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 چکیده

 داغتوسو  آب  +5/178° کیلودالتوون و درجوچ خو نو یووری 2/35جدیدی با وزن مولکوولی  محلول در آب ساکاریدیپل

C°80 هوایبوا اسوتداد  از سوتون یدسواکاریپلو سوازینوال  شود  اسوتر ا  ایخوبو  کو غ هود  یوا گ هواییشهاز ر 

جمو  سواکارید نوال   )پلویهالو   ف اکشو  و گ فو ایجام  50-جیسلولز و سدادکس -اتیلآمینواتیلید یک وماتوگ اف

 مقدار بود  %3/2و  %4/3به ت تی  نال  یانال  و  یدساکاریپل استر ا نش  شد  رایدمان به روش ایجمادی و  یآور

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

سواکارید نوال  بوا پلویة سوازید یدیمویوساکار یواحدها یزآیال یتایج  را یشان دادسانتار آن  و اسیدهای یوکلنی  در

-بوا یبو  به ت تیو  و مایوز گاالکتوز، آرابینوز گلوکز  یمویوم  یاز واحدها یشان داد که دستگا  ک وماتوگ افی گازی

 یزآیوال هایآزموناز  لدیقینال  توس  ت یدساکاریسانتار پلشناسایی شد  اس    یلتشک 1و  9/0، 1/6، 9/2 یمول های

موادون ق موز و  یدی،یواق  اسو یدرولیزه ی ،اسم یهو تجز یوداتپ  یداسیوناکب یالسیون،مایند مت یو دستگاه یمیاییش

بوا اتاوال  گواالکتوز یحاصل یشان داد واحدها یجیتاو  ک ب  و پ وتون صورت گ ف  هایهبته اتم یسرزویایس مغناط

(6→1 α گواالکتوز در یقواطی از زیجیو  اصولی از واحدهای  دهند می یلتشکساکارید نال  را اسکل  اصلی سانتار پلی

ها توسو  واحودهای مویوسواکاریدی گلووکز، آرابینووز و نود دارای ایشعاب بود  و شانه 3و  2های شمارة محل ک ب 

 رسند مایوز به ایتها می
 

 سانتار شناسایی سازی،نال ، ایخوب  ک غ هد ساکارید، یپل ،استر ا  کلیدی: گانواژ

 

 مقدمه

ای از هیدروکلوئیدها هبوتند کوه از دستهساکاریدها پلی

اتاال واحدهای مویوساکاریدی به یکدیگ  با پیویودهای 

شوید  ایو  پلیم هوای زیبوتی در گلیکوزیدی حاصل می

سووانتار نووود حوواوی تعووداد کووم یووا زیوواد واحوودهای 

منشووع  یووا حلقوووی  مویوسوواکارید بووا سووانتار ن ووی،

سواکاریدها در )سیکلوآمیلوزها  هبتند  ممک  اس  پلوی

های زیود  توسو  اتاواالت کوواالیبوی در دانل سلول
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هوا باشوند ها و خ بویت کی  با سای  اجزا مایند پ وتنی 

ساکاریدهای ساکاریدها به هم ا  پلیکه ای  دسته از پلی

و بوه  آزاد دارای کارب دهای بیولووییکی مهموی هبوتند

وزن شووید  های م ک  شونانته مویعنوان ک بوهیدرات

سواکاریدها ب وور ط یعوی ببویار گبوت د  پلیمولکولی 

بووود  ب وریکووه وزن مولکووولی آیهووا از خنوودهزار تووا 

)اسووتد  و همکوواران  خنوودمیلیون دالتووون متغییوو  اسوو 

    2015؛ یایگ و همکاران 2009؛ فیلیپس و ویلیام 2006

ساسووی در پایدارسووازی و به ووود یقو اسوواکاریدهاپلووی

داریود لوذا شونان  نواص ج یایی و حبی مواد هذایی 

های آیها از ه  دوجن وه علموی و دقیق سانتار و ویژگی

سوواکاریدها و صوونعتی ووو وری اسوو   شوونان  پلووی

های ذک  شد  میب  ییب  مگ  اینکه ای  ب رسی ویژگی

ت کی ات تح  ش ای  مناس  از من   مشر  استر ا  

پس نوال  سووازی شووید  از ایو  رو اسووتر ا  و و سو

سواکاریدها از منواب  جدیود همیشوه نال  سوازی پلوی

-مووورد توجووه پژوهشووگ ان مرتلووف بووود  اسوو   پلووی

-شوید که میساکاریدها از مناب  مرتلدی استحاال می

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

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

ساکاریدها از مناب  گیاهی به عل  ط یعی و کم و ر پلی

یبو   بوه سوای  بودن، دست سی بیشت  و قیمو  کمتو  

منوواب  ارجحیوو  دارد لووذا پژوهشووگ ان دائمووا  در حووال 

ب رسی گیاهان یاشنانته جه  شناسایی موارد احتمالی 

جهان با کارب دهای مرتلف در صنای  گویاگون هبتند )

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

    2015؛ یو و همکاران 2013

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

گویه از ای  جنس شناسایی شد  اس   ای  جنس در  61

ای دارد کوه در ای اهلو  پشوتهگویه گیا  بوتوه 32ای ان 

هوای ایو  ا رویند  زیبتگمناطق کوهبتایی و بیابایی می

گیا  عالو  ب  ای ان، ت کمنبتان، پاکبتان، ع اق، توالو، 

                                                      
1 Acanthophyllum C. A. Mey 
2 Caryophyllaceae 

قدقاز، افغایبتان و آسیای م کزی گوزارش شود  اسو   

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

خوبو     1375)مظد یان  متعلق به استان ن اسان اس 

های مهم ایو  جونس اسو    از گویه 3)یکائی  ایک غ هد 

-ایبوتاد هوای ای  گویه خوبی، خند سواله، دارای بو  

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

دهوی در ایتها سر  و تیز و ناری شد  اس   موسم گل

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

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

هوای از ریشوه   1379شود )قه مان مایند الوید یاف  می

که از  شودهای زیادی میای  گیا  در ط  سنتی استداد 

تووان بوه درموان سکبوکه، دفو  سونگ م ایوه، جمله موی

  تبکی  درد مداصل و سیاتی  و ورم طحال اشار  کو د

توان به اسوتداد  از ریشوه از کارب دهای صنعتی آن می

بوویژ  کارنایجوات گیا  در کارنایجات صونای  هوذایی 

حلواسووازی بمنظووور ریووگ بوو ی شوو ب  قنوودی مووورد 

اسووتداد  و ییووز اسووتداد  بووه عنوووان کووف کننوود  در 

ماینود  و شوویند  کارنایجات تولید محاوالت بهداشتی

   1390)جهان بی   شامپو و هی   اشار  ک د

های سونتی و صونعتی اشوار  شود  از با وجود استداد 

ت صورت گ فتوه بو  روی های گیا  خوب  م العاریشه

 61 ب وریکوه ازشناسایی ت کی ات آن ببیار ایدغ اس  

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

ایجام شد  که عمد  م العات ایجوام شود  ییوز بو  روی 

هوای متم کز بود  اس  و تنها ب رسوی آن هایساپویی 

 ساکاریدهای جنس خوبو  محودودایجام شد  روی پلی

و  6، ن اسوووایی5، افغایبوووتایی4گویوووه تماشوووایی 4بوووه 

؛ 1999)آریدرودیائووف و همکوواران اسوو   7یورینجیووایوم

؛ کوربووایوا و همکوواران 2003آریدرودیائووف و همکوواران 

-در ارت وا  بوا پلوی   2011بی  و همکاران ؛ جهان2003

                                                      
3 A. glandulosum 
4 Bracteatum 
5 Pungens 
6 Borszczowii 
7 Knorringianum 
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 ایخوبوو  کوو غ هوود سوواکاریدهای موجووود در ریشووچ 

