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چکيده
با توجه به افزایش رشد جمعیت و بحران نفت ،محدودیت و معایب استفاده از مشتقات حاصل از آن در تمام صنایع از
جمله پزشکی و دارویی ،توجه برای تامین نیازهای زندگی به استفاده از منابع زیست توده جلب شده است .ساالنه
مقادیر زیادی پسماند لیگنوسلولزی تولید میشوند که در حال حاضر قسمت اعظم این ترکیبات یا در محیط زیست رها
شده و به هد ر می روند و یا برای کاربردهایی کم ارزش مورد استفاده قرار میگیرند .مواد لیگنوسلولزی به عنوان
منبع تجدیدپذیر ،مقرون به صرفه و فراوان برای منابع فسیلی ،نوید بخش تولید محصوالت متنوع باارزش افزوده
هستند .پاالیش زیستی با مفهوم تبدیل کارآمد ضایعات زیست توده کم ارزش به محصوالت زیست پایه با ارزش
باالتر در سال های اخیر رویکرد سبز و ایمنی است که مورد استقبال طیف وسیعی از محققان قرار گرفته است .همی-
سلولزها به عنوان یکی از اجزای اصلی مواد لیگنوسلولزی و دومین پلی ساکارید فراوان در طبیعت محسوب میشوند.
این هتروپلی ساکاریدها پلیمر های طبیعی هستند که یا به طور مستقیم در صنایع غذایی ،داروسازی ،کاغذسازی و ...
به کار گرفته میشوند و یا به عنوان پلیمر های پیش ساز برای تولید و فرآوری مواد شیمیایی نظیر زایلیتول ،اتانول،
فورفورال و  ...استفاده می شوند .در این تحقیق کاربردهای بالقوه همیسلولزها در صنایع مختلف و همچنین
محصوالت با ارزش تولید شده بر پایه همیسلولزها مرور شده است.
واژگان کليدی :پاالیش زیستی ،پلیمر زیست تخریب پذیر ،همیسلولز ،زایالن ،محصوالت با ارزش افزوده
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Abstract
In the last decades, biomass resources have received a great deal of attention due to increasing
population growth, oil crisis, limitations and disadvantages of using oil derivatives in all
industries, including medicine and pharmaceuticals. Large amounts of lignocellulosic waste are
generated annually, and the most of these compounds are already either left in the environment or
used for low-value applications. Lignocellulosic biomass materials as a renewable, economical,
and abundant alternative to fossil resources are promising for the production of various
value‐ added products. In recent years, many researchers have focused on biorefinery concept as
a green and safety approach. Biorefinery is aimed to efficient conversion of biomass waste into
high value-added bio-based products. Hemicelluloses as a primary component of lignocellulosic
waste are the second most abundant polysaccharide in nature. These heteropolysaccharides are
used directly in food, pharmaceutical, paper and … industries. They are also used as precursor
polymers for the production and processing of chemicals such as xylitol, ethanol, furfural and etc.
In this study, the applications of hemicelluloses in different industries are reviewed. The valuable
hemicellulose-based products are also investigated.
Keywords: Biorefinery, Biodegradable polymer, Hemicellulose, Xylan, High-value added
products
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مقدمه
مفهوم پاالیش زیستی در حال حاضر به عنوان یک ابزار رقابتی هزینه برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،کاهش اتکا به
سوختهای فسیلی و گذار به سمت اقتصاد بر پایه مواد زیستی و دوستدار محیط زیست پذیرفته شده است .پاالیش زیستی
فرآیند یا ترکیبی از فرآیندها برای تبدیل زیستتوده به طیف گستردهای از محصوالت مانند مواد بیوشیمیایی ،سوختهای
زیستی یا بیومواد تعریف کرد .با توجه به حجم قابل توجه ضایعات کشاورزی ،زیستتوده لیگنوسلولزی یکی از فراوانترین
مواد اولیه برای پاالیش زیستی در سطح جهان است [.]1
سلولز ،همیسلولز و لیگنین اجزای اصلی زیستتوده لیگنوسلولزی هستند .همیسلولز بیشترین جزء زیستتوده لیگنوسلولزی
پس از سلولز بوده و حدود  15تا  %35از زیست توده لیگنوسلولزی را تشکیل میدهد .همیسلولزها پلیساکاریدهای ناهمگن
شاخهای هستند که از واحدهای قندی مختلف -Dگلوکز-D ،مانوز-D ،زایلوز-L ،آرابینوز و مقدار اندکی -Lرامنوز و نیز -

Dگلوکورونیک اسید-O-۴ ،متیل-D-گلوکورونیک اسید-D ،گاالکتورونیک اسید شامل تشکیل شدهاند .این پلی-
ساکاریدها دارای زنجیرهای کوتاهتر از سلولزها و وزن مولکولی نسبتاً کمی بوده و به عنوان ماده ساختمانی در دیواره سلولی
عمل میکنند .مانانها ،زایالنها و زایلوگلوکانها سه نوع زیر گروه اصلی همیسلولز هستند .فراوانترین نوع همیسلولز
زایالن است که ترکیب آن در گونههای مختلف ،متفاوت است [.]2
پیوندهای هیدروژنی درون مولکولی همیسلولز قویتر از پیوندهای اتری و استری برون مولکولی لیگنین و همیسلولز هستند
و بنابراین مانع جداسازی همیسلولز میشوند .رایجترین روشهای جداسازی همیسلولز عبارتند از :پیشتیمار اسید رقیق،
استخراج با آب داغ ،تیماربا بخارآب ،تیمار با امواج ماکروویو ،استخراج با مایعات یونی ،استخراج قلیایی ،استخراج پراکسید
قلیایی ،روش انفجار بخار ،روش آبکافت و روش اولتراسونیک .انتخاب روش استخراج همیسلولز به محصول نهایی مد نظر
بستگی دارد .جدول  1اختالف عمده بین روشهای رایج استخراج و تأثیر آنها بر ساختار همیسلولز را نشان میدهد [.]3
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جدول  :1روشهای رایج در استخراج همیسلولز []3
روش استخراج

