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شناسايی ايزومرهاي آپوكاروتنوئيد كروسين و كروستين موجود در عصاره خام زعفران
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از مهمترین متابو یتها در زعفران آپوکاروتنوتیدهای کروستین و کروسین میباشند .ر

زعفران بتور عمد به میزان و کیفیت حاتور

ماد کروسین بستگی دارد که خود سرم استری گلیکوزیله شد ماد کروستین توسط آ زی گلیکوزیل ترا سفراز میباشد .در ایتن متا ته بته
جداسازی و شناسایی این متابو یتها در عصار متا و ی و کلرسرمی کال ه زعفران در مرحله گرد اسشتا ی بتا دستتگا کرومتاتوگراسی متای
مجهز به ویف سنجی جرمی ( )LC-APCI-MSپرداخته شد است .شناسایی ایزومرهتای ستیس و تترا س آپوکاروتنوتیتدهای کروستین و
کروستین بر اسا

سه مؤ فه ویف جرمی این ترکیبا در ساز یون منفیل زمان بازداری و دامنته جتذبی آ هتا صتور پتذیرست .تغییتر ایتن

پارامترها در شناسایی ایزومرهای کروسین بر اسا

موق یت اتصال واحدهای -UDPگلوگز و جنتیوبیوزیل به آپوکاروتنوتید کروستین و هت

چنین ت داد این واحدهای اتصال یاسته به این ترکیب امکان شناسایی سرمهتای مختلتف کروستین را میستر متی ستازد .از ت تداد  0ترکیتب
شناسایی شد دو ترکیب مربوط به متابو یت های پیکروکروسین و کروستین و بقیته بته عنتوان ایزومرهتای ستیس و تترا س کروستین هتا
شناسایی شد د .سرمهای مختلف شناسایی شد کروسینها که از جمله ترکیبا مه قتبتی گترو متابو یتتهتای کاروتنوتیتدی در کال ته
زعفران میباشند به سرم استرهای کروستین -گلوکز (بتا دی گلوکوپیرا وزیل) و جنتیوبیتوز (بتتا دی گلوکوپیرا وزیتل دی گلتوکز) شناستایی
گردید د .همچنین یو های شارژ مااعف با توجه به تقارن بایی مو کو ی تنها برای ایزومر تترا س کروستین 3-مشتاهد گردیتد .دستتگا
کروماتوگراسی استفاد شد در این تحقی ابزاری قدرتمند برای بررسی ترکیبا موجود در مناب گیاهی ه چون زعفران بود که استفاد از
روش  APCI-MSدر ساز یون منفی امکان تفکیک و شناسایی دقی ا واع مختلف سرمهای استری ایزومرهای کروستین را عمتدتاً بتر پایته
تشخیص یونهای مرتبط با قت ا حاصل از کاهش واحدهای گلوکوزیل یتا جنتیوبیوزیتل و هت چنتین قت تا حاصتل از شکستتهتای
مو کو یل امکا پذیر می سازد.
کلمات کلیدی :زعفرانل ویف سنجی جرمیل کروستینل کروسینل متابو یت.
 -2استادیار گرو اصالن باتا ل مهندسی ژ تیکل دا شکد کشاورزی مشگین شهرل دا شگا محق اردبیلی.
 -1استاد گرو اصالن باتا ل دا شگا علوم کشاورزی و مناب وبی ی ساری.
 -4استاد گرو بیوتکنو وژیل آژا س ملی تکنو وژیهای و ایتا یا (.)ENEA
 -3استادیار ژ تیک مو کو ی و مهندسی ژ تیکل گرو اصالن باتا ل دا شگا علوم کشاورزی و مناب وبی ی گرگان.
(* -ویسند مسئول)Gmplant21@gmail.com :
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آپوکارتنوتیتتدها بتتتور متتتابو یکی مشتتت شتتد از شکستتت

مقدمه
زعفران ( )Crocus sativus L.یک گیا تر عقتی و چنتد

اکسیداتیوی کارتنوتیدهای  C40میباشند .به چنتد د یتل مستیر

سا ه از خا واد ایریدیاسه ( )Iridaceaeبود کته کشتت زراعتی

بیوسنتزی کاروتنوتیدها مورد توجته مهندستان متابو یتت استت.

توع تریپلوتیتد ( )2n = 3x = 24آن درکمربنتد آ و هتوایی

یکی این که کاروتنوتیدها ترکیبا ر گی مهمی در گلهال غذاها

م تدل از اسپا یا تا کشمیر گسترش یاسته استت .هرچنتدل محتل

و میو ها هستند و دیگر اینکته خاصتیت آ تتیاکستیدا ی دار تد.

