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چکیده
سوپرا مولکول کاراگینان یک کربوهیدرات طبیعی است که عمدتا از جلبکها استخراج میشود .این پلیساکارید باتوجه به ساختار
خود به انواع مختلفی تقسیم بندی میشود .تحقیقات نشان میدهد که عمده مصرف کاراگینان در تهیه فیمهای نازک ،هیدروژل و
همچنین کامپوزیتهایی بر پایه کاراگینان با استفاده از انواع مختلف پرکنندههای طبیعی و سنتزی است .به طور عمده از انواع
مخلتف کاراگینان در صنایع گوناگون مانند بستهبندی مواد غذایی ،صنایع لبنی ،دارورسانی ،مهندسی بافت ،حسگر ،کاتالیزگر و تهیه
مواد آنتی باکتریال استفاده می شود .هدف ما در این مقاله مروری بررسی روشهای استخراج  ،ساختار و کاربردهای مواد ترکیبی
زیستی بر پایه سوپرامولکول کاراگینان است.
واژگان کلیدی :سوپرامولکول کاراگینان ،مواد ترکیبی زیستی ،فیلمهای نازک ،هیدروژل ،خواص ضدباکتری.
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مقدمه

گروه استر سولفات به طور کامل در آب محلول میباشد [1,

کاراگینان یک پلیساکارید خطی است که گروههای استر

] .2کاراگینان دارای کاربردهای مختلفی از جمله تغلیظ-

سولفات و گاالکتوز ستون فقرات اصلی ساختار آن میباشند.

کننده ،امولسیونکننده و تثبیتکننده مواد غذایی ،قوامدهنده

این پلی ساکارید از واحدهای دی-گاالکتوز و 6و-3

بستنی و لبنیات ،پایدارکننده خمیر دندان و ...میباشد.

انیدروگاالکتوز تشکیل شده است که توسط پیوندهای

همچنین در زمینهی بیوتکنولوژی به عنوان بستر برای سلول-

گلیکوزیدی آلفا 3،1-و بتا 4،1-به یکدیگر متصل شدهاند[,1

ها و آنزیمها و در پزشکی جهت بررسی اثرات ضدالتهابی

دنتیکوالتوم2

داروها مورد استفاده قرار میگیرد .ازجمله کاربردهای مهم

 .]2نام کاراگینان از جلبکهای کوندروس 1و
مشتق شده که به صورت تجاری این جلبکها

دارویی کاراگینان میتوان به فعالیتهای ضد تومور ،ضد

آیریشموس3

و یا کاراگینانموس 4نامیده میشوند[.]3

ویروس و ضدباکتری و نیز توان آنها در طراحی حاملهای

سوپرامولکول کاراگینان به طور معمول از وزن مولکولی باالیی

دارویی اشاره کرد .همچنین دارای اثر ضد انعقاد ناشی از

برخوردار است و میانگین جرم مولکولی آن در حدود  100تا

حضور گروههای سولفات کاراگینان مورد بررسی قرار گرفته

 1000کیلو دالتون است[ .]1سه نوع کاراگینان تجاری وجود

است .از سوی دیگر تحقیقات گستردهای در زمینهی عایقها

دارد که بسته به تعداد گروههای عاملی سولفات قرار گرفته در

و پوششهای خوراکی ساخته شده از کاراگینان صورت گرفته

زنجیره پلیساکاریدی آنها به انواع آیوتا( ،)ιکاپا( )κو

است که در ادامه به طور مفصل به بررسی آنها خواهیم

المبدا( )λتقسیمبندی میشود(جدول .)1به دلیل همین

پرداخت[.]8-5 ,3

تفاوت در تعداد گروههای عاملی ،انواع کاراگینان خواص

استخراج کاراگینان:

متفاوتی ازجمله انحالل در آب ،استحکام ،انعطافپذیری،

استخراج کاراگینان از جلبکهای کوندروس ،5گیگارتیون،6

جرممولکولی و ...از خود نشان میدهند[( ]4-1شکل .)1

کاپافیکوس ،7ماستوکارپوس 8و ...با استفاده از روشهایی مانند
تقطیر ،رفالکس ،امواج مایکرویو ،اولتراسونیک و به دنبال آن
رسوب دهی با الکل و رسوب دهی با پتاسیم کلرید انجام شده
است[.]9

شکل : 1ساختار مولکولی  κ، ιو λکاراگینان

استخراج به کمک رفالکس و تقطیر:
در فرایند استخراج ابتدا جلبک موردنظر با محلول آب داغ به

جدول :1مقادیر واحدهای سازنده انواع مختلف کاراگینان
نوع کاراگینان

آیوتا ()ι

کاپا ()κ

المبدا ()λ

مدت چند ساعت شسته میشود تا آلودگی و نمکهای آن به

گروههای استر سولفات

28-30%

25-30%

32-39%

طور کامل حذف گردد و سپس با افزودن الکل (اتانول یا

-6،3انیدروگاالکتوز

25-30%

28-35%

0

متانول) یا پتاسیم کلرید رسوب داده میشود .استخراج
کاراگینان میتواند در حضور یا عدم حضور محلول قلیایی
انجام شود .در حضور محلول قلیایی کاراگینان به دست آمده

نتایج تحقیقات نشان میدهند که میزان انحالل کاراگینان در

شده9

) (RCگفته

آب به میزان محتوای گروه استر سولفات وابسته است به

خالصتر است و به آن کاراگینان تصفیه

طوری که المبدا کاراگینان به دلیل دارا بودن باالترین میزان

میشود ،اما درغیاب محلول قلیایی ،ماده استخراج شده حاوی

1

6

2

7

Gigartion
Kappaphyccus
8
Mastocarpus
9
Refined Carrageenan

Chondrus Crispus
Eucheuma Denticulatum
3
Irish Moss
4
Carrageenan Moss
5
Chrondrus
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ناخالصیهایی از جمله سلولز و یونهای فلزی (پتاسیم و

امواج فراصوت به محلول و انقباض مولکولهای حالل به وجود

سدیم) است .در واقع در حضور محلول قلیایی گروههای

میآیند که پس از رشد کردن ،انفجار آنها موجب انتقال ضربه

سولفات گاالکتوز ،هیدرولیز شده و به دنبال آن با یون-

با انرژی باال به دیواره جلبک و استخراج کاراگینان میشود.

های  K+،Na+تولید  K2SO4و  Na2SO4میکنند به طور

اثر مکانیکی

کلی استخراج قلیایی کاراگینان به منظور بهبود استحکام ژل

سلولی موجود در بدن گیاهان را تسهیل کند .این پدیده عمدتا

حاصله و تولید محصوالت تجاری مورد استفاده قرار میگیرد.

به دلیل ایجاد اختالل در دیوارههای سلولی است که انتقال

مشخص گردیدهاست که استخراج کاراگینان در محیط قلیایی

جرم محتوای سلول را افزایش میدهد[.]16 ,15

موجب تبدیل -µکاراگینان به -κکاراگینان میشود و کاهش

استخراج به کمک امواج مایکرویو:

درصد گروه سولفات طبق واکنش زیر اتفاق می افتد (شکل)2

این روش از انرژی مایکروویو برای گرم کردن حاللهای در

[.]8-13

تماس با یک نمونه استفاده میکند .جلبک به دلیل محتوای

حفرهزایی12

قادر است انتشار ترکیبات داخل

باالی رطوبت طبیعی در معرض تابش مایکروویو قرار میگیرد
و گرمایش سریع داخلی باعث پارگی سلول شده و مواد خود
را در حالل آزاد می کند .مزایای اصلی این روش ،کاهش
مصرف حاللها در مقایسه با روشهای سنتی ،استفاده از
انرژی کمتر و کاهش زمان استخراج است .علی رغم مزایای

شکل :2تبدیل  -µکاراگینان به  - κکاراگینان در حضور محلول قلیایی

این تکنیک جدید ،کاربرد آن برای استخراج کاراگینان کمتر
استخراج به کمک امواج فراصوت:

مورد توجه بوده است.

با توجه به پیشرفتهای اخیر در تکنولوژی ،استفاده از روش-

در سال  2014تحقیقاتی در زمینه استخراج کاراگینان با

های جدید استخراج مانند اولتراسونیک و مایکروویو بسیار

استفاده از امواج مایکرویو صورت پذیرفت .در این پژوهش

مورد توجه محققان قرار گرفته است .با به کارگیری این روش-

استخراج کاراگینان با روشهای مرسوم در مقابل استخراج به

ها حالل به نسبت به روشهای دیگر به میزان کمتری مصرف

کمک امواج مایکرویو مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از

شده و همچنین در مدت زمان کمتر ،فرآیند استخراج از منبع

آن اند که استفاده از امواج مایکرویو بازده کمتری را نسبت به

الزمان10

روشهای استخراج به کمک آب گرم دارد .همچنین بررسی

و همکاران نشان میدهد که استفاده از روش اولتراسونیک در

اثر  pHو زمان نشان داده است که استخراج در محیط قلیایی

استخراج کاراگینان ،بازده تولید محصول را بهمیزان  20درصد

منجر به کاهش و افزایش زمان استخراج موجب افزایش بازده

افزایش میدهد[ .]14همچنین تحقیقات دادوکو 11و همکاران

کاراگینان میشود[.]17

نشان می دهد که بازده استخراج -iکاراگینان با روش

پایداری و انحالل کاراگینان :

اولتراسونیک 6 ،درصد نسبت به روش حرارتی افزایش پیدا

پایداری و انحالل کاراگینان وابسته به عوامل مختلفی از جمله

کرده است.