فرم همیسلولز بازیابی شده

مقدار قندهای تشکیل شده

هزینه و خطرات زیست محیطی

اسید رقیق

مونومر

مقدار زیاد

پرهزینه و مشکالت دفع زباله

خودآبکافت

الیگومر

مقدار کم

کم هزینه وخطرات زیست محیطی کم

انفجاربخار

الیگومر

مقدار کم

کم هزینه وخطرات زیست محیطی کم

تیمارقلیایی

الیگومر

مقدار کم

مشکالت زیست محیطی زیاد

همیسلولزها دارای پتانسیل بالقوهای به منظور استفاده در صنایع بسته بندی و زیست پزشکی هستند .ویژگیهای منحصر به
فردی همچون دارا بودن ساختار پلیمری ناهمگن شاخه ای (این ساختارها بر اساس ماده اولیه متنوع هستند) و قابلیت تغییر و
اصالح فیزیکی و شیمیایی این مواد را مستعد تهیه محصوالت خاصی نموده است .ارزش افزوده همیسلولز برای توسعه پایدار
امیدوار کننده است .جزء زایالن همیسلولز توسط محققان در کاربردهای مختلفی نظیر تهیه کامپوزیت زیستی و تبدیل به
مواد شیمیایی با ارزش تجاری باال مورد بررسی قرار گرفته است .استفاده از پسماندهای کشاورزی و قابلیت پیش تیمار و
استخراج زایالن از آنها با بازده باال به توسعه محصوالت زیستپایه منجر شده است .برخی محصوالت حاصل از زایالن در
شکل  1ارائه شده است .در ادامه به مطالعات اخیر در رابطه با محصوالت ارزشمند حاصل از زایالن پرداخته میشود [.]۴
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شکل  :1مواد شیمیایی و محصوالت زیست پایه حاصل از زایالن []2

کاربرد در صنایع کاغذسازی
پوششدهی کاغذ در صنعت خمیروکاغذ نقش مهمی در بهبود کیفیت کاغذ به عنوان نمونه کاهش جذب جوهر ایفا میکند.
فرآیند پوششدهی به تولید کاغذ صیقلی مناسب برای چاپ و مقاوم دربرابر آب و روغن در کاربردهای بسته بندی منجر می-
شود .پوششدهی در صنایع غذایی به عنوان عامل ممانعتی رطوبت برای جلوگیری از فساد غذا اهمیت دارد [ .]5در یک
تحقیق اتصال دهندههایی بر پایه همیسلولز به عنوان پوشش کاغذ استفاده شدند و نتایج با ماده مرسوم پلی وینیل الکل به
عنوان پوشش مقایسه شد .نتایج نشان داد که میزان جذب آب برای هر دو نوع پوشش حدود  ٪25کاهش یافته است .نتایج
آزمایشات نفوذ به بخار آب برای هردو نوع پوشش مشابه بود .شفافیت و ماتی و رنگ کاغذ بعد از استفاده از هر دو نوع
پوشش تغییر مشهودی نشان نداد .این تحقیق تأکیدی بر قابلیت استفاده از همیسلولزها به عنوان جایگزین پوششهای سنتزی
برای کاغذ بشمار میرود [.]6
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کاربرد در صنایع بسته بندی
در سالهای اخیر پالستیک های زیستی به طور فزاینده ای به علت قوانین زیست محیطی ،خواص جذاب ،مدیریت پسماند و
نگرانیهای زیست محیطی مورد استفاده قرار گرفته اند .در این میان ،فیلمهای مبتنی بر همیسلولز به دلیل داشتن شبکه
ماکرومولکولی متراکم و دارای تحرک کم و ویژگی ممانعت از عبوراکسیژن ،توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
وجود پیوندهای هیدروژنی برون و درون مولکولی بی شمار ،منجر به تشکیل فیلمهای همیسلولز شکننده تر و آبدوست تر
می شود و کاربردهای عملی آن را محدود می کند [ .]7با این حال ،یک عامل محدود کننده برای گسترش کاربرد بسیاری از
پلیمرهای زیستی مانند زایالن ،قابلیت ضعیف آنها در تشکیل فیلم است که اغلب به منظور بهبود این قابلیت الزم است با اجزاء
دیگر (پلیمرها یا نانو ساختارها) ترکیب شوند .فیلمهای نانوکامپوزیتی همیسلولز/پکتین حاوی نانوسلولز و پلیفنولهای
پوست انبه به عنوان یک بسته بندی فعال تهیه و ارزیابی شدند .نتایج نشان داد حضور بیش از  %50وزنی همیسلولز به بهبود
ویژگیهای ممانعتی و مقاومتی فیلم می انجامد [ .]8فیلم های همیسلولزی به دلیل دارا بودن خواص ممانعتی ،مانع نفوذ
اکسیژن و به تبع آن فساد موادغذایی می شوند .اخیرا فیلم های چند الیه حاوی حداقل دو الیه در ژاپن اختراع شده است که
یک الیه آن از فیلم انعطاف پذیرتشکیل شده که بیشتر پلی استر می باشد ،در حالی که دیگر الیه ها شامل نانولوله های کربنی
و همیسلولز هستند .فیلم های تهیه شده دارای خواص مکانیکی بیشتری هستند [ .]9در یک تحقیق ،خواص فیزیکی فیلم بر
پایه همیسلولزهای استخراج شده از کاه گندم با افزودن نانوسلولز و سیتریک اسید بررسی شد .نتایج نشان داد که خواص
ممانعتی فیلم نسبت به آب و بخار آب در حضور نانوسلولز و سیتریک اسید افزایش یافت .افزودن سیتریک اسید به عنوان
اتصال دهنده عرضی از یک طرف سبب افزایش مقاومت به آب و از طرفی موجب کاهش استحکام فیلم شد .البته این ضعف
با حضور نانوسلولز جبران شد .مدول االستیسیته ،کشیدگی ،ویژگیهای نفوذ نسبت به بخار آب و آب در مقایسه با فیلم
کنترلی (فیلم همیسلولزی بدون سیتریک اسید و نانوسلولز) افزایش یافت [ .]10پایداری حرارتی و آبگریزی همیسلولز
استخراج شده به روش قلیایی از خمیر سوزنی برگان کرافت رنگبری شده و کاه گندم پس از استیله کردن افزایش یافت .این
همیسلولزهای استیله شده و همیسلولز گاالکتومانان می توانند به عنوان فیلم برای بسته بندی غذا استفاده شوند .این فیلم ها
6

