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 مقدمه

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

منظور تولید کیتین مصرف یا حتی بدون مصرف در ایران بهآبزیان کم

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

ساکاریدهای  خواص جالب کیتوالیگو .مورد توجه قرار گرفته است

آبزیان و سایر منابع کیتینی در مورد برخی از خواص  استخراجی از

 کاهندگی زیستی ازجمله خواص: ضدالتهابی، انعقادکننده خون،

فشارخون، کاهندگی سطوح کلسترول در حال انجام بوده و در مورد 

 هایاکسیدانی نیاز به بررسیدیابتی، ضدسرطان و آنتیخواص آنتی

گیری از (. بهره2018 همکاران،و  Liang) باشدمی ترتر و عمیقبیش

پوستان که طی فرآوری این پوسته خارجی غیرقابل مصرف در سخت

وزنی چشمگیری حتی در برخی موارد بیش  آبزیان جدا شده و درصد

دهند. با عنایت به افزایش تولید میگوی خود اختصاص میهرا ب %50از 

امه آماری تن رسید )سالن 22475به  93پرورشی در کشور که در سال 

در  هزار تن 27و تولید بیش از ( 1392-93 سازمان شیالت ایران،

( و "مانا"رسانی مستقل جامعه دریایی)شبکه اطالع 1396 سال

 هزار تن تا پایان برنامه ششم شاهد 50افزایش تولید به بیش از 

های اخیر افزایش مصرف سرانه میگو در جوامع ایرانی نسبت به سال

دهند، و میگو نیز در هایی که غذای دریایی ارائه میانو توسعه رستور

ها و حتی در مواردی فست فودها لیست غذایی اکثر این رستوران

عدم مصرف خرچنگ گرد در  دلیلهبچنین گردد. هممشاهده می

صورت آوری شده که اغلب بههای جمعخرچنگ داخل کشور تمامی

رد بسیار زیادی به دریا و در موا بالاستفاده باشند،می صید ضمنی

علت عدم شوند. از ذخایر خرچنگ در داخل کشور بهبازگردانده می

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

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

له صورت فیبه (، که غالبا1380ً-93 آماری سازمان شیالت ایران،

 جهت مناسبی داخلی اسکلت حاوی گردند،می آماده جهت صادرات

 از حاصل ضایعات حاضر درحال باشند.می کیتینی استخراج ترکیبات

در  متاسفانه کنی میگو(سرکنی و پوست) میگو های فرآوریکارخانه

های تولید غذای میگو داری، به کارخانهشرایط بسیار نامناسب نگه

ها به غذای میگو افزوده شک نمودن و پودرکردن آنانتقال و پس از خ

نام کیتوزان دو هزدائی شده آن بکیتین و ترکیب استیلگردند. می

های طبیعی شناخته شده هستند که سابقه استخراج و استفاده پلیمر

 از یکی (.Alder، 2000) ددگرقبل برمی سال 200ها به نمتعدد از آ

فته بر روی کیتین، تبدیل آن به کیتوزان ترین تحقیقات انجام یامهم

دهد، تحقیقات گذشته نشان می .زدایی بوده است با روش استیل

های زدائی شیمیایی با روشتبدیل کیتین به کیتوزان در فرآیند استیل

دار توسط برخی حیوانات و ازت یمریکسانی بوده است ، این دو پل

ترین پلیمرها در فراوان شوند که بعد از سلولز گیاهان ساخته می

ها در طبیعت همراه با سایر ترکیبات . سنتز آنآیندشمار میبهطبیعت 

که در بدن حیوانات  پروتئینی، مواد چربی، معدنی و مواد رنگی است

. (2001، و همکاران Walton) و گیاهان نقش ماده حفاظتی دارند

 با اندکی یشیمیای متداول هایروش ها باآن آوریاستخراج و عمل

تاکنون بیش از . (2001، و همکاران Hein) شودتغییرات حاصل می

ها، ها، باکتریمهرگان دریایی، قارچمنبع مختلف از انواع بی 300

ها، حشرات و ها، مخمرها، آلگتنان، دیاتومهها، نرمجلبک گیاهان،

نوع از  300تحقیق قرار گرفته است و بیش از و  غیره مورد مطالعه

آوری، فنتقات آن در صنایع مختلف داروسازی، آرایشی، زیستمش

و  Pariser) کار برده شده استکشاورزی، غذایی، شیمیایی و غیره به

تر تحقیقات در زمینه تولید در داخل کشور بیش(. 2004، همکاران

های مختلف کیتین از آبزیان، معطوف نوع استخراج، و مقایسه روش

است. در تحقیقی  بوده کیتوزان و تولید کیتینسازی استخراج و بهینه

بهینه  سازی استخراج کیتین و کیتوزان از پوست میگو و بررسی 

سازگاری محصول تولید زدائی کیتین و ارزیابی زیستعوامل استیل

 سازیو بهینه اصالح (.1381 ،یعقوبی و همکاران) شده انجام گرفت

 غییر در الگوی پروتئینکیتین از پوست میگو با ت استخراج فرآیند

درصد افزایش داد  82زدائی قابلیت تولید کیتین را تا زدائی و امالح

دیگری استخراج  تحقیق در چنینهم (.1390 ،الدین و همکارانغیاث)

