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و

چكيده:
پلی ساکارید محلول در آب جدیدی با وزن مولکولی  9/36 × 516 Daو چرخش نوری ویژه +95/1°
از صمغ تراوشی از درخت بادام کوهی توسط استخراج با آب داغ  11°Cاستحصال شد و خالص سازی
پلی ساکارید خام به ترتیب با استفاده از ستون های کروماتوگرافی دی اتیل آمینو اتیل – سلولز و
سفاکریل  S-911انجام گرفت .راندمان تولید پلی ساکارید خام و خالص به ترتیب  % 3/15و ، % 5/99
و مقدار قند کل پلی ساکارید خالص تعیین شده توسط روش فنل -اسید سولفوریک  %31/6بود .نتایج
حاصل از آنالیز مونوساکاریدهای سازندة پلی ساکارید خالص نشان داد که این ترکیب از واحدهای
مونومری رامنوز ،آرابینوز ،زایلوز ،اسید گلوکورونیک و گاالکتوز به ترتیب با نسبت های مولی ،11/9 ،5/1
 9/5 ،9/3و  51/3تشکیل شده است و مقدار اسید اورونیک موجود در پلی ساکارید خالص حدود %6
می باشد .ساختار پلی ساکارید خالص با استفاده از ترکیبی از روش های شیمیایی و دستگاهی مانند
متیله کردن ،اکسیداسیون پریودات و تجزیه اسمیت ،هیدرولیز ناقص اسیدی ،کروماتوگرافی گازی-طیف
سنج جرمی ،طیف سنج مادون قرمز ،طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته ای و تعیین درجة چرخش
نوری بررسی شد .نتایج حاصل نشان داد که پلی ساکارید غالب محلول در آب حاصل از صمغ تراوشی
از درخت بادام کوهی یک آرابینوگاالکتان بسیار پر شاخه با یک اسکلت اصلی متشکل از واحدهای β-

 D-Galpبا اتصاالت ( )5→ 9,6و مونومرهای  α-L-Arafبا اتصاالت ( )5→ 9است و زنجیرهای
جانبی )→α-L-Rhap-(1→6)-β-D-Galp- ،β-D-Xylp-(1→3)- α-L-Araf-(1→3)-α-L-Araf-(1
)→ (1و )→ β-D-GlcAp-(1→6)-β-D-Galp-(1در محل کربن های شمارة  9و  6واحدهای قندی β-

 D-Galpبه زنجیر اصلی متصل شده اند.

کلمات کليدی :صمغ تراوشی از درخت بادام کوهی ،پلی ساکارید ،استخراج ،خالص سازی ،تعیین
ساختار.
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مقدمه و هدف
کربوهیدرات ها فراوانترین مولکول های زیستی روی زمین هستند .کربوهیدرات ها که اغلب به
صورت پلی ساکارید در طبیعت یافت می شوند عالوه بر اینکه به عنوان منبع تأمین انرژی برای رشد
گیاهان و سایر سلول های غیر فوتوسنتزی به حساب می آیند ،در دیواره سلولی باکتری ها ،گیاهان و
بافت های پیوندی حیوانات به عنوان عناصر حفاظتی و ساختاری کاربرد دارند (جعفر نژاد.)5931 ،
بعالوه پلی ساکاریدها خاصیت دارویی دارند و می توانند به عنوان ضد اکسنده های طبیعی بدون
داشتن عوارض جانبی ضد اکسنده های مصنوعی برای مبارزه با رادیکال های آزاد در بدن مورد استفاده
قرار گیرند .همچنین این مواد می توانند مانند آنتی بیوتیک ها باعث تنظیم سیستم ایمنی بدن شوند
( .)Bagchi et al., 2016
تنوع شرایط جغرافیایی در ایران اقالیم متنوعی را بوجود آورده است بطوریکه ساالنه اختالف حداقل
و حداکثر دما در شبانه روز به بیش از  91 °Cدر سطح کشور می رسد و باعث پرورش گیاهانی گوناگون
با سرشت های اکولوژیک بسیار متفاوت در پهنة کشور ایران می شود .این گیاهان شامل گیاهان مناطق
خشک و نیمه خشک ،گیاهان صحرائی و شنی ،نیمه استوائی ،سرد سیری و مرطوب هستند (جهان بین،
 .)5931در کشور ایران تا کنون حدود  1111گونة گیاهی گزارش شده که از این تعداد حدود 5111
گونة آن انحصاری است (عباسی و همکاران.)5935،
با پیشرفت علم و توجه مردم جهان به اثرات زیانبار استفاده از ترکیبات شیمیایی و مواد سنتزی،
دنیا مجدداً به استفاده از فرآورده های گیاهی و طبیعی رو آورده و با سرعت بسیاری در این مقوله در
حال گام برداشتن است .تمایل مردم جهان برای مصرف محصوالت گیاهی در سالهای اخیر بسیار
چشمگیر بوده است بطوریکه در سال  1111مبادلة مالی گیاهان دارویی در جهان حدود  11میلیارد
دالر گزارش شد و به پیش بینی (سازمان بهداشت جهانی) ،5این رقم در سال  1111به  11میلیارد دالر

)World Heath Organization (WHO
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هم خواهد رسید .مطابق آخرین گزارشات این سازمان ،حدود  % 31جمعیت دنیا مصرف کنندة
محصوالت گیاهی هستند (خانوی و همکاران.)5933 ،
باید به این نکته توجه داشت که بهره برداری و استفاده از گیاهان دارویی به نحوی که در ممالک
اروپایی و آمریکائی معمول است هنوز در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته و اکثر مردم از گیاهان مهمی
که دارای جنبة دارویی و صنعتی هستند بی اطالع و به خواص آنها واقف نیستند .از مجموع 5111
گونة دارویی و صنعتی شناخته شده در کشور ،حدود  111الی  911گونة مورد بهره برداری قرار می
گیرند و سایر گونه ها به علت عدم شناخت کافی به دالیل گوناگونی از بین می روند بدون آنکه کوچکترین
استفاده از این سرمایة بی کران خدادادی صورت پذیرد (عماد.)5913 ،
صمغ و رزین طبیعی یکی از ترکیبات اولیة مورد نیاز صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی ،دارویی،
آرایشی بهداشتی و  ...است که از گونه های مختلف گیاهی مانند سوزنی برگان ،مرکبات ،نارون ،سنجد،
انواع بادام ،زردآلو ،پستة جنگلی یا بنه تهیه می شود (دهقانی و همکاران .)5931 ،بر اساس آمار(سازمان
خوار و بار و کشاورزی ملل متحد) 5در سال  1113ایران در تولید صمغ های طبیعی رتبة چهارم جهان
را داشته است (خالصی و همکاران.)5935 ،
صمغ های ترشحی درختان جزء ابتدایی ترین و قدیمی ترین صمغ ها به شمار می روند و به آسانی
در دسترس بشر قرار دارند .نکتة قابل توجه در مورد این هیدروکلوئیدها توانایی آنها در تولید محلول
هایی با ویسکوزیتة باال در غلظت های پایین است و همین خاصیت منحصر به فرد موجب شده است
که صمغ های نامبرده علی رغم رقابت با سایر هیدروکلوئیدها در صنایع گوناگون بخصوص صنایع غذایی
به عنوان عوامل قوام دهنده ،عوامل ایجاد ژل ،امولسیفایر ،عوامل تثبیت کنندة سیستم های ناهمگن،
جایگزین چربی ،عوامل زالل کننده ،عوامل مهار تبلور و عوامل حفظ و نگهداری مواد حساس مورد
استفاده قرار گیرند (.)Li et al., 2016

)Food and Agriculture Organization (FAO
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امروزه محققان تالش می کنند تا منابع جدیدی از هیدروکلوئیدها را با خواص عملکردی مطلوب به
بخش صنعت معرفی کنند .درخت بادام کوهی با نام علمی آمیگدالوس اِسکوپاریا اِسپَچ 5درختچه ای
است که تنه آن صمغی تراوش می کند که در کنار جنبه های دارویی دارای ارزش صنعتی زیادی است.
این صمغ ،زدو ،1صمغ فارسی یا صمغ شیرازی نام دارد .این درختچه متعلق به خانواده گلسرخیان 9است
و در ایران بطور وحشی و خودرو در مناطق خشک و نیمه خشک ایرانی-تورانی و زاگرس می روید.
درختچه ها همچنین در برابر شرایط نامساعد محیطی ،کم آبی و نوسانات شدید دما و انواع اقالیم مختلف
مقاوم هستند و به خوبی رشد و گسترش می یابند (رحیمی و همکاران.)5931 ،
بعلت بومی بودن بادام کوهی ،انجام هرگونه مطالعه در مورد آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار
است .در کشور ایران کم و بیش تحقیقاتی در زمینة کاربردهای صمغ زدو در صنایع گوناگون از جمله
صنایع غذایی ،دارویی و  ...صورت گرفته است (خرّمی و همکارانGolkar et al., 2015 ،5933 ،
Hashtjin & Abbasi, ،Abbasi & Mohamadi, 2013 ،Fadavi et al., 2014 ،Jafari et al., 2013

 )2015اما تحقیق جدی بر روی ویژگی های عملکردی پلی ساکارید غالب محلول در آب آن انجام نشده
است و این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه ترکیب و ساختار پلی ساکارید غالب محلول در آب آن
مشخص شود زیرا ویژگی کلیدی پلی ساکاریدها که به آنها اجازة داشتن عملکردهای متعدد را می دهد
مستقیماً با ساختار آنها در ارتباط است.
افزون بر این با توجه به اینکه سالیانه مبالغ زیادی صرف واردات صمغ های تجاری به کشور می شود
طی این پژوهش سعی شده است با بررسی و شناخت ساختار پلی ساکارید غالب محلول در آب صمغ
زدو و حدس زدن در مورد ویژگی های عملکردی آن به عنوان یک صمغ بومی و ناشناخته ،صمغ مذکور
را به عنوان جایگزینی مناسب برای صمغ های گران قیمت وارداتی پیشنهاد کرد.

5

Amygdalus scoparia spach
Zedo
9
Rosaceae
1
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 1کليات تحقيق
 1-1کربوهيدرات ها
کربوهیدرات ها فراوانترین مولکول های زیستی روی زمین هستند .فرآیند فتوسنتز ساالنه بیش از
 511میلیارد تُن

CO 2

و

H 2O

را به گلوکز و سایر محصوالت گیاهی تبدیل می کند (.)Yalpani,1988
 C6H12O6  6O 2

()5-5

6CO2  6H 2O

پلیمرهای کربوهیدرات به طور گسترده در بافت های حیوانی و گیاهی یافت می شوند و وظایف زیر را
بر عهده دارند:
 ذخایر انرژی (مانند نشاسته ،فروکتان و گلیکوژن).
 اجزای ساختاری (مانند سلولز ،کیتین ،زایالن ها و مانان ها).
 عناصر حفاظتی (پلی ساکاریدهای دیوارة سلولی برخی گیاهان به عنوان آنتی بیوتیک های
گیاهی محسوب می شوند مانند فیتوآلکسین ها.)5
 شناساگرهای سطح سلول (مانند اُلیگوساکاریدهای متصل به پروتئین ها (گلیکوپروتئین
ها) یا چربی ها (گلیکولیپیدها) که از آنها تحت عنوان مولکول های هیبرید گلیکوکونژوگه
یاد می شود.
 عوامل انتقال اطالعات (مانند اسیدهای نوکلئیک).
 ضد اکسنده های طبیعی به علت جلوگیری از اثرات سوء رادیکال های آزاد (.)Cui, 2005
بعالوه تنوع زیاد و تطابق پذیری کربوهیدرات ها منجر به توجه روزافزون بخش صنعت به این
ترکیبات شده است و نقش مهمی را در تولید و توسعة محصوالت جدید اعم از فرآورده های غذایی ،مواد
افزودنی بیولوژیکی ،مواد دارویی ،منسوجات و مواد بسته بندی زیست تخریب پذیر ایفا می کنند

Phytoalexins
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(.)Yalpani,1988
نام کربوهیدرات ها یا کربن های هیدراته از ترکیب شیمیایی آنها که شامل عناصر کربن ،هیدروژن
و اکسیژن است نشأت می گیرد .نسبت هیدروژن به اکسیژن در مولکول های این دسته از ترکیبات
شیمیایی مشابه با نسبت این عناصر در مولکول آب (به ترتیب  1به  )5است.
از این رو فرمول عمومی که برای کربوهیدرات ها ارائه می شود

C x(H 2O) y

است .الزم به ذکر است

که فرمول عمومی مذکور در همة موارد ترکیب حقیقی کربوهیدرات ها را نشان نمی دهد بطوریکه
الکتوز یا قند شیر که عضو گروه کربوهیدرات ها به شمار می آید دارای فرمول بستة

C12(H 2O)11

است.

البته ممکن است برخی از مواد مانند اسید الکتیک در زمرة کربوهیدرات ها محسوب نشوند اما دارای
فرمول بستة مشابه با این ترکیبات باشند (جعفر نژاد.)5931 ،
رُبیت 5در سال  5333تعریف متفاوتی در مورد کربوهیدرات ها ارائه داد که طبق این تعریف
کربوهیدرات ها شامل پلی هیدروکسی آلدئیدها یا پلی هیدروکسی کتون ها و یا ترکیبات مشتق شده
از آنها هستند (.)Robyt, 1998
کربوهیدرات ها شامل طیف گسترده ای از مولکول ها هستند .این ترکیبات را می توان بر اساس
تعداد واحدهای قندی تشکیل دهندة آنها به سه گروه اصلی مونوساکاریدها ،اُلیگوساکاریدها و پلی
ساکاریدها طبقه بندی کرد.
 2-1مونوساکاریدها
کلمة ساکارید از لغت یونانی ساخاران 1به معنای قند گرفته شده است .در واقع مونوساکاریدها
مونومرهای طبیعی هستند که در اثر هیدرولیز نمی توانند به قندهای ساده تر از خود تبدیل شوند .این
ترکیبات بی رنگ به آسانی متبلور می شوند و به دلیل وجود تعداد زیادی گروههای هیدروکسیل در
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ساختارشان به راحتی در آب محلول و در حالل های غیر قطبی نا محلول هستند.
مونوساکاریدها از لحاظ ساختار شیمیایی ،پلی الکل هایی هستند که یکی از عوامل الکلی آنها به
عامل آلدئید یا کتون تبدیل شده است .به عبارت دیگر تمام کربن های زنجیر کربنی غیر منشعب
مونوساکاریدها دارای عامل هیدروکسیل

)(OH

هستند ،به استثناء یکی از اتم های کربن که با پیوند دو

گانه به اتم اکسیژن اتصال یافته و ایجاد گروه کربونیل می کند.
اگر گروه کربونیل در قسمت انتهایی زنجیرة کربنی قرار گیرد (کربن شمارة  ،)5این ترکیب پلی
هیدروکسی آلدئید (آلدوز) و اگر بر روی کربن شمارة  1قرار گیرد پلی هیدروکسی کتون (کتوز) نامیده
می شود (جعفر نژاد .)5931 ،از این رو برای آلدوزها و کتوزها به ترتیب کربن های شمارة  5و  1مراکز
فعال و واکنش پذیر این مولکول ها محسوب می شوند و از آنها تحت عنوان کربن های آنومریک 5یاد
می شود (.)Wrolstad, 2012
مونوساکاریدها دارای نامی عمومی با ریشه های تاریخی در علم شیمی ،پزشکی و صنعتی هستند
مانند گلوکز ،فروکتوز ،گاالکتوز ،ریبوز و  . ...بعالوه هر کدام از مونوساکاریدها با توجه به تعداد کربنی
که در ساختار زنجیر کربنی خود دارند (که به طور معمول بین  9-1کربن است) با استفاده از لفظ
"اوز" 1طبقه بندی می شوند .بنابراین مونوساکاریدهای  1 ،6 ،1 ،9 ،9کربنه را به ترتیب تریوز ،تتروز،
پنتوز ،هگزوز و هپتوز می نامند .برای هر یک از این توالی های کربنی یک فرم آلدوز و کتوز می تواند
وجود داشته باشد ،از این رو برای نامگذاری مونوساکاریدهای مربوط به گروه آلدوز از پیشوند "آلدو" در
ابتدای این نام ها استفاده می شود مثل آلدوپیرانوز و برای نامگذاری مونوساکاریدهای مربوط به گروه
کتوز نیز پسوند (اولوز) 9به کار گرفته می شود مانند هگزولوز ( .)Cui, 2005در صورتیکه مونوساکارید
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شامل دو گروه آلدئیدی باشد (دی آلدوز) ،5دو گروه کتونی (دی اولوز) 1و اگر شامل یک گروه آلدئید و
یک گروه کتون باشند (اوسولوز) 9نامیده می شود (.)Belitz et al, 2009
 1-2-1روش های مختلف نمایش ساختمان مونوساکاریدها
 1-1-2-1ساختار خطی فيشر

4

اشکال ساختاری گوناگونی جهت نمایش ساختار مونوساکاریدها در دسترس است .سیستمی که بطور
معمول برای نمایش ساختار این ترکیبات مورد استفاده قرار می گیرد ،فرم خطی فیشر است که نام این
روش از شهرت دانشمند معروف ابداع کنندة آن ،امیل فیشر )5311-5353( 1گرفته شده است .در واقع
ساختار مولکول های قند با استفاده از فرم خطی فیشر بدون هیچ ابهامی قابل نمایش هستند و از این
حیث که کدی ( Lو )Dرا برای جهت گیری استخالف های هیدروژن و هیدروکسیل در اتم های کربن
همجوار فراهم می سازد مفید است .ساده ترین فرم خطی مونوساکاریدها مربوط می شود به ترکیبات
سه کربنه گلیسرآلدئید و دی هیدروکسی استن (شکل  )5-5که به ترتیب آلدوتریوز و تریولوز نام دارند
(.)Stick, 2001

شکل ( :)5-5ساختار خطی گلیسر آلدئید (چپ) و دی هیدروکسی استن (راست) (.)Cui, 2005
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 2-1-2-1ساختار حلقوی هاورث

1

علت اینکه واکنش های شیمیایی قندها توسط ساختار خطی فیشر قابل توجیه نیست بعد از ابداع
این روش ،ساختار حلقوی هاورث توسط والتر نورمن هاورث 1در سال  5316با هدف ارائه دیدگاه فضائی
و دقیق تر از مولکول های مونوساکاریدی پیشنهاد شد .در محیط های آبی تمام مونوساکاریدهایی که
در ساختار خود  9تا  1اتم کربن دارند از شکل خطی به شکل حلقه های هتروسیکلیک (نامتناجس) در
می آیند.
ساختار حلقوی مونوساکاریدها به علت شباهتی که به حلقة شش ضلعی (پیران) و یا حلقة پنج
ضلعی (فوران) دارند (شکل  ،)1-5به ترتیب پیرانوز 9و فورانوز 9نامیده می شوند .الزم به ذکر است که
آلدوزها به علت ایجاد پل اکسیژنی بین گروه کربونیل و گروه هیدروکسیل اتم کربن شمارة  ،9افزون بر
ساختار پیرانوز قادر به تشکیل فرم حلقوی فورانوز هستند .با این حال حلقه های  6اتمی آلدوپیرانوز
بسیار پایدارتر از حلقه های آلدوفورانوز هستند و در حالت محلول فرم حلقوی آلدوپیرانوز غالب است
(جعفر نژاد.)5931 ،

شکل( :)1-5ساختار حلقه های شش ضلعی پیران (راست) و پنج ضلعی فوران (چپ) (.)Cui, 2005

اغلب واحدهای مونوساکاریدی سازندة زنجیرهای پلی ساکاریدی در طبیعت ،دارای ساختار حلقه
ای  6ضلعی پیرانوز هستند (شکل  ،)9-5در حالیکه در پلی ساکاریدهای میکروبی غالباً ساختار حلقه
ای  1ضلعی قابل مشاهده است .ساختارهای خطی شکل در سیستم های بیولوژیکی دارای اهمیت
کمتری هستند ،در حالیکه حلقه های  1ضلعی فورانوز از نظر بیولوژیکی اهمیت زیادی دارند زیرا
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واحدهای ساختاری اسیدهای نوکلئیک را (بتا– دِ –ریبوز در  RNAو –1دئوکسی–بتا– دِ –ریبوز در
 )DNAتشکیل می دهند (.)Lapasin & Pricl, 1995
 3-1-2-1ساختار ميلس

1

این ساختار تصویر هوایی از مونوساکاریدها را همراه با گروه های هیدروکسیل متصل به آنها (شکل
 )9-5به نمایش می گذارد (.)Wrolstad, 2012
 4-1-2-1ساختار کانفورماسيونی مونوساکاریدها
ساختارهای سه بُعدی مربوط به واحدهای مونوساکاریدی در تعیین ویژگی های زیستی و عملکردی
برخی از پلی ساکاریدها مهم محسوب می شوند .با وجود اینکه ساختارهای فیشر و هاورث قادر به نمایش
برخی از آرایش های فضائی گروهای متصل به اتم های کربن موجود در ساختار مونوساکاریدها هستند،
اما نمی توانند اشکال واقعی و زوایای پیوندی این مولکول ها را به تصویر بکشند (.)DeMan, 1999
در سال  5311هَسِل 1حین انجام مطالعات خود بر روی پرتوهای الکترونی انکسار یافته از ساختار
سیکلو هگزانی آلدوزها در فاز گازی ،متوجه شد که این ترکیبات دارای شکل کانفورماسیونی غیر مسطح
شبیه به صندلی هستند ( .)Hassel & Ottar, 1947چرخش حول پیوندهای سیگما بین اتم های کربن
– کربن و کربن – اکسیژن در ساختار حلقه ای مونوساکاریدها که منجر به ایجاد اشکال متعددی از فرم
حلقه شده و موقعیت نسبی گروههای هیدروکسیل و اتم هیدروژن متصل به حلقه نسبت به یکدیگر(شکل
 ،)9-5کانفورماسیون نامیده می شود (.)Cui, 2005

شکل ( :)9-5ساختار کانفورماسیونی (راست) ،ساختار میلس (وسط) و ساختار هاورث (چپ) (.)Cui, 2005
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حلقه های پیرانوز و فورانوز می توانند به صورت تعدادی از ایزومرهای کانفورماسیونی با پایداری
ترمودینامیکی متفاوت وجود داشته باشند.
ب) کانفورماسيون حلقة فورانوز:

کانفورماسیون های رایج برای حلقه های فورانوز ،اشکال پاکت 5و مارپیچ 1هستند که به ترتیب
آنها را با عالئم اختصاری  Eو  Tنمایش می دهند 51 .نوع شکل کانفورماسیونی برای هر یک از
این دو شکل امکان پذیر است که  1نوع آن در شکل  9-5به تصویر کشیده شده است (.)Cui, 2005

شکل ( :)9-5ساختار کانفورماسیونی پاکت شکل (راست) و مارپیچ شکل (چپ) (.)Cui, 2005

الف) کانفورماسيون حلقة پيرانوز:

اشکال کانفورماسیونی شناخته شدة حلقة پیرانوز شامل اشکال صندلی ،9قایق ،9نیمه صندلی 1و
اُریب 6هستند که به ترتیب با عالمت های اختصاری  H ،B ،Cو  Sنمایش داده می شوند .برای طراحی
اشکال کانفورماسیونی مختلف ایزومری چند قانون کلی را باید در نظر گرفت که عبارتند از:
 )5حرف اول نام التین اشکال مختلف کانفورماسیونی ،به عنوان عالئم اختصاری برای نمایش این اشکال
به کار برده می شوند .برای مثال عالئم اختصاری  Cیا  Bبه ترتیب برای نشان دادن کانفورماسیون های
صندلی و قایق مورد استفاده قرار می گیرند.
 )1سطح اصلی اشکال کانفورماسیونی مثل شکل صندلی ،به صورت یک شکل هندسی چهار وجهی
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نمایش داده می شود که اتم های کربن و اکسیژن در قسمت گوشه های آن قرار می گیرند (شکل -5
.)1
 )9شمارة اتم هایی که به صورت برجسته در سمت باالی سطح ساختارهای کانفورماسیونی قرار می
گیرند را در قسمت باالی عالمت اختصاری آنها و به صورت پیشوند می نویسند و شمارة اتم هایی که
در سمت پایین سطح کانفورماسیونی قرار دارند را به صورت زیر نویس و بعد از عالمت اختصاری آنها
نمایش می دهند (.)Schwarz, 1973

شکل ( :)1-5نحوة نمایش ساختار کانفورماسیونی (.)Cui, 2005

از بین اشکال کانفورماسیونی پیرانوزها :
 تنها  1شکل کانفورماسیونی برای حالت صندلی امکان پذیر است که در شکل  :6-5الف به
نمایش درآمده است.
 6 شکل کانفورماسیونی برای حالت قایقی امکان پذیر است که تنها  1شکل در شکل :6-5
ب به تصویر کشیده شده است.
 شکل نیمه صندلی ،کانفورماسیونی رایج برای نمایش برخی از مشتقات کربوهیدرات ها است
که حلقة پیرانوز دچار اصالح شیمیایی شده است .افزون بر این در حلقه های پیرانوزی که حاوی یک
پیوند دوگانه هستند شکل کانفورماسیونی غالب آنها نیمه صندلی است 51 .شکل کانفورماسیونی برای
حالت نیمه صندلی امکان پذیر است که تنها  1شکل در شکل  :6-5ج نشان داده شده است.
 6 شکل کانفورماسیونی برای حالت اُریب امکان پذیر است که تنها  1شکل در شکل  :6-5د
ترسیم شده است (.)Stick & Williams, 2009
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(ب)

(الف)

(د)

(ج)

شکل ( :)6-5ساختار کانفورماسیونی امکان پذیر برای اشکال صندلی (الف) ،قایقی (ب) ،نیمه صندلی (ج) و اُریب (د)
(.)Stick & Williams, 2009

 2-2-1ایزومری در قندها
ترکیباتی که دارای فرمول ساختاری یکسان ولی شکل فضائی متفاوتی هستند ایزومر نام دارند.
دیاستروایزومرها ،5ایزومرهای مولکولی هستند که در آرایش فضائی یک یا چند اتم کربن نامتقارن
متفاوت هستند ( .)Wrolstad, 2012سه نوع ایزومری در مونوساکاریدها اعم از ایزومری عاملی ،ایزومری
حلقه و ایزومری نوری از اهمیت باالیی برخوردار هستند.
 )1ایزومری عاملی :آلدوزها وکتوزهایی که تعداد کربن برابری داشته باشند ایزومر عاملی تلقی می
شوند .در واقع ساختار شیمیایی آلدوزها به این نحو است که عامل کربونیلی بر روی کربن شمارة  5قرار
دارد در حالیکه در ساختار شیمیایی کتوز عامل کربونیلی بر روی کربن شمارة  1واقع شده است .برای
مثال ترکیباتی مانند گلوکز و فروکتوز فرمول ساختاری یکسانی دارند اما شکل فضائی آنها با هم متفاوت
است.

Diastereoisomers

59

5

تح
کلیات قیق

فص ّ
ل اول

جدول ( :)5-5مونوساکاریدهای حاوی ایزومری عاملی (.)Cui, 2005

مونوساکاریدها

آلدوز

کتوز

تریوز

گلیسر آلدئید

دی هیدروکسی استن

تتروز

اریتروز

اریترولوز

پنتوز

ریبوز

ریبولوز

هگزوز

گلوکز

فروکتوز

 )2ایزومری حلقه :همانطور که قبالً اشاره شد ،در آلدوهگزوزها به دنبال ایجاد پل اکسیژنی بین گروه
کربونیل و گروه هیدروکسیل کربن های شمارة  1یا  9به ترتیب ساختار حلقوی پیرانوز و فورانوز تشکیل
می شوند .برای مثال همانطور که در شکل شمارة  1-5مشخص است ،آلفا -دِ -گلوکو پیرانوز و آلفا -دِ
گلوکو فورانوز نسبت به یکدیگر ایزومر حلقه حساب می شوند زیرا دارای ساختار شیمیایی یکسان اماآرایش فضائی متفاوتند .الزم به ذکر است که ساختار حلقه های  6اتمی آلدوپیرانوز بسیار پایدارتر از
حلقه های  6اتمی آلدوفورانوز هستند و در حالت محلول فرم حلقوی آلدوپیرانوز غالب است ( Lapasin

.)& Pricl, 1995

شکل ( :)1-5ایزومرهای حلقة آلفا -دِ -گلوکو فورانوز (راست) ،آلفا -دِ -گلوکو پیرانوز (چپ) (.)Cui, 2005

 )3ایزومری نوری (اُپتيک) :1ایزومر نوری ،متداول ترین نوع ایزومری در قندها است .این نوع
ایزومرها تنها در صورتیکه کربن نامتقارن (کایرال) 1در ساختار شیمیایی قندها وجود داشته باشد ایجاد

Optic
 1کربنی که به چهار گروه مختلف متصل شده است.
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می شوند .بعالوه قندهایی که در ساختار شیمیایی خود کربن نا متقارن دارند دارای خاصیت چرخش
نور پالریزه در جهات و مقادیر مختلف هستند .تمامی مونوساکاریدها به جزء دی هیدروکسی استن یک
یا چند کربن نامتقارن دارند ،بنابراین می توانند به صورت اشکال ایزومری با فعالیت نوری مختلف دیده
شوند (جعفر نژاد .)5931 ،ایزومری نوری در  9گروه مختلف ایزومری  Dو  ،Lانانتیومری ،5اپیمری 1و
آنومری 9طبقه بندی می شود.
 ایزومری  Dو  :Lاگر در ساختار خطی مونوساکارید ،گروه هیدروکسیل دورترین کربن نامتقارن
نسبت به گروه کربونیل در سمت راست زنجیر کربنی واقع شده باشد ایزومری قند از نوع  Dو اگر گروه
هیدروکسیل در سمت چپ زنجیر کربنی قرار گرفته باشد نوع ایزومری L ،خواهد بود .گلیسر آلدئید
ساده ترین آلدوز با یک کربن نامتقارن و دارای دو ایزومر نوری مختلف (شکل )3-5است (.)Cui, 2005
در طبیعت به استثناء مقادیر قابل توجهی از  – Lرامنوز – L ،آرابینوز – L ،فوکوز و  – Lگلورونات،
اغلب قندها ایزومری نوع  Dدارند (.)Lapasin & Pricl, 1995

شکل( :)3-5ساختار دِ( -چپ) و اِل -گلیسر آلدئید (راست) (.)Cui, 2005

 انانتیومری :اگر جهت گروه های هیدروکسیل تمام کربن های نامتقارن دو مونوساکارید کامالً
در خالف جهت یکدیگر باشند ،آنها را ایزومر آینه ای یا انانتیومر می نامند .این ترکیبات دارای خاصیت
چرخش نور پالریزه در مقادیر یکسان اما در جهات مخالف یکدیگر هستند.

