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W poprzednich badaniach (C u rył o 1962) uzyskałem kilka połączeń
p-aminoazobenzenu (p-AAB) z cukrami redukującymi z miodu spadzio-
wego z jodły. Jednym z tych związków był osad nr 4 w ilości 0,092 g,
c ciemnopomarańczowej barwie. W układzie rozpuszczalników n-butanol
(chloroform) woda 1:2,5:4 (frakcja dolna) wykazywał on R, 0,95 jak
p-AAB, nie był jednak tym związkiem, gdyż skręcał płaszczyznę światła
spolaryzowanego w prawo. Zarówno barwa jak i szybkość spływu nasu-
wały przypuszczenie, że to jest pochodna jednej z pentoz. Zadaniem tej
pracy było zidentyfikowanie tego związku.

Próby wykrycia pentoz lub ich pochodnych w pięciu miodach nek-
tarowo-spadziowych podjął B r o w n e (1934) i stwierdził w nich 0,83-
1,01% pentozanów. Doszedł jednak do wniosku, że obecność pentozanów
w miodach kwiatowych nie jest pewna, ponieważ Tollens i jego współ-
pracownicy stwierdzili, że destylacja czystego cukru z kwasem solnym
daje ilość furfuralu odpowiadającą 1,15% pentozanów.

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

Hydroliza osadu nr 4 (C u rył o 1962). Do 80 mg osadu w probów-
ce pojemności ok. 15 ml dqdałern 30 f.LI aldehydu benzoesowego i 1 ml
wody. Probówkę ogrzewałem przez 1 godzinę w kąpieli wodnej w tempe-
raturze 85-95°. Związek przereagował całkowicie a CijHs-CH =
N----:-C6H4-N= N-C6Hs stopił się i zastygł przy oziębieniu roztworu. Od-
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sączyłem osad a przesącz wyekstrahowałem ośmiokrotnie eterem nafto-
wym, biorąc za każdym razem po 1 ml eteru. Z kolei odpędziłem eter
rozpuszczony w roztworze wodnym przez umieszczenie probówki z nim
w zimnej wodzie i zagotowanie. Dodałem następnie do roztworu 10 mg
węgla aktywnego i zagotowałem. Po przesączeniu i dwukrotnym prze-
myciu po 0,5 ml wody, otrzymałem prawie bezbarwny roztwór, który
zbadałem za pomocą chromatografii bibułowej. Resztę roztworu zatę-
żyłem w kąpieli wodnej, o temp. 60°, pod próżnią ok. 10 Tor do kon-
systencji syropu, który w ciągu pięciu dni skrystalizował. Otrzymałem
w ten sposób 0,030 g osadu (cukier X).

CHROMATOGRAFIA BIBUŁOWA CUKRU X

1. Na dwa paski bibuły Schleicher i Schiill 2043a, szerokości 140mm
i długości 420 mm (licząc od miejsca startu) naniosłem na pięć punktów
startowych kolejno: 1) 20!lg glikosy + 20!lg ksylozy, 2) 20 !lg glikozy +
20 !ligksylozy + 20 !lgarabinozy, 3) cukier X i(20do 30 ug), 4) 20 !lgaJra'hi-
nozy + 20 !lgrtbozy. 5) 20 f..l'ggNftroz.y+ 20!Alg ksylozy + 20!log arabinozy
+ 20 !lg ribozy. Oba chromatogramy rozwijałem techniką spływowo-
przepływową, przez 17 godzin, mieszaniną: n-butanol nas. wodą (kwas
octowy) woda 4:1:5 obj. Jeden z chromatogramów wywoływałem alka-
licznym roztworem trójfenylotetrazolu (TFT) (C u rył o 1962), a drugi

