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نفیسه تنها:



کتایون کریمزاده* :گروه بیولوژی دریا ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران ،صندوقپستی1616 :



عسگر زحمتکش :گروه شیالت ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن ،سازمان تحقیقات ،آموزش و

گروه بیولوژی دریا ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران ،صندوقپستی1616 :

ترویج کشاورزی ،رشت ،ایران
تاریخ دریافت :آبان 1396

تاریخ پذیرش :بهمن 1396

چکیده
کیتوزان یکی ازمهمترین پلیمرهای زیست فعال است که مشتق استیل زدایی شده کیتین میباشد .در مطالعه حاضر ،کیتوزان با استیل
زدایی کیتین در طی زمانهای مختلف از پوسته میگو رودخانهای تهیه گردید .جهت مقایسه خواص آنتی اکسیدانی کیتوزانهای بهدست آمده
( C80 ،C60و  (C100در زمانهای  80 ،60و  100دقیقه ،از ویژگیهایی شامل فعالیت آنتی اکسیدانی ،قدرت مهار رادیکال آزاد  2و 2
دیفینیل  -1 ،پیکریل– هیدرازیل ) ،( DPPHقدرت مهار رادیکال پراکسید هیدروژن ،قدرت کاهندگی و کیالته کنندگی کاتیون آهن سه ظرفیتی
استفاده گردید .توان کاهندگی کیتوزان ( 10میلیگرم برمیلیلیتر) بین 0/27-0/42بهدست آمد .توانایی مهار کیتوزان  C60نسبت به
رادیکال ،DPPHدر غلظت  10میلیگرم بر میلیلیتر 26/2درصد بود ،در حالیکه توانایی حذف این رادیکال توسط کیتوزانهای  C80و 100
 Cبهترتیب برابر با 44/3و  50/4درصد ثبت گردید .قابلیت مهار رادیکالهای پراکسید هیدروژن ،دردامنه  58/4تا  75/6درصد برآوردگردید،
درحالیکه در 1میلیگرم بر میلیلیتر ،قابلیتهای کیالته کنندگی یونهای آهن 64/3 ،تا  86/8درصد مشاهده شد .مقادیر غلظت موثر برای
فعالیت آنتی اکسیدانی درتمام کیتوزانها کمتر از  1/4میلیگرم بر میلیلیتر بهدست آمد .فعالیت آنتی اکسیدانی کیتوزانهای تهیه شده در زمانهای
مختلف ،با مدت زمان استیل زدایی آنها ارتباط داشت ،بهطوریکه افزایش زمان داستیالسیون منجر به افزایش معنیداری در فعالیت آنتی اکسیدانی
کیتوزان شده است ( .)p>0/05کیتوزانهای بهدست آمده ازمیگو از فعالیت آنتی اکسیدانی قابل قبولی برخوردار بودند ومیتوانند بهعنوان منبع
آنتی اکسیدانی در مکمل غذایی وصنایع دارویی بهکار برده شوند.
کلمات کلیدی :کیتوزان ،میگو رودخانهای ،فعالیت آنتی اکسیدانی ،توان کاهندهگی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

