهمشــخص نمــودن 
تبـدیل  قرمـز  مادونسنجی از طیف ساکارید بلوط پلی

 شـده  اسـتفادهاي فوریه و رزونانس مغنـاطیس هسـته
-2(شکل دیل فوریه تب قرمز مادونسنجی  است. طیف

الــف) بانــدهاي جــذبی شــاخص مــرتبط بــا حضــور 
 دهد.  یمساکاریدها را نشان   یپل

 ساکاریدها یپلباندهاي جذبی شاخص براي تفسیر 
در  پلی سـاکارید بلـوطبراي  شده  مشاهدهو باندهاي 

 شـده  انجـامهاي رسیدر بر است. شده  ارائه 4جدول 
از منابع گیاهی  هشد استخراج ساکاریدهاي یپل پیرامون
 جمله از ساختاريهاي ویژگیبا  اکسیدانی یآنتفعالیت 

کربوکســیل  و ســولفات، کربونیــل يهــا گروهحضــور 
 ســـنجیدر طیــف. )28 ،10( بــوده اســتمــرتبط 

-1260وجود بانـد در ناحیـه تبدیل فوریه  قرمز مادون
ترتیـب معـرف حضـور  به متربرسانتی 1742و  1240

  . )20 ،19( است کربونیلو گروه سولفات 
 

  پلی ساکارید بلوط  شناسایی ساختاري -4جدول 
Table 4- Structural identification of acorn 
polysaccharide (AP) 

باندهاي اختصاصی 
  ساکاریدها یپل

Specific bands of 
polysaccharides  

  پلی ساکارید بلوطباندهاي 
Acorn Polysaccharide  

Bands 

750-950 cm-1 931, 857 cm-1 
1000-1200 cm-1 1155, 1081, 1023 cm-1 
1200-1500 cm-1  1418, 1373, 1262, 

1236 cm-1 
2923 cm-1 2923 cm-1 

  

ــی  ــی در بررس ــاکارید  یپلاز طرف ــدهس از  جداش
ــا در گیاهــان خــانواده ارکیــده،  حضــور پیونــدهاي بت

اکسـیدانی مـرتبط  یآنتساکارید با فعالیـت  یپل ساختار
پلـی بـراي  آمده دسـت بهدر طیـف . شده است دانسته

بـر  931بانـد جـذبی در عـدد مـوجی  ساکارید بلوط
کـه  پیونـدهاي بتـا اسـتمعـرف حضـور  متـرسانتی
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اکسیدانی مطلـوب آن اثرگـذار  یآنتتواند بر فعالیت  یم
 ).13باشد (

طیـف  مـذکور، سـاختاريهاي ویژگی ییدتأبراي 
ی سـاکارید پلـمربوط بـه  ايرزونانس مغناطیس هسته

اسـت.  بـه نمـایش درآمـده ب -2شکل نیز در  بلوط
 5/3-5/5در ناحیه  ساکاریدها یپلپروتون  هاي یگنالس

ط بـا پروتـون مـرتب يها رزونانساست.  مشاهده  قابل

. شـوند یم ییدتأ 5/4-5/5وضعیت آنومریک در ناحیه 
در قسـمت  پلی ساکارید بلـوطمربوط به  هاي یگنالس
 36/5و  06/5 يها یگنالست بتا و مرتبط با وضعی 5/4

. این نتـایج بـا نتـایج )3( مرتبط با وضعیت آلفا است
پلـی  تبـدیل فوریـه قرمز مادونحاصل از تفسیر طیف 

وضـعیت  ییدکنندهتأداشته و  یخوان هم ساکارید بلوط
  .استساختاري تفسیر شده 

 

  
A  

  

  
B  

 ساکارید بلوط  پلی )b( اينس مغناطیس هسته)، طیف رزوناa( تبدیل فوریه قرمز  مادونطیف  -2شکل 
Figure 2- FTIR spectra for acorn polysaccharide (AP) (a) The 1H NMR for AP (b) 

  
 اکسیدانی یآنتارتباط فعالیت  پژوهش در بخش دوم

 یبررس مورد پلی ساکارید بلوط یبیوتیکپري یتقابل با
ــرات اســت.  قرارگرفتــه ــات بخــش یســالمتاث  ترکیب

 طور بهها در برخی پژوهش اکسیدان یآنتو  بیوتیک پري
در است.  شده گزارشجداگانه  همزمان و در سایر موارد

 یبیــوتیکپــريقابلیــت پیرامــون  شــده انجامپــژوهش 
 از ضایعات فراوري سـس جداشدهالیگوساکاریدهاي 

مطلـوب، فعالیـت  یبیوتیکپريعلیرغم فعالیت  ،سویا
 یبیوتیک پريفعالیت و بوده  بسیار ضعیف اکسیدانی یآنت

بـا فعالیـت  غیر مـرتبط شده یبررسالیگوساکاریدهاي 
ی دیگر، پژوهشدر . )28(است  بوده هاآن اکسیدانی یآنت

 از شـده استخراج عصاره محلـولی بیوتیکپريفعالیت 
 شـده گزارشمرتبط  اکسیدانی یآنتچاي سبز با فعالیت 

 یدانیاکسـ یآنتبـر نقـش  این پژوهش. در )17( است
مهـار  جهـتچـاي سـبز  عصـاره ترکیبات موجود در

در  ها یوتیکپروب یمان زندهاکسیداتیو و افزایش  يها تنش
بهبود فعالیـت  یجهدرنتو  اکسیدان یآنتحضور ترکیبات 

رفع  یگرد عبارت به؛ )17(شده است  یدتأک یبیوتیکپري
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 ي اکسیداتیو و ایجاد شرایط بهینـه بـراي رشـدها تنش
در حضور  ها یوتیکپروب یمان زندهل افزایش یکی از دالی

مطلـوب  اکسیدانی یآنتفعالیت با  بیوتیکپريترکیبات 
  است.

