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چکیده
پلیساکارید محلول در آب جدیدی با وزن مولکوولی  35/2کیلودالتوون و درجوچ خو نو یووری  +178/5°توسو آب داغ
 80C°از ریشههوای گیوا خوبو کو غ هود ای اسوتر ا شود نوال

سوازی پلویسواکارید بوا اسوتداد از سوتونهوای

ک وماتوگ افی دیاتیلآمینواتیل-سلولز و سدادکس جی 50-ایجام گ فو و ف اکشو هالو (پلویسواکارید نوال
آوری و به روش ایجمادی نش شد رایدمان استر ا پلیساکارید یانال
قند کل پلیساکارید نال

و نال

جمو

به ت تی  %3/4و  %2/3بود مقدار

 %98/2بود و جذبی در یاحیچ  280یایومت از طیف ف ابندو یداش که عدم حضوور پو وتنی

و اسیدهای یوکلنی در سانتار آن را یشان داد یتایج آیالیز واحدهای مویوساکاریدی سوازیدة پلویسواکارید نوال

بوا

دستگا ک وماتوگ افی گازی یشان داد که از واحدهای مویوم ی گلوکز گاالکتوز ،آرابینوز و مایوز به ت تیو بوا یبو -
های مولی  0/9 ،6/1 ،2/9و  1تشکیل شد اس

شناسایی سانتار پلیساکارید نال

توس تلدیقی از آزمونهای آیوالیز

شیمیایی و دستگاهی مایند متیالسیون ،اکبیداسیون پ یودات و تجزیه اسمی  ،هیدرولیز یواق

اسویدی ،موادون ق موز و

رزویایس مغناطیس هبته اتمهای ک ب و پ وتون صورت گ ف و یتایج حاصل یشان داد واحدهای گواالکتوز بوا اتاوال
( α 1→6اسکل اصلی سانتار پلیساکارید نال

را تشکیل میدهند واحدهای گواالکتوز در یقواطی از زیجیو اصولی از

محل ک ب های شمارة  2و  3نود دارای ایشعاب بود و شانهها توسو واحودهای مویوسواکاریدی گلووکز ،آرابینووز و
مایوز به ایتها میرسند
واژگان کلیدی :استر ا  ،پلیساکارید ،خوب ک غ هد ای ،نال

سازی ،شناسایی سانتار

مقدمه

سووانتار نووود حوواوی تعووداد کووم یووا زیوواد واحوودهای

پلیساکاریدها دستهای از هیدروکلوئیدها هبوتند کوه از

مویوسوواکارید بووا سووانتار ن ووی ،منشووع یووا حلقوووی

اتاال واحدهای مویوساکاریدی به یکدیگ با پیویودهای

(سیکلوآمیلوزها هبتند ممک اس پلویسواکاریدها در

گلیکوزیدی حاصل میشوید ایو پلیم هوای زیبوتی در

دانل سلولهای زیود توسو اتاواالت کوواالیبوی در
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ت کی با سای اجزا مایند پ وتنی ها و خ بویهوا باشوند

قدقاز ،افغایبتان و آسیای م کزی گوزارش شود اسو

که ای دسته از پلیساکاریدها به هم ا پلیساکاریدهای

در کشور ای ان ،بیشت ی گویوچ ب و شود از ایو گیوا

آزاد دارای کارب دهای بیولووییکی مهموی هبوتند و بوه

متعلق به استان ن اسان اس (مظد یان  1375خوبو

عنوان ک بوهیدراتهای م ک شونانته مویشووید وزن

ک غ هد ای (یکائی 3از گویههای مهم ایو جونس اسو

مولکولی پلیسواکاریدها ب وور ط یعوی ببویار گبوت د

ای گویه خوبی ،خند سواله ،دارای بو

بووود ب وریکووه وزن مولکووولی آیهووا از خنوودهزار تووا

گبت د  ،درفشی ،در س ح رو مب ح ،در پشتی محدب،

خنوودمیلیون دالتووون متغیی و اس و (اسووتد و همکوواران

در ایتها سر و تیز و ناری شد اس

موسم گلدهوی

2006؛ فیلیپس و ویلیام 2009؛ یایگ و همکاران 2015

آن ن داد و تی ما اس و در مناطق مرتلدی از ای ان از

پلوویسوواکاریدهایقو اساسووی در پایدارسووازی و به ووود

جمله ال ز ،ش ق ،شمال ش قی مایند شواه ود و هو ب

نواص ج یایی و حبی مواد هذایی داریود لوذا شونان

مایند الوید یاف میشود (قه مان  1379از ریشوههوای

دقیق سانتار و ویژگیهای آیها از ه دوجن وه علموی و

ای گیا در ط سنتی استداد های زیادی میشود که از

شوونان پلوویسوواکاریدها و

جمله مویتووان بوه درموان سکبوکه ،دفو سونگ م ایوه،

صوونعتی ووو وری اسوو

هوای ایبوتاد -

ب رسی ویژگیهای ذک شد میب ییب مگ اینکه ای

تبکی درد مداصل و سیاتی و ورم طحال اشار کو د

استر ا

از کارب دهای صنعتی آن میتوان به اسوتداد از ریشوه

ت کی ات تح ش ای مناس از من
و سوپس نوال

مشر

سووازی شووید از ایو رو اسووتر ا و

گیا در کارنایجات صونای هوذایی بوویژ کارنایجوات

سوازی پلویسواکاریدها از منواب جدیود همیشوه

حلواسووازی بمنظووور ریووگ بوو ی شوو ب قنوودی مووورد

پلووی-

اسووتداد و ییووز اسووتداد بووه عنوووان کووف کننوود در

ساکاریدها از مناب مرتلدی استحاال میشوید که می-

کارنایجات تولید محاوالت بهداشتی و شوویند ماینود

توان به مناب گیاهان نشکی ،دریایی ،میک وبی ،سنتزی

اشار ک د (جهان بی 1390

نال

مووورد توجووه پژوهشووگ ان مرتلووف بووود اس و

و هی

اشار ک د که در بی مناب ذک شد  ،اسوتر ا

با وجود استداد های سونتی و صونعتی اشوار شود از

پلیساکاریدها از مناب گیاهی به عل ط یعی و کم و ر
بودن ،دست سی بیشت و قیمو کمتو یبو