 دتنها سواپویی  موجووای صورت یگ فته اس  و م العه

     2004در آن ب رسی شد  اس  )گایدی و همکاران 

ساکاریدها و بعل  ارت ا  ببیار یزدی  بی  سانتار پلی

های عملک دی آیها در صنع  براووص صونای  ویژگی

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

سواکاریدی بودون هوای پلویناوصیات فیزیکی محلول

از توجیوه علموی الزم ب نوووردار شونان  سانتارشوان 

ییب  لوذا ایجوام ه یووط م العوه تکمیلوی در شناسوایی 

ای ب نوووردار سوواکاریدها از اهمیوو  ویووژ سووانتار پلووی

سواکاریدهای موجوود در اس   در پژوهو پیو رو پلی

اسوتر ا  و پوس از  ایخوب  ک غ هود های گیا  ریشه

موجود در آن ساکارید هال  پلیتار سان ،نال  سازی

هووای آیووالیز شوویمیایی و پیشوو فته بووا اسووتداد  از روش

دستگاهی مورد ب رسوی قو ار گ فتوه اسو   ایو  اولوی  

سواکاریدهای موجوود در پژوهو ب  روی شناسایی پلی

 باشد  میای خوب  ک غ هد  ریشچ گیا 
 

 هامواد و روش

  استفادهمورد  مواد و گیاه ریشةجمع آوری 

از  1393داد موا  نو در  ایخوب  ک غ هود  یا گ یشچر

جمو   روووی ن اسوانواقو  در اسوتان  قوخوانمن قچ 

اهلل  یتوسو  دکتو  ولو یا گویچ گ ییشناسا و  شد یآور

 جنگلها و م اتو  یقاتمؤسبه تحق اسشن یا گ، یانمظد 

بوه  هوایشوهر   پس از ایتقوالگ ف ، ایجام واق  در ته ان

 ید خبو  یموواد نوارج ی سا حذفبمنظور  یشگا ،آزما

 بی ویویابتودا پوسوتچ  یوا ،گ یهوایشهر ی وییبه برو ب

آب شبتشوو توسو   و سوپس یوزخواقو تم بوسیلچآیها 

 هوای پوسو  گیو ی شود  دریهایو  ریشوه در  داد  شد

در تا زموان ایجوام آزمایشوات و  مجاورت با هوا نش 

  شدید یاتاق یگهدار یدما

دکبوت ان و  50-یسدادکس ج ،سلولز-ینواتیلآماتیلید

دالتون ،  200000تا  5000) رتلفم یمولکول هایوزنبا 

شودید   یوداری، سووئد  ن 2)اُپبواال 1یااز ش ک  فارماسو

 یدهایاسوتایدارد مویوسواکارو  3یدسولدوکبوا متیولید

 یل،مت ید 2،2 یمسد   ویکا)آم  یگماش ک  س از ،نال 

 یوداری)آلموان  ن از شو ک  مو غ  سولدویات یالپنتاس

 یودارین  از ش ک  فلوکا فلورواستی یت  ید  اسگ دید

 مورد اسوتداد  یمیاییمواد ش سای بازها و  یدها،شد  اس

 ب نوردار بودید  یشگاهیاز درجه نلوص آزما

 محلول در آب یدهایساکاریپل استخراج

ابتدا های گیا ، بمنظور استر ا  پلی ساکاریدها از ریشه

 یدر دموا %95 اتایول با استداد  ازنُ د شد   یهایشهر

افووزایو  جهو  و شوود تیموارسواع   9جووش بوه موودت 

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

 ،م حلوه یو اهدف از ایجوام   دگ دی یگزی تاز  جا اتایول

هوا و ی سواپویبرشوی از ، هوایهوا، خ بودایوهحذف ریگ

-یشوهر ی   در یهابودهای گیا  از ریشه یدهامویوساکار

در مجواورت بوا هووا  و صواف تیموار شود  یاهیگ یها

   شدیدنُش  

از ریشوچ گیوا  نشو   ی محلوول در آبپلی سواکاریدها

به صوورت   C° 80)توس  ی  لیت  آب   گ م 100) شد 

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

بار تک ار شود و در  3م حله  ی   ااستر ا  شدیدساع  

حاصل تا رسیدن بوه یو  سووم  یآب یهاعاار  ی یها

با استداد  از دستگا  تغلیظ کنندة تحو  نو  حجم اولیه 

توسو   یها از عاارة آبی پ وتن در ادامه  دگ دیتغلیظ 

و  ل و کل وفوو موبوتووای-1اسووتداد  از سوووا  ) روش

 )اسوتاب حوذف شودید  سایت یدیوی ک دن محلول یهوایی

 اتووایولافووزودن  بووا یدهاسوواکار یپلوو جداسووازی   1965

  و 1:3) شوود   یوویزدای پوو وتن یعاووارة آبوو بووه م لووق

 سوپسو  سواع  24یرچال به مودت دمای یگهداری در 

  شودایجوام کو دن سوسپایبویون حاصول  ییودسوایت ی

 یرومحلوول در آب   یدهایساکاری)پل حاصلرسوبات 

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

 شود  یویزدایووندر آب  پوس از حول شودنشبتشو و 

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