دما ،pH ،کاتیون ،نوع کاراگینان و نوع حالل مورد استفاده

این پدیده مربوط به انرژی منتقل شده به دیوارههای سلول

است .با افزایش تعداد گروههای سولفات حاللیت کاراگینان در

گیاهی جلبک در اثر انفجار حفرههای به وجود آمده تحت

آب افزایش پیدا میکند که منجر به کاهش قدرت تشکیل ژل

امواج اولتراسونیک است .در واقع این حبابها در اثر اعمال

میشود ،به طوری که المبدا کاراگینان به دلیل حاللیت باال

10

12

مختلف با بازده باالتر انجام میشود .تحقیقات رفیق

Rafiquzzaman S M
Duduku Krishnaiah

Cavitation

11
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در آب توانایی تشکیل ژل را ندارد[ .]9به طور دقیقتر و با

بر اساس یکی از دقیقترین تعاریف ،هیدروژلها مواد متورم

درنظرگرفتن اثر دما میتوان گفت تمامی انواع کاراگینان در

در آب برپایه زنجیرههای پلیمری دارای اتصاالت متقابل یا

آب داغ محلول هستند .نوع کاپا و آیوتا در صورتی در آب سرد

همان پیوند عرضی 13میباشند .همچنین گروهی دیگر بیان

حل میشوند که نمک سدیم آنها مورد استفاده قرار گرفته

کردهاند که هیدروژل از شبکههای سه بعدی پلیمری آبدوست

باشد و درصورتی که از نمکهای کلسیم و پتاسیم کاراگینان

ساخته شدهاند که قادر به جذب مقدار زیادی آب و افزایش

استفاده شود آنها فقط توانایی حلشدن در آب داغ(60-50

حجم هستند [ .]18هیدروژلها را میتوان براساس عوامل

درجه سانتی گراد) را دارند .همچنین برهمکنشهای گروه

مختلف از جمله میزان بار ساختار(یونی ،غیریونی و

سولفات مولکولهای کاراگینان با پروتئینهای شیر موجب

آمفوتریک)  ،ظاهر فیزیکی (ماتریس ،فیلم یا میکروسفر) ،نوع

میشود که کاراگینان در شیر داغ محلول باشد(شکل  .)3این

اتصال متقابل (شیمیایی یا فیزیکی) و پیکربندی (آمورف،

برهمکنش بین گروههای منفی سولفات کاراگینان با گروههای

نیمه کریستالی و کریستالی) دستهبندی کرد [ .]18یکی از

مثبت کازئین شیر صورت میگیرد .در واقع کاپاکاراگینان در

مشخصترین ویژگیهای کاراگینان توانایی تشکیل هیدروژل

 pHخنثی با شیر برهمکنش میدهد و به همین دلیل از

است .امروزه هیدروژلها از مواد گوناگونی از جمله پکتین،

کاراگینان به عنوان قوامدهندهی لبنیات استفاده میکنند[.]9

سلولز ،کیتوسان ،پلی وینیل الکل ،کاراگینان و غیره تهیه می-
شوند .در این میان کاراگینان به دلیل ارزان بودن ،دردسترس
بودن ،عدم سمیت و سهولت تهیه هیدروژل از آن بسیار مورد
توجه است .ایجاد شبکهی ژل با تغییر دما یا  pHو یا افزودن
نمک هایی مانند  CaCl2 ،KClو  NaClصورت میگیرد.
در واقع کاراگینانهای نوع آیوتا و کاپا در اثر تغییر دما می-
توانند تشکیل ساختارهای سیمپیچ مانند بدهند و از این
طریق شبکهی ژل را ایجاد کنند[ .]21-19خواص و استحکام
ژلهای کاراگینان به نوع کاراگینان مصرفی و گونه کاتیون
فلزی استفاده شده بستگی دارد .درحضور یونهای سدیم و

شکل :3برهمکنش پروتئین شیر با کاراگینان

کلسیم ،ژل بدست آمده از تراکم کمتر و انعطافپذیری
بیشتری برخوردار است ،اما یونهای پتاسیم ژل متراکم تری

بررسیهای انجام شده نشان میدهد وجود گروههای سولفات

به وجود می آورند .ژل های بدست آمده از کاپا کاراگینان

و هیدروکسیل ،کاراگینان را نسبت به  pHحساس میکند به

نسبت به ژلهای بدست آمده از آیوتا کاراگینان استحکام و

طوریکه محلول کاراگینان در محیطهای اسیدی با  pHکمتر

انعطاف پذیری کمتری دارند که این امر ناشی از مقدار گروه-

از  4/5هیدرولیز شده و با افزایش دما تخریب کاراگینان

های سولفات و برهمکنش آنها با کاتیون است[.]19 ,9

افزایش پیدا میکند .این امر موجب میشود در محصوالت

مکانیسم تشکیل ژل

اسیدی صنایع غذایی ،کاراگینان در آخرین لحظه به محیط
افزوده شود تا تخریب مولکولهای آن به حداقل برسد[.]9
هیدروژلهای کاراگینان:

به طور معمول هیدروژلها به کمک برهمکنشهای
الکترواستاتیک و یا از طریق تشکیل پیوند شیمیایی ایجاد

Crosslink
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میشوند که در پژوهش حاضر تشکیل شبکه هیدورژل به
کمک برهمکنش الکترواستاتیک با استفاده از کاتیونهای
فلزی تبیین شدهاست .مکانیسم تشکیل ژلهای کاراگینان
مربوط به خودتجمعی مولکولهای کاراگینان و برهمکنش با
کاتیون است و از دو مرحله تشکیل شده است :در ابتدا
ساختارهای سیمپیچ مانند در اثر خودتجمعی مولکولهای

شکل :4مکانیسم تشکیل ساختار هیدروژل کاپا کاراگینان درحضور

کاراگینان به وجود میآیند و در مرحلهی بعد در اثر

کاتیون فلزی

برهمکنش این ساختارهای به وجود آمده و تشکیل سیمپیج
های دوگانه و چندگانه تشکیل ژل کامل میشود .در این میان
برهمکنشها به صورت یونی است بدین صورت که کاتیونهای
فلزی به صورت پل میان زنجیرهی سیمپیجهای تشکیل شده
عمل میکنند .همچنین در بین سیمپیجهای تشکیل شده نیز
پیوند هیدروژنی وجود دارد)شکل.]22 ,19 ,9[)4
در سال  ،2015شفر 14و همکارانش اثر نوع و غلظت یونها را
بر روی ژل های کاراگینان تشکیل شده مورد بررسی قرار
دادند .در این پژوهش تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی
( )AFMنشان میدهد که آیوتا کاراگینان به دلیل انعطاف-
پذیری بیشتر نسبت به کاپا کاراگینان ،ساختارهای سیمپیچ
پیچیدهتری تشکیل میدهد .همچنین مشخص شده است که
یونهای سدیم ژلهایی با کمترین استحکام را بدست می-
دهند .ازسوی دیگر یونهای پتاسیم با تشکیل ساختارهای
پیچیدهتر ،ساختارهایی با استحکام بیشتر حاصل میکنند .در

شکل :5تأثیر نوع و غلظت یونهای (aسدیم (b ،پتاسیم و (cکلسیم بر

مورد یونهای کلسیم میتوان گفت این یونها به دلیل داشتن

ساختار ژل کاراگینان

بار یونی بیشتر ،برهمکنش الکترواستاتیک قویتری با
مولکولهای کاراگینان ایجاد میکنند پس در غلظت پایین-

کاربرد حسگر هیدروژل کاراگینان:

تری نسبت به  K+و  Na+میتوانند ایجاد ساختار مارپیچ

به طور کلی نتایج تحقیقات از سال  2010تا  2020نشان

نمایند[(]19شکل .)5همچنین مقایسه ژلهای بدست آمده از

میدهد که هیدروژلهای تهیه شده برپایه کاراگینان در

برهمکنش کاراگینان با کاتیونهای  Ca2+ ،K+نشان میدهد

صنایع غذایی [ ،]23غیر غذایی نظیر پزشکی [، ]25 ,24

که ژل بدست آمده از  K+دارای مقاومت کششی باالتری

مهندسی بافت [ ،)]26ترمیم زخم [ ]27و سیستمهای

نسبت به ژل تولید شده با  Ca2+است.