دقی اهلی شدن این گیا کامالً مشخص میباشد امتا بررستی

متابو یس ت آپوکارتنوتیتتدها در گتتلهتتای زعفتتران بتتویه در در

های باستتانشناستی قاشتیهتای دیتواری  Minoanآن را بته

کروموپالستهای کال ه اتفاق می استد .و تی در دیگتر گیاهتانل

 2600-2700سال قبل از میالد ربط متیدهنتد .کال ته خشتک

این عمل در کلروپالستتهتا رخ متیدهتد .در کال ته زعفترانل

شد زعفران به عنوان گرانترین ادویه با قیمت هر کیلو -7000

مخلوط پیچید ای از ترکیبا سرار و غیر سرار که قش عمتد ای

 1000دیر در د یا مورد استفاد قرار میگیردل قیمتت بتایی آن

در ت یین عتر و و دار د وجود دارد (.)Gomez et al., 2010

به د یل هزینه برداشت آن بود بتوریکه با در ظر داشتن وزن 1

اکثر ترکیبا زعفران شتامل آپوکارتنوتیتدهای ستیس و تترا س

میلی گرم برای کال ه هر بوته زعفترانل یتک کیلتوگرم ازکال ته

کروستتینهتتال پیکروکروستتین (بتتتا دی گلتتو کوپیرا وزیتتد-

زعفران حدودا  220000تا  270000بوتته را شتامل خواهتد شتد

هیدروکسیل -بتا -سیکلوسیترال) و سراوردهای تخریبی آن هت

( .)Fernandez et al., 2004وبت آمتار اراتته شتد از وتر

چون ساسرا ال می باشند ( .)Kanakis et al., 2004هر چند در

ا جمن زعفران ایران ه اکنون بیش از  06درصد بتازار جهتا ی

متا ا اخیر ترکیبا مختلفی از مواد سرار در باستهتای کال ته

زعفران از ایران تأمین میشود .تو ید زعفران در جهان در حتدود

شناسایی شد است ( .)Rubio et al., 2008و تی احتمتال داد

 170تا  130تن است که ایران با حدود  110تا  140تن تو ید در

میشودل سرایندهای تخریبی صور گرسته بر روی آپوکارتنوتیدها

رتبه اول جها ی قرار دارد و پس از آن یو ان با هفت تنل مراکش

مسئول ویهگیهای حسی (عتر و بو) زعفران میباشد ( Dauria

با سه تنل اسپا یا با یک تن و ایتا یا کمتر از یک تن در رتبههای

 .)et al., 2006اخیتترال روشهتتای کرومتتاتوگراسی ه ت چتتون

ب دی قرار دار د .زعفران حاوی بیش از  260مواد سرار و خوشتبو

کروماتوگراسی ییه تازک ( )Jin et al., 1986و کرومتاتوگراسی

م تیباشتتد .همچن تین دارای ت تتدادی متتواد س تتال و غیرس تتال از

گتازی ( )Casas et al., 2005; Carmona et al., 2006بته

ترکیبا کارتنوتیدی شامل زآگزا تینل یکوپن و ا واع مختلف آ فا

عنوان کارآمدترین روش برای تجزیه و تحلیل ترکیبا زعفتران

و بتا کاروتنها بود و ثابت شد این گیا منب غنی از محتویا

توصیه میشود .اما جهت کمیت سنجی کروسینها و ا داز گیری

سنو یکی بتا س ا یتت آ تتی اکستیدا ی متی باشتد ( Goli et al.,

پیکروکروستتینل ستتاسرا ال  HTCCو کتتامفرول دیگلوس تید در

 .)2012کال ههای زعفران حاوی مقادیر زیادی (بایی  3درصتد

مو ههای مختلف زعفران از کروماتوگراسی مای با کتارایی بتای
2

از وزن خشک) از آپوکارتنوتید کروستین و کروسینها (سرمهتای

( ) HPLCمجهز به آشکار ساز وری ( )Visو سلورسا س ()UV

قرمتز

بکار گرسته متیشتود (Caballero et Lozano et al., 1999

کال هل پیکروکروسین مسئول و تلخ و ساسرا ال مسئول عتتر

; .)al., 2007در این تحقی عالو بر یونهای مربوط بته شتبه

تنتتتد زعفتتتران مت تیباشتتتند (.)Caballero et al., 2007

1- High performance liquid chromatography

گلیکوزیله شد کروستین) است .کروسینها مسئول ر ت

شناسایی ایزومرهای آپوکاروتنوئید کروسین و کروستین موجود در عصاره خام زعفران...
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مو کولهال یونهتای قت تا مو کتو ی دیگتری یتز شناستایی