  یدشدنش   ، آلمان 2

 محلول در آب یدهایساکاریپل یسازخالص

از جداشوود ،  یدهایسوواکاریپلوو یسووازنووال بمنظووور 

یل و  سلولز-ینواتیلآماتیلیدهای ک وماتوگ افی ستون

 یدهایسواکاریپل  استداد  شد 50-یسدادکس ج یت اوا

شود   یویزدایووندر آب ها، ستون ورود بهاز  پیونام 

 سوپسع وور داد  شود   یک ومت م 45/0 یو از صاف حل

 یوارد سوتون ک ومواتوگ افساکاریدی نوام محلول پلی

  یمت سوایت 40×  یمت سایت 6/2) سلولز-ینواتیلآماتیلید

محلوول آب و  توسو  به ت تی  و شبتشوی ستون شد

مووالر  یو هلظو  صود  توا  یانبا گ اد یمسد یدکل  یآب

جمو   یهاف اکش در  هاساکاریدهلظ  پلی ایجام گ ف  

 ی سولدور یداس-توس  روش فنل از ستون آوری شد 

    1956)دبویس و همکاران  تعیی  شد

-یداز سوتون  شبته شود  بوا آب حاصول یهاف اکش 

سواکاریدهای نن وی  مقوادی  )پلوی سلولز-ینواتیلآماتیل

بیشت ی یب   به ایواط شبته شد  با محلول آبی کل یود 

وارد سواکارید اسویدی  داشوتند و در اداموه سدیم )پلوی

 یمت سوایت 6/1) 50-یسدادکس جو یستون ک وماتوگ اف

-یسدادکس ج ستون ی  شبتشوشدید  یمت سایت 70× 

 یحجمو یوانشد  با س ع  ج  ییزدایونآب  توس  50

 ف اکشو  یو و در یها گ ف   ب  ساع  ایجام یتل یلیم 9

و بوا  یجم  آورساکارید نال   )پلی هال  یدساکاریپل

  دشنش   یروش ایجماد

 شناسددایی قندد کدو وپددروتنین، مقددار  گیدریانددازه

 خالص ساکاریدیپل ةسازند یدیمونوساکار یواحدها

ب ادفورد )با اسوتداد   روشبا استداد  از پ وتنی   مقدار

  تعیووی  گ دیووداز اسووتایدارد آل ووومی  سوو م گوواوی   

روش از  قنود کول گیو یایداز ب ای و   1976)ب ادفورد 

 -D اسووتایدارد بووا اسووتداد  ازیدسووولدوری  )اس -فنوول

)دبوویس  شود  استداد  یایومت  490گلوکز در طول مو  

 یدیمویوسواکار یواحودها شناسایی   1956و همکاران 

 نال  و تعیوی  کموی آیهوا توسو  ساکاریدیسازید  پل

)سان   3400 یانمدل وار یگاز یک وماتوگ افدستگا  

  ینوهاز یووط موئ دسوتگا   سوتون صورت گ فو   یکاآم 

  و آشکارساز یک ومت م 2/0×  مت یلیم 32/0× مت   30)

م احول ایجوام  بود  ایشعله یویومورد استداد  از یوط 

بوه  C° 120 سوتون در یدماکار به ای  صورت بود که 

)بوا  C° 250 یباب  ماید و سوپس توا دموا یقهدق 2مدت 

در  یقوهدق 3و به مدت  یاف  یو  افزاب  دقیقه  C° 8 ی خ

ازت بوه عنووان گواز حامول بوا  شود  شوتهیگهدا دمواای  

موورد  یقوهبو  دق لیتو یلویم 2/1 یحجمو یوانس ع  ج 

و آشکارسواز  یققبم  تزر یاستداد  ق ار گ ف  و دما

سازی یمویوه و آماد   بود C° 300 و C° 250 ی به ت ت

 یدهایمویوسوواکار یتولآلوود هووایاسووتاتت وودیل آن بووه 

  1994روش خوواپلی  و کنوودی ) بووا اسووتداد  ازسووازید  

بووه عنوووان اسووتایدارد  1یواینوزیتووولم و از گ فوو ایجووام 

   شداستداد   یدانل

-یپلد یو وزن مولکدول یدرجده چدرخن ندور یینتع

 خالص ساکارید

درجه ب ای تعیی    1970) همکارانو  ریساز روش 

 ی پ ک یمت دستگا  پالر از ی با استداد یورخ نو

ایداز   واستداد  شد   یکا)سان  کشور آم  343 2الم 

 دستگا  توس  نال  ساکاریدیپل یوزن مولکول گی ی

با  3یمادزوش مدل باال یییل ت اوا با کارآ یک وماتوگ اف

×  8/7سان  توسو یاپ  ) TSK-GEL PWXLستون 

   1970 همکارانو  ریسصورت گ ف  )  مت یلیم 300

س ع   و یمموالر سولدات سد 1/0محلول  باستون 

 و شبته شد یقهب  دق لیت یلیم 6/0 یحجم یانج 

شکب  یور  ی آشکارساز مورد استداد  از یوط و 

 ییاپ   بود  منحن یمادزو،)ش RID-10Aمدل 

رسم دکبت ان  یبا استداد  از استایداردها ی  اسیونکال

                                                      
1 Myo-inositol 
2 Perkin-Elmer 
3 Shimadzu 
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محلول در  نال  ساکاریدیپل یوزن مولکولو  گ دید

