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 مقدمه

دو پلیمر طبیعی  )کیتوزان( شده آن زداییو ترکیب استیل کیتین       

های متعدد از ای هستند که سابقه استخراج و استفادهشدهشناخته

گردد. در حال حاضر ضایعات سال پیش بازمی 200به بیش از ها آن

در بهترین  کیتینی حاصل از کارخانجات فرآوری آبزیان در ایران صرفاً

شود. شکل، خشک شده و به غذای میگوهای پرورشی افزوده می

گیری از استفاده از منابع ضایعات حاصل از آبزیان و در کنار آن بهره

منظور تولید کیتین بدون مصرف در ایران به مصرف یا حتیآبزیان کم

منظور استخراج این مواد با ارزش، چند ها بهو کیتوزان و مشتقات آن

در تحقیقات مختلفی در  .وقتی است که مورد توجه قرارگرفته است

خارج و داخل کشور مورد بررسی، پژوهش و ارزیابی قرارگرفته است. 

میکروبی ضد خواص عالوه بر ذاشته وگ محققین پا فراتر های اخیرسال در

نظیر این مواد و دنبال سایر خواص زیستی بیکیتین و کیتوزان به

اند. با توجه به اثرات ها مانند الیگوساکاریدها بودهتر آنمشتقات ساده

شده از الیگوساکاریدهای استخراجی بخشی گزارشبیولوژیک و سالمت

 کیتو) های اخیر با نامدر سالتنان دریایی از ترکیبات کیتینی نرم

جالب کیتو الیگوساکاریدهای  خواص شوند،می شناخته الیگوساکاریدها(

مورد برخی از خواص زیستی ازجمله خواص: ضدالتهابی،  در استخراجی

انعقادکننده خون، کاهندگی فشارخون، کاهندگی سطوح کلسترول 

 سرطان و آنتیددیابتی، ضدر حال انجام بوده و در مورد خواص آنتی

باشد. ارائه میگوی تر میتر و عمیقهای بیشاکسیدانی نیاز به بررسی

 Head)صورت آماده مصرف که قسمت سر آن حذف هفرآوری شده ب

lessًپوست ( و محصول کامال( کنیPUDشده است، و هم ) چنین تولید

محصوالتی نظیر میگوی سوخاری، ناگت میگو و غیره با سهم باالیی 

ضایعات بدون مصرف و غنی از منابع کیتینی مواجه خواهیم بود. از  از

دلیل مصرف اندک خرچنگ گرد در داخل کشور تمامی هسوی دیگر ب

باشند، ضمنی می صورت صیدکه اغلب به آوری شدههای جمعخرچنگ

شوند. از بالاستفاده و در موارد بسیار زیادی به دریا بازگردانده می

علت عدم مصرف و برنامه صیادی اخل کشور بهذخایر خرچنگ در د

محترم آمار دقیقی در دست نیست. ذخایر اسکوئید و ماهی مرکب در 

تن درسال )سالنامه  2700تا  1000کشور با داشتن میزان صیدی بین 

صورت فیله به (، که غالبا1380ً-93آماری سازمان شیالت ایران، 

که منبع   باشندداخلی می گردند، دارای اسکلتصادرات آماده می جهت

باشند. در زمینه آماده مناسبی جهت استخراج ترکیبات کیتینی می

و کاربردهای آن در تحقیقات  سازی الیگومرها از کیتوزان تصفیه شده

Uchida های به اوج خود رسید. با علم بر فعالیت (1989) و همکاران

ن مواد و مشتقات تحقیقات در زمینه استفاده از ای کیتوزان ضدمیکروبی

داری مواد غذایی انجام پذیرفت. بر روی ماندگاری مواد آن در نگه

و  Zhao) های فیلمی حاصل از کیتوزان شکل گرفتغذایی با پوشش

های فیزیولوژیکی (. توسعه تحقیقات بر روی فعالیت2006، همکاران

در چین  (2003) و همکاران Weiکیتوالیگوساکاریدها نیز با تحقیقات 

جدید در استفاده از الیگوساکاریدهای مشتق شده از  ایوارد مرحله

با  (2005) و همکاران Kimپوستان گردید. کیتوزان حاصل از سخت

