افزایش فراهمی زیستی و حاللیت رسوراترول به کمک شیمی سبز
عنوان کوتاه :شیمی سبز و رسوراترول
*1

فیروزه علویان

* 1دانشیار ،فیزیولوژی پزشکی ،گروه علوم پایه ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
چکیده
پلی فنولهای گیاهی موضوع چندین تحقیق علمی اخیر بودهاند؛ زیرا بسیاری از این مولکولها در بدن انسان بسیار فعال هستند.
رسوراترول ،ازجمله این پلی فنولهای مرتبط با متابولیتهای ثانویه گیاهی است که اثرات دارویی متنوعی در درمان بیماریهای
قلبی ،دیابت ،سرطان و حتی پتانسیل کاهش پیری را دارد .عملکردهای همهجانبه این ترکیبت در سالمت انسان بهعنوان عوامل
دارویی بالقوه ،در سالهای اخیر توجه بسیاری را برای درک مسیر بیوسنتزی و خواص بیولوژیکی آن جلب کرده است .به دلیل
مشکالتی که در به دست آوردن رسوراترول و مشتقات گلوکوزیله و الیگومری آن برای ارزیابی فعالیت آن و استفاده تجاری – دارویی
توسط منابع گیاهی وجود دارد ،بیوتکنولوژی میتواند یک رویکرد رقابتی برای تولید رسوراترول در مقیاس بزرگ و کمهزینه ارائه
کند .عالوه بر این ،یکی از محدودیتهای استفاده از رسوراترول و مشتقات آگلیکون این ترکیب بهعنوان عوامل درمانی ،فراهمی
زیستی پایین و حاللیت کم آنها در آب است .تحقیق حاضر از نوع مروری نَقلی است و بر اساس اطالعات جمعآوریشده از منابع
انگلیسی زبان گوگل اسکوالر Science Direct ،و PubMed؛ و با استفاده از کلمات کلیدی رسوراترول ،فراهمی زیستی ،حاللیت،
آنزیم ،شیمی سبز انجام شد .این مقاله روشهایی را برای سنتز مشتقات دارویی رسوراترول با بهرهبرداری از رویکردهای آنزیمی و
بیوکاتالیستی را بررسی میکند که امکان استفاده کامل از آنها برای کاربردهای دارویی ،غذایی و آرایشی را فراهم میکند .همچنین،
افزایش بازده محصوالت و فعالیت بیولوژیکی موردنظر از طریق روشهای گلوکوزیالسیون و الیگومریزاسیون رسوراترول به کمک
شیمی سبز در محیطهای مختلف ،موردبحث قرار میگیرد.
کلمات کلیدی :رسوراترول ،فراهمی زیستی ،حاللیت ،آنزیم ،شیمی سبز
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کبد ،سبب حفاظت در برابر شیمیدرمانی میشود [.]7
همچنین ثابتشده ،تحت تأثیر حذفکنندههای رادیکال
آزادی مانند رسوراترول ،میزان مرگومیر مرتبط با مصرف
بیشازحد چربیهای اشباع کاهش مییابد [ .]8اخیراً
گزارششده که رسوراترول میتواند فشارخون را در موشهای
با فشارخون باال ،کاهش دهد که راه جدیدی را برای درمان
بیماریهای قلبی عروقی ارائه میدهد [ .]9این ترکیب در
تعدیل ایمنی سلولی نقش دارد [ .]10عالوه بر این ،رسوراترول
ممکن است اثرات حفاظتی در برابر بیماریهای تخریبکننده
عصبی مانند پارکینسون و آلزایمر داشته باشد [.]11 ,10
رسوراترول همچنین برای استفاده احتمالی بهعنوان یک ماده
آرایشی گزارششده است .درواقع ،رسوراترول بهعنوان یک
عامل سفیدکننده قوی توصیف میشود که از تولید بیشازحد
و رسوب مالنین و ایجاد لکههای پوستی جلوگیری میکند.
این ترکیب دارای توانایی مهار فعالیت تیروزیناز است؛ که
مرحله محدودکننده سرعت سنتز مالنین در مالنوسیتها و
رنگدانهای شدن پوست است [ .]12اخیراً ،پتانسیل درمانی
رسوراترول در اختالالت هموستاتیک مرتبط با COVID-19
موردبررسی قرارگرفته است .شواهد نشان داده است که این
ترکیب به دلیل خواص ضد لخته و ضدالتهابی ،نقش مهمی
در کاهش مرگومیر مرتبط با  COVID-19دارد .این
بررسی،توانایی رسوراترول را برای تعدیل هموستاز عروقی در
سطوح مختلف با هدف قرار دادن هموستاز اولیه (تداخل در
فعالسازی و تجمع پالکتها) و هموستاز ثانویه (عوامل
تعدیلکننده دخیل در مسیر انعقاد خون) ثابت کرده است
[.]13

مقدمه
رسوراترول 4 ،3( 1و  5تری هیدروکسی ترانس استیلبن)2
ترکیبی پلیفنلی متعلق به کالس استیلبنها است که به شکل
دو ایزومر سیس و ترانس وجود دارد (شکل  .)1استیلبنها
گروهی از متابولیتهای ثانویه را تشکیل میدهند که با از بین
بردن رادیکالهای آزاد ،از بدن در برابر بیماریهای مزمنی
مانند دیابت ،سرطان ،بیماریهای قلبی ،تصلب شرایین و حتی
پیری حفاظت میکنند .بااینحال ،رسوراترول ممکن است
مزایای سالمتی بیشتری داشته باشد؛ زیرا مطالعات متعدد
نشان دادهاند که فعالیتهای بیولوژیکی آن شامل تواناییهای
آنتیاکسیدانی ،ضدالتهابی ،ضد کچلی و حفاظت در برابر
شیمیدرمانی است [ .]5 ,4رسوراترول معموالً در انگور قرمز

شکل  .1ساختار دو ایزومر سیس و ترانس رسوراترول

(غنیترین منبع) ،توت سفید ،کشمش ،زغالاخته و پوسته
قرمز بادامزمینی یافت میشود [.]6
تحقیقات قبلی نشان دادهشده است رسوراترول با کاهش
پراکسیداسیون لیپیدها و افزایش سطوح آنتیاکسیدانهای