Tabela 1

Współczynniki Rg cukru X i testów na bibule Schleicher i Schiill2043a
00. -

n-BuOH (kwas octowy)
n-BuOH(EtOH)H20-4 :1: 5

H20-4: 1:5
Nr Cukry

riboza I ksyloza I arabi- I glikoza . I l I arabi- I rriboza ksy oza g ikoza
noza noza

a 1 glikoza + ksyloza 1,32 1,00 1,60 1,00
2 glikoza + arabinoza + ksyloza 1,36 1,21 1,00 1,56 1,38 1,00
3 cukier X 1,23 1,38
4 arabinoza + riboza 1,49 1,23 1,85 1,34

s glikoza + arabinoza + ksylo-
za + riboza 1,56 1,37 1,22 1,00 1,81 1,56 1:40 1,00

b 1 glikoza 1,00 1,00
2 cukier X 1,27 . 1,41

3 cukier X + arabinoza 1,33 1,41
4 cukier X + ksyloza 1,42 1,33 1,66 1,41
5 cukier X + riboza 1,50 1,20 2,00 1,45

• ____________________ 0.' ___
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ftalanem aniliny (FA) (P a t r i d g e 1949). Wyliczone z chromatogramów
współczynniki Rg przedstawia tab. la.

2. Wykonałem chromatogramy podobnie jak poprzednio ale rozwi-
jałem je mieszaniną: n-butanol nas. wodą (96% etanol) woda 4:1:5 obj.
przez 17 godzin. Jeden z chromatogramów wywoływałem TFT a drugi
FA (tab. la).

3. Na dwa paski bibuły o wymiarach jak pod p. 1) naniosłem kolej-
no: 1) 20 I-\gglikozy, 2) ok. 30 ug cukru X, 3) ok. 30 Ilg cukru X + 10 Ilg
arabinozy, 4) ok. 30 Ilg cukru x + 10 I-Ugksylozy, 5) ok. 30 Ilg cukru X
+ 10 Ilg ribozy. Jeden z chromatogramów rozwijałem w układzie roz-
puszeżalników n-butanol nas. wodą (kwas octowy) woda 4:1:5 obj. przez
15,5 godziny, a drugi w układzie n-butanol nas. wodą (96% etanol) wo-
da 4:1:5 obj. przez 17 godzin. Oba chromatogramy wywołałem TFT.
(tab. 1b).

OTRZYMANIE OSAZONU CUKRU X

30 mg cukru X zmieszałem w probówce z 60 mg chlorowodorku fe-
nylohydrazyny, 90 mg krystalicznego octanu sodu i 0,6 ml wody. Pro-
bówkę wstawiłem do gotującej się wody i po 9 minutach stwierdziłem
pojawienie się w niej kryształków zmieszanych z olejem. Wynik był
więc zgodny z obserwacją podaną przez V o g l a (1961) nad tworzeniem
się osazenu arabinozy. Kryształy odsączyłem przez mały lejek szklany
Schotta G3, przemyłem dwukrotnie po 0,5 ml zimnej wody i przekry-
stalizowałem z 50-procentowego etanolu. Pod mikroskopem widoczne
były sploty charakterystyczne dla osazonu arabinozy (V o g e l 1961).
Posiadały one tt. 157°, zmierzoną w przyrządzie Thielego.

POSZUKIWANIE PENTOZ W MIODZIE SPADZIOWYM Z JODŁY
PO PRZEFERMENTOWANIU GO DROZDZAMI

2 g miodu spadziowego z jodły umieściłem w kolbie stożkowej na
100 ml, dodałem 50 ml wody i 0,5 g drożdży prasowanych. Roztwór fer-
mentował przez 48 godzin. Odsączyłem następnie drożdże, a do przesączu
dodałem 0,3 węgla aktywnego, zagotowałem go i ponownie przesączy-
łem. Roztwór zatężyłem pod zmniejszonym ciśnieniem w 60° do kon-
systencji syropu. Następnie rozcieńczyłem go 1 ml wody i zbadałem
metodą chromatografii bibułowej. Na bibułę Wh 1. o wymiarach
200 X 380 (licząc od 'linii startowej) naniosłem kolejno na 7 punktów
startowych: 1) 30 Ilg glikozy, 2) 30 Ilg glikozy + 30 Ilg arabinozy, 3) ok.
80 Ilg cukrów pozostałych po. -przefermentowaniu' + 20 Ilg glikozy,
4) 30 Ilg glikozy + 30 Ilg ribozy, 5) jak pod p. 3, 6) 20 !lg glikozy +
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20 fAg arabinozy i 7) jak pod p. 3. Chromatogram rozwijałem przez
24 godziny techniką spływowo-przepływową w układzie rozpuszczalni-
ków n-butanol nas. wodą (kwas octowy) woda - 4:1:5 obj. a następnie
wywoływałem szczawianem aniliny (P a r t r i d g e 1949). Wyniki przed-
stawiłem w tab. 2.