های بیولوژیکی و محصوالت آنزیمی حاصل از تحقیق بر روی فعالیت

ها بر کنترل الیگوساکاریدهای مشتق شده از کیتوزان بر تاثیر مثبت آن

در خون صحه گذاشتند. در شرایط آزمایشگاهی تاثیر سطوح کلسترول 

اسیدهای صفراوی  و گلیسیریدهاتری روی شده بر کیتوزانی آماده سطوح

بیان  (2006) و همکاران Zhouها توسط و خواص فیزیکوشیمیایی آن

داشتن سطوح چربی خون و تنظیم گردید. نقش کیتوزان در پایین نگه

آهن و منیزیوم در افراد با چربی خون سطوح نرمالی از میزان کلسیم، 

. این تحقیقات در (2007، و همکاران Liao) اثبات رسیده استباال به

؛ 1980) و همکاران Sugano مطالعاتی هایفعالیت کنندهتکمیل حقیقت

ای را در استفاده از کیتوزان در مهار باشد که ایده نوآورانهمی (1988

کلسترول باال بیان نمودند و تاثیر هایی با عارضه کلسترول در موش

های های با ویسکوزیته مختلف را بر فعالیت کلسترولی موشکیتوزان

با کلسترول باال را مورد بررسی قرار دادند. در مورد افزایش سطوح 

توان سرطانی کیتوزان و مواد منتج شده از آن میایمنی و خواص ضد

کیتوهگزائوز در استیل -ا انبه اثرات ضد تومور کیتوزان و الیگومر هگز

تومورهای  رشد مهارکنندگی بررسی و (1986) همکاران و Suzuki مطالعه

استیل کیتوهگزائوز و کیتوهگزائوز توسط -ان الیگومر هگزا توسط سخت

Tokoro مطالعه  15 از بیش 2015 سال تا اشاره نمود. (1988) نو همکارا

در مجالت  والیگوساکاریدهاکیت التهابیسرطانی و ضدضد خواص مورد در

. بررسی (2015، و همکاران Azuma) مختلف به چاپ رسیده است

دارو به  عنوان غذاهای فیزیولوژیکی و استفاده از کیتوزان بهفعالیت

گردد، که در حقیقت با تاکید بر می (2003ن )و همکارا Xiaمطالعات 

طرح گردید. از دارو م عنوان غذابر افزایش سطح ایمنی، کاربرد آن به

منظور رهایش دارویی در کیتوزان و ترکیبات استخراج شده از آن به

ها اشاره به آن که در ذیل شده است تحقیقات برخی از محققین استفاده

های چشمگیری در انتقال دارو توسط میکرو و نانو گردد. پیشرفتمی

. (2004، و همکاران Agnihotri) ذرات برپایه کیتوزان انجام پذیرفت

اعالم کردند  (2001) و همکاران Thanouچنین طی یک تحقیق هم

ای که کیتوزان و برخی از مواد استخراج شده از آن دارای جذب روده

توانند مورد استفاده قرار منظور انتقال دارو میمناسبی بوده که به

گیرند. در تحقیق دیگری که بر روی موش انجام پذیرفت مشاهده شد، 

گیری از کیتوزان میزان جذب کلسی تونین از طریق بینی در با بهره

سیکلودکسترین افزایش -مقایسه با هیدروکسی پروپیل و دی متیل بتا

-Bravo.(2003، و همکاران Sinswat) نشان داد را داریمعنی
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Osuna یک ارزیابی آزمایشگاهی، ظرفیت جذب  در ،(2007) و همکاران

ایزومر سیانوکریستاله کیتوزان واجد  کلسیم توسط نانوذرات کیتوزان و

هسته را مورد بررسی قرار دادند. در تحقیق دیگری حمل و رهایش 

داروهای با وزن مولکولی کم توسط کیتوزان و سایر مشتقات آن با 

 . (2010، و همکاران Park) اثبات رسیدموفقیت به

 

 هامواد و روش

تولید کیتوالیگوساکارید  منظوربه :کیتوالیگوساکارید استخراج       

 Cutsem و  Cabreraدو روش پیشنهادی  های استخراجی ازکیتوزان از

گرم  10آنزیمی، میزان  روش  در روش ذیل استفاده شد:به (2005)