karimzadehkathy@yahoo.co.uk
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مقدمه
کیتین پلی ساکاریدی میباشد که در پوست سختپوستان،
کوتیکول حشرات و دیواره سلولی قارچها وجود دارد و دومین بیوپلیمر
فراوان در طبیعت پس از سلولز بهشمار میرود ( Kimو همکاران،
 .)2007کیتین از لحاظ ساختاری ،یک پلیمر راست زنجیره متشکل
ازپیوندهای بتا ( β )4-1از زیرواحدهای  -Nاستیل گلوکز آمین است
و به انواع آلفا ،بتا و گاما کیتین طبقهبندی شده است (Yenو همکاران،
 .)2007طی  –Nاستیلزدایی جزئی کیتین نیز پلیمر راست زنجیره
کیتوزان بهدست آمده از گلوکوزامین و  –Nاستیل گلوکوزامین تشکیل
شده است .آلفاکیتین ،فراوانترین کیتین موجود در طبیعت ،با
زنجیرههای پلی ساکاریدی غیرموازی است که در پوست خرچنگ ،میگو
و ماهیان مشاهده میشود .درحالیکه بتا کیتین عمدتاً در سرپایان
مشاهده شده که از زنجیرههای موازی اتصال یافته با پیوندهای هیدروژنی
ایجاد شده است ( Cabibو همکاران1998 ،؛  .)2006 ،Rinduoبهدلیل
آنکه کیتین و کیتوزان دارای ویژگیهای بیولوژیک مفید بسیاری
مانند فعالیت ضدمیکروبی ،سازگاری زیستی ،زیست تجزیهپذیری،
فعالیت هموستاتیکی و ویژگی ترمیمکنندگی زخم میباشند ،توجه
زیادی به کاربردهای زیست پزشکی آنها شده است ( Kimو همکاران،
2007؛  Leeو همکاران2009 ،؛  Linو همکاران2009 ،؛  Tanhaو
همکاران .)2009 ،گسترش بسیاری از بیماریها مانند سرطان،
آسیبهای سلولهای کبدی و حتی بیماریهای قلبی و عروقی ناشی
از حضور رادیکالهای آزاد در بدن میباشد .آنتی اکسیدانها از جمله
ترکیباتی هستند که میتوانند با مهار رادیکالهای آزاد نقش ارزندهای
در به حداقل رساندن آسیبهای اکسیداتیو و درمان بیماریهای
مرتبط با آن داشته باشند ( Younesو همکاران .)2016 ،کیتوزان از
جمله آنتی اکسیدانهای طبیعی است که قادر است با گونههای فعال
اکسیژنی ( )Reactive Oxygen Species:ROSواکنش دهد و از
پراکسیداسیون لیپیدها ،وارد شدن به پروتئینهای غشا و جهش اسید
نوکلئیک غذایی و سیستمهای زیستی جلوگیری نماید ( leeو همکاران،
 .)2009این پلیمر از توانایی مهار رادیکالهای آزاد و کیالت کنندگی
یونهای فلزی برخوردار است ( Kimو همکاران2007 ،؛  Linو همکاران،
 .)2009گروههای هیدروکسیل و آمین از بخشهای تاثیرگذار در
فعالیت آنتی اکسیدانی در ساختار کیتوزان محسوب میشوند که جدا
شدن آنها با توجه به ساختار نیمه کریستالی و پیوندهای قوی
هیدروژنی امکانپذیر نمیباشد ( Xiو همکاران .)2001 ،فعالیت آنتی
اکسی دانی کیتوزان استخراج شده از پوست خرچنگ و میگو و نیز
مشتقات آن مورد توجه بسیاری از محقیقین قرار گرفته است (Younes
و همکاران2014 ،؛  Leeو همکاران2009 ،؛  Parkو همکاران2004 ،؛
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 Jeonو  .)2001 ،Kimمشتقات مطالعه شده شامل کیتوزانهای
محلول در آب ( Linو  )2004 ،Chouکربوکسی متیل کیتوزان (Guo
و همکاران )2005 ،کیتوزان سولفاته و مشتقات سولفنیل آمینی
کیتوزان ( Zhongو همکاران )2007 ،میباشد .همچنین توانایی مهار
رادیکال  DPPHتوسط کیتوزان استخراجی در برخی سختپوستان
از قبیل پوسته خرچنگ (Yenو همکاران ،)2008 ،پوسته میگو (Hafsa
و همکاران )2016 ،ضایعات میگو گزارش شده است (Ambigaipalan
و .)2017 ،Shahidi
فراوری و تولید ترکیبات زیست فعال از آبزیان میتواند در
بسیاری از صنایع مانند صنایع کشاورزی ،پزشکی و دارویی مورد
استفاده قرار گیرد ( Anrakuو همکاران .)2011 ،آبزیان موجود در
منابع آبی شمال کشور ایران از لحاظ محتوای ترکیبات زیست فعال
دارای ارزشهای فراوانی هستند .سختپوستان آبزی مانند شاهمیگوی
آب شیرین ( )Astacus leptodactylusو میگوی رودخانهای
( )Macrobrachium niponenseکه بیش از  50درصد بدن آنها را
بخشهای غیرخوراکی مانند پوسته ،امعاء و احشاء و پاها تشکیل داده
و ترکیب عمده این اندامها نیز فیبر و خاکستر است (کریمزاده و
همکاران )1393 ،میتوانند بهعنوان منبع تهیه مواد زیست فعال
مدنظر قرار گیرند .در این میان میگوی رودخانهای یک گونه غیر بومی
است که طی دو دهه اخیر وجود آن در منابع آبی شمال کشور ایران
گزارش شده است ( De'Graveو2006 ،Chane؛ گرکین و علیمحمدی،
1383؛ تحقیقی و همکاران .)1392 ،با وجود جمعیت قابل مالحظه
آن در آبگیرهای طبیعی و استخرهای پرورش ماهی استانهای شمالی
کشور تاکنون تحقیقاتی درخصوص استخراج مواد زیست فعال از آن
صورت نگرفته است .لذا این مطالعه بهمنظور تهیه کیتوزان از پوسته
میگو رودخانهای و ارزیابی ویژگیهای آنتی اکسیدانی آن طی زمانهای
متفاوت واکنش استیلزدایی و همچنین تعیین توان آنتی اکسیدانی
آن با استفاده از خصوصیاتی نظیر توان کاهندهگی ،توانایی ربابندگی
رادیکالها و توانایی کیالت کنندگی یونهای (آهن) طراحی گردید.