دارورسانی [ ]28استفاده میشوند .این مواد بهدلیل ویژگی
پایداری ،زیستتخریب پذیری و زیستسازگاری بسیار مورد
توجه است .برای مثال در سال  2017یک هیدروژل با ساختار
شبکهای دوگانه که دارای خاصیت قابل کشش فوق العاده بود
Larissa Schefer
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با استفاده از کاپا کاراگینان ساخته و بهعنوان یک سنسور

مواد طبیعی و غیرطبیعی ارائه شده اما استفاده از منابع گیاهی

کشش معرفی گردید .در این پژوهش ،هیدروژل شبکه دوگانه

توجه زیادی را به خود جلب کرده است [ .]32 ,31در این

پلی آکریل آمید/کاراگینان توسط اتصال دهندههای عرضی

میان استفاده از هیدروژل بر پایه مواد طبیعی به عنوان

فیزیکی و شیمیایی تشکیل شد .همچنین تأثیر مقادیر مختلف

جایگزین مواد آنتی باکتریال سنتزی جای خود را در صنایع

اتصال دهندههای عرضی شامل پتاسیم کلرید ،متیلن بیس

دارویی بهداشتی غذایی بخوبی پیدا کرده است .نتایج

آکریل آمید ،آکریالمید بر مقاومت مکانیکی هیدروژل بررسی

تحقیقات نشان میدهد که خاصیت آنتی باکتریال هیدروژل

و نتایج نشان داد که با افزایش مقادیر  K+و  MBAمدول

بر پایه کاراگینان نیز مورد توجه بوده است .اثرات ضد میکروبی

االستیک ( )EMهیدروژل افزایش مییابد .هیدروژل به دست

هیدروژل بر پایه کاراگینان در سال  2019توسط گول 15و

آمده به دلیل حساسیت باال به کشش با ضریب سنجش 0.63

همکارانش مورد بررسی قرار گرفت .نانوکامپوزیتهای

در فشار  ٪1000به عنوان حسگر کشش جهت کاربرد در

کاراگینان-نقره طبق اصول شیمی سبز به کمک مایکروویو و

رباتیک و تشخیص حرکات انسانی پیشنهاد شده است [.]29

با استفاده از  K+و همچنین کاراگینان به عنوان یک عامل

همچنین تهیه سنسورگازهای  NH3و  NO2با حساسیت

کاهنده و تثبیت کننده تهیه شد .نتایج مشخص کردهاند که
◦

باال و حد تشخیص پایین ( )1.2 ppbبا استفاده از هیدروژل-

ژلهای مقاوم به دما (تا  )95 Cو غیرمرتجع در حضور یون-

های رسانای یونی بر پایه کاراگینان و پلی آکریل آمید در سال

های  K+تشکیل شدند اما درعدم حضور  K+این ژلها در

 2017گزارش شده است .هیدورژل بدست آمده دارای

ال ذوب میشوند [.]33
دمای باالتر از  60◦Cکام ً

مقاومت زیادی در برابر تغییر شکل شدید ناشی از فشار و خم

در همان سال جایسوال 16و همکارانش هیدروژلهای برپایه

شدگی بوده است؛ به طوری که این تغییرات تاثیری بر

کاراگینان تقویت شده با نانوذرات گوگرد و عصاره دانه گریپ

خاصیت سنسوری آن ندارد .سنسور تهیه شده میتواند تا 9

فروت را تهیه کردند .در این هیدروژلها استحکام مکانیکی،

ماه حساسیت خود را نسبت به  NO2حفظ کند .این

تورم و ممانعت در برابر نور ماوراء بنفش بهبود داده شد.

حساسیت باال ناشی از برهمکنش بین مولکولهای گاز و گروه-

همچنین خواص آنتی باکتریال فوق العادهای در برابر باکتری-

های عاملی فراوان اکسیژن در زنجیرههای پلیمری است.

های ای کالی و اس اپیدرمیس 17مشاهده شد .این هیدروژل

مکانیسم تشخیص گاز توسط هیدروژل کاراگینان/پلیآکریل-

به عنوان یک پوشش بهبوددهنده زخم به کار گرفته شد و

آمید شامل مسدود شدن حرکت یونهای هیدروژل توسط

نتایج نشان داد تنها پس از دو هفته مساحت ناحیه زخم به

مولکولهای گاز است .نتایج نشان میدهند که این هیدورژل

 %1/3رسید [.]27

در دمای اتاق حساسیت باال و حد تشخیص پایین داشته و

کاربرد هیدروژلهای کاراگینان به عنوان جاذب:

میتواند به عنوان یک سنسور با ایمنی باال عمل کند [.]30

امروزه بهدلیل اهمیت محیط زیست ،جداسازی و یا تخریب

اثرات ضدمیکروارگانیسم هیدروژل کاراگینان:

رنگ و دیگر مواد آالینده از آب به یکی از بحثهای مهم و

به طورکلی میکروارگانیسمها به ویژه باکتریها از جمله عوامل

قابل توجه در این حوزه بدل گشته است و همگان سعی دارند

مهم بیماری در انسان ،حیوانات و گیاهان زراعی هستند و

تا به نحوی از این آلودگی بکاهند .از این رو گزارشاتی برپایه

موجب تخریب پارچه و تجزیه و فساد مواد غذایی میشوند.

کاراگینان نیز در این زمینه وجود دارد.
لی18

بنابراین مبارزه با این عوامل بیماریزا از اهمیت باالیی

در گزارش دیگری

برخوردار میباشد .تاکنون آنتی بیوتیکهای زیادی بر پایه

کاپاکاراگینان و سدیم آلژینات تهیه نمودند و آن را برای جذب

15

17

Apoorva Goel
Lily Jaiswal

و همکاران ژل شبکه دوگانه از

Staphylococcus Epidermis
Liqing Li
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سیپروفلوکسازین هیدروکلراید (CIP) 19به کار بردند .این ژل

به غلظت رنگ بستگی دارد .نتایج نشان داده است که حداکثر

دارای خاصیت تورم کمی در آب بود اما این تورم وابسته به

ظرفیت جذب رنگ متیلن بلو توسط هیدورژل بدست آمده در

افزایش میزان

دمای  37◦Cو  pH =7برابر  242.3 mg.g-1بوده است.

کاراگینان خواص مکانیکی و تورم افزایش پیدا میکند .این

همچنین مشخص شده است که بیشترین واجذب رنگ جذب

افزایش بهدلیل افزایش گروههای  SO3-میباشد .عالوه بر این

شده در حالل اتانول رخ میدهد [.]31

گروههای عاملی موجود بر سطح هیدروژل pH ،را به عاملی

جذب و به دام انداختن آنزیمها و سایر مولکولها یکی از

مهم در جذب  CIPبدل میکنند .در حقیقت این پدیده به

روشهای مفید جهت محافظت آنها از تماس مستقیم با

این دلیل است که  CIPغالبا در محیط اسیدی به فرم

محیط اطراف است .ماتریسهای متخلخل همانند هیدروژل-

کاتیونی و در محیط بازی فرم به آنیونی میباشد .لذا در محیط

ها ،مولکولهای کوچک را در خود جای داده و عملکرد آنها

اسیدی برهمکنشهای الکترواستاتیک میان جاذب و CIP

را بهبود میبخشند .یک مثال خوب دراین رابطه،

سبب افزایش جذب و در محیط بازی دافعه میان  CIPو

محصورسازی الکتاز است .الکتاز آنزیمی است که با هیدرولیز

بارمنفی ایجاد شده بر سطح هیدروژل موجب کاهش جذب

پیوندهای -βگلیکوزیدی در الکتوز سبب تشکیل گلوکز و

خواهند شد [.]34

گاالکتوز میشود .در سال  2016با تزریق محلول آبی از -β

در سال  2020پراسانان 20و همکارانش برای حذف یونهای

گاالکتوزیداز و کاراگینان ،به محلول  ٪5کلرید پتاسیم یک

فلزی و رنگهای آلی ازآبهای آلوده و فاضالب ،غشایی با

هیدروژل ساخته شد .توانایی رهایش و انتشار -βگاالکتوزیداز،

خاصیت چربیگریزی فوقالعاده از -κکاراگینان و نانوکلی

 pHو پایداری دمایی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد

الپونیت ساختند .این غشا ظرفیت جداسازی قابلتوجه و

که محصورسازی موجب افزایش فعالیت -βگاالکتوزیداز می-

باالیی (  ٪99.3برای امولسیونهای روغن در آب) از خود

شود .افزایش  pHبه  7سبب افزایش فعالیت شده و گزارش

آبی21

های قبلی مبنی بر لزوم حضور یون پتاسیم جهت عملکرد

(آنیونی) و رودامین( 22Bکاتیونی) مورد بررسی قرار گرفت و

مناسب این آنزیم را تأیید میکنند .اثر یون پتاسیم بدین گونه

ال
نتایج نشان داد که رنگ محلولها پس از عبور از غشاها کام ً

توجیه میشود که یونهای پتاسیم در آمادهسازی شبکه

بیرنگ میشود [.]32

هیدروژل شرکت کرده و یونهای باقیمانده با آنزیم برهمکنش

درسال  2020هیدروژل بر پایه کارگینان و آگار به منظور

مینمایند و فعالیت آن را افزایش میدهند [.]35

حذف آالیندهی متلین بلو توسط عثمان دومان 23و همکاران

در سال  2020تهیهی هیدروژل ترکیبی کیتوزان-کاپا-

تهیه شد .آنها از تری (اتیلن گلیکول) دی وینیل اتر 24به عنوان

کاراگینان ضد انعقاد به منظو برای پاکسازی همزمان

عامل پیوند دهنده میان کاراگینان و آگار استفاده کردند .در

اندوتوکسین و باکتریها در خون چرکی گزارش شده است.