)سون و  محاس ه شد ی  اسیونکال یمنحن توس آب، 

   2010همکاران 

 خالص  ساکاریدیپل مادون قرمزطیف فرابنفن و 

جه  پی ب دن به وجود پ وتنی  و  ف ابندوطیف 

-با ایداز  اسیدهای یوکلنی  در سانتار پلی ساکارید

 280 یهدر یاحساکارید نال  گی ی جذب محلول پلی

 یک  یانیایومت  توس  دستگا  اسپکت وفوتومت  وار

مادون ق مز  یفط و  یکا)سان  کشور آم  1یوب -100

جه  پی ب دن به یوط گ و  های  نال  ساکاریدیپل

 2یکولِ مادون ق مز مدل ی سنجیفبا استداد  از ط عاملی

پس از تشکیل ق ص ی    یکاآم  ،3یبون)مد 5700

-یپلبا یم پودر ب ومور پتاسمت ی از مرلو  میلی

-4000ب حب  ف کایس در محدود   نال  ساکارید

400 1-cm 2006)رای  حاصل شد    

و  یدودا پر یداسدیوناکس ،یدینداقص اسد یدرولیزه

 خالص ساکاریدیپل یتاسم یهتجز

 یدرولیزه   ب ای ایجام2008)روش تایگ و همکاران از 

  ب ور استداد  شدنال   ساکاریدیپل یدیاس یاق 

 لیت یلیم 30 با نال  ساکاریدیپل گ میلیم 80نالصه، 

 °C یدما) ی فلورواستت ی یدموالر اس 05/0محلول 

 ساکاریدیشد و پل یدرولیزه  ساع  16 به مدت 80

  یدگ د یدویحذف رسوبات سایت  جه شد   یدرولیزه

 گذارییام 1 ساکاریدیرسوبات جداشد  تح  عنوان پل

شد و در  یالیزساع  د 24به مدت  ییرو یالشدید  س

-یو تح  عنوان پل آوریایتها ف اکش  جداشد  جم 

 یبهدر ک ماید یباق یال  سگ دید گذارییام 4 ساکارید

رسوب  اتایول با  کیلو دالتون cut off 5/3) یالیزید

  اویتح  عن ی به ت ت ییرو یالداد  شد و رسوب و س

ها ف اکش  یتمام  شدید ییامگذار 3و  2 ساکاریدیپل

ی گاز شدن توس  دستگا  ک وماتوگ افیپس از نش 

                                                      
1 Varian Cary 100-Bio 
2 Nicolet 
3 Madison 

م ابق آیچه در برو شناسایی واحدهای مویوم ی 

  شدید یزآیال ساکارید نال  عنوان شد،سازیدة پلی

 یهو تجز یوداتپ  یداسیوناکبجه  ایجام آزمایو 

توس  محلول نال   ساکاریدیپل گ میلیم 20 ،ی اسم

شد و  یداکب لیت  یلیم 25) یمسد یوداتموالر پ  04/0

 233 طول مو  در یک ار ساع  4ه   جذب آن یزانم

ب   در ش ای  یگهداری یمویه در تاریکی یایومت  

 قداربا باب  شدن م یداسیوناکب اتمام ف ایند  یدگ د

 مازاد سدیمیوداتشد و پ  یی ساع  تع 96جذب پس از 

 و یودات  ما ف پ یدحذف گ د گلیکولیل با افزودن ات

 هایتوس  روش ی به ت ت تولیدی  می یدفاس

موالر  053/0با محلول  یت اسیونو ت یاسپکت وفتومت 

آزمون اکبایو   محلول حاصل از یدشد یی سود تع

توس   در ادامهشد و  یالیزساع  د 48به مدت  یوداتپ 

 12به مدت  C° 25 ی)دما یمسد یدریدب وه گ میلیم 50

کامل توس   یدرولیزه ی   در یهایدگ د یساع   نن 

و  ایجام شد ی فلورواستت ی یدموالر اس 2محلول 

دستگا  شدن توس   یلهپس از است محاوالت حاصل

 ییم ابق آیچه در برو شناسا، یگاز ک وماتوگ افی

نال  عنوان  ساکاریدیسازیدة پل یمویوم  یواحدها

   2011و همکاران  بی )جهان شدید یزآیالشد، 

 خالص ساکاریدپلی له کردنیمت 

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

از آن سوواکارید نووال  و تشووکیل محاوووالت حاصوول 

 بواشود   یلوهمحاوالت متهیدرولیز ک دن   استداد  شد

و  ی فلورواسوتت ی یدموالر اس 2و محلول  ی ف م یداس

 یمسود یدریودب وه توس  مازاد یداس سپس نن ی شدن

ییز بوا ت ودیل شودن  لدیتولآ هایاستات تولید  ایجام شد

 یدریودای -ی یودی مرلوو  پ توسو  حاصول هاییتولآلد

  ساع  1 زمان مدت) C° 90 ب، در حمام آ 1:1) ی است

 یلهمت یمهی یتولآلد هایاستات ی و در یها صورت گ ف 

 سونجطیوف – یگواز یک وماتوگ اف دستگا  شد  توس 

 – یگوواز یدسووتگا  ک وموواتوگ اف  شوودید یزآیووال یج موو

 ینووهسووتون موئمووورد اسووتداد  بووه  یج موو سوونجطیووف
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  یک ومتو م 2/0×  متو یلویم 22/0× متو   25) یکوارتز

باب    یقهدق 2مدت ) C° 110 درستون  مایبود  دز مجه

  بوو  دقیقووه C° 15 خ)بووا یوو  C° 270 او سووپس توومایوود 

 شوتهدموا یگهدا ایو در  یقهدق 40و به مدت  یاف  یوافزا

 شد  

 سداکاریدای پلدیهسدته ی رزوندان  مننداط یفط

 خالص

جهو   ایهبته یسرزویایس مغناط سنجیفطدستگا  از 

 13-کو ب های هبته یسرزویایس مغناط هاییفطب   

مگوواه تز  13/500در  سوواکارید نووال ،یو پ وتووون پلوو

 یمگوواه تز بوو ا 75/125پ وتووون و هووای هبووته یبوو ا

  اسووتداد  شوود C° 27 یدر دمووا13-کوو ب  هووایهبووته

 یالپنتاسو یول،مت ید 2،2 یمسوداستایدارد مورد استداد  

ید سواکاریبوود  پلو یوهبای 2 یو زمان بازدار سولدویات

اکبوید دوتو یم  ابو یدر حالل بپس از حل شدن  نال 

و  دسوتگا  قو ار گ فو  یسق   مغناط دو ی ب  9/99%)