شامپو و هی

بوه سوای

ریشههای گیا خوب

م العات صورت گ فتوه بو روی

شناسایی ت کی ات آن ببیار ایدغ اس ب وریکوه از 61

منوواب ارجحیوو دارد لووذا پژوهشووگ ان دائمووا در حووال

گویه شنانته شد از ای جنس تنها روی  8گویه م العه

ب رسی گیاهان یاشنانته جه شناسایی موارد احتمالی

ایجام شد که عمد م العات ایجوام شود ییوز بو روی

با کارب دهای مرتلف در صنای گویاگون هبتند (جهان

ساپویی های آن متم کز بود اس و تنها ب رسویهوای

بی 1390؛ جهان بی و بیگی 1396؛ ییایوگ و همکواران

ایجام شد روی پلیساکاریدهای جنس خوبو

محودود

2013؛ یو و همکاران 2015

بوووه  4گویوووه تماشوووایی 4،افغایبوووتایی 5،ن اسوووایی6و

جنس خوب 1به نوایواد میرو 2تعلوق دارد و توا کنوون

یورینجیووایوم7اس و (آریدرودیائووف و همکوواران 1999؛

ای جنس در

آریدرودیائووف و همکوواران 2003؛ کوربووایوا و همکوواران

ای ان  32گویه گیا بوتوهای اهلو پشوتهای دارد کوه در

2003؛ جهانبی و همکاران  2011در ارت وا بوا پلوی-

 61گویه از ای جنس شناسایی شد اس

مناطق کوهبتایی و بیابایی میرویند زیبتگا هوای ایو
گیا عالو ب ای ان ،ت کمنبتان ،پاکبتان ،ع اق ،توالو،
Acanthophyllum C. A. Mey
Caryophyllaceae

1
2

3

A. glandulosum
Bracteatum
5 Pungens
6 Borszczowii
7 Knorringianum
4

87

استخراج ،خالص سازي و تعیین ساختار پلي ساکارید غالب جداشده از ریشه هاي گیاه چوبک کرک غدهاي

سوواکاریدهای موجووود در ریشووچ خوب و ک و غ هوود ای

از ش ک فارماسویا(1اُپبواال 2،سووئد ن یوداری شودید

م العهای صورت یگ فته اس و تنها سواپویی موجوود

دیمتیول سولدوکبواید 3و اسوتایدارد مویوسواکاریدهای

در آن ب رسی شد اس (گایدی و همکاران 2004
بعل ارت ا ببیار یزدی

بی سانتار پلیساکاریدها و

نال

 ،از ش ک سیگما (آم یکا و سدیم  2،2دی متیل،

سیالپنتا سولدویات از شو ک مو غ (آلموان ن یوداری

ویژگیهای عملک دی آیها در صنع براووص صونای

گ دید اسید ت یفلورواستی از ش ک فلوکا ن یوداری

هذایی و ییز با توجه بوه اینکوه توجیوه رفتوار ج یوایی و

شد اسیدها ،بازها و سای مواد شیمیایی مورد اسوتداد

ناوصیات فیزیکی محلولهوای پلویسواکاریدی بودون

از درجه نلوص آزمایشگاهی ب نوردار بودید

شونان سانتارشوان از توجیوه علموی الزم ب نوووردار

استخراج پلیساکاریدهای محلول در آب

ییب لوذا ایجوام ه یووط م العوه تکمیلوی در شناسوایی

بمنظور استر ا پلی ساکاریدها از ریشههای گیا  ،ابتدا

سووانتار پلوویسوواکاریدها از اهمیو ویووژ ای ب نوووردار

ریشههای نُ د شد با استداد از اتایول  %95در دموای

در پژوهو پیو رو پلیسواکاریدهای موجوود در

جووش بوه موودت  9سواع تیموار شوود و جهو افووزایو

ک غ هود ای اسوتر ا و پوس از

کارآیی ای م حله ،ه سوه سواع اتوایول ماو فی بوا

سازی ،سانتار پلیساکارید هال موجود در آن

اتایول تاز جایگزی گ دید هدف از ایجوام ایو م حلوه،

بووا اسووتداد از روشهووای آیووالیز شوویمیایی و پیش و فته

حذف ریگدایوههوا ،خ بویهوا ،برشوی از سواپویی هوا و

اس

ریشههای گیا خوب
نال

دستگاهی مورد ب رسوی قو ار گ فتوه اسو

ایو اولوی

مویوساکاریدها از ریشههای گیا بود در یهای ریشوه-

پژوهو ب روی شناسایی پلیسواکاریدهای موجوود در

های گیاهی تیموار شود صواف و در مجواورت بوا هووا

ریشچ گیا خوب ک غ هد ای میباشد

نُش شدید
پلی سواکاریدهای محلوول در آب از ریشوچ گیوا نشو

مواد و روشها

شد ( 100گ م توس ی لیت آب ( 80 °Cبه صوورت

جمع آوری ریشة گیاه و مواد مورد استفاده

هوطه وری با دستگا هات پلی مگن استی ر به مدت 3

ریشچ گیا خوب ک غ هود ای در نو داد موا  1393از

ساع استر ا شدید ای م حله  3بار تک ار شود و در

من قچ قوخوان واقو در اسوتان ن اسوان روووی جمو

یهای عاار های آبی حاصل تا رسیدن بوه یو

آوری شد و شناسایی گویچ گیا توسو دکتو ولوی اهلل

حجم اولیه با استداد از دستگا تغلیظ کنندة تحو نو

مظد یان ،گیا شناس مؤسبه تحقیقات جنگلها و م اتو

تغلیظ گ دید در ادامه پ وتنی ها از عاارة آبی توسو

واق در ته ان ،ایجام گ ف

پس از ایتقوال ریشوههوا بوه

سووم

روش سوووا (اسووتداد از -1بوتووایول و کل وفوو م و

آزمایشگا  ،بمنظور حذف سای موواد نوارجی خبو ید

سایت یدیوی ک دن محلول یهوایی حوذف شودید (اسوتاب

به برو بی ویی ریشههوای گیوا  ،ابتودا پوسوتچ بی ویوی

 1965جداسووازی پل وی سوواکاریدها بووا افووزودن اتووایول

آیها بوسیلچ خواقو تمیوز و سوپس توسو آب شبتشوو

م لووق بووه عاووارة آب وی پ و وتنی زدایووی شوود ( 1:3و

داد شد در یهایو ریشوههوای پوسو گیو ی شود در

یگهداری در دمای یرچال به مودت  24سواع و سوپس

مجاورت با هوا نش و تا زموان ایجوام آزمایشوات در

سوایت یدیوی کو دن سوسپایبویون حاصول ایجوام شود

دمای اتاق یگهداری شدید

رسوبات حاصل (پلیساکاریدهای محلوول در آب روی

دیاتیلآمینواتیل-سلولز ،سدادکس جی 50-و دکبوت ان
با وزنهای مولکولی مرتلف ( 5000تا  200000دالتون ،

1

Pharmacia
2 Uppsala
)3 Dimethyl sufoxide (DMSO
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کاهذ صافی به ت تی توس اتایول م لوق ،اسوت و اتو