Tabela 2

Współczynniki Rg testów cukrowych i cukrów pozostałych po przefermentowaniu miodu spadziowego
z jodły drożdżami prasowanymi

---------

i
Współczynniki Rg . : o

ib o I arabi-/ lik I cukry niezidentyfikO~--rIazal guxozai noza wane

Nr
punktu
starto-
wego

Cukry

glikoza 1,00
2 głikoza + arabinoza 1,21 1,00
3 glikoza + cukry po odfermentowaniu 1,12 1,00 0,66 0,52 0,37
4 glikoza + riboza 1,39 1,00
5 glikoza + cukry po odfermentowaniu 1,15 1,00 0,67 0,55 0,40
6 glikoza + arabinoza 1,20 1,00
7 glikoza + cukry po odfermentowaniu 1,17 1,00 0,60 0,50 0,36

- ______ 0 __ - 0 ____ •• ____

PROBY CHROMATOGRAFICZNEGO ROZDZIAŁU ARABINOZY
OD FRUKTOZY

Na cztery komplety pasów bibuły Whatman nr 1 i 4 oraz Schleicher
i Schull nr 2043a i 2040b, o szerokości 140 i długości 420 mm (licząc od
linii punktów startowych), nakropliłem, z jednoprocentowych roztworów
wodnych, na pięć punktów startowych, następujące cukry:

1) 20 fAg fruktozy + 20 fAgarabinozy,
2) 20 fAgfruktozy + 20 !-lg glikozy,
3) 20 fAg arabinozy + 20 !1g glikozy,
4) i 5) jak pod 'P. 1. Każdykompl-et chromatogramów roewijałem

inną mieszaniną rozwijającą, posługując się techniką spływowo-prze-
pływową. Zastosowałem następujące mieszaniny:

1) n-butanol nas. wodą (BuCH) (kwas octowy) (kw. oct.j/woda -
4:1:5 obj. Chromatogramy rozwijałem przez 18 godzin fazą organiczną,
wydzieloną z tej mieszaniny po jej gotowaniu przez 1 godzinę pod chłod-
nicą zwrotną.

2) n-butanol nas. wodą/octan etylowy/(oct. et.l/woda - 7:2:1 obj.
3) n-butanol nas. wodą/pirydyna/(pir.)/woda 6:1:1,5 obj. Czas

rozwijania chromatogramów we frakcji organicznej z tej mieszaniny
wynosił 36,5 godziny.
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Liczba plam i współczynnikiRg mieszanin glikozy, fruktozy i arabinozy w różnych mieszaninach
rozwijających i na różnych bibułach chromatograficznych

Nr Cukier

Tabela 3

I
Mieszanina rozwijająca

BuOH (kw. oct.) H20 BuOH (oct. et.) H20 I BuOH (pir.) HzO I BuOH (pir.) H20
I 4 : 1 : 5 7 : 2 : 1 6 : 1 : 1,5 _. . c--_6_: 4-c-:3__ -c-__~ ~!~I~ ~1~1~1~1~1~1~I~l~ ~l~ ~

fruktoza + arabinoza 1,19 1,23 1,181,13 1,10 1,13 1,05 1,011,23 1,17 1,371,27 1,27 1,41 1,16 1,20

2 fruktoza + glikoza 1,20
1,00

1,22
1,00

1,11
1,00

1,06
1,00

1,16
1,00

1,11
1,00

1,14
1,00

1,25 1,21
1,00 1,00

1,26
1,00

1,28
1,00

1,36
1,00

1,34 1,17
1,00 1,00

1,28
1,00

1,24
1,00

3 arabinoza + glikoza 1,23
1,00

l,17
1,00

1,30 1,20
1,00 1,00

1,37
1,00

1,39 1,20
1,00 1,00

1,25
1,00

1,25
1,00

1,14
1,00

1,05
1,00

1,12
1,00

1,15
1,00

1,27
1,00

1,38
1,00

1,19
1,00

1,184 fruktoza + arabinoza 1,13 1,10 1,19 1,23 1,13 1,05 1,011,23 1,17 1,27 1,27 1,37 1,41 1,16 1,20