مواد و روشها
تهیه کیتوزان میگو :جمعآوری میگو رودخانهای

Macrobrachium

 nipponenseبا کمک تله تاشو در فصل بهار (اردبیهشت )1394از
تاالب انزلی انجام گرفت و سپس نمونهها به آزمایشگاه مرکز آموزش
شیالت میرزاکوچک خان در رشت منتقل شدند .پس از شوک حرارتی
میگوها توسط یخ ،اسکلت خارجی آنها بهصورت دستی جدا شد.
پوستهها در آون در دمای  60درجه سانتیگراد بهمدت  120دقیقه
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خشک گردیدند .سپس بهوسیله آسیاب آزمایشگاهی پودر شدند و تا
زمان آزمایش در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند.
استخراج کیتین از روش Yenو همکاران( )2008با اندکی اصالحاتی
استفاده گردید .کانیزدایی با اسیدکلریدریک  1نرمال در دمای اتاق
بهمدت  6ساعت و حذف پروتئینها توسط محلول آبی هیدروکسید
سدیم  %5به نسبت  )w/v( 1:10در درجه سانتیگراد  100بهمدت 3
ساعت انجام شد .رسوب بهدست آمده در این مرحله بهوسیله آب
دیونیزه شستشو گردید .پس از حذف ترکیبات رنگ دانهای با استفاده
از محلولهای پر منگنات پتاسیم 1درصد و اسید اگزالیک 1درصد به
مدت  1ساعت کیتین بهدست آمد ( Younesو همکاران.)2014 ،
جهت تهیه کیتوزان (مشتق استیلزدایی شده کیتین) 1 ،گرم
کیتین به 30میلیلیتر محلول هیدروکسید سدیم  50درصد در دمای
 100درجه سانتیگراد طی زمانهای  800 ،60و  100دقیقه افزوده
گردید .بعد از فیلتراسیون و شستشو با آب دیونیزه ،خشک گردید .با
تقسیم وزن خشک کیتین و کیتوزان بهدست آمده بهمقدار پودر اولیه
پوسته میگو استفاده شده ،درصد این پلیمرها محاسبه گردید (Younes
و همکاران .)2014 ،ازنمونههای کیتوزان بهدست آمده طی 60دقیقه
( 80،)C60دقیقه ( 100 ،)C80دقیقه ( )C100و کیتوزان استاندارد
از شرکت سیگما ( )CSجهت ارزیابی ویژگیهای آنتی اکسیدانی استفاده
گردید.
جهت تعیین درجه استیلزدایی از روش طیفسنجی زیر قرمز
( )FTIRاستفاده گردید.در این روش ،درجه استیلزدایی کیتوزان با
توجه به طیف  FTIRاز رابطه ( )1محاسبه شد:
DD =100 [(A1655 / A3450) x 100]/1.33
()1
در این معادله DD ،درجه استیلزدایی و  A1655پیک جذبی آمید نوع
اول در  ، 1655 cm-1و  A 3450پیک جذبی گروه هیدرکسیل د
طیفسنجی  FTIRکیتوزان :گروههای عاملی موجود در ساختار
کیتوزان استاندارد و کیتوزان بهدست آمده بهروش ( FTIRدستگاه
اسپکتروفتومتر مدل  ،Perkin Elemerآمریکا) بررسی شدند .در این
روش ،نمونههای کیتوزان به شکل قرص به ضخامت  0/25میلیمتر
مخلوط با پتاسیم برمید آمادهسازی شده و سپس در شرایط یکسان در
دامنه  400-4000 cm-1طیف آنها تهیه گردید ( Hajjiو همکاران،
.)2014
فعالیت آنتی اکسیدانی کل :فعالیت آنتی اکسیدانی کل کیتوزان
براساس روش  Lingnertو همکاران ( )1979تعیین شد .ابتدا 100
میکرولیتر از نمونههای کیتوزان ( 0/1تا  10میلیگرم بر لیتر) در اسید
استیک 0/2درصد به  2میلیلیتر اسیدلینولئیک  10میلیموالر در بافر
فسفات ( 200میلیموالر با  )pH=6/5افزوده گردید .پس از قرارگیری
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مخلوط بهمدت  15دقیقه در گرمخانه  ،37ْ Cبه هر کدام از نمونهها،
1میلیلیتر متانل درصد افزوده شد .میزان جذب در طول موج 234
نانومتر توسط اسپکتروفتومتر  )Jenwey, UK) UU-visibleقرائت
گردید و فعالیت آنتی اکسیدانی کل برحسب درصد از رابطه ()2
محاسبه گردید .از اسیداسکوربیک ،بوتیل هیدروکسی آنیرزول ()BHA
و آلفاتوکوفرول بهعنوان نمونه شاهد استفاده گردید.
= )A0-A1/A0) ×100درصد فعالیت آنتی آکسیدانی
()2
که درآن  A0میزان جذب کنترل A1 ،میزان جذب نمونه میباشد.
60