رزویوایس  سنجیفطدستگا  توس   شد  یجادا یی اتتغ

بوا جبوم اسوتایدارد، بوه  یه، در مقاسایهبته یسمغناط

 یمیاییشو ییجابجوا) با ارتداط متداوت هاییی صورت پ

   گ دیدب     داد  شد مایوی ppmب  حب   های پ
 

 نتایج و بحث

 ساکارید غالبپلی سازیاستخراج و خالص

هووا اشووار  شوود همووای ور کووه در برووو مووواد و روش

 هوواییشووهر موجووود درمحلووول در آب  سوواکاریدیپلوو

آب بووا  توسوو  اسووتر ا   ایخوبوو  کوو غ هوود  یووا گ

 ی ت سووو در یهایووو  و یووویزدا  ، پووو وتنی C° 80) داغ

بووا  ی یهوواییجوودا شوود و پووس از شبتشووو اتووایولبووا 

-یپلوریوگ   یود، نشو  گ دم لوق، اسوت  و اتو  اتایول

 بووود کووه کووم ریووگ ایقهووو  نشوو  شوود  سوواکارید

دالل  بو  یانوال  بوودن آن داشو  لوذا جهو  نوال  

 هووایسووتون از بووه ت تیوو  شوودن آن و همگوو  سووازی

سوووولولز و -اتیوووولآمینووووواتیوووولید یک وموووواتوگ اف

ف اکشوو   یوو در یها  اسووتداد  شوود 50-یسوودادکس جوو

بووه روش و  آوریجموو  ،)پلووی سوواکارید نووال   هالوو 

 یدسوواکاریپلوو یوودرایوودمان تولنشوو  شوود  ایجمووادی 

خوبو   یوا گ هواییشوهاز رحاصول  و نوال  نال یا

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

 آزموونکوه بوه بوود  یدسود کوامال نوال  یدسواکاریپل

ب ادفووورد پاسووف مندووی داد و فاقوود جووذب در یووواحی 

یوووایومت  از طیوووف فووو ابندو بوووود کوووه  280و  260

بیوووایگ  عووودم حضوووور پووو وتنی  و اسووویدیوکلنی  در 

و کارآموود بووودن روش سوواکارید نووال  سووانتار پلووی

-  پووودر پلوویاسوو نووال  سووازی مووورد اسووتداد  

و  یمیاییشوو یزهووایآیال در حاصوول سوواکارید نووال 

موووورد  مولکوووولی سوووانتار یوووی تعبووو ای  یدسوووتگاه

 گ ف    ق اراستداد  

 ةسدازند یواحددهاشناسدایی قند کدو و  تعیین مقدار

 خالص ساکاریدیپل

گیو ی بوا پس از ایداز  نال  ساکاریدیقند کل پل قدارم

 کووه محاسوو ه شوود %2/98 ،یدسووولدوری اس -فنوولروش 

حاصل  ساکاریدیپل یباال نلوص ببیار چدرجدالل  ب  

منظوور   بداشو  ایخوب  کو غ هود  یا گ هاییشهر از

 ساکاریدیپل ةسازید یدیمویوساکار یواحدهاشناسایی 

 یدتوسو  اسو سواکاریدیپلو ،و تعیی  کموی آیهوا نال 

 ةسوازید یدیمویوسواکار یبه واحدها ی فلورواستیت 

پووس از مویوم هووای حاصوول و  گ دیوود یوودرولیزنووود ه

در  م بوطوه ت ودیل و یتولآلد هایشدن به استات یلهاست

  شکل یدشد یزآیال یگاز یدستگا  ک وماتوگ اف یهای  با

طیووف ک وموواتوگ ام گووازی محاوووالت حاصوول از  1

 دهود موییشوان سواکارید نوال  را هیدرولیز کامل پلی

مقایبه آیها بوا  های حاصل ومحاس ه س ح زی  منحنی

 سواکاریدیپلو استایداردهای مورد استداد  یشان داد که

 ، آرابینوزگلوکز م ی گاالکتوز،مویو ینال  از واحدها

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

نوال  ریشوچ گیوا  سواکارید لذا پلوی اس شد   یلتشک

مقایبوه   ی  گلوکوو گاالکتوان اسو  ایخوب  ک غ هد 

هووای مووولی واحوودهای یتووایج حاصوول از یوووط و یبوو  
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-خوب  ک غ هد ساکارید نال  مویوم ی سازید  پلی

با سه گویه یورینجیایوم، تماشایی و ن اسایی یشان  ای

دهد که تنها گویچ حاوی مویوسواکارید موایوز، گویوچ می

گویووچ دیگوو  واحوودهای  خهووارای اسوو  و در کوو غ هوود 

هوای مویوم ی گواالکتوز، گلووکز و آرابینووز بوا یبو  

خوبو  ای وجوود داریود  مولی مرتلف با گویچ ک غ هد 

  و 1/6دارای یب   بیشوت ی از گواالکتوز ) ایک غ هد 

گویووچ تماشوایی بووا یبوو    سووه  یبوو   بوه 9/2گلووکز )

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

یبوو    و افغایبووتایی بووا  2  و گلوووکز )3/5کتوز )گوواال

گویوچ  و کمتو  یبو   بوه  3/1  و گلووکز )3/5گاالکتوز )

  بوود  17  و گلوکز )35یورینجیایوم با یب   گاالکتوز )

 ها مشابه اس یب   مولی آرابینوز تق ی ا  در تمام گویه

آریدرودیائوووف و ؛ 1999 ائوووف و همکوووارانی)آریدرود

بوی  و ؛ جهان2003کوربایوا و همکاران ؛ 2003همکاران 

    2011همکاران 

 

 
 ایچوبک کرک غده یاهگ یشهخالص ر ساکاریدیسازندة پل یمونومر یواحدها یگاز یکروماتوگراف یجنتا -1شکو 

 

 خالص ساکاریدیپل یوزن مولکول

ساکارید نال  بوا اسوتداد  از ک وماتوگ ام پلی 2شکل 

را یشوان  باال یییل ت اوا با کارآ یک وماتوگ افدستگا  

حاصول از  یمنحنشود دهد  همای ور که مشاهد  میمی

کوه  را یشان داد ف دیو منحا به متقارن ی پ ،دستگا 

 یبوهمقا از  بوودنوال   یدساکاریهمگ  بودن پل یایگ ب

اسوتایدارد  هواییبوا منحنو نوال  سواکاریدیپل یمنحن

نوال   سواکاریدیپلو یوزن مولکوول یایگی دکبت ان، م

وزن  کوووه بیشوووت  از شووود محاسووو ه یلودالتوووونک 2/35

کمتو  از وزن  و  یلودالتونک 26) تماشاییگویه  یمولکول

و   یلودالتووونک 37) افغایبووتایی هووایمولکووولی گویووه

بووود )آریدرودیائووف و   یلودالتووونک 38) یورینجیووایوم

بوی  و ؛ جهان2003؛ کوربایوا و همکاران 1999همکاران 

خوبوو  ایجووام مقایبووه وزن مولکووولی    2011همکوواران 

با گویوچ ن اسوایی بوه علو  عودم گوزارش  ایک غ هد 

 مقدار آن در مقاالت خاپ شد  امکان پذی  ی ود 
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 باال ییژل تراوا با کارآ یکروماتوگراف خالص با استفاده از دستگاه ساکاریدیکروماتوگرام پل -2شکو 

 

 مادون قرمز یفطو  ینورچرخن ةدرج

بوا دسوتگا   نوال  سواکاریدیپلو ییوورخو نو چدرج

𝐷[α] +5/178° گی ی و مقدارپالریمت  ایداز 
محاسو ه  20

یبو    αاتاواالت یووط  یادزوجود سهم  بیایگ  شد که 

-لوذا موی نال  اس   ساکاریدیدر سانتار پل βبه یوط 

توووان این ووور اسووتن ا  کوو د کووه واحوودهای مویوووم ی 

سواکارید گاالکتوز که برو اعظم اسکل  سانتاری پلوی

 αدهند اهل  از ط یق اتااالت یوط نال  را تشکیل می

 هوایگو و  یووط اید  بمنظور شناساییبه هم متال شد 

 یوفط، نوال  یدسواکاریپلوموجود در سوانتار  عاملی

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

 3   هموای ور کوه در شوکل 3)شوکل  ق ار گ ف  یب رس

 ی نال  پ یدساکاریمادون ق مز پل یفشود طیم ید د

داد  یشوان  cm-1 1/2342را در محودودة  یبزرگو یدةکش

در  ی اس   پ  OH) یدروکبیله هایگ و  که م بو  به

کو ب    H-C)دهندة اتااالت یشان cm-1 3/3291محدودة 

 5/1633 پیو  در محودودة وواحودهای قنودی  6شمار  
1-cm م بوو  بوه  هایجذب  دهدرا یشان می یوستهآب پ

 2/1459در محودودة  هادر سانتار حلقه C-Hارتعاشات 
1-cm   1 1/7713و-cm مشور   مجزا ی به صورت دو پ