1,185 fruktoza + arabinoza 1,13 1,23 "1,17 1,23 1,05 1,13 1,051,371,27 1,27 1,41 1,16 1,20 1,191,10
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4) n-butanol nas. wodą/pirydyna/woda - 6:4:3 obj. Czas rozwi-
jania 18 godzin. Wszystkie chromatogramy wywoływałem TFT. Wyliczo-
ne wartości Rg przedstawiłem w tab. 3.

DYSKUSJA WYNIKÓW

Hydroliza badanego N-glikozydu przebiegała bardzo łatwo. War-
tość Rg cukru X, badanego w obu mieszaninach rozwijających wska-
zywała na arabinozę, jak to widać z tab. la.

Przypuszczenie to potwierdziły następne chromatogramy, na któ-
rych rozwijałem ten cukier w mieszaninie z innymi pentozami, kolej-
no z arabinozą, ksylozą i ribozą. Tylko mieszanina z arabinozą dawała
jedną plamę w obu układach rozpuszczalników. Obrazuje to tab. 1b.

Dodatkowy dowód na identyczność tego cukru z arabinozą uzyska-
łem dzięki osazonowi, który pojawił się w ciągu dziewięciu minutowego
gotowania w postaci mieszaniny kryształów z olejem. Jak podaje
Vogel jest to forma dla osazonu arabinozy. Według tego badacza tt. te-
go osazonu powinna wynosić 166°. Mój osa zon topił się w 157°, co
jest zgodne z danymi C z i c z i b a b i n a (1957).

Z kolei stwierdziłem arabinozę wprost w miodzie, po przefermen-
towaniu go drożdżami prasowanymi, które nie odfermentowują arabi-
nozy. Na chromatogramie uzyskałem cztery plamy. Plama o Rg 1,12:
1,15; 1,17 mogła pochodzić tylko od arabinozy (tab. 2). Wprawdzie
z tabeli widać, że arabinoza 'vV mieszaninie z glikozą wykazuje więk-
sze Rg (1 : 20-1,21), obecność jednak oligoz pozostałych po fermentacji
mogła wpłynąć hamująco na jej szybkość spływu.

Ponieważ do tego czasu, arabinoza nie została stwierdzona w mio-
dach badanych metodą chromatografii bibułowej, należało przypusz-
czać, że przyczyna tego leży w jednakowej szybkości jej wędrówki
na bibule z fruktozą. Plamy na rozwiniętych chromatografach miodu,
przypisywane' fruktozie, mogą 'pochodzić także od arabinozy. To przy-
puszczenie potwierdziły chromatogramy fruktozy i arabinozy i ich mie-
szanin wzajemnych, jak to widać z tab. 3. Oba cukry w badanych roz-
puszczalnikach wędrowały z równą prędkością i dawały tylko jedną
plamę. Potwierdziły to także badania Wat a n a b e i współpracowni-
ków (1961), którzy zastosowali czteroskładnikowy układ mieszaniny
rozwijającej; fenol/butanol/kwas octowy/woda - 20: 20 : 8 : 40, w celu
uzyskania rozdziału arabinozy od fruktozy, cukrów występujących
w pyłkach Typha Latifolia L. Jednak i w tym przypadku różnica współ-
czynników R, była nieznaczna, gdyż R, arabinozy wynosił 0,55
a fruktozy 0,51.
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Należałoby zaznaczyć, że arabinoza strąca się z roztworów wodnych
octanem ołowiu i amoniakiem (P l o e t z 1955), może więc być usu-
nięta w czasie klarowania próbek miodowych octanem ołowiu przy
sporządzaniu roztworu podstawowego do badań laboratoryjnych.