تعیین مقدار مهار رادیکال):DPPH(1-diphenyl1-2- Picrylhydrazyl
جهت اندازهگیری میزان مهار رادیکال  DPPHنمونهها ،از روش
 Shimadaو همکاران ( )1992استفاده گردید .محلولهایی از کیتوزان
در اسیداستیک  0/2درصد تهیه شد .سپس  1میلیلیتر از کیتوزان
محلول در اسید به  1میلیلیتر محلول  DPPHاتانولی ( 0/1میلیموالر
 DPPHدر  99/5درصد اتانل) اضافه گردید .این مخلوط بهشدت تکان
داده شد و بهمدت  30دقیقه در تاریکی نگهداری گردید .میزان جذب
در طول موج  517نانومتر در مقابل شاهد اندازهگیری شد .توانایی
مهار رادیکال آزاد  DPPHطبق رابطه ( )3محاسبه گردید:
 =1 - (As-A0/A)×100درصد مهار رادیکال آزاد DPPH
()3
که در آن  Asجذب کیتوزان A0 ،جذب بالنک و  Aجذب کنترل
میباشد.
قدرت مهار رادیکال آزاد  DPPHکیتوزانها ،با آنتیاکسیدانهای
سنتتیک ازجمله بوتیل هیدروکسی آنیرزول ( )BHAو اسیداسکوربیک
در غلظتهای مختلف ( 1تا  10میلیگرم بر میلیلیتر) مقایسه شد.
تعیین مقدار مهار رادیکال پراکسید هیدروژن :میزان قدرت
مهار رادیکال پراکسید هیدروژن با روش  Govindarajanو همکاران
( )2003تعیین گردید .ابتدا محلول پراکسید هیدروژن  10میلیموالر
توسط بافر نمکی فسفات ( (PBSبا  pHبرابر  7/4تهیه شد 1 .میلیلیتر
از کیتوزان در اسیداستیک  0/2درصد با غلظتهای مختلف ( 0/1تا
 10میلیگرم بر لیتر) با  2میلیلیتر از محلول پراکسید هیدروژن
مخلوط گردید .اسیداسکوربیک بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد.
جذب نمونه در طول موج  230نانومتر در حضور بالنک (فاقد
هیدروژن پراکسید) پس از  10دقیقه نگهداری در دمای ْ 37قرائت
شد .درصد پراکسید هیدروژن مهار شده از رابطه ( )4محاسبه گردید.
 =)A0-A1/A0)×100درصد مهاری H2O2
()4
که درآن  A0میزان جذب کنترل A1 ،میزان جذب نمونه میباشد.
قدرت احیاکنندگی :قدرت احیاکنندگی کیتوزانهای بهدست
آمده برطبق روش  )1986( Oyaizuتعیین شد .نمونه کیتوزان در
محلول اسیداستیک  0/2درصد با  2/5میلی لیتر بافر فسفات سدیم
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 0/2موالر و  2/5میلیلیتر فری سیانید پتاسیم 1درصد مخلوط شد و
این مخلوط در  50ْ Cبهمدت  20دقیقه نگهداری شد .سپس 2/5
میلیلیتر از اسیدتری کلرواستیک درصد به آن افزوده شد و مخلوط
در  200دور بهمدت  10دقیقه در دمای  4ْ Cسانتریفیوژ گردید .مایع
رویی جمعآوری شده و با  5میلیلیترآب دیونیزه شده و  1میلیمتر
کلریدفریک  0/1درصد مخلوط شد .میزان جذب در طول موج 700
نانومتر در مقابل شاهد اندازهگیری گردید .جذب باالتر نشاندهنده
توان کاهندهگی باالتر میباشد.
10

توانایی کیالتکنندگی یونهای آهن :توانایی کیالتکنندگی
برطبق روش  Dinisو همکاران ( )1994تعیین شد .ابتدا هر یک از
نمونههای کیتوزان محلول در اسیداستیک 0/2درصد با  3/7میلیلیتر
متانول و  0/1میلیلیتر کلرید آهن  2میلیموالر مخلوط شدند .واکنش
با افزودن  0/2میلیلیتر فروس سولفات  5میلیموالر آغاز شد .بعد از
 10دقیقه ،میزان جذب مخلوط در طول موج  562نانومتر اندازهگیری
شد .جذب پایینتر ،توانایی کیالت باالتری را نشان میدهد .در این
آزمون از  EDTAبهعنوان کنترل مثبت استفاده شد و درصد کیالت
کنندگی یون آهن در هریک از نمونهها با رابطه ( )5محاسبه گردید.
 =1-(A1/A0) x 100کیالت کنندگی یون آهن (درصد)
()5
 A1نشاندهنده جذب نمونه و  A0جذب کنترل را نشان میدهد.
معموالً جهت مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدرادیکالی نمونههای

مختلف از فاکتوری تحت عنوان )Effective Concentration) EC50
استفاده میشود که طبق تعریف به غلظت موثری از نمونه اطالق
میشود که در آن  50درصد رادیکالهای آزاد در محیط واکنش مهار
شوند .مقدار  EC50برای تمام ویژگیهای آنتی اکسیدانی کیتوزانهای
تهیه شده ،اندازهگیری گردید (Yenو همکاران.)2008 ،
آنالیز آماری :جهت آنالیز آماری از نرمافزار  SPSSنسخه 19
استفاده شد و دادهها از طریق آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دانکن
تجزیه و تحلیل گردیدند .برای پردازش دادهها و رسم نمودارها از
نرمافزار  Excelاستفاده شد.

نتایج
طیفسنجی  :FTIRدر شکلهای 1و 2تصاویر مربوط آنالیز
طیفسنجی FTIRکیتوزان استاندارد و کیتوزان تهیه شده از پوسته
میگو رودخانهای نشان داده شده است .در طیف  FTIRکیتوزان 12
پیک اصلی مشاهده میشود که این پیکها در دامنه  613 cm-1تا
 3429 cm-1قرار دارند (شکل ،)1در حالیکه طیف  FTIRکیتوزان
تهیه شده از پوسته میگو دارای  6پیک اصلی است که بین محدوده
 931 cm-1تا  3287 cm-1قرار گرفته است (شکل )2

