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چکیده

تیره  ،Solanaceaeیکی از تیرههای بسیار مهم نهاندانگان با کاربردهاای
مختلف غذایی و دارویی است .جنس  Lyciumاز این تیره حاوی ترکیبات

شیمیایی مختلفی مانند کربوهیادرات هاا و آنتایاکسایدانهاسات .گونا

دارویی این سارده L. barbarum ،دارای پلای سااکاریدهایی باا واوا

ضد سرطانی است .ایان پاهوهب باا هادا مها ا کربوهیادراتهاای

گون ا هااای ساارده  Lyciumدر ایااران و مقایس ا آن بااا گون ا دارویاای
 L. Barbarumانجام شده است .قندهای محلول ،قندهای احیاکننده و پلی
سااکاریدهای  6گونا

L. depressum L. L. kopetdaghi, L. ruthenicum,

 L.shawii, L.makranicum edgworthii,از نظر کمی و کیفی با یکادیگر و
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با گونا  L. barbarumمقایسا شادند .درگیاهاان رشاد یافتا درایاران،

محتوای قندهای محلول ،قندهای احیاکننده و پلی ساکاریدهای بار در

 L. markranicumاز سایر گون ها بیشتر بود .محتوای پلی سااکاریدهای
میوه در  L. ruthenicumو محتوای قندهای محلول و قنادهای احیاکنناده

میوه  L. edgworthiiاز هم گون ها بیشتر بود .قنادهای محلاول بار و

میوه گون های مختلف ب جاز گونا  L. shawiiاز نظار کیفیات شاباهت

زیادی ب هم داشتند .مقایس کیفی پلی ساکاریدهای بر بین گون های

مختلف ،تفاوتی نداشت .مقایس کیفی پلی ساکاریدهای میاوه ،بیشاترین
شاااباهت را باااین گونااا هاااای  L. ruthenicumو  L. kopetdaghiباااا

 L. barbarumنشان داد .بنابراین ،گیاهان رویب یافت در ایران ،منااب ی
با قوه بارای تو یاد اناوار کربوهیادرات و قابار رقابات باا L. barbarum

هستند.

واژههای کلیدی :کربوهیدرات ،پلی ساکارید ،قندهای محلاول،Lycium ،

ایران.
مقدمه

در زمین هستند و دست مهمای از آنهاا ،پلای

گیاهااان دارویاای در طااول تاااریخ همیشا بااا

ساکاریدها هستند .پلی سااکاریدهای موجاود

و موارد استفاده از آن بر هیچ کاس پوشایده

گیاهان دارویای با عناوان پلایسااکاریدهای

انسان قرابت واصی داشت اند و آثار دارویی

نیست .اماروزه در اغلاب کشاورهای جهاان،
مراکزی وجود دارد ک ب مها ا و بررسای

گیاهان دارویی میپردازناد .متخصصاین بار
این باورند ک برای درمان صحیح بسیاری از

بیماریهااا ماایتااوان از گیاهااان دارویاای بهااره

در دیاااواره سااالو ی و موسااایزژ بروااای از

ضاادتومور و تنظاایمکننااده سیسااتم ایمناای
م روا هستند .امروزه این پلی ساکاریدها ب
علاات وااوا

ضااد ساارطانی وااود با طااور

وسی ی مورد مها ا قارار گرفتا اناد .علات
ووا

ضد توموری بسیاری از این ترکیبات

جست .ایاران از حااآ آو و هاوا و موق یات

هنوز ناشناوت است اماا در تحقیقاات اویار،

از بهترین منااط جهاان با شامار مایرود.

تشاااکیردهناااده و ترکیباااات هماااراه ایااان

جغرافیایی و زمین رشد گیاهان دارویی یکای

کربوهیدراتها ،فراوانتارین ملکو هاای زیساتی

بررسی هاای متناوعی روی منوسااکاریدهای
پلی ساکاریدها انجام شده است ،Lycium .یکی
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از گیاهانی است کا پلای سااکاریدهای ضاد

یکاای از ایاان اجاازا باا نااام  LBP5وااوا

 100 ،Lyciumگونا در دنیااا نااام باارده شااده

 ،LBPملکولهایی با وزن ملکو ی – 241 KDa

سرطانی از آن استخراج شده است .از سرده

ضاادتوموری دارد .گروهپلاای ساااکاریدهای

است ک در مناط گرم انتشار دارند .در باین

 8هستند .آنا یز ایان جازب باا کرومااتوگرافی

اهمیت دارویی زیادی دارد .این گیاه ب عنوان

آرابینوز ،گزیلوز رامنوز و گااککتوزرا نشاان

منظور درمان بیمااریهاای کبادی ،کلیاوی و

ب گازار

آن در ساوت نوعی نوشاب ب کار مای رود.