و همکاران  1956شناسایی واحودهای مویوسواکاریدی
و تعیوی کموی آیهوا توسو

شبتشو و پوس از حول شودن در آب یوونزدایوی شود

سازید پلیساکارید نال

توس نش ک ایجمادی (مارتی ک یب  ،مدل آلدا -1

دستگا ک وماتوگ افی گازی مدل واریان ( 3400سان
سوتون دسوتگا از یووط موئینوه

 ،2آلمان نش شدید

آم یکا صورت گ فو

خالصسازی پلیساکاریدهای محلول در آب

( 30مت ×  0/32میلیمت ×  0/2میک ومت و آشکارساز

سووازی پل ویسوواکاریدهای جداشوود  ،از

مورد استداد از یوط یویو شعلهای بود م احول ایجوام

ستونهای ک وماتوگ افی دیاتیلآمینواتیل-سلولز و یل

کار به ای صورت بود که دمای سوتون در  120 °Cبوه

ت اوای سدادکس جی 50-استداد شد پلیسواکاریدهای

مدت  2دقیقه باب ماید و سوپس توا دموای ( 250 °Cبوا

نام پیو از ورود به ستونها ،در آب یوونزدایوی شود

ی خ  8 °Cب دقیقه افزایو یاف و به مدت  3دقیقوه در

حل و از صافی  0/45میک ومت ع وور داد شود سوپس

ای دموا یگهداشوته شود ازت بوه عنووان گواز حامول بوا

محلول پلیساکاریدی نوام وارد سوتون ک ومواتوگ افی

س ع ج یوان حجموی  1/2میلویلیتو بو دقیقوه موورد

دیاتیلآمینواتیل-سلولز ( 2/6سایتیمت ×  40سوایتیمت

استداد ق ار گ ف و دمای قبم تزریق و آشکارسواز

شد و شبتشوی ستون به ت تی توسو آب و محلوول

به ت تی  250 °Cو  300 °Cبود آماد سازی یمویوه و

آبی کل ید سدیم با گ ادیان هلظو صود توا یو مووالر

ت وودیل آن بووه اسووتاتهووای آلوودیتول مویوسوواکاریدهای

بمنظووور نووال

هلظ پلیساکاریدها در ف اکش های جمو

سووازید بووا اسووتداد از روش خوواپلی و کنوودی (1994

آوری شد از ستون توس روش فنل-اسید سولدوری

ایجووام گ ف و و از میواینوزیتووول1بووه عنوووان اسووتایدارد

تعیی شد (دبویس و همکاران 1956

دانلی استداد شد

ف اکش های شبته شود بوا آب حاصول از سوتون دی-

تعیین درجده چدرخن ندوری و وزن مولکدولی پلدی-

اتیلآمینواتیل-سلولز (پلویسواکاریدهای نن وی مقوادی

ساکارید خالص

ایجام گ ف

بیشت ی یب

به ایواط شبته شد با محلول آبی کل یود

درجه

از روش ریس و همکاران ( 1970ب ای تعیی

سدیم (پلویسواکارید اسویدی داشوتند و در اداموه وارد

خ نویوری با استداد از دستگا پالریمت پ کی

ستون ک وماتوگ افی سدادکس جوی 1/6( 50-سوایتیمت

الم ( 343 2سان

×  70سایتیمت شدید شبتشوی ستون سدادکس جی-

گی ی وزن مولکولی پلیساکارید نال

 50توس آب یونزدایی شد با س ع ج یوان حجموی

ک وماتوگ افی یل ت اوا با کارآیی باال مدل شیمادزو3با

 9میلی لیت ب ساع ایجام گ ف و در یهایو ف اکشو
پلیساکارید هال (پلیساکارید نال

جم آوری و بوا

کشور آم یکا استداد شد و ایداز

ستون  TSK-GEL PWXLسان
 300میلیمت

صورت گ ف

توس دستگا

توسو یاپ

(× 7/8

(ریس و همکاران 1970

روش ایجمادی نش شد

ستون با محلول  0/1موالر سولدات سدیم و س ع

انددازهگیدری مقددار پددروتنین ،قندد کدو و شناسددایی

ج یان حجمی  0/6میلیلیت ب دقیقه شبته شد و

واحدهای مونوساکاریدی سازندة پلیساکارید خالص

یور

آشکارساز مورد استداد از یوط و ی

مقدار پ وتنی با استداد از روش ب ادفورد (با اسوتداد

مدل

از اسووتایدارد آل ووومی سوو م گوواوی تعیووی گ دیوود

کالی اسیون با استداد از استایداردهای دکبت ان رسم

RID-10A

(شیمادزو،

یاپ

شکب
بود

منحنی

(ب ادفورد  1976و ب ای ایداز گیو ی قنود کول از روش
فنوول -اسیدسووولدوری (بووا اسووتداد از اسووتایدارد -D
گلوکز در طول مو  490یایومت استداد شود (دبوویس

1

Myo-inositol
2 Perkin-Elmer
3 Shimadzu
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گ دید و وزن مولکولی پلیساکارید نال
آب ،توس

محلول در
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م ابق آیچه در برو شناسایی واحدهای مویوم ی
سازیدة پلیساکارید نال

منحنی کالی اسیون محاس ه شد (سون و

عنوان شد ،آیالیز شدید

همکاران 2010

جه

طیف فرابنفن و مادون قرمز پلیساکارید خالص

اسمی  20 ،میلیگ م پلیساکارید نال

پی ب دن به وجود پ وتنی

طیف ف ابندو جه

گی ی جذب محلول پلیساکارید نال
یایومت توس

 0/04موالر پ یودات سدیم ( 25میلیلیت

و

در سانتار پلی ساکارید با ایداز -

اسیدهای یوکلنی

ایجام آزمایو اکبیداسیون پ یودات و تجزیه

میزان جذب آن ه  4ساع
یایومت

در یاحیه 280

در ش ای

اکبید شد و

یک ار در طول مو 233

یگهداری یمویه در تاریکی ب

گ دید اتمام ف ایند اکبیداسیون با باب

دستگا اسپکت وفوتومت واریان ک ی

توس محلول

شدن مقدار

 -100بیو( 1سان

کشور آم یکا و طیف مادون ق مز

جذب پس از  96ساع تعیی شد و پ یوداتسدیم مازاد

پلیساکارید نال

پی ب دن به یوط گ و های

با افزودن اتیل گلیکول حذف گ دید ما ف پ یودات و

جه

2

عاملی با استداد از طیفسنج مادون ق مز مدل ییکولِ
( 5700مدیبون 3،آم یکا پس از تشکیل ق ص ی
ساکارید نال

ب حب

توس

اسپکت وفتومت ی و تیت اسیون با محلول  0/053موالر

پودر ب ومور پتاسیم با پلی-

میلیمت ی از مرلو

اسیدف می

تولیدی به ت تی

روشهای

ف کایس در محدود -4000

سود تعیی

شدید محلول حاصل از آزمون اکبایو

پ یودات به مدت  48ساع دیالیز شد و در ادامه توس
 50میلیگ م ب وهیدرید سدیم (دمای  25 °Cبه مدت 12

 cm-1 400حاصل شد (رای 2006
هیدرولیز نداقص اسدیدی ،اکسیداسدیون پریدودا و

ساع

تجزیه اسمیت پلیساکارید خالص

محلول  2موالر اسید ت یفلورواستی

از روش تایگ و همکاران ( 2008ب ای ایجام هیدرولیز

محاوالت حاصل پس از استیله شدن توس

یاق

اسیدی پلیساکارید نال

استداد شد ب ور

نالصه 80 ،میلیگ م پلیساکارید نال
 80به مدت  16ساع
هیدرولیز شد جه
رسوبات جداشد تح

ایجام شد و

(دمای °C

هیدرولیز شد و پلیساکارید

دستگا

ک وماتوگ افی گازی ،م ابق آیچه در برو شناسایی
واحدهای مویوم ی سازیدة پلیساکارید نال