این مطالعه زمان تماس  ،غلظت رنگ  pH ،و دما بهینه و

هیدروژلهای کیتوزان-کاپا-کاراگینان به طور قابل توجهی از

اصالح شد .اثر  pHبه دلیل حضور گروههای سولفات بر روی

اثرات ضد انعقادی بهتری نسبت به هیدروژلهای خام

سطح هیدروژل آگار/کاپا-کاراگینان به عنوان یک عامل مهم

کیتوزان به نمایش گذاشتهاند .همچنین این هیدروژلها قادر

و تعیین کننده بررسی گردید و نتایج نشان داد که با افزایش

به از بین بردن  ٪63.3از اندوتوکسین در خون چرک آلود با

 ، pHمیزان جذب به دلیل تعدد گروههای سولفات در pH

حداکثر ظرفیت جذب  95.0 EU.gدر طی یک روش همو

میزان کاراگینان است؛ به طوریکه با

نشان داد .همچنین برای حذف رنگهای درخشان

-1

بازی افزایش یافته است .عالوهبراین ،ثابت شد که میزان جذب
19

22

20

23

Rhodamine-B
Osman Duman
24
Tri (ethylene glycol) divinyl ether

Ciprofloxacin Hydrochloride
Adhimoorthy Prasannan
21
Brilliant Blue
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پرفیوژن 25سه ساعته بودند .آزمایشهای پاک سازی باکتری

غلظت گلیسرول میزان رطوبت جذب شده توسط فیلم افزایش

بیشتر نشان داد که هیدروژلهای کیتوزان-کاپا-کاراگینان به

پیدا میکند؛ اما هیچ رابطهی خطی میان میزان آب جذب

ترتیب  ٪46.0و  ٪68.7رشد باکتریهای  E. coliو S.

شده و غلظت گلیسرول وجود ندارد [ .]4درواقع آب جذب

 aureusرا کاهش دادند [.]36

شده موجب افزایش تحرک مولکولی ،کاهش ویسکوزیته و

فیلمهای بر پایه کاراگینان :

افزایش کشش(االستیسیته) فیلم میگردد [ .]37به طور کلی

یکی از زمینههای مورد توجه محققان ساخت فیلمهایی نازک

میتوان گفت آب و گلیسرول با کاهش دمای انتقال شیشهای

با قابلیتهای انعطافپذیری ،رطوبتپذیری و جذب گاز می-

) (Tgبه عنوان پالستیککننده به کار میروند [.]38

باشد .هریک از این پارامترها با توجه به کاربرد مورد نظر برای

در سال  2013گلوتارآلدهید برای ایجاد پیوند عرضی بین

فیلم ساخته شده میتواند متغیر باشد .امروزه ساخت فیلمهای

مولکولهای فیلم کاراگینان مورد استفاده قرار گرفت .در این

نازک برای موارد گوناگونی نظیر پوشش سطوح ،پوشش میوه-

تحقیقات مشخص گردید که روش استخراج کاراگینان (در

ها ،بستهبندی گوشت و غذا ،جلوگیری از نفوذپذیری رطوبت

حضور محلول قلیایی و یا در محیط خنثی) به شدت بر روی

و اکسیژن به موادغذایی و ...موردتوجه قرارگرفتهاست.

ویژگی تورم کاراگینان اثرگذار است .در واقع کاراگینانی که

کاراگینان یکی از شناختهشدهترین ترکیبات برای ساخت

توسط محلول قلیایی استخراج شد ،تورم بیشتری از خود نشان

فیلمهای نازک محافظتکننده است که به صورت هیبرید و

داد .در این پژوهش فیلمها از طریق حل کردن کاراگینان در

کامپوزیت مورد استفاده قرار میگیرد .بررسیهای انجام شده

اب داغ و سپس سرد شدن بر روی یک صفحه پالستیکی

از سالهای  2011تا  2020نشان میدهد که با انتخاب نوع

تشکیل شدند .فیلمهای تشکیل شده به منظور ایجاد پیوند

پرکننده مناسب و نوع کاراگینان میتوان خواص فیلمهای

عرضی در محلول  %4وزنی گلوتارآلدهید غوطهور و سپس با

بدست آمده را کنترل کرد .نکته حائز اهمیت در این میان

آب و اتانول شستوشو داده شد[.]39

برهمکنش بین فیلم کاراگینان و ذرات پر کننده است که می-

میزان تورم فیلمهای بدستآمده با غوطهور کردن آنها در آب

تواند از نوع هیدروژنی ،الکترواستاتیک و غیره باشد .همچنین

و برطبق معادله زیر محاسبه گردیدهاست Md( .وزن قبل از

در تعیین خواص مکانیکی فیلم حاصله عواملی نظیر نفوذ

خیساندن  Mwوزن پس از خیساندن و  SDدرجه تورم می

پذیری نسبت به اکسیژن و بخار آب ،استجکام کششی و...

باشد)

بسیار موثر است .فیلمهای کاراگینان بر حسب نوع ماده به

𝑑𝑀 𝑆𝐷 = (𝑀𝑤 − 𝑀𝑑) ⁄

کاررونده در کامپوزیت به دو دسته طبیعی و غیرطبیعی

دیستانتینا27

و همکاران حاکی از آن است که

تقسیم بندی میشوند که در ادامه به بررسی هریک خواهیم

نتایج تحقیقات

پرداخت.

فیلم کاراگینانی فاقد پیوند عرضی نسبت به فیلمهای دارای

فیلمهای کاراگینان با مواد سنتزی :

پیوند عرضی از تورم بیشتری در آب برخوردار است ،اما در

تحقیقات انجام شده در سال  2011توسط کاربوویاک 26و

مدت زمان کوتاهتری (کمتر از  30دقیقه) در آب تجزیه می-

همکاران نشان میدهد که گلیسرول به دلیل داشتن گروههای

شود .درمقابل فیلمهای حاوی پیوند عرضی در آب پایداری

هیدروکسیل و برهمکنش آنها با کاراگینان میتواند جهت

خوبی از خود نشان می دهند .همچنین مشخص گردید که

جلوگیری از شکنندگی فیلمهای کاراگینان مورد استفاده

کاراگینان دارای پیوند عرضی که در محیط قلیایی استخراج

قرارگیرد .نتایج تحقیقات آنها نشان میدهد که با افزایش

شده بود نسبت به کاراگینان حاوی پیوند عرضی که درعدم

25

Sperisa Distantina

Hemoperfusion

Thomas Karbowiak

26
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حضور محیط قلیایی استخراج شده بود دارای تورم بیشتری

محیط مانند  Na+برهمکنش میکنند و این امر موجب جذب

در محلول بافر فسفات و سدیم هیدروکسید  0/1موالر است

آب کمتر میگردد [.]40

[.]39

استفاده از نانوذرات سیلیکون در سنتز فیلمهای بر پایه کاپا-

عالوه بر شرایط استخراج pH ،نیز بر میزان تورم کاراگینان

کاراگینان در سال  2014توسط لوکش 28و همکاران انجام

موثر است .نتایج تحقیقات نشان میدهد که با افزایش  pHاز

شد و مشخص گردید که حضور نانوذرات سیلیکون موجب

خنثی به  13میزان تورم از  5 g/gبه  20 g/gافزایش مییابد.

افزایش استحکام کششی( )TS29این فیلمها میشود.

در توجیه این پدیده گفته شده است که هنگامی که  pHاز

بیشترین استحکام کششی در غلظت  %0/5نانوذرات سیلیکون

 pKaگروهها بیشتر باشد گروهها شروع به جدا شدن از هم

بوده که موجب افزایش استجکام شده است .در توجیه این

میکنند و در نتیجه پیوند هیدروژنی کاهش پیدا میکند .در

ویژگی میتوان گفت خاصیت آب دوستی کاراگینان و

 pHهای باالتر از ( 2/8مربوط به گروه سولفونیک اسید)

سیلیکون سبب برهمکنش مناسب بین آنها شده و کاپا

هیدروژن زدایی ( )-H+رخ میدهد و گروه سولفونات(-SO3-

کاراگینان در اطراف نانوذرات سیلیکون جهتگیری کرده و

) به وجود میآید .بار منفی گروههای سولفونات موجب فاصله

ساختاری کریستالی به وجود میآورد .