زیست تخریب پذیر و دارای کمترین میزان انتقال اکسیژن و نفوذپذیری نسبت به آب هستند .عالوه بر این ،همیسلولز استیله
شده برای تولید پلیمرهایی جهت تولید هیدروژلها گزینه مناسبی هستند [ .]11زایالن ها آبدوست هستند و فیلم های تهیه شده
از آن ویژگی های ممانعتی خوبی در برابر روغن و چربی ها دارند ،اما در برابر آب خواص ممانعتی خوبی ندارند .آنها
همچنین دارای قابلیت نفوذ کم نسبت به اکسیژن و مواد معطر و عبور باالی نور هستند که استفاده از آنها را برای کاربردهای
بسته بندی مناسب میسازد .معایب استفاده از زایالن در بسته بندی با اختالط آن با پلیمرهای دیگر قابل رفع است .نانو-
کامپوزیت تهیه شده با همیسلولز کواترنیزه شده و نانولولههای رس با نسبت های  1:1دارای خواص حرارتی و مکانیکی باال،
سطح صاف و شفاف بود که مستعد کاربرد در زمینه پوشش و بستهبندی است [ .]12در یک تحقیق ،فیلمهای زیست سازگار
دارای انعطاف پذیری مناسب از زایالن/کیتوزان با نسبتهای مختلف و با روش قالبریزی و تبخیر حالل تهیه شدند .نتایج
نشان داد که افزایش میزان زایالن به افزایش آبدوستی در فیلم منجر شد .با افزودن نانولوله های رس به این فیلم استحکام
کششی ،پایداری حرارتی ،نفوذ پذیری نسبت به اکسیژن و بخار آب به طور قابل توجهی افزایش یافت [.]13
در یک تحقیق پلی وینیل الکل و زایالن با نسبت 3به  1با افزودن گلیسرول و کربنات زیرکونیوم آمونیوم ( )AZCبرای تهیه
فیلم مخلوط شدند .افزایش میزان کربنات آمونیوم زیرکونیوم سبب افزایش آبگریزی و کاهش آبدوستی فیلم شد .علیرغم
کاهش حاللیت ،قابلیت نفوذ به بخار آب تغییر نیافت ،استحکام کششی با افزایش میزان آمونیوم زیرکونیوم تغییری نکرد.
عالوه بر این ،افزودن  AZCتأثیر زیادی بر پایداری حرارتی الیههای کامپوزیت داشت که موجب افزایش طول در نقطه
شکست شد [.]1۴
کاربرد در تهيه کامپوزیت های زیستی
زایالن به دلیل دارا بودن خواص زیست سازگاری و عدم سمیت در تهیه محدوده وسیعی از کامپوزیتها (مخلوطی از دو یا
چند پلیمر) مورد استفاده قرار می گیرد .به عالوه ،به دلیل دارا بودن گروههای هیدروکسیل روی ساختار پایه پلیمرهای زایالن،
آنها به سهولت با روش های شیمیایی قابل اصالح هستند [.]۴
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کاربرد در تهيه هيدروژل
هیدروژل ها شبکه های پلیمری هستند که به صورت فیزیکی یا شیمیایی اتصال عرضی یافته اند .آنها انحالل ناپذیر در آب
هستند ولی قابلیت جذب آب تا هزاران برابر وزن خشک خود را دارا میباشند .توانایی هیدروژل ها برای نگهداشت مقادیر
زیادی آب مشابه عملکرد بافتهای زنده است که هیدروژل ها را برای کاربردهای دارورسانی مناسب ساخته است .هیدروژل
های بر پایه زایالن در کاربردهای گسترده ای همچون حذف فلزات سنگین ،صنایع داروئی و پزشکی مورد استفاده قرار گرفته
اند [ .]15به عنوان مثال از هیدروژل های بر پایه زایالن به عنوان ابزار تصفیه آب به منظور جذب فلزات سنگین مانند نیکل،
پاالدیوم ،کادمیوم ،مس و روی از آب استفاده شده است [ .]16هیدروژل های مغناطیسی تهیه شده از طریق ترکیب زایالن با
اکریلیک اسید و اکسید آهن ( )Fe3O4دارای بیشینه ظرفیت جذب  ۴38/60میلی گرم متیلن بلو به ازای گرم ارزیابی شد
[ .]17هیدروژل های زایالن به دالیلی همچون دفاع ایمونولوژیک ،ممانعت از جهش سلولی ،ویژگیهای ضدسرطانی و
پاداکسندگی توجه خاصی را به عنوان سامانه های دارورسانی به خود جلب کرده اند .مهم تر اینکه آنها غیر سمی هستند و
میتوانند برای رهایش مداوم هدفمند داروهای انکپسوله شده استفاده شوند .رهایش هدفمند به این دلیل است که زایالن در
مقابل هضم در معده انسان مقاوم است و توسط آنزیمهایی که تنها در روده بزرگ انسان موجود هستند ،شکسته میشود [.]3
دو داروی مدل استیل سالیسیلیک اسید و تئوفیلین در هیدروژل های تهیه شده از زایالن استخراج شده از کاه گندم بارگذاری
شدند .آزمایشهای برون تنی هیدروژلهای بارگذاری شده نشان داد که حساسیت به  pHو زیست تخریب پذیری هیدروژل-
ها آنها را به عنوان حاملهای خوراکی دارو مناسب ساخته است [ .]18خواص هیدروژلهای بر پایه زایالن با آزوبنزن به عنوان
پلیمر مشارکتی به منظور تولید هیدروژلهای با قابلیت پاسخ به نور برای رهایش انتخابی یک داروی مدل ویتامین  B12بررسی