با  30میلیلیت

محلول  0/05موالر اسید ت یفلورواستی

نن ی گ دید در یهای

هیدرولیز کامل توس

عنوان

شد ،آیالیز شدید (جهانبی و همکاران 2011
متیله کردن پلیساکارید خالص

حذف رسوبات سایت یدوی گ دید

از روش خاپلی و کندی ( 1994ب ای متیلوه کو دن پلوی

عنوان پلیساکارید  1یامگذاری

و تشووکیل محاوووالت حاصوول از آن

سوواکارید نووال

دیالیز شد و در

استداد شد هیدرولیز ک دن محاوالت متیلوه شود بوا

عنوان پلی-

اسید ف می و محلول  2موالر اسید ت یفلورواسوتی و

ساکارید  4یامگذاری گ دید سیال باقیماید در کیبه

سپس نن ی شدن اسید مازاد توس ب وهیدریود سودیم

دیالیزی ( 3/5 cut offکیلو دالتون با اتایول رسوب

ایجام شد تولید استاتهای آلدیتول ییز بوا ت ودیل شودن

داد شد و رسوب و سیال رویی به ت تی تح عناوی

آلدیتولهای حاصول توسو مرلوو پی یودی  -اییدریود

شدید سیال رویی به مدت  24ساع
ایتها ف اکش

جداشد جم آوری و تح

( ، 1:1در حمام آب ( 90 °Cمدت زمان  1ساع

پلیساکارید  2و  3یامگذاری شدید تمامی ف اکش ها

استی

پس از نش شدن توس دستگا ک وماتوگ افی گازی

صورت گ ف و در یهای استاتهای آلدیتول ییمه متیله
شد توس دستگا ک وماتوگ افی گوازی – طیوفسونج

1

Varian Cary 100-Bio
Nicolet
3 Madison
2

ج موی آیووالیز شوودید دسووتگا ک وموواتوگ افی گووازی –
طیووفسوونج ج م وی مووورد اسووتداد بووه سووتون موئینووه
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 ،جم و آوری و بووه روش