یکی از محدودیتهای استفاده از رسوراترول و مشتقات
آگلیکون این ترکیب بهعنوان عوامل درمانی ،حاللیت کم در
آب و فراهمی زیستی پایین آنها است .پتروستیلبن-3،5( 3

1

3

Resveratrol
3,5,4'-trihydroxy-trans-stilbene

Pterostilbene

2
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دی متوکسی-40-هیدروکسی-ترانس-استیلبن )4آنالوگ
متوکسیله طبیعی رسوراترول است که برای اولین بار از گیاه
صندل سرخ 5جدا شد .این ترکیب عمدتاً در زغالاخته ،انگور
و چندین چوب گیاهی دیگر یافت میشود .]14[ .پتروستیلبن
ساختاری مشابه با رسوراترول دارد؛ فقط موقعیت شماره  3و
 5حلقه  Aبا یک گروه متوکسیل جایگزین شده است .این
وضعیت منجر به افزایش چربیدوستی آن نسبت به
رسوراترول میشود که فراهمی زیستی آن را افزایش میدهد
[ .]15این مزایا منجر به فعالیتهای زیستی قویتر آن نسبت
به رسوراترول؛ ازجمله عملکردهای ضد سرطان ،ضد چربی،
ضد دیابت و بهبود بیماریهای قلبی عروقی است [.]16

میکروبی و آنزیمی رسوراترول و مشتقات آن و همچنین
روشهای سبز برای بازیابی این ترکیبات است.

درگیری بیوشیمی و شیمی سبز در بیوسنتز مشتقات
رسوراترول و استیلبن
استیلبنها از انواع محصوالت طبیعی با پیکره اصلی  1و -2
دی فنیل اتیلن 6هستند .این ترکیبات ازنظر ساختار ،بیوسنتز
و فعالیتهای بیولوژیکی شباهت زیادی با ترکیباتی همچون
فنیل پروپانوئیدها ،فالونوئیدها ،آلکالوئیدها ،ترپنوئیدها و
پلیکتیدها دارند (شکل .]5[ )2

با توجه به کاربردهای احتمالی رسوراترول و مشتقات آن در
سالمت و بیماری انسان ،یافتن مسیرهای جدید برای تولید
این ترکیبات بهمنظور غلبه بر مشکالت مربوط به فرآیند
استخراج آنها از منابع گیاهی یا سنتز کامل سریع آنها
اهمیت زیادی پیداکرده است .براین اساس ،تولید استیلبن با
استفاده از کشت سلولی میکروبی؛ شامل باکتریها و مخمرها
یا با استفاده از سوسپانسیونهای سلولی گیاهی (مهندسی یا
غیر مهندسیشده) در بیوراکتورها انجام میشود .بسته به
منبع کربن ،تیترهای رسوراترول بازیابی شده از صد میلیگرم
تا چند گرم متغیر است ،مشتقات گلوکوزیله و متیله این
ترکیب نیز با این سیستمهای نوترکیب تولیدشدهاند؛ بر این
اساس ،این مقاله روشهایی را برای سنتز مشتقات استیلبن
فعال دارویی با بهرهبرداری از رویکردهای آنزیمی و
بیوکاتالیستی را بررسی میکند که امکان استفاده از آنها برای
کاربردهای دارویی ،غذایی و آرایشی را فراهم میکند .هدف
مقاله حاضر بحث در مورد چشمانداز فعلی و آینده تحوالت

3,5-dimethoxy-40-hydroxy-trans-stilbene
Pterocarpus santalinus

یکی از فرآیندهای متابولیک متداول در موجودات زنده،
گلیکولیز سیتوزولی است که گلوکز را به پیروویک اسید تبدیل

4

1,2-diphenyIethyIene

5
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شکل  .2مقایسه ساختارهای شیمیایی ترکیبات فنلی (فنیل پروپانوئیدها ،استیل بنوئیدها ،فالونوئیدها) .این شکل بر رابطه بیوسنتزی بین فنیل پروپانوئیدها،
استیل بنوئیدها و فالونوئیدها تاکید میکند .شماره گذاری کربنهای مختلف ،مونومرهای استیلبن را مشخص میکند.

پروپانوئیدی است که بخشی از اسکلت آنها (فالونوئیدها /
استیلبنوئیدها)؛ یعنی حلقه  Bرا فراهم میکند [ .]17دو آنزیم
بیوسنتزی کلیدی که این مسیر را به سمت استیلبن ها یا
فالونوئیدها منحرف میکنند به ترتیب شامل استیلبن سنتاز
( )STSو کالکون سنتاز ( )CHSهستند .به دلیل بیان محدود
 ،STSاستیلبنوئیدها فقط در چند خانواده از گیاهان وجود
دارند [ .]18از سوی دیگر ،آنزیمهای کلیدی درگیر در سنتز
استیلبنها (شکل  )4شامل آنزیمهایی هستند که در تولید
فنیل پروپانوئیدها بهعنوان مسیر رایج بیوسنتز فالونوئیدها

میکند و منجر به تولید متابولیت اصلی کلیدی استیل
کوآنزیم ( Aاستیل  )COAمیشود .استیل  COAنقش مهمی
در بیوسنتز بسیاری از ترکیبات ثانویه گیاهی بهعنوان پیش
ساز مالونیل CoA-دارد (شکلهای  3و  .)4مسیر موازی دیگر
با گلیکولیز ،مسیر پنتوز فسفات است که منجر به تولید
اریتروز -4فسفات میشود .اریتروز -4فسفات برای سنتز
اسیدهای آمینه آروماتیک (فنیل آالنین و تیروزین) به کار
میرود .همانطور که در شکل  3نشان دادهشده است ،مسیر
پیونددهنده استیلبنوئیدها و فالونوئیدها ،مسیر فنیل
24
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نهایی در مسیر بیوسنتزی استیلبن شامل تراکم -Pکومارات
– کوآنزیم  Aبا سه واحد مالونیل CoA-تحت اثر کاتالیزوری
 STSاست؛ که از ترکیب حاصل ،میتوان استیلبنوئیدها را

استفاده میشوند .گیاهان همچنین دارای تیروزین آمونیاک
لیاز ( )TALهستند که روی تیروزین عمل میکند و مستقیماً
-Pکومارات را تولید میکند .همانند بسیاری از واکنشهای

شکل  .3مسیرهای بیوسنتزی استیلبنوئیدها و فالونوئیدها .مسیر پنتوز فسفات باعث تشکیل اریتروز-4-فسفات میشود .گلیکولیز،
فسفوانول پیروات را تشکیل میدهد .ترکیب اریتروز -4-فسفات با فسفوانول پیروات منجر به تشکیل اسکلت  7کربنی شیکیمات
( )shikimateمیشود که منجر به تشکیل فنیل آالنین و تیروزین میشود .ترکیب نهایی استیلبنوئیدها و فالونوئیدها را تولید میکند
که به ترتیب توسط استیلبن سنتاز و کالکون سنتاز کاتالیز میشوند :CHS .کالکون سنتاز و  :STSاستیلبن سنتاز.