ساکاریدی دارند و میتوانند محلول در آو یا

گون ا هااای ایاان ساارده ،گون ا L. barbarum

یا گیاااه دارویاای در طااب ساانتی یناای ب ا

تقویت بینایی شم استفاده میشاود و میاوه
از بین ترکیبات متنور این گیاه ،یا

گاروه از

گازی،حضورمنوساکاریدهای گلوکز ،ماانوز،

داده است (.)Wang et al. ,2009

 Sunو  ،Huieپلایسااکاریدهای L.

 barbarumبااااایب از  100واحاااااد موناااااو

غیرمحلول در آو باشند .ترکیاب متناور ایان

پلاایساااکاریدها بااا ساااوتار ساارین––O

قندهاگزیلوبتاگلوکان ،گزیلومانان ،بتاگلوکاان،

اویر بسیار ماورد توجا قارار گرفتا اسات

(.)Sun et al., 2005, Huie et al., 2004

گزیسین ،گلیکوپپتیدی است ک در ساالهاای
( .)Amagase, 2011با علات واوا

دارویای

پیشاانهاد شااده باارای گوناا ،L. barbarum

مها ات بسیاری در شناساایی ترکیباات آن

انجام شده است کا از جملا آنهاا مایتاوان

هتروبتاگلوکاااان و مانوبتاگلوکاااان هساااتند

در مها ات اویر ،تاثیرات ضدپیری و تقویت
سیستم عصابی توسا  LBPمیاوه گیااه با

ووبی نشاان داده شاده اسات ( & Amagase

 .)Fasworth, 2011همچنین ،بررسی هاا نقاب

آنتی اکسایدانی مانناد بتاا

این ترکیبات را در درمان گلوکوما (آو سیاه)،

زآگاازانتین و انااوار فزوونوئیااد را نااام باارد

حفاظت سلو ی اثباات کارده اسات ( Wang et

پلاااایساااااکاریدهای موجااااود در گیاااااه

انرژیزایی ،کاهب فشاار واون ،کااهب قناد

ترکیبات با ووا

کاااروتن ،بتااا کریپتوکساااتین ،نئااوگزانتین،

(.)Wang et al., 2010

تنظیم سیستم ایمنی ،ف ا یت ضاد توماوری و

 .)al., 2010محققااااااین اثاااااارات  LBPرا در

( L. barbaruموسوم ب  5،)LBP1تا  8درصاد

وااون در افااراد مبااتز باا دیاباات ،کاااهب

بخاااابهااااای مختلااااف  LBPباا ا کماا ا

افزایب کلسترول یپوپروتئین های باا گاا ی

وزن وشا ا

میاااوه را تشاااکیر مااایدهناااد.

کلسترول تاام سارم واون و تاریگلیسارید،

کروماتوگرافی ستونی وا ص ساازی شاده و

باااک ( ،)HDL2افاازایب ساارعت متابو یساام

1

2

Lycium barbarum polysccharides

High-density lipoprotein
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مواد و روشها

بافتهای ذویرهای و پیشگیری از ابتز ب کبد

تهیه نمونه

 ،Fasworth, 2011صداقت و همکاران .)1388

گون جنس  Lyciumاز تیره سیبزمینای باود.

کردهاند ( & Amagase

نمون های مورد بررسی شامر بر و میوه 6

رو در مو

گزار

باار اساااا منااابد موجود،بیشااتر تحقیقااات و

گون های  L. makraicum ،L. edgworthiiو L.

 Lycium barbarumباااوده و تحقیقاااات روی

جاااده قاام و بوشااهر ،گون ا  L. depressumاز

بررسی های انجام شده متوج گیااه دارویای

ساااایر گونا ا هاااای جااانس  Lyciumبسااایار

 shawiiب ترتیب از مناط  6کیلومتری اراک-
جاااده سااروس واقااد در اسااتان وراسااان

محدوداست .در ایران،مها ات اکو اوژیکی و

رضاااوی ،گونااا  L. ruthenicumاز جااااده

انجام شده است ( Jalali et al., 2012و نارنجی

منهقاا بجناااورد مرکاااز وراساااان شاااما ی

گون های  Lyciumنشان داد ک گون های ایان

در سای وش

شده و از پودر وش بر و

برجکی و همکااران  .)1386در ایاران ،از ایان

شد .همچنین بذر گیاه  L. Barbarumاز میاوه

L. depressum subsp. turcomanicum, L.
depressum subsp. angustifolium, L.
edgworthii, L. shawiiand L. makranicum

شااده بااود ،با دساات آمااد و جهاات کشاات و

سیستماتیکی بر روی گونا هاای ایان سارده

نیشااابور -مشااهد و گوناا  L. kopetdaghاز

 .(1375بررسی اثر رژیم آبیاری بربروای از

جمد آوری شدند .نمون های جمد آوری شاده

سرده،مقاومت زیادی ب کم آبی دارند (ژیاان

میوه ،جهت بررسی کربوهیدرات هاا اساتفاده

سرده  7گون L. ruthenicum ,L. kopetdaghi,.