شکل :1طیف FTIRکیتوزان استاندارد در دامنه 400 cm-1تا 4000 cm-1

شکل :2طیف FTIRکیتوزان استاندارد در دامنه400 cm-1تا 4000 cm-1

فعالیت آنتیاکسیدانی :فعالیت آنتیاکسیدانی متوسط تا باالیی
( 57/5تا  68/2درصد) در نمونههای کیتوزانی در غلظت  1میلیگرم
بر میلیلیتر مشاهده گردید (شکل  .)3با افزایش غلظت ،میزان فعالیت
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آنتی اکسیدانی در نمونههای کیتوزانی ،کیتوزان استاندارد ( )CSو
نمونههای کنترل (اسیداسکوربیک و  )BHAافزوده گردید .بیشترین
فعالیت آنتی اکسیدانی متعلق به کیتوزان  C100در غلظت  10میلی-
گرم بر میلیلیتر ( 81/8درصد) وکمترین مقدار آن مربوط
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بیشتری را نسبت به کیتوزانهای بهدست آمده در زمانهای  80و
 60دقیقه نشان داد .میزان فعالیت آنتی اکسیدانی کیتوزان استاندارد،
اسیداسکوربیک و  BHAدر غلظت  0/1میلیگرم بر میلیلیتر به
ترتیب  %34/1 ،%26/2و  %90بود.

به کیتوزان  22/5( C60درصد) در این غلظت بود .بهعالوه ،بین
فعالیت آنتی اکسیدانی نمونههای کیتوزانی ( C80 ،C60و  (C100با
مدت زمان  – Nاستیلزدایی رابطه مستقیم وجود دارد .بهطوریکه
کیتوزان –Nاستیلزدایی شده طی  100دقیقه ،فعالیت آنتی اکسیدانی
کیتوزان C60
کیتوزانC80
کیتوزان C100
کیتوزان CS
BHA
اسید آسکوربیک

۱۲۰

۸۰
۶۰

۴۰

فعالیت آنتی اکسیدانی)(%

۱۰۰

۲۰
۰
۱۰

۱

۵

غلظت) (mg/ml

۰

شکل : 3مقایسه میانگین فعالیت آنتی اکسیدانی کل در غلظتهای مختلف کیتوزان ( 5 ،1 ،0/1و 10میلیگرم بر میلیلیتر)
اعداد بر حسب میانگین سه تکرار بیان شده است (انحراف معیار ±میانگین)

ترتیب برابر با  46/7و  50/4درصد بهدست آمد (شکل  .)4البته در
غلظت  0/1میلیگرم بر میلیلیتر ،کیتوزان استاندارد ،اسید اسکوربیک
و  BHAقابلیت مهار کم تا متوسطی ( 40/5 ،19/1و  63/4درصد)
را بهترتیب نشان دادند.

میزان مهار رادیکال  :DPPHتوانایی مهار رادیکال
کیتوزان  C60میگو در غلظت 10میلیگرم بر میلیلیتر برابر با 26/2
درصد بود .درحالیکه قابلیت مهار دیگر کیتوزانها  C80و  C100به
DPPH

۸۰

کیتوزان C100

۲۰

کیتوزان CS

۰

BHA
اسید آسکوربیک

(DPPHدرصد)

کیتوزان C80

۴۰

میزان مهار رادیکال

کیتوزان C60

۶۰

۱۰

۱

۵

۰

غلظت ()mg/ml
شکل :4مقایسه میانگین مهار رادیکال  DPPHدر غلظتهای مختلف کیتوزان ( 5 ،1 ،0/1و 10میلیگرم بر میلیلیتر)
اعداد بر حسب میانگین سه تکرار بیان شده است (انحراف معیار ±میانگین)

میزان مهار رادیکال پراکسیدهیدروژن :توانایی مهار رادیکال
پراکسیدهیدروژن نمونههای کیتوزانی C100 ، C80،C60و کیتوزان
استاندارد ( )CSبهترتیب برابر با 68/7 ،52/7 ،45/6و  56/2درصد در
غلظت 0/1میلیگرم بر میلیلیتر بهدست آمد (شکل  .)5درحالیکه

درغلظت 10میلیگرم بر میلیلیتر میزان مهار رادیکال پراکسیدهیدروژن
توسط نمونههای کیتوزانی افزایش یافت و بیشترین مقدار مهار برابر
با  % 87/7در کیتوزان  C100مشاهده گردید .لذا بین میزان حذف
رادیکال پراکسیدهیدروژن و زمان استیلزدایی در نمونههای کیتوزانی
رابطه مستقیمی وجود دارد.
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کیتوزان C60
کینوزانC80

کیتوزانCS
اسید اسکوربیک

۵

۱۰

غلظت ()mg/ml

۱

هیدروژن (درصد)

کیتوزان C100

میزان مهار رادیکال پراکسید

۱۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰
۰

شکل :5مقایسه میانگین مهار رادیکال پراکسید هیدروژن در غلظتهای مختلف کیتوزان ( 5 ،1 ،0/1و 10میلیگرم بر میلیلیتر)
اعداد بر حسب میانگین سه تکرار بیان شده است (انحراف معیار ±میانگین)

قدرت احیاکنندگی :قدرت احیاکنندگی کیتوزانهای میگو در
غلظت  10میلیگرم بر میلیلیتر در طول موج  700نانومتر بین 0/27
تا  0/42بهدست آمد (شکل  ،BHA .)6اسیداسکوربیک و کیتوزان
خرچنگ ( )CSنیز در غلظت  0/1میلیگرم بر میلیلیتر توان احیا

کنندگی برابر با  0/65 ،0/91و  0/23بهترتیب نشان دادند .بیشترین
قدرت احیاکنندگی درکیتوزانهای  C100و  C80در غلظت  10میلیگرم
بر میلیلیتر ( 0/42و )0/40و کمترین مقدار در کیتوزان )0/15( C60
در غلظت  0/1میلیگرم بر میلیلیتر مشاهده گردید.