بیولوژیکی در سیستمهای زنده که کوآنزیم  Aبهطور گسترده
در بیوسنتز متابولیتهای گیاهی ثانویه استفاده میشود ،این
ماده طی واکنش آنزیمی به -Pکومارات اضافه میشود .مرحله

تولید کرد [ .]6با مشخص شدن اسکلت اصلی استیلبن ها،
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شکل  .4مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیسم بعدی رسوراترول .فنیل آالنین و تیروزین باعث تشکیل  P-coumarateمیشوند که پس از فعال شدن به شکل یک
مشتق  CoAمنجر به تشکیل  P-coumaroyl-CoAمیشود .یک واحد  P-coumaroyl-CoAبا  3واحد مالونیل CoA-ترکیب میشود تا رسوراترول را تحت اثر
کاتالیزوری استیلبن سنتاز تشکیل دهد .متابولیسم بعدی رسوراترول و ترکیبات مرتبط شامل متیالسیون ،گلوکوزیالسیون و واکنشهای اکسیداسیون است.
اختصارات :مسیر فنیل پروپانوئید PAL :و  ،TALبه ترتیب ،فنیل آالنین و تیروزین آمونیاک لیاز ،C4H .سینامات-4-هیدروکسیالز؛ لیگازهای CL, 4CL,
 ،cinnamoyl/4-cinammoyl-CoA. STSاستیلبن سنتاز؛  ،CHSکالکون سنتاز؛ آنزیمهای تزئینی -O ،MT :متیل ترانسفرازها-O ،GT .گلوکوزیل ترانسفرازها؛

-P ،C3Hکومارات -3هیدروکسیالز ،]O[ .اکسیدازها .سایر اختصارات26 3 :
 x Malonyl-CoAنشان میدهد که سه واحد مالونیل CoA-برای ساخت حلقه  Aاز
استیلبن ها ضروری است.
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چنین رویکردهایی به اصالح هسته استیلبن یا توسط
مسیرهای مبتنی بر شیمی صناعی ،سنتز آنزیمی یا
تبدیلهای باکتریایی /قارچی مبتنی است .بااینحال ،در
مواجهه با چالشهای زیستمحیطی کنونی ،اکنون تأکید
بیشتری بر توسعه فرآیندهای جدید برای تولید استیلبن با
استفاده از روشهای شیمی سبز است [.]6

ممکن است تغییرات ساختاری بیشتری از طریق طیف وسیعی
از واکنشهای آنزیمی حاصل شود .مسیرهای اضافی برای
تنوع شیمیایی در بین استیلبنها از طریق اصالح گروههای
هیدروکسیل آروماتیک از طریق متیالسیون یا
گلوکوزیالسیون کاتالیز میشود .فرآیند اکسیداسیون
استیلبنها مسیری مشابه فنیل پروپانوئیدها را دنبال میکند
تا لیگنانها و لیگنینها را که هر دو خاصیت آنتیاکسیدانی
دارند ،تشکیل دهند.

حاللیت ،نفوذپذیری از طریق دستگاه گوارش ( )GITو
همچنین فراهمی زیستی و متابولیسم ،ویژگیهای مهمی
هستند که بر عملکرد یک ماده یا فعالیت درمانی آن تأثیر
میگذارند .در مورد ترکیبات پلیفنلی بهطورکلی،
گلوکزیدهای آنها حاللیت باالتری نسبت به فرم آگلیکون
آنها دارند .گلوکزیدهای پلیفنولیک عموم ًا توسط
گلوکوزیدازهای موجود در سطح  ،GITگلوکوزیدازهای متصل
به غشاء سلولها یا داخل سلولهای پوشاننده سطح روده
باریک و همچنین توسط گلوکوزیدازهای میکروفلور،
دکونژوگه میشوند [ .]21درواقع ،به نظر میرسد که هیدرولیز
بخش قندی ،برای جذب ترکیبات پلیفنلی نوعی پیشنیاز
باشد .همین رفتار ممکن است در مورد رسوراترول و مشتقات
آن نیز رخ دهد [ .]22پس از جذب از دیواره روده ،رسوراترول
بیشتر از طریق عملکرد  UDP7گلوکورونوزیلترانسفراز و
سولفوترانسفرازها متابولیزه میشود .گلوکورونیداسیون و
سولفاته شدن عمدتاً در موقعیت  -3هیدروکسی فنیل رخ
میدهد [ .]23ازآنجاییکه حاللیت و قطبیت ،عوامل
تعیینکننده در جذب رسوراترول هستند ،رویکرد منطقی
افزایش فراهمی زیستی رسوراترول و مشتقات آن از طریق
ساخت مشتقات محلولتر و قطبیتر ،عمدتاً به شکل
گلوکوزیدها است .گلوکوزیالسیون هیدروکسی استیلبنها نیز
مهم است؛ زیرا متابولیسم بعدی استیلبنها در سلول گیاهی
(متیالسیون ،ایزوپرنیالسیون) احتماالً در شکلهای گلوکوزیله