این گون ک ب صورت بست بنادی وریاداری

شناسایی شدهاند (واتمساز.)1377 ،

بر اساا بررسیهاای انجاام شاده ،تااکنون
گزارشی در مورد کربوهیدرات های گون های
سرده  Lyciumاز ایاران منتشار نشاده اسات.

ذا ،این پاهوهب با منظاور مقایسا کمای و

کیفی کربوهیدرات های گون هاای موجاود در
ایران با گون  L. barbarumانجام شد.

مقایس با نمون های جمادآوری شاده ماورد

استفاده قرار گرفت.

استخراج و سنجش کربوهیدراتها

باارای اسااتخراج قناادها از اتااانول  80درصااد

استفاده شد (عصارهگیری ا کلی) 0/1 .گرم از

نمون پودر شده با  1میلی یتر نمونا اتاانول

 80درصد ب مدت  50ثانی ورتکس شد .پس

ازسانتریفوژ،عمر عصاره گیری  3باار دیگار

تکرار شد .مجمور روشناروها در این مرحلا

جمدآوری و تبخیر شد و باقیمانده تا ظارا
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با  10میلی یتر آو مقهر نیم گارم شسات و

بزفاصاال باا هاار و اا  5میلاای یتاار اسااید

میلی یتر باریم هیدروکسید  0/3نرماال و 2/5

حاااوی نمون ا ب ا ماادت  30دقیق ا در دمااای

ب و سانتریفوژ منتقر شد .با هار و ا 2 ،

سااو فوری غلاایا اضاااف گردیااد .و ا هااای

میلاای یتاار سااو فات روی  5درصااد اضااافهو

آزمایشگاه قرار گرفتند .سپس جذو نمون هاا

ا یگوساکاریدها اسات .از ایان عصااره بارای

 UV–CECLL 9000در طول موج  490نانومتر

ساااانتریفوژ شاااد .روشاااناورحاوی مناااو و

بااا دسااتگاه اسااپکتروفتومتر ماادل Visible

سنجب قندهای محلاول))Duibos et al., 1956

ووانده شد ( .)Duibos et al., 1956برای رسم

با ا تفا ا ا هاااای وشا ا شاااده حاصااار از

میکروگرم در میلی یتر گلوکز استفاده شد.

آو مقهر اضاف شد و ب مدت  10دقیقا در

سنجش قندهای احیاکننده

بار تکرار شد .محلول صاا شده ب حجم 75

 ) 1952 ( Somogyمحلااولهااای زیاار تهیاا

و احیابکننده استفاده شد (.)Somogy, 1952

عصارهگیری ا کلی مرحلا اول  10میلای یتار
حمام آو جو

قرار گرفت .عمر اساتخراج 3

میلااای یتااار رسااایده ،بااارای آزاد کاااردن

منوساکاریدها ی

منحناای اسااتاندارد از غلظااتهااای  0تااا 100

برای سانجب قنادهای احیابکنناده با رو

شدند:

پنجم حجم این محلاول باا

ا ف– محلول سدی  25-گارم کربناات سادیم

هیدرو یز شد( ابراهیمزاده .)1384 ،از عصاره

 20گرم سدیم هیدروژن کربنات و  200گارم

اسید سو فوری

 0/6نرمال ب مدت  20دقیق

هیدرو یز شاده بارای سانجب قنادهای پلای

بدون آو 25 ،گرم سادیم-پتاسایم تارتاارات،
سدیم سو فات در  600میلی یتر آو مقهر حر

ساکاریدی استفاده شد.

شد و ب حجم ی

سنجش پلیساکاریدها

شد.

یتر رسید .این محلاول در

دمای باکتر از  20درج سانتیگراد نگهاداری
برای سانجب منوسااکاریدهای آزاد شاده از

قنااادهای پلااای سااااکاریدی از رو
سو فوری

فنااار -

اسید استفاده شد 0/5 .میلای یتار

از غلظتهای سااوت شاده گلاوگز یاا نمونا

و– محلول کوئیوری

اسید 15-گرم سو فات

مس در  80میلی یتر آو مقهر حر شاد1-2 .

قهره سو فوری اسید غلایا اضااف و حجام

آن با آو مقهر ب  100میلی یتر رسانده شاد.