شد .آزمون های برون تنی نشان داد که هیدروژلها قابلیت رهایش بهتر دارو در شرایط  pHخنثی با تابش  UVرا دارند [.]19
اثرات زایالن روی هیدروژلهای بر پایه کیتوزان (مایع در دمای اتاق) به منظور کاربرد در ترمیم بافت استخوان مطالعه شد.
نتایج تزریق هیدروژل به موشها نشان داد که افزودن زایالن به هیدروژل کیتوزان سرعت ترمیم را در مقایسه با کیتوزان به
صورت منفرد افزایش میدهد .زایلوگلوکان ،گاالکتوگلوکومانان و زایالن تقویت شده با نانوسلولز پتانسیل خوبی برای
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استفاده در کاربردهای درمان زخم را دارا می باشند [ .]13انواع خاصی از همیسلولزها برای مهار رشد تومورهای مختلف با
القای فعالیت سیستم ایمنی میزبان مورد استفاده قرار گرفتند .تحقیقات نشان داده که آرابینوگاالکتان توانایی تحریک فعالیت
سلول سمی  NKدارد و بنابراین میتواند سیستم ایمنی را در مقابل سلولهای تومور از طریق پیشگیری از متاستاز آنها به کبد
فعال سازد .توقف چسبندگی میکروبهای بیماریزا به سلولهای میزبان برای پیشگیری و درمان بیماریهای میکروبی استفاده
میشود .در یک تحقیق نشان داده شد که مانان دارای قابلیت ممانعت از چسبندگی چندین گونه کاندیدا آلبیکانز به ظروف
پالستیکی است و بنابراین استفاده از پوشش همیسلولز مانان روی تجهیزات پزشکی برای پیشگیری از چسبندگی این
میکروب مفید میباشد [ .]3همیسلولز به عنوان زخم پوش نیز مورد استفاده قرار گرفته است .زخمپوش تجاری ولودرم
( )Velodermیک فیلم زیستی است که در نتیجه فعالیت باکتری استوباکتر زایلینیوم در محیط کشت حاوی منبع مغذی
لیگنوسلولزی نیشکر حاصل میشود .بنابراین ساختار این فیلم پلیمری بر پایه سلولز و همیسلولز است .این زخمپوش قادر به
کاهش درد و ایجاد محیط ایده آل برای ترمیم مجدد پوست است [ .]20از سوی دیگر ،عالقه به پلیمرهای زیستی به عنوان
سامانه رهایش دارو ،در دهههای اخیر بسیار افزایش یافته است .حامل های دارو دارای توانایی بهبود عملکرد دارو از نظر
اثربخشی ،ایمنی و رضایت بیمار هستند .زایالن به طورکامل توسط عملکرد آنزیمهای زایالناز و بتا-زایلوزیداز ترشح شده
توسط فلور روده بزرگ انسان تجزیه می شود .این آنزیمها می توانند پیوند بین مونومرهای همیسلولز را تجزیه کنند .وجود
میکروارگانیسم هایی که این آنزیمها را در روده بزرگ ترشح میکند ،همیسلولز را به عنوان پلیمر حامل دارو برای تحویل
داروهای اختصاصی به روده بزرگ مطرح میسازد .زایالنها کاربردهای فراوانی در علم پزشکی دارند .هیدروکسی آلکالین
زایالنها برای استفاده در پوششها فرآوری شده اند .تشکیل هیدروژل با استفاده از زایالن استخراج شده از منابع مختلف و
کیتوزان در صنعت دارو و پزشکی جایگاهی ویژه یافته است [ .]3هیدروژل_های مبتنی بر کیتوزان و همیسلولز گزینه_های
خوبی برای داروهای خوراکی آنتی بیوتیکی /ضد انعقادی در معده به شمار میآیند .هیدروژلهای شبه هوشمند حساس به
 pHاز طریق اختالط همیسلولزها و کیتوزان با استفاده از عامل اتصال عرضی گلوتارآلدهید به عنوان حامل دارو تهیه شدند.
این هیدروژل به منظور کنترل رهایش داروی مدل ریبوفالوین به سیال معده توسعه یافت .این دارو در  pHپایین حاللیت بسیار
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کمی دارد و کمترین تداخل با ماتریکس ژلی را دارد .نتایج نشان داد که افزایش میزان همیسلولز موجب افزایش تورم
هیدروژل میشود .همچنین نسبت تورم هیدروژل در محیط اسیدی به دلیل دافعه میان گروههای با بار مشابه افزایش مییابد.
مطالعات برون تنی نشان داد که رهایش ریبوفالوین از هیدروژل در شرایط اسیدی بهتر است و در  pHباالتر ماتریس بدون
رهایش دارو متالشی میشود .بنابراین این نوع هیدروژل ها پتانسیل کاربرد در ابزارهای دارورسانی کنترل شدهی حساس
به  pHرا (به عنوان مثال تحویل آنتی بیوتیک ها یا داروهای ضد زخم معده به معده) در محیط فیزیولوژیکی دارند [ .]21در
یک تحقیق ،داروی ضدمیکروبی و ضدباکتریایی سیپروفلوکساسین در درون فیلم کیتوزان/همیسلولز درون پوشانی شد .این
فیلم زیست سازگار دارای فضا و تخلخل کافی برای رهایش دارو بوده و به دلیل استفاده از پلیمرهای طبیعی ،برای پوست و