کیتوزانC60

۱/۴۰

کیتوزانC80

۱/۲۰

کیتوزانCS
BHA

۰/۸۰

اسید آسکوربیک

۰/۶۰
۰/۴۰
۰/۲۰

میزان جذب در  700نانومتر

کیتوزان C100

۱/۰۰

۰/۰۰
۱۰

۵

۱

۰

غلظت mg/ml
شکل :6مقایسه میانگین قدرت احیاکنندگی کیتوزان در غلظتهای مختلف ( 5 ،1 ،0/1و 10میلیگرم بر میلیلیتر)
اعداد بر حسب میانگین سه تکرار بیان شده است (انحراف معیار ±میانگین)

اثر کیالته کنندگی بر یونهای آهن :در غلظت  1میلیگرم
بر میلیلیتر ،توان کیالته کنندگی یون آهن برای نمونههای کیتوزانی
میگو در طیف  64/3تا 86/8درصد ثبت گردید (شکل  .)7در غلظت
 10میلیگرم بر میلیلیتر بیشتر از  95درصد یونهای آهن کیالته
شدند .بهنظر میرسد که قابلیت کیالته کنندگی کیتوزانهای میگو
( )C100 ، C80 ،C60با مدت زمان استیلزدایی آنها رابطه مستقیمی
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داد دارد .البته  ، EDTAقابلیت کیالتهکنندگی باالی  97/9درصد را
در غلظت پایین ( 1میلیگرم بر میلیلیتر) نشان داد .
مقادیر  EC50بهدست آمده برای هریک از ویژگیهای آنتیاکسیدانی
کیتوزانها و کیتوزان استاندارد ( )CSدر جدول  1آورده شده است .هرچه
قدر مقادیر بهدست آمده برای هر ویژگی آنتیاکسیدانی کمتر باشد،
نمونه کیتوزانی از فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدرادیکالی بیشتری
برخوردار است.
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۱۲۰

کیتوزانC60

۸۰

کیتوزان C80

۶۰

کیتوزانC100

۴۰

کیتوزانCS

۲۰

EDTA

۰
۱۰

۱

۵

توانایی کیالت کنندگی یون آهن (درصد)

۱۰۰

۰

غلظت mg/ml
شکل :7مقایسه میانگین قدرت کیالت کنندگی یون آهن توسط کیتوزانها در غلظتهای مختلف ( 5 ،1 ،0/1و 10میلیگرم بر میلیلیتر)
جدول  :1مقایسه میانگین  EC50برای کیتوزانهای مختلف و کیتوزان خرچنگ( )CSدر ویژگی های آنتی اکسیدانی مختلف
 ( EC50میلی گرم بر میلی لیتر)
ویژگی آنتی اکسیدانی
فعالیت آنتی اکسیدانی
قدرت احیا کنندگی
توانایی مهار رادیکال DPPH
توانایی مهار رادیکال پراکسید هیدروژن
توانایی کیالته کنندگی یون آهن

کیتوزان C60
1/0±28/02 a
18/0±8/02 a
16/0±12/04 a
±07/0>0/01 a
0/0±72/01 a

کیتوزان C80

0/0±67/01b
13/0±27/02c
11/0±98/07b
±07/0>0/01 a
0/0±67/02 b

C100

کیتوزان
0/0±49/01c
13/0±92/01c
9/0±81/01e
±06/0>0/01b
0/0±56/ 01c

کیتوزانCS
0/0±72/02b
15/0±87/03 b
10/0±35/05c
±061/0>0/01b
0/0±66/01b

حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح اطمینان 5درصد است.

بیشترین مقدار  EC50قدرت احیاکنندگی برابر با 18/8±0/02
میلیگرم بر میلیلیتر در کیتوزان C60و کمترین مقدار در کیتوزان
 13/0±27/02( C80میلیگرم بر میلیلیتر) مشاهده گردید .کمترین
مقادیر مهار رادیکالهای  DPPHنیز در کیتوزان C100برابر با
 9/0±81/01ثبت گردید .تمام مقادیر  EC50بهدست آمده برای ویژگی
توانایی مهار رادیکالهای پراکسید هیدروژن کمتر از 0/1میلیگرم بر
میلیلیتر ثبت گردیدند که نشان میدهد کیتوزان خرچنگ در این
ویژگی آنتیاکسیدانی ،موثرتر بود .مقادیر  EC50توانایی کیالتهکنندگی
یون آهن نیز در طیف  0/56–0/72میلیگرم بر میلیلیتر قرار گرفت.