مجهااول بااا آو مقهاار ب ا 2حجاام میلاای یتاار

این محلول در دمای آزمایشگاه نگهداری شد.

فنر  %5اضااف و با واوبی تکاان داده شاد.

آمونیوم مو یبدات در  450میلی یتر آو مقهر

رسانده شد .ب هر و ا  1میلای یتار محلاول

ج– محلول آرسینو مو یبادات-ابتادا  25گارم
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حر و ب آن  21میلای یتار ساو فوری اساید

اسید استی  -آو  0/5 :3/5 :3صورت گرفت.

در  25میلی یتار آو مقهار حار شاد .ایان دو

روی صااافحات  TLCاز م ااارا اساااتفاده

غلیا اضاف شد .سپس 3گرم سدیم آرسانات
محلول ب هم افزوده شدند و قبر از اساتفاده،

 24ساااعت در در ظااروا تیااره در دمااای
آزمایشگاه قرار گرفتند.

د– محلول کوئیوروسدی -این محلاول بایاد
ب ا صااورت تااازه ،هنگااام آزمااایب ساانجب

قندهای احیا با مخلاو کاردن  25میلای یتار

برای آشکارسازی کا هاای منوسااکاریدیبر

شد ) .(Jork et al., 1990م را مورد استفاده

از دو بخب  Aو  Bتشکیر شده است .بخب

 Aاز حاار شاادن  2گاارم دی فنیاارآمااین بااا 2
میلی یتر آنیلین در  100میلای یتار اساتن با

دست آمد و بخب  Bشامر  10میلی یتر اسید

اورتو فسفری

 85درصد بود .این دو بخاب

محلاااول سااادی و  1میلااای یتااار محلاااول

بزفاصال قباار از اسااتفاده باا هاام مخلااو و

باارای ساانجب قناادهای احیابکننااده ب ا و ا

جهت ظاهرسازی در آون  100تا  120درجا

کوئیوری تهی شود.

توس اتمایزر اسپری شاد .ساپس صافحات

آزمایب حاوی  1میلی یتر عصاره 1،میلی یتر

سااانتیگراد باا ماادت  15تااا  20دقیقاا قاارار

زده شد .سپس ب مدت  20دقیق در حمام آو

محاسب و با  Rfنمون های اساتاندارد شاامر

محلول کوئیوروسدی

جو

اضاف و ب شدت هام

قرار گرفت .پس از سرد شدن و ها و

رسیدن ب دمای اتاق ،ب هر و  1میلی یتر
محلول آرسینو مو یبدات اضاف شاد و حجام

آنها با آو مقهار با  12/5میلای یتار رساید.

جذو نمون ها با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

 UV-Visible CECIL 9000در طول ماوج 500

نانومتر بررسی شد (.)Somogy, 1952

برای رسم منحنی استاندارد از غلظاتهاای 0

تا  100میلیگرم در یتر گلوکز استفاده شد.
کروماتوگرافی الیه نازک

کروماااتوگرافی کیاا نااازک بااا اسااتفاده از

سیلیکاژل  G60و با سیستم حز ی کلروفرم-

گرفتند .پس از ظهور ک ها Rf ،هر ی از آنها

قنادهای گلاوکز ،مااانوز ،گزیلاوز ،آرابینااوز و

رامنوز مقایس شد.
نتایج

محتوای پلی ساکاریدهای برگ و میوه

بررسی محتوای پلای سااکارید بار

 7گونا

جنس  Lyciumنشان داد ک بیشترین محتوای

پلیساکاریدی مت لا با گونا L. makricum

( )143/03±0/ 49بود .ب اد از آن ،با ترتیاب
گوناااا هااااای L. , L. shawii , L. barbarum
L. , L. depressum , L. ruthinicum, edgworthii

 kopetdaghiقاارار داشااتند .در ایاان بررساای،

کمترین محتوای پلیساکاریدی بر

مت ل ب

گون  ،L. kopetdaghiمحتوای پلیسااکاریدی
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بار گونا  L. makranicumبیشاترین باود و
محتوای پلیساکاریدی بار

گونا L. shawii
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 Makaranicumبا گون دارویای L. barbarum

شباهت داشت.

نزدی ترین مقدار ب گونا  L. barbarumباود

بررسی محتوای قندهای محلول میوه  7گون

بیشترین محتوای پلیساکاریدی میوه ،مت لا

بیشااااترین مقاااادار مت لاااا باااا گوناااا

(جدول .)1

ب گون  )380/56±0/ 50( L. ruthinicumباود.