زخم حساسیت ایجاد نمیکند [ .]22نانوذرات با اندازه بین  50تا  1200نانومتر ازطریق اتصال عرضی گاالکتومانان کربوکسی
متیل دار شده با کیتوزان از طریق برهمکنشهای الکترواستاتیک به جای اتصال عرضی شیمیایی تهیه شدند .این نانوذرات
توانایی به دام انداختن و رهایش داروی سرم آلبومین گاوی ( )BSAرا دارا بودند .افزودن گاالکتومانانها در ساختار نانوذره
برهمکنش نانوذره با اپیتلیوم روده کوچک را تسهیل بخشید [.]3
کاربرد در توليد مواد شيميایی
واحد های مونومری که سازنده ساختار اصلی زایالن هستند می توانند به مواد شیمیایی از قبیل اتانول ،فورفورال ،الکتیک اسید
و زایلیتول تبدیل شوند .تبدیل زایلوز به این مواد شیمیایی مختلف با روشهایی همچون کاتالیز با آنزیمها یا اکسیدهای فلزی
قابل انجام خواهد بود .نمونه هایی از تبدیل زایلوز به مواد شیمیایی ذکر شده به همراه فرایندهای مورد استفاده در ادامه مورد
بررسی قرار گرفته است.
 .1اتانول :اتانول از ضایعات لیگنوسلولزی از طریق تخمیر قندهای موجود حاصل میشود .لیکن به منظور تولید اتانول
واحدهای قند در زایالن باید به قندهای مونومری شکسته شوند .به منظور تولید واحدهای قند مونومری از همیسلولز ،باید
فرایند هیدرولیز همیسلولز رخ دهد .هیدرولیز همی¬سلولز با اسید غلیظ یا رقیق و همچنین تیمار آنزیمی قابل انجام است
[ . ]23قبل از انجام فرایند تخمیر ،قندها باید از محلول هیدرولیز شده به دلیل حضور ترکیبات بازدارنده جدا شوند .بازده کلی
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اتانول نه تنها به میزان قند های تولید شده از هیدرولیز بستگی دارد ،بلکه به چگونگی تخمیر محلول نیز وابسته است .بنابراین
روش پیش تیمار مهم است [ .]2۴هیدرولیز اسیدی با استفاده از غلظتهای باالی اسید (مانند سولفوریک اسید ،کلریدریک
اسید ،نیتریک اسید و فسفریک اسید) یا در دماهای باال قابل انجام است .نتیجه فرایند هیدرولیز تولید محصول غنی از قندهای
پنتوز است .این روش قدیمیترین روش رایج برای هیدرولیز همی¬سلولز به شمار میرود .استفاده از حجم باالی اسید مشکل
خوردگی مواد و تجهیزات را در طول زمان ایجاد میکند و بنابراین ،مواد بسیار مقاومی باید مورد استفاده قرار گیرند.
همچنین ،استفاده از اسید به تشکیل شماری از محصوالت جانبی نامطلوب مانند استیک اسید ،فورفورال ،هیدروکسی متیل
فورفورال و برخی محصوالت تجزیه لیگنین منجر میشود که این محصوالت به عنوان عوامل بازدارنده تولید اتانول عمل می-
کنند .زمانهای ماند طوالنی و دمای باالی واکنش موجب افزایش تولید این محصوالت جانبی نامطلوب میشود .عواملی که
روی بازده قندهای مونومری تاثیر می گذارند عبارتند از :نسبت جامد/مایع ،اندازه ذرات ،نوع اسید مورد استفاده و نوع ماده
لیگنوسلولزی .نقطه ضعف دیگر استفاده از روش هیدرولیز اسیدی این است که محلول بعد از تکمیل واکنش باید خنثی شود
[ .]25فرایند دیگر برای هیدرولیز همی¬سلولز به قندهای مونومری استفاده از آنزیمهاست .برای اینکه همیسلولز برای
هیدرولیز آنزیمی در دسترس باشد ،الزم است که معموال ضایعات لیگنوسلولزی تحت پیش تیمار قرار گیرند [ .]26گروه ویژه
ای از آنزیمها به نام زایالنازهایی که مهمترین آنها -۴-1بتا-زایالناز و بتا-زایلوزیداز هستند برای هیدرولیز زایالن مورد
استفاده قرار می گیرند .همچنین شماری از آنزیمها برای شکستن پیوندهای زنجیره های جانبی مورد نیاز هستند .هیدرولیز
زایالن توسط آنزیمها به دلیل تنوع ساختاری وسیع زایالن دشوار است و به چندین نوع آنزیم مختلف برای تجزیه زایالن نیاز
است .آنزیمهای زایالناز توسط میکروارگانیسمها تولید شده و در منابعی همچون جلبک دریایی ،حشرات ،حلزونها و قارچ-
های خاص قابل یافت است .ضعف استفاده از روش آنزیمی برای هیدرولیز زایالن این است که تهیه آنزیمها مقرون به صرفه
نمیباشد [ .]27واحدهای زایلوز حاصل از هیدرولیز با استفاده از باکتریها یا قارچها به اتانول تبدیل میشوند.
میکروارگانیسمهای مورد استفاده برای این تبدیل زیستی باید در محدوده وسیعی از دما و  pHعمل کنند ،تحمل زیادی نسبت
به اتانول ،فشار اسمزی و بازدارنده ها داشته باشند .همچنین ،سرعت تولید و بازده اتانول و خلوص آن باید مناسب باشد.
11