در میلی یتر حل گردید .همچنین ساز قتبی خشک شتد (حتاوی

گردید د که کمک مؤثری در شناخت دقی یونهای مترتبط بتا

متابو یتهای قتبی) در  1میلی یتر محلول متا ول  60درصتد کته

ترکیبا موجود در عصار زعفران مود .تاکنون متا اتی مبنتی

حاوی استتا دارد داخلتی یتک میکروگترم در میلتی یتتر از متاد

بر شناسایی آپوکاروتنوتیدهای موجود در کال ه زعفران با استفاد

سورما و تین بود بتور کامل حل شد .پس از سا تریفیوژ جداگا ته

از پتترو هتتای مختتتص یو یزاستتیون شتتیمیایی ( )APCIا جتتام

محلولهای حاوی متابو یتهای قتبی و غیرقتبیل از ستاز متای

پدیرسته است ذا هد از ا جام این تحقی شناسایی کیفی سترم

آ ها به مقدار  20میکرو یتر در سه تکرار جهتت ارزیتابی و آ تا یز

هتتای مختلتتف از ایزومرهتتای ستتیس و تتترا س آپوکاروتنوتیتتد

متابو یتتتهتتای کارتنوتیتتدی و آپوکاروتنوتیتتدی در دستتتگا

کروستین و کروسین موجود در عصتار ختام کال ته زعفتران بتا

کرومتتاتوگراسی متتای مجهتتز بتته ویتتفستتنج جرمتتی (LTQ-

استفاد از کروماتوگراسی مای مجهتز بته ویتف ستنجی جرمتی

 )Orbitrap MassSpectrometryشتتترکت ترمتتتوسیشتتتر

( )LC-APCI-MS2در ساز یو ی منفی بود.

()Thermo Fisher Scientificل تزری شد دل تمامی محلتول-
هتتتتای استتتتتفاد شتتتتد بتتتتا درجتتتته کیفتتتتی LC-MS

مواد و روش ها

( )CHROMASOLV® Sigma-Aldrichبود که از شرکت

مو ههای کال ه خشک شد زعفران از دا شکد داروستازی

سیگما تهیه گردید د .جهت ت یین زمان بازداری 1مرتبط بتا هتر

دا شگا کاستال یما چا اسپا یا تهیه شتد و آزمتایش حایتر در

یک از متابو یتهتال جداستازی آپوکاروتنوتیتدها در عصتار ختام

بخش بیوتکنو وژی گیاهی آژا تس ملتی تکنو توژیهتای ایتا یتا

زعفران با استتفاد از ستتون ستاز م کتو

x 3.0 mm ( C30

( )ENEAا جام پذیرست .مقدار  60میلی گترم از کال ته خشتک

)YMCEurope GmbH( )100ل در ستازهتای متحترک متای

شد زعفران پودر گردید و سپس جهت استخراج متابو یتهتای

شامل متا ول ختا ص ()Aل متتا ول و آ بته ستبت  30:10بته

قتبی ه چون ایزومرهای کروسینل مقدار  2میلی یتتر متتا ول

همرا  %0.2استا آمو یوم ( )Bو تر  -متیل بوتیل اتر ( )Cبتا

 60درصد به هر یک از مو هها ایاسه شد و سو یک گردید تد.

