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ﮐﺸﻒ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات در ُ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﻨﺘﺮال ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻧﻮﻋﯽ
ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﭘﯿﭽﯿﺪه را در ﺟﻮ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺎزه در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ از ﭘﻠﯽ
ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ )ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﯽ ﮐﻪ از زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﻧﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه( و در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺟﺪﯾﺪ ی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه آدﻻﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎده

در اﺻﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮔﻠﻮﮐﻮز )راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻗﻨﺪ ﺳﺎده( و زاﯾﻠﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻏﻠﺐ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﻮراﮐﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻟﻦ ﻟﯿﺘﻞ ﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ ﺗﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آدﻻﯾﺪ و ﻣﻮﻟﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﻨﺘﺮال
ﺳﺎﯾﻨﺲ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻠﻮﮐﺰ و زاﯾﻠﻮز در ﮐﻨﺎر زﻧﺠﯿﺮه ﻗﻨﺪﻫﺎ ،اﯾﻦ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آن را
دارد ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ،ژل وﯾﺴﮑﻮز ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی ﺣﻼل در آب ﺑﺴﺎزد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎده ﮐﺸﻒ
ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه را در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،داروﯾﯽ ،آراﯾﺸﯽ و دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ اﻧﺮژی،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﻮاد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﻟﯿﺘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺟﺪﯾﺪ راه را ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ آن در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﻤﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

او در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده در رﯾﺸﻪ ﺟﻮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﯽ در رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زای ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻓﺖ ﯾﺎ ﺷﻮری
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ از اﯾﻦ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺧﻮاص ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺧﺎص را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺎزه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﺑﺎﻟﻘﻮه آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ﺧﻮاص اﯾﻦ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را

از آن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﯿﻒ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﯿﺘﻞ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ژن ﻫﺎی ﺗﺎزه ای را ﻫﻢ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود در دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﯿﺘﻞ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ژن ﻫﺎ اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻫﺎ در ﮔﯿﺎﻫﺎن و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻮاد ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