مسیرهای متابولیکی برای تولید اتانول از زایلوز در شکل  2نشان داده شده است .مخمرها تحمل باالیی نسبت به اتانول و
سوبستراها دارند و در حضور قندهای مختلف قابلیت رشد دارند .مخمرها مناسبترین گزینه برای تولید اتانول هستند ،هرچند
سرعت تولید اتانول توسط آنها کم است .ترجیح مخمرها تبدیل زیستی قندهای هگزوز به اتانول است ،اما برخی از آنها می-
توانند قندهای پنتوز را نیز به اتانول تبدیل کنند .گرچه باکتریها بر خالف مخمرها میتوانند در شرایط بیهوازی فعالیت
کنند ،اما محصوالت جانبی نامطلوبی تولید میکنند که به افزایش مراحل برای جداسازی اتانول منجر میشود [.]27

شکل  :2مسیرهای متابولیکی برای تولید اتانول از زایلوز توسط باکتریها یا قارچها []2

 .2الکتيک اسيد :الکتیک اسید دارای اهمیت تجاری باالیی است ،به این دلیل که پلیمرهای حاصل از آن زیست تخریب
پذیر بوده و برای بسته بندی ،پروتز و داروها میتوانند مورد استفاده قرار گیرند .مشابه تولید اتانول ،الکتیک اسید از قندهای
مونومری زایالن از طریق تخمیر تولید میشود .تخمیر قندهای حاصل از زیست توده لیگنوسلولزی به یک ایزومر منجر می-
شود ،در حالیکه سنتز شیمیایی به تولید مخلوط دو ایزومر منجر میشود .مزایای تولید الکتیک اسید از همیسلولز عبارتند از:
هزینه کمتر جداسازی دو ایزومر ،هزینه کمتر سوبسترا ،دمای پایینتر تولید و مصرف انرژی کمتر [ .]28تخمیر با قارچها به
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منظور تولید الکتیک اسید دارای معایبی همچون انتقال جرم پایین و تولید محصوالت جانبی بازدارنده مانند فرمیک اسید و
اتانول است .از سوی دیگر قارچها با ترشح آنزیم آمیالز قادر به هیدرولیز نشاسته هستند که یک مرحله منفرد برای تبدیل
نشاسته به الکتیک اسید است [ .]29باکتریهای تولید کننده الکتیک اسید میتوانند الکتیک اسید را به عنوان اصلیترین و در
برخی موارد تنها محصول تخمیر قند ،تولید نمایند .در طول سنتز الکتیک اسید توسط باکتریها ،پیروویک اسید یک پیش
ساز است .باکتریهای الکتیک اسید به دماهای پایین بین  20تا  ۴0درجه سلسیوس برای رشد بهینه نیاز دارند و دارای قدرت
تحمل باال در شرایط اسیدی هستند .هر چند در دمای عملیاتی پایین به محفظه راکتور سترون برای پیشگیری از آلودگی نیاز
است .باکتریهای الکتیک اسید میتوانند قندهای پنتوز مانند زایلوز را تخمیر کنند ،اما در تخمیر قندهای هگزوز مانند گلوکز
بهتر عمل میکنند [.]2
 .3فورفورال :فورفورال فراوان ترین ماده شیمیایی حاصل از زیست توده لیگنوسلولزی با تولید ساالنه  200000تن در سال
است .در حال حاضر ،مسیر سنتزی برای تولید فورفورال وجود ندارد و این ماده تنها از زیست توده لیگنوسلولزی حاصل می-
شود .فورفورال از طریق هیدرولیز زایالن و سپس آبگیری واحدهای مونومری زایلوز تشکیل میشود .فورفورال کاربردهای
زیادی به عنوان یک افزودنی در محصوالتی مانند جوهر ،داروی ضد اسید معده ،عوامل چسبنده و طعم دهنده دارد .این ماده
میتواند به عنوان حالل برای استخراج انتخابی مواد معطر از روغن و دیزل نیز استفاده شود .فورفورال برای تولید طیف وسیعی
از مواد شیمیایی مانند فوران ،سوختهای زیستی ،اسیدها ،الکلها ،رزین ها و  ...مورد استفاده قرار می گیرد [ .]30دو فرایند
یک و دو مرحله ای برای تولید فورفورال وجود دارد .در فرایند تک مرحله ای،هیدرولیز زایالن و آبگیری واحدهای مونومری
زایلوز به فورفورال همزمان رخ می دهد .فرایند دو مرحله ای شامل ابتدا هیدرولیز زایالن و سپس افزودن آب به 2واحدهای
زایلوز است .دو سازوکار واقعی برای تشکیل فورفورال از زایلوز در شکل  3ارائه شده است [.]31