گرادیا تهای ترکیبی  95%A:5%Bبه مد  2/4دقیقته و بته

به سوسپا سیون حاصله جهت استخراج متابو یتهای غیر قتبتی

د بال آن  80%A:5%B:15%Cبمد  1دقیقه و در هایت بتا

مقدار یک میلی یتر کلروسرم ایاسه شد و پس از ورتکس شتدید

گرادیا ت ختی در ساز ترکیبی  30%A:5%B:65%Cبه متد

به مد  10دقیقه در حتداکثر سترعت ستا تریفیوژ گردیتد .ستاز

 24/1دقیقهل ا جام گردید و شناسایی ویف های جتذبی UV-

باییی همان ساز متا و ی بود که حتاوی متابو یتتهتای قتبتی

 Visدر دامنه  700-110تا ومتر بتا آشکارستاز آرایته ستتودیتود

بود و ساز پایینی یا ساز کلروسرمی حاوی متابو یتهای غیرقتبی

()PDA, Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA

میباشند .پس از جداسازی سازهای قتبی و غیرقتبیل هر کتدام

ا جام پذیرست .همچنین یو یزاستیون  APCI-MSدر ستاز یتو ی

از آ ها در شرایط خل خشک شد د .ساز غیرقتبتی خشتک شتد

منفی در باز زما ی ( 23-5دقیقه) با بکارگیری گتاز یتتروژن در

(حاوی متابو یتهای غیرقتبی) در  1میلی یتر استا اتیل حاوی

گرادیا ت دمایی  400و  160درجه سا تیگراد و تنظی جریتان بتا

استا دارد داخلی آ فا توکفرول دی استا با غلتت  60میلیگترم

و تاژ ثابت صفر و  06و ت به ترتیتب بترای ستتون کتاپیالری و

1- Liquid chromatography atmospheric pressure chemical ionization
mass spectrometry

2- Retention time
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محفظه یو یزاسیون صور گرسته و شناسایی جرم دقی یو های

نتایج و بحث

مرتبط با هر یک از آ ا یت ها بر پایه سبت جرم به بار ( )m/z2و

عمد ترکیبا شناسایی شد در این تحقی در عصار ختام

وب روش بکار گرسته شد توسط ستا تینی و همکتاران ()1024

زعفران مربوط به سرمهای مختلف کروسینها بود کته از جملته

ا جام شد ( .)Fantini et al., 2013در هایت جهت آ تا یز هتر

ترکیبا قتبی گرو متابو یتهای کاروتنوتیدی بود و میتوا ند

یک از پیکهای مترتبط بتا متابو یتتهتا در کرومتاتوگرامهتای

به سرم استرهای کروسین -گلتوکز (بتتا دی گلوکوپیرا وزیتل) و

حاصلهل از ترم استزار ™Thermo Scientific™ Xcalibur

جنتیوبیوز (بتا دی گلوکوپیرا وزیل دی گلوکز) وجود داشته باشند

استفاد گردید.
2
جدول -1پیکهای جداسازی شده با روش  APCI-MSدر فاز یونی منفی مرتبط با ایزومرهای کروسین و کروستین در شکل b1
Table1- Compounds separated as peaks related to Crocin and Crocetin isomers that shown in Figure 1 b by APCI –MS
detection in negative ion mode