مدت مول حل شده و در دمای اتاق به 175/0کیتوزان در بافر استات 

را با یتر( لمیلی 90شود. این محلول کیتوزان )داری مییک شب نگه

ساعت  24مدت )آنزیم پکتیناز( مخلوط نموده و به SPLلیتر میلی 10

گرم کیتوزان  2. در استخراج اسیدی، شددرجه انکوبه  37در دمای 

در اسید استیک حل نموده و در شرایط خال تا ایجاد یک خمیر 

به آن افزوده  %37لیتر اسیدکاریدریک میلی 100. یافتژالتینی ادامه 

گراد درجه سانتی 72دقیقه در دمای  30پانسیون موجود برای و سوس

د. قسمت شور . سپس در حمام یخ غوطهفتگربر روی شیکر قرار 

مانده شده و باقی حالل و اسیدکلریدریک تحت شرایط خال تبخیر اعظم

د. دوبار این عمل انجام یگردحل شده و محلول تبخیر  آب در دوباره

موالر  10ر آب مقطر حل شد و با افزودن سود مانده دشد. سپس باقی

pH  درنهایت رسوبات حاصل از کیتوزان هیدرولیز ده شدرسان 5/6به .

درصد متانول خنثی گردید، سانتریفیوژ شد  90و  70شده با غلظت 

. سوپر ناتانت شدو در شرایط خال خشک  داده شدو با متانول شستشو 

کیتوالیگوساکاریدها آزمایشات . پس از تولید گردیدتحت فشار تغلیظ 

ها انجام فعالی بر روی نمونهمشخص شده برای ارزیابی خواص زیست

 پذیرفت.

 سنجش خواص آنتی اکسیدان       

 خنثیمنظور انجام آزمون به :DPPHسازی رادیکال آزمون خنثی

های غلظت در را کیتوزان نمونه از میکرولیتر DPPH، 500 رادیکال سازی

 درصد 1/0 اسیداستیک در و( لیترمیلی در گرممیلی 4 تا 5/0) مختلف

 125 و درصد 5/99 میکرولیتر اتانول 375 با سپس و کرده حل

وده افز آن به درصدی 5/99 اتانول در درصد DPPH 02/0 میکرولیتر

 محل در و اتاق دمای در دقیقه 60مدتبه آمده دستهب مخلوط. شد

 517 موج طول در DPPH هایکالرادی کاهش و داده شد قرار تاریک

  .(1998، و همکاران Bersuderگردید ) گیریاندازه نانومتر

 در آزمون فعالیت :ظرفیتی سه آهن برابر در احیا آزمون فعالیت

 از لیترمیلی ظرفیتی نیز یک سه آهن برابر در احیا

 و( pH=6/6) موالر 2/0 فسفات بافر لیترمیلی 5/2 با کیتوزان محلول

 مخلوط. شد مخلوط( w/v) درصدیک پتاسیم فریسیانید لیترمیلی 5/2

 اده شدد قرارگراد درجه سانتی 50دمای  در دقیقه 30 مدتبه حاصله

 اضافه آن به درصد 10 اسیدکلرواستیکتری لیترمیلی 5/2 سپس و

 دقیقه 10 مدتبه rpm 10000 در سپس واکنش مخلوط. گردید

 با و شد برداشته رویی مایع از لیترمیلی 5/2 سرانجام و شد سانتریفوژ

( w/v) درصد 1/0 فریککلرید لیترمیلی 5/0 و مقطر آب لیترمیلی 5/2

 نانومتر 700 در آن جذب دقیقه 10 گذشت از بعد و گردید ترکیب

 کاهندگی قدرت باالتر میزان گربیان باالتر جذب میزان .شد گرفته اندازه

  (.2012 ،و همکاران Younes) باشدمی

 احیاء روش این در کار اساس: کل اکسیدانیآنتی ظرفیت سنجش 

 دمای و اسیدی محیط در ظرفیتی 5 مولیبدن به ظرفیتی 6 مولیبدن

 مولیبدن فسفو رنگ سبز هایکمپلکس تشکیل با واکنش این. است باال

 جذب میزان حداکثر دارای نانومتر 695ج مو طول در که بوده همراه

 استفاده مورد حالل با و بوده پایدار بسیار هاکمپلکس نای. باشندمی

 هائیعصاره. گیردنمی قرار تاثیر تحت فنولی ترکیبات استخراج جهت

 اکسیدانیآنتی ظرفیت دارند، موج طول این در باالتری جذب شدت که

 .(1999، همکاران و Prieto) دهندمی نشان خود از تریبیش

 