افزایش حاللیت و فراهمی زیستی استیلبن ها
بهطورکلی ،آگلیکونهای پلیفنولیک ،حاللیت آبی ضعیفی
دارند و همین موضوع سبب جذب محدود آنها میشود؛
درنتیجه غلظت آنها در خون کم میشود .خوشبختانه
پلیفنلها عمدتاً به شکل مشتقات گلوکوزیله در طبیعت
وجود دارند .در بین پلیفنولیک ها ،فیتواستیلبن ها و نماینده
نمادین آنها رسوراترول ،فعالیتهای بیولوژیکی بسیار
متنوعی را نشان دادهاند .بااینحال ،بیشتر مزایای سالمتی
امیدوارکننده مشاهدهشده ،ناشی از مطالعات آزمایشگاهی
انجامشده بر روی سلولها ،بافتها یا بخشهای درونسلولی
است [ .]19به نظر میرسد مقادیر رسوراترول در سطح بافتها
یا سلولها برای رسیدن به کارایی در مدلهای حیوانی یا
انسانی بسیار کم باشد .چنین وضعیتی ممکن است به اختالل
در جذب یا فراهمی زیستی رسوراترول و همچنین متابولیسم
آن مرتبط باشد .اگرچه جذب خوراکی رسوراترول در انسان
باالست ،فراهمی زیستی واقعی آن کمتر از  %1است []19؛
بنابراین ،ایدههای نوظهور شیمی سبز در مورد امکان افزایش
جذب و فراهمی زیستی رسوراترول با اصالح حاللیت و قطبیت
آن در آب ،جای تأمل دارد [ .]20درواقع ،تغییر حاللیت و
قطبیت رسوراترول برای جذب ،انتقال در خون و رساندن آن
به بافتها یا سلولهای هدف ،تعیینکننده به نظر میرسد.
Uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferase

7
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شکل  .5هیدرولیز پلی دایتین توسط سلولهای میکروبی کامل یا برش آنزیمی .رسوراترول را میتوان با انکوباسیون  )1در سوسپانسیونهای سلول کامل
 Aspergillus nigerیا  Rhizopus microporousیا  )2در حضور -βگلوکوزیداز ( )piceid-O-β-D-glucosidaseبازیابی کرد [.]3-1

رسوراترول حاللیت آبی قابلتوجه کمتری نسبت به
هیدروکسی استیلبن ها دارند .به همین دلیل ،مشخص شد
که میزان  DMU212در مقایسه با رسوراترول در پالسما،
کبد و قلب موشها پس از مصرف خوراکی کاهشیافته است
[ .]26بااینحال ،این ترکیب در مقایسه با رسوراترول با مقادیر
زیادی در مخاط روده و همچنین در مغز تجمع مییابد.
مطالعات دیگر ،خواص فارماکوکینتیک بهتر استیلبنهای
متیله (پتروستیلبن و  )TMSرا تأیید کردهاند ،زیرا به نظر
میرسد ویژگی چربیدوستی آنها برای جذب خوب رودهای
مناسب است [.]25

آنها اتفاق میافتد؛ بنابراین ،مطالعات به سمت تولید
رسوراترول گلوکوزیدهای بسیار متنوعی انجام میشود که
حاللیت باالتر و خواص سورفکتانت( 8سورفکتانتها یا مواد
فعال سطحی ،موادی هستند که باعث کاهش کشش سطحی
آب میشوند) بهتری نسبت به همتایان خود نشان میدهند
[ .]22این کار ،توسط میکروارگانیسمهای کامل ،روشهای
مصنوعی یا بیوکاتالیستی قابل انجام است.
برخی محققان گزارش کردهاند که مشتقات متیله رسوراترول
مانند پتروستیلبن (-3،5دی متوکسی-'4-هیدروکسی
استیلبن-'3،5،4 ،)9تری متوکسی استیلبن )TMS( 10و
-'3،4،5،4تترا متوکسی استیلبن )DMU212( 11علیرغم
خاصیت آبگریزی باال ،خواص فارماکوکینتیک مطلوبتری
نسبت به خود رسوراترول ،نشان میدهند []26-24؛ بنابراین،
تولید مشتقات متیله رسوراترول را نباید در استراتژی بهبود
فراهمی زیستی ترکیبات استیلبن نادیده گرفت .اشکال متیله

شیمی سبز و تبدیل میکروبی پلیداتین به رسوراترول
گلوکوزیدهای رسوراترول مانند پلیداتین ،12منابع جالبی برای
تولید رسوراترول هستند .پلیداتین یا  ،piceidماده مؤثری
است که از  Polygonum cuspidatumاستخراج میشود.

8

3,4,5,4’-tetra methoxy stilbene
Polydatin

Surfactant
3,5-dimethoxy-4’-hydroxystilbene
10
3,5,4’-trimethoxystilbene
9
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را از سوی دیگر بدهند .براین اساس ،چندین رویکرد را
میتوان در نظر گرفت :استفاده از  )1یک سیستم حالل آلی
تک فازی )2 ،یک سیستم تک فازی آب  /حاللهای آلی قابل
اختالط با آب )3 ،سیستمهای دوفازی متشکل از حاللهای
آلی غیرقابل اختالط با آب )4 ،مایعات یونی ) 5 ،سیستمهای
شامل آنزیمهای بدون حرکت ثابت و  )6سیکلودکسترینها در
محیطهای بدون حالل آلی.

تبدیل زیستی پلیداتین به رسوراترول با تخمیر مواد خام در
حضور میکروارگانیسمهای کامل یا آنزیمهای جداشده از
سلولها قابل انجام است [( ]27شکل  .)5از طریق انکوبه
کردن پودر  ٪6از ، Polygonum cuspidatumبا
آسپرژیلوس نایجر در تخمیرگرهای  5لیتری ،تبدیل تقریب ًا
 ٪100پلیداتین به رسوراترول انجام میشود ] .[27از سوی
دیگر ،برای تبدیل پلیداتین به رسوراترول از ریشه P.
Cuspidatumاز تثبیت همزمان آن با آسپرژیلوس نایجر و
مخمر ساکارومایسس سرویزیه در محلولهای آلژینات سدیم
 %6نیز میتوان استفاده کرد [ .]2همچنین ،تبدیل پلیداتین
به رسوراترول توسط گلوکوزیداز یا سلوالز از آسپرژیلوس نایجر
اتفاق میافتد ].[3

سیستمهایی که فقط شامل یک حالل آلی هستند ،با فعالیت
آنزیمی خوب سازگار نیستند؛ بنابراین ،برای گلوکوزیالسیون
استیلبن و الیگومریزاسیون ،واکنشها عمدت ًا در سیستمهای
تک فازی متشکل از آب و یک حالل آلی قابل اختالط با آب
(اتانول ،استون -n ،بوتانول و  DMSO14در نسبتهای
مختلف) انجام میشوند .سیستمهای دوفازی استفادهشده
مانند اتیل استات  /استات سدیم هستند؛ ولی بهندرت از آنها
استفاده میشود ]. [29

تولید کمهزینه رسوراترول به دلیل عدم نیاز به منبع کربن
است؛ زیرا در این شرایط ،منبع کربن ،گلوکز آزادشده پس از
دگلوکوزیالسیون پلیداتین است .تبدیل میکروبی پلیداتین
به رسوراترول از  P. Cuspidatumدرنهایت از طریق تخمیر
با پاتوژن قارچی ریزوپوس میکروپور 13صورت میگیرد .برای
رسیدن به بازده  ،%98تخمیر طوالنی  36ساعته موردنیاز
است [ .]28بااینحال ،تمام این آزمایشها منجر به غلظت
نهایی بسیار پایین رسوراترول در حدود چند صد میکروگرم
است.