و مقایسه  نر و ماده هایخرچنگ مختلف هایو کیتوزان از اندام کیتین

و همکاران  ورماده توسط خاکش و ها، و نیز تفاوت در جنس نرآن

پوسته میگوی سفید  از ( گزارش گردید. استخراج کیتوزان1391)

قارچی آن در مقایسه با ضد میکروبی وهندی و مطالعه خواص ضد

خوبی تایید باکتریایی و قارچی، اثرات مذکور را بهداروهای معمول ضد

شده  (. در تحقیق دیگر کیتوزان تولید1391 ،طاهری و همکاران) نمود

پوست میگو در مقایسه کیفی با کیتوزان تجاری حاصل از خرچنگ از 

قرار گرفت و در برخی موارد کیفی نتایج بهتر از نمونه صنعتی نیز 

 و کیتین استخراج (.1391 ،نسب و همکارانموسوی) حاصل شد

 عباسبندر منطقه در شده خارجی خرچنگ صید اسکلت از کیتوزان

 زدائیمعدنی دیگر پژوهش در (.1392 ،و پازوکی خاکشور) انجام گردید

های مختلف و روش با موزی میگوی ضایعات شیمیایی زدائیاستیل و

های زدایی با سه روش مختلف مورد بررسی قرار گرفت و روشاستیل

(. تاثیر درجه 1394، صداقت و همکاران)با کارایی بهتر معرفی گردید 

ات میگوی صورتی بر داستیالسیون بر کیتوزان تولید شده از ضایع

( 1388) مهار رشد باکتری سودوموناس توسط خنافری و همکاران

بر  داستیالسیون درجه انجام پذیرفت که در نهایت مشخص شد
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میکروبی افزایش خاصیت میکروبی تاثیر مثبت دارد. خاصیت ضد