 بیووایگ   cm-1 6/2114  طیووف در یاحیووچشوود  اسوو   

وجوود  و اسو   C-O-C) یوا گلیکوزیودی اتااالت اتو ی

 بیوایگ  cm-1 2/6102و   cm-1 4/7910  سیگنال در یاحیوچ

  C-O-H) یم بووو  بووه اتاووال الکلوو یکششوو اتارتعاشوو

 cm-1 5/847تو  در محودودة سیگنال بوزر وجود   اس 

تو  یب   به سیگنال کوخو   α)م بو  به اتااالت یوط 

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

یب   به یووط  α بیایگ  وجود سهم بیشت  اتااالت یوط 

β  کوه یتوایج حاصول از درجوچ  س قندهاکل در سانتار

عودم مشواهدة   را تایید می ک د +5/178° یوریخ نو

  0220-0240و ) cm-1 1700-1740) جووذب در یووواحی

1-cmدر  پ وتنی  )اسویدهای یوکلنیو  عدم وجود  یایگ ب

یتوایج حاصول از بوا بود که  نال  یدساکاریسانتار پل

 1/780پیو  در یاحیوچ   م ابق  داشو آزمون ف ابندو 
1-cm های پی ایوزی در سوانتار پلویبیایگ  وجود حلقه-

-گ فو  پلوی ساکارید نال  اس  لذا موی تووان یتیجوه

-خوب  ک غ هود های ساکارید نال  حاصل از ریشه

هوای پی ایووزی و هو  از واحدهای مویوم ی با حلقه ای

 تشکیل شد  اس   β و αآیوم ی  دو شکل
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 ایچوبک کرک غده یاهگ یشةخالص حاصو از ر ساکاریدیپل مادون قرمز یفط -3شکو 

 

 خالص  ساکاریدیپل یتاسم یهو تجز یودا پر یداسیوناکس یدی،ناقص اس یدرولیزحاصو از ه یجنتا -1جدول 

   های مولییب     ف اکش  ها

 مایوز آرابینوز گاالکتوز گلوکز گلیب ول 

      هیدرولیز یاق  اسیدی

 ______ ______ 00/1 ______ ______ 1ساکارید پلی
 ______ ______ 00/1 ______ ______ 2ساکارید پلی
 97/0 00/1 ______ 14/3 ______  3 ساکاریدپلی

 99/0 00/1 ______ 08/3 ______ 4ساکاریدپلی

      محاوالت اکبیداسیون پ یودات

 ______ 00/1 04/4 98/2 82/12 هیدرولیز کامل اسیدی
      تجزیه اسمی 

 ______ 00/1 96/3 11/3 31/13 نار  از کیبه دیالیز

 ______ ______ ______ ______ ______ رسوب در کیبه دیالیز

       یدرولیز)رسوب پس از ه 1ساکارید پلی

       یالیزد یبه)رسوب در ک 2 ساکاریدپلی

       یالیزد یبهدر ک ییرو یال)س 3ساکارید پلی

       یالیزد یبهاز ک ی ون)ف اکنو ب 4ساکارید پلی
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و  یدودا پر یداسدیوناکسیدی، نداقص اسد یدرولیزه

 یتاسم یهتجز

  ،یدرولیز)رسوب پس از ه 1ساکارید پلی خهار ف اکش 

 3سواکارید پلوی ، یالیزد یبه)رسوب در ک 2 ساکاریدپلی

)فو اکنو  4ساکارید پلی  و یالیزد یبهدر ک ییرو یال)س

یواق   یودرولیزه پوس از ایجوام  یالیزد یبهاز ک ی ونب

 در ادامه وشدید  یاف نال ، باز ساکاریدیاز پل یدیاس

 توسو  ی فلورواست ید ت یاس با کامل یدرولیزهپس از 

جه  شناسوایی واحودهای  یگاز یدستگا  ک وماتوگ اف

 1 قو ار گ فتنود  جودول یزموورد آیوالمویوم ی سازید  

-در پلوی گواالکتوز دهد که واحدهای مویوم ییشان می

، گلووکز مایوز واحدهای مویوم یو  2و  1 هایساکارید

بوا   وجوود داریود  4و 3 هایسواکاریدپلیدر  و آرابینوز

واحودهای کو د کوه  اسوتن ا  تووانیم تکیه ب  ای  یتایج

 سواکارید نوال یپلو یسوازید  اسوکل  اصول گاالکتوز

، گلووکز و آرابینووز مایوز واحدهای مویوم یهبتند و 

  یدنال  ق ار گ فته ا ساکاریدیپل یجای  ایهدر شانه

بیایگ   یوداتپ  یداسیوناکب حاصل از آزمون یجیتا

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

 اتااالت استن ا  ک د که سهمتوان لذا می بود ی ف م

نال   یدساکار  در سانتار پلی1→6) یا 1→ یوط

 ب اب  2 در حدودشد  ما ف پ یودات   مقدار باالس 

 لذا می توان یتیجه گ ف  بود یدف می اس تولید

در ها و مشتقات آن  1→2)   یا1→4) مایند تیاتااال

ها یا مقدار آن داریدینال  وجود  ساکاریدیپل سانتار

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

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

 یتایج  ساکارید نال  وجود داریدسانتار پلی

 اکبیداسیون محاوالت حاصل از یگاز یک وماتوگ اف

یشان  ، 1)جدول پس از ایجام هیدرولیز کامل یوداتپ 

 ی وجود مقادگلوکز، گاالکتوز، آرابینوز، حضور  دهندة

عدم  بود و عدم حضور مایوز   ولیبگل یقابل توجه

 یاس  که تمام واقعی  ی ا یایگ ب مایوزحضور 

 ، 1→4، )1→ ی یظ یاتااالت یمایوز دارا یواحدها

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

  از ط ف دیگ  حضور گلوکز،   هبتند1→3اتااالت )

دهد که ب نی از واحدهای گاالکتوز، آرابینوز یشان می

توایند التی هبتند که یمیمویوم ی یام  د  دارای اتاا

،  1→6،3) ، 1→3)توس  پ یودات اکبید شوید مایند 

قابل توجه  مقادی وجود     1→3،2) و  1→4،3)

 یا 1→ یوطد اتااالت یاوجود تعداد ز یایگ ب گلیب ول

)ایش ود و  نال  اس  ساکاریددر سانتار پلی  1→6)

؛ کائو و همکاران 2003؛ جوشی و کاپور 2001همکاران 

2006   

حاصل از  یتایجعدم مشاهدة رسوب در کیبچ دیالیزی 

کامل اسکل   یدشدناکب یایگ   ب1)جدول ی اسم یهتجز

اس    یوداتتوس  پ  نال  ساکاریدیپل یاصل

-یپل یکه اسکل  اصل یتیجه گ ف  توانیم ی بناب ا

 یظی  یاتااالت ،ایخوب  ک غ هد نال   ساکارید

  1→4،6  و )1→2،6، )1→ ، 1→6 ، )1→2 ، )1→4)

   2010؛ سون و همکاران 2008)تایگ و همکاران  دارد

 پلی ساکارید خالص متیله کردن

، هشوو  ت کیوو  متدوواوت حاصوول از یتووایج 2جوودول  

سواکارید پلوی یج مو سونجیوفط -یگاز یک وماتوگ اف

 ییپوس از شناسوا ت کی وات ی ا  دهدنال  را یشان می

، 4، 3، 2، موایوز یولتتو ا مت -6، 4، 3، 2ع ارت بودید از: 