روشهای سبز شامل مایعات یونی و سیکلودکسترینهایی که
امکان حذف کامل حاللهای آلی را فراهم میکنند هم اخیراً
برای گلوکوزیالسیون استیلبنها توصیفشدهاند [.]30
درنهایت ،استفاده از آنزیمهای تثبیتشده روی دانههای
شیشهای یا غربالهای مزوپور میتواند جایگزین مناسبی برای
انجام واکنشهای تبدیل زیستی استیلبنها باشند[ .]31از
سوی دیگر ،روشهای بیوکاتالیستی این مزیت رادارند که
واکنشهای یک مرحلهای را در مقایسه با واکنشهای
چندمرحلهای موردنیاز برای سنتز کل استیلبنها و مشتقات
آنها ممکن میسازند.

تولید بیوکاتالیستی مونومرها و دیمرهای استیلبن
حتی ساختارهای مونومر آگلیکونهای استیلبن ،حاللیت آبی
ضعیفی دارند .یکی از مشکالت عمدهای که محققان در
استفاده از روشهای بیوکاتالیستی برای سنتز مشتقات
استیلبن (استیلبنهای گلوکوزیله ،متیله و الیگومریزه) با آن
مواجه هستند ،مشکل یافتن سیستمهای مناسبی است که
اجازه انحالل خوب آنها را از یکسو و فعالیت آنزیمی مناسب

Rhizopus microporous

تبدیل آنزیمی پلیداتین به رسوراترول

13

Dimethylsulfoxide
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جایگزینی در موقعیت  OH-3منجر به مقاومت ضعیفتر
است [.]33

بهجای استفاده از میکروارگانیسمهای کامل که با فعالیت
آنزیمی بهینه گلوکوزیدازها و درنتیجه زمانهای تخمیر
طوالنی مدت ( 48تا 72-ساعت) مطابقت ندارد [،]28 ,27
محققان کارایی آنزیمهای مؤثر در تبدیل دقیق پلیداتین به
آگلیکون را گزارش کردهاند []2؛ بهطوریکه Piceid-β-D-
گلوکوزیداز تخلیص شده از قارچ آسپرژیلوس اوریزا [،]32
تبدیل  ٪100پلیداتین به رسوراترول را در یک محیط
اسیدی در عرض  3تا  4ساعت به همراه داشته است.

بتا گلوکوزیدهایی همچون پلیداتین و رسوراترولوزید 15را
میتوان از طریق یک مسیر مبتنی بر سنتز شیمیایی با مخلوط
کردن رسوراترول با استوبرومو-β- α -گلوکز در حضور
هیدروکسید پتاسیم به دست آورد ] .[33از سوی دیگر ،پر
استری شدن رسوراترول و به دنبال آن محافظت از گروههای
هیدروکسیل گلوکز باعث ایجاد گلوکزید غیرطبیعی با حاللیت
باال در آب میشود .حاللیت گزارششده این ترکیب 90
میلیگرم در میلیلیتر آب بود؛ درحالیکه برای رسوراترول
تنها  0/03میلیگرم در میلیلیتر بود؛ یعنی  3000برابر بیشتر.
بااینحال ،تجویز خوراکی آن منجر به افزایش جذب
رسوراترول در مقایسه با آگلیکون؛ به دلیل هیدرولیز تأخیری
این استر در سطح  GITنشد [ .]34این مثال بهوضوح
پیچیدگی واکنشهای اجراشده برای سنتز شیمیایی
گلوکوزیدهای رسوراترول؛ ازجمله مراحل فعالسازی متعدد و
محافظت را نشان میدهد.

گلوکوزیالسیون آنزیمی هیدروکسی استیلبنها
جایگزینی گروههای هیدروکسی فنیل (که از این به بعد
بهعنوان گروههای  OHمعرفی میشوند) رسوراترول با معرفی
یک بخش گلوکوزیل یا گاهی اوقات یک گروه متیل ،ممکن
است فعالیت زیستی ترکیبات حاصل را بسته به موقعیت آنها
بر روی هسته استیلبن؛ و همچنین حاللیت و فراهمی زیستی
آنها را تغییر دهد ] .[22بهعنوانمثال ،استیلبن گلوکزیدهای
 α-O-3حاللیت بهتری نسبت به گلوکزیدهای  β-O-3و
آگلیکون نشان میدهند .از سوی دیگر ،مطالعات در مورد
فعالیت آنتیاکسیدانی استیلبن ها در رابطه با موقعیت
گروههای جایگزین متفاوت است .گلوکوزیالسیون در
موقعیت  OH-3باعث فعالیت آنتیاکسیدانی کمتر نسبت به
گلوکوزیالسیون در موقعیت  OH-4است ] .[22برخی
گزارشها نقش مثبت گروههای  OH-4استیلبنها در افزایش
فعالیت زیستی آنها را گزارش کردهاند عالوه بر این،
جایگزینی  OH-4رسوراترول به آن مقاومت کامل در برابر
اکسیداسیون آنزیمی توسط تیروزینازها را میدهد .درحالیکه