-باکتری روی بر فارسکیتوزان استخراج شده از پوست میگوی خلیج

زاده و منگلی در تحقیق ستافیلوکوکوس اورئوساشرشیاکلی و ا های

میکروبی آن را تائید نمود. با بیان این مطالب اثر ضد (1393) همکاران

توان بیان داشت که در مورد خواص کاربردی کیتین و کیتوزان می

 الخصوصعلی گونه پژوهشی در داخل کشور انجام نپذیرفته است،هیچ

 و تحقیق به نیاز آن وساکاریدهایپلیمرها و الیگ این زیستی خواص

ها در دنیا ترین منابع استخراج آنباشد. اقتصادیمی تربیش بررسی

 عوامل است. دنیا در در حال حاضر پوسته میگوها، خرچنگ و کریل

-محدودیت در استخراج این بیوپلیمرها عبارتند از: عدم دست اصلی

درصد پلیمر در ماده  یابی به ماده اولیه دایمی و فراوان، پایین بودن

اولیه، فصلی بودن منابع و مشکالت ناشی از افت کیفیت در استخراج 

های شیمیایی است. از پوسته و کاراپاس میگو، اسکلت داخلی با روش

صنعتی  کشور هیچ استفاده گرد در داخل هایاسکوئید و خرچنگ

ی که منابع ذکر شده دارای مقدار فراواندرحالی و آیدعمل نمیبه

ست که با تولید ا هدف بر آن تحقیق، این در کیتین هستند

 خواص ارزیابی و مختلف کیتینی منابع کیتوالیگوساکاریدها از این

ها مسیر میکروبی آنضد و اکسیدانآنتی دیابتی،نظیر آنتی زیستی

از ترکیبات و دست آید. هروشنی در استفاده از این منابع ارزشمند ب

صور مختلف در صنعت داروسازی، بیوپلیمرها بهمشتقات فراوان این 

وارداتی  صورتهشیمی، مواد غذایی، بیوتکنولوژی، آرایشی و غیره ب

 2010این دو بیوپلیمر در سال  به جهانی نیاز میزان شود،می استفاده

که حالیدر (.AOAC، 2002) هزار تن برآورد شده است 250معادل 

 ،Seaborne) باشدمیتن در دنیا  5000 توان تولیدی در حدودعمالً 

چنان موجود است و هم محصول این برای جهانی نیاز پس (.2001

ها آن ترین منابع استخراجشود، اقتصادی یافت یمنابع دیگر بایستی

در دنیا  (میگوها، خرچنگ و کریل) خارجی ششپو حاضر حال دنیا در در

ودیت در عوامل اصلی محد(. 2001، و همکاران Anderson) است

به  یابی دایمی و فراواناستخراج این بیوپلیمرها عبارتند از: عدم دست

، فصلی بودن پوستهپلیمر در  خلوص ماده اولیه ، پایین بودن درصد

روش در منابع و مشکالت ناشی از افت کیفیت در استخراج با برخی 

خصوص یافتن منابع  در(. 2001، و همکاران Hein) شیمیایی است

و بررسی  آوریهای عملسازی و اقتصادی کردن روشهینهجدید، ب

 فراوانی تحقیقات ساالنه ،های تازه در استخراجروشیابی بهامکان دست

 (.2010، و همکاران Peberdy) پذیردمی انجام
 

 هامواد و روش

ها بردارینمونه :تناننرم هاینمونه سازیآماده و آوریجمع       

های مورد نیاز جداسازی و پس از نمونهام شد، در بندر بوشهر انج

پس از  و گرفت قرار ایمخصوص انجماد صفحه هایشستشو در سینی

داری نگه انبار به گذاریو کارتن گرادسانتی درجه -40دمای در انجماد

ها های یونولیتی نمونهها با استفاده از یخ و جعبهنمونهانتقال یافت. 

منتقل و بالفاصله به دانشکده علوم دریایی،  توسط هواپیما به تهران

داری نگه و آزمایشگاه به انتقال از پس یافت. انتقال مدرس تربیت دانشگاه

 هایپوسته گرفتند. فریزر به مرور جهت آزمایش مورد استفاده قرار.در

 دیفراست دمای اتاق در پژوهش در استفاده مورد پوستانسخت کیتینی

-پس از تبخیر رطوبت سطحی، به (.1973، و همکاران Peplow) شد

 3مدت و به توزین حساس دیجیتالی ترازوی توسط کردن خشک منظور

 گراد در داخل آون قرار گرفتند. پس ازدرجه سانتی 60دمای  روز در

 آسیاب برقی، آسیاب توسط و کرده توزین دوباره را هانمونه شدن خشک

گرم از پوسته پودر شده را  5ر مقدا آوریم.می شکل پودر در نموده و به

های مختلفی که در زیر آورده شده است با ترازو توزین کرده و به روش

 برای استخراج کیتین و کیتوزان مورد استفاده قرار گرفت. 

لیتر محلول میلی 25ابتدا  :روش استخراج اسیدی کیتوزان       

دیم سپس های پودر شده مخلوط نمودرصد سود ساخته و با پوسته 2

قرار دادیم.  2000دقیقه در سانتریفورز با دور  10مدت مخلوط را به

 3ریزیم و سانتریفیوژ را پس از سانتریفیوژ مایع سطحی را دور می

لیتر محلول اسیدسولفوریک میلی 25شد. تکرار مقطر آب دیگر با مرتبه

 50سپس آن را در دمای  نمودیم.موالر ساخته و به رسوب اضافه  5/0

منظور زدودن امالح معدنی قرار به ساعت 16 مدتگراد بهسانتی درجه

 2000دقیقه با دور  10مدت یم. بعد از این مرحله نمونه را بهداد

داده رسوب با آب مقطر برای چندین بار شستشو کردیم، سانتریفیوژ 

 درصد با 2دپروتئینه کردن نمونه با محلول هیدروکسید سدیم  .شد

استخراج  کیتین سازیخالص منظور، بهانجام پذیرفت (30:1) نسبت

گراد نمونه را قرار درجه سانتی 90ساعت در دمای  2مدت شده به

نماییم. پس از شستشو ترتیب پروتئین را حذف میو بدیندهیم می

 درجه 60دمای در درصد 10استیک این مخلوط را در مجاورت اسید

منظور استخراج کیتوزان به هیم.دمی قرار ساعت 6مدت گراد بهسانتی

 کنیم.می سانتریفیوژ 4000 با دور دقیقه 15مدت را به نمونه رسوب، از

موالر 4 سود استیک است، باکه حاوی کیتوزان محلول در اسیدفاز رویی

معلق  صورتهنگام، کیتوزان به این در شود.رسانده می 9حدود  pH به

و  آب مقطر، اتانولوب حاصل با رس شود.نشین میو سپس ته درآمده

 رسوب شود.می خشک گرادسانتی درجه 20دمای  و در استون شسته

 گیردقرار می ساعت24مدت گراد بهسانتی درجه 105حاصل در دمای 

پوست چون از سه منبع مختلف سخت گردید. تعیینسپس وزن آن  و

 مکارانه و Demir روش از لذا ،شد برای استخراج کیتوزان استفاده

 (2008) و همکاران Tolaimateپوسته خرچنگ و نیز  برای (2016)