مورد مها

از جنس  Lyciumنشاان داد کا

 L. edgworthiiبااود .ب ااد از آن ،باا ترتیااب

ب د از آن ب ترتیب گونا هاای L. edgworthii

گون ا هااای L. , L. barbarum, L. ruthenicum

 L. shawii, L. makaranicumبیشترین محتوای

 L. shawii,بیشترین محتوای قنادهای محلاول

کمترین محتاوای پلایسااکاریدی مرباو با

محتااوای قناادهای محلااول میااوه در گون ا L.

,L. depressum, L. barbarum ,L. kopetdaghi,

L. makaranicu, L. kopetdaghi, depressum

پلاایساااکاریدی را داشااتند .در ایاان بررساای،

میااوه را داشااتند .در ایاان بررساای ،کمتاارین

گونااااا  ،L. shawiiبیشاااااترین محتاااااوای

 shawiiو بیشااااترین مقاااادار در گوناااا L.

پلاایساااکاریدی میااوه مت لاا باا گوناا L.

 ruthinicumو محتوای پلای سااکاریدی میاوه

گونا  L. kopetdaghiنزدیا تاارین مقاادار با

 edgworthiiمشاهده شد.

محتوای قندهای احیاکننده برگ و میوه

گون دارویی  L. barbarumبود.

در این بررسای ،بیشاترین محتاوای قنادهای

محتوای قندهای محلول برگ و میوه

 makaranicumبااود .ب ااد از آن ،باا ترتیااب

بیشترین محتوای قندهای محلول بر

احیاکنناااده بااار

مت ل

مت لااا بااا گونااا L.

گون ا هااای L. , L. depressum, L. barbarum

بااا گونااا )98/99±0/ 79( L. makaranicum

 L. shawii, L. ruthinicum, edgworthiiو

L. ،L. kopetdaghi ،L. shawii ،L. edgworthii

احیاکننده بار را داشاتند .کمتارین محتاوای

بیشترین محتوای قندهای محلاول را داشاتند.

 L. shawiiبا دساات آمااد و محتااوای قناادهای

باااود .ب اااد از آن با ا ترتیاااب گونا ا هاااای

 L. ruthenicum ،depressumو L. barbarum

در ایاان بررساای ،محتااوای قناادهای محلااول

L.

 Kopetdaghiبیشاااترین محتاااوای قنااادهای
قناادهای احیاکننااده باار
احیاکننااااده باااار

مت لاا باا گوناا

گوناا ا L. makaranicum

بار گونا  L. barbarumکمتارین و محتاوای

نزدیاا تاارین مقاادار باا گوناا دارویاای L.

بیشترین مقدار بود و محتوای قندهای محلول

قندهای احیاکننده بود.

قندهای محلول بار

باار

گونا L. makaranicum

گوناا هااای مختلااف باا جااز گوناا L.

 barbarumبود .بر گون  L. kopetdaghiفاقد

 26بررسی کربوهیدراتهای گونههای سرده  Lyciumدر ایران

زهرا ناظم بکایی و دیگران

بیشااترین محتااوای قناادهای احیاکننااده میااوه

بیشترین محتوای قنادهای احیاکنناده بودناد.

بااود .ب ااد از آن باا ترتیااب گوناا هااای L.

گون  L. shawiiب دست آمد کا محتاوای آن

 L. shawii،L. makaranicum ،depressumدارای

میااوه گوناا ( L. edgworthiiبیشااترین) بااود.

مت ل ب گون )480/72±0/18( L. edgworthii

L. ، L.ruthinicum ،L. kopetdaghi ، barbarum

کمترین محتوای قندهای احیاکننده مت لا با

تقریباً  0/13درصد محتوای قندهای احیاکننده

جدول– 1مقایسه محتوای کربوئیدرات برگ  7گونه سررده  .Lyciumحررو

مارابه مردج وجرود ت راوت

معنیدار بین میانگینها را با است اده از آزمون چند دامنهای دانکن در  P<0/01ناان میدهد.

کروماتوگرافی الیه نازک ()TLC

استاندارد Rf ،گلوکز ،مانوز،گزیلوز،آرابینوزو

در بررسی کیفای پلایسااکایدهای هیادرو یز

رامنااوز ب ا ترتیااب 0/17، 0/43 ، 0/36 ،0/34

( )TLCدر تمام گون هاای ماورد بررسای ،دو

بررساااای کیفاااای قناااادهای محلااااول بااااا

 0/03دیده شد .ایان امار مای تواناد مشاابهت

مشااابهت بااین قناادهای محلااول گوناا هااای

ایران را با گون  L. barbarumنشان دهاد .در

را اثبات می کند .در کروماتوگرافی کی نازک،

شده بر

و میوه با کروماتوگرافی کی نازک

باند قرمز و آبی رنگ ب ترتیب باا  0/06 Rfو

پلیساکاریدهای گون های جمدآوری شاده از

و 0/52بود.