5
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ترکیباتی که ایزومر آینه ای یکدیگرند مانند  Dو  Lگلیسر آلدئید دارای فرمول تجربی یکسانی
هستند اما خواص فیزیکی و شیمیایی آنها متفاوت است .برای مثال  Dگلیسر آلدئید در دمای اتاق (°C

 )11نور پالریزه را به سمت راست ( )+و به میزان ( )+ 3/1درجه منحرف می کند در حالیکه  Lگلیسر
آلدئید در دمای اتاق نور پالریزه را به سمت چپ ( )-و به میزان ( )-3/1درجه منحرف می کند .باید به
این نکته توجه داشت که  Dیا  Lبودن یک قند نشان دهندة جهت انحراف نور پالریزه نیست .شکل D

برخی از قندها مانند  – Dگلوکز و  – Dزایلوز راست گردان هستند و توانایی چرخاندن نور پالریزه به
سمت راست یا در جهت عقربه های ساعت را دارند در حالیکه دیگر قندهای شکل  Dمانند  – Dآرابینوز،
 – Dریبوز و  – Dفروکتوز چپ گردان هستند و توانایی چرخاندن نور پالریزه به سمت چپ یا در خالف
عقربه های ساعت را دارند (.)Cui, 2005
الزم به ذکر است در صورتیکه مقدار ایزومرهای  Dو  Lیک مونو ساکارید با هم برابر باشد مخلوط
حاصله فعالیت نوری ندارد زیرا فعالیت نوری هر دو ایزومر یکدیگر را خنثی می کنند و چنین مخلوطی
را مخلوط راسمیک 5یا ( )DLمی نامند (.)El Khadem, 1988
چرخش نوری ویژه 1خصوصیت فیزیکی مهمی در قندها محسوب می شود و برای شناسایی قندها
و اندازه گیری غلظت آنها کاربرد دارد .اندازه گیری این خاصیت توسط دستگاه پالریمتر 9که دارای منبع
نور پالریزه شدة صفحه ای است ،صورت می گیرد و میزان درجة انحراف نور عبوری از سل حاوی محلول
قندی توسط منشور این دستگاه اندازه گیری می شود .چرخش نوری ویژة اشکال  Dو  Lچند قند خاص
در جدول ( )1-5نشان داده شده است (.)Wrolstad, 2012
 اپیمری :نوعی ایزومر نوری است که در آن آرایش فضائی تنها یک اتم کربن نامتقارن از اعضا
این نوع ایزومر با یکدیگر متفاوت است .برای مثال تفاوت گلوکز با مانوز تنها در آرایش فضائی گروه
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هیدروکسیل متصل به کربن شمارة  1است یا گلوکز و گاالکتوز تنها در آرایش فضائی گروه هیدروکسیل
متصل به کربن شمارة  9با یکدیگر تفاوت دارند .این نوع ایزومر از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا از
نقطة ذوب مشتقات دی نیتروفنیل هیدرازون برای شناسایی قندها طبق یک روش کالسیک استفاده
می شود (.)Wrolstad, 2012
جدول ( :)1-5چرخش ویژه  [𝑎]11 Dفرم اِل و دِ تعدادی از قندها ()Wrolstad., 2012

قند

[𝑎]11 D

قند

[𝑎]11 D

دِ-گلیسر آلدئید

+59/1

اِل-گلیسر آلدئید

+59/1

دِ-ریبوز

-15

اِل-ریبوز

+15

دِ-آرابینوز

-511

اِل-آرابینوز

+511

دِ-گزیلوز

+53

اِل-گزیلوز

-53

دِ-گلوکز

+11

اِل-گلوکز

-11

دِ-مانوز

+59

اِل-مانوز

-59

دِ-گاالکتوز

+31

اِل-گاالکتوز

-31

دِ-فروکتوز

-31

اِل-فروکتوز

+31

 آنومری :تمام مونوساکاریدهایی که بین  9تا  1اتم کربن دارند غالباً در محیطهای آبی ،به
صورت ساختارهای حلقوی هستند .گروه کربونیل این ترکیبات توسط پیوند کوواالنسی به اکسیژن یکی
از گروه های هیدروکسیل موجود در طول زنجیر کربنی متصل شده و در نتیجه مشتقاتی به نام همی
استال و همی کتال تشکیل می دهد (شکل  .)3-5به دنبال تشکیل این ساختارهای حلقوی ،کربن عامل
کربونیلی (کربن آنومری) تبدیل به یک کربن نامتقارن می شود .نوع آرایش فضائی گروه هیدروکسیل
حول اتم کربن آنومری ،تولید ایزومری نوری جدیدی به نام آنومری می کند که با عالمت آلفا ( )αو بتا
( )βنمایش داده می شود .الزم به ذکر است که همی استال و همی کتال در محیط های قلیایی مقاومند
و در مجاورت با اسید ،با مولکول دیگری ترکیب شده و تولید استال و کتال می کند (جعفر نژاد.)5931 ،
تشخیص نوع آلفا ( )αو بتا ( )βبودن ایزومر آنومری به صورتی است که آخرین کربن نامتقارن
53

تح
کلیات قیق

فص ّ
ل اول

نسبت به گروه کربونیل به عنوان مرجع در نظر گرفته می شود و آرایش فضائی گروه هیدروکسیل کربن
آنومری نسبت به آرایش فضائی گروه هیدروکسیل کربن مرجع سنجیده می شود .در صورتیکه این دو
عامل در وضعیت سیس (همسو) باشند آنومر را نوع آلفا ( )αو اگر در وضعیت ترانس (غیر همسو) باشند
آنومر را نوع بتا ( )βمی نامند.
به عبارت دیگر در آنومرهای نوع آلفا ( )αمونوساکاریدهایی که در سری  Dقرار دارند OH ،متصل
به کربن آنومری در سمت پایین حلقه قرار می گیرد و در آنومرهای نوع بتا ( OH ،)βمتصل به کربن
آنومریک در سمت باالی حلقه واقع شده است .در مونوساکاریدهای سری  Lشرایط کامالً برعکس سری
 Dاست (.)Stick & Williams, 2009

شکل ( :)3-5تشکیل همی استال ،استال ،همی کتال و کتال (جعفر نژاد.)5931 ،

نه تنها قندهای مختلف چرخش نوری ویژة متفاوت و مخصوص خود را دارند بلکه اشکال حلقوی و
آنومری قندهای مشابه نیز چرخش نوری ویژة متفاوتی دارند .وقتی کریستال های یک نوع قند در یک
حالل قرار گیرند اشکال آنومری آلفا ( )αو بتا ( )βبه یکدیگر تبدیل می شوند .ضمن تبدیل فرم آلفا ()α
به فرم بتا ( )βو برعکس ،ساختار حلقوی مونوساکاریدها باز می شود و به صورت زنجیر باز در می آید.
طی این فرآیند آرایش فضائی پیرامون کربن های آنومری تغییر کرده و دچار بازآرایی می شود .این
پدیده ،تغییرات در قدرت چرخش نوری مونوساکاریدها را به دنبال دارد و به این نوع تغییر در توان
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چرخش نوری ،موتاروتاسیون 5گفته می شود ( .)Belitz et al., 2009جدول  9-5چرخش نوری ویژه
چند قند مختلف را نشان می دهد.
جدول ( :)9-5چرخش ویژه  [𝑎]11 Dتعدادی از قندها ()Wrolstad, 2012

قند

 [𝑎] Dابتدایی

 [𝑎] Dنهایی

آلفا-دِ-گلوکز

+551

+11

بتا-دِ-گلوکز

+53

+11

آلفا-دِ-گاالکتوز

+599

+31

بتا-دِ-گاالکتوز

+11

+31

آلفا-دِ-مانوز

+99

+51

بتا-دِ-مانوز

-51

+51

بتا-دِ-فروکتو پیرانوز

-599

-31

بتا-دِ-فروکتو فورانوز

-15

-31

آلفا-دِ-زایلوز

+31

+53

بتا-دِ-زایلوز

-11

-53

11

11

 3-2-1تعيين ساختار کانفورماسيونی پایدار مونوساکاریدها
ساختارهای حلقوی پیرانوز و فورانوز قندها می توانند با اتخاذ آرایش های فضائی گوناگون ،اشکال
کانفورماسیونی متعددی را با پایداری ترمودینامیکی متفاوت بوجود آورند .از بین اشکال کانفورماسیونی
متعددی که برای ساختار حلقوی مونوساکاریدها امکان پذیر است یکی از آنها نسبت به بقیه پایدارتر
است و نسبت به سایر اشکال ارجحیت دارد .در واقع این اشکال به خاطر سطح پایین انرژی داخلی و
عدم وجود فشار زاویه ای مطلوب تلقی می شوند ( .)Stoddart, 1971دو روش اساسی برای پیش بینی
ثبات نسبی اشکال گوناگون کانفورماسیونی موجود است که عبارتند از:
 )5روشی که بر مبنای محاسبة مقدار انرژی آزاد گیبس 1در پی اندازه گیری میزان ثابت تعادل
دی الکتریک است (.)Angyal, 1968

Mutarotation
Gibs Free Energy
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 )۰روشی که طی آن تمام نیروهای جاذبه و دافعة بین اتم ها (برای مثال نیروهای واندروالس،
نیروهای دو قطبی – دو قطبی ،پیوندهای هیدروژنی و تعامالت استریک) محاسبه می شود ( Lapasin
.)& Pricl, 1995

کانفورماسیون مطلوب مولکول قند در حالت جامد لزوماً مشابه کانفورماسیون مطلوب آن در حالت
محلول نیست .برای مثال در مورد کریستال های قند ،اشکال منفرد بلورها ممکن است مطلوب تلقی
شوند اما در حالت محلول که بین اشکال کانفورماسیونی مختلف تعادل وجود دارد ممکن است اشکال
کانفورماسیونی که دارای بیشترین مقدار هستند مطلوب تلقی شوند .دو راه برای بررسی اشکال
کانفورماسیونی مولکول های مونوساکاریدی وجود دارد که عبارتست از :
 استفاده از اشعة  Xبرای شناسایی ساختار و اشکال کانفورماسیونی مولکول های جامد و
کریستالی مونوساکاریدها
 به کارگیری روش طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته ( 5)NMRبرای تعیین اشکال
کانفورماسیونی مولکول های مونوساکاریدی در حالت محلول (.)Stick & Williams, 2009
بارتون 1اولین کسی بود که اهمیت دو نوع مختلف از باندهای موجود (استوایی 9و محوری )9در
سیکلوهگزان ها را شناخت و از آن برای توضیح اشکال کانفورماسیونی و واکنش پذیری مولکول هایی
مانند استروئیدها بهره برد ( .)Barton, 1953استخالف های هر اتم کربن در ساختار حلقوی
مونوساکاریدها دارای دو جهت گیری محوری و استوایی است .اتصالت محوری عمود بر سطح حلقه می
باشند در حالیکه اتصاالت استوایی تقریباً موازی با سطح (شکل  )51-5حلقه هستند ( Stryer et al.,

.)2012
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شکل ( :)51-5جهت گیری محوری ( )aو استوایی ( )eاستخالفهای هر اتم کربن (.)Stryer et al., 2012

 – Dگلوکز عمومی ترین مونوساکاریدی است که در ساختار اغلب کربوهیدرات ها وجود دارد.
ساختار پیرانوزی  – Dگلوکز هنگامیکه به صورت محلول است به دلیل هندسة چهار وجهی اتم های
کربن اشباع ،مسطح نیست و ساختارهای فضائی آنها شبیه به صندلی و قایق است – D - β .گلوکز حدود
1

9

اشکال آنومری محلول های حاوی  – Dگلوکز را ،زمانیکه در حالت تعادل تبادلی خود قرار دارند،

تشکیل می دهد .به عبارت دیگر شکل ایزومری  – βآنومر با ساختار کانفورماسیونی

C1

4

به عنوان

کانفورماسیون مطلوب  – Dگلوکز ارجحیت دارد و مطلوب تر تلقی می شود (.)Cui, 2005

شکل ( :)55-5ساختار کانفورماسیونی مطلوب بتا-دِ-گلوکز (.)Cui, 2005

علت برتری کانفورماسیون ذکر شده به اشغال شدن تمام موقعیت های محوری توسط اتم های
هیدروژن و قرار گرفتن گروه های حجیمی مانند گروه های هیدروکسیل

OH

و

CH2 OH

در موقعیت

های استوایی مربوط می شود .در این نوع آرایش فضائی گروه های حجیم و بزرگ دور از یکدیگر و در
پایین ترین سطح انرژی و تعامالت قرار دارند .در حالیکه قرار گرفتن گروه های حجیم در موقعیت های
محوری سطح باالیی از انرژی را با حداکثر تعامالت بین این گروه ها ایجاد می کنند ( Hassel & Ottar,

.)1947
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در سال  5391هسل 5و آتر 1شواهدی را بدست آوردند مبنی بر اینکه اگر در اشکال کانفورماسیونی
گروه های حجیم در موقعیت های محوری بر روی اتم های کربن شمارة  5و  9در یک سمت از حلقه
قرار گیرند ثبات این اشکال به شدت کاهش یافته و بسیار ناپایدار می شوند.
با گسترش کاربرد نظریة هسل و آتر در مورد آنالیز اشکال کانفورماسیونی ،ریوز 9در سال 5315
پیشنهاد کرد که به غیر از اتم هیدروژن ،هرگونه اتم قرار گرفته روی استخالف های محوری حلقة پیرانوز
یک عنصر بی ثبات محسوب می شود (.)Reeves, 1951
 4-2-1واکنش ها و مشتقات مهم مونوساکاریدها
افزون بر مونوساکاریدهای ساده مانند گلوکز ،گاالکتوز و مانوز ،برخی مشتقات قندی وجود دارند که
در آنها گروه هیدروکسیل موجود در ترکیب اولیه بوسیله سایر استخالف ها جایگزین می شود یا اینکه
یکی از اتم های کربن ،اکسید شده و به گروه کربوکسیل تبدیل می شود .در ادامه واکنش ها و مشتقات
مهم مونوساکاریدها بطور مختصر شرح داده شده است.
 1-4-2-1واکنش های احياء
گروه کربونیل مونوساکاریدها می تواند به آسانی تحت تأثیر عوامل احیاء کننده مانند هیدروژن،
کاتالیزورهای معدنی و یا آنزیم ها قرار گرفته و تولید قندهای الکلی (آلدیتول) 9کند .در واقع طی این
واکنش یک اتم هیدروژن به کربن آنومری موجود در هگزوز اولیه اضافه می شود.
برای نامگذاری این ترکیبات ،به جای پسوند " اوز " 1از پسوند " ایتول " 6استفاده می شود .برای
مثال  – Dگلوسیتول 1در اثر احیاء شدن  – Dگلوکز تولید می گردد که با نام سوربیتول نیز شناخته
5
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9
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9
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1
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می شود .احیاء شدن  – Dفروکتوز دو الکل ایزومری  – Dگلوسیتول و  – Dمانیتول 5تولید می کند.
آلدوزها و کتوزها می توانند به آسانی تحت تأثیر بوروهیدرات سدیم در  6-51 pHاحیاء شوند یا – D
گلوکز به طور خاص می تواند توسط آنزیم  – Dسوربیتول دهیدروژناز 1احیاء شود .سوربیتول به صورت
طبیعی در بسیاری از میوه ها مانند توت ،گیالس ،گالبی ،زرد آلو و سیب و  – Dمانیتول در ترشحات
گیاهی و جلبک های دریایی وجود دارد (.)Cui, 2005
آلدیتول های دیگری نیز وجود دارند که می توان به گلیسرول ،9ریبیتول ،9اریترول 1و گاالکتیول

6

اشاره کرد (.)Wrolstad, 2012
 2-4-2-1واکنش های اکسيداسيون
گروه آلدئیدی آلدوزها می تواند به آسانی اکسید و تبدیل به گروه کربوکسیل شود .این واکنش منجر
به تولید اسیدهای آلدونیک 1می شود .برای نامگذاری این ترکیبات از پسوند " اسید اونیک " 3استفاده
می شود .برای مثال به دنبال اکسیداسیون عامل آلدئیدی  – Dگلوکز ،اسید گلوکونیک( 3شکل )51-5
تولید می شود .اسید گلوکونیک از ترکیبات اولیة طبیعی آبمیوه و عسل است.
از آنجائیکه طی فرآیند اکسیداسیون عامل آلدئیدی آلدوز ،عامل اکسنده را احیاء می کند ،به آلدوزها
قندهای احیاء کننده می گویند .به عبارت دیگر گلوکز و سایر قندهایی که قادر به احیاء یون فریک (
3

2

 ) Feو یا کوپریک (  ) Cuهستند قندهای احیاء کننده نام دارند .این ویژگی اساس واکنش فهلینگ

51

5
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است .این واکنش نوعی آزمایش کیفی برای جست و جوی قندهای احیاء کننده در نمونه های غذایی و
سایر مواد بیولوژیکی است (جعفر نژاد.)5931 ،
به دنبال اکسیداسیون عامل الکلی نوع اول (  ) CH 2OHقندهای آلدوزی و تبدیل آنها به اسیدهای
کربوکسیلیک ،اسیدهای گلیکورونیک 5تولید می شوند .برای نامگذاری این ترکیبات از پسوند " اسید
اورونیک " استفاده می شود .برای مثال به دنبال اکسیداسیون الکل نوع اول گلوکز ،اسید گلوکورونیک

1

(شکل  )51-5تولید می شود .اسیدهای اورونیک واحدهای سازنده بسیاری از پلی ساکاریدها هستند.
برای مثال اسید  – Dگاالکتورونیک 9جزء اصلی سازنده پکتین است (جعفر نژاد.)5931 ،
اکسیداسیون هر دو عامل آلدئیدی و الکل نوع اول در قندهای آلدوزی ،اسیدهای آلداریک 9را تولید
می کند .برای نامگذاری این ترکیبات از پسوند " اسید آریک "1استفاده می شود مانند اسید گلوکاریک
که ساختار آن در شکل  51-5آمده است (.)Belitz et al., 2009

شکل( :)51-5ساختار اسید گلوکونیک (راست) ،اسید گلوکورونیک ،اسید گلوکاریک (چپ) (.)Wrolstad, 2012

 3-4-2-1قندهای دئوکسی 6و آمين دار
جایگزینی گروه هیدروکسیل با یک پروتون منجر به تولید یک قند دئوکسی می شود .این نام بیانگر
این موضوع است که اتم کربن با شمارة مشخص فاقد اکسیژن می باشد و در واقع احیاء شده است .تعداد
کمی از قندهای دئوکسی در طبیعت وجود دارند .در  – Dریبوز جایگزینی معموالً در موقعیت گروه

5
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هیدروکسیل کربن شمارة  1انجام شده و منجر به تولید  – 1دئوکسی –  – Dریبوز ،از اجزای ،DNA

می شود.
جایگزینی گروه هیدروکسیل موجود در موقعیت کربن شمارة  – D 6مانوز توسط یک پروتون تولید
 – 6دئوکسی –  – Dمانوز می کند که  – Dرامنوز 5نامیده می شود .رامنوز که در طبیعت اغلب دارای
آرایش فضائی  Lاست نقش ساختاری مهمی در پلی ساکارید پکتین ایفا می کند و به عنوان یک
گلیکوزید فنولیک در گیاهان یافت می شود (.)Butterworth & Hanessian, 1971
جایگزینی گروه هیدروکسیل توسط گروه آمین منجر به تولید قندهای آمین دار می شود .قندهای
آمین دار جایگزین قندهای دئوکسی بوده و با یک ترتیب الفبایی به صورت پیشوند دئوکسی نام گذاری
می شوند .متداول ترین قندهای آمینه  – 1آمینو –  – 1دئوکسی –  – Dگلوکز و  – 1آمینو – – 1
دئوکسی –  – Dگاالکتوز هستند که به ترتیب تحت عنوان  – Dگلوکز آمین 1و  – Dگاالکتوز آمین

9

شناخته می شوند.
قندهای آمین دار و  – Nاستیل آمین ها در ترکیبات کربوهیدراتی اولیة گلیکوپروتئین ها یافت می
شوند – N .استیل –  – Dگلوکز آمین بلوک های ساختمانی کیتین 9را تشکیل می دهند ( Pigman

.)et al., 1980
 4-4-2-1اتر و استرهای قندی
ترکیبات قندی با اسیدها استریفیه شده و استرهای مختلف تولید می کنند .همة گروه های
هیدروکسیل از جمله نوع آنومری قادر به شرکت در این واکنش هستند .استریفیکاسیون به طور معمول
به دنبال تیمار کربوهیدرات ها توسط با اسید کلرید و اسید انیدرید انجام می شود .بسیاری از

5
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کربوهیدرات ها در طبیعت به صورت مشتقات استر فسفات وجود دارند.
ترکیبات قندی به دنبال ترکیب با یکدیگر یا آسیل هالیدها 5تولید اتر می کنند .اشکال اتری
کربوهیدرات ها چندان در طبیعت رایج نیست ،با این حال بین گروه های هیدروکسیل اتم های کربن
شمارة  9و  – D 6گاالکتوزهایی که واحد ساختمانی پلی ساکاریدهای جلبک های دریایی قرمز مانند
آگار ،1فورسالران 9و کاپا ،یوتا – کاراگینان 9را تشکیل می دهند اتصال اتری شکل می گیرد ( Belitz

.)et al., 2009
 3-1دی و اُليگو ساکاریدها
 1-3-1پيوند های گليكوزیدی
ویژگی بیوشیمیایی مونوساکاریدها بوسیلة واکنش با سایر مولکول ها دچار تغییر می شود .این
تغییرات منجر به افزایش تنوع بیوشیمیایی کربوهیدرات ها شده و آنها را قادر می سازد که به عنوان
یک ناقل پیام عمل کنند و یا اینکه مستعد سوختن و تولید انرژی شوند.
پیوندی که بین کربن آنومری یک مونوساکارید و اتم اکسیژن گروه هیدروکسیل (عامل الکلی) واحد
قندی دیگر ایجاد می شود پیوند گلیکوزیدی 1یا به طور اختصاصی تر ،پیوند  – Oگلیکوزیدی نامیده
می شود.

شکل ( :)59-5تصویری از پیوند گلیکوزیدی ()Cui, 2005

به عبارت دیگر واکنش شیمیایی اتم کربن آنومری شکل همی استال یا همی کتال قندها با گروه
5
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هیدروکسیل شکل همی استال یا همی کتال قند دیگر تولید ستال یا کتال کامل می کند و پیوند موجود
در این ساختار پیوند گلیکوزیدی نامیده می شود (.)Bochkov et al., 1979
هنگامیکه کربوهیدرات ها جهت تشکیل پلیمرهای طویل به یکدیگر متصل می شوند ،پیوندهای O
– گلیکوزیدی پیوندهای غالبند .بعالوه در گلیکوپروتئین ها و نوکلئوتیدها اتم کربن آنومری قند می
تواند توسط پیوند  – Nگلیکوزیدی به اتم نیتروژن گروه آمین متصل شود.
پیوندهای گلیکوزیدی به راحتی توسط اسیدها هیدرولیز می شوند اما نسبت به مواد قلیایی مقاوم
هستند بنابراین جوشاندن زنجیرهای هیدروکربنی با اسید رقیق ،موجب هیدرولیز این ترکیبات و تولید
مونوساکاریدهای آزاد تشکیل دهندة آنها می شود (.)Stick & Williams, 2009
 2-3-1دی ساکاریدها
مولکول دی ساکارید از اتصال دو مونوساکارید به یکدیگر توسط پیوند  – Oگلیکوزیدی تشکیل
می شود.
دی ساکاریدها بسته وجود یا عدم وجود کربن آنومری آزاد در ساختارشان به دو گروه احیاء کننده

5

و غیر احیاء کننده 1طبقه بندی می شوند .برای مثال دی ساکارید مالتوز از اتصال گلیکوزیدی دو واحد
 – Dگلوکز بین کربن های شمارة ( 5کربن آنومری) یک مولکول قند با کربن شمارة  9مولکول دیگر
تشکیل می شود (شکل  .)59-5با توجه به اینکه دی ساکارید مالتوز کربن آنومری آزاد دارد یک دی
ساکارید احیاء کننده محسوب می شود (جعفر نژاد.)5931 ،
الزم به ذکر است که برای توصیف ساختار اُلیگو و پلی ساکاریدها ،انتهای باز زنجیر کربوهیدرات ها
که دارای کربن آنومری آزاد است معموالً انتهای احیاء کننده نامیده می شود.
دی ساکارید ترهالوز 9که از واحدهای قندی یکسان  – Dگلوکز تشکیل شده است یک دی ساکارید
5
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غیر احیاء کننده محسوب می شود (شکل  .)59-5این ترکیب از اجزاء اصلی همولنف در حشرات و یک
منبع ذخیره کنندة انرژی است .قارچ ها نیز حاوی ترهالوز هستند و به عنوان منبع تجاری آن شناخته
می شوند (.)Wrolstad, 2012

شکل( :)59-5دی ساکاریدهای احیاءکنندة مالتوز (راست) و غیر احیاءکنندة ترهالوز (چپ) (جعفرنژاد.)5931 ،

در نوعی دیگر از طبقه بندی می توان دی ساکاریدها را بر اساس ترکیب مونوساکاریدی آنها به دو
گروه همگن و ناهمگن تقسیم کرد .هُمودی ساکاریدها دو واحد مونوساکاریدی یکسان دارند مانند مالتوز،
سلوبیوز و ترهالوز که همگی از واحدهای مونوساکاریدی –Dگلوکز تشکیل شده اند .در حالیکه هترو
دی ساکاریدها حاوی دو واحد مونوساکاریدی متفاوتند .دو هترو دی ساکارید ساکارز و الکتوز از مهمترین
دی ساکاریدها محسوب می شوند و اغلب به صورت طبیعی در چغندر قند و شیر وجود دارند ( Cui,

.)2005

شکل( :)51-5دی ساکاریدهای ناهمگن ساکارز (راست) و همگن ترهالوز (چپ) (جعفرنژاد.)5931 ،

 1-2-3-1ساختار کانفورماسيونی دی ساکاریدها
از آنجائیکه اشکال کانفورماسیونی انواع زنجیرهای هیدروکربنی در پلی ساکاریدها از جهت گیری
واحدهای مونوساکاریدی مجاور هم نسبت به یکدیگر مشخص می شود ،توصیف اشکال کانفورماسیونی
این پلیمرها مشکل است و مطالعة آنها میسر نیست مگر اینکه اشکال کانفورماسیونی توالی های کوچکتر
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از پلی ساکاریدها مانند دی و اُلیگو ساکاریدها مورد مطالعه قرار گیرند (.)Lapasin & Pricl, 1995
واحدهای قندی در دی ساکاریدها می توانند آزادانه حول پیوند گلیکوزیدی چرخش کنند .جهت
گیری نسبی دو واحد قندی مجاور هم در دی ساکاریدها معموالً توسط دو زاویة چرخشی موجود در
اطراف پیوند گلیکوزیدی تعیین می شود (شکل  .)56-5این زوایا را با حروف یونانی  ψو  ϕنمایش می
دهند.

شکل( :)56-5زوایای چرخشی حول پیوند گلیکوزیدی (.)Cui, 2005

هنگامیکه پیوند گلیکوزیدی بین کربن شمارة  5از یک واحد قندی و کربن شمارة  6مونوساکارید
دیگر شکل می گیرد منجر به تشکیل زاویة چرخشی بزرگ  ωمی شود (شکل  .)51-5در واقع تشکیل
زاویة  ،ωآزادی واحد مونوساکاریدی را به منظور اتخاذ طیف گسترده ای از جهت گیری ها نسبت به
واحد مونوساکاریدی دیگر ،افزایش می دهد (.)Shallenberger, 1982
کانفورماسیون دی ساکاریدها توسط مجموعة متغییری از مقادیر زوایای چرخشی و کانفورماسیونی
 ψو  ϕموجود در حول پیوند گلیکوزیدی تعیین می شود .سطح انرژی اشکال کانفورماسیونی دی
ساکاریدها با یک جفت خاص از زوایای چرخشی مرتبط است و مقادیر آنها را می توان با توجه به
پیوندهای واندروالس ،قطبی و هیدروژنی بین دو واحد مونوساکاریدی برآورد کرد.

شکل( :)51-5تشکیل زاویة چرخشی بزرگ  ωحول پیوند گلیکوزیدی (.)Cui, 2005
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اشکال کانفورماسیونی دی ساکاریدها در حالت جامد همانند مونوساکاریدها در پایین ترین سطح
انرژی و تعامالت خود قرار دارند و مقادیر زوایای چرخشی در این حالت ثابت است .از دالیل مهم ثبات
اشکال کانفورماسیونی دی ساکاریدها در حالت جامد ،پیوندهای هیدروژنی درون ساختاری آنها است
(.)Belitz et al., 2009
با توجه به تعامالت بین دی ساکاریدها و حالل درحالت محلول ،ممکن است حداقل سطح انرژی
برای اشکال کانفورماسیونی با حالت جامد متفاوت باشد .دلیل این امر مربوط به نوسانات و چرخش
دائمی حول باندهای گلیکوزیدی است زیرا در محلول ها همیشه برخوردهای براونی 5وجود دارد بنابراین
شکل کانفورماسیونی دی ساکاریدها در حالت محلول ثابت نیست (.)Lapasin & Pricl, 1995
اشکال کانفورماسیونی مطلوب با سطح انرژی پایین برای دی و اُلیگوساکاریدها از طریق اطالعات
حاصل از داده های تجربی توسط پرتوهای  Xو  NMRمشخص می شوند (.)Belitz et al, 2009
 3-3-1سایر اُليگو ساکاریدها
مطابق با تعریف اتحادیة بین المللی شیمی محض و کاربردی ( ،1)IUPACاُلیگو ساکاریدها ترکیباتی
هستند که  9تا  3واحد مونوساکاریدی دارند .رافینوز 9از مهمترین تری ساکاریدهایی است که به طور
گسترده در گیاهان یافت می شود و به طور تجاری از مالس چغندر و دانه های کتان تهیه می شود
(.)Cui, 2005
 4-1پلی ساکاریدها
 1-4-1تعریف و نامگذاری پلی ساکاریدها
اغلب ترکیبات قندی به صورت پلیمرهایی با وزن مولکولی باال (پلی ساکاریدها) در طبیعت وجود
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دارند .این نوع پلیمرها حاوی تعداد زیادی (گاهی بیش از  511واحد) مونوساکارید که از هر دو سمت
توسط پیوند  – Oگلیکوزیدی به یکدیگر متصل می شوند هستند (.)Bender, 1986
نامگذاری پلی ساکاریدها در گذشته بر اساس منابع بیولوژیکی مشتق شده و ویژگی بارز آنها انجام
می شد .گلیکان 5نام کلی پیشنهادی توسط کمیسیون ها برای پلی ساکاریدها است .در صورتیکه یک
گلیکان یا پلی ساکارید حاوی یک نوع مونوساکارید (گلیکوزید) در ساختار خود باشد برای نامگذاری
این نوع پلیمر از نام مونوساکارید استفاده می شود با این تفاوت که پسوند " اوز " در انتهای نام اجزای
مونوساکاریدی توسط پسوند " ان " جایگزین می شود .برای مثال فروکتان نام پلی ساکارید مشتق شده
از مونومرهای فروکتوز است.
در مواردی که پلی ساکاریدها حاوی بیش از یک نوع مونوساکارید در ساختار خود باشند نامگذاری
آنها بر اساس نوع واحد ساختاری زنجیر اصلی و نام سایر اجزای قندی به صورت پیشوند انجام می شود.
برای نمونه گلوکو – آرابینو – گاالکتان نام پلی ساکاریدی است که واحدهای قندی زنجیر اصلی آن را
گاالکتوز تشکیل می دهد و گلوکز و آرابینوز از اجزای قندی دیگر محسوب می شوند .در صورتیکه
تشخیص واحد سازندة زنجیر اصلی به سادگی امکان پذیر نباشد ،نامگذاری ترکیب بر اساس پیشوند نام
اجزاء به ترتیب حروف الفبا همراه با اصطالح گلیکان در انتهای نام آن صورت می گیرد .مانند گاالکتو
– گلوکو – مانو – گلیکان.
علی رغم استفاده از نامگذاری ذکر شده ،هنوز بسیاری از پلی ساکاریدها نامگذاری رایج خود را از
زمان گذشته حفظ کرده اند مانند سلولز ،نشاسته ،گلیکوژن ،کیتین ،پکتین ،اینولین و  . ...به هر حال
هر دو نامگذاری رایج و سیستماتیک مورد پذیرش است (جهان بین.)5931 ،
 2-4-1طبقه بندی پلی ساکاریدها
روش های مختلفی برای طبقه بندی پلی ساکاریدها وجود دارد که در ادامه مهمترین آنها آورده شده
Glycan

91

5

تح
کلیات قیق

فص ّ
ل اول

است.
 1-2-4-1منشاء
گروهبندی رایجی که به طور عمده در مورد پلی ساکاریدها مطرح می شود طبقه بندی آنها بر
اساس منشاء تولیدشان -است .در این طبقه بندی پلی ساکاریدها در چهار گروه پلی ساکاریدهای
حیوانی ،گیاهی ،دریایی و میکروبی قرار می گیرند (.)Cui, 2005
 2-2-4-1نوع واحد تشكيل دهنده
در این طبقه بندی پلی ساکاریدها به دو دسته اصلی به شرح زیر تقسیم می شوند:
 1-2-2-4-1هُمو گليكان ها

1

هُمو گلیکان ها پلی ساکاریدهایی هستند که تنها از یک نوع مونومر تشکیل شده اند .برخی از آنها
مانند نشاسته و گلیکوژن حاوی مونومرهای  – D – αگلوکز با اتصاالت ( )5→9هستند و پلی ساکارید
ذخیره ای محسوب می شوند که به عنوان منبع انرژی مورد استفاده موجودات زنده قرار می گیرند.
هُموپلی ساکاریدهایی مانند سلولز و کیتین از مونومرهای یکسان  – D – βگلوکز با اتصاالت ()5→9
تشکیل شده اند به عنوان عناصر ساختاری دیوارة سلولی گیاهان و اسکلت خارجی حیوانات ایفای نقش
می کنند.
هُموپلی ساکاریدها می توانند با توجه به آرایش فضائی اتصاالت گلیکوزیدی ( آلفا ( )αیا بتا ( ))βو
موقعیت پیوندها ،از یک یا چند نوع پیوند گلیکوزیدی تشکیل شده باشند.
 2-2-2-4-1هتروگليكان ها

2

هتروگلیکان ها دسته ای از پلی ساکاریدها هستند که در ساختار خود دو یا چند نوع مونومر مختلف
دارند .هتروپلی ساکاریدها معموالً پوشش خارج سلولی موجودات زنده را تشکیل می دهند .برای مثال
Homo Glycans
Hetero Glycans

99

5
1

تح
کلیات قیق

فص ّ
ل اول

بخشی از الیة سخت پوشش سلولی باکتری ها حاوی این ترکیبات است اگر چه بطور گسترده در منابع
گیاهی نیز وجود دارند .هتروپلی ساکاریدها می توانند عالوه بر انواع مختلف واحدهای مونومری دارای
انواع مختلفی از پیوندهای گلیکوزیدی باشند و این موضوع باعث تنوع نامحدود ساختار آنها می شود
( .)Aspinall, 1972
 3-2-4-1ساختار شيميایی
همانطور که قبالً اشاره شد پلی ساکاریدها پلیمرهای متراکمی هستند که بین قسمت گلیکوزیل
همی استال یا همی کتال یک واحد قندی سازندة آنها و گروه هیدروکسیل واحد قندی دیگر ،به عنوان
مولکول پذیرنده ،پیوندهای گلیکوزیدی شکل می گیرد .خاصیت تک ظرفیتی قسمت های گلیکوزیل در
مقابل خاصیت چند ظرفیتی مولکول های پذیرنده ،عالوه بر اینکه امکان ایجاد شاخه و انشعابات را در
زنجیرهای پلی ساکاریدی فراهم می کند ،به علت تشکیل پیوندهای گلیکوزیدی ،از ایجاد پیوندهای
متقاطع درون مولکولی (پیوندهای کوواالنسی) بین انشعابات مجاور جلوگیری می کند.
بنابراین ممکن است برخی از پلی ساکاریدها مانند سلولز دارای ساختار خطی و برخی دیگر مانند
گلیکوژن ساختار منشعب داشته باشند .در حالیکه برخی از پلی ساکاریدها به طور استثنا دارای ساختار
حلقوی هستند و تحت عنوان سیکلوآمیلوز ها 5شناخته می شوند (.)Cui, 2005
پلی ساکاریدها برخالف پروتئین ها ،پلی ساکاریدها محصول ثانویة ژن هستند و در طبیعت توسط
آنزیم های مختلف بیوسنتز (گلیکوزیل ترانسفرازها) 1تولید می شوند .به عبارت دیگر مسیر کلی بیوسنتز
بسیاری از پلی ساکاریدها شناخته شده است اما مکانیسم کنترل وقایع خاص در طی بیوسنتز مانند
چگالی و توزیع شاخه ها در طول زنجیر پلی ساکاریدی یا طول انشعابات به طور کلی واضح نیست (جعفر
نژاد.)5931 ،