، 3، 2 گلووکز،  یولمت یتو  -6، 4، 2 ،گلووکز یلتت ا مت -6

 -4، 2، گواالکتوز یلمت دی -4، 3، گاالکتوز یلمت یت  -4

 -4، 2و  آرابینووز یلمت یت  -4، 3، 2، گاالکتوز یلمت دی

، 96/1 یمول هایبا یب   ی که به ت ت آرابینوز یلمت دی

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

-یم ی بناب انال  وجود داشتند   ساکاریدیسانتار پل

 نوال  سواکاریدیپل یکه اسکل  اصل یتیجه گ ف  توان

اتاواالت   از واحدهای گواالکتوز بوا ای خوب  ک غ هد

 یجیتوا  اس تشکیل شد    1→6،2و )  1→6،3)،  1→6)

یبوو   حاصوول از  یق لوو یجیتووا ،ه کوو دنیلووحاصوول از مت

 یوزنوال  و ی سواکاریدیسازید  پل واحدهای مویوم ی

 یداسویوناکب ،یدیاسو یواق  یدرولیزحاصل از ه یجیتا
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 یجیتووا یوو کوو د  ا یوودرا تائ ی اسووم یووهو تجز یوووداتپ 

 5اشووکال حلقوووی فورایوووزی )یشووان داد کووه  ی همچنوو

 یواحوودها یتمووامووولعی  در سووانتار وجووود یوودارد و 

 ینووال  دارا سوواکاریدیسووازید  پلوو یدیمویوسوواکار

)مورالیو  ریشونا و  هبوتند ولعی  6) ی ایوزیاشکال پ

های مولی واحدهای گاالکتوز مجموط یب     2007رائو 

هوای با مجموط یب    1→6،2و )  1→6،3)با اتااالت 

 1→مولی واحدهای مایوز، گلوکز و آرابینوز با اتاوال 

هوای ف عوی ب اب  اس  لذا می توان یتیجه گ فو  شوانه

ساکارید نال  تماما  توس  واحدهای مایوز، گلوکز پلی

-مقدار درصد ایشعاب پلویرسند  و آرابینوز به ایتها می

 2بوا م اجعوه بوه جودول  ایخوب  کو غ هود ساکارید 

 شد  ب آورد %26حدود 

 

 خالص  ساکاریدیپل یالسیونمت یزآنال GC-MS یجنتا -2جدول 

 یوط اتاال (m/z) های ج میف اگمن  یب   مولی قند متیله شد 

 →Manp-(1 43،45،71،87،101،117،129،145،161،205 96/1 مایوز یلت ا متت -6، 4، 3، 2

43،45،71،87،101،117،129،145،161،205 05/3 گلوکز یلت ا متت -6، 4، 3، 2  Glcp-(1→ 

43،45،71،87،101،117،129،161،233،277 13/3 گلوکز یلمت یت  -6، 4، 2  3)-Glcp-(1→→ 

43،87،99،101،117،129،161،189،233 24/6 گاالکتوز یلمت یت  -4، 3، 2  6)-Galp-(1→→ 

43،87،99،129،189،233 92/1 گاالکتوز یلمت دی -4، 3  →2,6)-Galp-(1→ 

43،87،117،129،189 01/4 گاالکتوز یلمت دی -4، 2  →3,6)-Galp-(1→ 

43،87،101،117،161 12/1 آرابینوز یلمت یت  -4، 3، 2  Arap-(1→ 

43،59،101،117،129،174،201،233 31/1 آرابینوز یلمت دی -4، 2  →3)-Arap-(1→ 

 

هدای پروتدون و هسدته ی رزونان  مننداط آزمون 

 کربن

های پ وتون و کو ب  از طیف رزویایس مغناطیس هبته

ساکارید نال  ب ای تکمیول ف اینود تعیوی  سوانتار پلی

خوبو  کو غ هوای ساکارید نال  حاصل از ریشوهپلی

طیوف رزویوایس مغنواطیس  4استداد  شد  شکل  ایهد 

دهود  ساکارید نال  را یشان میهای پ وتون پلیهبته

، 05/5، 85/4ی در یوواح یگنالوجود سشکل، با توجه به 

 هوایدهنودة پ وتوونیشوان ی به ت ت ppm 21/5و  16/5

-αمووایوپی ایوز، -α-Dآرابینوپی ایوووز، --L یآیوووم 

D- گلوکوپی ایوووووز وα-D- گوووواالکتوپی ایوز اسوووو 

؛ آریدرودیائوووف و 1999)آریدرودیائوووف و همکووواران 

بوی  و ؛ جهان2003؛ کوربایوا و همکاران 2003همکاران 

  ایوو  یتووایج بووا یتووایج حاصوول از طیووف  2011همکوواران 

هووا کووه بیووایگ  وجووود هوو  دو یوووط مووادون ق مووز یمویووه

سواکارید نوال  بوود در سوانتار پلوی و  αاتااالت 

 داش  م ابق  



 1397سال  /2شماره  28هاي صنایع غذایي/ جلد نشریه پژوهش                                                               نیبجهانو  يسیمالو     96

 

 
 خالص ساکاریدیپل های پروتونیف رزونان  منناطی  هستهط -4شکو 

 

-کو ب  پلویهای طیف رزویایس مغناطیس هبته 5شکل 

در  یگنالسو دهود  وجوودساکارید نوال  را یشوان موی

دهند  یشان ی به ت ت  ppm 102و  101، 100، 94 ییواح

-α-Dآرابینوپی ایووووز، --L یآیووووم  هوووایکووو ب 

-α-Dگووووووواالکتوپی ایوز و -α-Dگلوکوپی ایووووووووز، 

های ذک  شود  بیوایگ  وجوود یگنالسمایوپی ایوز اس   

اشووکال حلقوووی پی ایوووزی در سووانتار تمووام واحوودهای 

ساکارید نال  اسو  مویوساکاریدی تشکیل دهندة پلی

واحودهای مویووم ی یوام  د  های فورایوزی زی ا حلقه

ای  یتایج با   شودظاه  می ppm 105در یواحی باالت  از 

یتایج حاصل از طیف مادون ق مز پلی سواکارید نوال  

هوای و ییز آزمون متیله ک دن م ابقو  داشو   سویگنال

 آمد  اس   3ها در جدول م بو  به سای  ک ب 

 
 خالص ساکاریدیپل 13-کربنهای طیف رزونان  منناطی  هسته -5شکو 

 

گاالکتوز را  6شمارة ک ب    ppm 6/69 یهدر یاح یگنالس

 ppm 2/80و  8/79و سیگنال در یواحی در محل اتاال 

گاالکتوز را در محل  3و  2های شمار  به ت تی  ک ب 

بعالو  وجود   دهندیشان میهای ف عی اتاال به شانه

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

آرابینوز و گلوکز را در محل اتاال  3های شمارة 

؛ 1999دهند )آریدرودیائف و همکاران یشان می

؛ کوربایوا و همکاران 2003آریدرودیائف و همکاران 

 حاصل از ای  یج یتا   2011بی  و همکاران ؛ جهان2003

و  ییورخ نو چدرجتعیی  از  صلحا یجبا یتا برو

از  یادیز ی مقاد دادمیکه یشان طیف مادون ق مز 
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وجود  ساکارید نال یدر سانتار پل αاتااالت یوط 