2

cyclodehydration
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شکل  :3مکانیسمهای تولید فورفورال به زایلوز الف) تحت فرایند کاتالیزور اسیدی لوئیس ،ب) تحت کاتالیزوهای اسیدی لوئیس و
برونستد []31
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 .4زایليتول :عمده موارد مصرف زایلیتول در صنایع غذایی (به عنوان شیرینکننده و نگهدارنده) ،پزشکی (به عنوان عامل
ضدپوسیدگی دندان) و داروسازی است .این ماده به طور طبیعی و به مقدار کم در برخی میوه ها ،سبزیجات و قارچ ها موجود
می باشد که البته این میزان برای اهداف تجاری کافی نمی باشد [ .]32زایلیتول می تواند از طریق هیدروژناسیون زایلوز که
یک پلیول در نظر گرفته میشود ،تولید شود .تولید رایج صنعتی زایلیتول شامل  5مرحله اصلی :هیدرولیز اسیدی زایالن،
خالص سازی زایلوز ،هیدروژناسیون کاتالیستی زایلوز ،خالص سازی زایلیتول بدست آمده و کریستاله کردن زایلیتول است.
تولید صنعتی زایلیتول از طریق هیدروژناسیون کاتالیستی زایلوز با یک آلیاژ  Ni-Al2با محدوده دمایی 1۴0ـ 80درجه
سلسیوس و محدوده فشار  31الی  ۴0اتمسفر با زمان واکنش متغیر بین  3تا 5ساعت انجام میشود .عالوه بر این ،بازده تولید
زایلیتول از روش هیدروژناسیون شیمیایی بین  50تا  %60از زایالن مورد استفاده است .با توجه به شرایط واکنش ،این فرایند
انرژی زیادی مصرف میکند .بنابراین ،عالقه به تخمیر زایلوز برای تشکیل زایلیتول وجود دارد (شکل. ]33[ )۴
مخمرها و باکتریها نیز برای تولید مواد شیمیایی دیگر از زایلوز مورد استفاده قرار گرفته اند .چالش اصلی در استفاده از
آنزیم ها برای تبدیل زایلوز به زایلیتول این است که تحت فرایند هیدرولیز محدوده ای از مواد شیمیایی مانند فورفورال و
هیدروکسی متیل فورفورال تولید می شوند که بازدارنده فرایند تخمیر میباشد .به منظور حذف این بازدارندهها و بنابراین
بهبود تخمیر زایلوز موجود در محلول هیدروالز ،محلول باید سم زدایی شود .روشهایی مانند تبخیر در خأل ،اورالیمینگ،
تیمار سولفیت ،استخراج با حاللهای آلی و رزینهای تبادل یونی به منظور سم زدایی محلولهای هیدروالز مورد استفاده قرار
گرفته اند .باکتری ها قادر به تولید زایلوز به زایلیتول هستند ،با این حال ،مخمرها برای تبدیل زایلوز به زایلیتول موثرتر عمل
میکنند .سویههای مختلف مخمر کاندیدا گزینههای ایده آلی برای تولید زایلیتول به شمار میروند [.]3۴
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شکل  :4تولید زایلیتول از زایلوز []33

 .5زایلو-اليگوساکاریدها :زایلوالیگوساکاریدها الیگومرهای قندی تشکیل شده از زایلوز هستند و دارای واحدهایی با
پیوندهای گلیکوزیدی بتا ۴-1-زایلوبیوزی میباشند .عالوه بر این ،زایلوالیگوساکاریدها میتوانند 25تا % 50وزن خشک
زایالن موجود در لیگنوسلولز را تشکیل دهند .بخش مهمی از این باقیماندههای زایالن کاربردهای بالقوه زیادی در تولید مواد
شیمیایی ،مواد بسته بندی ،رهایش دارو و کاربردهای پزشکی دارند  .تولید زایلوالیگوساکاریدها از طریق تجزیه پیوند
گلیکوزیدی در زنجیره زایالن رخ میدهد .همچنین هیدرولیز آنها با استفاده از عاملهای شیمیایی ،دما یا عوامل بیولوژیکی
مانند آنزیم ها ممکن است رخ دهد.
 1-5روش شيميایی :تولید زایلوالیگوساکارید از طریق روش استخراج قلیایی و آبکافت انجام میشود .در روش آبکافت،
زیست توده فقط با آب در درجه حرارت باال پیش تیمار میشود که به تولید استیک اسید منجر میشود .با جدا شدن گروه-
های استیل از زنجیره زایالن ،پیوندها در دماهای باال ناپایدار میشوند .گروههای استیل بر روی شاخه زایالن ،وظیفه اسیدی
16

کردن محیط با  pH ۴را دارند که عملکرد و درجه پلیمریزاسیون زایلوالیگوساکارید تولید شده را کنترل میکنند .در این پیش
تیمار ،غلظت زایلوالیگوساکارید به تجزیه زایالن و زایلوز بستگی دارد [ .]35در روش استخراج قلیایی ،یونهای هیدروکسید
موجود در عاملهای قلیایی پیوندهای هیدروژن بین سلولز و همیسلولز را میشکنند و بخش همی¬سلولز ماده را حل می-
کنند .عالوه بر این ،استخراج قلیایی با شکستن پیوند-های استر با لیگنین ،باعث کاهش همیسلولز میشود و بدون تخریب
سایر ترکیبات آن را از بین می برد [.]36
 2-5هيدروليز آنزیمی :زایالن دارای پیوندهای مختلف و شاخه های جانبی متفاوتی می باشد .از جمله پیوندهای
کوواالنسی و یونی که این مولکولها را بهم پیوند داده اند .این پیوندها عملکرد برخی از آنزیمها را برای جداسازی محدود
میکنند ،زیرا برای بروز واکنش ،برخورد مستقیم بین آنزیم و بستر ضروری است .از آنجا که لیگنوسلولز یک هتروپلی
ساکارید است  ،برای بهبود عملکرد آنزیم باید پلی ساکارید مورد نظر را جدا کرد .آنزیم اندو β-1-۴-زایالناز ،هتروپلی-
ساکارید ها را به الیگومر تبدیل میکند .آنزیم اندو β-1-۴-زایالناز شاخه اصلی زایالن را با درجه جایگزینی کم جدا می-
کند .برای هیدرولیز کامل همی¬سلولز ،آنزیمهای کمکی که برروی شاخههای اصلی فعالیت میکنند ضروری است و
حضور یا عدم وجود آن ممکن است زایلوالیگوساکارید را با انشعاب یا بدون انشعاب ایجاد کند .زایلوالیگوساکاریدهای
شاخه ای می توانند با هیدرولیز آنزیمی بدون حضور آنزیمهای کمکی تولید شوند و چنین شاخههایی ممکن است بر میزان
هیدرولیز زایالن تأثیر بگذارد ،که بستگی به میزان این آنزیمها دارد [ .]37هیدرولیز آنزیمی همیسلولز و تبدیل آن به زایلو-
الیگوساکارید برای حصول شرایط اقتصادی تر باید بهینه سازی شود .برخی عوامل میکروبیولوژیکی و جنبه های بیوشیمیایی
هیدرولیز آنزیمی توسط اندوزایالناز میتواند در تولید زایلوالیگوساکارید تأثیر بگذارد .حضور و واکنش آنزیم و غلظت بستر
ایده آل ،زمان و دما برای بهینه سازی این فرآیند زیستی ضروری است .عالوه بر این ،وجود مقادیر کمی از بتا-زایالناز برای
به دست آوردن غلظت باالتر از زایلوالیگوساکارید و تبدیل آن به زایلوز بااهمیت است [ .]38زایالن معموالً در ترکیب با
گروههای جانبی مانند باقیماندههای آرابینوفورانوزیل و گروههای استیل یافت میشود که میتواند منجر به تشکیل زایلوالیگو
ساکارید شاخه ای با خواص بیولوژیکی متنوع شود [ .]39زایلوالیگوساکاریدها کامال کریستالی هستند و جرم مولکولی
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متفاوتی دارند .شیرینی آنها تقریباً  ٪30ساکارز است و هیچ طعم و مزه ای ندارند .آنها نسبت به طیف گسترده ای از ()2/8-5