بحث
در این پژوهش ،درصد استخراج کیتوزان از پوسته میگو 17 /4درصد
بودکه این مقدار با درصد استخراج کیتوزان بهدست آمده از پوسته
میگو  Parapenaeus Longirostrisتوسط Hafsaو همکاران () 2016
مطابقت دارد Yen .و همکاران ( )2008نیز بازده کیتوزان تهیه شده
از پوست خرچنگ را بین  30تا  32درصد گزارش

کردند .یکی از روشهای متداول جهت توصیف ساختار کیتین و
کیتوزان ،استفاده از آنالیز طیفسنج  FTIRمیباشد ( Maو همکاران،
 .)2008در طیف  FTIRکیتوزان بهدست آمده از پوسته میگوی رودخانهای،
جذبهایی در طول موجهای cm- ،1561/30 cm-1 ،1643/84 cm-1
 1413/72 1و 1150/68 cm-1مشاهده شد که در طیف کیتوزان
استاندارد نیز حضور دارند .حضور پیک کوچک در محدوده cm-
 1635 -16541نشاندهنده کشش مربوط به گروه عاملی( C=Oآمید
نوع  ) Iمیباشد که در طیف کیتوزان تهیه شده از پوسته میگو نیز
مشاهده میشود (شکل  .)2این پیک نشاندهنده استیلزدایی کیتین
به کیتوزان است ( Hafsaو همکاران .)2016 ،طیف  FTIRکیتوزان
تهیه شده از پوسته میگو با منحنی طیف کیتوزان استاندارد مطابقت
خوبی را نشان میدهد .پیکهای مشخص شده در طیف  FTIRکیتوزان
میگو رودخانهای بسیار مشابه با پیکهای  FTIRگزارش شده در
مطالعات  Hafsaو همکاران ( )2016و  Al-Sagheerو همکاران ()2009
بهترتیب برای کیتوزانهای تهیه شده از پوسته میگو Parapenaeus
 Longirostrisو پوسته میگو  Penaeus semisulcatusمیباشد.
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 Yenو همکاران ( )2007از روش  -Nاستیلزدایی قلیایی مشابه با
این تحقیق برای تهیه کیتوزانهای تهیه شده از قارچ استفاده کردند
و دریافتند که فعالیت آنتیاکسیدانی آنها در  1میلیگرم بر میلیلیتر،
 61/6–82/2درصد و در10میلیگرم بر میلیلیتر 82/3 –89/9 ،درصد
افزایش یافت .در مطالعه دیگری که بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی
کیتوزانهای بهدست آمده از پوست خرچنگ طی زمانهای متفاوت
انجام شده است ،رابطه مستقیمی بین زمان  -Nاستیلزدایی و
فعالیتهای آنتی اکسیدانی بیشتر مشاهده شد (Yenو همکاران،
.)2008
با افزایش زمان  - Nاستیلزدایی ،میتوان کیتوزان با درجه دی
استیالسیون باالتری بهدست آورد (2000 ،Kumar؛  Younesو همکاران،
 .)2016در این شرایط تعداد گروههای آمین بیشتری بر روی کربن
دوم در ساختار کیتوزان قرار میگیرند .لذا اکسیداسیون اسیدلینولئیک
بهتر مهار میگردد و منجربه افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی میگردد
(Yenو همکاران .)2008 ،توانایی مهار رادیکالهای  DPPHتوسط
کیتوزانهای بهدست آمده از پوست خرچنگ در زمانهای متفاوت
 -Nاستیلزدایی ،در غلظت  10میلیگرم برمیلیلیتر بین  28/4تا
 53/5درصد گزارش شده است (Yenو همکاران )2008 ،که با نتایج
این تحقیق مطابقت دارد Lin .و  )2004( Chouدریافتند که مشتقات
کیتوزان دیساکارید  -Nآلکیلدار شده با درجات استخالف مختلف
( 60-70درصد) قادرند باالترین توانایی ربایندگی رادیکال DPPH
( 90تا  95درصد) را درغلظت  0/1میلیگرم بر میلیلیتر نشان دهند.
بنابراین بهنظر میرسد که قابلیت مهار رادیکال  DPPHتوسط کیتوزان
میتواند با مقدار  -Nآلکیلدار شدن رابطه مستقیمی داشته باشد.
درصورتیکه سولفاتدار کردن کیتوزان منجر به کاهش توانایی آن در
مهار رادیکال  DPPHمیگردد ( Xingو همکاران .)2005 ،مطالعات
انجام گرفته تاکنون نشان دادند که کیتوزان از توانایی زیادی برای
مهار رادیکالهای پراکسیدهیدروژن برخوردار است چنانکه قدرت
مهار کنندگی باالیی برای رادیکال پراکسیدهیدروژن توسط کیتوزان
حاصل از قارچ و پوست خرچنگ گزارش شده است (Yenو همکاران،
 Esumi .)2008و همکاران ( )2003نشان دادند که کیتوزانها دارای
فعالیت مهاری  80برابر بیشتر نسبت به اسیدآسکوربیک میباشند.
 Linو  )2004( Chouنیزگزارش کردند که مشتقات کیتوزان الکیلدار
شده در غلظت  0/5میلیگرم بر میلیلیتر بیشتر از  80درصد
پراکسید هیدروژن را حذف مینمایند .در این مطالعه نیز میزان حذف
رادیکال پراکسید هیدروژن توسط کیتوزانهای بهدست آمده نسبتاً
باالبود و بیشترین میزان مهار رادیکال پراکسید هیدروژن (91/5
درصد) در غلظت  10میکروگرم بر میلیلیتر از کیتوزان C100
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بهدست آمد .بنابر این کیتوزان میتواند بهعنوان آنتیاکسیدان خوب
جهت مهار رادیکالهای آزاد پراکسید هیدروژن بهکار رود.
 Samarو همکاران ( )2013نوع روش استخراج ،اندازه کیتین و
نیز میزان غلظت سود مصرفی در فرآیند استیلزدایی آن ،جهت تولید
کیتوزان با فعالیت زیستی باال را موثر گزارش نمودند ،بهطوریکه برای
کیتوزان تولید شده از ضایعات میگو با روش ماکروویو در غلظت 0/5
میلیگرم بر میلیلیتر توان احیاکنندگی برابر با  0/49تا  2/28را
مشاهده کردند که بیشترین مقدار آن در زمانی مشاهده شد که
کیتین کمترین اندازه را دارا بود Yen .و همکاران ( )2008عنوان
کردند که کیتوزانهای خرچنگ در غلظت  0/1میلیگرم برمیلیلیتر،
توان احیایی جزئی و در غلظت 10میلیگرم بر میلیلیتر ،توانایی احیا
کنندگی متوسطی را نشان میدهند .بهنظر میرسد کیتوزان حاصل
از پوسته خرچنگ و پوسته میگو در این مطالعه از توان احیایی باالیی
برخوردار نیستند .اما برعکس کیتوزانهای حاصل از پوسته میگو مورد
استفاده در این مطالعه از قدرت باالیی در کیالتکنندگی یون آهن
برخوردار بودند ،بهطوریکه در غلظت  10میلیگرم بر میلیلیتر تمام
یونهای آهن کیالته شده بودند .نتایج مشابهی نیز توسط  Yenو
همکاران ( 2008و  )2007درخصوص توانایی کیالتهکنندگی یونهای
آهن بهوسیله کیتوزان استخراج شده از پوسته خرچنگ و ساقه قارچ
گزارش شد.
توانایی کیالتهکنندگی یون آهن توسط کیتوزان ،دارای مکانیسم
پیچیدهای است که عوامل زیادی بر آن اثرگذار هستند ( Inoueو
همکاران .)1998 ،بهطور مثال کیالتهکنندگی مستلزم اتصال یون
آهن با گروههای هیدروکسیل و آمین بهترتیب در کربنهای دوم و
ششم از مولکول کیتوزان است (Yenو همکاران .)2008 ،میزان
قابلیت کیالتهکنندگی یون آهن توسط کیتوزان میتواند متأثر از درجه
استیلدار شدن آن باشد بهطوریکه کیتوزانهای بهطور کامل استیل
دارشده از قدرت کمتری در کیالتهکنندگی برخوردارند ( Qinو همکاران،
1993؛  Younesو همکاران.)2016 ،
فعالیت آنتیاکسیدانی کیتوزانهای تهیه شده اثربخشی بیشتری
را در کیتوزان  C100نسبت به سایر کیتوزانها نشان داد و اثر بخشی
کیتوزانهای میگو با زمان  -Nاستیلزدایی آنها رابطه مستقیمی
داشت .برحسب توانایی مهار رادیکالهای پراکسید هیدروژن و توانایی
کیالتهکنندگی یونهای آهن ،همه کیتوزانهای میگو از توانایی خوبی
برخوردار بودند .افزایش زمان - Nاستیلزدایی منجر به تهیه کیتوزان
با درجه استیلزدایی باالتر میشود .بنابراین تعداد گروههای آمینی
بیشتری بر روی کربن شماره  2در ساختار کیتوزان قرار میگیرد و
این امر منجر به افزایش ویژگیهای آنتیاکسیدانی میگردد (Seedevi
و همکاران.)2017 ،
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