 اسکوئید استفاده شد. برای
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 طریق از کیتوزان متوسط ملکولی وزن :مولکولی وزن گیریاندازه       

-مارک ذاتی تعیین شد. در این روش از معادله گیری ویسکوزیتهاندازه

[η]   هویینک = kMv
αگردید استفاده ( Brugnerottoو همکاران، 

 نوعبه و ثابت بوده  αو k  ویسکوزیته ذاتی، [η]در این معادله  (.2000

 باشند. برایمی 93/0و  1.81×10-3ترتیب برابر دارند و به بستگی حالل

، 008/0) های مختلفنگین کیتوزان با غلظتوزن مولکولی میا تعیین

گرم بر  128/0و  096/0، 064/0، 048/0، 032/0، 024/0، 016/0

 موالر و سدیم کلراید 1/0 استیکلیتر ( در سامانه حالل اسیددسی

در  موالر حل شده و با استفاده از ویسکومتر زمان عبور محلول 2/0

ه درونی و کاهشی برای ویسکوزیت سپس و گیری گردیددستگاه اندازه

بر حسب غلظت رسم شد و در  هر غلظت محاسبه گشت و معادله خط

 مولکولی و وزن آمد دستبه صفر ویسکوزیته ذاتی غلظت در نهایت

 ،Fernandez-Kim)مول محاسبه گردید  بر گرم میانگین برحسب

1991.)  

گرم از نمونه  1/0این منظور  برای کیتوزان: ذیریپانحالل       

مخلوط  %10استیک لیتر اسیدمیلی 10را با  شده استخراج هایکیتوزان

توزین  های سانتریفیوژ که قبالًدقیقه در تیوب 30مدت نموده و به

دقیقه در حمام  10مدت محلول حاصل را به دهیم.اند، قرار میشده

نماییم. سانتریفیوژ دمای اتاق خنک می ور و سپس درآب گرم غوطه

سوپرناتانت جدا شده و  پذیرد.انجام می g10000مدت ده دقیقه و به

پذیرد. سانتریفیوژ دوباره انجام پذیرفته شستشو با آب مقطر انجام می

ساعت  24نماییم. تیوب و محتویات به مدت و سوپرناتانت را جدا می

شوند. در نهایت درصد درجه سلسیوس خشک می 60و در دمای 

 (.Fernandez-Kim  ،2004) دست آمدحاللیت از فرمول زیر به

 
 سنجیطیف آنالیز       

IR-FT: استیله شدن از  درجه تعیین منظوربه

 گیری از فرمولسنج مادون قرمز و بهرهو از دستگاه طیف FTIRروش 

DA=[(A1655/A3450) × 100/1/33] گردید  استفادهMoore) و 

Roberts، 1978.) طیف درFT-IR  موجود در  عاملی هایگروه بررسی به

دست آمده از به IRهای توجه به طیف با  شود.ساختار پرداخته می

ان حاصل از سه منبع مختلف کیتینی با مقایسه زترکیب ساختار کیتو

های توان ساختار را براساس حضور گروهها با طیف های مرجع میآن

 مده مورد بررسی قرار داد. آکه در طیف  عاملی موجود

میکروسکوپ از  SEMمنظور ارزیابی تصاویر به :SEMارزیابی         

و ساخت کشور چک  VEGA III مدل TESCAN الکترونی روبشی

ساخت کشور  DSR1 مدل Nano-Structure Coating دهیپوشش

انشگاه دانشکده مهندسی مواد ددر آزمایشگاه استفاده گردید.  ایران

انجام ابعاد مختلف  در کیتوزان یهانمونه برداری ازعکسو صنعت  علم

 آنالیز و SE,  BSE, EDS ازبودند  کتورهای موجود عبارتتد. پذیرفت

-به گرفت.ای انجام خطی و صفحه ای،نقطه صورتبه EDS عنصری

 .شد انجام هانمونه روی بر نقره دهیپوشش هانمونه سازیرسانا منظور

 
 TESCAN  میکروسکوپ الکترونی روبشی: 3شکل 

 
روش اختصاصی از پوسته : نمودار شماتیک مراحل تولید کیتوزان به1شکل 

 خرچنگ گرد
 

  

  
 ویسکومتر جهت تعیین ویسکوزیته :2شکل 
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 نتایج
  نانتنرم از مختلف منبع از سه کهاین با توجه به :کیتوزان استخراج    