گرفتن زنجیرههای پلیمری شبکه از یکدیگر شده و درنتیجه

در غلظت های باالتر از  %0/5نانوذرات سیلیکون تجمع 30و

آب بیشتری در ساختار جای میگیرد و تورم افزایش پیدا

سطح موثر برای برهمکنش کاپا کاراگینان و نانوذرات

میکند [ .]39در پژوهش دیگری از  K2SO4جهت ایجاد

سیلیکون کاهش پیدا میکند .این کاهش برهمکنش موجب

پیوند عرضی استفاده شد .قرارگیری  K+بین گروه های

کاهش  31 EBو  TSمیگردد .همچنین بهدلیل ماهیت (عایق

سولفات سبب ایجاد پیوند عرضی میگردد .در فیلم هایی که

حرارتی بودن) نانوذرات سیلیکون و بهدلیل کریستالی شدن

پیوند عرضی از طریق  K2SO4ایجاد گردیده است ،جذب آب

کاپا کاراگینان دمای تخریب حرارتی کامپوزیت ساخته شده

نسبت به فیلمهای دارای پیوند عرضی گلوتارآلدهید ،افزایش

افزایش پیدا کرده است[.]5

یافت .علت اصلی تورم در ساختارهای بهدست آمده از

درسال  2018تحقیقات جالبی بر روی پوشش های تهیه شده

کاراگینان ،دافعه الکترواستاتیک بین گروههای سولفات

از نانوذرات سیلیکا ،گلیسرول ،کاپا کاراگینان و کنجاک

موجود در زنجیره آن میباشد .به طور کلی ساختارهای به-

گلوکومانان )KGM(32به منظور ساخت پوششهایی برای

دستآمده به کمک  K2SO4نسبت به ساختارهایی که با

بسته بندی قارچها انجام شد .در این پژوهش ،طیف سنجی

استفاده از گلوتارآلدهید تهیه شدهاند دارای محتوای آب

تبدیل فوریه مادون قرمز پوششها نشان داد که پیوند

بیشتری هستند .بنابراین تعداد بیشتر گروههای سولفات در

هیدروژنی قوی بین نانوذرات سیلیکا و فیلم کاپاکاراگینان/

ساختار کاراگینان باعث میشود که پلیمر ،آبگریزی بیشتری

 KGMوجود دارد.

داشته باشد و دافعه الکترواستاتیک افزایش پیدا کند که این

درسال  2018تحقیقات جالبی بر روی پوشش های تهیه شده

امر منجر به افزایش معنیدار درجه تورم فیلمهای تهیه شده

از نانوذرات سیلیکا ،گلیسرول ،کاپا کاراگینان و کنجاک

با  K2SO4نسبت به فیلمهای تهیه شده با گلوتارالدهید در

گلوکومانان )KGM(33به منظور ساخت پوششهایی برای

محیط آبی میگردد .با افزایش  pHمحیط ،گروههای سولفاتی

بسته بندی قارچها انجام شد .در این پژوهش طیف طیف

که با یون پتاسیم برهمکنش نداشتهاند ایجاد  -SO3-می-

سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز پوششها نشان داد که پیوند

کنند .گروههای  -SO3-ایجاد شده با یونهای موجود در
Lokesh R. Rane
Tensile strength

31
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Elongation-At-Break
Konjac Glucomannan
33
Konjac Glucomannan
32
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هیدروژنی قوی بین نانوذرات سیلیکا و فیلم کاپاکاراگینان/

گلیسرول ،اثر خاصی بر روی شفافیت کامپوزیت بدست آمده

 KGMوجود دارد.

ندارد .درواقع به علت کوچکتر بودن اندازه نانو ذرات

فیلمهای کاراگینان )CG/KGM( KGM/دارای معایبی از

سیلیکون از طول موج نور مرئی شفافیت فیلم تغییر زیادی

جمله مقاومت کم در برابر رطوبت ،خواص مکانیکی پایین و

نمیکند و امواج نور توانایی عبور از فیلم بدست آمده را دارند.

خواص ضد میکروبی کم می باشند .بنابراین تالش گردیده

از طرفی نانوذرات سیلیکا پراکندگی خوبی در آیوتا کاراگینان

است که با کامپوزیتکردن آن با سایر مواد خواص آن بهبود

نیمه تصفیه شده دارند؛ بنابراین میزان پراش نور کاهش پیدا

یابد .در این تحقیقات مشخص گردید که میزان بهینهی

میکند .نتایج این تحقیقات با نتایج حاصل از تحقیقات پیشین

نانوذرات سیلیکا در فیلمهای کاپاکاراگینان0/3 KGM/

همخوانی داشته است.

کامپوزیت

همچنین بررسی خواص مکانیکی فیلمهای حاصله نشان می-

کاپاکاراگینان KGM/و نانوسیلیکا (CG/KGM/N-

دهد که غلظت بهینه برای نانوذرات سیلیکا  0/5درصد وزنی

 ،)silicaبرای بستهبندی قارچ مورد استفاده قرارگرفتند.

بوده که در آن بیشترین  TSبدست آمده است .با افزایش

قارچهایی که توسط این کامپوزیت در شرایط رطوبت نسبی

غلظت مقدار  EBافزایش پیدا میکند اما مقدار  TSبه دلیل

 50درصد و دمای  23درجه سانتیگراد نگهداری شده بودند

تجمع ذرات شدن ذرات کاهش پیدا میکند[.]6

کمتر دچار تغییر رنگ (از سفید به قهوه ای) شده

فیلم های برپایه کاراگینان و دیگر مواد طبیعی :

بودند(شکل.)6

امروزه یکی دیگر از زمینههای مورد توجه ،کامپوزیت و هیبرید

درصد

وزنی

میباشد.

پس

از

تهیه

کاراگینان با مواد طبیعی است .مواد طبیعی به دلیل فراوانی
و در دسترس بودن از اهمیت باالیی برخوردارند .گزارشات
فراوانی مبنی بر استفاده از مواد طبیعی برای ساخت فیلمهای
شکل :6قارچهای بسته بندی شده با فیلمهای تهیه شده از (b CG(a

نازک وجود دارد .برای مثال پائوال 36و همکارانش نشان دادند

CG/KGM/N-silica (c CG/KGM

که افزودن آلژینات به کاپاکاراگینان موجب بهبود خواص
کششی و عدم نفوذ پذیری نسبت به اکسیژن میشود در

آنالیز مقاومت کششی نشان میدهد که در ابتدا افزایش غلظت

حالی که آیوتا کاراگینان موجب کاهش خواص و کیفیت فیلم

نانوذرات سیلیکا موجب افزایش  TSمیگردد اما در ادامه با

بدست آمده میگردد [.]42

افزایش غلظت ،نانوذرات سیلیکا دچار تجمع شده و درنتیجه

ساخت فیلم خوراکی کاراگینان با استفاده از صمغ

 TSکاهش پیدا میکند .همچنین کامپوزیت نانوذرات

( )LBGو گلیسرول به عنوان پالستیک کننده ( 30درصد

سیلیکا–کاراگینان KGM/نفوذپذیری کمتری نسبت به آب
نشان داد .البته استفاده از پالستیک

کنندهای34

وزنی) در سال  2012مورد بررسی قرار گرفت .تحقیقات

مانند

شامل دو نتیجهی مهم بودند -1 :حضور  LBGسبب افزایش

گلیسرول میتواند منجر به افزایش نفوذ پذیری و جذب آب

 EBو کاهش  TSنسبت به فیلم کاراگینان خالص میشود

گردد [.]41

که این امر ناشی از ساختار کریستالی به وجود آمده توسط

شفافیت نیز یکی از زمینههای مورد توجه در ساخت پوشش-

 LBGاست -2 .همچنین میزان محتوای آب در فیلمهای

های موادغذایی است .مطالعات انجام شده توسط عفیفه 35و

کاراگینان LBG/نسبت به فیلم کاراگینان بیشتر است.

همکاران مشخص کرده است که افزدون نانوذرات سیلیکون به

درواقع بهدلیل برهمکنش بین زنجیرههای پلیساکاریدی در

فیلم های تهیه شده از آیوتا کاراگینان نیمه تفصیه شده و
Plasticizer
Afifah Iswara Aji

لوبیا37

34

Paula
Locust Bean Gum

35
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فیلمهای کاراگینان ،توانایی گروههای هیدروکسیل جهت

اندازهگیری نفوذپذیری نسبت به آب مقدار  %90را در دمای

برقراری پیوند هیدروژنی با مولکولهای آب کاهش مییابد

 38درجه سانتی گراد نشان میدهد [.]44

[.]43

یکی دیگر از فیلمهای کامپوزیت ساخته شده با استفاده از

در سال  2013ساخت فیلم کاراگینان خوراکی با استفاده از

کاپاکاراگینان نیمه تصفیه شده ،سلولز و گلیسرول با

روغن نخل به عنوان پالستیککننده و به روش تبدیل فازی

مورفولوژی کنفی است که در سال  2015توسط زارینا 38و

به منظور پوشش سیب مورد بررسی قرار گرفت .حداکثر Ts

ایشاک 39بدست آمد .مقدار بهینه سلولز در این کامپوزیت %4

در  %1/25کاراگینان نسبت به روغن نخل مشاهده شد اما در

بود که بهترین خواص کششی( )Tsرا ایجاد نمود(شکل .)7در

 1%/75کاراگینان نتیجهی خوبی به دست نیامد .جدول2

این مقدار ،نانوذرات سلولز از پراکندگی و سطح برهمکنش

نشاندهندهی میزان تغییرات  Tsبا تغییر درصد روغن نخل

مناسبی(پیوند هیدورژنی) در بستر کاراگینان برخوردار

در فیلمهای بدست آمده است.