یونهای فلزی با وزن مولکولی متوسط میتوانند واکنش زنجیرهای
در پراکسیداسیون لیپیدها را آغاز نمایند لذا حضور آنها منجر به
 از آنجاییکه یونهای آهن نیز.اختالل در طعم و مزه در غذا میشود
،یکی از مؤثرترین پیش اکسیدانها در مواد غذایی بهشمار میروند
قابلیت کیالتکنندگی این یون توسط کیتوزان میتواند در کاهش
اثرات نامطلوب در غذاهای فرموله شده اهمیت بهسزایی داشته باشد
.)2011 ، و همکارانAnraku ؛2017 ،Shahidi  وAmbigaipalan(
، و اسیداسکوربیک از لحاظ فعالیت آنتی اکسیدانیBHA اگرچه
EDTA  و نیزDPPH قدرت احیاکنندگی و قدرت مهار رادیکالهای
بهلحاظ کیالتکنندگی یونهای آهن ترکیبات آنتیاکسیدانی خوبی
بوده و از افزودنیهای غذایی محسوب میشوند که از آنها در مقادیر
 اما میتوان بهجای آنها از.میلیگرم در غذا استفاده میگردد
کیتوزانهای حاصل از پوسته میگو در مقادیر گرم در مواد غذایی بهره
 کیتوزانهای پوسته میگو میتوانند بهعنوان عامل، بنابراین.جست
حفاظتی برای کمک به انسان در کاهش آسیبهای اکسایشی عمل
.نمایند
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