دست آوردن هاستحصال کیتوزان استفاده گردید، لذا جهت ب جهت

روش مختلف بهره بردیم. که میزان  3مقدار متناسبی از کیتوزان از 

 ده شده است.آور 1استحصال در جدول 
 

 های مختلفروشتنان بهنتایج تولید کیتوزان از پوسته نرم :1جدول

 

 هایکیتوزان مولکولی وزن مولکولی: وزن ارزیابی نتایج       

تنان برحسب گرم بر مول در جدول منابع مختلف نرم شده از  استحصال

 ت. آورده شده اس 2

 هایکیتوزان پذیریانحالل درصد کیتوزان: پذیریانحالل میزان       

 گرددمی مالحظه که گونههمان .آمد دستهب زیر شرحبه شده استحصال

 به نسبت اسکوئید از استحصالی کیتوزان را حاللیت درصد ترینبیش

 .(3)جدول داد نشان وانامی میگوی و گرد خرچنگ از حاصل کیتوزان
 

 تنانوزن مولکولی کیتوزان نمونه نرم :2ل جدو

 گونه )گرم/مول( وزن مولکولی
a18039 میگو وانامی 

a5151 خرچنگ گرد 
b1668 اسکوئید هندی 

      

 های کیتوزان استخراج شدهتعیین درصد حاللیت نمونه  :3جدول    

 FT-IRآنالیز طیف سنجی 

 
 مربوط به کیتوزان میگوی پاسفید غربی )وانامی( FT-IR: طیف 4شکل 

 

های عاملی موجود در ساختار پرداخته به بررسی گروه  FT-IRطیف در

دست آمده از ترکیب دو ساختار هب IRهای شود. با توجه به طیفمی

ساختار را  های مرجعها با طیفکیتوسان و کیتین و با مقایسه آن

مده مورد بررسی آ طیف در که های عاملی موجودبراساس حضور گروه

 قرار دادیم.

جهت بررسی مقدار تبدیل گروه  :تعیین درصد داستیالسیون       

عبارت دیگر تعیین درجه هآمیدی کیتین به گروه آمینی کیتوزان و یا ب

 :که نتایج ذیل حاصل شد شده است زیر استفاده فرمول داستیالسیون از

DA% = [(A1655/A3450) × 100/1/33] 
 

 های کیتوزاندرصد استیالسیون زدائی نمونه :4 جدول
 ونه کیتوزاننم درصد داستیالسیون

b95/83 میگو وانامی 
c76/74 خرچنگ گرد 
a39/92 اسکوئید هندی 

 Ghaly  و  Mahmoudروش  روش دوم )اختصاصی اسکوئید( روش سوم )اختصاصی خرچنگ(
 گونه وزن خشک

 کیتین )گرم( کیتوزان )گرم( کیتین )گرم( کیتوزان )گرم( کیتین )گرم( کیتوزان )گرم(
b 3/0 3/1 e 1/0 9/0 c 2/0 1 5 میگو  وانامی 
a 4/0 4/1 a 4/0 2/1 d 15/0 8/0 5 خرچنگ گرد 
f 02/0 8/0 b 3/0 3/1 g 0 2/0 5 اسکوئید هندی 

 نمونه کیتوزان حاللیت در آب )%(
c36/0±75/82 میگو وانامی 
b88/0± 85/73 خرچنگ گرد 
a21/1±81/92 اسکوئید هندی 

  

 

 مربوط به کیتوزان خرچنگ گرد FT-IR: طیف 5شکل 
 

 

 مربوط به اسکوئید هندی FT-IR:  طیف 6شکل 
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 :سه منبع مختلف با سه دقت متفاوت بررسی شد جی از ارزیابی ساختار مولکولی کیتوزان استخرا: SEMرزیابی ا       
   

   
 میکرومتر 50 -اسکوئید هندی  :3-7شکل  میکرومتر 50 -خرچنگ گرد  :2-7شکل  میکرومتر 50 –میگو وانامی  :1-7شکل 

   

   
 میکرومتر 20 -اسکوئید هندی  :6-7شکل  میکرومتر 20 -خرچنگ گرد  :5-7شکل              میکرومتر 20 -میگو وانامی  :4-7شکل 

   

   
   میکرومتر  5 -اسکوئید هندی  :9-7شکل  میکرومتر 5 –خرچنگ گرد  :8-7شکل              میکرومتر 5  -میگو وانامی : 7-7شکل 