ایزومرهای
یونهای مرتبط با

جرم مولکولی مونو

طول موج جذبی

زمان

فرم گلیکوزیله شده

قطعات مولکولی

ایزوتوپیک

Molecular
fragments ion’s

Mono isotopic
molecular mass

-

-

249

651.2 [M-H-Gnt]−

975.4 [M-H]−,
487.2 [M-2H]2−

442

10.43

651.2 [M-H-Glc]−,
489.2 [M-H-Gnt]−

813.3 [M- H]−

441

11.3

489.2 [M-H-Glc]−

ام لوم

435

12.58

651.2 [M-H]−

435

14

651.2 [M-H-Gnt]−

975.4 [M-H]−

435

13.81

-

651.2 [M-H-Glc]−

813.3 [M-H]−

435

14.81

-

327.2 [M-H-Glc]−

489.2 [M-H]−

435

15.56

بتا-دی-گلوکوزیل

ترا س کروسین2 -

)β-D-Glucosyl

Trans crocin-1

-

328.41[M-H]−

443

19.8

ام لوم
Unknown

Unknown

Absorption
wavelength

بازداری

کروستین

Retention
time

Crocetin glycosylated
form

8.25

-

کروسین و

دی (بتا-دی-جنتیوبیوزیل)
D- (β-D)Gentiobiosyl

بتا-دی-جنتیوبیوزیل-بتا-
دی-گلوکوزیل
β-D-Glucopyranosylβ-D- Glucosyl

دی (بتا-دی -گلوکوزیل)
)D- (β-D-Glucosyl

کروستین
Crocin and
Crocetin
isomers

پیکروکروسین
Picro crocin

ترا س کروسین3-
Trans crocin-4

ترا س کروسین4-
Trans crocin-3

ترا س کروسین1ˈ-

’Trans crocin-2

بتا-دی-جنتیوبیوزیل

ترا س کروسین1 -

β-D-Gentiobiosyl

Trans crocin-2

-

شماره پیک
Pick
Number

1
2

3

4
5

سیس کروسین3 -

6

سیس کروسین4-

7

Cis crocin-4
Cis crocin-4

کروستین
Crocetin

8
9

1- Mass-to-charge ratio
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1a

1b

شکل  1آ -ساختارها و جرم مولکولی مونو ایزوتوپهای مرتبط با ایزوفرمهای مختلف کروسینها و کروستین در عصاره زعفران (کروسین4-
( ،)R1=R2=Xکروسین ،)R1=X, R2=Y( 3-کروسین ،)R1=R2=Y( 2ˈ-کروسین ،)R1=Y, R2=H( 2-کروسین ،)R1=Y, R2=H( 1-کروستین
( :1b .) )R1=R2=Hکروماتوگرام حاصل از جداسازی ایزومرهای مختلف آپوکارتنوئیدهای کروسین و کروستین در عصاره زعفران با روش
تشخیص  PDAدر فاز یونی منفی ( در جدول  1اسامی پیکها آورده شده است).
Figure 1a- Sturucters and mono isotopic molecular mass correspond to different isoformes of Crocines and Crocetines in
Saffron crude extracte; Crocin-4 (R1=R2=X), Crocin-3 (R1=X, R2=Y), Crocin- 2ˈ(R1=R2=Y), Crocin- 2 (R1=Y, R2=H),
Crocin- 1 (R1=Y, R2=H), Crocetin (R1=R2=H). 1b: PDA obtained chromatograms in negative ion’s mode related to different
isomers of Crocetin and Crocin in saffron crude extract. (The name of each picks has shown in table1).

کروماتوگرامهای حاصله با روش استپکتروستومتری و ویتف

ترا س آپوکاروتنوتید کروسین جداسازی و شناسایی گردید.

سنجی جرمی در ساز یو ی منفی با دستتگا  LC-APCI-MSدر

در ساختمان مو کو ی کروسین 3-که از جمله متابو یتهتای

عصار خام زعفران که عمدتاً ایزومرهای مرتبط بتا کروستینهتا

شناسایی شد بود کته هتر دو گترو کربوکستیلیک ا تهتایی بتا

میباشند در شکل 2و جدول  2آورد شد ا د.

جنتیوبیوز استتریفه شتد ا تد .در کروستین 4-متیتتوان ستاختار

همتتا تور کتته در جتتدول 2مشتتاهد متتیشتتود از آ تتا یز

گلوکوزیتتتل -جنتیوبیوزیتتتل )Glc-Gnt(2ا حتتتاق شتتتد بتتته

کروماتوگرامهای حاصله از عصتار ختام زعفتران ت تداد  0توع

آپوکاروتنوتیتتد کروستتتین را مشتتاهد متتود .کروستتین 1ˈ-و

ترکیتتتب آپوکاروتنوتیتتتدی شتتتامل دو ترکیتتتب کروستتتتین و

کروسین1-ل بتا وجتود داشتتن جترم مو کتو ی یکستان ستاختار

پیکروکروسین و ت داد  7وع ترکیب از سرمهای مختلف سیس و

1- Gentiobiosyl- Glucose
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متفاوتی را شان میدهند .کروسین 1ˈ-از مشتتقا جنتیبیوزیتل

جرمی حاصله صور پذیرست .بتور کلی محتدود جتذبی ثبتت

کروستین و کروسین 1-حاوی دو مو کول گلوکوزیل در ستاختار

شد در این پروژ برای کاروتنوتیدهای مه بتور عمد دو پیک

خود بود و کروسین 2-مو کول استریفه شد با یک گلوکز می-

مااعف بین ویف وری  300تا  600ا ومتر و دو پیک ایتاسی

باشد (شکل.)2

در محدود سرابنفش میباشتد .ویتف ثبتت شتد بترای تترا س

در این تحقی ل استفاد از ویف سنجی جرمتی APCI-MS

کروستین حداکثر جذ را در وول موجهتای 165ل 426ل  314و

امکان شناسایی اکثر ایزومرهای کروستینهتا و کروستتینهتا را

 330ا ومتر شان میدهد و در تترا س کروستین( 3-استتر دی

سراه ساخت .همچنین در ستاز یتو ی منفتی ت تدادی ترکیبتا

جنتیوبیوزیل) ویف جذبی بته ترتیتب در وتول متوجهتای 146ل

ام لوم در ا کتروگرامهای حاصله از عصار خام مشخص بود تد

413ل  341و  367ا ومترثبت گردید (شکل.)1

که احتمایً یونهای مرتبط با ترکیبا ایاسی هت چتون ستدی ل
پتاسی و آمو یوم و ه چنین قت ا یو ی حاصتل از واحتدهای
گلیکوزید میباشند .ایزومرهای کروسینهتا بتر استا