Cycloamyloses
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 4-2-4-1بار یونی
پلی ساکاریدهایی که فاقد قند اسیدی هستند و تنها واحدهای قندی ساده دارند پلی ساکاریدهای
خنثی 5نامیده می شوند مانند آمیلوز ،آمیلو پکتین و سلولز.
برخی از پلی ساکاریدها قندهای اسیدی دارند و به علت داشتن گروه های کربوکسیل یونیزه شده
حامل بارهای الکتریکی منفی هستند که به آنها پلی ساکاریدهای آنیونی 1می گویند .مانند بخش های
اسید گاالکتورونیک سازندة ساختار پکتین.
کیتوزان 9تنها پلی ساکارید کاتیونی شناخته شده است .این پلی ساکارید در اثر اصالح پلی ساکارید
حیوانی کیتین ،که به صورت طبیعی وجود دارد ،حاصل می شود .کیتوزان در  6 pHتا  1حامل بار
الکتریکی مثبت است (.)Cui, 2005
 5-2-4-1الگوی ساختاری مونومرها در یک توالی
پلی ساکاریدها بر اساس نوع الگوی ساختاری واحدهای قندی موجود در یک توالی به سه گروه
عمده تقسیم می شوند.
)1

انواع متناوب( 9دوره ای) :در این گروه واحدهای قندی طبق یک الگوی تکراری مرتب می شوند

مانند سلولز ،آمیلوز و اسید هیالورونیک.
 )1انواع منقطع :1این گروه متشکل از تعدادی بخش های متناوب هستند که توسط قسمت های
نامنظم و بی قاعده از یکدیگر جدا می شوند مانند آلژینات ،کاراگینان ها و پکتین.
)3

انواع نامتناوب :6دراین گروه توالی های نامنظم و بی قاعده از انواع مختلف مونوساکاریدها،

موقعیت و آرایش فضائی پیوندها وجود دارد مانند اجزای کربوهیدرات ها در گلیکوپروتئین هاBelitz ( .
5
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.)et al., 2009
جدول ( :)9-5طبقه بندی پلی ساکاریدها با توجه به توالی واحدهای قندی در زنجیر (.)Cui, 2005
پلیمر

نوع واحد قندی

عملکرد

نوع توالی

نوع متناوب (دوره ای)
آمیلوز

زخیره سازی انرژی

آلفا-دِ-گلوکو پیرانوز

سلولز

مواد ساختاری

بتا-دِ-گلوکو پیرانوز

نوع منقطع
آلژینات ها

تشکیل ژل داخل و
خارج سلولی

اسید آلفا-اِل-
گلوکورونیک و اسید
بتا-دِ-مانورونیک

پکتین

اجزای دیواره سلولی
گیاهان

اسید آلفا-دِ-
گاالکتورونیک و اِل-
رامنو پیرانوز

نوع نامتناوب
زنجیرهای اُلیگوساکاریدی از
گلیکوپروتئینها

برخی از
اُلیگوساکاریدها در
خون

 3-4-1ساختار کانفورماسيونی پلی ساکاریدها
پلی ساکاریدها مانند سایر پلیمرهای زیستی مثل پروتئین ها دارای ساختار اولیه ،ثانویه ،سوم و
چهارم هستند و در واقع ساختار فضائی پلی ساکاریدها شباهت زیادی با سایر بیوپلیمرها دارد .ساختار
اولیة پلی ساکاریدها نشان دهندة توالی کوواالنسی واحدهای مونوساکاریدی در طول زنجیر است.
همانطور که قبالً اشاره شد واحدهای مونومری در یک پلی ساکارید به دنبال چرخش حول باندهای
گلیکوزیدی تحت فشار قرار می گیرند .جهت گیری نسبی بین دو مونومر مجاور در یک پلی ساکارید
توسط زوایای چرخشی و زوایای دو سطحی 5اطراف پیوندهای گلیکوزیدی ( ψو  )ϕمطابق با آنچه که
برای دی ساکاریدها مطرح شد بیان می شود .اغلب مونومرهای متصل تمایل دارند جهت گیری اتخاذ
Dihedral angles
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کنند که از سطح انرژی پایین تر و پایداری باالتری برخوردار باشد (شکل .)51-5بنابراین زنجیر پلی
ساکاریدی که ساختار اولیه دارد شکل هندسی خاصی به خود می گیرد که به عنوان ساختار ثانویة پلی
ساکاریدها (ساختار کانفورماسیونی) در نظر گرفته می شود .ممکن است زنجیرهای پلی ساکاریدی با
ساختار دوم با یکدیگر تعامل داشته و موجب شکل گیری ساختارهای سوم پلی ساکاریدها شوند .در این
نوع ساختار ،زنجیرهای پلی ساکاریدی به طور منظم سازماندهی می شوند و به شکل دسته ها یا میسل
های حاوی چند تا چند ده زنجیر پلی ساکاریدی در می آیند .در نهایت وجود چنین تراکمی باعث ایجاد
تعامل بین زنجیرهای پلی ساکاریدی دارای ساختار سوم شده و در نتیجه سطح باالتری از سازماندهی
ایجاد می شود .چنین ساختاری منجر به شکل گیری شبکه های سه بُعدی بزرگ تحت عنوان
ساختارهای چهارتایی 5می شود (.)Lapasin & Pricl, 1995
ساختار کانفورماسیونی پلی ساکاریدها را می توان در دو دستة کلی منظم و نامنظم طبقه بندی
کرد .ساختارهای کانفورماسیونی منظم مقادیر زوایای چرخشی ( ψو  )ϕثابتی حول باندهای گلیکوزیدی
در بخش هایی از پلی ساکارید دارند مانند حالت جامد یا هنگامیکه ژل های پایدار تشکیل می شود.
ساختارهای کانفورماسیونی نامنظم مقادیر زوایای چرخشی متغییری حول باندهای گلیکوزیدی
دارند که دلیل آن نوسانات دائمی حول پیوندهای گلیکوزیدی موجود بین مونومرهای مجاور ،در سراسر
زنجیر پلی ساکاریدی است .عموماً کانفورماسیون منظم پلی ساکاریدها به صورت شکل هندسی مارپیچ
( 1شکل  )53-5توصیف می شود (.)Sarka & Marchessault, 1967
ساختار کانفورماسیونی مارپیچ و ویژگی های آن را می توان با استفاده از پارامترهای ( nتعداد
واحدهای تکرار شونده در هر نوبت) و ( hطول مشخص هر واحد مونومریک در امتداد طول محور مارپیچ)
توصیف کرد .جهت گیری پیچ های یک مارپیچ با عالمت های  +یا – برای عدد  nتوصیف می شود .از
عالمت های  +و – به ترتیب برای توصیف پیچ هایی که در سمت راست و چپ محور مارپیچ قرار دارند
Quaternary
Helical geometry
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استفاده می شود (.)Rees & Scott, 1971

شکل( :)53-5تصویر شماتیکی از ساختار کانفورماسیونی مارپیچی شکل (.)Cui, 2005

 1-3-4-1ساختار کانفورماسيونی زنجيرهای هُموپلی ساکاریدی
هُموگلیکان های خطی بهترین گروه پلی ساکاریدی شناخته شده از نظر کانفورماسیون مولکولی
هستند .این ترکیبات تنها حاوی یک نوع بخش قندی و یک نوع پیوند هستند .ساختار دوم (ساختار
کانفورماسیونی) هُموگلیکان ها ،بر اساس زوایای دو سطحی تشکیل شده بین اتصاالت گلیکوزیدی
موجود در سراسر زنجیر ( ψو  ،)ϕبه چهار نوع کانفورماسیون با اشکال مختلف روبان مانند ،5مارپیچ
توخالی ،1اُریب مانند 9و لوال مانند (بند بند با حرکت آزاد) 9تقسیم می شوند .شایع ترین کانفورماسیون
برای هُموگلیکان ها ،نوع روبان مانند و مارپیچ توخالی است که در شکل  53-5به نمایش درآمده است
(.)Rao et al.,1967

شکل ( :)53-5ساختار کانفورماسیونی روبان مانند (راست) و مارپیچ تو خالی (چپ) (.)Cui, 2005

 1-1-3-4-1ساختار کانفورماسيونی روبان مانند
این نوع کانفورماسیون برای بخش های  – D – βگلوکوپیرانوزیل با اتصاالت ( )5→9یا بخش های α
5

Ribbon like
Hollow helices
9
Crumpled ribbons
4
Loosely jointed chains
۰

93

تح
کلیات قیق

فص ّ
ل اول

–  – Dگاالکتو پیرانوزیل با اتصاالت ( )5→9در زنجیرهای پلی ساکاریدی در نظر گرفته می شود .در
این کانفورماسیون ،پیوندهای موجود در زنجیر پلی ساکاریدی معموالً به نحوی است (اتصال مونومرها
توسط پل اکسیژنی) که منجر به ایجاد شکل هندسی زیگزاگ مانند می شود (شکل .)11-5

شکل( :)11-5ساختار و شکل کانفورماسیونی روبان مانند (.)Belitz et al., 2009
این نوع از زنجیرهای پلی ساکاریدی معموالً به شکل روبان هستند و ممکن است به صورت طویل
یا اینکه فشرده باشند .زنجیرهای روبان مانند طویل دارای مقادیر مجازی از  nدر محدودة ( ±)1-9و
مقادیری از  hمعادل حداکثر طول یک بخش هستند .این مقادیر حاکی از این است که طول هر مونومر
باید تقریباً موازی با محور مارپیچ باشد .بعالوه در این نوع از زنجیرها ،زوایای دو سطحی از باند
گلیکوزیدی  531درجه است (.)Rees, 1977
زنجیرهای روبان مانند آسانتر ردیف و همتراز شده و سریع تر می توانند توسط پیوندهای هیدروژنی
و نیروهای واندروالسی متراکم شوند .سلولز نمونه ای از یک پلیمر خطی متشکل از واحدهای قندی β

–  – Dگلوکوز با اتصاالت ( )5→9است .این ترکیب دارای کانفورماسیون روبان مانند طویلی به شکل
مضاعف (دو تایی) است و همین امر موجب جلوگیری از نفوذ حالل در داخل ساختارشان و در نتیجه نا
محلول بودن آنها در آب می شود.
زنجیرهای روبان مانند ممکن است در اثر ایجاد اتصاالت هیدروژنی بین بخش های مجاور تا حدودی
متراکم شده و به صورت یک نوار خمیده درآیند .این نوع از آرایش زنجیرها به هنگام تشکیل ساختار
سوم ممکن است باعث ایجاد شکاف هایی در داخل ساختار فضائی شوند .چنین ساختارهایی اغلب تحت
عنوان مدل جعبه تخم مرغی 5شناخته شده و معموالً توسط پیوند با کاتیون های فلزی مانند

2

Ca
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پایدار می شوند (شکل  .)15-5پلی ساکاریدهای ایجاد کنندة ژل مانند پکتین ها و آلژینات ها دارای
این نوع کانفورماسیون هستند (.)Settineri & Marchessault, 1965

شکل ( :)15-5ساختار کانفورماسیونی مدل جعبه تخم مرغی (.)Cui, 2005

 2-1-3-4-1ساختار کانفورماسيونی مارپيچ تو خالی
اگر در یک زنجیر پلی ساکارید ،اگر اتصاالت بین مونومرها به شکل موازی ،کوتاه و  Uمانند باشند،
شکل هندسی ساختار حاصل شده به احتمال زیاد به صورت یک مارپیج توخالی است (شکل .)11-5

شکل( :)11-5ساختار و شکل کانفورماسیونی مارپیچ تو خالی (.)Belitz et al., 2009
این نوع کانفورماسیون در زنجیرهای پلی سکاریدی متشکل از واحدهای  – D – βگلوکوپیرانوز با
اتصاالت ( )5→9مانند پلی ساکارید باکتریایی کردالن 5و نیز پلیمرهای حاوی واحدهای – D – α
گلوکوپیرانوز با اتصاالت ( )5→9مانند آمیلوز حاصل از گرانول های نشاسته وجود دارد.
در این نوع از کانفورماسیون ها مقدار  nبین ( ±)1-51متغیر است در حالیکه مقدار  hبسیار کم و
نزدیک به صفر می باشد .این مقادیر به این معنی است که بخش ها ،تقریباً عمود بر محور مارپیچ هستند.
با توجه به اینکه شکل هندسی این نوع کانفورماسیون ها به صورت حفرة تو خالی در امتداد محور مارپیچ
است ،زنجیرهای پلیمری معموالً توسط روش های گوناگون تثبیت می شوند .هنگامیکه قطر این مارپیچ
ها بزرگ باشد فضای خالی موجود در مرکز ساختار می تواند توسط مولکول های مناسب با اندازة کوچک

Curdlan
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تر پُر شود و یک اجتماع شکل گیرد (شکل  19-5ج) .ساختار کانفورماسیونی آمیلوز مثال خوبی برای
این نوع ساختار است .آمیلوزها ساختاری  6رشته ای با کانفورماسیون مارپیچ دوبل( 5مضاعف) موازی
در سمت چپ هستند.
حال در صورتیکه قطر مارپیچ ها کوچک باشد زنجیرهای پلی ساکاریدی کشیده و طویل می شوند.
این ساختارها می توانند مارپیچ های رشته ای درهم تنیده طناب مانند را به صورت دوبل (دوتایی) یا
سوبل( 1سه تایی) تشکیل دهند (شکل  19-5ب).
اگر زنجیرها بسیار طویل و کشیده باشند ،کانفورماسیون برای ایجاد ثبات طناب مانند نبوده بلکه به
صورت یک مجموعة زیگزاگ و چین خورده (شکل  19-5الف) است (.)Cui, 2005

(الف)

(ب)

(ج)

شکل ( :)19-5مارپیچ چین خورده (الف) ،مارپیچ دوبل وسوبل (ب) ،مارپیچ تو پُر (ج) (.)Cui, 2005

 3-1-3-4-1ساختار کانفورماسيونی اُریب مانند (منحنی)
این نوع کانفورماسیون در زنجیرهای پلی ساکاریدی متشکل از مونومرهای  – D – βگلوکوپیرانوز
با اتصاالت ( )5→1قابل مشاهده است .در این نوع کانفورماسیون مقدار  hحدود  1-9آنگسترم و n

دارای مقادیر متنوعی از  -1تا  9است .بعالوه زوایای سطحی پیوندهای گلیکوزیدی بین مونومرها حدود
 61درجه است .این کانفورماسیون ها کمیاب و نادر هستند اگر چه در توالی رامنو گاالکتورونیک اسید
در پکتین و برخی از پلی ساکاریدهای باکتریایی وجود دارند (.)Rees, 1977

Double helix
Triple helix
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شکل( :)19-5ساختار و شکل کانفورماسیونی اُریب مانند (.)Belitz et al., 2009
 4-1-3-4-1ساختار کانفورماسيونی لوال مانند (بند بند با حرکت آزاد)
این نوع کانفورماسیونها معموالً در زنجیرهای پلی ساکاریدی متشکل از واحدهای – D – β
گلوکوپیرانوز با اتصاالت ( )5→6وجود دارند .پلی ساکاریدها با این نوع کانفورماسیون از نظر خصوصیات
تنوع زیادی دارند و انعطاف پذیری آنها مربوط به پل های ارتباطی (پل اکسیژنی) بین مونومرها است.
در واقع در این نوع ساختارها به جای  1پل ارتباطی 9 ،پل وجود دارد و بخش های قندی فاصلة بیشتری
نسبت به یکدیگر دارند.

شکل ( :)11-5ساختار کانفورماسیونی لوال مانند (.)Belitz et al., 2009

این زنجیرهای پلی ساکاریدی به دلیل تمایل زیادشان در محلول شدن قابل تشخیص هستند.
بنابراین چنین کانفورماسیونی واکنش های شیمیایی پلی ساکاریدها مانند واکنش های آنزیمی و نیز
اتصاالت یونی با آب را تسهیل می کند (.)Belitz et al., 2009
 2-3-4-1ساختار کانفورماسيونی زنجيرهای هتروپلی ساکاریدی
همانطور که قبالً اشاره شد هتروگلیکان ها (هتروپلی ساکاریدها) بیش از یک نوع واحد قندی یا
بیش از یک نوع پیوند گلیکوزیدی دارند .شناسایی و تشخیص کانفورماسیون دقیق آنها به دلیل پیچیدگی
های مربوط به فضای چند بُعدی کار سخت و دشواری است .در ادامه ساختار کانفورماسیونی سه نوع
هتروگلیکان بطور خالصه شرح داده شده است.
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 1-2-3-4-1ساختارکانفورماسيونی هتروگليكان های نوع تناوبی (دوره ای)
واحدهای قندی در هتروپلی ساکاریدهای نوع تناوبی طبق یک الگوی تکراری (دوره) مرتب می
شوند .یوتا کاراگینان ،آگارز و اسید هیالورونیک ساده ترین زنجیرهای متناوب هستند .هر سه پلیمر
حاوی واحدهای قندی  – D – βگلوکوپیرانوز با دو نوع اتصال گلیکوزیدی ( )5→9و ( )5→9هستند.
در صورتیکه واحدهای قندی با اتصاالت ( )5→9به تنهایی در یک هُموپلی ساکارید وجود داشته باشند
منجر به تشکیل کانفورماسیون روبان مانند می شوند در حالیکه حضور واحدهای قندی با اتصاالت
( )5→9به تنهایی در یک هُموگلیکان تمایل به تشکیل مارپیچ تو خالی را دارند ( Lapasin & Pricl,

.)1995
کانفورماسیون توالی متناوب حاوی  1نوع واحد قندی را نمی توان به آسانی پیش بینی کرد .آنالیز
پرتو  Xحاصل از هیالورونات حاکی از وجود کانفورماسیون نوع مارپیچ تو خالی است .در حالی که پلی
ساکاریدهای یوتا کاراگینان و آگاروز نوعی کانفورماسیون کمتر توسعه یافته ایجاد می کنند که در آن
دو به شکل یک مارپیچ طویل دوبل (دو تایی) طناب مانند در کنار یکدیگر قرار گرفته اند مارپیچ دوبل
آگاروز فشرده تر و پیچ ها به علت آرایش فضائی نوع  Lواحدهای قندی با اتصاالت ( )5→9در سمت
چپ محور قرار دارند ،در مقابل مارپیچ دوبل یوتا کاراگینان به دلیل آرایش فضائی نوع  Dواحدهای
قندی در سمت راست محور مارپیچ قرار گرفته اند (.)Rees, 1977

شکل ( :)16-5ساختار کانفورماسیونی مارپیچ دو رشته ای یوتا کاراگینان (.)Belitz et al., 2009
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 2-2-3-4-1ساختارهای کانفورماسيونی هترو گليكان های نوع منقطع
این نوع زنجیرهای پلیمری حاوی تعدادی بخش متناوب (دوره ای) هستند که توسط قسمت های
بی قاعده و نامنظم از یکدیگر جدا می شوند .کاپا کاراگینان مثال خوبی از این نوع کانفورماسیون است.
کانفورماسیون بخش های متناوب (دوره ای) این زنجیرها ،مشابه با یوتا کاراگینان است اما قسمت های
منقطع موجود در ساختار کاپا کاراگینان شکل کلی و کانفورماسیون این نوع پلی ساکاریدها را به شدت
تحت تأثیر قرار می دهد .برای مثال تحت شرایط مطلوب زنجیرهای کاپا کاراگینان با توالی های متناوب
قادر به تشکیل مارپیچ های دوبل (دوتایی) هستند در حالیکه قسمت های منقطع نمی توانند در تشکیل
این ساختار شرکت کنند و در واقع وجود قسمت های منقطع و بی قاعده سبب ایجاد تاب خوردگی 5در
زنجیر می شوند .این تاب خوردگی ها سبب تشکیل اجباری پیوندهای متقاطع 1در زنجیرهای پلیمری
می شوند ،که به تشکیل یک شبکة سه بُعدی 9و در نهایت ژالتینه شدن کاپا کاراگینان در محلول های
آبی منجر می شود (.)Lapasin & Pricl, 1995

شکل( :)11-5نحوة ژالتینه شدن کاپا کاراگینان در محلول های آبی (.)Belitz et al., 2009

 3-2-3-4-1ساختار کانفورماسيونی هترو گليكان های نوع نامتناوب
این دستة مهم از پلی ساکاریدها در سطح سلول و نیز مایعات خارج سلولی بسیاری از موجودات
زنده وجود دارند و معموالً این نوع زنجیرهای پلی ساکاریدی به یک زنجیر پلی پپتیدی یا یک زنجیر

1
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لیپیدی متصلند.
باید به این نکته توجه داشت که این نوع ساختارها منابع سنتزی وسیع و عملکردهای بیولوژیکی
مهمی دارند .برای مثال می توان به نقش مهم این مواد در زیست شناسی مولکولی ،عملکرد مثبت
سیستم های ایمنی و عملکرد آنها به عنوان گیرنده های هورمون اشاره کرد .الزم به ذکر است که
اطالعات محدودی در مورد شکل کانفورماسیونی این نوع پلی ساکاریدها وجود دارد ( Lapasin & Pricl,

.)1995
 3-3-4-1نقش ساختار کانفورماسيونی پلی ساکاریدها در تعيين عملكرد آنها
شناسایی شکل هندسی (ساختار کانفورماسیونی) پلی ساکاریدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است
زیرا نوع کانفورماسیون این ترکیبات نقش و عملکرد آنها را در سلول های زنده تعیین می کند .یک مثال
واضح برای این موضوع زنجیرهای پلی ساکاریدی آمیلوز و سلولز است .با توجه به اینکه ساختار هر دو
از یک نوع واحد قندی  - Dگلوکو پیرانوز تشکیل شده است اما هر کدام نقش کامالً متفاوتی را در سلول
های زنده ایفا می کنند.
پلی ساکاریدهای سلولز که از مونومرهای  – D – βگلوکوپیرانوز با اتصاالت ( )5→9تشکیل شده
اند دارای کانفورماسیون روبان مانند هستند .بدیهی است که این نوع ساختار از نظر انرژی شکل فضائی
پایدارتری دارند و به عنوان یک پلی ساکارید ساختاری در ساختار اسکلتی و دیوارة سلولی به جهت
استحکام بخشیدن به ساختار سلول کاربرد دارند.
پلی ساکارید آمیلوز از واحدهای  – D – αگلوکوپیرانوز با اتصاالت ( )5→9تشکیل شده اند.
هنگامیکه واحدهای  – D – αگلوکوپیرانوز با اتصاالت ( )5→9به یکدیگر متصل می شوند زنجیر پلی
ساکاریدی آمیلوز دچار چرخش طبیعی شده و کانفورماسیون آن از نوع مارپیچ طویل است .این نوع
کانفورماسیون از پایداری کمتری برخوردار است و وظیفة ذخیرة انرژی را بر عهده دارند (جعفر نژاد،
.)5931
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 4-4-1خاصيت و موارد کاربرد پلی ساکاریدها
همانطور که قبالً اشاره شد پلی ساکاریدها به طور گسترده و به وفور در طبیعت توزیع شده اند .از
نقش های مهم این ترکیبات در طبیعت می توان به نقش ساختاری آنها در دیوارة سلولی باکتری ها،
گیاهان و همچنین بافت ها پیوندی حیوانات ،منبع تأمین انرژی برای رشد و بقاء گیاهان و سایر سلول
های غیر فتوسنتزی و در نهایت نقش اساسی آنها در جذب و اتصال با مولکول های آب اشاره کرد.
پلی ساکاریدها در بسیاری از محصوالت غذایی به عنوان فرآورده تولید می شوند ،عمدتاً قادر به
حفظ نقش های طبیعی و ذاتی خود به عنوان مواد اسکلتی (میوه و سبزیجات) یا مواد مغذی (غالت،
حبوبات و  )...هستند .از این رو پلی ساکاریدهای استخراج شده به مقدار زیادی در فرآوری مواد غذایی
چه به صورت بومی یا فرم اصالح شده کاربرد دارند (جعفر نژاد.)5931 ،
اغلب ویژگی ها و وظایفی که پلی ساکاریدها بر عهده دارند به تنوع ساختاری فوق العادة این دسته
از مولکول ها برمی گردد.
 1-4-4-1خواص مرتبط با ساختار پلی ساکاریدها
 1-1-4-4-1پلی ساکاریدهای کامالً خطی

1

پلی ساکاریدهایی که تنها از یک نوع واحد قندی و یک نوع پیوند تشکیل شده باشند مثل سلولز و
یا آمیلوز تحت عنوان پلی ساکاریدهای کامالً خطی شناخته می شوند .این ترکیبات معموالً نا محلول
در آب هستند و تنها تحت شرایط پُر تنش مانند درجه حرارت باال و یا شکستن اتصاالت هیدروژنی
توسط مواد قلیایی یا سایر مواد مناسب به صورت محلول در می آیند .هنگامیکه تغییری جزئی در نوع
واحدهای ساختاری ،نوع پیوند یا وزن مولکولی این گروه از پلی ساکاریدها رخ دهد ،تفاوت های زیادی
در خواص و ویژگی های این مواد ایجاد می شود .این پدیده در خواص سلولز و آمیلوز قابل مشاهده
است بطوریکه یکی دارای نقش ساختاری و دیگری وظیفة تأمین انرژی را بر عهده دارد.

Perfectly Linear Polysaccharides
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 2-1-4-4-1پلی ساکاریدهای منشعب

1

پلی ساکاریدهای منشعب مانند آمیلوپکتین و گلیکوژن نسبت به همتایان خطی خود با وزن مولکولی
برابر و غلظت یکسان در آب محلولترند .این در حالیست که محلول های حاصل از پلی ساکاریدهای
منشعب در مقایسه با محلول های حاصل از پلی ساکاریدهای خطی دارای ویسکوزیتة پایین تری هستند.
با فرض اینکه ویسکوزیتة یک محلول بیانگر حجم مؤثر درشت مولکول های موجود در آن است ،این
حجم به طور کلی برای مولکول های خطی نسبت به مولکول های منشعب بزرگتر است .به عبارت دیگر
پلی ساکاریدهای خطی خنثی ،فضای بیشتری نسبت به پلی ساکاریدهای منشعب اشغال می کنند در
نتیجه ویسکوزیتة باالتری از پلی ساکاریدهای منشعب با همان وزن مولکولی دارند اما محلول های آنها
چسبناک نیست .در حالیکه در پلی ساکاریدهای منشعب به دلیل درگیر شدن وسیع زنجیرهای جانبی
آنها محلول های چسبناک تری نسبت به پلی ساکاریدهای خطی تشکیل می شود در نتیجه برخالف
پلی ساکاریدهای خطی خنثی به آسانی قادر به تشکیل فیلم بر روی سطوح خشک نیستند و اغلب به
عنوان عامل ایجاد چسبندگی به کار گرفته می شوند.
 3-1-4-4-1پلی ساکاریدهای خطی منشعب

2

پلی ساکاریدهای خطی منشعب مانند گوآران یا آلکیل سلولز پلیمرهایی هستند که از یک ستون
اصلی به صورت یک زنجیر طویل به همراه تعداد زیادی زنجیرهای جانبی کوتاه تشکیل شده اند .خواص
این ترکیبات از خواص هر دو پلی ساکارید کامالً خطی و منشعب مشتق می شود .طوالنی بودن ستون
اصلی زنجیرها موجب ویسکوزیتة باالی محلول می شود .بعالوه حضور زنجیرهای جانبی کوتاه متعدد،
تعامالت بین مولکول ها را تا حد زیادی تضعیف می کند در نتیجه حاللیت و نرخ جذب مجدد آب
توسط مولکول های پلی ساکاریدی بهبود و افزایش می یابد.

Branched Polysaccharides
Linearly Branched Polysaccharides
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شکل ( :)13-5حجم مؤثر ساختار خطی (راست) ،خطی منشعب و منشعب (چپ) (.)Belitz et al., 2009

 4-1-4-4-1پلی ساکاریدهای حاوی گروه کربوکسيل

1

پلی ساکاریدهای حاوی گروه کربوکسیل مانند پکتین ،آلژینات و کربوکسی متیل سلولز همانند
نمک های قلیایی در محدودة  pHقلیایی یا خنثی بسیار محلولند .این مولکول ها به علت وجود یون
های کربوکسیل دارای بار منفی هستند و با توجه به دافعة ناشی از بارهای الکتریکی همنام مولکول های
مجاور یکدیگر را دفع می کنند و در برابر اجتماع های بین مولکولی مقاومند.
ویسکوزیته محلول های حاصل از این نوع پلی ساکاریدها باال و وابسته به  pHاست .حالت ژل و یا
رسوب در  pHبرابر یا کمتر از  9رخ می دهد که دلیل آن توقف دافعة الکترواستاتیک در  pHذکر شده
است .بعالوه گروه های کربوکسیل در این نوع ساختارها درگیر اتصاالت محکم هیدروژنی هستند در
نتیجه برای دستیابی به حالت ژل در محلول های خنثی نیاز به کاتیون های دو ظرفیتی است.
 5-1-4-4-1پلی ساکاریدهای حاوی گروه های به شدت اسيدی

2

زنجیرهای پلیمری همراه با گروههای استر (اسید سولفوریک ،اسید فسفریک) مانند فورسالران،
کاراگینان یا نشاستة اصالح شده به عنوان پلی ساکاریدهای اسیدی شناخته می شوند .این ترکیبات در
آب بسیار محلولند و منجر به تشکیل محلول های بسیار ویسکوز می شوند .این نوع پلیمرها برخالف
پلی ساکاریدهای حاوی گروه های کربوکسیل ،در محیط های به شدت اسیدی به صورت محلولند و از
ثبات باالیی برخوردار هستند (.)Belitz et al., 2009

Polysaccharides with Carboxyl Groups
Polysaccharides with Strongly Acidic Groups
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 2-4-4-1هيدروکلوئيدها و خواص عملكردی آنها
همانطور که اشاره شد خاصیت اتصال و جذب مولکول های آب از ویژگی های مهم اغلب پلی
ساکاریدها است .این خصوصیت مهم منجر به قرار گرفتن این نوع از بیوپلیمرها در گروه هیدروکلوئیدها
شده است .هیدروکلوئیدها گروه متنوعی از پلیمرهای بلند زنجیرند که به طور کامل یا قسمتی از آنها

5

(جزء محلول آنها) در آب حل می شوند .افزون بر این آنها دارای قابلیت تورم در آب 1هستند (Williams

 .)& Phillips, 2000وجود تعداد زیادی گروههای هیدروکسیل ( )OHدر ساختار هیدروکلوئیدها ،میل
این ترکیبات را برای جذب و اتصال با مولکول های آب به طور مشخصی افزایش می دهد به همین
جهت به عنوان مواد آبدوست 9شناخته می شوند .در واقع خاصیت جذب آب هیدروکلوئیدها از دالیل
اصلی استفادة گسترده این ترکیبات به عنوان مواد افزودنی در صنعت غذا است زیرا جذب مولکول های
آب باعث بهبود ویژگی های رئولوژیکی و در نتیجه بهبود خواص حسی مواد غذایی می شود .بعالوه
هیدروکلوئیدها قادر به ایجاد پراکندگی در سیستم های ناهمگن هستند ،در واقع آنها به عنوان حد
واسطه بین محلول حقیقی 9و سوسپانسیون (سیستم معلق) 1محسوب می شوند .در نتیجه این مواد به
درستی تحت عنوان هیدروکلوئیدها شناخته می شوند (.)Saha & Bhattacharya, 2010
معیارهای مختلفی برای طبقه بندی هیدروکلوئیدها وجود دارد مانند طبقه بندی بر اساس ساختار
شیمیایی ،بار یونی ،رفتار جریانی و  ...اما از متداولترین معیارها برای طبقه بندی هیدروکلوئیدها دسته
بندی این ترکیبات بر اساس منشاء آنها است که بر این اساس در یکی از چهار گروه هیدروکلوئیدهای
گیاهی ،جلبک ها ،میکروبی و جانوری (جدول  )1-5قرار می گیرند (.)Williams & Phillips, 2000

1

Partially soluble
Swell in water
9
Hydrophilic
9
True solution
1
Suspension
1
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جدول( :)1-5طبقه بندی منابع مهم هیدروکلوئیدها (.)Williams & Phillips, 2000
گياهی

جلبک دریایی

درختان

(سلولز)

صمغ ترشحی درخت

(صمغ عربی،کارایا ،قاطی،تراگاکانت)

گیاهان

(صمغ گوآر ،صمغ لوبیای خرنوب ،صمغ تارا)

جلبک قرمز

(آگار ،کاراگینان)

جلبک قهوه ای

(آلژینات)

ميكروبی

صمغ زانتان ،ژالن،

حيوانی

ژالتین ،کازئینات،

در سالهای اخیر تقاضا برای محصوالت غذایی سالم و طبیعی توسط مصرف کنندگان آگاه به سالمتی
افزایش یافته و همین امر از فاکتورهای محرکی است که باعث افزایش توسعة بازار هیدروکلوئیدها شده
است .با توجه به گزارش بازار جهانی هیدروکلوئیدها در سال  ،1159پیش بینی شده است که آمریکای
شمالی در سال  1153با داشتن بازاری با ارزش  1میلیارد دالر به عنوان بزرگترین مصرف کنندة
هیدروکلوئیدهای غذایی محسوب شود (.)Li et al., 2016
هیدروکلوئیدها اغلب به عنوان عوامل ایجاد قوام ،5ایجاد ژل ،1امولسیفایر ،9ایجاد ثبات و پایداری،9
جایگزین چربی ،1ایجاد وضوح و شفافیت 6و عوامل فلوکاسیون 1در زمرة مواد اولیة مورد استفاده در
صنایع غذایی قرار دارند .بعالوه آنها دارای برنامه های کاربردی در زمینة فیلم های خوراکی ،کپسوله
سازی 3ترکیبات حساس مانند اسانس ها و مهار تبلور 3هستند.
در حال حاضر هیدروکلوئیدهایی شناخته شده اند که در زمینة سالمت کاربرد دارند .در این میان
هیدروکلوئیدها عالوه بر بسیاری از جنبه های کاربردی قادر به تهیة رژیم های غذایی شامل فیبرهای
5