 بحث 

که به  Ghaly  (2007)و Mahmoud که در روشتوجه به این با       

هیچ کیتوزانی  عمالً گرفت، میگو انجام از پوسته کیتوزان استخراج منظور

  برای های اختصاصیحاصل نشد، لذا با استفاده از روش اسکوئید از منبع

دست آمده کیتوزان استحصال شد. برای این هکیتینی ب منابع از یک هر

( برای پوسته 2016)و همکاران  Demirمنظور از روش اختصاصی 

تولیدی  کیتوزان میزان کهاین عالوه بر روش در این استفاده شد. خرچنگ

از منبع خرچنگ تا حدی افزایش یافت. میزان کیتوزان تولید شده از 

چنین تا حدی کیتوزان از منبع اسکوئید هم ،نیز افزایش نشان داد میگو

کیتوزان از منبع  شده تولید که مقدارعنایت به این دست آمد. باههندی ب

آمد. لذا شمار میچنان نسبت به سایر منابع مقدار کمی بهاسکوئید هم

برای استخراج کیتوزان  (2008) همکاران و Tolaimate روش اختصاصی

دست آمده قابل توجه بود: میزان هتایج بمورد آزمایش قرار گرفت، ن

بر این   عالوه بود. تریبیش میزان بازکیتوزان استحصال شده از خرچنگ

داری افزایش طور معنیاز اسکوئید به میزان کیتوزان استحصال شده

داری در استخراج کیتوزان از میگو نشان داد. ولی شاهد کاهش معنی

مربوط  میگو برای کیتوزان استخراج انترین میزبا این روش بودیم. بیش
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 سولفوریک از اسیدجای اسیدهروش اختصاصی خرچنگ است که ببه

 چنین پروتئینشود. همزدائی استفاده میمنظور معدنیهکلریدریک ب

زدائی برخالف روش اول که ابتدا فرآیند قرار دارد، در روش اختصاصی 

و در هر دو روش از سود زدائی بوده خرچنگ در مرحله بعد از معدنی

 دو موالر استفاده گردید. فرآیند حرارتی باالتر و مقدم داشتن معدنی

تواند دلیل زدائی بر پروتئین زدائی در روش اختصاصی خرچنگ می

افزایش راندمان استحصال کیتوزان از پوسته میگو و خرچنگ باشد. 