 نتایج
تن مشخص شده در الیگوساکاریدها از منابع نرماستخراج کیتو       

آنزیمی )پکتیناز( و اسیدی )اسیدکلریدریک( انجام  روش  دو به پژوهش

 .گرددمالحظه می 1پذیرفت، نتایج در جدول 
 

 های مختلف جهت استحصال کیتوالیگوساکاریدمقایسه روش :1جدول

 

اساس کار این  :DPPHسازی رادیکال نتایج آزمون خنثی        

 517 موج طول در DPPH هایرادیکال کاهش گیریبر اندازهآزمون 

نتایج در جدول  قایسه با اسیدآسکوربیکاستوار است که در م نانومتر

 آورده شده است. 2

در این  :ظرفیتی سه آهن برابر در احیا فعالیت نتایج آزمون       

باشد، می کاهندگی قدرت باالتر میزان بیانگر باالتر جذب میزانآزمون 

گیری شده و در مقایسه با اندازه نانومتر 700 در صورت جذبهنتایج ب

 آورده شده است. 3در جدول  اسیدآسکوربیک

میزان استحصال 

 )روش اسیدی()گرم(

 میزان استحصال

 زیمی( )گرم()روش آن

کیتوزان 

 )گرم(
 گونه

d35/6 a32/8 10 میگو وانامی 
c47/6 b15/7 10 خرچنگ گرد 
e93/2 b08/7 10 اسکوئیدهندی 
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 هائیعصاره روش این در :کل اکسیدانیآنتی ظرفیت سنجش نتایج      

 آنتی ظرفیت نانومتر دارند، 695 موج طول در باالتری جذب شدت که

 روش این در کار دهند. اساسمی نشان خود از تریبیش اکسیدانی

 و اسیدی طمحی در ظرفیتی 5 مولیبدن به ظرفیتی 6 مولیبدن احیاء

 =x0032/0y دست آمده عبارت بود از:معادله خط به .است باال دمای

 دست آمد.به 4 جدول شرحبه کل اکسیدانآنتی معادله، در دادن که با قرار
 

 DPPHسازی رادیکال نتایج آزمون خنثی :2جدول

 

 یتیظرف سه آهن برابر در احیا نتایج آزمون فعالیت :3جدول

 

 کل اکسیدانیآنتی نتایج سنجش ظرفیت :4جدول

 

 حثب
نسبت به استخراج اسیدی  کیتوالیگوساکارید، استخراج آنزیمی در       

رسد نظر میمراتب استحصالی با نتایج بهتر حاصل شد. این تفاوت بهبه

کیتوزان  به تریکم آسیب و شده حاصل کردن آنزیم عمل که از اختصاصی

دست آمد. تری کیتوالیگوساکارید بهوارد کرده و در نتیجه مقدار بیش

پیکریل هیدرازیل -1فنیل دی-2و2 های آزادرادیکال سازیخنثی نتایج

 Cتنان و مقایسه آن با ویتامین با الیگوساکاریدهای استخراجی از نرم

اکسیدانی آنتی خواص شده استحصال کیتوالیگوساکاریدهای که داد نشان

مناسبی از خود نشان دادند. در جایگاه نخست و با کمی فاصله  نسبتاً

 23/78اسیدی با  هندی با استخراج الیگوساکارید اسکوئید C یناز ویتام

با فاصله کمی از آن، الیگوساکارید استخراج  و گرم(میلی 4 )غلظت درصد

آنزیمی میگو وانامی و الیگوساکارید استخراج آنزیمی خرچنگ گرد به 

ها با افزایش قرار گرفتند. در تمامی نمونه%  54/73 % و 67/74ترتیب با 

را نشان  چشمگیری سازی افزایشمیزان خنثی کیتوالیگوساکارید تغلظ

که بر ( 2014) و همکاران Ramasamyداد. نتایج این آزمون با نتایج 

خوانی شد، هم انجام Sepia kobiensisگونه  کیتوزان استخراجی از روی

دست آمده از هسازی بدارد. که البته باال بودن نسبی درصدهای خنثی

دلیل پایین تواند بهتحقیق حاضر می در ساکاریدها استخراجیکیتوالیگو

بودن وزن مولکولی کیتوالیگوساکاریدها نسبت به کیتوزان باشد که 

نیز نتیجه مشابه حاصل شد که با  (2013) و همکاران Joدر پژوهش 

از کیتوزان  حاصل الیگوساکارید فعالیزیست تاثیرات مولکولی وزن کاهش

 (2008) و همکاران Yenیدا کرد. در تحقیق افزایش چشمگیری پ

پیکریل هیدرازیل -1فنیل دی-2و2 آزاد هایرادیکال سازیخنثی میزان

 کیتوزان استحصالی از خرچنگ گردلیتر گرم/میلیمیلی 10توسط 

های درصد تعیین گردید. در تحقیق حاضر که از غلظت 52/3-46/4

ید خرچنگ گرد استفاده شد کیتوالیگوساکار لیتر گرم برمیلی 4تا  5/0

 آسکوربیک

 (CVاسید )