موق یتت

اتصال -UDPگلوگز و جنتیوبیوزیل به آپوکارتنوتید کروستتین و
ه چنین ت داد واحدهای اتصال یاسته با توجه به جرم مو کتو ی
مرتبط با ختود شناستایی شتد د .کروستین 3-ل دی (بتتا -دی-
جنتیوبیوزیل) استر کروستین به شکلهتای ستیس و تترا س در
محتویا عصار تشخیص داد شد (پیتک  5جتدول  .)2ویتف-

شکل  -2پیکهای مرتبط با طیف جذبی اسپکتروفتومتری ترانس

جرمی برای هر دو شکل سیس و ترا سل یونهای شبه مو کو ی

کروستین (خط ممتد) و ترانس کروسین (خط غیر ممتد)

] [M -Hدر محتتدود جتترم مو کتتو ی  06753ثبتتت گردیتتد درصورتیکه ایزومر ترا س شارژ شد یو ی ماتاعف  [M-2H]2-در
محدود جرم مو کو ی  33751مشاهد گردید .هت چنتین حتذ
یک واحد جنتیوبیوزیل  [M-H-Gnt]-منجر به ایجتاد ستیگنا ی
در محدود جرم مو کو ی  56251شد .عتالو بتر ستیگنالهتای
شناسایی شد ت داد زیادی سیگنال تام لوم در تتایج حاصتله از
ویف سنجی قابل مشاهد بود د آ تا یز دقیت داد هتای بدستت
آمد شان میدهد وجود سیگنالهتایی بتا جترم مو کتو ی بتای
دی ت بر یونهای ترکیبا ایاسی حاصله از مو کولهای تغییتر
دهند حایر در ستاز متحترک دار تد .بترای ستایر متابو یتتهتا
تشخیص ماهیت مو کو ی متابو یتها بر اسا

زمتان بتازداریل

دامنه جذ استپکتروسوتومتری ( )UV-Visو هت چنتین ویتف

Figure 2- UV–Vis spectra correspond to trans-crocetin
(continuous line) and trans-crocin (dotted line).

بررستتی ویتتف ستتنجی جرمتتی تتترا س کروستتتین و ستتیس
کروستین در ساز یو ی منفی با استتفاد از HPLC-APCI-MSل
شتان از دقتت و حساستیت ایتن روش در تفکیتک و شناستایی
سرمهای مختلف کروستتین (ستیس -تترا س) داشتت بتا اینکته
ترا س کروستین و سیس کروستین دارای جرم مو کو ی یکستان
میباشند قت ا حاصله از یو یزاسیون سرمهای استری کروستین
سراوا ی کامالً متفاوتی شان میدهند .هما تور کته در شتکل 4
قابل مشاهد است یو یزاسیون حاصل از قت ا مرتبط بتا سترم
استری ترا س کروستین که سراوا تی بیشتتری ستبت بته سترم
استری سیس کروستین در محدود ) 563 (m/zشان میدهد که
شان از وجود یونهتای شتارز ماتاعف  [M-2H]2بترای سترم
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تتترا س کروستتتین متتیباشتتد (شتتکل .)4کارمو تتا و همکتتاران

(بتا -دی گلوکوزیل) و سرم استری ایزومر سیس کروستین (بتا –

( )Carmona et al., 2006در تحقیقتی مشتابه بتا استتفاد از

دی ئاپو یتتا وز) – (بتتا -دی جنتیوبیوزیتل) بته ترکیتب اصتلی

 HPLC-ESI-MSبتتتته بررستتتتی استتتتترهای کروستتتتتین و

کروستین بود که منجر به ایجاد سترمهتای متنتوع استتری شتد.

پیکروکروستین در گیا زعفران پرداخته و ت داد  26وع از سترم-

تایج حاصل از این تحقی

در داشتن سرمهای استری حاصله از

های مختلف استری کروستین را شناسایی مود د که تفاو هتر

ترکیب ئاپو یتتا وز متفتاو و در سترمهتای دارای گلوکوزیتل و

یک از این سرمهای استری در وع و موق یت مو کولهای ا حاق

جنتیوبیوزیل مشابه با تایج کارمو ا و همکتاران ( Carmona et

شد ه چون سرم استری تترا س و ستیس کروستتین (بتتا-دی

 )al., 2006بود که د یتل آن احتمتایً استتفاد از پروتکتلهتا و

تتتری گلوکوزیتتد) – (بتتتا -دی -جنتیوبیوزیتتل)ل ستترم استتتری

پرو های متفاو در شناسایی ترکیبا مورد ظر میباشد.