Thickener agent
Gelling Agent
9
Emulsifire
9
Stabiliser
1
Fat replacer
6
Clarifying agent
1
Flocculating agent
3
Encapsulating agent
3
Crystallization inhibitor
1
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کم کالری هستند (.)Williams & Phillips, 2000
همانطور که اشاره شد پایدارسازی سیستم های امولسیونی از مهمترین جنبه های کاربردی پلی
ساکاریدها در صنایع غذایی است .در فرموالسیون یک سیستم امولسیونی بین امولسیفایر و عوامل تثبیت
کننده ،تمایز وجود دارد .امولسیفایرها نوعی از مادة شیمیایی (یا مخلوطی از مواد شیمیایی) هستند که
منجر به شکل گیری سیستم های امولسیونی و یکنواختی آنها از طریق کاهش کشش سطحی بین
فازهای مختلف می شوند در حالیکه عوامل تثبیت کننده جزء شیمیایی هستند که می توانند در طوالنی
مدت سبب ثبات سیستم های امولسیونی شوند ( .)Dickinson, 2003این بدان معنی است که
هیدروکلوئیدها به عنوان امولسیفایرهای کالسیک در نظر گرفته نمی شوند بلکه بعلت خاصیت آبدوستی
شدید و وزن مولکولی باالیشان منجر به تشکیل ژل شده و در نتیجه از تجمع ذرات فاز پراکنده در
سیستم های امولسیونی مانند امولسیون های آب و روغن ممانعت می کنند.
بعالوه در مقایسه با امولسیفایرهای پروتئینی ،بزرگی اندازة مولکول ها و خاصیت آبدوستی قابل
توجه هیدروکلوئیدها منجر به تشکیل الیة غلیظی در اطراف ذرات فاز پراکندة موجود در سیستم های
امولسیونی می شود که این الیة غلیظ از تجمع بیش از حد قطرات در شرایط نامطلوب مانند اعمال
شوک حرارتی یا افزودن نمک های کلسیم جلوگیری می کند (.)Chanamai & McClements, 2002
به عبارت دیگر فعالیت سطحی هیدروکلوئیدها منشاء مولکولی دارد .خاصیت غیر قطبی گروه های
شیمیایی متصل به ستون اصلی پلی ساکاریدهای آبدوست از یک سمت و حضور جزء پروتئینی متصل
شده به پلی ساکارید با پیوند کوواالنسی از طرف دیگر می تواند علت اصلی فعالیت سطحی
هیدروکلوئیدها محسوب شود (.)Dickinson, 2009
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شکل( :)13-5نحوة تثبیت سیستم های امولسیونی توسط فعالیت سطحی هیدروکلوئیدها (.)Dickinson, 2009

مشهورترین امولسیفایر هیدروکلوئیدی صمغ عربی است که به طور گسترده در نوشیدنی ها و نوشابه
های غیر الکلی برای امولسیون سازی اسانس های روغنی در  pHپایین و قدرت یونی باال و نیز در حضور
عوامل رنگی نوشیدنی ها کاربرد دارد (.)Nakauma et al., 2008
صمغ عربی از صمغ های تراوش شده (صمغ درخت آکاسیا) 5است و در گروه صمغ های پروتئینی
آرابینوگاالکتان ها قرار دارد .احتماالً نقاط اتصال آرابینو گاالکتان به زنجیر پروتئینی از طریق اسید آمینه
های سرین و هیدروکسی پرولین است (.)Islam et al.,1997
بخش پروتئینی صمغ عربی به شدت آبگریز است و توسط قطرات روغن جذب می شود در حالیکه
نواحی آزاد زنجیرهای پلی ساکاریدی آبدوست هستند و در بخش محلول امولسیون گسترش یافته و
نیروهای دافعة الکترواستاتیک از تشکیل لخته و انعقاد قطره های روغن جلوگیری می کنند .الزم به ذکر
است که میزان فعالیت سطحی صمغ عربی در مقایسه با امولسیفایرهای پروتئینی رایج نسبتاً کم است،
در نتیجه برای جبران این نقص نسبت وزنی نسبتاً باالی صمغ عربی نسبت به روغن مورد نیاز می باشد.
از دیگر امولسیفایرهای هیدروکلوئیدی که به میزان زیاد در برنامه های غذایی مورد استفاده قرار
می گیرند می توان به برخی از انواع پکتین ،گاالکتومانان ها ،نشاستة اصالح شده و برخی از مشتقات
سلولز اشاره کرد (.)Kang et al., 2012

Acasia

11

1

تح
کلیات قیق

فص ّ
ل اول

 5-4-1استخراج و خالص سازی پلی ساکاریدها
 1-5-4-1استخراج پلی ساکاریدها
جداسازی و خالص سازی پلی ساکاریدهای مورد نظر از سایر ترکیبات موجود در نمونه یک فرآیند
مهم و ضروری برای شناسایی مطلوب ساختار شیمیایی و مولکولی این پلیمرها محسوب می شود .در
فرآیند استخراج ،بسته به عوامل مختلف از جمله شرایط استخراج انواع پلی ساکاریدهای مختلف و
ترکیبات اصلی نمونه ،حالل های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند.
معموالً آب در درجه حرارت های مختلف برای استخراج پلی ساکاریدهای خنثی مورد استفاده قرار
می گیرد در حالیکه پلی ساکاریدهای اسیدی مانند پکتین ها به دنبال تشکیل کمپلکس های محکم
بین یون های فلزی دو ظرفیتی با عوامل شالته 5کننده مانند اگزاالت آمونیوم ،هگزا متا فسفات سدیم
و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید 1در آب محلول می شوند.
معموالً حالل های قطبی مانند دی متیل سولفوکسید( 9با محتوی حدود  % 51آب) برای انحالل
گرانول های نشاسته و اُ – اسِتیل – گاالکتومانان ها مورد استفاده قرار می گیرند.
بطور معمول از حالل های اسیدی برای استخراج پلی ساکاریدها به دلیل خطر هیدرولیز پیوندهای
گلیکوزیدی استفاده نمی شود .با این حال طی آماده سازی تجاری پکتین ها از پوست مرکبات و یا پالپ
سیب فرآیند استخراج توسط محلول های مایع اسیدی با  5-9 pHو دمای  11- 31°Cانجام می گیرد.
اِن – متیل مورفولین – اِن – اکسید 9حاللی مناسب برای استخراج پلی ساکاریدهای دیوارة سلولی
مانند سلولز است .محلولهای قلیایی به طور گسترده برای استخراج پلی ساکاریدهای دیوارة سلولی
استفاده می شوند .در این روش به طور معمول برای کاهش خطر حذف بتا( 1حذف پی در پی

5

Chelating agents
)Ethyldiamine tetraacetic acid (EDTA
9
)Dimethyl sulfoxide (DMSO
9
N-methylmorpholine N-oxide
1
β-elimination
1
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مونوساکاریدها از انتهای احیاء کنندة زنجیرة پلی ساکاریدی) که در محدودة  pHباال ممکن است رخ
دهد بوروهیدرات سدیم به محلول استخراجی افزوده می شود.
هیدروکسید باریم اشباع به طور ویژه برای مراحل اولیه استخراج آرابینو زایالن های محلول در آب
موجود در گندم و جو کاربرد دارد .در حالیکه حالل رقیق هیدروکسید سدیم برای استخراج زایلو گلوکان
ها ،زایالن ها ،بتا گلوکان ها و پکتین ها مورد استفاده قرا ر می گیرد .الزم به ذکر است که پس از خروج
پلی ساکاریدها از دیوارة سلولی توسط فرآیند استخراج با مواد قلیایی ،پلی ساکاریدها به مواد محلول در
آب تبدیل می شوند (.)Cui, 2005
 1-1-5-4-1عوامل مؤثر بر ميزان حالليت پلی ساکاریدها
حاللیت پلی ساکاریدها بسیار متنوع است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که عبارتند از:
 وزن مولکولی :معموالً سرعت انحالل ذرات نمونه با اندازة یکسان با افزایش وزن مولکولی کم
می شود .دلیل این امر صرف زمان بیشتر برای آزاد شدن از سطح و سپس انتشار مولکول های سنگین
نسبت به مولکول های سبک است.
 ساختار شیمیایی :انشعاب زنجیرهای پلی ساکاریدی امکان اتصاالت بین مولکولی را کاهش
می دهد در نتیجه حاللیت افزایش می یابد .به طور کلی هر ساختار که شامل واحدهای انعطاف پذیر
خاص مانند اتصاالت  5→6باشد به علت انتروپی 5مطلوب محلول دارای حاللیت باالیی است.
 بار الکتریکی :به طور کلی پلی ساکاریدهای خنثی نسبت به پلی ساکاریدهای حامل بار
الکتریکی (پلی الکترولیت ها) 1از حاللیت کمتری برخوردار هستند.
 ساختار کانفورماسیونی :زنجیرهای پلی ساکاریدی با اشکال ساختاری بسیار منظم که قادر به
تشکیل ساختارهای کریستالی یا نیمه کریستالی هستند معموالً به صورت نامحلول هستند ( Wang et

Entropy
Polyelectrolyts
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.)al., 2003
تعامالت بین پلی ساکاریدها و انواع مختلف حالل بخصوص آب عمدتاً به پیوندهای هیدروژنی ،درجة
حرارت و فشار وابسته است لذا این عوامل بر روی حاللیت پلی ساکاریدها تأثیر می گذارند .به طور کلی
فشار و دمای باال انحالل پلی ساکاریدها را افزایش می دهد (.)Wang et al., 2002
بمنظور بهبود راندمان فرآیند استخراج پلی ساکاریدها ،عملیات مقدماتی حذف چربی ضروری و از
اهمیت باالیی برخوردار است زیرا این گروه از مواد می توانند نفوذ حالل ها (بخصوص آب) را محدود
کرده و روی راندمان استخراج تأثیر منفی بگذارند .چربی ها و مواد محلول در چربی معموالً توسط حالل
های قطبی مانند مخلوط کلروفرم – متانول با نسبت حجمی ( ،)1 : 31اتانول  ،% 31دی اُکسان ،5هگزان
و دی اتیل اتر حذف می شوند (.)Harris et al., 1984
 2-5-4-1خالص کردن پلی ساکاریدها
در پایان مرحلة استخراج محلولی حاصل می شود که حاوی مخلوطی از ترکیبات گوناگون اعم از
پلی ساکارید مورد نظر ،مواد غیر کربوهیدراتی و همچنین پلی ساکاریدهای دیگر است .برای تشخیص
ساختار شیمیایی پلی ساکارید مورد نظر یکنواختی و درجة خلوص آن قبل از آزمایش های طیف سنجی
از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا کوچکترین مقدار ناخالصی ممکن است اطالعات نادرستی در مورد
پلی ساکارید مورد نظر ارائه دهد (.)Eliasson, 2006
 1-2-5-4-1حذف ناخالصی های پروتئينی
روش های مختلفی برای حذف ناخالصی های پروتئینی از عصارة حاصل از مرحلة استخراج وجود
دارد که عبارتند از:
 حذف پروتئین ها به دنبال هضم این ترکیبات توسط آنزیم های پروتئولیتیک مانند پاپائین1یا

Dioxane
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پروتئازهای باکتریایی .نکتة مهم در استفاده از روش های آنزیمی حصول اطمینان از عدم وجود آنزیم
های گلیکو هیدروالز تخریب کننده زنجیرهای پلی ساکاریدی است (.)Schwendig et al., 1989
 حذف پروتئین ها به دنبال ترسیب آنها توسط ترکیبات شیمیایی مانند اسید تری کلرو استیک
 )TCA( 5یا اسید سولفو سالیسیلیک.)Preuss et al., 1983( )1
 جذب غیر اختصاصی پروتئین های گیاهی با استفاده از سطح حاوی پوشش سیلیس یا انواع
خاک های رس (.)Cui, 2005
 حذف پروتئین ها به دنبال عبور محلول های ناخالص از میان رزین های تبادل یونی (کاتیونی)
قوی به شکل  . H بعلت به اینکه پروتئین ها و پلی ساکاریدهای غیر خنثی یا آنیونی دارای بار مثبت
هستند به ستون متصل خواهند شد ،در حالیکه پلی ساکاریدهای خنثی از میان ستون عبور خواهند
کرد (.)Figueira et al., 1994
 حذف پروتئین ها به روش سواگ 9که در این روش پروتئین ها در یک امولسیون حاوی
کلروفرم واسرشت9شده و پس از فرآیند سانتریفیوژ کردن به صورت یک الیة ژل مانند در حد واسط
بین کلروفرم – آب ظاهر می شوند .جهت تسریع واسرشتن پروتئین ها ،می توان از یک بافر با -1 pH
 9به جای آب استفاده کرد که در این شرایط افزودن مقدار کمی  -5بوتانول یا  -5پنتانول ضروری است.
با توجه به اینکه این روش قادر به حذف مقادیر کمی پروتئین در هر مرحله است باید به دفعات تکرار
شود تا پروتئین به صورت کامل حذف شود اما اُفت مقدار پلی ساکارید را نیز به دنبال خواهد داشت
(.)Staub, 1965
 2-2-5-4-1خالص کردن پلی ساکاریدها با روش های آنزیمی
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ناخالصی های پلیمرهای کربوهیدراتی می توانند توسط هضم اختصاصی آالینده ها از طریق آنزیم
های هیدرولیز کننده مناسب حذف شوند .اما در این روش تنها می توان از آنزیم های بسیار خالص
بدون فعالیت جانبی (آنزیم های اختصاصی) استفاده کرد (.)Cui, 2005
 3-2-5-4-1خالص کردن پلی ساکاریدها با استفاده از روش های کروماتوگرافی
یکی از حساس ترین و بهترین روش ها که برای خالص کردن پلی ساکاریدها از عصاره های گیاهی
و حذف ناخالصیها کاربرد دارد استفاده از انواع مختلف روش های کروماتوگرافی است .به طور کلی
کروماتوگرافی روش آنالیزی بسیار خوبی در جداسازی ،خالص سازی و شناسایی مواد تشکیل دهندة
ترکیبات مختلف در سالهای اخیر محسوب می شود.
جهت انجام کروماتوگرافی داشتن یکسری اطالعات در مورد خصوصیات فیزیکو شیمیایی مادة مورد
آنالیز الزم است که باید به دقت آنها را مد نظر داشت .این خصوصیات عبارتند از:
-

حاللیت مولکول های نمونه در حالل مورد نظر

-

درجة فرار بودن نمونة مورد نظر

-

درجة تمایل جذب مولکول های نمونه نسبت به مادة جاذب (فاز ثابت)

بنابراین برای اینکه عمل جداسازی بوسیلة کروماتوگرافی به صورت مطلوب انجام گیرد بررسی
وضعیت و خصوصیات فاز ثابت 5و فاز متحرک 1توصیه می شود.
فاز متحرک که از روی فاز ثابت عبور می کند ،ممکن است مایع یا گاز باشد .از طرف دیگر فاز ثابت
نیز ممکن است مایع یا جامد باشد .بنابراین اختالف سرعت حرکت مواد و فاز متحرک بر روی فاز ثابت،
پایه و اساس جداسازی مواد به روش کروماتوگرافی را است (صمصام شریعت.)5936 ،
همانطور که گفته شد روشهای کروماتوگرافی گوناگونی در بحث جداسازی ،خالص کردن و
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شناسایی پلی ساکاریدها از یکدیگر و همچنین از سایر نا خالصی های غیر کربوهیدراتی مورد استفاده
قرار می گیرد که در ادامه به اختصار به توضیح برخی از آنها پرداخته می شود.
 1-3-2-5-4-1کروماتوگرافی گازی ()GC

1

کروماتوگرافی گازی از تکنیک های پیشرفته ای است که برای جداسازی و تشخیص کمی و کیفی
مواد تشکیل دهندة ترکیبات مختلف به کار برده می شود .کروماتوگرافی گازی به دو شکل زیر مورد
استفاده قرار می گیرد.
الف) کروماتوگرافی گاز-مایع ( :1)GLCدر این نوع کروماتوگرافی فاز ثابت ،مایع است و از ترکیبات
سیلیس ،پلیمرهای ویژه و غیره می باشد که در یک لولة مخصوص جای داده شده است .در این سیستم
فاز متحرک را گازهای بی اثر مانند هلیوم ،ازت ،هیدروژن و آرگون تشکیل می دهند.
ب) کروماتوگرافی گاز-جامد ( :9)GSCدر این نوع کروماتوگرافی ،فاز ثابت جامد بوده و از ترکیبات
جاذب و فعالی مثل آلومینا ،سیلیکاژل و کربن که در یک لولة مخصوص جای داده شده است تشکیل
شده و فاز متحرک شامل گازهای بی اثر است.
دستگاه کروماتوگرافی گازی از چهار قسمت اصلی ستون ،بخش تأمین کنندة جریان گاز ،دستگاه
گرم کننده و آشکارساز تشکیل شده است (شکل .)91-5
اساس عمل دستگاه کروماتوگرافی گازی به این صورت است که نمونة مورد آزمایش پس از تزریق
وارد فاز متحرک شده و همراه آن وارد ستون (فاز ثابت) می شود .سپس نمونة مورد نظر توسط حرارت
تفکیک شده و بین گاز و فاز ثابت (جامد یا مایع) پخش شده که ممکن است حل یا جذب گردد .با در
نظر گرفتن زمان الزم برای خروج ترکیب مورد نظر از ستون (زمان بازداری) 9و حجم گاز مورد نیاز برای
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خارج شدن ترکیب مورد نظر از ستون ارزیابی کمی و کیفی بوسیلة آشکارسازها صورت می گیرد
(صمصام شریعت.)5936 ،

شکل ( :)91-5تصویری از قسمت های اصلی یک دستگاه کروماتوگرافی گازی (صمصام شریعت.)5936 ،

 2-3-2-5-4-1کروماتوگرافی مایع با کارکرد باال ()HPLC

1

کروماتوگرافی مایع با کارکرد باال مانند کروماتوگرافی گازی دارای کارایی بسیار زیاد و تمام اتوماتیک
است و قادر به انجام کلیة اعمال جداسازی و آنالیزهایی که با روش های دیگر کروماتوگرافی غیر قابل
انجام است با صرف کمترین زمان می باشد .از طرف دیگر این تکنیک پژوهشگر را قادر می سازد تا
بسیاری از اجسام غیر پایدار یا حساس را مستقیماً تعیین مقدار کمی و کیفی نماید در حالیکه در تکنیک
کروماتوگرافی گازی اجسام ابتدا باید به مشتقات خاصی تبدیل شوند تا بتوان عمل جداسازی را انجام
داد .از دیگر محاسن این روش ،آشکارسازهای متفاوت و ستون های پُر شده از انواع مختلف فاز جامد
(فاز ثابت) است که می توانند در این تکنیک مورد استفاده قرار گیرند .از طرف دیگر فازهای مایع متعدد
با درصدهای مختلف که به طور اتوماتیک با برنامة خاص وارد ستون می شوند کفایت و کارایی این روش
را افزایش می دهند.

High Performance Liquid Chromatography
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اساس عمل دستگاه  HPLCبه این صورت است که ابتدا فاز متحرک توسط پمپ های مخصوص با
فشار و حرارت مشخص همراه با نمونة مورد آنالیز وارد پیش ستون شده و در ادامه وارد ستون اصلی
می شود .در این سیستم فاز جامد (فاز ثابت) توسط داخل یک ستون فلزی استیل به قطر حدود  1میلی
متر قرار می گیرد .در نهایت نمونه هایی که بوسیلة ستون تفکیک شده اند توسط آشکارسازهای مختلف
شناسایی و مورد ارزیابی قرار می گیرند (صمصام شریعت.)5936 ،

شکل ( :)95-5تصویری کلی از یک سیستم .)Niesen, 2010( HPLC

 3-3-2-5-4-1کروماتوگرافی ستونی

1

کروماتوگرافی ستونی یک روش آنالیز فیزیکی و شیمیایی است که در آن فاز ثابت ممکن است جامد
یا مایع باشد .در این سیستم فاز جامد (مثل سیلیکاژل ،اُکسید آلومینیوم ،آلومینا ،کربنات سدیم و ) ...
که به صورت ذراتی با اندازة مشخصند داخل ستون های شیشه ای با ابعاد مختلف شده و سپس عصارة
مادة خام با غلظت مناسب وارد ستون می شود و توسط حاللی مناسب (فاز متحرک) ،مواد از روی ستون
عبور داده (شسته) می شوند .در این روش نمونه ها بر اساس درجة قطبیتی که دارند در قسمت های
خاصی از طول ستون قرار می گیرند و در نهایت باندها توسط اشعة ماوراء بنفش بر روی ستون یا خارج
از آن و پس از جداسازی بخش ها ،مورد آنالیز قرار می گیرند .عواملی مانند اندازة ذرات مواد جاذب و
یکنواخت بودن آنها در طول ستون کروماتوگرافی ،سرعت جریان حالل در ستون ،انتخاب نوع حالل،
فعالیت مادة جاذب و غلظت عصارة حاوی نمونه (عصاره با غلظت کم ارجحیت دارد) بمنظور بهبود
Column Chromatography
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راندمان جداسازی توسط ستون کروماتوگرافی باید مورد توجه قرار گیرند .در شکل  91-5بخش قسمت
های مختلف یک ستون کروماتوگرافی و مواد جذب شده در قسمت های مختلف ستون نمایش داده
شده است (صمصام شریعت.)5936 ،

شکل ( :)91-5ساختمان یک ستون کروماتوگرافی و مواد جذب شده روی آن (صمصام شریعت.)5936 ،

 4-3-2-5-4-1کروماتوگرافی تبادل یونی

1

در کروماتوگرافی تبادل یونی همانطور که از اسم آن مشخص است تبادل یونی بین فاز ثابت (از
پلیمر ترکیبات رزینی مختلف ساخته شده است) با یون های موجود در نمونة مورد آنالیز که در فاز مایع
حل شده (فاز متحرک) صورت می گیرد .فاز ثابت در این سیستم از دو نوع رزین ساخته شده (اشکال
 99-5و  )99-5که در قسمت زیر به طور خالصه شرح داده شده است.
الف) رزین اسیدی که معموالً از اسیدهای کربوکسیلیک و سولفونیک ساخته شده و به شکل زیر
عمل می کند.
()1-5

𝑅 − 𝑆𝑂3− 𝐻+ + 𝑁𝑎+ ↔ 𝑅 𝑆𝑂3− 𝑁𝑎+ + 𝐻+

Ion exchange chromatography
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شکل ( :)99-5ستون تبادل کنندة کاتیونی (صمصام شریعت.)5936 ،

ب) رزین بازی که معموالً از پلیمری شدن یک نوع آمین ساخته می شود و به شکل زیر عمل می
کند.
()9-5

𝑅′ − 𝑁 + (𝐶𝐻3 )3 𝑂𝐻 + 𝐶𝐿− ↔ 𝑅′ 𝑁 (𝐶𝐻3 )3 𝐶𝐿 + 𝑂𝐻−

شکل( :)99-5ستون تبادل کنندة آنیونی (صمصام شریعت.)5936 ،

در این تکنیک روش کار به این صورت است که اگر نمونة مورد آنالیز دارای بار مثبت باشد محتوای
ستون کروماتوگرافی باید دارای بار منفی باشند .در این حالت چون رزین ها ،یون های مثبت نمونة
مورد آنالیز را به خود جذب می کنند ،بنابراین تحت عنوان تبادل کنندة کاتیونی 5نامیده می شوند .در
صورتیکه نمونة مورد آنالیز دارای بار منفی باشد ،محتوای ستون کروماتوگرافی باید دارای بار مثبت
باشند .در این حالت چون رزین ها یون های منفی نمونة مورد آنالیز را به خود جذب می کنند تحت
عنوان تبادل کنندة آنیونی 1نامیده می شوند (صمصام شریعت.)5936 ،

Cation Exchanger
Anion Exchanger
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همانطور که قبالً اشاره شد از انواع تکنیک های کروماتوگرافی برای جداسازی پلی ساکاریدها از سایر
آلودگی های غیر کربوهیدراتی می توان استفاده کرد .کروماتوگرافی مولکولی بر اساس اندازه یا غربال
مولکولی 5تکنیکی مناسب برای خالص سازی پلی ساکاریدهای آنیونی و خنثی است .در این تکنیک
پلیمرها بر اساس تفاوتی که از نظر وزن مولکولی و حجم هیدرودینامیکی دارند تفکیک می شوند .برای
مثال آرابینو زایالن ها و آرابینو گاالکتان ها می توانند به خوبی توسط کروماتوگرافی غربال مولکولی (با
استفاده از ستون سفارُز )1از یکدیگر جدا شوند.
برای جداسازی پلی ساکاریدهای خنثی و اسیدی ،کروماتوگرافی تعویض یونی با استفاده از دی اتیل
آمینو اتیل – سلولز 9بسیار مناسب است .در این روش پلی ساکارید خنثی بدون هیچ اتصالی از میان
ستون عبور می کند در حالیکه پلی ساکاریدهای اسیدی به دلیل بار منفی که دارند روی ستون باقی
مانده و در نهایت توسط بافرها با افزایش قدرت یونی یا  pHاز روی ستون شسته می شوند (.)Cui, 2005
الزم به ذکر است که در حین مراحل مختلف استخراج و خالص سازی پلی ساکاریدهای مورد نظر
یکسری نکات مهم باید مد نظر گرفته شوند که عبارتند از:
-

حجم عصاره های بدست آمده پس از مرحلة استخراج را باید به کمک فرآیند تقطیر تحت خالء

کاهش داد.
-

برای جلوگیری از خراب شدن عصاره توسط قارچ ها ،کپک ها و باکتری ها باید کمی تولوئن به

محلول اضافه شود.
-

برای جلوگیری از تجزیه یا از بین رفتن ترکیبات مورد نظر موجود در عصاره ها ،همیشه باید

عصارة غلیظ شده را تا مرحلة جداسازی و خالص نمودن در یخچال نگهداری کرد.
 -حتی االمکان سعی شود مرحلة جداسازی مواد بالفاصله بعد از عصاره گیری انجام شود (صمصام
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شریعت.)5936 ،
 4-2-5-4-1معيارهای خلوص پلی ساکاریدها
خلوص پلی ساکاریدهای آماده شده را می توان توسط روش های مختلف تأیید کرد .در بسیاری از
موارد مقدار نیتروژن بیانگر میزان آلودگی توسط پروتئین ها است .این روش بر خالف پلی ساکاریدهایی
مانند صمغ عربی و سایر آرابینو گاالکتان ها ،که حاوی اتصاالت کوواالنسی پپتیدی هستند ،روش
مناسبی برای بررسی درجه خلوص پلی ساکاریدهایی مانند بتا – گلوکان ها ،آرابینو زایالن ها ،سلولز،
زانتان ،ژالن و آلژینات است زیرا این پلی ساکاریدها سطوح پایینی از پروتئین دارند .بعالوه این ثبات در
ترکیب پلی ساکاریدها و نسبت قندها پس از تکرار مراحل تصفیه بیانگر خلوص مراحل آماده سازی پلی
ساکاریدهاست .در نهایت مشخصات پیک های حاصل (تعداد ،اندازه و تقارن پیک ها) از کروماتوگرافی
مولکولی بر اساس اندازه یا کروماتوگرافی تبادل یون نیز می تواند بیانگر خلوص پلی ساکاریدها باشد
(.)Cui, 2005
 6-4-1ترسيب پلی ساکاریدها
پلی ساکاریدهای حاصل از مراحل مختلف تصفیه با افزودن اتانول ،استن یا -1پروپانول ترسیب می
شوند .ترسیب پلی ساکاریدها با این روش بدون مشکل نیست زیرا پلی ساکاریدهای موجود در محلول
های بسیار رقیق به خوبی ترسیب نمی شوند ،بنابراین محلول مورد نظر باید تغلیظ شود.
به طور معمول الزم است اتانول  % 31به میزان  9-9برابر حجم محلول پلی ساکاریدی اضافه شود
(غلظت نهایی اتانول برابر  % 15-16است) .این حجم اتانول معموالً برای پلی ساکاریدها با وزن مولکولی
باال کافی است با این حال با توجه به اینکه محدوده وزن مولکولی پلی ساکاریدها وسیع است ،پلی
ساکاریدها با وزن مولکولی بسیار کم ممکن است حتی با افزودن  9برابر حجمی اتانول به خوبی رسوب
نکنند .در نهایت پلی ساکاریدها پس از طی کردن مراحل دیالیز (برای اطمینان از حذف نمک ها با وزن
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مولکولی پایین) با استفاده از روش انجمادی خشک 5می شوند (.)Whistler & Sanella, 1965
 7-4-1شناخت و تشخيص ساختار شيميایی و مولكولی پلی ساکاریدها
روش های مورد استفاده جهت آنالیز ساختار پلی ساکاریدها به طور قابل توجهی متفاوت از روش
های به کار برده شده برای تجزیه و تحلیل ساختار سایر بیوپلیمرها بوده و نیازمند تجهیزات و تکنیک
های پیشرفته ای است .بسیاری از ساختارهای پلی ساکاریدی موجود در طبیعت حاوی انواع متعددی
از مونوساکاریدها همراه با انواع مختلف پیوندهای گلیکوزیدی است و همین موضوع سبب پیچیدگی و
دشواری شناسایی ساختار کامل این ترکیبات می شود .برای مثال با وجود اینکه  91سال از اولین تالش
برای شناسایی ساختار پلی ساکارید غالب موجود در غالت از جمله جو دوسر می گذرد توالی کامل بتا
– د – گلوکان های موجود در این ساختار هنوز مورد بررسی قرار دارد .این مثال بیانگر این مطلب است
که یافتن ساختار کامل پلیمری یک پلی ساکارید شامل یک نوع مونوساکارید (بتا – د – گلوکان) با دو
نوع اتصاالت گلیکوزیدی ( )5→9و ( )5→9کار پیچیده و دشواری است .البته باید این نکته را متذکر
شد که توسعة سریع تکنیک ها و تجهیزات از جمله طیف وسیعی از روش های طیف سنجی 1در طول
سه دهة گذشته تا حد زیادی توانسته این مشکل را بر طرف کرده و امکان آنالیز ساختار بسیاری از پلی
ساکاریدها را فراهم کند.
برای تعیین ساختار اولیة پلی ساکاریدها ،بدست آوردن داده های کمّی و کیفی زیر از اهمیت ویژه
ای برخوردار است:
-

وزن مولکولی

-

ترکیب مونوساکاریدهای سازنده (ماهیت و نسبت مولی مونوساکاریدهای سازندة زنجیرهای پلی
ساکاریدی)

Freez dried
Spectroscopic
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-

الگوهای پیوندی (موقعیت اتصاالت گلیکوزیدی موجود در زنجیر اصلی و انشعابات)

-

نوع ایزومری حلقه ها (پیرانوز یا فورانوز بودن مونوساکاریدها)

-

آرایش فضائی آنومریک (فرم آلفا یا بتا اتصاالت گلیکوزیدی)

-

نوع الگوی ساختاری مونوساکاریدها در یک توالی (.)Cui, 2005

امروزه روش های گوناگونی جهت پی بردن به ساختار پلی ساکاریدها مورد استفاده قرار می گیرد
که می توان آنها را به سه دستة اصلی روش های شیمیایی ،آنزیمی و طیف سنجی تقسیم کرد.
 1-7-4-1شناسایی ساختار پلی ساکاریدها با استفاده از روش های شيميایی
 1-1-7-4-1تعيين وزن مولكولی
وزن مولکولی از خصوصیات اساسی پلی ساکاریدها است زیرا بین این پارامتر و بسیاری از ویژگی
های فیزیکی پلی ساکاریدها ارتباط معنی داری وجود دارد .همانطور که قبالً اشاره شد ،عدم کنترل
ژنتیکی دقیق در طول سنتز هر زنجیر پلی ساکاریدی باعث می شود که اغلب پلی ساکاریدها وزن
مولکولی معین و خاصی نداشته باشند اما برای اینکه بتوان وزن مولکولی یک پلی ساکارید را به طور
دقیق توصیف کرد ،داشتن اطالعاتی در مورد میانگین وزن مولکولی و پراکندگی وزن مولکولی ضروری
است .انواع مختلفی از میانگین های وزن مولکولی از جمله میانگین وزن مولکولی عددی ( 𝑛𝑀) و میانگین
وزن مولکولی وزنی ( 𝑤𝑀) وجود دارد .میانگین وزن مولکولی عددی ( 𝑛𝑀) مربوط به اندازه گیری طول
زنجیرهای پلی ساکارید است .از لحاظ فیزیکی این پارامتر توسط تکنیک هایی که مولکول ها را شمارش
می کند مانند غشاء اسمزی تعیین می شود .در واقع این پارامتر به مولکول های کوچک موجود در
ساختار بسیار حساس است.
بسیاری از خواص ترمودینامیکی زنجیرهای پلی ساکاریدی با تعداد ذرات موجود در ساختار این
ترکیبات در ارتباط است .میانگین وزن مولکولی وزنی ( 𝑤𝑀) نیز همانند میانگین وزن مولکولی عددی
مربوط به اندازه گیری طول زنجیرهای پلی ساکاریدی است و این پارامتر بیشتر روی مولکول ها با وزن
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مولکولی باال حساس است .میانگین وزن مولکولی وزنی ( 𝑤𝑀) به طور تجربی از طریق اندازه گیری
پارامترهایی که با اندازة مولکول ها در ارتباط هستند مانند پراکنش (تفرق) نور 5قابل محاسبه است.
الزم به ذکر است که خواص حجمی مانند ویسکوزیته به طور خاص تحت تأثیر ( 𝑤𝑀) قرار دارد
(.)Carraher, 2000
برای پلی ساکاریدهای ناهمگن 𝑤𝑀 بیشتر از 𝑛𝑀 است ،در واقع اختالف بین 𝑤𝑀 و 𝑛𝑀 حاکی از
پراکندگی وزن مولکولی زنجیرهای پلی ساکاریدی است .پراکندگی وزن مولکولی زنجیرهای پلی
ساکاریدی توسط پارامتر شاخص پراکندگی بیان می شود .این شاخص به صورت نسبت میانگین وزن
مولکولی وزنی به میانگین وزن مولکولی عددی (