اسکوئید هندی  

 )اسید(

میگو وانامی 

 )اسید(

خرچنگ گرد 

 ید()اس

اسکوئید هندی 

 )آنزیم(

میگو وانامی 

 )آنزیم(

خرچنگ گرد 

 )آنزیم(
 لیترگرم/میلیمیلی

a 43/1±49/68 d 88/3±84/46 g 51/1±80/39 e 89/1±14/45 f 59/1±66/44 b 46/1±15/64 c 42/2±88/53 5/0 
a 24/2±83/75 c 25/4±43/60 g 91/2±52/46 f 70/1±89/47 e 75/1±16/50 b 87/0±66/69 d 61/4±55/56 1 
a 09/1±49/83 c 30/3±51/74 f 98/1±31/56 e 12/2±77/68 g 11/2±69/51 b 83/1±05/73 d 12/3±06/70 2 
a 76/0±64/87 b 64/3±23/78 e 55/3±44/71 f 87/0±93/68 g 88/4±91/63 d 61/1±67/74 c 24/0±54/73 4 

 آسکوربیک

 (VCاسید )

اسکوئید هندی  

 )اسید(

میگو وانامی 

 )اسید(

خرچنگ گرد 

 )اسید(

اسکوئید هندی 

 )آنزیم(

میگو وانامی 

 )آنزیم(

خرچنگ گرد 

 )آنزیم(
 لیترگرم/میلیمیلی

a 001/0±5/51 b 001/0±9/12 f 005/0±1/11 g 001/0±7/5 c 002/0±6/11 d 001/0±4/11 e 004/0±1/11 5/0 
a 005/0±3/59 b 001/0±9/13 f 004/0±7/11 g 007/0±8 d 001/0±7/12 e 001/0±7/11 c 001/0±4/13 1 
a 012/0±7/72 b 003/0±15 f 001/0±3/12 g003/0±1/10 d 002/0±3/13 e 003/0±1/13 c 001/0±6/13 2 
a 008/0±4/81 d 002/0±2/17 e 001/0±2/14 g004/0±7/11 c 002/0±7/17 f 001/0±8/13 b002/0±0/19 4 

اسکوئید هندی  

 )اسید(

میگو وانامی 

 )اسید(

خرچنگ گرد 

 )اسید(

اسکوئید هندی 

 )آنزیم(

میگو وانامی 

 )آنزیم(

خرچنگ گرد 

 )آنزیم(
 لیترگرم/میلیمیلی

c 48/0±92/17 c 30/1±02/18 b72/0±20/20 c 65/0±23/18 a 65/0±52/20 c 25/2±75/18 5/0 
b18/1±23/23 c 62/1±88/21 c 48/0±67/21 a 79/0±42/25 c 48/0±29/22 a 79/0±21/25 1 

a 30/2±48/29 c 79/0±52/25 b 26/1±61/27 b 65/0±60/27 d 13/1±00/25 a56/1±38/29 2 
b82/2±02/38 a 74/1±19/42 c 83/1±29/32 d 13/1±38/29 e 63/0±13/28 c 94/0±81/32 4 
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 برای استخراج آنزیمی کیتوالیگوساکارید 54/73تا  88/53 درصدهای و

از کیتوزان استخراج اسیدی کیتوالیگوساکارید  % 93/68 % تا 14/45 و

که هم از نظر مقدار مصرف ماده واجد خاصیت  آمد، دستگرد  خرچنگ

شاهد هستیم.  سازی نتایج بهتری رااکسیدانی و هم درصد خنثیآنتی

تری کم سیبآشد شاید استخراج آنزیمی و  تر اشارهگونه که پیشهمان

که به بافت کیتوالیگوساکارید وارد کرده موجب شده درصد خنثی 

کنندگی در استخراج آنزیمی خرچنگ گرد نسبت به استخراج آنزیمی 

 DPPHخنثی سازی رادیکال دست آید. باال بودن توان هنتایج بهتری ب

( شاید %23/78در کیتوالیگوساکارید استحصال اسیدی از اسکوئید )