هستند .افزایش مقدار نانوذرات سلولز موجب تجمع ذرات و

جدول :2تغییرات  Tsبا افزایش غلظت روغن نخل در فیلم
فیلم با محتوای کاراگینان

درنتیجه نامرغوب شدن کامپوزیت سنتز شده میگردد [.]45

قدرت کشش ()Pa

متفاوت (% )w/v
1
1.25
1.5

51.67
102.50
83.33

همچنین نفوذپذیری پوشش نسبت به اکسیژن مورد ارزیابی
قرار گرفت و مشخص گردید که چگالی فیلم با افزودن روغن
نخل به فیلم کاراگینان کاهش پیدا میکند و درنتیجه آن
نفوذپذیری نسبت به اکسیژن افزایش پیدا میکند .به طوری-
که بیشترین نفوذپذیری نسبت به اکسیژن در غلظت %40

شکل :7نمودار  Tsفیلم تهیه شده از کاراگینان نیمه تصفیه شده و سلولز

روغن نخل میباشد .با درنظرگرفتن این موضوع که فیلم
مناسب برای پوشش میوهها باید نفوذپذیری کمی نسبت به

تهیه فیلمهای هیدروژل مبتنی بر پلیساکارید با خاصیت

اکسیژن داشته باشد مشخص گردید که غلظت  %10روغن

مکانیکی باال با استفاده از -κکاراگینان و کیتوسان در سال

نخل بدین منظور مناسب میباشد .فیلم خوراکی ساخته شده

 2018گزارش شده است .فیلم هیدروژل بدست آمده با

از روغن نخل و کاراگینان به خوبی در آب حل میگردد و

ترکیب محلول آبی -κکاراگینان و کیتوزان پروتونی و در

مقاومت خوبی در برابر چربی دارد[.]7

مرحله بعدی پس از تبخیر حالل ،فیلم در آب متورم شد تا به

همچنین فیلمهای ساخته شده از کاراگینان/نشاسته()2014

یک تعادل پایدار برسد .فیلم به دست آمده با ضخامت -40

در غلظتهای مختلف ،خواص مکانیکی و نفوذپذیری متفاوتی

 60میکرومتر ،به دلیل اثر همافزایی پیوندهای یونی و

نسبت به اکسیژن نشان دادند .در ساخت این فیلمها از

هیدروژنی بین  κ-CGو کیتوزان TS ،میزان 6.7-2

پالستیککننده گلیسرول استفاده شد .به طورکلی با افزایش

مگاپاسکال و کرنش) 80-120٪ (σbرا نشان میدهد.

غلظت کاراگینان مقدار  TSو  EBافزایش پیدا میکند.

تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMدر
نسبتهای وزنی  3:7و  6:4کاراگینان در مقابل کیتوسان،

Siti Zarina
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تشکیل دانههایی در ابعاد نانو را نشان میدهند .با توجه به

الکتروستاتیکی و درنهایت فروپاشی ساختار فیلم است.

اینکه این دانهها به دلیل وجود پیوند یونی شدید بین زنجیره

همچنین انکوباتور کردن فیلم در محلول نمکی ) (NaClبه

کاراگینان و کیتوسان به وجود میآید ،با افزایش نسبت

علت کاهش برهمکنشهای الکترواستاتیکی موجب کاهش

کاراگینان به کیتوسان اندازه دانههای تشکیل شده افزایش

خواص مکانیکی ژل میگردد .خصوصیات مکانیکی و

پیدا میکند(شکل.)8

جلوگیری از ورود رطوبت فیلم کاراگینان در نوع کاربرد آن
بسیار تاثیرگذار است [.]46
خصوصیات مکانیکی فیلم کاراگینان با استفاده از نانورس
بنتونیت( ،)BNCپلیکاپروالکتون( )PCLو کاراگینان نیمه
تصفیه شده( )SRCدر سال  2019گزارش شده است .بدین
منظور ،فیلمهای کاراگینان BNC/و کاراگینانPCL/BNC/

شکل :8تصاویر  SEMاز سطح مقطع فیلمهای هیدروژل با  3:7(aو

با استفاده از گلیسرول به عنوان پالستیک کننده تهیه شد.

6: 4 )b

خصوصیات مکانیکی فیلم حاصله نشان میدهد که EB ،σb

بررسی ضخامت فیلمهای بهدست آمده نشان داده است که
افزودن  %6وزنی  BNCنسبت به  SRCسبب افزایش

و  EMبه طیف گستردهای از نسبت جرم کاراگینان/کیتوزان
بستگی دارد .نتایج نشان میدهد که حداکثر میزان کرنش(

ضخامت فیلم میگردد ،در حالی که اضافه کردن همین مقدار

 ) 6.7 MPaو  )100%( EBدر نسبت جرم  5:5مشاهده

از  PCLبه ماتریس کاراگینان باعث تغییر زیادی در ضخامت

شده در حالی که در نسبت جرم  3 :7دارای باالترین مدول

فیلم نمیشود .این پدیده به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی

یانگ بدست آمده است .در واقع وقتی ساختار ترکیب بدست

بین گروه کربونیل  PCLو گروه هیدروکسیل گلیسرول یا

آمده به نقطهی تعادل بار نزدیک میشود بیشترین  σbبدست

 SRCو درنهایت چسبندگی سطوح رخ میدهد .نتایج حاکی

میآید.

از آن است که  PCLموجب کاهش تعداد گروههای

در این پژوهش مشخص گردید که در صورت استفاده از مقدار

هیدروکسیل فیلمهای  SRCو به دنبال آن کاهش جذب

اضافی کاراگینان ،مدول یانگ ( )EMبه حداکثر خود میرسد.

رطوبت و نفوذ پذیری بخار آب و همچنین کاهش تورم در آب

درواقع در نمونههای کاراگینان/کیتوسان با نسبت  8:2و 7:3

میشود .همچنین بررسی خواص مکانیکی فیلمهای تهیه شده

عالوه بر پیوند هیدروژنی ساختار کاراگینان/پلیآمید نیز

نشان میدهد که که  BNCتأثیر زیادی در استحکام کششی

مشاهده میگردد .همچنین کاراگینان در غلظتهای باال

( )TSندارد ،اما  EMبه دلیل تعامل  SRCبا  BNCافزایش
مییابد [.]47

تشکیل ساختار سیمپیچ دوگانه میدهد؛ در حالیکه در غلظت

در سال  ،2020یک فیلم نازک بر اساس  ،κ-CGهیدروکسی

پایین تنها پیوند هیدورژنی بین زنجیرههای کاراگینان وجود
دارد .بنابراین میتوان توجیه کرد که با افزایش غلظت

پروپیل متیل سلولز ( )HPMCو عصاره گیالس کرهای

کاراگینان به بیش از  50درصد وزنی ،مدول یانگ دارای

( )PMPEبرای پاسخ همزمان به  pHو آنتیاکسیدان تهیه
شد .گزارش شده است که فیلم κ-CG/HPMC/PMPE

حداکثر مقدار خود نسبت به سایر غلظتها باشد [.]46
شایان توجه است که انکوباتور(تورم) فیلم بدست آمده در

میتواند جهت افزایش ماندگاری روغن و نشان دادن کیفیت

محلول اسیدی موجب تغییر خواص مکانیکی فیلم بدست

موادغذایی غنی از پروتئین بهکار رود .همچنین اثر عصاره بر

آمده میگردد .به طوریکه برای  EMو  σbکاهش شدیدی

خواصی مانند نفوذپذیری نسبت به اکسیژن ،پاسخ به تغییرات

مشاهده شد .این مشاهدات حاصل پروتوندار شدن گروههای

 ،pHفعالیت آنتیاکسیدانی و خواص مکانیکی بررسی شده
است .با افزایش  PMPEتا میزان  EB ،٪8و  TSبه ترتیب

آمین کیتوسان در محیط اسیدی و به دنبال آن ایجاد دافعه
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تا  28/85±0/43 ،%4/86±0/28مگاپاسکال افزایش و