کوارتزی ( 25متو ×  0/22میلویمتو ×  0/2میک ومتو

هال و (پلووی سوواکارید نووال

مجهز بود دمای ستون در ( 110 °Cمدت  2دقیقه باب

ایجمووادی نشوو شوود رایوودمان تولیوود پلوویسوواکارید

مایوود و سووپس ت وا ( 270 °Cبووا ی و خ  15 °Cب و دقیقووه

یانال

افزایو یاف و به مدت  40دقیقه در ایو دموا یگهداشوته

کووو غ هووود ای بوووه ت تیووو  %3/4و  %2/3بوووود ریوووگ

شد

و نوال

حاصول از ریشوههوای گیوا خوبو

پلیسواکارید نوال

طیف رزوندان

مننداطی

هسدتهای پلدیسداکارید

کوامال سودید بوود کوه بوه آزموون

ب ادفووورد پاسووف مندووی داد و فاقوود جووذب در یووواحی

خالص

 260و  280یوووایومت از طیوووف فووو ابندو بوووود کوووه

از دستگا طیفسنج رزویایس مغناطیس هبتهای جهو

بیوووایگ عووودم حضوووور پووو وتنی و اسووویدیوکلنی در

ب

طیفهای رزویایس مغناطیس هبتههای کو ب 13-

و پ وتووون پل ویسوواکارید نووال

 ،در  500/13مگوواه تز

سووانتار پلوویسوواکارید نووال
نووال

و کارآموود بووودن روش

سووازی مووورد اسووتداد اسوو

پووودر پلووی-

ب و ای هبووتههووای پ وتووون و  125/75مگوواه تز بوو ای

سوواکارید نووال

هبووتههووای کوو ب 13-در دمووای  27 °Cاسووتداد شوود

دسوووتگاهی بووو ای تعیوووی سوووانتار مولکوووولی موووورد

استایدارد مورد استداد سودیم  2،2دی متیول ،سویالپنتا

استداد ق ار گ ف

سولدویات و زمان بازداری  2باییوه بوود پلویسواکارید

تعیین مقدار قند کدو و شناسدایی واحددهای سدازندة

نال

پس از حل شدن در حالل بیابو اکبوید دوتو یم

( 99%/9بی دو ق

مغناطیس دسوتگا قو ار گ فو و

حاصوول در آیالیزهووای شوویمیایی و

پلیساکارید خالص
مقدار قند کل پلیساکارید نال

پس از ایداز گیو ی بوا

تغیی ات ایجاد شد توس دستگا طیفسنج رزویوایس

روش فنوول -اسیدسووولدوری  %98/2 ،محاسو ه شوود کووه

مغناطیس هبتهای ،در مقاسیه بوا جبوم اسوتایدارد ،بوه

دالل ب درجچ نلوص ببیار باالی پلیساکارید حاصل

صورت پی هایی با ارتداط متداوت (جابجوایی شویمیایی
پی ها ب حب  ppmیمایو داد شد ب

گ دید

از ریشههای گیا خوب

کو غ هود ای داشو

بمنظوور

شناسایی واحدهای مویوساکاریدی سازیدة پلیساکارید
نال

و تعیی کموی آیهوا ،پلویسواکارید توسو اسوید

نتایج و بحث

ت یفلورواستی

استخراج و خالصسازی پلیساکارید غالب

نووود هیوودرولیز گ دیوود و مویوم هووای حاصوول پووس از

همووای ور کووه در برووو مووواد و روشهووا اشووار شوود

استیله شدن به استاتهای آلدیتول م بوطوه ت ودیل و در

پلوویسوواکارید محلووول در آب موجووود در ریشووههووای

یهای با دستگا ک وماتوگ افی گازی آیالیز شدید شکل

گیووا خوبوو کوو غ هوود ای توسوو اسووتر ا بووا آب

 1طیووف ک وموواتوگ ام گووازی محاوووالت حاصوول از

به واحدهای مویوسواکاریدی سوازیدة

داغ ( ، 80 °Cپووو وتنی زدایوووی و در یهایووو ت سوووی

هیدرولیز کامل پلیسواکارید نوال

بووا اتووایول جوودا شوود و پووس از شبتشوووی یهووایی بووا

محاس ه س ح زی منحنیهای حاصل و مقایبه آیها بوا

را یشوان مویدهود

گ دیود ریوگ پلوی-

استایداردهای مورد استداد یشان داد که پلویسواکارید

سوواکارید نشوو شوود قهووو ای کووم ریووگ بووود کووه

از واحدهای مویوم ی گاالکتوز ،گلوکز ،آرابینوز

اتایول م لوق ،اسوت و اتو  ،نشو
دالل بو یانوال

بوودن آن داشو لوذا جهو نوال

نال

و مایوز به ت تی با یب های موولی  0/9 ،2/9 ،6/1و 1

سووازی و همگوو شوودن آن بووه ت تیوو از سووتونهووای

تشکیل شد اس لذا پلویسواکارید نوال

ک وموووواتوگ افی دیاتیوووولآمینووووواتیوووول-سوووولولز و

خوب ک غ هد ای ی گلوکوو گاالکتوان اسو

سوودادکس ج وی 50-اسووتداد شوود در یهایوو ف اکشوو

یتووایج حاصوول از یوووط و یب و هووای مووولی واحوودهای

ریشوچ گیوا
مقایبوه
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خوب ک غ هد -

گوواالکتوز ( 5/2و گلوووکز ( ، 1/4ن اسووایی بووا یبوو

ای با سه گویه یورینجیایوم ،تماشایی و ن اسایی یشان

گوواالکتوز ( 5/3و گلوووکز ( 2و افغایبووتایی بووا یبوو

مویوم ی سازید پلیساکارید نال

میدهد که تنها گویچ حاوی مویوسواکارید موایوز ،گویوچ
کو غ هوود ای اسو و در خهووار گویووچ دیگو واحوودهای

گاالکتوز ( 5/3و گلووکز ( 1/3و کمتو یبو
یورینجیایوم با یب

بوه گویوچ

گاالکتوز ( 35و گلوکز ( 17بوود

مویوم ی گواالکتوز ،گلووکز و آرابینووز بوا یبو هوای

یب

مولی مرتلف با گویچ ک غ هد ای وجوود داریود خوبو

(آریدرودیائوووف و همکووواران 1999؛ آریدرودیائوووف و

ک غ هد ای دارای یب
گلووکز ( 2/9یبو

بیشوت ی از گواالکتوز ( 6/1و

بوه سووه گویووچ تماشوایی بووا یبو

مولی آرابینوز تق ی ا در تمام گویهها مشابه اس

همکاران 2003؛ کوربایوا و همکاران 2003؛ جهانبوی و
همکاران 2011

شکو  -1نتایج کروماتوگرافی گازی واحدهای مونومری سازندة پلیساکارید خالص ریشه گیاه چوبک کرک غدهای

ک غ هد ای با گویوچ ن اسوایی بوه علو عودم گوزارش

وزن مولکولی پلیساکارید خالص
شکل  2ک وماتوگ ام پلیساکارید نال

بوا اسوتداد از

دستگا ک وماتوگ افی یل ت اوا با کارآیی باال را یشوان
میدهد همای ور که مشاهد میشود منحنی حاصول از
دستگا  ،پی

متقارن و منحا بهف دی را یشان داد کوه

بیایگ همگ بودن پلیساکارید نوال
منحنی پلیسواکارید نوال

بوود از مقایبوه

بوا منحنویهوای اسوتایدارد

دکبت ان ،میایگی وزن مولکوولی پلویسواکارید نوال
 35/2کیلودالتوووون محاسووو ه شووود کوووه بیشوووت از وزن
مولکولی گویه تماشایی ( 26کیلودالتون و کمتو از وزن
مولکووولی گویووههووای افغایبووتایی ( 37کیلودالتووون و
یورینجیووایوم ( 38کیلودالتووون بووود (آریدرودیائووف و
همکاران 1999؛ کوربایوا و همکاران 2003؛ جهانبوی و

همکوواران  2011ایجووام مقایبووه وزن مولکووولی خوبو

مقدار آن در مقاالت خاپ شد امکان پذی ی ود
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شکو  -2کروماتوگرام پلیساکارید خالص با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی ژل تراوا با کارآیی باال

شوود اسوو

درجة چرخننوری و طیف مادون قرمز
بوا دسوتگا

درجچ خو نویووری پلویسواکارید نوال

 [α]20محاسو ه
پالریمت ایداز گی ی و مقدار 𝐷 +178/5°
شد که بیایگ وجود سهم زیاد اتاواالت یووط  αیبو
به یوط  βدر سانتار پلیساکارید نال

اس

لوذا موی-

طیووف در یاحیووچ  cm-1 1142/6بیووایگ

اتااالت اتو ی یوا گلیکوزیودی ( C-O-Cاسو و وجوود
سیگنال در یاحیوچ  cm-1 1079/4و  cm-1 1026/2بیوایگ
ارتعاشوات کششوی م بووو
اس

بووه اتاووال الکل وی (C-O-H

وجود سیگنال بوزر تو در محودودة 847/5

cm-1

توووان این ووور اسووتن ا ک و د کووه واحوودهای مویوووم ی

(م بو به اتااالت یوط  αیب

گاالکتوز که برو اعظم اسکل سانتاری پلویسواکارید

در محوودودة ( cm-1 873/2م بووو بووه اتاوواالت یوووط β

نال

را تشکیل میدهند اهل از ط یق اتااالت یوط α

به سیگنال کوخو تو

بیایگ وجود سهم بیشت اتااالت یوط  αیب

به یووط

به هم متال شد اید بمنظور شناسایی یووط گو و هوای

 βدر سانتار کل قندهاس کوه یتوایج حاصول از درجوچ

 ،طیوف

خ نویوری  +178/5°را تایید می ک د عودم مشواهدة

عاملی موجود در سوانتار پلویسواکارید نوال

مادون ق مز آن در محودودة  400توا  cm-1 4000موورد

جووذب در یووواحی ( cm-1 1700-1740و (2200-2400

ب رسی ق ار گ ف (شوکل  3هموای ور کوه در شوکل 3

cm-1بیایگ عدم وجود پ وتنی (اسویدهای یوکلنیو

دید میشود طیف مادون ق مز پلیساکارید نال

پی

کشیدة بزرگوی را در محودودة  cm-1 3422/1یشوان داد
که م بو به گ و های هیدروکبیل ( OHاس

پی در

محدودة  cm-1 2913/3یشاندهندة اتااالت ( C-Hکو ب
شمار  6واحودهای قنودی و پیو

در محودودة 1633/5

سانتار پلیساکارید نال

در

بود که بوا یتوایج حاصول از

آزمون ف ابندو م ابق داشو

پیو

در یاحیوچ 780/1

 cm-1بیایگ وجود حلقههای پی ایوزی در سوانتار پلوی-
ساکارید نال

اس لذا موی تووان یتیجوه گ فو پلوی-

ساکارید نال

حاصل از ریشههای خوب ک غ هود -

 cm-1آب پیوسته را یشان میدهد جذبهای م بوو بوه

ای از واحدهای مویوم ی با حلقههوای پی ایووزی و هو

ارتعاشات  C-Hدر سانتار حلقهها در محودودة 1459/2

دو شکل آیوم ی  αو  βتشکیل شد اس

 cm-1و  cm-1 1377/1به صورت دو پی مجزا مشور
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شکو  -3طیف مادون قرمز پلیساکارید خالص حاصو از ریشة گیاه چوبک کرک غدهای
جدول  -1نتایج حاصو از هیدرولیز ناقص اسیدی ،اکسیداسیون پریودا و تجزیه اسمیت پلیساکارید خالص
یب های مولی