 داش    همروایی، دارد

مادون  سنجیفحاصل از ط یجیتا یلو تحل یهبا تجز

سازید ، یدی مویوساکار یواحدها یی ق مز، تع

 یهو تجز یوداتپ  یداسیون، اکبیدیاس یاق  یدرولیزه

 یفحاصل از ط یجک دن هم ا  با یتا یلهمت یزآیال ی ،اسم

آمد  در شکل ، سانتار رزویایس مغناطیس هبته سنج

 یشهنال  استحاال شد  از ر ساکاریدیپل یب ا 6

 شود پیشنهاد می ایخوب  ک غ هد ا  یگ

 

 خالص  کاریدسایپل 13-کربنهای رزونان  منناطی  هسته یمیاییش ییجابجا یرمقاد -3جدول 

 δ (ppm)جایی شیمیایی، جابه واحدهای قندی
C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 

→2,6)-α-D-Galp-(1→ 1/101 8/79 6/73 3/69 5/71 7/69 
→3,6)-α-D-Galp-(1→ 0/101 1/72 2/80 6/71 5/71 6/69 

α-D-Glcp-(1→ 2/100 0/72 9/73 2/70 6/72 8/61 
→6)-α-D-Galp-(1→ 1/101 5/69 6/70 1/70 3/71 6/69 

α-D-Manp-(1→ 2/102 6/70 3/71 8/68 2/73 5/61 
→3)-β-L-Arap-(1→ 7/93 5/69 5/74 9/69 7/63 ______ 

β-L-Arap-(1→ 9/93 6/69 0/70 3/70 7/63 ______ 

→3)-α-D-Glcp-(1→ 3/100 9/71 8/83 1/71 2/73 9/61 

 

 
 ایچوبک کرک غدهیاه گ هاییشهخالص حاصو از ر ساکاریدیپل یبرا یشنهادشدهساختار پ -6شکو 

 

مقایبه یتایج حاصل از ای  پژوهو با یتایج حاصل از 

های خوب  تحقیقات سای  محققی  ب  روی سای  گویه

 6) ایخوب  ک غ هد دهد که تعداد ایشعابات یشان می

 تماشاییعدد ،  7) خوب  افغایبتاییعدد  در مقایبه با 

عدد  کمت  اس   یوط واحدهای  9) ن اساییعدد  و  7)

و  افغایبتایی, ن اساییمویوم ی سازیدة سه گویچ 

مشابه و شامل گلوکز، گاالکتوز و آرابینوز  تماشایی

عالو  ب  واحدهای  اید خوب  ک غ هاس  درحالیکه 

از یظ  باشد  مویوم ی یام  د  حاوی مایوز ییز می

خوب  ها در تعداد واحدهای مویوم ی موجود در شانه

و  9 خوب  افغایبتایی، در 10 ایک غ هد و  ن اسایی

از  ایخوب  ک غ هد اس  لذا  8 خوب  تماشاییدر 

ها مشابه با یظ  تعداد واحدهای مویوم ی در شانه

و بیشت  از دو کویچ دیگ  اس   ب نالف  ن اساییکویچ 
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که اتاال  تماشاییو  افغایبتایی، ن اساییسه گویچ 

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

اتاال واحدهای گلوکز به یکدیگ  و ییز به  ایک غ هد 

  اس   در تمام 1→3)ساکارید از یوط زیجی  اصلی پلی

های مورد ب رسی گاالکتوز سازیدة اسکل  اصلی گویه

ساکارید اس  و سای  واحدهای مویوم ی به آن پلی

؛ آریدرودیائف 1999متالند )آریدرودیائف و همکاران 

بی  ؛ جهان2003؛ کوربایوا و همکاران 2003و همکاران 

   2011و همکاران 
 

 نتیجه گیری

سواکارید در ای  پژوهو جداسازی و تعیی  سانتار پلی

 ایخوبو  کو غ هود هوای گیوا  هال  موجود در ریشه

سواکارید بوا آب مورد ب رسی ق ار گ ف   استر ا  پلوی

هووای ک وموواتوگ افی داغ صووورت گ فوو  و از سووتون

سواکارید سلولزی و سدادکس ب ای نوال  سوازی پلوی

ساکارید نال  جدا گ دیود  استداد  شد و در یهای  پلی

پو وتنی  و اسویدهای یوکلنیو  ساکارید نال  فاقد پلی

بود و درصد قند باالیی داشو   یتوایج آیوالیز شناسوایی 

واحدهای مویوم ی سازید  یشوان داد کوه از واحودهای 

گاالکتوز، گلوکز، آرابینوز و مایوز تشکیل شود  اسو  و 

-مویوم  هال  سازیدة آن گاالکتوز اس   سوانتار پلوی

الیز هووای آیووسوواکارید نووال  توسوو  تلدیقووی از روش

، یدیاسو یواق  یودرولیزهشیمیایی و دسوتگاهی ماینود 

 یلووهمت یزآیووال ی ،اسووم یووهو تجز یوووداتپ  یداسوویوناکب

رزویووایس  سوونج یووفطو  ، طیووف مووادون ق مووزکوو دن

های پ وتون و ک ب  مورد ب رسی ق ار مغناطیس هبته

گ ف  و یتایج حاصل یشان داد که واحدهای مویووم ی 

سواکارید سوانتار پلویگاالکتوز سازیدة اسوکل  اصولی 

نال  هبتند و واحدهای مویوم ی گلوکز، آرابینووز و 

تووان ایود  لوذا مویهای ف عی ق ار گ فتهمایوز در شانه

هوای ساکارید هال  حاصل از ریشوهیتیجه گ ف  که پلی

بوا سواکارید منشوع  اسو   ی  پلی ایخوب  ک غ هد 

 در صوونای سوواکاریدها پلووی ةتوجووه بووه کووارب د گبووت د

خوبو  کو غ  یا گ یشهحاصل از ر ساکاریدپلی لف،مرت

جهو   یودمن و  جد یو توایود بوه عنووان یمو یزی ایهد 

لوذا   یو دمورد استداد  ق ار گ واببته ی استداد  در صنا

در سواکارید پلی ی جه  کارب د ا یلیم العات تکمایجام 

 ییدارو ای صنو ییز مرتلف از جمله صنع  هذا  ی صنا

  رسدو وری به یظ  می یو بهداشت
 

 تشکر و قدردانی

شواه ود صنعتی ی دایشگا  معاوی  پژوهو و فناوراز 

هوای موادی و معنووی صوورت گ فتوه در به عل  کمو 
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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 

 

 

 

 