𝑤𝑀
𝑛𝑀

) بیان می شود .شاخص پراکندگی یک پلی ساکارید

طبیعی معموالً در محدوده  1-5/1است اما با استفاده از تکنیک هایی مانند کروماتوگرافی مولکولی بر
اساس اندازه ( )SECمی توان فراکشن های پلی ساکاریدی با شاخص پراکندگی کم (نزدیک به )5
بدست آورد (.)Wang et al., 2003
تکنیک های مختلفی برای تعیین وزن مولکولی پلی ساکاریدها ( 𝑤𝑀) وجود دارد که می توان آنها
را در سه گروه زیر طبقه بندی کرد.
 تکنیک های مطلق :این تکنیک ها نیازی به داشتن اطالعات در مورد اشکال ساختاری مولکول
ها و یا انجام کالیبراسیون با استفاده از استانداردهایی که وزن مولکولی آنها از پیش تعیین شده ندارند.
این گروه شامل تکنیک های غشاء اسمزی و تفرق نور استاتیک 1می باشد.
 تکنیک های نسبی :این گروه برخالف گروه قبل به اطالعاتی در مورد اشکال ساختاری مولکول
ها (ساختار کانفورماسیونی) و نیز انجام کالیبراسیون با استفاده از استانداردهایی که وزن مولکولی آنها
شناخته شده است نیاز دارند .استفاده از ویسکومتر و کروماتوگرافی مولکولی بر اساس اندازه ( )SECدر

Light scattering
Static Light Scattering
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این گروه قرار دارند.
 تکنیک های ترکیبی :در این گروه از اطالعات و داده های دو یا چند روش مانند اندازه گیری
سرعت ترسیب همراه با پراکندگی نور دینامیک 5استفاده می شود.
روش های مختلفی مانند تکنیک غشاء اسمزی ،پراکندگی نور استاتیک ،سانتریفیوژ کردن با سرعت
باال ،ویسکومتری و کروماتوگرافی مولکولی بر اساس اندازه ( )SECبرای تعیین وزن مولکولی پلی
ساکاریدها مورد استفاده قرار می گیرند ( .)Cui, 2005در ادامه یکی از متداولترین آنها بطور مختصر
شرح داده شده است.
در تکنیک کروماتوگرافی مولکولی بر اساس اندازه ( ،)SECژل تراوا یا غربال مولکولی ،مولکول های
پلی ساکارید به جای خواص شیمیایی ،بر اساس اندازة مولکولی از یکدیگر جدا می شوند .هنگامیکه یک
محلول پلیمری توسط ستون کروماتوگرافی مولکولی بر اساس اندازه ( )SECتحت فشار قرار می گیرد
زنجیرهای پلیمری براساس تفاوتی که در حجم دینامیکی با یکدیگر دارند از طریق مواد پُر شده در
ستون از یکدیگر جدا می شوند .به عبارت دیگر ستون به نحوی ساخته شده است که امکان نگهداری و
جذب مولکول های کوچکتر و حذف مولکول های بزرگتر را فراهم می کند .بنابراین با اندازه گیری حجم
احتباس یک فراکشن می توان وزن مولکولی را محاسبه کرد .در واقع کروماتوگرافی مولکولی بر اساس
اندازه ( )SECبه جای یک وزن مولکولی مطلق ،محدودة توزیع وزن مولکولی را اندازه می گیرد.
ژل هایی که برای پُر کردن ستون مورد استفاده قرار می گیرند (مانند پلی آمیدها) ترجیحاً از نظر
ویژگی با کربوهیدرات ها متفاوتند و نوع آنها اغلب با توجه به ساختار پلی ساکارید و تخلخل این ژل ها
با توجه به محدودة وزن مولکولی نمونة مورد آزمون انتخاب می شود.
محلول های کلرید سدیم در آب ( 5موالر) یک شویندة مناسب برای این ستون هاست .هر چند آب
یا بافرهای فرّار مانند استات پیریدینیوم هم می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

Dynamic Light Scattering
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در این روش نیاز به استفاده از استانداردهای کالیبراسیون برای تبدیل حجم احتباس شده به وزن
مولکولی نمونة تزریق شده به ستون است .معموالً از فراکشن های استانداردی که دارای پیک هایی با
موقعیت مکانی نزدیک به پیک های نمونة مورد آنالیز هستند مانند پلوالن و دکستران برای کالیبراسیون
ستون استفاده می شود (.)Stephen et al., 1990
 2-1-7-4-1تعيين واحدهای مونوساکاریدی سازندة پلی ساکاریدها
بر خالف روش های آنزیمی که تنها به آنالیز یک نوع خاصی از مونوساکاریدها می پردازند ،روش
های کروماتوگرافی قادر به آنالیز کمّی و کیفی یک یا چند مونوساکارید موجود در نمونة پلی ساکاریدی
هستند .برای آنالیز کمّی و کیفی مونوساکاریدهای تشکیل دهندة یک پلی ساکارید مشخص ،نمونه باید
پلیمرزدایی شود .این کار اغلب با استفاده از هیدرولیز اسیدی انجام می شود.
هیدرولیز باندهای گلیکوزیدی توسط اسید ،یک پیش شرط ضروری برای تعیین هویت و نسبت
های مولی قند و واحدهای اسید اورونیک است .ممکن است در طول هیدرولیز اسیدی ،برخی از
پیوندهای گلیکوزیدی متالشی نشوند بنابراین برای کامل انجام گرفتن فرآیند هیدرولیز ،باید دو پارامتر
زمان و شدت هیدرولیز تنظیم شوند .به عبارت دیگر الزم است زمان و قدرت فرآیند هیدرولیز به حد
کافی باشد اما نه آنقدر زیاد که منجر به تخریب مونوساکاریدها شود .برای انجام این فرآیند به طور
معمول از اسید سولفوریک و اسید تری فلورو استیک ( )TFAاستفاده می شود .بعلت اینکه اسید
سولفوریک پس از فرآیند هیدرولیز به سختی از نمونه حذف می شود و حضور آن می تواند باعث ایجاد
تداخل با روش هایی مانند استیله کردن ترکیبات کند لذا ترجیحاً اسید تری فلورو استیک مورد استفاده
قرار می گیرد ( .)Harris et al., 1995البته برای هیدرولیز نمونه های فیبری مانند سبوس گندم ،کاه و
نمونه های سلولزی استفاده از اسید سولفوریک نسبت به اسید تری فلورو استیک ارجحیت دارد ( Garleb

.)et al., 1989
طی این روش هر چند نتایج سریع و با حداقل هزینه حاصل می شوند اما برخی مشکالت وجود
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دارد از جمله:
 به دنبال انتشار واحدهای مونوساکاریدی در پی تجزیة باندهای گلیکوزیدی امکان تجزیة تدریجیقندهای آزاد وجود دارد .بنابراین زمان و شدت هیدرولیز باید به دقت تحت کنترل باشد.
 تعیین و تنظیم شرایط فرآیند از جمله موالریتة اسید ،درجة حرارت و مدت زمان فرآیند از اهمیتویژه ای برخوردار است زیرا مشکل حاللیت برخی از پلی ساکاریدها ممکن است تشدید شود.
 طی این روش مشکل انتشار آهستة واحدهای قندی متصل به بخش های اسیدهای اورونیک وجوددارد .این مشکل با احیاء مقدماتی پلی ساکاریدها قبل از فرآیند هیدرولیز رفع می شود.
متداول ترین روش های کروماتوگرافی که به منظور شناسایی محصوالت حاصل از هیدرولیز اسیدی
مورد استفاده قرار می گیرند کروماتوگرافی مایع با کارایی باال و کروماتوگرافی گازی هستند که قبالً به
طور کامل توضیح داده شده اند (.)Stephen et al., 1990
 3-1-7-4-1تعيين موقعيت اتصاالت گليكوزیدی
جهت تعیین وضعیت اتصاالت گلیکوزیدی روش های گوناگونی وجود دارد که از مهمترین آنها می
توان متیالسیون ،5هیدرولیز اسیدی ناقص (مالیم) 1و اکسیداسیون اشاره کرد که در ادامه این روش ها
شرح داده شده است.
 1-3-1-7-4-1متيالسيون
آنالیز متیالسیون از قدیمی ترین و قدرتمندترین روش های مورد استفاده برای تعیین ساختار
کربوهیدرات هاست که شامل مراحل زیر است.
)1

متیالسیون کامل پلی ساکاریدها :طی این مرحله تمام گروه های هیدروکسیل ( )OHآزاد متصل

به زنجیر پلی ساکارید با قرار گرفتن در یک محیط قلیایی و دریافت گروه های متیل از محیط تبدیل

Methylation
Partial (mild) acid hydrolysis
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به گروه های متوکسیل می شوند .در گذشته از اکسید نقره و هیدروکسید سدیم – متیل سولفات به
عنوان محیط قلیایی استفاده می شد اما اکنون دیمسیل سدیم 5و یُدید متیل جایگزین این ترکیبات
شده اند ( .)Hakomori, 1964اخیراً در یک روش ساده تر از سوسپانسیون هیدروکسید سدیم در پودر
دی متیل سولفوکسید ( )DMSOبه عنوان محیط قلیایی استفاده می شود ( .)Dell, 1990صحت نتایج
حاصل از این آزمون بستگی زیاد به تبدیل موفقیت آمیز تمام گروه های هیدروکسیل به متوکسیل دارد.
بنابراین پلی ساکاریدها باید به طور کامل در  DMSOحل شوند که برای این منظور می توان از شیکر
ثابت یا تیمار فراصوت در دماهای باال (باالتر از  )11 °Cاستفاده کرد.
)2

هیدرولیز اسیدی پلی ساکاریدهای متیله شده و تبدیل آنها به مخلوطی از مونوساکاریدهای پاره

ای متیله :پس از اطمینان از متیالسیون کامل پلی ساکارید از طریق عدم مشاهده طیف مادون قرمز
1

در طول موج ( 9911 Cmمربوط به گروه های  OHآزاد) ،پلی ساکاریدها توسط اسید هیدرولیز می
شوند .در این فرآیند تنها اتصاالت درونی گلیکوزیدی هیدرولیز می شوند و پیوندهای متیل اتر دست
نخورده باقی می مانند .بعلت حذف آسان اسید آلی تری فلورو استیک توسط فرآیند تبخیر بطور معمول
برای هیدرولیز اسیدی از این اسید استفاده می شود .باید به این نکته توجه داشت که در صورت استفاده
از اسیدهای معدنی مانند اسید سولفوریک ،پس از فرآیند هیدرولیز باید  pHاسیدی محیط با افزودن
ترکیباتی مانند کربنات باریم خنثی شده و در نهایت رسوب سولفات باریم توسط سانتریفیوژ حذف شود.
)3

احیاء مونوساکاریدهای پاره ای متیله و تبدیل آنها به آلدیتولهای مربوطه :این فرآیند طی تیمار

مونوساکاریدهای پاره ای متیله توسط بورودِئوترید سدیم 1تحت شرایط قلیایی صورت می گیرد.
بورودِئوترید سدیم یک اتم دوتریوم روی موقعیت کربن شمارة  5ایجاد می کند و از این طریق تشخیص
اتم کربن شمارة  5از اتم کربن شمارة  6آسان می شود.

Dymsyl sodium
Borodeuteride sodium
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 )9استیله شدن آلدیتول های پاره ای متیله :آلدیتول های پاره ای متیله در نهایت توسط انیدرید
استیک استیله شده و ترکیبات فرّار مانند استات آلدیتول پاره ای متیله ( 5)PMAAرا تولید می کنند.
در نهایت این ترکیبات فرّار توسط کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی از نظر کمّی و کیفی مورد
آنالیز قرار می گیرند .تناسب زمان نگهداری و طیف جرمی هر استات آلدیتول پاره ای متیله می تواند
برای تعیین واحدهای مونوساکاریدی و الگوی پیوندها مورد استفاده قرار گیرد .در حالیکه مساحت و
ارتفاع پیک های کروماتوگرافی برای تعیین مقدار واحدهای قندی کاربرد دارند ( Singthong et al.,

.)2004
با استفاده از روش متیالسیون می توان اطالعاتی در مورد موقعیت اتصاالت گلیکوزیدی و نوع ایزومری
حلقه های مونوساکاریدی (پیرانوز یا فورانوز) حاصل نمود برای مثال وجود گروه های متوکسیل در اتم
های کربن شمارة  9و  1به ترتیب نشان دهندة وجود حلقه های پیرانوز و فورانوز است .بعالوه از روش
متیالسیون برای تشخیص گروه های پایانی غیر احیاء کننده در یک زنجیر پلی ساکاریدی و نیز تشخیص
زنجیر اصلی از انشعابات استفاده می شود (.)Cui, 2005
بعلت اینکه پلی ساکاریدها به طور معمول از اندازة مولکولی بزرگی برخوردارند و همچنین طیف وسیعی
از وزن مولکولی دارند (از چند هزار تا چند میلیون دالتون) ،به استثنای پلی ساکاریدهای ساده ای مانند
سلولز ،بررسی توالی کامل سایر پلی ساکاریدها عمالً غیر ممکن است مگر اینکه این پلیمرها تخریب و
به مخلوطی از مونوساکارید و اُلیگو ساکاریدها تبدیل شوند.
به عبارت دیگر به منظور حصول اطالعات مربوط به توالی واحدهای مونوساکاریدی در یک پلی ساکارید
پیچیده ،باید پلیمر طی یک روش کنترل شده به واحدهای توالی های تکرار شوندة خود تبدیل شود .در
نهایت شناسایی ساختار کامل اُلیگو ساکاریدهای حاصل منجر به پیش بینی توالی پلی ساکاریدها می
شود.

Partially methylated alditol acetate
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روش های خاصی که در ادامه توضیح داده شده است در نهایت می تواند برای شناسایی توالی کامل
ساختار پلی ساکاریدها ،در صورتیکه پلی ساکاریدها حاوی واحدهای تکرار شوندة بسیار منظمی باشند
مورد استفاده قرار گیرد .البته اگر پلی ساکاریدها حاوی واحدهای اُلیگوساکاریدی با نظم و ترتیب کمتری
باشند باز هم این روش ها می تواند اطالعات سودمندی در مورد ویژگی های ساختاری این نوع از پلی
ساکاریدها فراهم کند (جعفر نژاد.)5931 ،
 2-3-1-7-4-1هيدروليز اسيدی مالیم (ناقص)
هیدرولیز اسیدی مالیم ( استفاده از اسید سولفوریک  1/11-1/5نرمال در دمای  )511 °Cروشی
بسیار مناسب جهت شناسایی ساختار پلی ساکاریدهاست .این روش بر اساس حساسیت زیاد برخی از
اتصاالت گلیکوزیدی نسبت به سایر اتصاالت عمل می کند در نتیجه در این روش با آنالیز مونوساکاریدها
و اُلیگو ساکاریدهای حاصل از هیدرولیز اسیدی مالیم می توان به اطالعات مفیدی در مورد توالی
گلیکوزها و اتصاالت موجود در پلی ساکاریدها دست یافت .برای مثال حلقه های فورانوزی و قندهای
دئوکسی معموالً پیوندهای گلیکوزیدی ضعیفی دارند و به راحتی تحت شرایط هیدرولیز اسیدی مالیم
تخریب می شوند .هیدرولیز پیوندهای گلیکوزیدی -6دئوکسی هگزوزها تقریباً  1برابر سریع تر از
هیدرولیز اتصاالت گلیکوزیدی سایر هگزوزهای موجود در اطراف آنهاست (.)Lindberg et al., 1975

در هگزوپیرانوزها ،اتصاالت نوع ( )5→6نسبت به سایر اتصاالت ( )5→9( ،)5→1و ( )5→9پایدارترند
و نیز اتصاالت نوع بتا نسبت به اتصاالت نوع آلفای مشابه از پایداری باالتری برخوردارند .بعالوه اتصاالت
اسیدهای اورونیک به مونوساکاریدهای خنثی از سایر اتصاالت موجود در ساختار پلی ساکاریدها مقاومتر
است.
اُلیگو ساکاریدهای حاصل از فرآیند هیدرولیز اسیدی مالیم را می توان توسط روش های
کروماتوگرافی مانند کروماتوگرافی روی کاغذ ،5کروماتوگرافی مایع با کارایی باال و کروماتوگرافی ژل تراوا
Paper chromatography
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خالص سازی کرد .در نهایت برای تعیین موقعیت اتصاالت گلیکوزیدی از روش متیالسیون (مشابه با
آنچه که در مورد پلی ساکاریدها ذکر شد) ،تعیین آرایش فضائی آنومری از روش های چرخش نوری و
رزونانس مغناطیس هسته ای پروتون ( )1HNMRو برای تعیین جرم مولکولی و شناسایی توالی
مونوساکاریدهای سازندة پلی ساکارید از تکنیک کروماتوگرافی گازی همراه با طیف سنجی جرمی
استفاده می شود (جهان بین.)5931 ،
 3-3-1-7-4-1اکسيداسيون
اکسایش پلی ساکاریدها و شناسایی ترکیبات حاصل از اکسیداسیون می تواند اطالعات مفیدی در
مورد نوع اتصاالت ،الگوی استخالف ،تعیین توالی و آرایش آنومری اتصاالت گلیکوزیدی (آلفا یا بتا) در
پلی ساکاریدها فراهم کند .در ادامه مهمترین روش های اکسیداسیون پلی ساکاریدها یعنی اکسایش
پریودات 5و اکسایش با تری اکسید کُرومیوم 1شرح داده شده است.
1-3-3-1-7-4-1

اکسایش پریودات و تجزیة اسميت

3

اکسایش پریودات عبارتست از اکسیداسیون یک گلیکوزید ساده با اسید پریودیک یا نمک های آن
که در نهایت به تولید دی آلدئید و اسید فرمیک منجر می شود.
به عبارتی دیگر ترکیباتی مانند ویسیل گلیکول ها 1( 9گروه هیدروکسیل مجاور هم در یک واحد
قندی) می توانند در محلول های آبی با  9-1 pHبا اسید پریودیک یا نمک های آن واکنش دهند و با
شکستن اتصاالت در زنجیرة کربنی  1گروه آلدئیدی روی زنجیر کربنی تشکیل شود .در این واکنش 5
مول اِکی واالنت پریودات مصرف می شود (شکل ،91-5الف).
در مورد آلفا ،بتا و گاما تریول ها با مصرف  1مول اکی واالنت پریودات یک تقسیم دو تایی در زنجیر

5

Priodate oxidation
Chromium trioxide
9
Periodate oxidation and smith degradation
9
Viciyl-glycos
1
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کربنی از دو طرف موقعیت بتا صورت می گیرد و منجر به تولید دو گروه آلدئیدی (یک دی آلدئید) و
یک اسید فرمیک می شود (شکل ،91-5ب) (.)Cui, 2005

(الف)

(ب)

شکل ( :)91-5اُکسیداسیون ویسیل گلیکول ها با اسید پریودیک (.)Cui, 2005
الگوی پیوندی متفاوت واحدهای قندی در پلی ساکاریدها در نحوة واکنش پلی ساکاریدها با پریودات
بسیار مؤثر است .برای مثال در انتهای غیر احیاء کنندة زنجیرهای قندی و یا بخش های غیر پایانی با
اتصاالت نوع ( )5→6که دارای  9گروه هیدروکسیل مجاور هستند ،با وقوع یک تقسیم دو تایی 1 ،مول
اکی واالنت پریودات مصرف و  5مول اکی واالنت اسید فرمیک تولید می شود .یا در بخش های غیر
پایانی با اتصاالت ( )5→1یا ( 5 ،)5→9مول پریودات مصرف می شود بدون اینکه اسید فرمیک تولید
شود.
الزم به ذکر است که بخش های قندی فاقد گروه های هیدروکسیل مجاور مانند بخش هایی از
زنجیر پلی ساکارید با اتصاالت ( )5→9یا انشعابات موجود در کربن های شمارة  1و  9تحت تأثیر این
واکنش قرار نمی گیرند.
بنابراین تعیین مقدار پریودات مصرف شده و اسید فرمیک تولید شده همراه با اطالعات مربوط به
واحدهای قندی که تحت اکسیداسیون قرار نگرفته اند ،می تواند در شناسایی ماهیت پیوندهای
گلیکوزیدی و سایر ویژگی های ساختاری پلی ساکاریدها مفید واقع شود (.)Cui, 2005
بعالوه از واکنش اکسایش پریودات می توان برای محاسبة درجة پلیمریزاسیون پیوندهای گلیکوزیدی
با اتصاالت ( )5→9استفاده کرد .الزم به ذکر است که اکسیداسیون پریودات همچنین می تواند برای
برآورد نسبت بخش های انتهایی و غیر انتهایی انشعابات پلی ساکاریدها مورد استفاده قرار گیرد .البته
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در رابطه با پلی ساکاریدهای بسیار منشعب مانند گلیکوژن و صمغ عربی ،مقدار اسید فرمیک تولید شده
از بخش های انتهایی احیاء کننده بسیار ناچیز است .بعالوه در پلی ساکاریدهای حاوی پیوندهای
گلیکوزیدی درون زنجیر با اتصاالت ( )5→6این روش کاربردی ندارد زیرا اتصاالت ( )5→6داخل زنجیر
خود قادر به تولید اسید فرمیک هستند.
واکنش اکسایش پریودات به طور تجربی در یک محلول رقیق از پریودات سدیم در درجه حرارت
پایین (برای مثال  )9°Cرخ می دهد و ثابت شدن مقدار پریودات مصرف شده و اسید فرمیک تولید شده
در اندازه گیری های متوالی (دو بار اندازه گیری پی در پی) بیانگر پایان واکنش اکسیداسیون است.
غلظت پریودات را می توان توسط روش های تیتراسیون یا اسپکتروفوتومتری( 5روش های رنگ
سنجی) محاسبه کرد و همچنین برای برآورد میزان اسید فرمیک تولید شده طی فرآیند اکسیداسیون
می توان از روش تیتراسیون مستقیم با مواد قلیایی استاندارد استفاده کرد.
دی آلدئیدهای تولید شده طی فرآیند اکسایش پریودات به دنبال احیاء شدن با بورو هیدرید سدیم
تولید استال می کنند که این ترکیبات نسبت به اسید حساسند .در واقع استال ها حتی در اسیدهای
معدنی رقیق و درجه حرارت محیط بسرعت هیدرولیز می شوند .درحالیکه پیوندهای گلیکوزیدی سالم
(اکسید نشده) در زنجیر پلی ساکارید نسبت به هیدرولیز اسیدی مالیم مقاومند .ترکیب اکسیداسیون
پریودات ،واکنش احیاء و هیدرولیز اسیدی مالیم تحت عنوان تجزیة اسمیت شناخته می شود ( Hay et

.)al., 1965
 2-3-3-1-7-4-1اکسایش با تری اکسيد کُروميوم
این روش برای تعیین آرایش فضائی آنومری اتصاالت گلیکوزیدی در پلی ساکاریدها استفاده می شود.
اکسید کُرومیوم موجب اکسایش اتصاالت گلیکوزیدی با فرم بتا در پلی ساکاریدها می شود زیرا تشکیل
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اِستِرکِتو 5از ترکیبات آنومری نوع بتا آسان تر از نوع آلفاست و پلی ساکاریدهای حاوی اتصاالت نوع آلفا
نسبت به نوع بتا به کندی اکسید می شود (.)Chaplin & Kennedy, 1994
 2-7-4-1شناسایی ساختار پلی ساکاریدها با استفاده از روش های آنزیمی
با وجود اینکه واکنش های اختصاصی هیدرولیز آنزیمی به طور گسترده برای شناسایی ساختار
بسیاری از گلیکو پروتئین ها ،گلیکو لیپیدها و پروتئو گلیکان ها مورد استفاده قرار می گیرند اما عمدتاً
این روش ها برای آنالیز ساختار بسیاری از پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای به کار برده نمی شوند.
اخیراٌ تحوالت کمی در خصوص تولید آنزیم های اختصاصی برای پلیمرزدایی پلی ساکاریدهایی
مانند کیتین ،گاالکتومانان ها ،مخلوط بتا گلوکان ها ،پلوالن ،زانتان ،زایالن ،آرابینوزایالن و  ...صورت
گرفته است.
آنزیم های هیدرولیز کنندة پلی ساکاریدها به  1گروه اِندو و اِگزو گلیکوزیدازها 1تقسیم بندی می
شوند .اِگزو گلیکوزیدازها (مانند بتا-آمیالزها) واحدهای مونو و دی ساکاریدی را از یک سمت انتهایی
مولکول (معموالً انتهای غیر احیاءکننده) جدا می کنند در حالیکه اِندو گلیکوزیدازها (مثل آلفا-آمیالزها)
به طور اختصاصی عمل می کنند و سبب تکه تکه شدن تصادفی هُموپلی ساکاریدها می شوند .بدین
ترتیب مجموعه ای از اُلیگو ساکاریدها با درجات پلیمریزاسیون متفاوت حاصل می شوند ( Heinz,

.)2005
بعلت به اینکه آنزیم ها می توانند روی سوبسترا و محصوالت واکنش به صورت اختصاصی عمل
کنند ،حتی اگر امکان آنالیز کمّی ،تنها با استفاده از روش های آنزیمی وجود نداشته باشد حداقل از این
روش می توان برای شناسایی کیفی ساختار پلی ساکاریدها بهره برد .با این حال در روش های آنالیز
آنزیمی باید از درجة خلوص باالی آنزیم ها اطمینان حاصل شود زیرا آنزیم های آماده به صورت تجاری

Keto ester
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ممکن است حاوی بیش از یک نوع گلیکو هیدروالز فعال باشند .بطور معمول می توان از سایر روش ها
مانند روش های کروماتوگرافی ،طیف سنجی جرمی و رزونانس مغناطیس هسته ای به منظور تصدیق
نتایج حاصل از روش های آنزیمی استفاده کرد (.)Eliasson, 2006
 3-7-4-1شناسایی ساختار پلی ساکاریدها با استفاده از روش های طيف سنجی
پیشرفت های سریع روش های اسپکتروسکوپی طی  11سال اخیر ،بسیاری از مسائل و مشکالت
تعیین ساختار شیمیایی مواد مانند صرف وقت و هزینة زیاد و از طرف دیگر آماده سازی مقادیر زیادی
از نمونة خالص را حل نموده است .اطالعات حاصل از روش های طیف سنجی ترکیبات نمونة مورد نظر
برای تشخیص و تفسیر ساختمان شیمیایی این مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا با استفاده از
اطالعات و داده های حاصل از آنها می توان وزن مولکولی ،فرمول مولکولی ،گروه های شیمیایی نمونة
مورد نظر و  ...را بررسی و مشخص نمود (صمصام شریعت.)5936 ،
مهمترین روش های طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته ای ،مادون قرمز ،5فرا بنفش 1و تعیین
چرخش نوری ویژه (پُالریمتری) 9است که در ادامه هر یک از این موارد به طور مختصر توضیح داده
شده است.
 1-3-7-4-1طيف سنجی فرابنفش و مرئی
هنگامیکه تابش مداومی از یک ماده عبور می کند بخشی از پرتو جذب می شود .به دنبال وقوع این
اتفاق باقیماندة تابش در صورت عبور از یک منشور ایجاد طیفی می کند که فواصلی میان خطوط آنها
وجود دارد و آن را یک طیف جذبی می نامند .اتم ها یا مولکول ها در اثر جذب انرژی از سطح انرژی
کم (حالت اولیه یا پایه) به سطح انرژی باالتر (حالت برانگیخته) منتقل می شوند .این فرآیند کوانتایی
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نام دارد که در شکل  96-5نشان داده شده است.

شکل ( :)96-5فرآیند کوانتایی (.)Pavia et al., 2009

انتقاالتی که منجر به جذب تابش الکترومغناطیس در طیف فرابنفش و مرئی (طول موج 531-311
نانومتر) می شوند ،انتقاالت بین ترازهای انرژی الکترونی هستند .در واقع هنگامیکه مولکولی انرژی جذب
می کند یک الکترون از یک اُربیتال اشغال شده به یک اُربیتال خالی با انرژی پتانسیل باال منتقل می
شود ،به همین علت از عنوان مترادف طیف سنجی الکترونی برای این نوع روش طیف سنجی نیز استفاده
می شود (.)Pavia et al., 2009
اندازه گیری طیف جذبی ترکیبات بدون رنگ در ناحیه بین  111تا  911نانومتر (مرتبط با ناحیه
امواج فرابنفش) می باشد ،درحالیکه جذب ترکیبات رنگی بین  911تا  311نانومتر (محدوده امواج
مرئی) است .طیف سنجی فرابنفش بیشتر برای آنالیز دسته ای از ترکیبات آلی کاربرد دارد که در ساختار
خود دارای باند مضاعف بوده و به صورت رنگی تحت تأثیر اشعة فرابنفش دیده می شوند.
به طور کلی می توان با استفاده از طول موج های مختلف طیف های جذبی مواد تشکیل دهندة
گیاهان از جمله کربوهیدرات ها را در محلول های بسیار رقیق در برابر یک حالل شاهد ثبت کرد که
این کار از طریق طیف سنج های نوری خودکار انجام می گیرد .برای این منظور ابتدا باید نمونه های
مورد آزمایش در حالل مناسبی حل شوند .حالل نباید در ناحیة مورد مطالعه دارای جذب باشد بنابراین
حالل هایی که بیشتر برای طیف های فرابنفش به کار برده می شوند الکل اتیلیک  ،% 31متانول ،اتر
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دوتریول و دی اتیل اتر هستند .همچنین باید از به کار بردن کلروفرم و پریدین در طول موج 111-161
نانومتر ،به علت جذب شدن حالل در این ناحیه ،خودداری شود ولی در طول موج مرئی می توان از آنها
استفاده کرد.
سپس جسم حل شده در حالل در محفظة مناسبی قرار می گیرد بطوریکه سِل ( شیشه حاوی
نمونه) در مقابل نوری که نوار فرکانس آن مورد مطالعه است شفاف باشد .با وجود اینکه به کار بردن
سِل شیشه ای هنگام استفاده از نور مرئی نتیجة مطلوبی دارد ولی هنگام کار در ناحیة فرابنفش ،به علت
جذب زیاد ،بهتر است از سِل کوارتزی استفاده شود (صمصام شریعت.)5936 ،
بیشترین کاربرد استفاده از طیف سنجی فرابنفش و مرئی در شناسایی ساختار پلی ساکاریدها مربوط
به تائید مراحل خالص سازی و مرحلة اندازه گیری قند کل است .در واقع عدم جذب در ناحیة  161و
 131نانومتر از طیف فرابنفش نشان دهندة عدم حضور پروتئین و اسیدهای نوکلئیک در ساختار پلی
ساکارید و عملکرد خوب در مراحل خالص سازی پلی ساکارید مورد نظر است.
برای اندازه گیری میزان قند کل در پلی ساکاریدها معموالً از روش رنگ سنجی 5استفاده می شود.
در این روش پلی ساکارید در حضور فنول و اسید سولفوریک غلیظ ،رنگ زرد متمایل به نارنجی تولید
می کند که حداکثر شدت رنگ حاصله در طول موج  931نانومتر (برای هگزوزها) و  931نانومتر (برای
پنتوزها و اسیدهای اورونیک) با استفاده از طیف سنجی نوری اندازه گیری می شود (شکل )91-5
(جهان بین .)5931 ،در این روش با مقایسة میزان جذب حاصل از نمونه با منحنی استاندارد حاصل از
جذب نمونة شاهد (به طور معمول گلوکز) می توان میزان قند کل موجود در ساختار پلی ساکاریدها را
محاسبه کرد .از مزایای این روش می توان به استفاده از معرف های کم هزینه ،در دسترس و سادگی
روش کار اشاره کرد (.)Dubois et al., 1956
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شکل ( :)91-5پیک های حداکثر جذب برای هگزوزها و پنتوزها در آزمون فنول-اسید سولفوریک (.)Cui, 2005

 2-3-7-4-1طيف سنجی مادون قرمز()IR
با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز اطالعات مفیدی در مورد ساختمان مولکولی مواد خالص
سازی شده از گیاهان (به صورت جامد یا مایع) حاصل می شود.
تقریباً تمامی ترکیباتی که پیوند کوواالنسی دارند ،اعم از مواد آلی و معدنی ،فرکانس های متفاوت
از اشعة الکترومغناطیس را در ناحیة طیف مادون قرمز جذب می کنند .ناحیة مادون قرمز طیف الکترو
مغناطیس دارای طول موجی بلندتر از نور مرئی (طول موج های  911-311نانومتر) و کوتاهتر از طول
موج مایکروویو (طول موج بلندتر از  5میلی متر) است .ارتباط ناحیة مادون قرمز با دیگر نواحی موجود
در طیف الکترو مغناطیس در شکل  93-5به خوبی تشریح شده است.
در طیف سنجی مادون قرمز با عبور نور مادون قرمز از میان سِل حاوی نمونه ،بخشی از فرکانس
های آن توسط نمونه جذب شده و بقیه از نمونه خارج و منتشر می شوند .در صورتیکه نمودار تغییرات
درصد نور جذب شده یا عبور داده شده را بر حسب فرکانس در محدودة (

1

Cm

 )911-9111رسم

کنیم طیف مادون قرمز نمونه حاصل می شود.
با توجه به اینکه هر پیوند دارای فرکانس ارتعاشی طبیعی خاصی است و همچنین یک پیوند خاص
در دو مولکول مختلف در دو محیط متفاوت قرار دارد ،هیچگاه دو مولکول مختلف ،طیف مادون قرمز
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کامالً یکسانی نخواهند داشت .بنابراین طیف مادون قرمز می تواند مانند اثر انگشت در انسان ها برای
شناسایی مولکول ها به کار گرفته شود (.)Pavia et al., 2009

شکل ( :)93-5رابطة ناحیة مادون قرمز با سایر نواحی موجود در طیف الکترومغناطیس (.)Pavia et al., 2009

برای آماده سازی نمونه ها در این روش ،در صورتیکه نمونه مایع باشد ،یک قطره از آن بین یک زوج
از صفحات صیقل یافتة کلرور سدیم یا برمور پتاسیم (که به آنها صفحات نمکی 5اطالق می شود) قرار
می گیرد .زمانیکه این صفحات با مالیمت تحت فشار قرار گیرند الیة نازکی از مایع بین دو صفحه تشکیل
می شود و طیفی که از این طریق بدست می آید طیف مایع خالص 1نام دارد زیرا از هیچ حاللی استفاده
نمی شود.
در صورتیکه نمونه جامد باشد حداقل سه روش معمول برای تهیة یک نمونة جامد برای طیف سنجی
وجود دارد.
 )5در اولین روش نمونة جامد پودر شده با پودر برمور پتاسیم ( )KBrتوسط آسیاب های توپی
به صورت کامل مخلوط می شود .برمور پتاسیم تحت فشار ذوب شده و ترکیب مورد نظر به صورت یک
ماتریکس در می آید .قرص  KBrآماده شده از این طریق در محفظة دستگاه مادون قرمز قرار داده می

Salt plates
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شود .در صورتیکه قرص  KBrبه خوبی تهیه شود طیف حاصل حاوی نوارهای مزاحم نخواهد بود زیرا
1

برمور پتاسیم تا  911 cmشفاف است.
 )1دومین روش (تهیة خمیر نوژول )5مستلزم خُرد کردن ترکیب با روغن معدنی (نوژول) است که
در نهایت تعلیقی از نمونة بسیار خُرد توزیع شده در روغن معدنی حاصل شده و بین صفحات نمکی
قرار می گیرد.
 )9در سومین روش ترکیب آلی (نمونه) در یک حالل (معمول ترین حالل کلرور کربن

CCl 4

است)

حل می شود (صمصام شریعت.)5936 ،
 3-3-7-4-1طيف سنجی رزونانس مغناطيس هسته ای ()NMR
طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته ای یک روشی فیزیکوشیمیایی قوی و غیر تهاجمی برای
تعیین ساختار پلی ساکاریدها محسوب می شود .با استفاده از این روش می توان اطالعات ساختاری
جزئی کربوهیدرات ها از جمله ترکیب مونوساکاریدها ،آرایش فضائی آنومری (آلفا یا بتا بودن) واحدهای
قندی ،الگوی پیوندی و توالی واحدهای قندی در اُلیگوساکاریدها یا پلی ساکاریدها را شناسایی کرد .در
واقع رزونانس مغناطیس هسته ای شکل دیگری از طیف سنجی جذبی است که مکمل طیف سنجی
فرابنفش و مادون قرمز است .با استفاده از این سه طیف می توان به راحتی ساختار یک مولکول مجهول
را تشخیص داد (صمصام شریعت.)5936 ،
همانطور که از نام این روش پیداست رزونانس مغناطیس هسته ای به خواص مغناطیسی هسته اتم
های معین بویژه هستة اتم هیدروژن-پروتون ( )1Hو ایزوتوپ اتم کربن ،کربن –  )13C(59مربوط می
شود .بسیاری از هسته های اتم ها دارای خصلتی هستند که اسپین خوانده می شود یعنی هستة اتم ها
به گونه ای عمل می کنند که گویی در حال چرخش هستند .در حقیقت اتم هایی که عدد جرمی فرد،
عدد اتمی فرد یا هر دو را دارند دارای گشتاور زاویة اسپین و گشتاور مغناطیسی هستند.
Nujol
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در غیاب یک میدان مغناطیسی ،تمام حاالت اسپین یک هسته ترازهای انرژی برابری دارند .در
حالیکه در صورت اعمال یک میدان مغناطیسی ،حاالت مختلف اسپین انرژی یکسانی را نخواهند داشت
زیرا یک هسته ذره ای باردار بوده و هر ذرة باردار متحرک نیز تولید میدان مغناطیسی می کند .بنابراین
در صورت اعمال مغناطیس یک هسته دارای گشتاور مغناطیسی است که بوسیلة بارالکتریکی و اسپین
آن تولید می شود.
برای مثال در حالت معمول هستة هیدروژن می تواند اسپینی (چرخش) موافق جهت عقربه های
1

1

2

2

ساعت (  )+و یا خالف جهت آن (  )−داشته باشد و در این حالت گشتاورهای مغناطیسی هسته در
دو جهت مخالف هستند.