در همان سال ،فیلمهای هوشمند مبتنی بر کاراگینان با

نفوذپذیری اکسیژن کاهش پیدا میکند .همچنین ،طیف

حساسیت باال به  pHبا استفاده از پودر پوست انگور غنی از

مرئی-فرابنفش این فیلم با تغییر  pHاز  2تا  12به دلیل

آنتوسیانین ( )AGSPو هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

وجود  PMPEتغییر قابل توجهی نشان داده که این امر بیانگر

( )HPMCبا موفقیت تهیه شدند AGSP .با ماتریس پیوند

عملکرد مناسب فیلم تهیه شده به عنوان سنسور است [.]48

هیدروژنی برقرار کرده و آبگریزی را کاهش میدهد .حضور

ژانگ و همکارانش فیلم نازکی از  ،κ-CGنشاسته کربوکسی

AGSPبه مقدار  ٪8در ماتریس باعث کاهش  EBو TS

متیل سدیم ( )CMSو عصاره آنتوسیانین توت ( )MAEرا

شد .همچنین طیف انتقال نور کاهش چشمگیر انتقال نور از

جهت بررسی طراوت ماهی تهیه نمودند .افزایش غلظت عصاره

 83/10درصد به  42/60درصد را نشان میدهد .این فیلم با

منجر به تغییر  TSاز  17.56 MPaبه  25.35 MPaمی

رنگ بنفش در  pH =7به رنگ آبی-سبز تبدیل میشود  ،از

شود  ،در حالی که  EBکاهش مییابد .همچنین ژانگ اظهار

این رو حساسیت زیادی به  pHمیدهد و هنگامی که TVB-

داشته است ،انتقال نور (در  500نانومتر) فیلم بهدلیل

 Nبرابر با  14/6میلی گرم در  100گرم بود رنگ بنفش به

پراکندگی نور در مناطق کریستالی  κ-CGتحت تأثیر اتصال

سبز تغییر یافت .پیشنهاد شده است که از این فیلم می توان

متقاطع آنتوسیانین کاهش پیدا میکند .طبق گزارشهای

برای سنجش طراوت گوشت خوک استفاده کرد [.]51

ارائه شده ،با افزایش  MAEپیوندهای هیدروژنی بین κ-CG

همچنین در سال  ،2018ساخت فیلم نازک بر اساس κ-CG

و مولکولهای آب کاهش یافته و نفوذپذیری به بخار آب

همراه با کورکومین ( )CURبرای نظارت بر میزان تازه بودن

افزایش مییابد .از آنجاییکه آنتوسیانین به تغییرات pH

میگو و گوشت خوک گزارش شد .در این فیلم نازکκ-CG ،

حساس است از این فیلمها میتوان برای تعیین طراوت ماهی

و  CURاز طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر برهمکنش می-

استفاده کرد .تأیید شده است که کاهش مقدار نیتروژن

کنند .تغییرات  ،pHرنگ فیلم  κ-CG /CURرا تغییر داده

اساسی فرار ( )TVB-Nمنجر به کاهش طراوت گوشت می-

و بدین ترتیب میزان فساد میگو و گوشت خوک مشخص می-

شود و این تغییر کیفیت در رنگ فیلم منعکس میگردد .به

شود.

عبارت دیگر ،با کاهش طراوت ،رنگ فیلم از قرمز به آبی تیره

فیلم تخریبپذیر برپایه کامپوزیت /κ-CGنانوکلی و عصاره

تغییر کرده و درنهایت زرد میشود [.]49

رزماری به منظور بهبود خواص مکانیکی و ضدباکتریایی تهیه

تهیه فیلم کامپوزیت خوراکی از ترکیب نشاسته مروارید

شده است .افزودن عصاره رزماری موجب افزایش چشمگیر

( ،)PMSگلیسرول و کاراگینان در سال  2019گزارش شد

 EBو  TSمیشود .عالوهبراین وجود عصاره رزماری باعث

و نشان داد که خاصیت مکانیکی و حاللیت در آب به غلظت

کاهش نفوذپذیری فیلم نازک نسبت به بخار آب میگردد .الزم

 CG ،PMSو گلیسرول وابسته است .با افزایش غلظت

به ذکر است فیلم /κ-CGنانوکلی/رزماری بصورت معناداری

نشاسته ،حاللیت در آب به دلیل تعامل بیشتر با مولکولهای

( )99٪رشد باکتریهای استافیلی کوکوس اورئوس،

 CGکاهش مییابد ،در حالی که افزایش گلیسرول پیوند بین

ایشریشای کالی ،باسیلوس

مولکولی را کاهش میدهد و منجر به افزایش حاللیت میشود.

آئروژینوزا 41را مهار میکند.

سرئوس40

و سودوموناس

نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی نفوذپذیری پوشش
نسبت به بخار آب TS ،و میزان حاللیت نشان میدهد که
فیلم نازک بهدست آمده میتواند برای بستهبندی مواد غذایی
استفاده شود [.]50
Bacillus cereus

40

Pseudomonas aeruginosa
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فرحان42

با استفاده از سلولز نیمه تصفیه شده ( )SRCو

بسترکاراگینان حاوی نانوذرات نقره را میتوان برای حذف
رنگهای مختلف کاتیونی استفاده کرد[.]53

گلیسرول یا سوربیتول به عنوان پالستیککننده موفق به تهیه
فیلم خوراکی شد .برطبق نتایج آزمایشهای انجام شده بر
روی این پوشش پیشنهاد شد که این فیلمهای تخریبپذیر
در بستهبندی موادغذایی مورد استفاده قرار گیرند .فیلمهای

بدلیل اهمیت باالی عواملی همچون  ،pHغلظت و دمای

 SRCحاوی پالستیک کننده ( TS ،)٪30-25و EB

محیط در میزان جذب رنگ متیلن بلو هریک از این موارد

باالتری از فیلم  SRCبدون پالستیک کننده دارا میباشند.

بهطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است .بررسی اثر pH

همچنین فیلمهای ساخته شده با سوربیتول در مقایسه با فیلم

در این پژوهش نشان داد که تغییرات  pHبر میزان جذب

های پالستیکی شده با گلیسرول دارای نفوذپذیری کمتری

رنگ متیلن بلو توسط محصول بدست آمده موثر نمیباشد.

نسبت به اکسیژن بودند .احتما ًال سازگاری زیاد بین شبکه

علت این پدیده مربوط به ساختار یونی کاراگینان است که

 SRCو سوربیتول منجر به تشکیل شبکه کوچکتر و تراوا

موجب میشود زنجیرههای پلیساکاریدی در یک محدوده

نسبت به اکسیژن شده است [.]52

کلی از  pHبهطورکامل از یکدیگر جدا باشند.

کاربرد کاراگینان و کامپوزیتهای آن به عنوان عامل

جالب توجه است که با افزایش غلظت رنگ ،میزان جذب نیز

احیا کننده ،پوشش دهنده ،بسترکاتالیزوری و عامل

افزایش پیدا میکند .چرا که مجاورت مولکولهای رنگ با

ضد میکروارگانیسم:

ساختار نقره/کاراگینان افزایش مییابد .همچنین از آنجاییکه

عالوه بر برهمکنش با فلزات و تشکیل هیدروژل ،کاراگینان در

افزایش دما منجر به افزایش میزان انتشار رنگ درون ساختار

زمینههایی نظیر احیای فلزات با استفاده از تکنیکهای

کاراگینان/نقره میگردد جذب رنگ نیز افزایش مییابد [.]53

گوناگون ،استفاده به عنوان بستر برای تهیه نانوکاتالیزورهای

هیدروژلها و فیلمهای کاراگینان/فلز :

مغناطیسی و کاربرد به عنوان قالب جهت شکلدهی ساختار

مثال دیگر در استفاده از کاراگینان به عنوان قالب زیستی،

مورد استفاده قرار گرفته است .

ساخت نانوذرات پالدیوم با موفولوژی گل است .در این مورد

در سال  2016نانوذرات نقره با استفاده از تکنیک مایکروویو

ساخت نانوذرات پاالدیوم به کمک احیاءکننده آسکوربیک

و درحضور کاراگینان به منظور کاربرد حذف رنگ توسط

اسید در عدم حضور کاراگینان موفولوژی گل را ایجاد نکرده

حسین حسینزاده 43سنتز شد .در این پژوهش ابتدا کاهش

است .به عبارتی دیگر کاراگینان به کمک برهمکنشهای

نانوذرات نقره به کمک محلول کاراگینان صورت گرفت و پس

الکترواستاتیک خود با سطح یونهای پاالدیوم موجب جهت-

از افزودن  KClساختار شبکهی کاراگینان تشکیل شد.

دهی رشد نانوذرات میگردد(شکل .)9در این پژوهش

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی( )SEMحاکی از

مشخص شد که غلظت کاراگینان تنها بر روی مورفولوژی موثر

قرارگیری نانوذرات نقره با اندازه حدودا  15نانومتر در بستر

است و اثر قابل توجهی بر اندازه ذرات ندارد [.]54

متخلخل کاراگینان بود .درواقع کاراگینان به صورت یک قالب
زیستی 44عمل میکند .بررسیها نشان میدهند که نانوذرات
نقره سنتز شده به این روش دارای ساختار تک کریستالی
هستند .نتایج آزمونهای گوناگون مشخص کرد که

Farhan Abdulaal
Hossein Hosseinzadeh
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شکل  :9شماتیک مکانیسم تشکیل نانوذرات پاالدیوم

کشاورزیپور 45و همکاران جهت تسهیل واکنش سنتز کینون-

پس از اختالط  Zn2+و Cu2+نیز تضعیف خواص مکانیکی

ها با استفاده از المبدا کاراگینان موفق به سنتز کاتالیزگر

پس از تشکیل هیدروژل را تایید میکند [.]56

شدند .بدینمنظور المبدا کاراگینان ازطریق برهمکنشهای

جدول 3نشان میدهد که افزایش اکسیدمس و اکسیدروی به

الکترواستاتیکی بر سطح نانوذرات مغناطیسی  Fe3O4قرار-

فیلمهای کاراگینان موجب افزایش ضخامت فیلم میگردد.