ایزومرهای سیس و ترا س کروستتین (بتتا –دی ئاپو یتتا وز) –

شکل  -3کروماتوگرام حاصل از جداسازی و شناسایی ایزومرهای سیس و ترانس کروستین در فاز یونی منفی به همراه ساختار مولکولی آن
Figure 3- Molecular structures and chromatograms peaks corresponds to separated and identified isomers of Crocin and
Crocetin in negative ion’s mod.

در مقایسه با تشخیصهای وری و سلورستا سل استتفاد از

شناسایی شد در مرحله گرد اسشا ی آپوکاروتنوتیتدهای گترو

ویتتتف ستتتنجی جرمتتتی ( )2ESI-MSو ( )1APCI-MSدر

کروسین بود که تایید کنند خوبی برای تتایج ایتن پتروژ در

شناسایی متابو یتها با حساسیت و اختصاصیت بیشتری همترا

استفاد از روش  APCI-MSمتیباشتد ( Tarantilis et al.,

م تیباشتتد .در تحقیقتتی از دستتتگا  HPLCتجهیتتز شتتد بتتا

 .)1995اورتگتتا و همکتتاران ( Caballero-Ortegaet al.,

آشکارسازهای  UV-Visو ویتف ستنج جرمتی ( )ESI-MSدر

 )2007به ارزیابی مواد متابو یتی س ال در یازد مو ه از زعفران

حا ت یون مثبت برای بررسی دقی عصار زعفتران ختام بکتار

جم آوری شتد از منتاو آذربایجتانل چتینل یو تانل سرا ستهل

گرستهشد و متاب با تایج حاصله از این تحقی ل عمد ترکیبا

هندوستانل ایرانل ایتا یال یوزیلندل اسپا یا و ترکیه را در مقایسته
با ترکیبا متابو یتی خا ص تهیه از شرکت سیگما را با استتفاد

1 -Electrospray ionization mass spectrometry
2 -Atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry

از دستگا  HPLCمجهز به ستودیود پرداخته و ت داد  20ترکیب
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مه از جملته پیکروکروستینل  -4جنتیوبیوزیتل -کتامپفرول و