ف اکش ها
گلیب ول
هیدرولیز یاق

گلوکز

گاالکتوز

آرابینوز

مایوز

اسیدی

پلیساکارید 1

______

______

1/00

______

______

پلیساکارید 2

______

______

1/00

______

______

پلیساکارید 3

______

3/14

______

1/00

0/97

پلیساکارید4

______

3/08

______

1/00

0/99

محاوالت اکبیداسیون پ یودات
هیدرولیز کامل اسیدی

12/82

2/98

4/04

1/00

______

تجزیه اسمی
نار از کیبه دیالیز
رسوب در کیبه دیالیز
پلیساکارید ( 1رسوب پس از هیدرولیز
پلیساکارید ( 2رسوب در کیبه دیالیز
پلیساکارید ( 3سیال رویی در کیبه دیالیز
پلیساکارید ( 4ف اکنو بی ون از کیبه دیالیز

13/31

3/11

3/96

1/00

______

______

______

______

______

______
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هیدرولیز نداقص اسدیدی ،اکسیداسدیون پریدودا و

( 1→4،6( ، 1→2( ، 1→6و ( 1→2،6بود و فاقد

تجزیه اسمیت

اتااالت ( 1→3هبتند از ط ف دیگ حضور گلوکز،

خهار ف اکش پلیساکارید ( 1رسوب پس از هیدرولیز ،

گاالکتوز ،آرابینوز یشان میدهد که ب نی از واحدهای

پلیساکارید ( 2رسوب در کیبه دیالیز  ،پلویسواکارید 3

مویوم ی یام د دارای اتااالتی هبتند که یمیتوایند

(سیال رویی در کیبه دیالیز و پلیساکارید ( 4فو اکنو

توس

پ یودات اکبید شوید مایند (، 1→6،3( ، 1→3

بی ون از کیبه دیالیز پوس از ایجوام هیودرولیز یواق

( 1→4،3و (1→3،2

اسیدی از پلیساکارید نال

 ،بازیاف شدید و در ادامه

وجود مقادی

قابل توجه

گلیب ول بیایگ وجود تعداد زیاد اتااالت یوط → 1یا

پس از هیدرولیز کامل با اسید ت ی فلورواستی توسو

( 1→6در سانتار پلیساکارید نال

دستگا ک وماتوگ افی گازی جه شناسوایی واحودهای

همکاران 2001؛ جوشی و کاپور 2003؛ کائو و همکاران

مویوم ی سازید موورد آیوالیز قو ار گ فتنود جودول 1

2006

یشان میدهد که واحدهای مویوم ی گواالکتوز در پلوی-

عدم مشاهدة رسوب در کیبچ دیالیزی یتایج حاصل از

ساکاریدهای  1و  2و واحدهای مویوم ی مایوز ،گلووکز

تجزیه اسمی

و آرابینوز در پلیسواکاریدهای  3و 4وجوود داریود بوا

اصلی پلیساکارید نال

اس (ایش ود و

(جدول 1بیایگ اکبیدشدن کامل اسکل
توس

تکیه ب ای یتایج میتووان اسوتن ا کو د کوه واحودهای
گاالکتوز سوازید اسوکل اصولی پلویسواکارید نوال

ساکارید نال

هبتند و واحدهای مویوم ی مایوز ،گلووکز و آرابینووز

( 1→2،6( ،1→ ، 1→6( ، 1→2( ، 1→4و (1→4،6

در شانههای جای ی پلیساکارید نال

خوب

که اسکل

اصلی پلی-

بناب ای

ق ار گ فته اید

میتوان یتیجه گ ف

پ یودات اس

ک غ هد ای ،اتااالتی یظی

دارد (تایگ و همکاران 2008؛ سون و همکاران 2010

یتایج حاصل از آزمون اکبیداسیون پ یودات بیایگ

متیله کردن پلی ساکارید خالص

ما ف  1/19مول پ یودات و تولید  0/54مول اسید

جوودول  ،2هشوو ت کیوو متدوواوت حاصوول از یتووایج

بود لذا میتوان استن ا ک د که سهم اتااالت

ک وماتوگ افی گازی -طیوفسونج ج موی پلویسواکارید

ف می

یوط → 1یا ( 1→6در سانتار پلیساکارید نال
باالس

نال

را یشان میدهد ای ت کی وات پوس از شناسوایی

مقدار پ یودات ما ف شد در حدود  2ب اب

ع ارت بودید از -6 ،4 ،3 ،2 :تتو ا متیول موایوز،4 ،3 ،2 ،

بود لذا می توان یتیجه گ ف

 -6تت ا متیل گلووکز -6 ،4 ،2 ،تو ی متیول گلووکز،3 ،2 ،

تولید اسیدف می

اتااالتی مایند ( 1→4یا ( 1→2و مشتقات آنها در

 -4ت ی متیل گاالکتوز -4 ،3 ،دی متیل گواالکتوز-4 ،2 ،

وجود یدارید یا مقدار آنها

دی متیل گاالکتوز -4 ،3 ،2 ،ت ی متیل آرابینووز و -4 ،2

کم اس درحالیکه اتااالتی مایند ( 1→3و مشتقات آن

دی متیل آرابینوز که به ت تی با یب های مولی ،1/96

مایند ( 1→4،3و ( 1→6،3با سهم یب تا باالیی در

 1/12 ،4/01 ،1/92 ،6/24 ،3/13 ،3/05و  1/31در

یتایج

وجود داشتند بناب ای می-

سانتار پلیساکارید نال

سانتار پلیساکارید نال

وجود دارید

سانتار پلیساکارید نال

ک وماتوگ افی گازی محاوالت حاصل از اکبیداسیون

توان یتیجه گ ف که اسکل اصلی پلیسواکارید نوال

پ یودات پس از ایجام هیدرولیز کامل (جدول ، 1یشان

خوب ک غ هد ای از واحدهای گواالکتوز بوا اتاواالت

دهندة حضور گلوکز ،گاالکتوز ،آرابینوز ،وجود مقادی

( 1→6،3( ، 1→6و ( 1→6،2تشکیل شد اس

قابل توجهی گلیب ول و عدم حضور مایوز بود عدم

حاصوول از متیلوه کو دن ،یتووایج ق لوی حاصوول از یبو

حضور مایوز بیایگ

ای

واقعی

اس

که تمامی

واحدهای مایوز دارای اتااالتی یظی →، 1→4( ،1

واحدهای مویوم ی سازید پلیسواکارید نوال
یتایج حاصل از هیدرولیز یواق

یتوایج
و ییوز

اسویدی ،اکبیداسویون
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پ یووودات و تجزیووه اسوومی را تائیوود کوو د ایوو یتووایج