کروماتوگرافی کی نازک گونا هاای مختلاف،
جمدآوریشده از ایران و گونا L. barbarum

بروی از گون هاا ،باناد ساومی باا  Rfم اادل

قناادهای محلااول ساا بانااد مشاااب بااا L.

مقایس  Rfقندهای حاصار از هیادرو یز پلای

 L. edgworthii ,ruthenicumو دو باند مشااب

استاندارد ،حضور گلاوکز وماانوز را نشاان

 Rfک های تشکیر شده با قندهای اساتاندارد،

0/23دیده میشود (شکر  1ا ف و و).

ساااکاریدهای باار و میااوه بااا  Rfقناادهای

می دهد .در کروماتوگرام حاصار از قنادهای

 barbarumدر گوناا هااای L. , L. depressum

در  L. kopetdaghiدیده میشود ک با مقایس

حضاااور گلاااوکز و ماااانوز در گونا ا هاااای
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L. markanicum ,L. ruthenicum, L. depressum

 barbarumمشاهده شد .سا باناد مشااب در

 barbarumدیااده ماایشااود .در ایاان بررساای،

L. kopetdaghii, L. edgworthii , markanicum

 L. edgworthii,و  L. kopetdaghiمشاااااب L.

گوناا  L. shawiiبااا تشااکیر دو بانااد کااامزً
متفاااوت ،از سااایر گوناا هااا متمااایز بااود و

و  L. barbarumدیده میشود کا باا مقایسا

 Rfآن با نمون استاندارد ،دو باند از این سا

L. barbarum

باند را گلوکز و مانوز تشکیر میدهد .قندهای

با کروماتوگرافی کی ناازک نیاز

با سایر گون ها تشکیر میدهاد (شاکر  1ج و

بیشااترین تفاااوت را بااا گوناا

نشااان ماایدهااد .در بررساای کیفاای قناادهای
محلول بر

گونا هاای L. , L. ruthenicum , L. depressum

مشابهت بین قندهای محلاول بار

بروای از

گوناا هااای جماادآوریشااده از ایااران بااا L.

محلول بر گون  L. shawiiباندهای متفااوتی

د).

شکل-1الف  -کروماتوگرافی الیه نازک پلیساکارید برگ و ب -کروماتوگرافی الیه نازک پلیساکارید میروه
 7گونه جنس  Lyciumکه به ترتیب شمارههای یک تا ه ت گونههرای ،L. ruthenicum ،L. depressum
 L. kopetdaghi،L. edgworthi ،L. shawii ،L. markanicumو  L. barbaruمرریباشررند .ج-
کروماتوگرافی الیه نازک قند محلول برگ و د  -کروماتوگرافی الیه نازک قند محلول میوه.

بحث

بررساای منااابد موجااود نشااان ماایدهااد ک ا

تاکنون مها ات فیتوشیمیایی روی ترکیباات

جمد آوری شاده نشاان مای دهاد کا تفااوت
محتااوای پلاایساااکاریدهای باار م ناای دار

نیست؛ ب استثنای گون  L. makranicumک از

مختلااف گون ا هااای جاانس  Lyciumدر ایااران

هم گون ها بیشتر است ک احتمااکً ناشای از

پلاایساااکاریدهای باار و میااوه گون ا هااای

اسااات .با ا طاااور کلااای ،از نظااار محتاااوای

انجام نشده اسات .نتاای حاصار از بررسای

تفاوت ژنتیکی این گونا باا گونا هاای دیگار
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پلیساکارید بر  ،گون های مختلف با گونا

شرای نیما وشا  ،در دساترا باودن آو

تفاااوت پلاایساااکاریدهای میااوه گوناا هااای

توت دارد و تنب وشکی باعث افزایب غلظت

ناشی از تفااوت ژنتیکای گونا هاای مختلاف،

یکااای دیگااار از علاااتهاااای مهااام تفااااوت

دارویی  L. barbarumنزدی هستند.