OSIĄGNIĘCIE WŁASNE I WNIOSKI

1. Metodą chromatografii bibułowej i metodą chemiczną stwier-
dzono obecność arabinozy w miodzie spadziowym z jodły.

2. Fruktoza i arabinoza mają jednakową szybkość wędrówki i nie
rozdzielają się na bibule Whatman nr 1 i 4 oraz Schleicher i Schull
nr 2043a i 2040b, w następujących układach rozpuszczalników:

a) n-butanol nas. wodą (kwas octowy) woda - 4: 1 : 5 obj.,
b) n-butanol nas. wodą (octan etylowy) woda - 7: 2 : 1 obj.,
c) n-butanol nas. wodą (pirydyna) woda 6 : 1 : 1,5 obj.,
d) n-butanol nas. wodą (pirydyna) woda - 6: 4 : 3 obj.
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J1,n;EHTJ1<pJ1KA~lim APABJ1H03bI B IIA,IlEBOM MEl.l,E

RH ~YPJliJlO

Pe3łOMe

B npe,l\H,l\Yll\eJ1 pafiore (Llyprcno 1962) no KOH,l\eHCa~HHnapaaMHHOa3Q6eH30Jla
c caxapaesn IDlXTOBoro naneaoro Me,l\a 6bIJI nony-ren OCa,l\OKHOMep 4. OCa,l\OK3TOT
p03J1araJlH npx nOMoll\H peaKL1;HHc 6eH30i1Hb1MaJlb,l\erI1,l\OM.XpoMaTorpaq:mqeeKOe
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I1CCJle,l\OBaHJ1enOJly'IeHHOrO caxapa ,liOKa3aJlO, 'ITO 3TO apa6J1H03a. 8TOT BhIBO,l\
nO,l\TBep,l\I1JlO xposea-rorpacpa-recxoe J1CCJle,l\OBaHJ1eMe,lia nocne c6pa)I{J!ilaHI1H ero
neKapCKI1MI1 ,lIpOJKJKaMl1. I10Jly'Iea 6bIJl TaKJKe 031:30H 3TOJ'O caxapa B yCJlOBl1RX
yxaaaansrx ,lIJlSl apaóaaoasr <poreJleM.

YCTaHOBJleHO 'ITO apaóxaosa He OT,lIeJIJleTCRHa 6yMare OT <PPYKT03I,! nprr co-
'IeTaHl111 pacraoparenen: 1) H-6YTaHOJI nacsmr. BO,liOi1:/yxcycaaa KI'ICJIOTal BO,lI3
4:1:5 (06'beM); 2) H-6YTaHOJI aacsnn, BO,lloi1:IYKCYCHÓ3TJ1JIOBbIH3<pl1pl nona 7:2:1
(06'beM); 3) H-6yTaHOJI HaCbIW;. BO,l\Oi1Inl'lpl'l,l\I'IHI eona 6:1:1,5; H-6YTaHoJl aacsnn.
BO,liOt1(nUpl'l,llJ1H) BO,li3 6:4:3. Hano npezmonarare, 'ITO :)TO l1 6bIJlO npj,1'II1Hoi'r He
HaXOJK,lieUI'lSlJlO CI1X nop apa61'1H03bl B Me,l\aX npn J1CCJle,lIOBaHI'II'II'IX xpowarorpa-
QJI'!'leCKJi!MMeTO,l\OM.

IDENTYFICA TION OF ARABINOSE IN HONEYDEW HONEY

Jan Curyło

summary

In the previous work (Curyło 1962) on the condensation of p-Amino-azo-
benzene w.ith sugars lirom honeydew honey it was received a sedement No 4. This
sedement was decomposed by reaction wit h benzoic aldehyde. Received sugar
was investigated by chromatography and it was stated that it is arabinose. This
result was confirmed by chromatography of this honey after fermentation
by pressed yeast. Furthermore the osazone of this sugar was received in condition
cited by Vogel.

lt was stated that arabinose did not separate on the filter paper from the
fructose JiJn the arrangement solvents: 1) n-butyl alcohol saturated with water
/cetic acid/water - 4: 1 : 5 (volurne), 2) n-butyl alcoholsat. with water (ethyl
acetate/water - 7: 2 : 1 (volurne), 3) n-butyl alcehol ,sat. with water/pyridine/
6 : 4 : 3 (volume). For this reason it was impossible to find tiU now arabinose
in honeys investigated by chromatography method.