مولی واحدهای مایوز ،گلوکز و آرابینوز با اتاوال →1

همچنووی یشووان داد کووه اشووکال حلقوووی فورایوووزی (5

ب اب اس لذا می توان یتیجه گ فو شوانههوای ف عوی

ووولعی در سووانتار وجووود یوودارد و تمووامی واحوودهای

تماما توس واحدهای مایوز ،گلوکز

پلیساکارید نال

دارای

و آرابینوز به ایتها میرسند مقدار درصد ایشعاب پلوی-

اشکال پی ایوزی ( 6ولعی هبوتند (مورالیو ریشونا و

ساکارید خوب

کو غ هود ای بوا م اجعوه بوه جودول 2

رائو  2007مجموط یب های مولی واحدهای گاالکتوز

حدود  %26ب آورد شد

مویوسوواکاریدی سووازید پلوویسوواکارید نووال

با اتااالت ( 1→6،3و ( 1→6،2با مجموط یب هوای
جدول  -2نتایج  GC-MSآنالیز متیالسیون پلیساکارید خالص
ف اگمن های ج می)(m/z

یوط اتاال

 -6 ،4 ،3 ،2تت ا متیل مایوز

1/96

43،45،71،87،101،117،129،145،161،205

→Manp-(1

 -6 ،4 ،3 ،2تت ا متیل گلوکز

3/05

205،161،145،129،117،101،87،71،45،43

→Glcp-(1

 -6 ،4 ،2ت ی متیل گلوکز

3/13

277،233،161،129،117،101،87،71،45،43

→→3)-Glcp-(1

 -4 ،3 ،2ت ی متیل گاالکتوز

6/24

233،189،161،129،117،101،99،87،43

→→6)-Galp-(1

 -4 ،3دی متیل گاالکتوز

1/92

233،189،129،99،87،43

→→2,6)-Galp-(1

 -4 ،2دی متیل گاالکتوز

4/01

189،129،117،87،43

→→3,6)-Galp-(1

 -4 ،3 ،2ت ی متیل آرابینوز

1/12

161،117،101،87،43

→Arap-(1

 -4 ،2دی متیل آرابینوز

1/31

233،201،174،129،117،101،59،43

→→3)-Arap-(1

قند متیله شد

آزمون رزونان

یب

مننداطی

مولی

هسدتههدای پروتدون و

آیوووم ی -L-آرابینوپی ایوووز-D-α ،مووایوپی ایوز-α ،

کربن

-Dگلوکوپی ایوووووز و -D-αگوووواالکتوپی ایوز اسوووو

از طیف رزویایس مغناطیس هبتههای پ وتون و کو ب

(آریدرودیائوووف و همکووواران 1999؛ آریدرودیائوووف و

پلیساکارید نال

ب ای تکمیول ف اینود تعیوی سوانتار

همکاران 2003؛ کوربایوا و همکاران 2003؛ جهانبوی و

پلیساکارید نال

حاصل از ریشوههوای خوبو کو غ

همکوواران  2011ایو یتووایج بووا یتووایج حاصوول از طیووف

هد ای استداد شد شکل  4طیوف رزویوایس مغنواطیس

مووادون ق مووز یمویووههووا کووه بیووایگ وجووود هو دو یوووط

هبتههای پ وتون پلیساکارید نال

را یشان میدهود

با توجه به شکل ،وجود سیگنال در یوواحی ،5/05 ،4/85
 5/16و  ppm 5/21به ت تی یشواندهنودة پ وتوونهوای

اتااالت  αو  در سوانتار پلویسواکارید نوال
م ابق داش

بوود
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شکو  -4طیف رزونان

منناطی

شکل  5طیف رزویایس مغناطیس هبتههای کو ب پلوی-
ساکارید نوال

را یشوان مویدهود وجوود سویگنال در

هستههای پروتون پلیساکارید خالص

مویوساکاریدی تشکیل دهندة پلیساکارید نال

اسو

زی ا حلقههای فورایوزی واحودهای مویووم ی یوام د

یواحی  101 ،100 ،94و  ppm 102به ت تی یشاندهند

در یواحی باالت از  ppm 105ظاه میشود ای یتایج با

کووو ب هوووای آیووووم ی -L-آرابینوپی ایووووز-D-α ،

یتایج حاصل از طیف مادون ق مز پلی سواکارید نوال

گلوکوپی ایووووووووز-D-α ،گووووووواالکتوپی ایوز و -D-α
مایوپی ایوز اس

سیگنالهای ذک شود بیوایگ وجوود

و ییز آزمون متیله ک دن م ابقو داشو

سویگنالهوای

م بو به سای ک ب ها در جدول  3آمد اس

اشووکال حلقوووی پی ایوووزی در سووانتار تمووام واحوودهای

شکو  -5طیف رزونان

منناطی

هستههای کربن 13-پلیساکارید خالص

سیگنال در یاحیه  ppm 69/6ک ب شمارة  6گاالکتوز را

یشان میدهند (آریدرودیائف و همکاران 1999؛

ppm

آریدرودیائف و همکاران 2003؛ کوربایوا و همکاران

در محل اتاال و سیگنال در یواحی  79/8و 80/2
به ت تی

ک ب های شمار  2و  3گاالکتوز را در محل

2003؛ جهانبی و همکاران  2011یتایج حاصل از ای

اتاال به شانههای ف عی یشان میدهند بعالو وجود

برو با یتایج حاصل از تعیی درجچ خ نویوری و

ک ب -

طیف مادون ق مز که یشان میداد مقادی زیادی از

سیگنال در یواحی  74/5و  ppm 83/8به ت تی

های شمارة  3آرابینوز و گلوکز را در محل اتاال

استخراج ،خالص سازي و تعیین ساختار پلي ساکارید غالب جداشده از ریشه هاي گیاه چوبک کرک غدهاي

اتااالت یوط  αدر سانتار پلیساکارید نال

وجود

دارد ،همروایی داش
ق مز،

تعیی

هیدرولیز یاق

اسمی  ،آیالیز متیله ک دن هم ا با یتایج حاصل از طیف
سنج رزویایس مغناطیس هبته ،سانتار آمد در شکل

با تجزیه و تحلیل یتایج حاصل از طیفسنج مادون
واحدهای

97

مویوساکاریدی

سازید ،

 6ب ای پلیساکارید نال

استحاال شد از ریشه

گیا خوب ک غ هد ای پیشنهاد میشود

اسیدی ،اکبیداسیون پ یودات و تجزیه
جدول  -3مقادیر جابجایی شیمیایی رزونان

واحدهای قندی
→→2,6)-α-D-Galp-(1
→→3,6)-α-D-Galp-(1
→α-D-Glcp-(1
→→6)-α-D-Galp-(1
→α-D-Manp-(1
→→3)-β-L-Arap-(1
→β-L-Arap-(1
→→3)-α-D-Glcp-(1