همه روشهایی که تاکنون شرح دادهشده ،تولید رسوراترول
آلفا-گلوکوزیدهایی را هدف قرار دادهاند که حاللیت آبی آنها
 6برابر بیشتر از بتا-گلوکوزیدهای طبیعی است [ .]22درواقع،
مشکل اصلی در گلوکوزیالسیون ترکیبات آبگریز مانند
رسوراترول ،متعادل کردن حاللیت رسوراترول و پایداری
گلوکوزیداز مورداستفاده است .در این هدف ،مخلوطی از بافر
استات  0/2موالر و  DMSOبهعنوان بهترین گزینه برای بازده
 50درصدی گلوکوزیالسیون رسوراترول گزارششده است
].[22
در تحقیقی ،استفاده از سیکلودکسترین گلوکانوترانسفراز
باکتریهای بیهوازی گرمادوست منجر به تولید یک سری

3،5،4'-trihydroxystilbene-4'-O-β-D-

15

glucopyranoside
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آمونیوم چهارتایی اتوکسیله 16است ،در ترکیب با بافر ،MES17
بهعنوان حاللی کارآمد برای حل شدن رسوراترول با بازده باال
را معرفی کردهاند [.]35

گلوکوزیدهای رسوراترول در  PH=5/6و دمای  60درجه
سانتیگراد شد .بازده نهایی در گلوکزیدهای بازیافت شده نیز
باالتر بود .تمام گلوکوزیدهای بهدستآمده بهطور کامل با یک
آمیلگلوکوزیداز خالص هیدرولیز شدند که نشاندهنده جذب
کارآمد آنها در سطح  GITاست .درواقع بهخوبی شناختهشده
است که هیدرولیز گلوکزیدهای پلیفنلی به آگلیکونهای
مربوطه در این سطح ،پیشنیاز جذب آنها توسط سلولهای
روده است [.]34

بهطور متفاوت ،سیکلودکسترینها خانواده بزرگی از
اولیگوساکاریدهای حلقوی را تشکیل میدهند که از واحدهای
گلوکز مرتبط با  1(-αو  )6تشکیلشدهاند .سیکلودکسترین
ها مانند یک سیستم دوفازی رفتار میکنند؛ زیرا دارای
ساختار قفس مانندی هستند که حفره آبگریز مرکزی،
محیط مناسبی برای ایجاد مجموعه سیکلودکسترین-
رسوراترول است .دیوارههای اطراف سیکلودکسترین ها نیز
معموالً آبدوست هستند [ .]36از سیکلودکسترین معموالً در
محیط کشت سلولی گیاهی بهعنوان محرکهای تولید زیستی
استیلبن استفاده میشوند .همچنین میتوانند بهعنوان
اهداکننده گروههای گلوکوزیل در واکنشهای ترانس
گلوکوزیالسیون عمل کنند [ .]37اخیراً ،سنتز رسوراترول-α-
گلوکزیدها در یک محیط بدون حالل آلی با استفاده از یک
-βسیکلودکسترین بهعنوان دهنده گروههای گلوکوزیل
توسعهیافته است [.]30

جالبتوجه است که آلفا-گلوکوزیالسیون رسوراترول ،خواص
سورفکتانت آن را ارائه میدهد که در مورد فرم طبیعی -β
آنومریک ،پلیداتین گزارش نشده است [.]22

سنتز گلوکوزیدهای رسوراترول در حاللهای سبز
در استفاده از حاللهای آلی ،بهمنظور تولید گلوکوزیدهای
رسوراترول [ ،]22تحقیقات بیشتری برای متعادل کردن
حاللیت رسوراترول و پایداری آنزیمها ،با معرفی حاللهای
سبز در مخلوط واکنش انجامشده است [ .]35برای این
منظور ،مایعات یونی مناسب بهعنوان حالل برای
گلوکوزیالسیون رسوراترول انتخاب میشوند .مایعات یونی
برای امالح غیر قطبی مانند استیلبنها بهعنوان حاللهای غیر
قطبی و برای امالح قطبی بهعنوان حاللهای قطبی عمل
میکنند .دی وینتر و همکاران ( )2013گزارش کردند که یک
محلول مایع یونی  ،%60انحالل فوقالعاده رسوراترول را
تضمین میکند و همچنین اجازه انحالل خوب ساکاروز
بهعنوان منبع گلوکز را میدهد .بااینحال ،یکی از اشکاالت
استفاده از آنها در بیوکاتالیز این است که میتوانند بر پایداری
آنزیم تأثیر منفی بگذارند .به همین دلیل ،این محققان
سیستمی را با استفاده از نوعی مایع یونی که یک نمک

استیلبنهای ساده ممکن است تحت فرآیند الیگومریزاسیون
هم در گیاهان که عمدت ًا توسط پراکسیدازها کاتالیز میشوند
و هم در قارچها ،تحت تأثیر اکسیدازهای قارچی مانند الکازها
قرار گیرند .تولید اشکال بسیار پلیمریزه شده رسوراترول در
گیاه نهتنها نشاندهنده ظرفیت فوقالعاده سلول گیاهی برای
تولید مولکولهای بسیار پیچیده است ،بلکه به مکانیسمهای
دفاعی آنها نیز کمک میکند؛ زیرا برخی از الیگومرهای
استیلبن ،سمیتر از مونومرها هستند .از سوی دیگر،

16

17

ethoxylated

الیگومریزاسیون هیدروکسی استیلبن ها

2-(N-morpholino) ethane sulfonic acid
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مقدار رسوراترول مورداستفاده برای دیمرازسیون استیلبن از
 10به  50میلیگرم تغییر کرد ،مقادیر دیمرهای بازیابی شده،
افزایش یافت که نشان میدهد مقیاسگذاری این روش
امکانپذیر است .پراکسیداز سویا همچنین برای دیمریزاسیون
رسوراترول با بازده تبدیل آنزیمی بیش از  99درصد
استفادهشده است که منجر به ایجاد دهیدرودیمر-
رسوراترول -ترانس ( )%60و پالیدول )%20( 19شد [.]42

اکسیداسیون مونومرهای استیلبن توسط الکازهای قارچی یا
برخی پراکسیدازها مطابق با یک مکانیسم سازگاری
تکاملیافته برای مقابله با عمل فیتوالکسینهای تولیدشده
توسط گیاهان میزبان آنها است .تبدیل فیتوالکسینهای
مونومر به الیگومرهای کمتر محلول در آب ممکن است
وسیلهای برای فرار پاتوژنهای قارچی از عمل فیتوالکسین
باشد [ ]38و بنابراین ،در شیمی از فعالیت این آنزیمهای
اکسیداتیو برای سنتز بیومیمتیک الیگومرهای استیلبن متعدد
استفاده میشود.