از طور اختصاصی برای استحصال کیتوزان هدر روش سوم هم که ب

( ترتر )با موالریته پاییناسکوئید طراحی شده بود، از اسید و باز ضعیف

دو روش قبل حاصل شد. با  تری نسبت بهاستفاده شد و کیتوزان بیش

از نوع بتا کیتوزان  هندی اسکوئید منبع که کیتوزان حاصل ازاین به توجه

 هست لذا استفاده از اسید و باز قوی موجب آسیب جدی به ساختار

ن شده و کیتوزان نهایی استحصال شده را کاهش خواهد داد. با توجه آ

شده بهتر است از روش اختصاصی برای اسکوئید و  به مطالب ذکر

کیتوزان نشان  مولکولی سنجش وزن نتایج حاصل از برد. خرچنگ بهره

داد که کیتوزان استخراجی از سه منبع مختلف آبزی وزن مولکولی 

داری کیتوزان استخراج دارند، و با تفاوت معنی متفاوت از هم کامالً

ترین وزن کمگرم/مول  1668شده از اسکوئید هندی با وزن مولکولی 

 5151 خود اختصاص داد. وزن مولکولی خرچنگ گردکیتوزان را به

نتایج  تعیین گردید،گرم/مول  18039و برای میگوی وانامی گرم/مول 

که  (2014) و همکاران Hajji گزارش شده پژوهش حاضر با تحقیق 

 Carcinus ، خرچنگPenaeus kerathurusبر روی سه گونه میگوی 

mediterraneus مرکب  ماهی  و Sepia officinalis انجام شد، مطابقت

دارد. در مطالعه ایشان نیز وزن مولکولی کیتوزان نماینده سرپایان 

ل گرم/مو 17030و میگو گرم/مول  6120، خرچنگ گرم/مول 1030

. است کیتوزان برای مهم پارامترهای از پذیریانحالل گردیده بود. تعیین

 هازمینه سایر در کیتوزان کاربرد افزایش باعث تواندمی آن بهبود که چرا

 وزن تغییر .است مولکولی وزن پذیری،انحالل بر مؤثر عوامل از .شود

 اسیدی یهامحلول و آب در را آن پذیریانحالل مقدار ماده، مولکولی

 پذیریانحالل مقدار مولکولی وزن افزایش با مثال، عنوانبه .دهدمی نشان

ترین درصد حاللیت را بیش. یابدمی کاهش آب در کیتوزان و کیتین

کیتوزان استحصالی از اسکوئید نسبت به کیتوزان حاصل از خرچنگ 

وانامی نشان داد و مشخص گردید که عوامل دیگری از  گرد و میگوی

زدائی و وزن مولکولی بر عالوه بر درجه استیل مولکولی له ساختارجم

تر هم عنوان گونه که پیشمیزان حاللیت کیتوزان موثر است. همان

شد، کیتوزان استخراجی از اسکوئید هندی ساختار بتا کیتوزان دارد 

تر همین امر موجب شده با دارا بودن وزن مولکولی پایین که احتماالً

ترین میزان حاللیت را داشته باشد. میزان ها بیشیر نمونهسا به نسبت

حاللیت هر سه کیتوزان استحصال شده تفاوت 

کیتوزان خرچنگ  به مربوط حاللیت میزان ترینداری داشته، و کمیمعن

( بر روی 2014) Iqbalو  Hossain گونه که در تحقیق همان. می باشد

درصد تعیین گردید  97ا ت 71حاللیت  میزان ضایعات حاصل از میگو

که با مقدار تعیین شده در پژوهش حاضر از ضایعات میگوی وانامی 

 Iqbalو  Hossainخوانی دارد. گردید، هم تعیین درصد 82 که تقریباً 

نشان دادند که با افزایش غلظت هیدروکسید سدیم میزان ( 2014)

ورکه طشود. همانحاللیت و درصد داستیله شدن کیتوزان افزوده می

 و همکاران Chandumpai مطالعات در و داد نشان هندی اسکوئید حاللیت

تایید شده بود، کیتوزان  نیز (2017) همکاران و Abdelmalekو  (2004)

تری بیش و بهتر حاللیت ساختار بتاکیتوزان خاطرهحاصل از اسکوئیدها ب

 %93 او ب دهندبزیان نشان میآنسبت به کیتوزان حاصل از سایر منابع 

 در گرفت. تعلق به کیتوزان حاصل از اسکوئید حاللیت درصد ترینبیش

روی خرچنگ گونه  ( بر2014) و همکاران  Sarbonتوسط که تحقیقی

Scylla olivicea  انجام پذیرفت، درصد حاللیت کیتوزان استخراج شده

( % 58/73) خرچنگ گرد برای اخیرکه با نتایج  دست آمدبه %70 حدود

سایر منابع در  های کاروتنوئیدی بیش ازدانهوجود رنگی دارد. خوانهم

درصد حاللیت  بودن پائین در اصلی عوامل از یکی تواندمی خرچنگ پوسته

 دستهب IRهایطیف به توجه با کیتوزان حاصل از خرچنگ گرد باشد.

های ها با طیفآن و با مقایسه کیتین و کیتوزان دو ساختار آمده از ترکیب

عاملی موجود که در  هایگروه توان ساختار را براساس حضورجع میمر

پیک  .(2015 ،همکاران و Negrea ) داد مده مورد بررسی قرارآطیف 

باشد در ساختار می NHوجود گروه  نشانگر 3400نوک تیز در محدوده 

 در نوار پهن یک با OH کششی ارتعاشات به که پیک مربوطجانآاما از 

  overlapپیک  دو این شودمی ظاهر (3500-3400 محدوده) ناحیه همین

و پوشیده شده است. در محدوده  مشاهده نیست قابل NHو پیک  داشته

است. ارتعاشات  مشاهده قابل ساختارها COH مربوط به C-O پیک 1400

 1050-1100به صورت دو پیک در ناحیه  C-O-Cو C-O-Hکششی 

مربوط به گروه آمیدی  2850در  شده قابل مشاهده است. پیک مشاهده

مربوط به گروه کربونیل  1560تر پیک موجود در طور دقیقبوده و به

(C=O) 1150باشد. پیک موجود در در ساختار کیتین می موجود آمید 

های موجود در محدوده نیز مربوط به همین گروه عاملی است. پیک

یتوسان بوده ساختارهای کیتین و ک CH برای ارتعاشات کششی  2800

را می توان برای ارتعاشات  1320و دو پیک در  1380و دو پیک در 

نیز  890نظر گرفت. در محدوده های ساختار کیتین در CH3خمشی 

با  مربوط به ارتعاشات رفت و برگشتی قابل مشاهده است. CHپیک 

تنان و های اختصاصی برای استخراج کیتوزان از نرماستفاده از روش

ترین درصد که بیش صد داستیالسیون، نتایج نشان دادبررسی در

کمی از آن  فاصله و به داستیالسیون مربوط به پوسته اسکوئید بوده

 در را ترین میزان داستیالسیونگیرد. ولی کممیگوی وانامی قرار می
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 هایدانهرنگ استخراجی از خرچنگ گرد شاهد هستیم. وجود کیتوزان