شکل ( :)93-5گشتاور مغناطیسی اسپین ها در حالت معمول (.)Pavia et al., 2009

در یک میدان مغناطیسی ،تمام پروتون ها گشتاور مغناطیسی خود را در جهت میدان یا در خالف
جهت آن قرار می دهند .حالت اسپین در صورتیکه در جهت میدان باشد از انرژی کمتری برخوردار است
در حالیکه حالت اسپین در خالف جهت میدان دارای انرژی باالتری است .طی پدیدة رزونانس مغناطیس
هسته ای ،هسته های همجهت میدان مغناطیسی انرژی را جذب می کنند و جهت اسپین خود را نسبت
به میدان تغییر می دهند (مقدار انرژی جذب شده برابر اختالف انرژی بین دو حالت موجود است) .به
دنبال حذف میدان مغناطیسی مقدار انرژی جذب شده به صورت تابشی در ناحیة فرکانس رادیویی طیف
الکترومغناطیسی منتشر می شود و دستگاه طیف سنج  NMRآن را به صورت یک سیگنال رزونانس یا
پیک نمایش می دهد (.)Pavia et al., 2009
39

تح
کلیات قیق

فص ّ
ل اول

در واقع مطالعة یک مولکول توسط طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته ای این امکان را فراهم
می کند تا اختالف خواص مغناطیسی هسته های مختلف موجود در یک مولکول ثبت شود و موقعیت
هر یک از این هسته ها در داخل مولکول مورد ارزیابی قرار گیرد .با استفاده از این روش می توان پیش
بینی کرد که چند نوع هسته با موقعیت محیطی متفاوت در یک مولکول وجود دارد .همچنین می توان
دریافت که چه اتم هایی در گروه های مجاور وجود داشته و تعداد اتم های موجود در هر موقعیتی را
نیز می توان مشخص نمود.
جهت بدست آوردن این اطالعات باید مقداری از جسم مورد آزمون (حداقل  1تا  51میلی گرم) در
یک حالل بی اثر و فاقد هیدروژن مثل تترا کلرور کربن یا دوتریو کلروفرم (  ،) CDCl3آب سنگین

( D 2O

) ،دوتریو استن (  ) CD CCD3و غیره به صورت محلول در آمده و در بین دو قطب مغناطیسی دستگاه
3

قرار گیرد .در این حالت هیدروژن های موجود در مولکول بر حسب موقعیت اطراف خود در مولکول
(جابجایی شیمیایی) 5دچار تغییرات می شوند .این تغییرات را می توان بوسیلة دستگاه رزونانس
مغناطیس هسته ای در مقایسه با جسم استاندارد که معموالً تترا متیل سیالن )TMS( 1است مورد
ارزیابی قرار داد.
 TMSاز متداولترین استانداردهای مورد استفاده برای  NMRاست که در حالل های آلی مانند
کلروفرم محلول می باشد .در صورتیکه جسم مورد آزمایش در آب محلول باشد (مانند پلی ساکاریدها)
از ترکیب دیگری به نام ( 9)DSSیا نمک سدیم آن به عنوان استاندارد استفاده می شود .قابلیت انحالل
 DSSدر آب بسیار بیشتر از  TMSاست (صمصام شریعت.)5936 ،
مناسب ترین نقطة شروع برای مطالعة  NMRپلی ساکاریدها ،بررسی  NMRپروتون است .زیرا
پروتون ساده ترین هسته و اولین هسته ای است که پدیده  NMRبرای اولین بار در آن مشاهده شده

5

Chemical Shift
Tetramethylsilane
9
4,4-dimethyl-4-silapentane-1-sulfonic acid
1
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است .دو نوع پروتون (پروتون متصل شده به اتم های کربن و اتم های اکسیژن) برای مطالعة NMR

پروتون گلیکوزها وجود دارد.
پروتون های هیدروکسیلی (هیدروژن متصل به اتم اکسیژن) به دلیل تولید سیگنال های پهن ،تغییر
پذیر در جا به جایی شیمیایی و قابلیت سهولت تبادل در محلولهای آبی ،برای تغییر ساختار مناسب
نیستند .پروتون های متصل به کربن های  1تا  6نسبت به پروتون متصل شده به کربن آنومری (کربن
شمارة  )5از قابلیت حفاظت بیشتری برخوردارند .معموالً تجزیه و تحلیل طیف کامل  NMRپروتون ،به
دلیل پیچیدگی  NMRپروتون اُلیگو و پلی ساکاریدها ،ضرورتی ندارد و محققین بیشتر ناحیة آنومری
( )9/1-6/1 PPMرا که حاوی سیگنال های مهمی است مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.
طیف  NMRکربن کربوهیدرات ها حاوی اطالعات با ارزشی در مورد ساختار اُلیگو و پلی ساکاریدها
است .در این طیف برای هر نوع به خصوصی از کربن های موجود ،یک سیگنال وجود دارد .به عبارت
دیگر کربن های گوناگون ،سیگنال های متمایزی را که مشخصه ساختاری آنهاست ،در این طیف نشان
می دهند .برای مثال عموماً سیگنال های کربن شمارة  5مربوط به اتصاالت گلیکوزیدی نوع آلفا و بتا
به ترتیب در نواحی بین  33-511 PPMو  511-511 PPMظاهر می شوند.
با استفاده از طیف های حاصل از  NMRکربن پلی ساکاریدها ،دستیابی به اطالعاتی مانند ترکیب
مونوساکاریدها ،توالی و شکل پلی ساکاریدها و همچنین تشخیص خلوص پلی ساکاریدهای حاصل از
مرحلة آماده سازی امکان پذیر خواهد بود (جهان بین.)5931 ،
 4-3-7-4-1درجة چرخش نوری (پالریمتری)
هانطور که قبالً اشاره شد عالوه بر قندهای مختلف ،اشکال حلقوی و آنومری مونوساکاریدها نیز
چرخش نوری ویژة متفاوت و منحصر به فردی دارند .وقتی کریستال های یک نوع قند به صورت محلول
در می آیند ،آرایش فضائی آلفا و بتا واحدهای قندی به یکدیگر تبدیل می شوند .ضمن تبدیل آلفا به
بتا و بالعکس ،ساختار حلقوی مونوساکاریدها باز می شود .طی این فرآیند آرایش فضائی پیرامون کربن
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های آنومری تغییر کرده و دچار بازآرایی می شوند ،که در نتیجه تغییرات قدرت چرخش نوری
مونوساکاریدها (موتاروتاسیون) را در پی دارد (.)Belitz et al., 2009
با تعیین توان چرخش نوری محلول های گلیکولیز ،پیش بینی آرایش فضایی اتصالت گلیکوزیدی
امکان پذیر خواهد بود .معموالً چرخش نوری نسبتاً باال در ساکارید (مساوی یا بزرگتر از  511درجه)
نشان دهندة وجود تعداد زیادی اتصاالت نوع آلفا و چرخش نوری نسبتاً پایین (مساوی یا کمتر از 51
درجه) بیانگر وجود تعداد زیادی اتصاالت نوع بتا است (.)Heinz, 2005

 5-1معرفی گياه (درخت بادام کوهی )Amygdalus scoparia spach
 1-5-1خصوصيات اکولوژیكی و تاکسونومی گياه
زدو صمغ ترشحی شفافی است که از تنة درخت بادام کوهی با نام علمی آمیگدالوس اِسکوپاریا اِسپَچ
به دلیل بیماری های قارچی ،محافظت در برابر صدمات مکانیکی یا نیش حشرات حاصل می شود .این
درختچه از خانوادة گلسرخیان و جنس پرانوس 5است که در ایران بطور وحشی و خودرو در مناطق
خشک و نیمه خشک ایرانی تورانی زاگرس می روید.
این گونة گیاهی بومی کشور ایران است و پراکنش جغرافیایی این درختچه در استان های فارس،
کرمان ،یزد ،ایالم ،چهار محال بختیاری ،خراسان ،سیستان بلوچستان ،بوشهر و خوزستان گزارش شده
است (مظفریان 5939 ،و مظفریان .)5911 ،این درختچه در برابر شرایط نامساعد محیطی ،کم آبی،
نوسانات شدید دما و انواع اقلیم مقاوم است و بخوبی رشد و گسترش می یابد (رحیمی و همکاران،
.)5931
راندمان تولید صمغ های تراوشی توسط گونه های مختلف گیاهی تحت شرایط آب و هوایی و خاک

Prunus
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مطلوب بسیار کم و نا چیز است .در حالیکه تحت شرایط نامساعد مانند گرمای بیش از حد یا کمبود
رطوبت و نیز در ارتفاعات زیاد ،راندمان تراوش صمغ به میزان قابل توجهی افزایش می یابد .این بازده
می تواند عمداً از طریق کندن پوست درختان یا ایجاد شکاف در تنة درخت و آسیب رساندن افزایش
یابد (.)Nussinovitch, 2010
یکی از مهمترین مناطق جمع آوری صمغ زدو استان فارس است زیرا بعلت شرایط آب و هوایی گرم
و خشکی که دارد راندمان تولید این صمغ از درختان بادام کوهی موجود در این منطقه زیاد است ،به
همین دلیل نام دیگر صمغ زدو ،صمغ فارسی یا شیرازی است (خالصی و همکاران.)5935 ،
 2-5-1مشخصات ظاهری گياه
بادام کوهی درختچه ای با ارتفاع حداکثر  6متر است (شکل  .)91-5این درختچة منشعب و پُر
شاخه دارای شاخه های ترکه ای و راست است که شاخه های آن اغلب بدون کُرک ،سبز رنگ و استوانه
ای هستند .این گیاه اغلب در فصل تابستان بدون برگ است و برگ های آن که بیشتر در فصل بهار
دیده می شوند خطی سر نیزه ای یا خطی قاشقی با لبة کنگره ای – دندانه ای با قاعده ای ممتد ،نوکی
سیخک دار سبز رنگ و بدون کُرک هستند.
این درختچه در فصل بهار گل می دهد و گلهای آن سفید یا سفید مایل به قرمز و بزرگ در گل
آذین خوشه ای بر روی شاخه قرار گرفته اند .این گیاه دارای میوة شفت کروی یا تخم مرغی به قطر
حداکثر تا  11میلی متر با کُرک های دائمی است (مظفریان.)5939 ،
صمغ تراوش شده از درختچة بادام کوهی به صورت اشک مانند یا توده های بدون شکل هستند که
بعد از تراوش به دنبال قرار گرفتن در معرض نور آفتاب خشک و تبدیل به ترشحات سخت و شیشه ای
با رنگ های مختلف می شوند (شکل .)95-5
بر اساس استانداردی که برای این صمغ تعریف شده است (استاندارد شمارة  )991 -5996صمغ
زدو با رنگ های سفید نباتی ،زرد روشن تا نارنجی و قرمز یافت وجود دارد و عوامل مؤثر در درجه بندی
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این صمغ شامل مواد خارجی و اندازة قطعات است.

شکل ( :)91-5تصاویری از نوع شاخه ،برگ ،گل و میوة درخت بادام کوهی.

طبق این استاندارد صمغ زدو بر حسب رنگ و مواد خارجی (مواد زائد) که دارد به دو درجه تقسیم
می شوند .صمغ زدو درجة یک که به رنگ سفید تا کرمی است و فاقد هر گونه مواد خارجی و زدوی
سیاه است .و صمغ درجة دو ،که رنگی زرد ،نارنجی و قرمز دارد (معروف به زدو معمولی) .این صمغ می
تواند تا  % 1مواد خارجی و  % 1زدو سیاه 5داشته باشد.

 5صمغی به رنگ ساقه درخت که در اثر دوری از آفتاب تغییر رنگ داده است.
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شکل ( :)95-5درجه بندی صمغ زدو بر اساس رنگ.

 3-5-1ترکيبات شيميایی گياه
مطالعات انجام شده روی صمغ های تراوش شده از درختان نشان می دهد که صمغ ها متشکل از
یک بخش عمدة پلی ساکاریدی حاوی مونوساکاریدهای گاالکتوز ،آرابینوز ،رامنوز ،اسیدهای اورونیک و
عناصری مانند کلسیم و منیزیم هستند که به عنوان ترکیبات اصلی و عمدة آنها محسوب می شوند.
بعالوه ترکیباتی مانند مونوساکاریدهای گلوکز ،زایلوز ،مانوز و موادی مانند چربی ها و در برخی
موارد پروتئین ها نیز ممکن است ترکیبات فرعی این صمغ ها را تشکیل دهند ( & Mirhosseini

.)Tabatabaee Amid, 2012
تفاوت موجود بین نسبت های مختلف ترکیبات اولیة تشکیل دهندة این صمغ ها ،که ناشی از شرایط
زیست محیطی (آب ،هوا و خاک) متفاوت آنهاست ،منجر به بروز خصوصیات فیزیکوشیمیایی گوناگون
صمغ های گیاهی می شود (.)Nussinovitch, 2010
 4-5-1موارد مصرف و کاربردهای صمغ زدو
همانطور که اشاره شد صمغ ها ترکیبات ناهمگنی هستند که معموالً حاوی یک بخش محلول و یک
بخش نامحلول می باشند ( .)Mhinzi, 2002صمغ های طبیعی محلول در آب ،به عنوان گروهی از
هیدروکلوئیدها ،به علت توانایی آنها در امولسیفیه کردن ،ریز کپسوله کردن ،ایجاد قوام و  ...دارای ویژگی
های کاربردی بسیار گسترده و مطلوب در صنایع گوناگون از جمله صنایع غذایی هستند ( Jahanbin

.)et al., 2012
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طبق گزارشات موجود ،هیدروکلوئیدهای غذایی دارای بازاری بالغ بر  9میلیارد دالر در دنیا هستند،
که در این میان انواع صمغ ها با منشاء گیاهی جزء افزودنی های مورد توجه در بسیاری از صنایع از
جمله صنایع غذایی محسوب می شوند ،زیرا مصرف کنندگان ترجیح می دهند از ترکیبات طبیعی در
مواد غذایی خود استفاده کنند (.)Singthong et al., 2009
از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان تغذیه بخصوص در کشورهای صنعتی ،به شدت عالقه مند به
استفاده از خواص بالقوه این مواد به عنوان فیبر رژیمی یا کاربرد آنها در فرموالسیون مواد غذایی کم
چرب و کم کالری هستند (.)Miyoshi & Nishinari, 2000
افزون بر استفاده از صمغ زدو در صنایع مختلف از جمله نساجی ،کاغذ سازی ،چسب سازی ،آرایشی
و بهداشتی (مکمل صمغ عربی و کتیرا به جهت پایداری سیستم های امولسیونی) ،داروسازی (استفاده
از خاصیت چسبندگی آن در قرص سازی) و  ...این صمغ در طب سنتی نیز به منظور تحریک اشتها،
خرد کردن سنگ مثانه ،رفع سرفه های مزمن و رفع دندان درد نیز کاربرد دارد .سالیانه مقادیر زیادی
از صمغ برداشت شده به کشورهای اروپائی بویژه آلمان و فرانسه صادر می شود (خرمی.)5931 ،
اخیراً کارشناسان صنایع غذایی پیوسته تالش می کنند تا منبع جدیدی از هیدروکلوئیدها را با
خواص عملکردی مطلوب به صنعت غذا معرفی کنند .در کشور ایران کم و بیش تحقیقاتی در زمینة
کاربردهای صمغ زدو در صنایع گوناگون از جمله صنایع غذایی ،دارویی و  ...صورت گرفته است اما
متأسفانه هیچ کدام جنبه عمل پیدا نکرده اند (خرّمی و همکارانGolkar et al., 2015 ،5933 ،
Hashtjin & Abbasi, ،Abbasi & Mohamadi, 2013 ،Fadavi et al., 2014 ،Jafari et al., 2013
.)2015
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 2بررسی منابع
 1-2استخراج و خالص سازی پلی ساکاریدها
استخراج و خالص سازی ترکیبات مختلف از گیاهان از گذشته تا کنون به مرور زمان تکامل یافته
است ،بطوریکه امروزه روش های اختصاصی برای استخراج و خالص سازی هرکدام از ترکیبات موجود
در گیاهان در دسترس است .در ادامه تعدادی از انواع روش های استخراج که برای جداسازی پلی
ساکاریدها از گیاهان مختلف توسط محققین در سال های اخیر استفاده شده مورد بررسی قرار می گیرد.
زو 5و همکاران در سال  1156پلی ساکارید موجود در میسیلیوم قارچ کُردایسِپس گُونی 1را با استفاده
از آب در دمای اتاق و آب داغ  13 °Cاستخراج کردند .آنها برای انجام فرآیند خالص سازی از ستون
سفادکس جی –  511استفاده نمودند.
استخراج یک پلی ساکارید محلول در آب جدید از میوة گیاه لیسیوم بارباریوم 9توسط یوآن 9و
همکاران در سال  1156با استفاده از آب داغ  31°Cانجام شد .فرآیند خالص سازی پلی ساکارید مذکور
با استفاده از سفاکریل 1اس –  111صورت گرفت.
یانگ 6و همکاران در سال  1156پلی ساکارید محلول در آب جدیدی از پالپ هستة میوة گیاه لیچی
چینِنسیس 1استحصال کردند .آنها برای استخراج و خالص سازی پلی ساکارید مذکور به ترتیب از آب
داغ  31°Cو سفاکریل اس –  911استفاده کردند.
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لیم 5و همکاران در سال  1156پلی ساکارید محلول در آب جدیدی از اندام هوایی گیاه گون
مِمبراناسه 1با استفاده از آب گرم  11°Cاستحصال کردند .فرآیند خالص سازی پلی ساکارید مورد نظر
با استفاده از سفاکریل اس –  111و  911و سفاروز  CL-6Bانجام پذیرفت.
ژنگ 9و همکاران در سال  1156با استفاده از آب جوش پلی ساکاریدهای محلول در آب گل های
گیاه کِریسان تِمِم مورفولیوم 9استخراج کردند .فرآیند خالص سازی پلی ساکاریدهای مذکور با استفاده
از دی اتیل آمینو اتیل سلولز ( – DEAEسلولز) انجام شد.
هو 1و همکاران در سال  1156برای استخراج و خالص سازی پلی ساکارید موجود در جلبک دریایی
سارگاسوم فیوزیفُرم 6به ترتیب از آب داغ  11°Cو سفاکریل اس –  911استفاده کردند.
استخراج یک پلی ساکارید محلول در آب جدید از دانه های گیاه پیتِسِلوبیوم دالس بِند 1توسط
باگچی 3و همکاران در سال  1156با استفاده از آب جوش انجام گرفت .فرآیند خالص سازی پلی ساکارید
مذکور با استفاده از  – DEAEسلولز انجام شد و در نهایت پلی ساکارید خالص بدست آمد.
هو 3و همکاران در سال  1151با استفاده از آب داغ  ، 31°Cیک نوع پلی ساکارید محلول در آب از
ساقة گیاه آکانتوپاناکس بِراچیپوس 51استحصال کردند .خالص سازی پلی ساکارید مذکور با استفاده از
 – DEAEسلولز  11 -و سفاکریل اس  911 -انجام شد.
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فرآیند استخراج و خالص سازی پلی ساکاریدهای ریشة گیاه سینوموریوم سُنگاریکِم 5به ترتیب با
استفاده از آب در درجه حرارت محیط و  – DEAEسلولز  11 -توسط وانگ 1و همکاران در سال 1151
صورت گرفت.
استخراج پلی ساکارید ریشة گیاه پی اُنیا آلبا 9با استفاده از آب داغ  31°Cتوسط ژانگ 9و همکاران
در سال  1151صورت گرفت .آنها برای خالص سازی پلی ساکارید استخراج شده از  – DEAEسلولز -
 11و سفادکس جی  11 -استفاده کردند.
زنگ 1و همکاران در سال  1151پلی ساکارید محلول در آب موجود در میوة یک گیاه بومی چین
با نام فورچنال مارگاریتا سواینگل 6را توسط آب داغ استخراج کردند ،و برای افزایش راندمان استخراج از
امواج فراصوت با قدرت  511 - 191وات به مدت  91 - 511دقیقه و تغییرات دما بین 91 - 11°C
استفاده شد .طی این فرآیند خالص سازی پلی ساکارید توسط  DEAEو سفاروز  CL-6Bصورت گرفت.
استخراج و خالص سازی پلی ساکارید حاصل از گیاه کنگر ایلیسیفالیس 1به ترتیب با استفاده از آب
داغ  31°Cو  DEAEسفاروز و سفاروز  CL-6Bتوسط ژانگ و همکاران در سال  1159انجام شد .نتایج
نشان داد که پلی ساکارید های خالص شده هر دو نوع خنثی و اسیدی هستند.
استخراج پلی ساکاریدهای محلول در آب از دانه های گیاه پِالنتاگو آسیاتیکال 3توسط یین  3و
همکاران در سال  1151با استفاده از آب جوش صورت گرفت و سپس فرآیند خالص سازی با استفاده
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از سفاکریل اس  911 -انجام شد.
جین 5و همکاران در سال  1151با استفاده از آب جوش پلی ساکاریدهای محلول در آب از چای
حاصل شده از برگ های گیاه آنجِلیکا سینسیس 1پرداختند .فرآیندهای خالص سازی با استفاده از
سفادکس جی  511 -انجام شد و در نهایت پلی ساکارید خالص بدست آمد.
استخراج و خالص سازی یک پلی ساکارید جدید از ریشه های گیاه چوبک تماشایی 9به ترتیب با
استفاده از آب گرم  11°Cو  – DEAEسلولز  11 - Aو سفادکس جی  511 -توسط جهان بین و
همکاران در سال  1155انجام شد.
نا 9و همکاران در سال  1151پلی ساکارید محلول در آب موجود در جلبک دریایی سبز کاپسُسیفُن
فولوِسِنس 1را توسط اسید رقیق استخراج و برای خالص سازی آن از ستون تبادل یونی  – DEAEسلولز
استفاده کردند.
پریرا 6و همکاران در سال  1111با استفاده از آب در دمای محیط پلی ساکارید محلول در آب صمغ
تراوش شده از درخت بادام زمینی کاشیو-نات 1را استخراج کردند .فرآیند خالص سازی با استفاده از
سفادکس جی  51 -صورت پذیرفت انجام گرفت.
استخراج پلی ساکارید اصلی محلول در آب از صمغ تراوش شده از تنة درخت کوروتون یوکورورانا

3

توسط مایلو 3و همکاران در سال  1111با استفاده از آب در درجه حرارت محیط انجام شد .برای فرآیند
خالص سازی پلی ساکارید مذکور از  DEAEسفاروز و سفاروز  CL-4Bاستفاده شد.
5
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 2-2شناسایی و تعيين ساختار پلی ساکاریدها
شناسایی ساختار ترکیبات جدید موجود در منابع طبیعی با وجود دشواری و صرف زمان زیاد ،از
گذشته تا امروز مورد توجه پژوهشگران بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است .مقاالتی که هر ساله در
این زمینه در مجالت تخصصی معتبر چاپ می شود گواه این ادعا است.
مطالعات ساختاری پلی ساکارید محلول در آب حاصل از میوة گیاه لیسیوم بارباریوم توسط یوآن و
همکاران در سال  1156نشان داد که وزن مولکولی این پلی ساکارید  911111گرم بر مول است .این
نوع پلی ساکارید از واحدهای مونوساکاریدی آرابینو فورانوز ،گاالکتو پیرانوز ،اسید گلوکورونیک و رامنو
پیرانوز به ترتیب با نسبت های مولی  5 ،6/6 ،3/1و  1/3تشکیل شده است .نتایج حاصل از روش های
آنالیز شیمیایی و طیف سنجی  NMRبیانگر وجود مونوساکاریدهای بتا – د – گاالکتو پیرانوز با اتصاالت
( )5→6در اسکلت اصلی ساختار این پلی ساکارید بود و واحدهای گاالکتوز موجود در زنجیر اصلی در
موقعیت کربن شمارة  9منشعب می شدند .در این ساختار شاخه های جانبی متصل به زنجیر اصلی
شامل واحدهای مونوساکاریدی بتا – د – گاالکتو پیرانوز با اتصاالت ( ،)5→9آلفا – اِل – آرابینو فورانوز
با اتصاالت ( )5→1و (→ ،)5آلفا – اِل – رامنو پیرانوز با اتصاالت (→ )5و اسید بتا – د – گلوکورونیک
با اتصاالت ( )5→9بودند.
یانگ و همکاران در سال  1156با مطالعه بر روی پلی ساکاریدهای محلول در آب حاصل از پالپ
هستة میوة لیچی چینِنسیس به این نتیجه رسیدند که وزن مولکولی این نوع پلی ساکارید 3111111
دالتون است .نتایج حاصل از تعیین ساختار این پلی ساکارید با روش های آنالیز شیمیایی و دستگاهی
نشان دهندة وجود واحدهای اسید آلفا – د – گاالکتورونیک با اتصاالت ( )5→9و بتا – د – گاالکتو
پیرانوز با اتصاالت ( )5→6در ساختار زنجیر اصلی پلی ساکارید بود .مونومرهای آلفا – اِل – آرابینو
فورانوز با اتصاالت ( )5→1و (→ ،)5آلفا – اِل – رامنو پیرانوز با اتصاالت (→ )5واحدهای سازندة
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شاخه های جانبی این پلی ساکارید بودند.
پترا 5و همکاران در سال  1151ساختار پلی ساکارید حاصل از اندام هوایی گیاه سرئوس تریانگِالریس
کِالدُدِس 1را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که وزن مولکولی پلی ساکارید حاصل نسبتاً باال و مقدار
آن  3991111گرم بر مول است .نتایج حاصل از آنالیز مونوساکاریدهای سازندة آن نشان داد که پلی
ساکارید از نوع آرابینو گاالکتان است و عمدتاً از واحدهای مونوساکاریدی گاالکتوز و آرابینوز با نسبت
های مولی  11/9و  91تشکیل شده است .بعالوه حضور مقدار کمی رامنوز و اسید گاالکتورونیک با
نسبت های مولی  9/3و  5/63می تواند به تجزیة مقدار بسیار کمی از پلیمرهای پکتیکی نسبت داده
شود .اسکلت زنجیر اصلی از باقیمانده های بتا – د – گاالکتو پیرانوز با اتصاالت  5→9تشکیل شده ،و
زنجیر اصلی در موقعیت کربن شمارة  9واحدهای گاالکتوز منشعب می شود .باقیمانده های آلفا – اِل
– آرابینو فورانوز با اتصاالت  5→1و واحدهای آلفا – اِل – آرابینو فورانوزیل با اتصاالت → 5ساختار
شاخه های فرعی را تشکیل می دهند.
بررسی پلی ساکارید موجود در صمغ حاصل از درخت بادام پِرونِس آمیگدالوس 9توسط بو عزیز 9و
همکاران در سال  1159نشان داد که وزن مولکولی پلی ساکارید  33/9کیلو دالتون است .واحدهای
مونوساکاریدی سازندة پلی ساکارید توسط طیف سنج جرمی بررسی و مشخص که پلی ساکارید خالص
شده یک هترو پلی ساکارید پیچیدة اسیدی (آرابینو گاالکتان) متشکل از واحدهای قندی گاالکتوز،
آرابینوز ،زایلوز ،مانوز ،رامنوز و اسید گلوکورونیک به ترتیب با نسبت های  5 ،51 ،1 ،16 ،91و  55است.
نوع اتصاالت و نحوة آرایش واحدهای مونوساکاریدی در این بررسی مشخص نشد.
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بررسی پلی ساکارید موجود در صمغ تراوش شده از تنة درخت هلو پِرونِس پِرسیکا 5توسط سیماس
توسین 1و همکاران در سال  1113نشان داد که پلی ساکارید خالص شده یک آرابینو گاالکتان اسیدی
بسیار پُر شاخه است که از  1واحد مونوساکاریدی آرابینوز ،زایلوز ،مانوز ،گاالکتوز و اسیدهای اورونیک
به ترتیب با نسبتهای مولی  91 ،1 ،59 ،91و  6تشکیل شده است .وزن مولکولی پلی ساکارید حاصل
 9391111گرم بر مول و نتایج حاصل از تعیین ساختار پلی ساکارید مذکور با روش های شیمیایی
(هیدرولیز اسیدی ناقص ،اکسیداسیون پریودات و متیالسیون) و دستگاهی (طیف سنجی جرمی و
 )NMRبیانگر وجود واحدهای بتا – د – گاالکتوپیرانوز با اتصاالت ( )5→9و ( )5→6در ساختار زنجیر
اصلی و حضور واحدهای آلفا و بتا – اِل – آرابینو فورانوز و بتا – د – زایلو پیرانوز یا آلفا – د – مانو
پیرانوز در شاخه های جانبی بود .زنجیرهای جانبی توسط واحدهای انتهایی غیر احیاء کنندة آلفا – اِل
– آرابینو فورانوز و بتا – د – زایلو پیرانوز به پایان می رسند.
مطالعات ساختاری پلی ساکارید حاصل از صمغ تراوش شده از درخت کُکلوسپِرمیوم گوسیپیوم

9

توسط وینود 9و همکاران در سال  1113نشان داد که وزن مولکولی پلی ساکارید استحصال شده
 3111111گرم بر مول است .نتایج حاصل از تعیین ساختار پلی ساکارید حاصل با استفاده از طیف
سنجی  NMRبیانگر این بود که واحدهای مونوساکاریدی این صمغ بتا – د – گاالکتو پیرانوز با اتصاالت
( )5→9و ( ،)5→6اسید بتا – د – گلوکورونیک با اتصاالت (→ ،)5آلفا – اِل  -رامنو پیرانوز با اتصاالت
( )5→1و اسید آلفا – د – گاالکتورونیک با اتصاالت ( )5→9است .در واقع اسکلت اصلی زنجیر پلی
ساکارید از واحدهای بتا – د – گاالکتو پیرانوز با اتصاالت ( )5→9و ( )5→6تشکیل شده و بقیة
مونومرها واحدهای سازندة شاخه های فرعی بودند و شاخه های جانبی با واحدهای انتهایی اسید بتا –
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دی – گلوکورونیک به پایان می رسید.
مارتینِز 5و همکاران در سال  1119پلی ساکارید حاصل از صمغ تراوش شده از درخت اِسپوندیس
دالسیس (آناکاردیاسی) 1را با استفاده از طیف سنجی  NMRتک و دو بُعدی همراه با روش های آنالیز
شیمیایی نظیر متیالسیون و اکسیداسیون پریودات مورد بررسی قرار دادند ،نتایج آنها نشان داد که پلی
ساکارید استخراج شده یک آرابینوگاالکتان اسیدی متشکل از واحدهای قندی گاالکتوز ،آرابینوز ،مانوز
و اسید گلوکورونیک به ترتیب با نسبت های مولی  6 ،16 ،19و 59است .نتایج حاصل از آنالیز ساختاری
پلی ساکارید حاکی از وجود واحدهای بتا – د – گاالکتوپیرانوز با اتصاالت ( )5→9و ( )5→6در ساختار
زنجیر اصلی و حضور واحدهای آلفا – اِل – آرابینو فورانوز و بتا – اِل  -آرابینو پیرانوز با اتصاالت ()5→9
در زنجیرهای جانبی بود .در این ساختار ،اسید بتا – د – گلوکورونیک واحدهای پایانی زنجیرهای جانبی
را تشکیل داد.
مایلو و همکاران در سال  1111با بررسی پلی ساکارید محلول در آب حاصل از صمغ تراوش شده
از تنة درخت کوروتون یوکورورانا دریافتند که پلی ساکارید مذکور بطور عمده از واحدهای مونوساکاریدی
فوکوز ،آرابینوز و گاالکتوز به ترتیب با نسبت های مولی  3/5 ،1/3و  53و مقادیر جزئی از واحدهای
مونومری مانوز ،زایلوز ،گلوکز و اسید اورونیک به ترتیب با نسبت های مولی  1/9 ،5 ،1/1و  9تشکیل
شده است .وزن مولکولی پلی ساکارید حاصل حدود  1931111دالتون بود .نتایج طیف سنجی جرمی
پلی ساکارید متیله شده نسبت باالیی از واحدهای گاالکتوپیرانوز با اتصاالت ( )5→9و ( )5→6و دی
متیل گاالکتو پیرانوز با اتصاالت ( )5→ 1، 6( ،)5→ 9، 6و ( )5→ 1، 9و تری متیل گاالکتو پیرانوز
با اتصاالت ( )5→ 1، 9، 6و فوکوز و آرابینوز با اتصاالت (→ )5را نشان داد .این نتایج حاکی از این
است که اسکلت اصلی متشکل از واحدهای گاالکتو پیرانوز با اتصاالت ( )5→9است که برخی از آنها

Martinez
)Spondis dulsis (Anacardiaceae
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در محل کربن شماره  1یا ( 1و  )6منشعب می شوند .شاخه های جانبی در این ساختار که به زنجیر
اصلی متصلند عمدتاً توسط واحدهای پایانی زایلوپیرانوزیل و گاالکتوپیرانوزیل به اتمام می رسند .این
پژوهشگران در تحقیقات خود از طیف سنجی  NMRاستفاده نکردند و اطالعاتی در مورد نوع آلفا یا بتا
بودن قندهای سازندة این نوع پلی ساکارید ارائه ننمودند.
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 3مواد و روش ها
 1-3مواد اوليه و محلول های شيميایی
 1-1-3جمع آوری صمغ تراوش شده از درخت بادام کوهی ()Amygdalus scoparia spach
پس از شناسایی گونه درخت بادام کوهی توسط گیاه شناس معروف دکتر ولی ا ...مظفریان ،طی ماه
های مرداد و شهریور  5939صمغ های تراوش شده از تنه و شاخة درختان بادام کوهی از منطقة میان
جنگل نزدیک شهرستان فسا واقع در استان فارس بطور دستی جمع آوری شد و پس از بسته بندی در
کیسه های نایلونی به آزمایشگاه منتقل شدند .با توجه به درجه بندی صمغ زدو بر اساس تنوع رنگی که
دارد (سفید تا قرمز) ،در این پژوهش تنها قطعات کوچک و تقریباً یکنواخت صمغ های سفید رنگ مورد
استفاده قرار گرفتند.