مختلف م نیدار است ک این تفاوت میتواناد

شرای آو و هوایی منهقا  ،تفااوت درمیازان

نقب اصلی را در تنظیم رشد و تجمد قناد در

قند میوه میشاود (.)Santesteban et al., 2006

پلاایساااکاریدها و ترکیبااات قناادی میااوه در

فتوساانتز و بیااان آناازیمهااای ساانتزکننده

گون های مختلاف را مای تاوان تفااوت زماان

اغلاب

در ساااال  1388در بررسااای تااااثیر تااااریخ

پلااایسااااکاریدها باشاااد .بااار هاااا ،انااادام

تو یدکنندهاند و پلی سااکاریدهای بار

پلیساکاریدهای سااوتاری هساتند در حاا ی

کاااا میااااوه ،اناااادام ذویاااارهای گیاااااه و

پلی ساکاریدهای آن از دست پلیساکاریدهای

برداشت میوه بیان کرد .فزحی و همکاارانب

برداشت بر شاوصهای کمای و کیفای میاوه
زرش

بی دان دریافتندکا بیشاترین درصاد

مواد جامد محلول ،اسیدیت و آنتوسایانین در

ذویره ای هستند و بیشتر تحت تااثیر عوامار

تاریخ آورین برداشت ی نای رسایدگی کامار

سرده از مناط گرم ایران مثر بوشهر ،قام و

در ایاان پااهوهب رابهاا م ناایداری بااین

محیهی قرار میگیرناد .تماام گونا هاای ایان

سروس جمدآوری شدهاند و تحت تنب گرما

قرار داشتند اما میزان بارنادگی و ناور وااک
مناااط جماادآوری بساایار متفاااوت اساات و

میوه دیده می شود.

محتااوای کربوهیاادراتهااای باار و میااوه

گون های مختلاف دیاده نشاد با نحاوی کا
بیشترین مقدار پلیساکارید بر

در گونا L.

ماایتوانااد باار محتااوای پلاای ساااکاریدها

 makranicumو بیشترین مقدار پلای سااکارید

پلیساکارید ماوثر اسات با طاوری کا یا

پلیساکارید بار در گونا  L. kopetdaghiو

اثربگذارد .حاصلخیزی واک نیز بار محتاوای
مها

درباره تاثیر کود نیتروژن بر محتوای

میوه در گون  L. ruthenicumو کمترین مقدار

کمترین مقدار پلیسااکارید میاوه درگونا L.

پلیساکاریدهای  L. barbarumنشان داد کاود

 shawiiدیده شاد .بناابراین ،بیشاتر یاا کمتار

پلی ساکارید و افزایب سنتز بتائین مای شاود

بیشتر یا کمتر باودن ایان ترکیباات در میاوه

نیتاااروژندار منجااار بااا کااااهب غلظااات

( .)Chung et al., 2010بررسیهای

Santesteban

در رابه با وض یت آو ،ساهح بار

بودن مقدار کربوهیادرات بار

د یلای بارای

نیست.

و باار

مهااااب باااا یافتااا هاااای ایااان پاااهوهب،

تحت شرای نیم وش نشاان داد کا تحات

 L. kopetdaghiو  L. depressumبیشاااااااترین

میوه و تاثیر آن بر وزن و تجمد قند در تاوت

پلاااایساااااکاریدهای میااااوه گوناا ا هااااای
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مشااابهت را ب ا گون ا  L. barbarumداشااتند.

بیشااترین مقاادار پلاایساااکارید در گوناا L.

نشده در این پهوهب  Rfباندهای حاصار باا

 Rfاستاندارد قندهای مذکور متفاوت است اما

 ruthnicumدیده شد ک محتوای پلیسااکارید

حضور ک هایی با  Rfمشاب با گلوکز ومانوز

کمترین مقدار پلیساکارید در گون L. shawii

میوه و بر گون های مختلف دیده میشود.

ایان گونا  2/85برابار گونا  L. barbarumو
دیده شد ک محتاوای پلای سااکارید آن 0/42

برابر گون  L. barbarumبود.

 Redwellو همکاااارانب در ساااال  2011با ا

در کروماتوگرافی کی نازک قنادهای محلاول

براساااا نتااای حاصاار از بررساای کماای

قندهای محلول جانس  Lyciumباا اساتفاده از

رو

فنر -اسید سو فوری  ،تفاوت قنادهای

بررساای پلاایساااکاریدهای محلااول در آو و

محلول بر

اسااتخراجشااده از میااوه گون ا L. barbarum

تفاوت م نای داری در قنادهای محلاول میاوه

ترکیباااات غیااار محلاااول دیاااواره سااالو ی
پرداوتنااااد .باااار اساااااا نتااااای Wang

پلاایساااکاریدها  6/8درصااد محتویااات میااوه

گون های مختلاف با جاز گونا

 L. markanicumم نایدار نباود در حاا ی کا

بروی از گون هاا مشااهده شاد .علار تفااوت
محتااوای قناادهای محلااول میااوه گون ا هااای

 L. barbarumرا تشکیر دادند ک در ایان باین

مختلف میتواند ناشی از تفاوت های ژنتیکای،

محلااول و  0/3درصااد آن را آرابینوگاککتااان

واک و تاثیرپذیری بیشتر میوه تحت شارای

( .)Wang et al., 2010در بررسااااای کیفااااای

 1390اثر شوری وااک را برقنادهای محلاول

کروماااتوگرافی کی ا نااازک ( )TLCمشااابهت

ک شوری واک باعث افزایب قندهای محلول

ایاران با گونا  L. barbarumرا نشاان دهاد.