 HRPمعموالً برای اکسیداسیون استیلبن بیوکاتالیستی برای
تشکیل الیگومرهای استیلبن بسیار متراکم استفاده میشود.
در مطالعهای ،هی و همکاران ( )2008مکانیسمهای تشکیل
برخی از تریمرهای رسوراترول ،در حضور  HRPدر %50
استون آبی را رمزگشایی کردهاند .این محققان گزارش کردند
که این تریمرها با افزودن یک واحد رسوراترول به یک دایمر
آغازین تشکیلشدهاند .همه این تریمرها در مقادیر میلیگرم
و با بازده تقریبی  %15بازیابی شدند [ .]43سنتز انتخابی هفت
دایمر رسوراترول با روش  HRPبا تغییر  pHنیز گزینه بعدی
است؛ که تنوع ترکیبات بهدستآمده را میتوان به این شکل
محدود کرد [.]44

الیگومریزاسیون هیدروکسی استیلبنها با پراکسیداز
الیگومرهای رسوراترول دارای اثرات سیتوتوکسیک روی
ردههای سلولی سرطان مالنوم پوست انسان هستند [ .]39به
دلیل عالقه روزافزون به این ترکیبات ،اخیراً چندین رویکرد
برای به دست آوردن آنها در مقادیر زیاد ایجادشده است که
امکان ارزیابی فعالیت بیولوژیکی آنها را فراهم میکند.
ازجمله میتوان به روشهای بیوکاتالیستی با استفاده از
پراکسیدازها یا الکازهای قارچی اشاره کرد .رسوراترول تیمار
شده با عوامل اکسیدکننده معدنی و حاللهای آلی مختلف،
بازدهی متنوعی از  30تا  97درصد داشته است [.]40
بهطوریکه در گزارش النگکاک و پریس (،]41[ )1977
پراکسیداز ترب کوهی ( )HRP18در استون آبی برای تبدیل
رسوراترول به ساختارهای دیمری استفاده شد که منجر به
تولید دهیدرودایمر ترانس رسوراترول؛ با بازدهی  %41شد.
آزمایشهای مشابه با استفاده از پراکسیدازهای مختلف سویا
و پراکسیداز قارچی نیز در سیستمهای حالل مختلف (اتانول/
استون /آب) ( )1:1در دمای  27درجه و بازدهی  %1/8تا
 %21/4انجامشده است [ .]40جالبتوجه است ،زمانی که

horseradish

دیمریزاسیون هیدروکسی استیلبنها با الکاز
الکازها گروهی از آنزیمهای اکسیداتیو هستند که بهرهبرداری
از آنها بهعنوان کاتالیزورهای زیستی در گذشته نادیده
گرفتهشده است .جستجوی فرآیندهای جدید ،کارآمد و
بیخطر برای محیطزیست ،صنایع نساجی ،خمیر و کاغذ،
عالقه به این کاتالیزورهای اساساً «سبز» را افزایش داده است.
بهعنوانمثال ،الکازها بهعنوان عواملی برای ساخت داروی ضد
سرطان وینبالستین [ ]45یا بهعنوان کاتالیزور سبز برای
بیوسنتز پلی فنولها [ ]46به کار میروند .الکازها به دلیل

18

Pallidol
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محتوای مس ،بهعنوان «آنزیمهای آبیرنگ برای شیمی سبز»
توصیفشدهاند [ .]47این بیوکاتالیستها ،میتوانند
فرآیندهای پلیمریزاسیون یا دپلیمریزاسیون را کاتالیز کنند.
واکنشهای کاتالیز شده توسط الکازها با اکسیداسیون تک
الکترونیکی یک مولکول بستر مناسب (فنلها و آمینهای
آروماتیک یا آلیفاتیک) به رادیکال واکنشدهنده مربوطه
صورت میگیرد .فرآیند ردوکس به کمک خوشهای از چهار
اتم مس که هسته کاتالیزوری آنزیم را تشکیل میدهند انجام
میشود .نتیجه کلی چرخه کاتالیزوری ،کاهش یک مولکول
اکسیژن به دو مولکول آب؛ و اکسیداسیون همزمان چهار
مولکول بستر برای تولید چهار رادیکال است .سپس ،این
واسطههای واکنشی میتوانند دیمرها ،الیگومرها و پلیمرها؛
ازجمله الیگومرهای متعدد رسوراترول را تولید کنند [.]47

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله مروری ،روشهایی برای به دست آوردن
رسوراترول و برخی از مشتقات آن (الیگومرها و گلوکوزیدها)
با استفاده از روشهای بیوکاتالیستی ،آنزیمی و شیمی سبز
شرح داده شد .اگرچه استیلبن ها کاربردهای زیادی در
پزشکی و تهیه لوازمآرایشی دارند ،اما استفاده احتمالی آنها
به دلیل حاللیت کم در آب یا فعالیت بیولوژیکی کم ،محدود
است که رویکردهای جدید برای سنتز مشتقات استیلبن
گلوکوزیله را توجیه میکند [ .]22درواقع ،حاللیت و فراهمی
زیستی رسوراترول و الیگومرهای آن از طریق ساخت چنین
مشتقات گلوکوزیله ای افزایش مییابد.
اخیراً ،استراتژیهای بیوکاتالیستی به روشهای سبز
تبدیلشدهاند که امکان استفاده از آنزیمها در آب یا بافرها و
درنتیجه حذف حاللهای آلی را فراهم میکنند .سؤال مهمی
که در سنتز بیومیمتیک استیلبن باقی میماند ،تعادل بین
حاللیت پذیرنده (در اینجا هیدروکسی استیلبنهای آغازین)
و حاللیت و پایداری آنزیمها است .درواقع ،دوگانگی که در
سنتز سبز مشتقات استیلبن یا ترکیبات پلیفنلی و بهطورکلی
بسیاری از محصوالت طبیعی دیگر وجود دارد ،عمدت ًا به دلیل
محدودیت آبدوست بودن آنها است .این مشکل را میتوان
تا حدی با استفاده از سیستمهای تک فازی حاللهای آلی
قابل اختالط با آب و محلول در آب (عمدتاً استون آبی) یا
سیستمهای دوفازی حاوی آب و حاللهای آلی غیرقابل
اختالط با آب که انتقال بین دو فاز را با هم زدن یا تکان دادن
تضمین میکنند ،برطرف کرد [ .]35از سوی دیگر ،روشهای
مصنوعی بیومیمتیک را میتوان برای تولید استیلبنهای
غیرطبیعی به کار برد .درواقع ،الکاز استخراجشده از قارچ
 Myceliophtora thermophylaمیتواند استیلبنهای
غیرطبیعی مانند مشتق -3،5دی-O-رسوراترول را اکسید
کند تا دایمر مربوطه ،تترا استیل-رسوراترول ترانس