شکل ( :)5-9قطعات سفید رنگ صمغ زدو

 2-1-3مواد شيميایی و استانداردهای مورد استفاده
استانداردهای مختلف مانند دکستران با اوزان مولکولی متفاوت ( 1111تا  111111دالتون) از
شرکت فارماسیا( 5اُپساال ،1سوئد) ،مونوساکاریدهای استاندارد خالص (د ِ -مانوز ،اِل – رامنوز ،دِ – گلوکز،
Pharmacia
Uppsala
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دِ – گاالکتوز ،اِل – آرابینوز ،دِ زایلوز و اسید اِل – گاالکتورونیک) و حالل هایی نظیر  DMSOو DSS

از شرکت های سیگما( 5آمریکا) و مِرک( 1آلمان) تهیه شدند.
بعالوه اسید تری فلورو استیک به کار گرفته شده برای انجام آزمون های شیمیایی از شرکت فلوکا

9

و  – DEAEسلولز و سفاکریل  S-911و سفادکس جی –  11مورد نیاز برای خالص سازی پلی ساکارید
مورد نظر نیز از شرکت فارمسیا (اُپساال ،سوئد) خریداری شدند.
 2-3دستگاه های مورد استفاده
طی مراحل استخراج و خالص سازی پلی ساکارید غالب محلول در آب موجود در نمونه ،تجهیزاتی
مانند ترازوی دیجیتال با دقت  1/115گرم ساخت شرکت اِی اَند دی 9ژاپن ،تبخیر کنندة دورانی همراه
با پمپ های خالء مخصوص ،ساخت شرکت هیدُلف 1آلمان و سانتریفیوژ با سرعت  rpm 9111و قابل
استفاده در مقیاس حجمی باال ( 5لیتری) ساخت شرکت اِپِندورف 6آلمان به کار گرفته شد.
بعالوه تجهیزاتی مانند کروماتوگرافی غربال مولکولی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی باال
(شیمادزو )1همراه با ستون ژل – تی اِس کا جی  9111پی وی ایکس اِل 3ساخت توسو 3ژاپن ،دستگاه
پالریمتر پِرکین اِلمِر  51999ساخت کشور آمریکا ،اسپکترو فوتومتر واریان کری  – 511بیو 55ساخت
کشور آمریکا ،طیف سنج مادون قرمز نیکولت  511111ساخت کشور آمریکا ،کروماتوگرافی گازی واریان
5

Sigma
Merck
9
Fluka
9
A&D
1
Heidolph
6
Ependorf
1
Shimadzu
3
TSK-GEL G3000 PWXL
3
Tosoh
51
Perkin-Elmer 343
55
Varian cary 100-Bio
51
Nicolet 5700
1
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 59911ساخت کشور آمریکا ،طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته ای مدل بروکِر آ وی –  1111ساخت
کشور آلمان و کروماتوگرافی گازی – طیف سنج جرمی مدل اِچ پی  91331ساخت کشور آمریکا ،طی
مراحل آنالیز شیمیایی و دستگاهی جهت شناسایی و تشخیص ساختار شیمیایی و مولکولی پلی
ساکاریدها مورد استفاده قرار گرفتند.
از دیگر وسایل و دستگاههای مورد استفاده در این پژوهش می توان به انواع ستون های
کروماتوگرافی ،کیسة دیالیز با  9/1 cut offکیلو دالتون ،کوره ،آون معمولی و تحت خالء ،قیف های
بوخنر و سینتر گالس ،دسیکاتور ،همزن های مغناطیسی مجهز به سیستم حرارتی ،سونیکاتور
(اُلتراسونیک) ،بن ماری (حمام آب گرم) و دکانتورها اشاره کرد.
 3-3روش کار
 1-3-3استخراج و جداسازی پلی ساکاریدهای محلول در آب
 1-1-3-3استخراج پلی ساکاریدهای محلول در آب از نمونه
در این مرحله پلی ساکاریدهای محلول در آب موجود در  51گرم از قطعات خُرد شده و تقریباً
یکنواخت صمغ مورد نظر با استفاده از آب داغ ( )11°Cبه مدت  9ساعت استخراج شد .سپس بخش
نامحلول پلی ساکارید توسط فیلتر پارچه ای جدا و در نهایت حجم محلول فیلتر شده توسط تبخیر
کنندة دورانی تحت خأل کاهش یافت.
 2-1-3-3جداسازی پلی ساکاریدهای محلول در آب
جداسازی پلی ساکاریدهای مورد نظر از سایر ترکیبات موجود در نمونه ،فرآیندی مهم و ضروری
برای شناسایی مطلوب ساختار شیمیایی و مولکولی این پلیمرها محسوب می شود .در این مرحله از
5

Varian 3400
Bruker AV-500
9
HP 5890
1

516

فص ّ
ل سوم

مواد و روشها

پژوهش ناخالصی هایی مانند پروتئین ها توسط روش سواگ از عصارة آبی حاصل از مرحلة استخراج،
جدا شد و سپس پلی ساکاریدهای محلول در آب با استفاده از اتانول بصورت رسوب درآمدند که در ادامه
به شرح جزئیات هر روش اشاره شد.
در روش پروتئین زدایی سواگ میزان کلروفرم افزوده شده  %11حجم عصارة آبی و  -5بوتانول نیز
 % 11حجم کلروفرم مصرفی بود .بعالوه پس از واسرشت شدن پروتئین های موجود در امولسیون حاوی
نمونه و عملیات همزنی کلروفرم و  -5بوتانول توسط همزن مغناطیسی به مدت یک ساعت ،فرآیند
سانتریفیوژ کردن با دور  rpm 9111به مدت  1دقیقه انجام شد .پس از اتمام سانتریفیوژ مواد ناخالص
پروتئینی به صورت یک الیة ژل مانند در حد واسط الیه های کلروفرم و عصارة آبی قرار گرفت و بصورت
سه فاز متمایز از یکدیگر درآمد .در نهایت عصارة آبی پروتئین زدایی شده از بخش فوقانی جدا شد
(.)Staub, 1965
پلی ساکاریدهای محلول در آب عصارة آبی پروتئین زدایی شده ،با افزودن اتانول  36درجه (به میزان
 9/1برابر حجم عصاره) به صورت رسوب درآمدند .پس از گذشت  19ساعت تحت شرایط دمایی 9°C
(دمای یخچال) رسوبات موجود در محلول حاوی اتانول توسط سانتریفیوژ کردن با دور  rpm 9111به
مدت  1دقیقه جدا شدند .سپس پلی ساکاریدهای ترسیب شده در دیواره های فالکون های شیشه ای
دستگاه سانتریفیوژ توسط آب مقطر گرم ( )61°Cشسته شد و در نهایت محلول حاصل توسط تبخیر
کنندة دورانی مجهز به پمپ خالء خشک شد (جهان بین.)5931 ،
2-3-3

خالص سازی پلی ساکارید محلول در آب

برای تشخیص ساختار پلی ساکاریدهای محلول در آب نمونه ،یکنواختی و درجة خلوص آن قبل از
آنالیزهای طیف سنجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا کوچکترین مقدار ناخالصی ممکن است
اطالعات نادرستی در مورد ساختار پلی ساکارید مورد نظر ارائه کند.
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یکی از حساس ترین و بهترین روش هایی که معموالً برای خالص سازی پلی ساکاریدها و حذف
سایر آلودگی های غیر کربوهیدراتی مورد استفاده قرار می گیرد ،بهره بردن از انواع مختلف روش های
کروماتوگرافی است .برای جداسازی پلی ساکاریدهای خنثی و اسیدی کروماتوگرافی تعویض یونی با
استفاده از ستون حاوی  – DEAEسلولز بسیار مناسب است .در این روش ابتدا پلی ساکاریدهای خام
حاصل از مرحلة استخراج ،توسط حجم کمی از آب یون زدایی شده به صورت محلول درآمد و پس از
عبور از صافی های  1/91میکرومتر به ستون کروماتوگرافی حاوی فاز ثابت  – DEAEسلولز (1/6
سانتیمتر ×  91سانتیمتر) منتقل شد .الزم به ذکر است که بطور معمول برای خالص سازی هر  3گرم
پلی ساکارید ،حدود  111گرم  – DEAEسلولز کفایت می کند.
به دنبال وارد کردن پلی ساکاریدها به داخل ستون ،ستون به ترتیب توسط آب و محلول آبی کلرید
سدیم با گرادیان غلظتی بین صفر تا یک موالر شسته شد و فرآیند خالص سازی توسط روش فنل –
اسید سولفوریک تحت نظارت قرار گرفت .در این روش  1سی سی اسید سولفوریک غلیظ و  5سی سی
فنل به  5سی سی از محلول های خارج شده از ستون (فراکشن ها) در دوره های زمانی معین اضافه
شدند و سپس نمونه ها پس از گذشت  51دقیقه استراحت به مدت  91دقیقه در حمام آب  91°Cقرار
گرفتند .در کمپلکس حاصل از تجزیة قند توسط اسید سولفوریک غلیظ ،حضور فنل باعث ایجاد رنگ
زرد تا نارنجی متمایل به قهوه ای می شود .به عبارت دیگر شدت رنگ ایجاد شده در محلول متناسب با
غلظت قند موجود در فراکشن است و غلظت قند موجود در فراکشن ها توسط دستگاه اسپکترو فوتومتر
در طول موج های  931و  931نانومتر قابل اندازه گیری است.
در ادامه با هدف خالص سازی بیشتر پلی ساکاریدها و جداسازی آنها بر اساس وزن مولکولی ،فراکشن
های جمع آوری شده از ستون  – DEAEسلولز وارد ستون کروماتوگرافی ژل تراوای سفاکریل -911
 5/6( Sسانتیمتر ×  11سانتیمتر) شدند .شستشوی این ستون ها توسط آب یون زدایی شده با سرعت
حجمی  3میلی لیتر بر ساعت انجام گرفت و در نهایت فراکشن های پلی ساکارید اصلی (غالب) جمع
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آوری و با استفاده از تبخیر کنندة دورانی مجهز به پمپ خالء خشک شد (.)Whistler, 1965
 1-2-3-3نحوة آماده سازی ستون کروماتوگرافی حاوی  - DEAEسلولز
جهت آماده سازی ستون کروماتوگرافی حاوی  – DEAEسلولز برای خالص سازی پلی ساکاریدهای
محلول در آب موجود در نمونه انجام برخی از مراحل ضروری است ،و در صورتیکه این مراحل بدرستی
انجام نشود ممکن است اختالالتی در روند شناسایی و تعیین ساختار پلی ساکاریدها ایجاد شود.
برای این منظور  – DEAEسلولز خشک پس از اینکه به ترتیب توسط اسید کلریدریک  1/1نرمال
و سود  1/1نرمال بصورت دوغاب درآمد ،به داخل یک دسیکاتور تحت خالء منتقل می شود تا ته نشین
شود .این فرآیند  9مرتبه تکرار شده و در هر مرتبه محلول کدر رویی جدا و دور ریخته می شود .الزم
به ذکر است که استفاده از دسیکاتور تحت خالء با هدف خروج حباب های هوای به دام افتاده در بین
مواد سلولزی بمنظور جلوگیری از ایجاد شکست در فاز ثابت داخل ستون انجام می شود.
پس از اتمام مراحل ذکر شده – DEAE ،سلولز ترسیب شده در داخل محلول  1/5نرمال سود به
شکل معلق در آمده و بصورت یک الیة نازک به یک ستون کروماتوگرافی (قیف بوخنر) با ابعاد (× 1/6
 )91سانتیمتر منتقل می شود .عمل شستشوی ستون توسط آب یون زدایی شده چندین مرتبه تکرار
می شود و پس از متراکم شدن مواد سلولزی در داخل ستون ،نمونه وارد ستون شده و به روشی که قبالً
اشاره شد فراکشن گیری انجام می شود (.)Whistler, 1965
 3-3-3شناسایی و تعيين ساختار پلی ساکاریدهای محلول در آب
همانطور که قبالً اشاره شد روش های مورد استفاده برای آنالیز ساختار پلی ساکاریدها بطور قابل
توجهی متفاوت از روش های بکار برده شده برای تجزیه و تحلیل ساختار سایر بیوپلیمرهاست و نیازمند
تجهیزات و تکنیک های پیشرفتهای است .امروزه از روش های شیمیایی و دستگاهی گوناگونی جهت
پی بردن به ساختار پلی ساکاریدها استفاده می شود ،در ادامه تکنیک هایی که جهت شناسایی و تعیین
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ساختار پلی ساکارید غالب موجود در صمغ تراوش شده از درخت بادام کوهی در این پژوهش مورد
استفاده قرار گرفت به تفصیل بیان شده است.
 1-3-3-3تعيين همگنی و وزن مولكولی پلی ساکارید محلول در آب
با استفاده از روش های کروماتوگرافی از جمله کروماتوگرافی روی ستون سفاکریل  S-911و
سفادکس جی –  ، 11کروماتوگرافی ژل تراوا و توسط سیستم کروماتوگرافی مایع با کارایی باال (شیمادزو)
همراه با ستون ژل – تی اِس کا جی  9111پی وی ایکس اِل ساخت توسو ژاپن ( 911 × 1/3میلی متر)
همگنی و وزن مولکولی پلی ساکارید محلول در آب موجود در نمونه مورد بررسی قرار گرفت .طی این
روش از محلول  1/5موالر سولفات سدیم با سرعت جریان حجمی  1/6میلی لیتر بر دقیقه برای شستشوی
ستون استفاده شد و آشکار ساز مورد استفاده از نوع ضریب شکست نور مُدل ( RID -10Aشیمادزو،
ژاپن) بود .منحنی کالیبراسیون با استفاده از استانداردهای دکستران با اوزان مولکولی مشخص (،1111
 111111 ،11111 ،91111 ،51111دالتون) حاصل شد و دمای ستون در طول آزمایش در درجه
حرارت  91°Cتنظیم شد .در نهایت وزن مولکولی پلی ساکارید محلول در آب با استفاده از منحنی
کالیبراسیون ذکر شده در قسمت فوق محاسبه گردید (.)Sun et al., 2010
2-3-3-3

طيف سنج مادون قرمز

از طیف سنج مادون قرمز مدل نیکولت ( 1111مَدیسون ،آمریکا) جهت تعیین طیف مادون قرمز
پلی ساکارید محلول در آب نمونه و تعیین گروه های عاملی موجود در آن استفاده شد .در این مرحله
پلی ساکارید کامالً خالص ( 5-1میلی گرم) پس ازاختالط با پودر برمور پتاسیم (درجة خلوص
اسپکتروسکوپی) فشرده شد و به صورت قرص  5میلی متری مناسب برای آنالیز توسط دستگاه طیف
سنج مادون قرمز درآمد .در نهایت نمودار تغییرات درصد نور عبور داده شده بر حسب فرکانس در
محدودة

1

Cm

 911تا  9111رسم شد (.)Ray, 2006
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تعيين درجة چرخش نوری

درجة چرخش نوری پلی ساکارید محلول در آب نمونه با استفاده از دستگاه پالریمتر پِرکین اِلمِر
( 999ساخت کشور آمریکا) تعیین شد .برای این منظور ابتدا  511میلی گرم پلی ساکارید توسط 1
میلی لیتر اسید کلریدریک  1/1موالر در حمام آب جوش به مدت  9ساعت تحت فرآیند هیدرولیز قرار
گرفت .در ادامه  1میلی گرم از پلی ساکارید هیدرولیز شده پس از به حجم رساندن در یک بالن ژوژة 1
میلی لیتری به لولة  1دسی متری دستگاه منتقل شد .اندازه گیری در دمای  11°Cو طول موج 133
نانومتر انجام گرفت و در نهایت درجة چرخش نوری پلی ساکارید محلول در آب نمونة مورد نظر با قرار
گرفتن عدد خوانده شده از دستگاه در رابطة زیر محاسبه گردید (.)Chaplin & Kennedy, 1994
𝑎′
=𝑎
𝐶×𝐿

()5-9

در این رابطه  𝑎′عدد خوانده شده از دستگاه L ،طول لوله برحسب دسی متر C ،غلظت برحسب
گرم بر میلی لیتر و 𝑎 درجه چرخش نوری پلی ساکارید نمونه است.
4-3-3-3

جذب در ناحية  282نانومتر از طيف فرابنفش

همانطور که قبالً اشاره شد عدم جذب در ناحیة  131نانومتر از طیف فرابنفش ،بیانگر عدم حضور
ناخالصی های پروتئینی و اسیدهای نوکلئیک در ساختار پلی ساکارید و در نتیجه عملکرد مناسب مرحلة
خالص سازی است .بنابراین جهت اطمینان از عدم حضور پروتئین ها و خلوص باالی پلی ساکاریدها می
توان از طیف فرابنفش استفاده کرد .در این روش پس از تهیة محلولی از پلی ساکارید خالص شده
(غلظت مهم نیست) و انتقال آن به سلولی از جنس کوارتز ،با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر واریان
کری  – 511بیو (ساخت کشور آمریکا) جذب محلول حاوی نمونة مورد نظر در ناحیة  131نانومتر ثبت
شد (.)Nielsen, 2010
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تعيين قند کل و واحدهای مونوساکاریدی سازندة پلی ساکارید

تعیین قند کل توسط روش فنل-اسید سولفوریک در طول موج  931نانومتر انجام گرفت و دِ –
گلوکز بعنوان استاندارد در نظر گرفته شد .بعالوه بمنظور تعیین کمّی و کیفی مونوساکاریدهای سازندة
پلی ساکارید از کروماتوگرافی گازی مدل واریان ( 9911ساخت کشور آمریکا) استفاده شد .ستون بکار
گرفته شده در این روش از نوع موئینه مدل دی اِم 91( 1991 – 5متر ×  1/91میلی متر ×  1/1میکرومتر)
و آشکارساز مورد استفاده از نوع یونش شعله ای بود.
شرایط تنظیم درجه حرارت ستون به این نحو بود که در ابتدا دمای ستون در  511°Cبمدت 1
دقیقه ثابت ماند ،سپس تا دمای ( 111°Cبا نرخ  3°Cبر دقیقه) افزایش یافت و به مدت  9دقیقه در
همین دما نگهداری شد .بعالوه دمای قسمت تزریق و آشکار ساز به ترتیب  111°Cو  911°Cدر نظر
گرفته شد و از نیتروژن بعنوان گاز حامل (فاز متحرک) با سرعت جریان حجمی  5/1میلی متر بر دقیقه
استفاده گردید.
نمونه قبل از تزریق به دستگاه باید طی مراحل معینی آماده سازی و سپس به دستگاه منتقل شود.
روش آماده سازی نمونه به این صورت بود که ابتدا  51میلی گرم پلی ساکارید در داخل لولة آزمایش
توزین شد و  1میلی لیتر محلول  1موالر اسید تری فلورو استیک به آن اضافه گردید .در ادامه لوله های
آزمایش بصورت درب بسته در دمای  511°Cبه مدت  1ساعت در معرض حرارت قرار گرفت .سپس
اسید اضافی با استفاده از تبخیر سریع در حمام آب  91°Cحذف شد و در نهایت با مصرف  11میلی
گرم بُروهیدرید سدیم نمونة هیدرولیز شده خنثی گردید .اسیدی کردن نمونه ها با استفاده از اسید
استیک انجام گرفت و اسید بوریک اضافی با استفاده از متانول حذف شد .آلدیتول های حاصل توسط
مخلوط پیریدین – انیدرید استیک (نسبت مخلوط  5به  )5در حمام آب  31°Cبه مدت  5ساعت استیله
و به استات های آلدیتول تبدیل شدند .استات های آلدیتول مونوساکاریدهای استاندارد (دِ – گلوکز ،دِ
DM-2330

551

5

فص ّ
ل سوم

مواد و روشها

– گاالکتوز ،اِل – رامنوز ،دِ – مانوز ،اِل – آرابینوز ،دِ – زایلوز و اسید اِل – گاالکتورونیک) همراه با 1
میلی گرم میو – اینوزیتول (بعنوان استانداردهای داخلی) همانند روش ذکر شده در باال تهیه و به
دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق شدند ( Chaplin & Kennedy, 1994 and Duenas -chasco et

.)al., 1956
مقدار اسید اورونیک با اندازه گیری میزان جذب در  111نانومتر توسط روش رنگ سنجی m-
 hydroxydiphenylو استفاده از استاندارد اسید -Dگلوکورونیک انجام شد ( & Filisetti-cozzi

 .)Carpita, 1991روش کار به این صورت بود که به  1/9میلی لیتر محلول پلی ساکارید خالص در آب،
 1/9میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ افزوده شده و سپس لوله های آزمایش با درب بسته در حمام آب
جوش (دمای )511 °Cبه مدت  11دقیقه حرارت داده شدند .پس از اینکه لوله های آزمایش در یک
حمام یخ سرد شد  511میکرولیتر معرف متا-هیدروکسی دی فنیل به آنها اضافه شد و لوله های آزمایش
در دمای محیط برای  51دقیقه تا یک ساعت قبل از اندازه گیری میزان جذب انکوبه شدند و در نهایت
جذب محلول حاوی پلی ساکارید خالص و محلول شاهد (اسید -Dگلوکورونیک) با استفاده از دستگاه
اسپکتروفوتومتر واریان کری  – 511بیو (ساخت کشور آمریکا) در ناحیه  111نانومتر ثبت شد.
به منظور تعیین نوع و مقدار اسیدهای اورونیک در ساختار پلی ساکارید ،پلی ساکارید خالص توسط
NaBH 4

احیاء و تمام گروه های

COOH

اسید اورونیک آن با

CH 2OH

جایگزین شد .پلی ساکارید

حاصل تحت عنوان پلی ساکارید احیاء شده در آزمون تعیین واحدهای مونومری سازنده مشابه با پلی
ساکارید خالص اولیه توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی آنالیز شد.
6-3-3-3

هيدروليز اسيدی مالیم

از روش تانگ و همکاران ( )1113برای انجام هیدرولیز اسیدی مالیم پلی ساکارید محلول در آب
استفاده شد .در این روش ابتدا  31میلی گرم پلی ساکارید توسط  9میلی لیتر از محلول  1/11موالر
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اسید تری فلورو استیک در دمای  31°Cبه مدت  56ساعت تحت فرآیند هیدرولیز قرار گرفت .رسوبات
حاصل از فرآیند سانتریفیوژ کردن پلی ساکارید هیدرولیز شده تحت عنوان پلی ساکارید  5نامگذاری
شدند .در ادامه سیال رویی بمدت  19ساعت تحت فرآیند دیالیز قرار گرفت و در نهایت فراکشن جدا
شده ،جمع آوری و تحت عنوان پلی ساکارید  9نامگذاری شد .سیال باقیمانده در کیسة دیالیز با اتانول
رسوب داده شد و رسوب و سیال رویی به ترتیب تحت عنوان پلی ساکارید  1و  9نامگذاری شدند .تمامی
فراکشن ها پس از خشک شدن ،توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی مطابق با روشی که قبالً اشاره شد
مورد آنالیز قرار گرفتند (.)Aspinall & Ferrier, 1957 and Tong et al., 2008
7-3-3-3

اکسيداسيون پریودات و تجزیة اسميت

ابتدا  11میلی گرم پلی ساکارید توسط  11میلی لیتر محلول  1/19موالر پریودات سدیم اکسیده
شد و پس از نگهداری در تاریکی ،میزان جذب آن در  199نانومتر هر  9ساعت یکبار ثبت گردید .بعد
از  36ساعت هنگامیکه میزان جذب ثابت شد و فرآیند اکسیداسیون به پایان رسید ،پریودات سدیم مازاد
از طریق افزودن اتیلن گلیکول حذف شد .مصرف پریودات و تولید اسید فُرمیک به ترتیب با استفاده از
روش اسپکترو فوتومتری و تیتراسیون با محلول  1/119موالر سود مشخص شد .محلول حاوی محصوالت
حاصل از عمل پریودات پس از دیالیز شدن به مدت  93ساعت ،توسط  11میلی گرم بُروهیدرید سدیم
(در دمای  11°Cبه مدت  51ساعت) خنثی شد .در نهایت فرآیند هیدرولیز کامل با استفاده از محلول
 1موالر اسید تری فلورو استیک ،مطابق با روشی که برای آنالیز مونوساکاریدها اشاره شد ،انجام گرفت
و ترکیبات حاصل پس از استیله شدن توسط روش کروماتوگرافی گازی آنالیز شدند ( & Chaplin

.)Kennedy, 1994 and Aspinall & Ferrier, 1957 and zhao et al., 1956
8-3-3-3

متيالسيون

برای انجام متیالسیون  1میلی گرم پلی ساکارید کامالً خشک به داخل بالن  11میلی لیتری منتقل
و  5میلی لیتر  DMSOبا استفاده از سُرنگ شیشه ای به آن اضافه شد .مخلوط حاصل به مدت 11
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دقیقه در دمای اتاق سونیکیت شد و مجدداً به آن (توسط سُرنگ شیشه ای)  1/9میلی لیتر محلول
متیل سولفینیل متیل سدیم اضافه شد .سپس ژل حاصل تحت فرآیند سونیکیت شدن در  11°Cبه
مدت  11دقیقه به حالت مایع تبدیل شد.
در ادامه پس از افزودن  1/9میلی لیتر یُدید متیل خشک ،مجدداً در دمای  11°Cبه مدت  51دقیقه
تحت فرآیند سونیکیت قرار گرفت .مخلوط حاصل به مدت  6ساعت در دمای اتاق نگهداری شد و سپس
مقدار کمی آب برای خنثی کردن متیل سولفینیل متیل سدیم مازاد ،به آن اضافه گردید .پس از انتقال
سوسپانسیون حاصل به لوله های سانتریفیوژی  51میلی لیتری ،پلی ساکارید متیله شدة موجود در
سوسپانسیون توسط  9میلی لیتر کلروفرم استخراج شد و با استفاده از طیف سنج مادون قرمز مورد
1

بررسی قرار گرفت .عدم پیک جذبی در نواحی مربوط به گروه هیدروکسیل (حدود  )9911 Cmنشانة
کامل شدن فرآیند متیله کردن است.
محصوالت متیله شده توسط اسید فُرمیک و محلول  1موالر اسید تری فلورو استیک هیدرولیز و
پس از حذف اسید مازاد توسط بُروهیدرید سدیم خنثی شدند .آلدیتول های حاصل توسط مخلوط
پیریدین – انیدرید استیک (نسبت مخلوط  5به  )5در حمام آب  31°Cبه مدت  5ساعت استیله و به
استات های آلدیتول مربوطه تبدیل شدند و در نهایت استات های آلدیتول پاره ای متیله شده توسط
کروماتوگرافی گازی – طیف سنج جرمی مورد آنالیز قرار گرفتند.
کروماتوگرافی گازی – طیف سنج جرمی مورد استفاده مجهز به ستون موئینة کوارتزی 11( HPS
متر ×  1/11میلی متر ×  1/1میکرومتر) بود .دمای ستون در  511°Cبه مدت  1دقیقه ثابت ماند و
سپس تا دمای ( 161°Cبا نرخ  51°Cبر دقیقه) افزایش یافت و به مدت  91دقیقه در همین دما نگهداری
شد .سایر مشخصات مشابه با کروماتوگرافی گازی بود که در قسمت قبل برای شناسایی مونوساکاریدها
مورد استفاده قرار گرفت (.)Chaplin & Kennedy, 1994 and Needs & Selvendran, 1993
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طيف سنج رزونانس مغناطيس هسته ای

طیف های  NMRپروتون و کربن –  59پلی ساکارید توسط طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته
ای در  111/59مگاهرتز برای  NMRپروتون و  511/11مگاهرتز برای  NMRکربن –  59در دمای
 11°Cثبت شد .استاندارد مورد استفاده  DSSو زمان بازداری  1ثانیه بود .مقداری از پلی ساکارید پس
از اینکه در حالل بی اثر  )%33/3( D2Oبصورت محلول در آمد ،دربین دو قطب مغناطیسی دستگاه قرار
گرفت و تغییرات ایجاد شده در آن بوسیلة دستگاه  NMRدر مقایسه با جسم استاندارد بصورت پیک
هایی با ارتفاع های متفاوت ثبت و بررسی شد ( .)Duenas -chasco et al., 1956
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 4بحث و نتایج
 1-4استخراج ،خالص سازی و شناسایی واحدهای سازندة پلی ساکارید
 1-1-4استخراج و خالص سازی
راندمان استخراج پلی ساکارید ناخالص با آب داغ ( % 3/15 ،)11°Cبود .پس از خالص سازی پلی
ساکارید خام با ستون های کروماتوگرافی دی اتیل آمینو اتیل سلولز و سفاکریل  % 5/99 ،S-911پلی
ساکارید خالص (بی رنگ) حاصل شد .شکل ( )5-9پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ درخت بادام
کوهی را نشان می دهد .با توجه به اینکه مطالعات انجام شده روی پلی ساکارید صمغ درخت بادام کوهی
کم است و در بررسی های انجام گرفته توسط سایر محققین تنها صمغ بررسی شده و پلی ساکارید آن
مورد بررسی قرار نگرفته ،بعالوه در بررسی های انجام شده از صمغ کامل پس از پودر کردن استفاده
شده و از روش های رایج استخراج و خالص سازی استفاده نشده است لذا نمی توان مقایسه جامعی از
لحاظ راندمان حاصله از این پژوهش با سایر پژوهش های صورت گرفته ارائه داد.

شکل ( :)5-9پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ درخت بادام کوهی.