مت ل ب گون  L. edgworthiiو کمترین مقدار

 1/2درصد محلول در آو و  5/6درصد غیار
متصر ب پروتئین محلاول تشاکیر مایدادناد

پلی ساکایدهای هیدرو یز شده بر

و میوه با

پلیساکاریدهای گون های جمدآوری شاده از
استفاده از کروماتوگرافی گازی نشان داد ک

بخااب 5پلاایساااکاریدهای  L. barbarumک ا

دارای واصیت آنتی اکسیدانی باکیی است از

منوساااکاریدهای گلااوکز ،گزیلااوز ،رامنااوز،
مانوز و آرابینوز تشکیر شده است ( Ke et al.,

 .)2011براساااا نتااای

کروماااتوگرافی کیا

نازک حاصر از عصاارههاای واا صساازی

تفاوت زمان برداشت میوه ،ترکیباات مختلاف

محیهی باشد .جهاانی و همکاارانب در ساال

گیاه جومورد بررسی قرار دادناد و دریافتناد
می شود .بیشترین مقدار قندهای محلول میوه
قندهای محلول مت ل ب گون  L. shawiiاست.
قنااادهای محلاااول بااار

و میاااوه گونا ا L.

 markanicumب طور م نی داری با گونا هاای

دیگاار متفاااوت اساات کا ماایتوانااد ناشاای از
ژنوتیاام متفاااوت باشااد .گروهاای از قناادهای
محلااول کاا دارای گااروه ف ااال و قابلیاات

احیاکننااادگی هساااتند ،باا عناااوان قنااادهای
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احیاکننده مهار مای شاوند .براسااا نتاای

حاصاار از بررساای کماای قناادهای احیاکننااده

زهرا ناظم بکایی و دیگران

محلول بر

با کروماتوگرافی کی ناازک نیاز

مشابهت بین قندهای محلاول بار

بروای از

جاانس  ،Lyciumمقاادار قناادهای احیاکننااده در

گون ا هااای جماادآوری شااده از ایااران بااا L.

بسیار نا یز اسات .بیشاترین مقادار قنادهای

در گیاهااان رشااد یافتاا در ایااران ،محتااوای

بر گون هاای مختلاف در مقایسا باا میاوه
احیاکننااااده باااار مربااااو باااا گوناااا

 barbarumرا نشان داد.

قنااادهای محلاااول ،قنااادهای احیاکنناااده و

 L. makranicumبود ک بر این گون از نظر

پلیساکاریدهای بار در  L. markranicumاز

 barbarumمشااااب اسااات .میااازان قنااادهای

در حا ی ک محتوای قنادهای محلاول و احیاا

میزان قندهای احیاکننده با گونا دارویای L.

احیاکنناااده در دو گونااا  L. depressumو L.

 edgworthiiنزدیاا

گزار

باا گوناا L. barbarum

شادند .میازان قنادهای احیاکنناده در

سایر گون ها و از  L. barbarumبیشاتر اسات

کننده در  L. ruthenicumاز هم گون ها بیشتر
است .بیشترین محتاوای پلای سااکاریدی با

گون  L. Ruthenicumمربو میشود .مقایس

بر و میوه گیاه  L. shawiiبسیار نا یز باود

کروماااتوگرام حاصاار از پلاای ساااکاریدهای

شده در مورد تفاوت کربوهیدراتها باشد.

 ruthenicumو  L. barbarumنشان میدهد اما

ک علت آن میتواند ناشی از برایند علر ذکر

بررساای کیفاای قناادهای محلااول گوناا هااای

مختلف با کروماتوگرافی کی نازک ،مشاابهت

بین قندهای محلول گون های جمد آوری شده

از ایران و گون  L. barbarumرا اثبات میکند.

در این بررسی گون  L. shawiiباا تشاکیر دو
باند کامزً متفااوت از ساایر گونا هاا متماایز

باااوده و بیشاااترین تفااااوت را باااا گونا ا L.

 barbarumنشان داد .بررسای کیفای قنادهای

میوه نیز بیشترین شباهت را بین گون های L.

شناوت محتوای پلی ساکاریدهای این گون و

اثرات آن نیاز ب بررسی بیشتری دارد.
تاکر وقدردانی

از مسئو ین هرباریوم دانشگاه شهید بهشاتی
کااا در تهیااا نمونااا همکااااری داشاااتند

سپاسگزاری میشود.
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