گیاهی همچون زعفران بود که روش  APCI-MSدر ساز یون

ا واع کروسینها را در محدو سه وول موج مختلتف شناستایی

منفی عمدتاً بر پایه تشخیص یونهای مرتبط با قت ا حاصتل

مود د تایج حاصل از تحقیقا آ ان شان داد که مو تههتای

از کاهش واحدهای گلوکوزیل یا جنتیوبیوزیل و همچنتین شتبه

جم آوری شد برخی از مناو همچتون استپا یا دارای مقتادیر

مو کولهای کروسینها منجر بته شناستایی اکثتر ایزومرهتای

بیش از  3درصد از کارتنوتیتدهای گلیکوزیتدی محلتول در آ

کروسین (ایزومرهای سیس و ترا س) در این ستاز متیگتردد .از

ه چون کروسینها میباشند کته بتا تتایج حاصتله از تحقیت

جمله موارد دیگر اثبا کنند کارایی روش بکار گرسته شتد در

حایر با توجه به اینکه مو ههای استتفاد شتد از گو تههتای

این پروژ امکان شناسایی یونهای شارژ ماتاعف بتود کته بتا

رویش یاسته زعفران در استپا یا بتودل شتان داد کته محتویتا

توجه به تقارن بتایی ستاختار مو کتو ی بترای ایزومتر تترا س

متابو یتی موجود در عصار خام زعفران عمدتاً جتز متابو یتت-

کروسین 3-مشاهد گردید .با توجه به اینکه شناسایی سرم های

های قتبی ه چون سرمهای مختلف از ایزومرهای کروسینها

مختلف مو کو ی متابو یتهای بیوسنتزیل از جمله موارد او یه و

هستند که تأیید کنند تایج حاصتله از ایتن تحقیت متیباشتد

اساسی در شناخت دقی مستیرهای بیوستنتزی متابو یتتهتای

( .)Caballero et al., 2007در تحقیقی دیگتر استماعیلیان و

گیاهی ه چون کروسینها (ر

اصتلی زعفتران) متیباشتند

همکاران در سال  1021ترکیبا مختلتف در محتویتا کال ته

تایج حاصل از این پروژ میتوا د بهعنوان قشه راهی دقی در

زعفران را در وی زمانهای مختلف برداشت مورد بررسی قترار

ت یین استراتهی های بهزراعی و به هادی در بهبود صفا کیفی

داد د .مهمترین ترکیبا شناسایی شد در مرحله گرد اسشتا ی

و کمی ما ند ر

و عتر در گیا زعفران باشد .عالو بتر ایتن

ساسرا الل پیکروکروسینل کروستین و کروستتین بود تد امتا بتر

یاستههای حاصل از این پتروژ بته عنتوان داد هتای بتا ارزش

تایج حاصل از تحقی حایر قادر به تفکیک ایزومرهای

شیموتاکسنومیکی بود که میتوا ند به عنوان ابزار بیوشتیمیایی

این متابو یتها بود تد کته شتان دهنتد کتارایی بهتتر روش

مؤثر در شناخت گو هها و ارقام مختلف از گیا زعفتران کمتک

استفاد شد در این تحقی میباشد همچنتین ترکیبتا دیگتر

مؤثری ماید .ه چنین آگاهی از پروسیتل ایزومرهتای مختلتف

شناسایی شد در تحقیت آ تان شتاملل  1و  -8ستینئولل آ فتا

مو کو ی متواد بیوستنتزیل در بحتث مهندستی ژ تیتک کمتک

پیتتننل او ئوآ و یتتک استتیدل کاتمتتپ ستترولل  -3جنتیوبیوزیتتل

مؤثری به شناخت آ زیمتی مستیرهای بیوستنتزی متواد متؤثر

کامپفرولل سینئول و اکینوسیتیک اسید بود د کته در مجموعته

گیاهی مود که شناخت هر یک از ایزومرهای ژ ی کتد کننتد

متابو یتهای شناسایی شد در پروژ ما وجود داشتند د یل این

این آ زی ها ه تنها میتوا د بته عنتوان شتا گر ژ تی متؤثر در

امر احتمایً تفاو در مرحله مو هگیری باشتد کته زمتانهتای

اصتتالن و گتتزینش ییتتنهتتای بتتا ارزش در ستتتون تحقیقتتا

مختلف برداشت تأثیر م نیداری در میزان و وع متابو یتهتای

مزرعهای باشد بلکه امکان بیان هترو وگ و تو ید هریک از این

زعفران دارد ( .)Esmaeilian et al., 2012از تایج حاصتل از

متابو یتهای با ارزش را بتور مجزا و خا ص در میکروارگا یزم-

تحقی ا جام یاسته میتوان تیجهگیری کرد که کرومتاتوگراسی

های پروکاریوتی و یوکاریوتی سراه می ماید.

خال

مای مجهز به ویف سنج جرمی بتا ویتون بتای (LC-APCI-

 )MSابزاری قدرتمند برای بررستی ترکیبتا موجتود در منتاب
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این مرکز تأمین گردید که بدین وسیله هایت تشکر و قتدردا ی
. را داری

سپاسگزای
) درENEA( این پروژ در آژا س ملی تکنو توزیهتای تو
شهر رم ایتا یا ا جام شد و تمامی هزینههای ا جام آن از ور
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Abstract
The main metabolites in saffron are the Apo- carotenoids’ Crocin and Crocetin. Color intensity and
quality of saffron mostly depend on the presence of Crocins that are glycosylated steric form of
Crocetin by glycosyltransferase enzyme. The aim of this study is the characterization of these
metabolites in methanolic and chloroformic extracts of saffron stigmas during anthesis stage by LCAPCI-MS. Identification of cis and trans isomers of Crocin and Crocetin was done by three parameters
such as mass spectra registered in the negative ion mode, retention time and absorption ratio related to
each metabolites. The variability of these parameters made it possible to detect the Crocins isomer
with regard to the attached position and the number of UDP- glucose and Gentiobiosyl molecules to
Crocetin structure. Crocins was the mainly detected components as there are polar components that are
classified in the carotenoeids groups and the strified form of Crocetin Glucose (β-D-Glucopyranosyl)
and Gentiobiose (β-D-Glucopyranosyl-D-Glucose). Also doubly charged ions were found for transisomers of Crocin-4, due to the high symmetry of their molecules. Based on the data gathered, the
applied chromatograph Machin in this project is accurate and it is most sensitive tools to investigate
about plants’ natural components like saffron, also the used APCI-MS in negative ions mode is the
most efficient method to distinguish different steric forms of Crocin based on the ion’s fragments
related to united reduction of glycosyl and gentiobiosyl as well as molecular fractions.
Keywords: Saffron, Metabolite, Crocetin, Crocin, Mass spectrometer
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