پلی ساکارید خالص فاقد جذب در ناحیه  131نانومتر از طیف فرابنفش بود که بیانگر عدم حضور
پروتئین و اسید نوکلئیک در ساختار پلی ساکارید خالص و انجام مناسب و کار آمد روش های خالص
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سازی استفاده شده در این پژوهش بود.
 2-1-4تعيين همگنی و وزن مولكولی پلی ساکارید خالص
همانطور که قبالً اشاره شد برای تعیین همگنی و وزن مولکولی پلی ساکارید خالص ،از ستون های
سفاکریل S-911و کروماتوگرافی غربال مولکولی با کارایی باال با استفاده از استانداردهای دکستران
استفاده شد .منحنی پلی ساکارید خالص شسته شده از ستون کروماتوگرافی سفاکریل  S-911دو پیک
بسیار جزئی و یک پیک متقارن بزرگ را نشان داد (شکل  )1-9لذا فراکشن های شماره  11تا( 31پیک
بزرگ متقارن) با یکدیگر ادغام و جهت تعیین وزن مولکولی توسط کروماتوگرافی غربال مولکولی با

شکل ( :)1-9منحنی پلی ساکارید خالص حاصل از جمع آوری فراکشنها پس از شستشو با ستون سفاکریلS-911

شکل ( :)9-9کروماتوگرام پلی ساکارید خالص با استفاده از کروماتوگرافی غربال مولکولی با کارایی باال.
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کارایی باال به همراه آشکارساز ضریب شکست نور مورد استفاده قرار گرفت.
همانطور که در شکل  9-9دیده می شود پلی ساکارید خالص پیک منحصر به فرد و متفاوتی را
نشان داد که بیانگر همگن بودن پلی ساکارید خالص است .با مقایسه منحنی های مربوط به پلی ساکارید
خالص و منحنی استاندارد دکستران ،وزن مولکولی پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ درخت بادام
کوهی 9/36 × 516 ،دالتون ( )9361KDaمحاسبه شد که تقریباً مشابه با وزن مولکولی صمغ سفید
رنگ ( )9/19 × 516 Daو بیشتر از وزن مولکولی نمونه های زرد ( )9/93 × 516 Daو قرمز رنگ (Da

 )1/13 × 516درخت بادام کوهی گزارش شده توسط فدوی و همکاران بود (.)Fadavi et al., 2014
 2-4تعيين ساختار
 1-2-4تعيين درجه چرخش نوری
درجه چرخش نوری پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ درخت بادام کوهی +95/1° ،در دمای °C

 11توسط دستگاه پالریمتر محاسبه شد .درجه چرخش نوری کمتر از  +511°بیانگر وجود سهم بیشتر
اتصاالت نوع  βنسبت به نوع  αدر ساختار کربوهیدرات ها است .لذا می توان نتیجه گرفت که واحدهای
مونومری سازندة ساختار پلی ساکارید غالب حاصل از صمغ درخت بادام کوهی اکثراً از طریق اتصاالت
نوع  βبه یکدیگر متصل شده اند هر چند که اتصاالت نوع  αنیز در ساختار پلی ساکارید وجود دارد.
 2-2-4تعيين قند کل و شناسایی واحدهای مونومری سازنده پلی ساکارید خالص
میزان قند کل پلی ساکارید خالص پس از اندازه گیری با روش فنل-اسید سولفوریک  %31/6تعیین
شد که بیانگر درجه خلوص بسیار باالی پلی ساکارید استخراج شده و انجام خوب مراحل خالص سازی
بود .برای تعیین واحدهای مونوساکاریدی سازندة پلی ساکارید ،پلی ساکارید کامالً خالص توسط اسید
تری فلورواستیک به واحدهای مونوساکاریدی سازندة خود هیدرولیز شد و پس از استیله شدن و تبدیل
به استات های آلدیتول مربوط ،توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی آنالیز گردید .نتایج حاصل (شکل -9
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 )A 9نشان داد که پلی ساکارید کامالً خالص از واحدهای مونومری رامنوز ( ،)Rhaآرابینوز ( ،)Araزایلوز
( )Xylو گاالکتوز ( ،)Galبه ترتیب با نسبت های مولی  1/1 ،11/1 ،5/5و  51/3تشکیل شده است.

شکل ( :)9-9طیف کروماتوگرام گازی واحدهای مونومری سازنده پلی ساکارید خالص ( )Aو پلی ساکارید خالص احیاء
شده (.)B

مقدار اسیدهای اُرونیک با روش اسپکتروفوتومتری تعیین گردید و نشان داد که پلی ساکارید خالص
حاوی حدود  %6اسید اُرونیک است .لذا می توان نتیجه گرفت که پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ
درخت بادام کوهی از نوع اسیدی است.
بمنظور تائید حضور اسید اُرونیک در ساختار پلی ساکارید خالص ،پلی ساکارید خالص توسط
 NaBH4احیاء شد که در نتیجه آن

تمام گروه های COOH

به گروه های

CH 2OH

احیاء شدند سپس

مجدداً توسط روش ذکر شده در باال آماده و به دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق گردید (شکل .)B9-9
نتایج نشان داد که پلی ساکارید خالص احیاء شده از واحدهای مونومری رامنوز ،آرابینوز ،زایلوز ،گلوکز
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( )Glcو گاالکتوز ،به ترتیب با نسبت های مولی  9/5 ،9/3 ،11/9 ،5/1و  51/3تشکیل شده است .مقایسه
بین ترکیب و نسبت واحدهای مونوساکاریدی تشکیل دهنده پلی ساکارید خالص و پلی ساکارید خالص
احیاء شده نشان می دهد که پلی ساکارید خالص حاوی حدود  % 6/6گلوکز است که از اسید گلوکورونیک
احیاء شده تولید شده است .نتایج حاصل از آنالیز واحدهای مونوساکاریدی سازندة پلی ساکارید خالص
نشان می دهد که آرابینوز و گاالکتوز مونومرهای اصلی سازندة پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ
درخت بادام کوهی هستند و به احتمال زیاد در ساختار اسکلت اصلی پلی ساکارید خالص قرار دارند.
سایر واحدهای مونوساکاریدی مانند رامنوز ،زایلوز و اسید گلوکورونیک از لحاظ مقدار در اولویت بعدی
قرار دارند لذا می توان اینطور نتیجه گیری کرد که پلی ساکارید حاصل از نوع "آرابینو گاالکتان" است.
بعالوه پلی ساکارید حاصل به علت وجود واحدهای اسید گلوکورونیک ،از نوع اسیدی است .بررسی
ترکیب شیمیایی پلی ساکاریدهای اسیدی موجود در نمونه های سفید رنگ صمغ درخت بادام کوهی
توسط فدوی و همکاران نشان داد که پلی ساکارید مذکور از نوع آرابینوگاالکتان بوده و از واحدهای
مونوساکاریدی آرابینوز ،رامنوز ،زایلوز ،اسید گلوکورونیک ،مانوز ،گاالکتوز و -Oمتیل-گلوکورونیک اسید
به ترتیب با نسبت های مولی  13/9 ،1/9 ،1/6 ،6/3 ،5/5 ،65/5و  5/1تشکیل شده است ( Fadavi et

 .)al., 2014بنابراین در بین واحدهای مونوساکاریدی پلی ساکاریدهای صمغ درخت بادام کوهی همانند
پلی ساکارید خالص حاصل از این صمغ آرابینوز و گاالکتوز باالترین و اسید گلوکورونیک و مانوز از
کمترین سهم برخوردارند.
 3-2-4طيف مادون قرمز پلی ساکارید خالص
طیف مادون قرمز جهت شناسایی گروه های عاملی موجود در ساختار پلی ساکارید حاصل از صمغ
درخت بادام کوهی مورد بررسی قرار گرفت (شکل  .)1-9وجود یک پیک قوی در ناحیة
و یک پیک ضعیف در ناحیة

1

cm

1

cm

9999/5

 1311/3به ترتیب نشان دهندة گروه های هیدروکسیل متصل به اتم

های کربن و اتصاالت  C-Hکربن شماره  6قند است .جذب در ناحیة
511
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های کربوکسیل در ساختار پلی ساکارید خالص می باشد .این نتیجه با نتایج حاصل از آنالیز
مونوساکاریدهای تشکیل دهنده پلی ساکارید خالص همخوانی داشت زیرا همانطور که قبالً ذکر شد پلی
ساکارید خالص حاصل از صمغ درخت بادام کوهی حاوی  %6/6اسید گلوکورونیک بود.

شکل ( :)1-9طیف مادون قرمز پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ درخت بادام کوهی.

پیک پهن موجود در محدودة
در نواحی

1

cm

1

cm

 5691/1نشان دهندة اتصاالت آب پیوسته است .بعالوه جذب

 5131/1و  5199/6مربوط به اتصاالت الکلی  )C-O-H( C-Oو جذب در ناحیة

 5599/1نشان دهندة اتصاالت اتری  )C-O-C( C-Oمی باشد .باندهای موجود در نواحی

1

cm

1

cm

396/1

و  311/5به ترتیب بیانگر وجود هر دو شکل کانفورماسیون آنومری آلفا ( )αو بتا ( )βدر واحدهای
مونومری سازندة پلی ساکارید خالص است .جذب در نواحی
حلقه های فورانوزی و جذب در ناحیة

1

cm

1

cm

 319/3و  311/9نشان دهندة وجود

 163/3مربوط به وجود حلقه های پیرانوزی در ساختار پلی

ساکارید خالص می باشد .با جمع بندی اطالعات ذکر شده از طیف مادون قرمز پلی ساکارید خالص می
توان عنوان کرد که پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ درخت بادام کوهی از نوع اسیدی است و از
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واحدهای مونوساکاریدی با اشکال پیرانوزی و فورانوزی به همراه هر دو نوع اتصاالت آنومری آلفا ( )αو
بتا ( )βتشکیل شده است.
 4-2-4اکسيداسيون پریودات و تجزیه اسميت
نتایج مربوط به اکسیداسیون پریودات نشان داد که  1/11مول پریودات مصرف شد و در حدود 1/13
مول اسید فرمیک تولید گردید .مقدار مصرف پریودات در حدود  1برابر اسید فرمیک تولید شده بود که
بیانگر وجود مقادیر زیادی از اتصاالت نوع ( )5→6یا (→ )5در ساختار پلی ساکارید خالص است .مقدار
مصرف پریودات ( 1/11مول) نشان می دهد که اتصاالت ( )5→1و ( )5→9در ساختار پلی ساکارید
خالص وجود ندارد یا مقدار آنها بسیار بسیار کم است .مقدار اسید فرمیک تولید شده ( 1/13مول) نشان
می دهد که اتصاالت دیگری مانند ()5→ 9, 9( ،)5→1, 9( ،)5→ 9, 6( ،)5→9( ،)5→9( ،)5→1
و ( )5→ 9, 6ممکن است در ساختار پلی ساکارید خالص وجود داشته باشند زیرا اتصاالت ذکر شده
قادر به تولید اسید فرمیک نیستند .با جمع بندی نتایج حاصل از این مرحله می توان استنباط کرد که
در حدود  %13از ساختار پلی ساکارید خالص دارای اتصاالت نوع ( )5→6یا (→ )5است ،اتصاالت نوع
( )5→1و ( )5→9و مشتقات آنها احتماالً در ساختار پلی ساکارید خالص وجود ندارند و در حدود %15
از اتصاالت موجود در ساختار را اتصاالتی مانند ( )5→9و ( )5→ 9, 6تشکیل می دهند .آنالیز
کروماتوگرافی گازی محصوالت حاصل از اکسیداسیون پریودات کامالً هیدرولیز شده نشان دهندة وجود
یا حضور گاالکتوز و آرابینوز و عدم حضور زایلوز ،رامنوز و اسید گلوکورونیک بود (جدول  .)5-9حضور
آرابینوز و گاالکتوز بیانگر این است که برخی از واحدهای مونومری نام برده دارای اتصاالتی مانند
( )5→9, 6( ،)5→ 9, 9( ،)5→1, 9( ،)5→1, 9( ،)5→9و ( )5→ 1,9,9هستند که نمی توانند
اکسید شوند .عدم حضور زایلوز ،رامنوز و اسید گلوکورونیک نشان می دهد که تمامی واحدهای
مونوساکاریدی نامبرده در ساختار پلی ساکارید خالص حاوی اتصاالتی هستند که توسط پریودات اکسید
می شوند مانند (→ )5→9( ،)5→1, 6( ،)5→1( ،)5→6( ،)5و ( .)5→ 9,6عدم حضور اریتریتول
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در محصوالت حاصل از پریودات بیانگر عدم وجود اتصاالت نوع ( )5→9و ( )5→ 9,6در ساختار پلی
ساکارید خالص و حضور گلیسرول و اسید گلیسریک( 5تولید شده از اسید گلوکورونیک) بیانگر وجود
اتصاالت نوع ( )5→6و (→ )5در ساختار پلی ساکارید خالص است.
جدول ( : )5-9نتایج کروماتوگرافی گازی محصوالت حاصل از اکسیداسیون پریودات و تجزیه اسمیت پلی ساکارید
خالص حاصل از صمغ درخت بادام کوهی.
فراکشن ها

نسبت های مولی
اسیدگلوکورونیک

رامنوز

گاالکتوز

زایلوز

آرابینوز

اسید گلیسریک

گلیسرول

____

____

1/63

____

5/11

1/59

1/53

____

____

____

____

____

1/55

1/51

بیرون کیسه دیالیز

____

____

____

____

____

____

____

روی کیسه دیالیز

____

____

1/15

____

5/11

____

____

رسوب در کیسه دیالیز

محصوالت اکسیداسیون پریودات
هیدرولیز کامل اسیدی
تجزیه اسمیت

آنالیز محصوالت رسوب کرده در کیسه دیالیز نشان دهندة وجود گاالکتوز و آرابینوز بود که بیانگر
این واقعیت است که اسکلت اصلی پلی ساکارید خالص توسط پریودات کامالً اکسید نشده است .لذا از
جمع بندی نتایج این مرحله می توان عنوان نمود که ساختار اسکلت اصلی پلی ساکارید خالص حاصل
از درخت بادام کوهی حاوی واحدهای گاالکتوز و آرابینوز با اتصالتی مانند ( )5→9و ( )5→ 9,6است
که نمی توانند توسط پریودات اکسید شوند.
 5-2-4متيله کردن
نتایج حاصل از کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی حضور  1پیک متفاوت را نشان داد .این پیک
ها پس از شناسایی با طیف سنج جرمی به به شرح زیر هستند:
Glyceric Acid
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 – 1 ,1دی متیل آرابینوز – 9,9,1 ،تری متیل گاالکتوز – 9,1 ،دی متیل گاالکتوز – 6 ,9,1 ،تری
متیل گاالکتوز – 9,9,1 ،تری متیل زایلوز – 9,9,1 ،تری متیل رامنوز و  – 6,9,9,1تترا متیل گلوکز
که به ترتیب با نسبت های مولی  1/31 ،1/11 ،1/51 ،3/15 ،9/39 ،53/33و ( 1/36حدود ،3 ،9 ،11
 5 ،1 ،1و )9در ساختار پلی ساکارید خالص وجود داشتند (جدول .)1-9
جدول ( :)1-9نتایج کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی پلی ساکارید خالص متیله شده.
نوع اتصال

)(m/zفراگمنت های جرمی

نسبت مولی

قند متيله شده

→→3)-Araf-(1

99 ،13 ،15 ،515 ،551 ،513 ،519 ،115 ،199

53/33

2,5-Me2-Ara

→→6)-Galp-(1

99 ،15 ،515 ،513 ،565 ،533 ،199

9/39

2,3,4-Me3-Gal

→→3,6)-Galp-(1

99 ،31 ،551 ،513 ،533

3/15

2,4-Me2-Gal

→→3)-Galp-(1

99 ،91 ،31 ،515 ،551 ،513 ،565

1/51

2,4,6-Me3-Gal

→Xylp-(1

99 ،515 ،551 ،565

1/11

2,3,4-Me3-Xyl

→Rhap-(1

99 ،31 ،515 ،513 ،599 ،533 ،119

1/31

2,3,4-Me3-Rha

→GlcpA-(1

515 ،551 ،513 ،565 ،533 ،199

*

1/36

2,3,4,6-Me4-Glc

*محاسبه شده از آنالیز مونوساکاریدهای فراکشن احیاء شده

نسبت های مولی حاصل از آزمون متیله کردن با نتایج حاصل از آنالیز کروماتوگرافی گازی واحدهای
مونومری سازندة پلی ساکارید خالص مطابقت داشت .بعالوه نتایج حاصل با نتایج مربوط به اکسیداسیون
پریودات و تجزیه اسمیت سازگاری داشت و بیانگر سهم باالی آرابینوز با اتصال ( )5→9و گاالکتوز با
اتصاالت ( )5→9و ( )5→ 9,6در ساختار پلی ساکارید خالص است .نسبت مولی گاالکتوز با اتصال
( )5→ 9,6که نقطه انشعاب را نشان می دهد تقریباً مشابه با مجموع نسبت های مولی زایلوز ،رامنوز و
اسید گلوکورونیک با اتصال (→ )5است که در انتهای شاخه های جانبی به عنوان واحد مونومری غیر
احیاء کننده قرار گرفته اند .لذا می توان استنباط کرد که شاخه های جانبی پلی ساکارید خالص حاصل
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از صمغ درخت بادام کوهی تماماً توسط واحدهای مونومری زایلوز ،رامنوز و اسید گلوکورونیک به انتها
می رسند .عدم قرارگیری گروه متیل بر روی کربن شماره  1واحدهای مونومری گاالکتوز ،زایلوز ،رامنوز
و اسید گلوکورونیک نشان می دهد که تمام واحدهای مونوساکاریدی ذکر شده دارای ساختار حلقه های
 6ضلعی (پیرانوزی) بوده و قرارگیری گروه متیل بر روی کربن شماره  1آرابینوز نشان دهندة ساختار
حلقه های  1ضلعی (فورانوزی) در آنهاست.
 6-2-4هيدروليز ناقص اسيدی
همانطور که قبالً در بخش مواد و روش ها (فصل  )9اشاره شد چهار فراکشن پلی ساکارید ( 5رسوب
پس از هیدرولیز) ،پلی ساکارید ( 1رسوب در کیسه دیالیز) ،پلی ساکارید ( 9سیال رویی در کیسه دیالیز)
و پلی ساکارید ( 9فراکشن بیرون از کیسه دیالیز) پس از انجام هیدرولیز ناقص اسیدی از پلی ساکارید
خالص بازیافت و توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی (پس از هیدرولیز کامل توسط اسید تری
فلورواستیک) آنالیز شدند .نتایج آنالیز کروماتوگرافی گازی (جدول  )9-9نشان داد که گاالکتوز و آرابینوز
موجود در پلی ساکارید  5و  1سازندة اسکلت اصلی ساختار پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ درخت
بادام کوهی است .آنالیز واحدهای مونوساکاریدی سازندة پلی ساکارید  9و  9بیانگر حضور گاالکتوز،
زایلوز ،آرابینوز ،رامنوز و اسید گلوکورونیک بود .لذا می توان نتیجه گرفت که بخشی از آرابینوز و گاالکتوز
و تمام زایلوز ،رامنوز و اسید گلوکورونیک تشکیل دهندة اجزای مونومری شاخه های جانبی پلی ساکارید
خالص هستند.
جدول ( :)9-9نتایج کروماتوگرافی گازی محصوالت حاصل از هیدرولیز ناقص اسیدی پلی ساکارید خالص.
فراکشن ها

نسبت های مولی
گلوکورونیک اسید

رامنوز

آرابینوز

زایلوز

گاالکتوز

ناچیز

____

5/11

____

5/93

پلی ساکارید5

____

____

5/11

____

5/95

پلی ساکارید1

1/11

1/13

5/11

1/93

1/95

پلی ساکارید9

1/99

1/55

5/11

1/96

1/93

پلی ساکارید9
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این نتایج با نتایج حاصل از متیالسیون و اکسیداسیون پریودات و تجزیه اسمیت مطابقت داشت.
جهت پی بردن به نوع سکانس واحدهای مونومری تشکیل دهندة شاخه های جانبی و پیوند بین آنها
پلی ساکارید  9و  9با هم ادغام و مجدداً توسط ستون کروماتوگرافی سفادکس جی 11-شسته و تفکیک
شدند 9 .فراکشن در نتیجه شستشوی ستون حاصل شد که پس از آنالیز واحدهای مونوساکاریدی سازنده
مشخص شد که فراکشن های  1 ،5و  9حاوی واحدهای مونومری سازندة رامنوز ،زایلوز ،آرابینوز ،گاالکتوز
و اسید گلوکورونیک به ترتیب با نسبت های مولی (1/59 : 9/55( ،)5/19 : 5/33 : 1/11 : 9/95 : 1/33
 )5/11 : 9/99 : 1/13 :و ( )1/53 : 6/11 : 1/11 : 1/59 : 5/19هستند .با توجه به نتایج آنالیز متیالسیون
نوع اتصال بین واحدهای مونومری به صورت زیر بود:
( Rha )5→( ،Ara )5→9( ،GlcA )5→( ،Gal )5→6و (→.Xyl )5

با توجه به نسبت های حاصل از هر سه فراکشن می توان پی برد که نسبت بین آرابینوز و زایلوز در
هر سه فراکشن ثابت است لذا به احتمال زیاد شاخه های جانبی حاوی آرابینوز ،توسط زایلوز به اتمام
می رسد .بنابراین ساختار یکی از شاخه های جانبی می تواند بصورت (→)5→9( Ara )5→9( Ara )5
 Xylباشد .بعالوه نسبت مجموع رامنوز و اسید گلوکورونیک در هر سه فراکشن تقریباً برابر با نسبت
گاالکتوز است لذا اینطور نتیجه گیری می شود که نصف شاخه های حاوی گاالکتوز توسط اسید
گلوکورونیک و نصف دیگر توسط رامنوز به انتها می رسد بنابراین ساختار شاخه های جانبی دیگر پلی
ساکارید می تواند بصورت (→ GlcA )5→6( Gal )5و (→ Rha)5→6( Gal )5باشد....................... .
 7-2-4طيف رزونانس مغناطيس هسته های پروتون و کربن
الف) طیف  NMRپروتون پلی ساکارید خالص
با توجه به شکل ( )6-9وجود سیگنال در نواحی  1/19 ،9/15 ،)9/11 ،9/16 ،9/19( ،9/93و1/11
 ppmبه ترتیب نشان دهندة پروتون های آنومری  α-L-Rha ،β-D-Xyl ،β-D-Gal ،β-D-GlcAو -Ara

 α-Lاست.
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شکل ( :)6-9طیف  NMRپروتون پلی ساکارید خالص صمغ درخت بادام کوهی.
سیگنال های مربوط به ناحیه  ppm 5/11مشخصه هیدروژن های متصل به کربن شماره -Rha 6

 α-Lاست .سیگنال های مربوط به پروتون های متصل به سایر کربن ها در جدول ( )9-9آمده است.
جدول ( :)9-9مقادیر جابجایی شیمیایی  NMRپروتون پلی ساکارید خالص صمغ درخت بادام کوهی.
جابجایی شیمیایی)δ (ppm

واحدهای قندی

H-6

H-5

H-4

H-3

H-2

H-1

____

9/11

9/15

9/36

9/96

1/11

→→3)- α-L-Araf-(1

9/13

9/33

9/31

9/61

9/15

9/11

→→6)- -D-Galp-(1

9/13

9/35

9/53

9/31

9/16

9/16

→→3,6)- -D-Galp-(1

9/69

9/11

9/53

9/36

9/11

9/19

→→3)- -D-Galp-(1

____

9/11

9/65

9/93

9/99

9/15

→-D-Xylp-(1

5/11

9/15

9/91

9/16

9/59

1/19

→α-L-Rhap-(1

____

9/11

9/11

9/96

9/95

9/93

→-D-GlcpA-(1
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ب) طیف  NMRکربن 59-پلی ساکارید خالص
شکل ( )1-9سیگنال های مربوط به کربن های پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ درخت بادام
کوهی را نشان می دهد.

شکل ( :)1-9طیف  NMRکربن 59-پلی ساکارید خالص صمغ درخت بادام کوهی.

وجود سیگنال در نواحی  519/9 ،519/5و  ppm 519/6بیانگر کربن های آنومری  β-D-Galpاست.
سیگنال در نواحی  519/6و  ppm 519/1به ترتیب نشان دهندة  β-D-Xylpو  β-D-GlcpAاست.
سیگنال در  ppm 515/1کربن آنومری  α-L-Rhapرا نشان می دهد .علت شناسایی آنومرهای بتا ()β
در واحدهای مونومری ذکر شده این است که کربن آنومری فرم آلفا ( )αواحدهای مونوساکاریدی ذکر
شده در محدودة  ppm511-515ظاهر می شود .بعالوه تمام واحدهای مونوساکاریدی ذکر شده دارای
اشکال پیرانوزی هستند زیرا سیگنال کربن شماره  5اشکال فورانوزی قندها در محدودة 511-551
 ppmظاهر می شود لذا وجود سیگنال آنومری در ناحیه  ppm513/5بیانگر این واقعیت است که
واحدهای آرابینوز به صورت اشکال فورانوزی در ساختار پلی ساکارید خالص قرار دارند .نتایج حاصل از
این مرحله با نتایج حاصل از مراحل متیله کردن و  FTIRهمخوانی داشت .مشاهده سیگنال در نواحی
( 63/1و  )ppm 63/1و ( 31/1و  )ppm 39/5به ترتیب کربن های شماره  6و  β-D-Galp 9را در نقاط
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اتصال نشان می دهد .بعالوه وجود سیگنال در ناحیه  ppm 39/1مربوط به کربن شماره α-L-Araf 9

در نقطه تشکیل پیوند است .وجود سیگنال در نواحی  51/9و  ppm516/9به ترتیب بیانگر کربن های
شماره  α-L-Rhap 6و  β-D-GalpAاست .لذا وجود رامنوز و اسید گلوکورونیک مجدداً اثبات گردید.
سیگنال های مربوط به سایر کربن های واحدهای قندی در جدول  1-9آمده است.
جدول ( :)1-9مقادیر جابجایی شیمیایی  NMRکربن 59-پلی ساکارید خالص صمغ درخت بادام کوهی.
جابجایی شیمیایی)δ (ppm

واحدهای قندی

C-6

C-5

C-4

C-3

C-2

C-1

____

65/3

31/6

39/1

31/1

513/5

→→3)- α-L-Araf-(1

63/1

11/1

63/3

19/6

15/1

519/6

→→6)- -D-Galp-(1

63/1

19/1

63/1

31/1

11/1

519/5

→→3,6)- -D-Galp-(1

65/3

16/1

63/3

39/5

11/6

519/9

→→3)- -D-Galp-(1

____

66/1

15/9

11/5

19/1

519/6

→-D-Xylp-(1

51/9

63/9

11/9

15/9

15/1

515/1

→α-L-Rhap-(1

516/9

11/5

19/3

11/3

19/3

519/1

→-D-GlcpA-(1

با جمع بندی نتایج حاصل از طیف سنج مادون قرمز ،تعیین واحدهای مونوساکاریدی سازنده ،درجه
چرخش نوری ،هیدرولیز ناقص اسیدی ،اکسیداسیون پریودات و تجزیه اسمیت ،آنالیز متیله کردن همراه
با نتایج حاصل از طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته های پروتون و کربن ،ساختار پیشنهادی برای
پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ درخت بادام کوهی به شرح شکل  3-9می باشد.
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شکل  :3-9ساختار پیشنهادی پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ درخت بادام کوهی.

نتيجه گيری
در این پژوهش پلی ساکارید خام حاصل از صمغ های سفید رنگ درخت بادام کوهی پس از فرآیند
استخراج توسط آب داغ  ،11°Cپروتئین زدایی به روش سواگ و ترسیب با اتانول با استفاده از ستون
های کروماتوگرافی دی اتیل آمینو اتیل – سلولز و سفاکریل  S-911خالص سازی شد .پلی ساکارید
خالص حاوی  % 31/6قند و فاقد پروتئین بود .میانگین وزن مولکولی پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ
درخت بادام کوهی  9/36 × 516 Daو پیک آن کامالً متقارن و همگن بود.
آنالیز مونوساکاریدهای سازندة پلی ساکارید خالص نشان داد که واحدهای مونومری رامنوز ،آرابینوز،
زایلوز ،اسید گلوکورونیک و گاالکتوز به ترتیب با نسبت های مولی حدود  53 ،9 ،1 ،11 ،5ساختار پلی
ساکارید خالص را تشکیل می دهند.
ساختار پلی ساکارید خالص با استفاده از ترکیبی از روش های شیمیایی و دستگاهی مانند متیله
کردن ،اکسیداسیون پریودات و تجزیه اسمیت ،هیدرولیز ناقص اسیدی ،کروماتوگرافی گازی-طیف سنج
جرمی ،طیف سنج مادون قرمز ،طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته ای و تعیین درجة چرخش نوری
بررسی شد .نتایج حاصل نشان داد که آرابینوز و گاالکتوز مونومرهای اصلی سازندة پلی ساکارید خالص
حاصل از صمغ درخت بادام کوهی هستند که به ترتیب با اتصاالت ( β )5→9و ( β )5→ 9,6در ساختار
اسکلت اصلی قرار می گیرند و زنجیره اصلی در نقاط کربن شماره  9و  6گاالکتوز دارای انشعاب است.
بخشی از مونوساکاریدهای گاالکتوز با اتصاالت ( β )5→6و آرابینوز با اتصاالت ( α )5→9و تمام
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مونومرهای  βزایلوز α ،رامنوز و اسید  βگلوکورونیک در ساختار شاخه های جانبی پلی ساکارید خالص
حضور دارند .شاخه های جانبی حاوی آرابینوز توسط مونوساکاریدهای غیر احیاء کننده  βزایلوز و نیمی
از شاخه های جانبی حاوی گاالکتوز توسط مونومرهای اسید  βگلوکورونیک و نیم دیگر با واحدهای غیر
احیاء کننده  αرامنوز به انتها می رسند .به غیر از آرابینوفورانوز مابقی واحدهای مونومری به شکل
پیرانوزی بودند.
همانطور که در بخش کلیات بحث شد ،شناسایی ساختار پلی ساکاریدها از اهمیت ویژه ای برخوردار
است زیرا نوع ساختار این ترکیبات بر روی نقش و عملکرد آنها تأثیر بسزایی دارد .با توجه به اینکه
ساختار پیشنهادی برای پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ درخت بادام کوهی دارای درجة باالیی از
انشعاب است می توان چنین استنباط کرد که این پلی ساکارید نسبت به همتایان خطی خود با وزن
مولکولی برابر و غلظت یکسان در آب محلولترند و باعث تولید محلول های چسبناکتری می شوند.
بنابراین برخالف پلی ساکاریدهای خطی خنثی که قادر به تشکیل فیلم های مطلوب بر روی سطوح
خشک هستند ،پلی ساکاریدهای منشعب حاصل از صمغ درخت بادام کوهی به دلیل درگیر شدن وسیع
زنجیره های جانبی آنها می توانند به منظور تثبیت امولسیون ،احتباس آب و بهبود بافت و  ...در
فرموالسیون بسیاری از ترکیبات از جمله مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند .بعالوه پلی ساکارید خالص
حاصل از صمغ درخت بادام کوهی به علت وزن مولکولی باال و حضور گروه های کربوکسیل در ساختار
خود می تواند به عنوان یک عامل فلوکاسیون از ایجاد اجتماع های بین مولکولی جلوگیری کند .در
نهایت با توجه به اینکه پلی ساکارید خالص حاصل از صمغ درخت بادام کوهی از نظر ساختار
کانفورماسیونی یک هتروگلیکان از نوع نامتناوب است و این نوع ساختارها از نظر عملکردهای بیولوژیکی
مهم تلقی می شوند ،پیشنهاد می شود بر روی انواع فعالیت های بیولوژیکی پلی ساکاریدهای خالص
حاصل از صمغ درخت بادام کوهی مانند خاصیت آنتی اکسیدانی ،آنتی توموری ،آنتی ویروسی ،ضد
انعقاد و  ...بررسی بیشتری صورت گیرد.
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599

فهرست منابع
 .5جعفر نژاد ا" ،)5931( ،مجموعه اصول بیوشیمی لنینجر (ساختمان و متابولیسم کربوهیدرات ها)"،
جلد  ،9چاپ اول ،انتشارات جعفری ،تهران.
 .1جهان بین ک ،)5931( ،رساله دکتری" :استخراج و خالص سازی یک پلی ساکارید جدید از ریشه
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Abstract
A new water-soluble polysaccharide with molecular weight of 4.86 × 106 Da and a
specific optical rotation of +31.5° (c 1.0, H2O), was isolated from the exudate gum of
Amygdalus scoparia spach by extraction with hot water (75 °C) and purified by DEAEcellulose A52 and Sephacryl S-400 HR columns, respectively . Total yields of crude and
purified polysaccharides were 8.21% and 1.34 % respectively, and the total carbohydrate
content of purified polysaccharides was about 97.6%, as determined by the phenolsulfuric acid method. Monosaccharide composition analysis indicated that purified
polysaccharides composed of Rha, Ara, Xyl, GlcA and Gal in a molar ratio of 1.0 : 20.3
: 4.9 : 3.1 : 17.8, and the uronic acid content of purified polysaccharide was about 6%.
The structural feature of purified polysaccharides was investigated by a combination of
optical rotation, partial acid hydrolysis, methylation analysis, periodic oxidation and
smith degradation, Fourier transform-infrared spectroscopy (FT-IR), and nuclear
magnetic resonance (NMR) spectroscopy. The results obtained from the analyses
indicated that main water-soluble polysaccharide of exudate gum from Amygdalus scoparia was
an highly branched arabinogalactan with a backbone consisting of (1→6)-linked β-DGalp residues, (1→3)-linked β-D-Galp residues and (1→3)-linked α-L-Araf residues, and
side chains β-D-Xylp-(1→3)-α-L-Araf-(1→3)-α-L-Araf-(1→), α-L-Rhap-(1→6)-β-DGalp-(1→) and β-D-GlcAp-(1→6)-β-D-Galp-(1→) were attached to the backbone chain
at O-3 and O-6 positions of 1,3,6-linked β-D-Galp residues.
Keywords: Exudate gum of Amygdalus scoparia spach, Polysaccharide, Extraction,
Purification, Structure elucidation.
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