C-1

C-2

101/1
101/0
100/2
101/1
102/2
93/7
93/9
100/3

79/8
72/1
72/0
69/5
70/6
69/5
69/6
71/9

منناطی

هستههای کربن 13-پلیساکارید خالص

جابهجایی شیمیاییδ (ppm) ،
C-4
C-3

73/6
80/2
73/9
70/6
71/3
74/5
70/0
83/8

69/3
71/6
70/2
70/1
68/8
69/9
70/3
71/1

C-5

C-6

71/5
71/5
72/6
71/3
73/2
63/7
63/7
73/2

69/7
69/6
61/8
69/6
61/5
______
______

61/9

شکو  -6ساختار پیشنهادشده برای پلیساکارید خالص حاصو از ریشههای گیاه چوبک کرک غدهای

مقایبه یتایج حاصل از ای پژوهو با یتایج حاصل از

اس درحالیکه خوب

تحقیقات سای محققی ب روی سای گویههای خوب

مویوم ی یام د حاوی مایوز ییز میباشد از یظ

یشان میدهد که تعداد ایشعابات خوب

ک غ هد ای (6

ک غ هد ای عالو ب واحدهای

تعداد واحدهای مویوم ی موجود در شانهها در خوب

عدد در مقایبه با خوب افغایبتایی ( 7عدد  ،تماشایی

ن اسایی و ک غ هد ای  ،10در خوب

افغایبتایی  9و

یوط واحدهای

لذا خوب

ک غ هد ای از

( 7عدد و ن اسایی ( 9عدد کمت اس

در خوب

تماشایی  8اس

مویوم ی سازیدة سه گویچ ن اسایی ,افغایبتایی و

یظ تعداد واحدهای مویوم ی در شانهها مشابه با

تماشایی مشابه و شامل گلوکز ،گاالکتوز و آرابینوز

کویچ ن اسایی و بیشت از دو کویچ دیگ اس

ب نالف
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سه گویچ ن اسایی ،افغایبتایی و تماشایی که اتاال

اکبیداسوویون پ یووودات و تجزیووه اسوومی  ،آیووالیز متیلووه

گلوکز به زیجی اصلی از یوط ( 1→2اس در خوب

کوو دن ،طیووف مووادون ق مووز و طیووف سوونج رزویووایس

ک غ هد ای اتاال واحدهای گلوکز به یکدیگ و ییز به

مغناطیس هبتههای پ وتون و ک ب مورد ب رسی ق ار

در تمام

گ ف و یتایج حاصل یشان داد که واحدهای مویووم ی

اصلی

گاالکتوز سازیدة اسوکل اصولی سوانتار پلویسواکارید

و سای واحدهای مویوم ی به آن

هبتند و واحدهای مویوم ی گلوکز ،آرابینووز و

زیجی اصلی پلیساکارید از یوط ( 1→3اس
گویههای مورد ب رسی گاالکتوز سازیدة اسکل
پلیساکارید اس

نال

متالند (آریدرودیائف و همکاران 1999؛ آریدرودیائف

مایوز در شانههای ف عی ق ار گ فتهایود لوذا مویتووان

و همکاران 2003؛ کوربایوا و همکاران 2003؛ جهانبی

یتیجه گ ف که پلیساکارید هال حاصل از ریشوههوای

خوب

و همکاران 2011

ک غ هد ای ی

پلیسواکارید منشوع اسو

بوا

توجووه بووه کووارب د گبووت دة پلوویسوواکاریدها در صوونای
نتیجه گیری

مرتلف ،پلیساکارید حاصل از ریشه گیا خوبو کو غ

در ای پژوهو جداسازی و تعیی سانتار پلیسواکارید

هد ای ییز مویتوایود بوه عنووان یو

من و جدیود جهو

هال موجود در ریشههوای گیوا خوبو کو غ هود ای

استداد در صنای واببته مورد استداد ق ار گیو د لوذا

استر ا پلویسواکارید بوا آب

ایجام م العات تکمیلی جه کارب د ای پلیسواکارید در

داغ صووورت گ فوو و از سووتونهووای ک وموواتوگ افی

صنای مرتلف از جمله صنع هذا و ییز صنای دارویی

مورد ب رسی ق ار گ ف

سلولزی و سدادکس ب ای نوال

سوازی پلویسواکارید

استداد شد و در یهای پلیساکارید نال
پلیساکارید نال

جدا گ دیود

فاقد پو وتنی و اسویدهای یوکلنیو

بود و درصد قند باالیی داشو

و بهداشتی و وری به یظ میرسد
تشکر و قدردانی

یتوایج آیوالیز شناسوایی

از معاوی پژوهو و فناوری دایشگا صنعتی شواه ود

واحدهای مویوم ی سازید یشوان داد کوه از واحودهای

به عل کمو هوای موادی و معنووی صوورت گ فتوه در

گاالکتوز ،گلوکز ،آرابینوز و مایوز تشکیل شود اسو و

راستای ایجام پایان یامه کارشناسی ارشد بوا کود 6203

مویوم هال سازیدة آن گاالکتوز اس
سوواکارید نووال

سوانتار پلوی-

تشک و قدردایی میگ دد

توسوو تلدیقووی از روشهووای آیووالیز

شیمیایی و دسوتگاهی ماینود هیودرولیز یواق

اسویدی،
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Abstract
A new water-soluble polysaccharide with molecular weight of 35.2 KDa and a specific optical
rotation of +178.5° was extract by hot water (80°C) from the roots of Acanthophyllum glandulosum.
The polysaccharide purified through DEAE-cellulose and Sephadex G-50 columns and the main
fraction was collected and freeze-dried. Total yields of purified polysaccharide were 3.4% and %2.3
respectively. The purified polysaccharide had no absorption at 280 nm (Detected by UV spectrum),
indicating the absence of protein and nucleic acid. Total carbohydrate content of purified
polysaccharide was 98.2%. Monosaccharide analysis by GC revealed that polysaccharide was
composed of Glucose, Galactose, Arabinose and Mannose with a relative molar ratio of
2.9:6.1:0.9:1.0 respectively. Its structural features were elucidated by a combination of chemical
and analytical methods such as Methylation, Periodate Oxidation and Smith degradation, Partial
acid hydrolysis, FT-IR and 13C and 1H NMR Spectroscopy. The data obtained indicate that purified
polysaccharide possessed a backbone of α-(1→6)-linked Galactose with branched attached to O-2
by α-1→linked Mannose and at O-3 by α-(1→3)-linked Glucose and α-(1→3)-linked Arabinose.
Keywords: Extraction, Polysaccharide, Acanthophyllum glandulosum, Purification, Structural
Characterization