 تحقیق در که باشد آبزی این در کیتین خاص ساختار خاطربه

Abdelmalek اشاره گردیده است: کتین و کیتوزان  (2017) همکاران و

در آزمون دوم که با بررسی باشد. می β-chitinحاصل از اسکوئید از نوع 

عنوان شاهد صورت به Cون آهن و در مقایسه با ویتامین احیا در برابر ی

 داری بین شاهد و کیتوپذیرفت. هرچند در این آزمون تفاوت معنی

 الیگوساکاریدهای استخراجی مالحظه گردید، ولی در میان کیتوالیگو

ساکاریدهای موجود، کیتوالیگوساکارید خرچنگ گرد با استخراج 

یایی را از خود نشان داد. در تمامی ترین اثر فعالیت احآنزیمی بیش

ها هم با افزایش غلظت شاهد باال رفتن فعالیت احیایی بودیم، نمونه

 و همکاران Fu(، 1994که با نتایج تحقیقات سلیمانی و همکاران )

های عصارهخوانی دارد. هم (2007) و همکاران Ferreira و( 2011)

 Fe+2 را به Fe+3 توانندعنوان عاملی احیاکننده، میمورد آزمایش به

چنین، میزان قدرت احیاکنندگی با افزایش غلظت، هم، تبدیل کنند

گردید.  ، که در پژوهش حاضر نیز این مساله تاییدرابطه مستقیم دارد

و کیتوالیگوساکارید حاصل از پوسته خرچنگ با استخراج آنزیمی 

سکوئید تخراج آنزیمی حاصل از ادرصد و کیتوالیگوساکارید اس 0/19

( خاصیت لیترگرم/میلیمیلی 4درصد در باالترین غلظت ) 7/17 با

 اکسیدانیآنتی ظرفیت آزمون در دادند. نشان خود از مناسبی احیاکنندگی

غلظت، کیتوالیگوساکارید میگو وانامی استخراج اسیدی  در باالترین کل

 لیترگرم/میلیمیلی 4 غلظت در (19/42) اکسیدانیظرفیت آنتی باالترین

 Podophthalmusروی جنس  بر که مشابهی تحقیق در داد. نشان خود از را

مشاهده شد که با افزایش غلظت  (2012) و همکاران  Prabuتوسط 

لیتر ظرفیت گرم بر میلیمیلی 10تا  1/0کیتوزان مورد آزمایش از 

 مذکور در تحقیق در پیدا نمود. افزایش صورت تصاعدیهاکسیدانی بآنتی

 اکسیدانیآنتی ظرفیت استخراجی، کیتوزان لیترگرم/میلیمیلی 10 تغلظ

ست که با افزایش ارا نشان داد، تجمیع نتایج بیانگر این 80حدود 

افزایش تصاعدی  کل اکسیدانیآنتی ظرفیت آن مشتقات و کیتوزان غلظت

کند. در تکمیل نتایج حاصل از پژوهش و علل داری پیدا میو معنی

تنان دریایی کیتوالیگوساکاریدهای حاصل از نرم اکسیدانیآنتی عملکرد

های اکسیداتیو در استرسبایستی بیان داشت که 

های سرطان، آسیب زا از قبیل:های آسیببیماری با نزدیکی بسیار ارتباط

. مطالعات بر (2016، و همکاران Li) باشندسلولی و تصلب شرائین می

ها، توانائی باالی استخراج شده از آنروی کیتوالیگوساکاریدها و مواد 

چنین توانایی موثر در قدرت احیائی کل، این مواد را نشان دادند، هم

های سوپر اکسیدکننده را به های هیدروکسیل و آنیونجذب رادیکال

. کیتوالیگوساکاریدها توانایی (2006، و همکاران Feng) اثبات رساند

های یون بتوانند کهیوسته را تا زمانیپ هایآزاد واکنش هایمهار رادیکال

ها را مثبت مورد نیاز رادیکال آزاد را تامین نمایند، دارا هستند و آن

نمایند. در ضمن کیتوالیگوساکاریدها تبدیل به ترکیبات پایدار می

 هایگروه که توانایی ایجاد باندهای هیدروژنی فرا مولکولی دارند

نماید و به تناسب طول  احاطه میهای آمینی را و گروه هیدروکسیل

حال بسیاری از دهند. با اینزنجیره، نیروی بین مولکولی را کاهش می