  
  کلی گیري یجهنت

 جداشدهترکیبات  دده یمنشان پژوهش نتایج این 
بـا توجـه بـه دارا بـودن  )پلی ساکارید بلوط( از بلوط

مقاومت به هضم مطلـوب و توانـایی تحریـک رشـد 
ــک  ــیبموردپروبیوتی ــاروم( ررس  الکتوباســیلوس پالنت

A7( را بیوتیـک پـريترکیب  عنوان به، پتانسیل استفاده 
ـــد ـــات دارن ـــین ترکیب ـــده. همچن ـــت  جداش فعالی

بررسـی  مـورد يهـا غلظتمناسـبی در  اکسیدانی یآنت
کـه ایـن امـر امکـان کـاربرد آن را در  دهنـد یمنشان 

 رسد یمنظر ه . بسازد یممحصوالت فراسودمند فراهم 
 هاي یوتیکپروب یمان زندهافزایش  هاي یسممکاناز  یکی
از بلـوط  جداشـدهدر حضـور ترکیبـات بررسی  مورد

-پــريو خصوصــیت  اکســیدانی یآنتارتبــاط فعالیــت 
است. اگرچه این موضوع  پلی ساکارید بلوط یبیوتیک

ــات درون ــام مطالع ــتلزم انج ــراي مس ــی ب ــدتأتن  یی
 هاي یسـممکانو بررسی دقیق  یبیوتیک پريخصوصیت 

 مـوردترکیب  پروبیوتیک در حضور یمان زندهافزایش 
 یبیــوتیک پـريبـا توجـه بـه پتانسـیل  اسـت.بررسـی 

ترکیبـات جداشــده، فراوانـی بلــوط در کشـور، تنــوع 
قیمـت بـاالي و  ها بیوتیکپريخصوصیات عملکردي 

 بلوط توانمی رسد یمنظر ه وارداتی ب هاي بیوتیکپري

اسـتخراج ترکیبـات  منبـع مناسـب جهـت عنوان بهرا 
  .در نظر گرفت فراسودمند
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Abstract 
Background and objectives: It is well accepted that modulation of intestinal microflora could 
be helpful in the prevention of chronic diseases, including obesity and related disorders such as 
type 2 diabetes. Prebiotics are non-digestible food ingredients that beneficially affects the host 
heath by selectively stimulation of the growth and / or activity of probiotics in the large 
intestine. Some health benefits includes better immune response, effect on mineral absorption, 
reduction in incidence of cancers, reduced risk of infection and diarrhea, reduction in incidence 
of intestinal and cardiovascular diseases, non-insulin dependent diabetes, obesity and 
osteoporosis. The aim of this study was to evaluate the prebiotic potential and antioxidant 
activity of polysaccharides isolated from acorn fruit (AP), and its structural and functional 
properties.  
 
Materials and methods: AP was extracted from acorn fruit after defatting, extraction by hot 
water and precipitation with ethanol. Then in vitro resistance of AP to acidic and enzymatic 
digestion was evaluated. In the second step, the effect of AP on probiotic (Lactobacillus 
plantarum A7) growth was studied in comparison to commercial prebiotic inulin. The short 
chain fatty acids (SCFA) or the fermentation end products in AP and inulin supplemented media 
fermented with probiotic (L. plantarum A7) were analyzed using gas chromatography- mass 
spectrometry (GC/MS). The antioxidant activity of AP was evaluated by DPPH scavenging 
ability. FTIR spectroscopy and NMR were used to study structural properties and to identify the 
functional groups of AP.  
 
Results: AP showed that it was resistant to hydrolysis by simulated human gastric juice, giving 
maximum hydrolysis of 3%. AP was also found to be capable of stimulating the growth and 
enhancing the viability of studied probiotic (L. plantarum A7). The short chain fatty acids 
profile in AP- and inulin-supplemented media was dominated by acetic acid, followed by minor 
amounts of propionic acid and butyric acid in AP- and inulin-supplemented media, respectively. 
AP scavenged DPPH radicals by 69.9 and 82.2 at 20 mg/ml and 40 mg/ml, respectively. 
Characteristic bands related to antioxidant capability including carboxyl, sulphate and β-
glycosidic linkages were observed in IR and NMR spectra of AP.  
 
Conclusion: In overall, this study revealed that the AP can be used as a promising prebiotic. 
Our results showed that high antioxidant activity of AP and its prebiotic potential seems to be 
related. Because of increasing demand for prebiotics and high price of commercially available 
prebiotics, acorn could be a potential source of prebiotic compounds which may be used in 
functional food and healthier products. 
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