گرفت .بهدلیل برهمکنش Zn2+با گروههای هیدروکسیل و

همانطور که مشخص است فیلمهای خالص کاراگینان نسبت

سولفات کاراگینان Zn2+ ،برروی Carrageenan/Fe3O4

به فیلمهای دارای ذرات اکسید فلزی دارای  TSو EM

قرارگرفت

و

درنتیجه

بیشتری هستند .باتوجه به اینکه مقدار  KClاستفاده شده در

کاتالیزگر

 Zn2+/Carrageenan/Fe3O4ساخته شد .این کاتالیزگر

تهیه فیلمها بیشتر از مقدار حاللیت آن در آب بوده ،احتماال

موجب افزایش بازده واکنش سه جزئی بنزآلدهید ،آنیلین و

به دلیل تبلور مجدد  KClترکهای ناپیوسته در ماتریس

بوتانال از  % 27به  % 95شد [.]55

پلیمری (کاراگینان) ایجاد و خواص مکانیکی کاهش پیدا می-

اوون 46و همکاران نشان دادند که افزودن کاراگینان و KCl

کند.

بهمحلول حاوی یونهای مس و روی موجب سنتز هیدروژل

همچنین نرخ تورم ( )SRدر جدول گزارش شده است.

کاراگینان همراه با اکسیدهای مس و روی میشود .بررسی

آزمایشات انجام شده نشان دادهاند که غوطهورکردن فیلم

خواص مکانیکی نشان میدهد سختی هیدروژلهای بدست

هیدروژلهای تهیه شده بر پایه کاراگینان به مدت  15دقیقه

آمده نسبت به هیدورژل  Carrageenan/KClبهدلیل

موجب تورم فیلمها میشود اما در  30دقیقه میزان تورم و

برهمکنشهای بین گروه سولفات و نانوذرات مس و روی باالتر

جذب آب کاهش پیدا میکند که این اثر مربوط به انحالل

است درحالی که استحکام آنها کمتر میباشد .درواقع بار

کاراگینان در آب با گذشت زمان است .افزایش نرخ تورم در

سطحی نانوذرات و برهمکنش آنها با هیدروژل عامل اساسی

فیلمهای  Carrageenan/KCl/ZnOاحتماال مربوط به

در بروز خواص مکانیکی هیدروژل است .کاهش پتانسیل زتا

افزایش خواص مکانیکی و حفظ یکپارچگی فیلم است که
موجب افزایش جذب آب توسط فیلم میشود .در مقابل،
تفاوت معناداری بین نرخ تورم فیلمهای کاراگینان خالص و

Fariba Keshavarzipour
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کاراگینان حاوی مساکسید مشاهده نشد که با نتایج آزمون

رشد باکتریهای ایکالی و اورئوس میگردد .بررسیها حاکی

کششی تطبیق دارد [.]56

از آناند که خاصیت آنتیباکتریال مشاهده شده مربوط به

فیلمها و هیدروژلهای ساخته شده برپایه کاراگینان عالوهبر

وجود نانوذرات نقره است [.]60

ویژگیهای گفته شده دارای خواص آنتیباکتریال هستند که

الزم به ذکر است که خاصیت آنتیباکتریال فلزات مربوط به

بهدلیل اهمیت باالی آن به خصوص در موارد پزشکی و غذایی

توانایی آنها در واکنشپذیری با باکتری است .مکانیسمهای

در ادامه به طور جداگانه به آن خواهیم پرداخت.

مختلفی برای خاصیت آنتیباکتریال فلزات پیشنهاد شده

خواص ضد باکتری فیلم های بر پایه کاراگینان:

است .شایعترین مکانیسم برمبنای واکنشهای گونه فعال

درسال  2009مشخص گردید که فیلمهای کاپاکاراگینان بر

اکسیژن54

رشد باکتریهای

ایکالی47

و

اورئوس48

( )ROSمیباشد .در این مکانیسم ،فلزات با

هیدروژنپراکسید تولید شده توسط باکتری واکنش میدهند

اثری ندارند؛ اما

,OH-,OH.

+

,M

O.

افزودن  EDTAبه فیلم کاپاکاراگینان موجب بروز خاصیت

و تولید

آنتی باکتریال میگردد [ .]57در این پژوهش فیلمهای برپایه

میتوانند با پروتئین ،کربوهیدرات و  DNAباکتری واکنش

کاراگینان با استفاده از پلیاتیلنگلیکول به عنوان پالستیک-

دهند و آنها را از بین ببرند .در مکانیسم دوم یون فلزی می-

کننده و اووترانسفرین ،49پتاسیم سوربات ( )PSتهیه شدند.

تواند با اتمهای الکترونگاتیو دیواره باکتری(نیتروژن ،اکسیژن

نتایج تست آنتیباکتریال مشخص کردهاند که حضورEDTA

و فسفر) برهمکنش کند و موجب تخریب باکتری شود.

و اووترانسفرین در فیلم باعث بهبود خواص آنتی باکتریال

مکانیسم سوم نیز شامل عبور M+از دیواره سلول باکتری و

کاراگینان میشود.

برهمکنش با  DNAو پروتئینهای باکتری و درنهایت مرگ

نتایج تحقیقات در سال ( )2014نیز مهر تأییدی بر موارد

سلول باکتری میباشد[]62 ,61

عنوان شده پیرامون خاصیت ضد باکتریایی در کاراگینان بود.

بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش مشخص گردید که اضافه کردن سیتریک اسید

به طور خالصه سوپرامولکول کاراگینان یک پلیساکارید خطی

به کاراگینان موجب مهار رشد باکتریهای ایکالی ،اورئوس،

است که گروههای استر سولفات و گاالکتوز ستون فقرات اصلی

آروژینوزا ،50میرابیلیس 51و کریسانتمی 52میگردد درحالیکه
کاراگینان به تنهایی اثری بر رشد باکتریها ندارد [.]58
درسال 2016

پادیل53

2

میکنند .این گونههای فعال

ساختار آن میباشند و با روشهای مختلفی از جمله استفاده

و همکاران نشان دادند که افزودن

از امواج اولتراسونیک و یا رسوب دهی با استفاده از نمکهای

میگردد[ .]59درهمین سال در پژوهشی دیگر مشخص

پتاسیم استخراج میشود .نتایج حاکی از آن است که پایداری

نانوذرات مس اکسید به کاراگینان موجب مهار رشد باکتریها
گردید که افزودن نانوذرات اکسید مس و اکسید روی به

و انحالل کاراگینان به عوامل مختلفی از جمله دما،pH ،

کاپاکاراگینان سبب بروز خاصیت آنتی باکتریال میگردد

کاتیون فلزی ،نوع کاراگینان و نوع حالل مورد استفاده وابسته

[.]56

است .از کاراگینان در تهیه کامپوزیتهای مختلفی با کمک

همچنین طبق گزارشات ،قراردادن نانوذرات نقره در تخلخل
هیدوژل کاراگینان اصالح شده با گلوتارآلدهید ،موجب مهار

47
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مواد پرکننده طبیعی و سنتزی به صورت فیلم نازک و یا
هیدورژل استفاده میکنند .بررسی مقاالت نشان داده است
که نوع برهمکنش مواد پرکننده با بستر کاراگینان ،مشخص
کننده خواص نهایی محصول بدست آمده است و با کنترل
پارامترهای مختلف نظیر نوع پرکننده ،غلظت ،پراکندگی
یکنواخت ماده پر کننده در بستر و  ...میتوان تا حد زیادی
ویژگی نهایی محصول را کنترل کرد .همچنین الزم به ذکر
است که با توجه به ارزان و دردسترس بودن کاراگینان ،این
پلی ساکارید دارای پتانسیل زیادی برای استفاده در صنایع
بسته بندی مواد غذایی ،صنایع لبنی ،دارورسانی ،حسگر،
کاتالیزگر و تهیه مواد آنتی باکتریال است.
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جدول :3خواص مکانیکی فیلم هیدروژل برپایه کاراگینان
فیلم

ضخامت ()µm

(MPa) TS

)%(EB

EM

()GPa

 )%( SRدر 30دقیقه

کاراگینان

38.5±3.5

55.2±4.7

6.6±1.5

3.37±0.74

2665±118

کاراگینانKCl/

45.7±3.7

44.9±4.8

6.7±3.4

2.24±0.12

2928±241

کاراگینانZnO1%/KCl/

41.4±1.1

48.2±4.6

10.3±4.5

2.37±0.12

3535±277

کاراگینانZnO0.5%/KCl0.5%/CuO/

56.6±2.1

32.9±3.9

18.2±0.2

0.89±0.03

2400±240

کاراگینانCuO1%/KCl/

56.1±3.5

30.4±2.5

15.9±2.9

0.88±0.10

2560±138
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