های هیدروکسیل و آمینی فعال پس از قرار گرفتن در معرض گروه

های آزاد راحتی فعال شده و در مهار رادیکالکیتوالیگوساکاریدها، به

 نسل جدیدی از کیتوالیگو. (2006، و همکاران Sun) کنندنقش ایفا می

های شوند، استرسمی ساکاریدها که از ترکیب با اسیدگالیک حاصل

 های اکسیدکننده مانند گلوتاتیوناکسیداتیو را، با افزایش بیان آنزیم

(GSH) و سوپراکسیددسموتاز (SOD) دهندمی کاهش (Ngo همکاران و ،

-SHهای لولبا بهره بردن از س (2014) و همکاران Huangو  (2011

Y5SY 2+و تحقیق بر تاثیر کیتوالیگوساکاریدها بر روی یون مسCu 

 شود(، دریافتند که کیتوالیگوهای اکسیداسیونی می)که موجب آسیب

را با کاهش ترکیبات  اکسیداتیو هایاسترس سطوح توانندمی ساکاریدها،

 چنین در پژوهشی دیگر با ترکیب کیتوالیگوسلولی، تقلیل دهند. هم

( مشخص شد سطح HB-COSهیدروکسی بنزالدهید) -4ساکارید و 

های پذیر در تولید و کاهش محتوای پروتئینی، آنزیماکسیژن واکنش

( کاهش CAT) ( و کاتاالزHO-1) هم اکسیژناز -1اکسیدانی نظیر آنتی

طور آشکاری ه. کیتوالیگوساکارید ب(2017، همکاران وOh ) یابدمی

را در  شود(های اکسیداتیو را موجب میاء استرس)که الق  2O2Hمیزان 

و   Xie.(2009، و همکاران Liu) دهدکاهش می ECV304های سلول

 های آبستن اثرات در پژوهشی بر روی خوک (2016) همکاران

اکسیداسیونی، مکمل کیتوالیگوساکارید را کشف کردند. نتایج آنتی

یگوساکارید، سطح نشان دادند که با بهره بردن از مکمل کیتوال

اکسیدانی در های آنتیژن mRNAبه اندازه بیان  SODپالسمای کل 

( MDAآلدهید )دیپالسمای مالون سطح کهدرحالی یافت افزایش جفت

 واکنش کیتوالیگوساکاریدها توانایی عالوههب داد. نشان چشمگیری کاهش

 Zouدهند. یها افزایش مآنزیم عملکرد نمودن تعدیل با را گیاهان تدافعی

با بررسی جوانه گندم، پتانسیل اثر محافظتی  (2016) و همکاران

تحت  های دفاعی گیاهان( در پاسخSCOS) سولفات کیتوالیگوساکارید

با  SCOSاسترس شوری تایید نمودند. این نتایج مشخص نمودند که 
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 وجود گروه واسطههتواند باکسیدانی، میهای آنتیتنظیم فعالیت آنزیم

های استرس شوری میسر آسیب را تحت گندم زنیجوانه لفات، امکانسو

باری بر سازند. کادمیوم یکی از فلزات سنگینی است که اثرات زیان

گذارد. کیتوالیگوساکاریدها مقاومت گیاه بازده و کیفیت محصول می

اکسیدانی افزایش های آنتیدر برابر کادمیوم را با ارتقاء فعالیت آنزیم

 های انجام شده تقریباً در بررسی. (2017، و همکارانZong ) دهندمی

ها کیتوالیگوساکاریدها توانایی مهاری خوبی از خود در تمام آزمون

عنوان یک منبع ایده آل برای تحقیقات هتوانند بنشان دادند که می

 اکسیدانی مورد بررسی قرار بگیرند.آنتی

 

 دانیقدر و تشکر
آقایان دکتر مهدی  ت تشکر و قدردانی خود را ازنهاینویسندگان،        

چنین تشکر از عبدالهی و دکتر بهروز محمدزاده ابراز نموده و هم

دریغ مسئولین آزمایشگاه دانشکده علوم دریائی تربیت همکاری بی

مدرس، مهندس نورانی و مهندس کمالی که در راستای انجام این 

 .نددارپژوهش داشته اند را ابراز می
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