استفاده از این آنزیم خالص امکان تشکیل -εوینیفرین (نوعی
دایمر رسوراترول) ،با بازده تبدیل رسوراترول قابلتوجه
()٪97؛ اما با استفاده از مقادیر بسیار کمی (چند ده
میکروگرم) از استیلبن اولیه را فراهم میکند .تثبیت الکاز
روی تکیهگاه ،همراه با استفاده از یک حالل آلی قابل امتزاج
با آب مانند -nبوتانول ،جالبترین گزینه برای تبدیل
بیوکاتالیستی رسوراترول به دیمرهای آن را ارائه میکند.
هنگامیکه الکاز در یک سیستم دوفازی بافر اتیل استات /
سدیم استات حرکت داده شود ،یک سری مونومرهای استیلبن
هیدروکسیله و متیله ،پلیمریزه میشوند که نتیجه آن ایجاد
طیف گستردهای از دیمرها است [.]6
اشکال عمده استفاده از پراکسیداز یا الکاز الیگومریزاسیون
زیستی رسوراترول این است که الیگومرهای متعددی به دلیل
تنوع تراکم رادیکال به دست میآیند .این امر تصفیه بیشتر و
شناسایی استیلبنهای تولیدشده را دشوارتر میکند.
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استراتژی موفق و امیدوارکننده در گلوکوزیالسیون کارآمد
رسوراترول ،استفاده از سیکلودکسترین ها است .این ترکیبات
دارای چندین ویژگی جالب مربوط به ساختار خاص خود
هستند .درواقع ،این پلیساکاریدها نوعی قفس محدود ایجاد
میکنند که بخش داخلی آبگریز آن حاللیت خوب
آگلیکونهای استیلبن را تضمین میکند .دیوارههای اطراف
سیکلودکسترینها نیز معموالً آبدوست هستند که این
خاصیت امکان استفاده از حاللهای آبدوست یا حتی آب را
برای افزایش حاللیت فراهم میکند .استفاده از آب یا بافرها
منجر به انحالل خوب آنزیمهای مورداستفاده برای
گلوکوزیالسیون هسته استیلبن میشود [.]30
سیکلودکسترینها همچنین در تثبیت رسوراترول در محیط،
با محافظت از آن در برابر اکسیداسیون شیمیایی احتمالی
دخالت میکنند .درنهایت ،آنها بهعنوان اهداکنندگان گلوکز
در واکنشهای ترانس گلوکوزیالسیون کاتالیز شده توسط
آنزیم نقش دارند .همچنین ،طیف گستردهای از مشتقات
گلوکوزیله در مقادیر قابلتوجهی بازیابی شدهاند و نتایج
ال
بهدستآمده برای افزایش مقیاس این فرآیند کام ً
دلگرمکننده هستند .درنهایت ،تحقیق بیشتر در این مسیر،
سیستمی کارآمد برای به دست آوردن مشتقات استیلبن
زیستی با اثربخشی مناسب فارماکولوژیک و بهداشتی فراهم
میکند.

دهیدرودایمر را تشکیل دهد .این امر نشان میدهد الکازها
میتوانند استیلبنهای پیش ساز را ازنظر ساختاری ،متفاوت
از بسترهای معمول خود اکسید کنند؛ بنابراین از این خاصیت
میتوان برای بیوسنتز ترکیبات استیلبن غیرطبیعی با انحالل
و فعالیت باالتر نسبت به ترکیبات طبیعی استفاده کرد [.]48
همچنین ،واکنشهای کاتالیز شده با پراکسیداز میتواند راه را
برای به دست آوردن الیگومرهای هترو جدید؛ مانند هترودیمر
متشکل از تراکم رسوراترول و فرولیک اسید غیر استیلبنوئید،
تحت تأثیر پراکسیداز باز کند .درنهایت ،ترکیبات جدید
بهدستآمده ،فعالیت آنتیاکسیدانی باالیی را بهعنوان
پاککننده رادیکالهای آزاد از خود نشان میدهد .بااینحال،
بازده محاسبهشده تبدیل زیستی رسوراترول به یکی از
الیگومرهای متناظر آن معموالً کم تا متوسط است (کمتر از
 ٪1تا  .)٪41این بازده تبدیل کم تا متوسط را میتوان به این
واقعیت نسبت داد که فرآیند الیگومریزاسیون بهجای اینکه به
یک ترکیب منفرد منجر شود ،به تعداد زیادی دایمر ،تریمر یا
تترامر منجر میشود .بههرحال هدایت مکانیسم واکنش به
سمت تشکیل تعداد محدودی الیگومر بهسادگی با تغییر pH
مخلوط واکنش میتواند استراتژی جالبی برای تولید
استیلبنهای دیمری باشد [ .]44از سوی دیگر ،سنتز
بیوکاتالیستی استیلبنهای گلوکوزیله در حال حاضر در بهبود
حاللیت و فراهمی زیستی استیلبن مؤثر است که دلیل آن،
حاللیت خوب آنها در آب ،بهویژه آلفا گلوکوزیدها در مقابل
-βگلوکوزیدهای طبیعی است (حاللیت گلوکزید -α
رسوراترول  67برابر بیشتر از -βرسوراترول است!)؛ بنابراین،
گلوکوزیدهای استیلبن میتوانند تأثیر قابلتوجهی در پیشبرد
اهداف پزشکی و آرایشی داشته باشند .استیلبنهای محلول
در آب ممکن است برای درمان برخی از سرطانهای پوست
یا در زیباییشناسی مؤثر باشند .عالوه بر این ،گلوکوزیالسیون
استیلبن ها برای تسهیل جذب آنها در سطح  GITمناسب
است [.]30 ,22
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