 pHو درجه حرارت (تا  100درجه سلسیوس) پایدار هستند ،غیر بیماریزا و کم کالری هستند و دارای خواص خوبی برای
مواد غذایی هستند [ .]۴0زایلوالیگوساکاریدها در معده انسان تخریب نمی شوند و به دستگاه روده دست نخورده میرسند.
عالوه بر این ،زایلوالیگوساکاریدها باعث افزایش تکثیر میکروارگانیسمهای مفید میشوند [ .]۴1زایلوالیگوساکارید حاوی
اوریک اسید به عنوان شاخه جانبی است ،که به دلیل جایگزینی فنولیک اسید ،دارای خاصیت آنتیاکسیدانی و ضدحساسیتی
است .اگرچه سازوکار کاهش اثرات منفی استرس اکسیداتیو توسط زایلوالیگوساکارید به خوبی شناخته نشده است ،اما یک
رژیم غذایی حاوی آن عالیم استرس اکسیداتیو را کاهش میدهد .همچنین ،به دلیل توانایی کنترل وزن بدن ،هموستاز گلوکز
و لیپیدها و حساسیت به انسولین میتواند در شرایط متابولیکی دیابت تأثیر مفیدی داشته باشد .این خصوصیات را میتوان به
تولید اسیدهای چرب زنجیره کوتاه3در روده بزرگ نسبت داد که باعث افزایش جذب سدیم و آب در روده و بهبود پرنوشی
(استسقاء) میشود .یکی دیگر از عملکردهای بیولوژیکی زایلوالیگوساکارید ،کاهش تخریب پروتئین ماهیچهها برای تولید
انرژی است ،زیرا در طی تخمیر الیگومرها ،اسید استیک تولید میشود ،توسط سیستم گردش خون جذب میشود و به عنوان
منبع انرژی استفاده میشود [ .]۴2از آنجا که زایلوالیگوساکارید میتواند جایگزین آنتی بیوتیکها در خوراک دام باشد،
اثرات مثبت در سالمت حیوانات و مشابه آنتی بیوتیکها ،بدون احتمال ایجاد مقاومت در برابر باکتریهای بیماری زا را دارد.
همچنین می توان از آنها در کشاورزی ،برای رشد محرکهای رشد و در صنایع داروسازی ،برای تولید داروهای مرتبط با
کنترل چاقی و درمان عفونتهای دستگاه گوارش استفاده کرد[ .]۴1فعالیت بیولوژیکی زایلوالیگوساکارید بستگی به درجه
پلیمریزاسیون در محدوده  2تا  12دارد .آنهایی که کمتر از چهار واحد مونومر دارند کاربردهای پربیوتیک دارند ،زیرا باعث
تقویت باکتریهای مفید در دستگاه روده انسان مانند بیفیدوباکتریها میشوند که رشد باکتریهای بیماریزا را مهار میکنند.
این باکتریها به طور انتخابی از زایلوالیگوساکارید برای رشد خود و در نتیجه تولید  SCFAاستفاده میکنند که مربوط به
پیشگیری از سرطان روده بزرگ است [.]۴3
3

)short chain fatty acids (SCFA
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:نتيجه گيری

حجم باالی ضایعات لیگنوسلولزی تولید شده در ایران در حال حاضر یا سوزانده می شود یا برای دفع به محلهای تخلیه منتقل
 یک منبع نویدبخش برای استفاده بهینه از، همیسلولزها به عنوان پلیساکاریدهای طبیعی و دوستدار محیط زیست.میشود
 از یافتههای این مقاله مروری مشهود است که همیسلولزهای استخراج شده از این.ضایعات لیگنوسلولزی به شمار میروند
 طیف وسیعی از.پسماندها به عنوان منابع پاک و تجدیدپذیر پتانسیل قابل توجهی در تولید محصوالت با ارزش افزوده دارند
. از روشهایی مانند تخمیر قابل دستیابی هستند...  زایلیتول و، الکتیک اسید،محصوالت شیمیایی ارزشمند مانند اتانول
 جزء زایالن همیسلولزها کاربرد گستردهای در تهیه کامپوزیتهای زیستی و هیدروژلهای مورد استفاده در صنایع،همچنین
 مقاومت قابل توجه زایالن در مقابل اسید معده نویدبخش. آرایشی و بهداشتی و دارورسانی دارد،بستهبندی و کاغذسازی
.کاربرد بالقوه آن در اهداف نوین دارورسانی هدفمند است
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