 عوامل از یکی تواندخرچنگ می پوسته در ر منابعسای از بیش کاروتنوئیدی

درصد داستیالسیون کیتوزان حاصل از خرچنگ  بودن پائین در اصلی

ای که بر روی میگو انجام شد بسته به درصد گرد باشد. در مطالعه

 متغیر بود %82تا  61سدیم میزان درصد داستیالسیون از هیدروکسید

(Hossain و Iqbal، 2014،) درصدی  83 داستیالسیون درصد نتیجه با که

( 2014)و همکاران   Sarbonچنینهم دارد. خوانیهم وانامی میگوی برای

درصد تعیین  60را حدود  mud crabداستیالسیون پوسته خرچنگ 

 ارانو همک Kurita. دست آمدهب %74نمودند که در پژوهش حاضر نیز 

 Ommastrephesین اسکوئید گونه ون کیتالسید داستی( درص1993)

bartrami  غلظت افزایش که با تعیین نمودند %96تا  %56را بین 

 ددرص  زنی  اضرافزایش یافت. در پژوهش ح درصد این سدیم هیدروکسید

، duvaucelii Uroteuthis اسکوئید از استخراجی وزانکیت ونالسیداستی

ارزیابی ساختار مولکولی کیتوزان از سه منبع  % تعیین گردید. 39/92

 و اختالفات میکرومتر ارزیابی 5و  50،20 مورد آزمایش و با سه دقت

تفاوت ساختاری  داد، این نشان وضوحرا به هاآن هایمولکول در ساختاری

الی کیتوزان ت فعواص زیسودن خاوت بی متفبالطبع یکی از عوامل اصل

منبع خواهد بود، که  سه از این حاصل و پیرو آن کیتوالیگوساکاریدهای

یکی  تخلخل گذاشت. خواهد ها تاثیرآن از کدام هر فعالیبر خواص زیست

عنوان یک تواند بهکه می آیدشمار میبه ماده های مهم زیستاز ویژگی

 وجود حفره در زیست  .نظر گرفته شودمطلوب درویژگی مطلوب یا نا

متمرکز شده و استحکام مکانیکی  ناحیه آن در تا تنش شودمی ماده باعث

 لخلکاهش یابد. اما برای چسبندگی سلولی و رشد بافت وجود تخ

که رشد بافت  هاییموقعیت در تخلخل اندازه حالت این است. در یماالز

 های متخلخلهمیت است. رشد بافت در زمینها حائز مورد نظر است،

 در مطلوب است زیرا امکان درگیری و محکم شدن ماده کاشته شده

قطر (. Matthew، 1999و  Madihally) کندمی اطراف بافت را فراهم

 انزهای تولید شده بر پایه کیتواد شده در سطح و تودههای ایجتخلخل

اندازه  .قرار گرفت مقایسه مورد روبشی الکترونی میکروسکوپ کمکبه

تحت تأثیر وزن مولکولی  متفاوت مولکولی هایها با وزنانزکیتو حفرات

 انزکیتو از در مقایسه شده باالان با وزن مولکولی زکیتو .گیرندقرار می

با  دیگر عبارتبهتری هستند، حفرات درشت دارای پایین کولیمول وزن با

که طورهمان .یابدمی افزایش حفرات نیز مولکولی اندازه وزن افزایش

با افزایش جرم مولکولی و افزایش گرانروی محلول  رودمیانتظار 

 است.ها افزایش یافته ، اندازه تخلخلیپلیمر

 معرفی سودمند اینوان مادهعتوان از چند جهت بهکیتوزان را می       

 پوشش دارای که هم اشاره شد مجموع آبزیانی ترپیش که گونههمان کرد.

شناخته شده و  زیستی باال منابعی با توان عنوانبه هستند، کیتینی

ها تغییرات که باکتریدر زمانی تواند درستمقوله می در این پژوهش

دهند، ها از خود نشان میبیوتیکانگیزی در برابر آنتیشگفت ساختاری

چنین ها مطرح گردند. همعنوان محدود کننده و نابود کننده باکتریبه

اکسیدانی که این مواد از خود نشان دادند، کیتوزان را خاصیت آنتی

های سرطانی مطرح عنوان عاملی بازدارنده در برابر فعالیت سلولهب

تر است. ای بیشهکه نیاز به مطالعات تکمیلی و بررسی سازدمی

سه منبع مختلف آبزی هر  کیتوزان استخراج شده از ضایعات حاصل از

چند با اندکی تفاوت خصوصیات زیستی قابل قبولی نشان دادند. امید 

، بتوان از یانآبز برای سالمتی است که عالوه بر دارا بودن عنوان غذای

سایش این محصوالت فراسودمند حاصل از ضایعات آبزیان نیز جهت آ

 تر بشر استفاده نمود. هرچه بیش
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