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چکیده
با بهینهسازی روشهای استخراج ترکیبات دریایی ،میتوان درصد باالیی از کیتین و کیتوزان را از پسماند و پوستههای گونههای ارزشمند
دریایی جهت مصارف دارویی و صنعتی استحصال نمود .در این پژوهش از پوسته ضایعات میگوی ( )Litopenaeus vannameiو خرچنگ
( (Portunus pelagicusبهعنوان دور ریز محصوالت فرآوری شده ،جهت استخراج این دو ترکیب با ارزش استفاده شده است .برای استحصال
کیتین از دو روش استفاده شد .در روش اول پروتئینزدایی با  ،%10 NaOHکانیزدایی با  ،%15 HCLچربیزدایی با  %15 NaOHو رنگبری
با استون انجام گرفت .در روش دوم رنگبری با هیپوکلریت سدیم  ، %3کانیزدایی با  HCLیک موالر و سپس پروتئینزدایی توسط  NaOHیک
موالر انجام شد .با استیلزدایی کیتین حاصله ،کیتوزان بهدست آمد .درصد استحصال کیتین از پوسته میگو و خرچنگ با روش اول بهترتیب %75/3
و  %58و با روش دوم بهترتیب  %30/26و  %37/8محاسبه شد .روش اول استخراج کیتین ،برای تولید کیتوزان انتخاب شد .درصد کیتین موجود
در چنگال و پاهای راهروی خرچنگ ( )%58±0/07و بندهای بدن میگو ( )%81±0/12بیشتر از پوسته بخش کاراپاس بود ( .)P<0/05درصد
استحصال کیتوزان از پوسته میگو  %29/3و از پوسته خرچنگ  %31/2بود .درجه داستیالسیون کیتوزان بهدست آمده از پوستههای کیتینی دوگونه
در این تحقیق( %45 ،پوسته میگو) و  ( % 52/63پوسته خرچنگ) محاسبه شد .استفاده از دور ریزهای میگو و خرچنگ در جهت تولید کیتین و
کیتوزان عالوه بر حفظ محیط زیست و حذف پسماند ،میتواند منجر به تولید محصوالت با ارزش اقتصادی شود.
کلمات کلیدی :کیتین ،کیتوزانPersian Gulf ،Portunus pelagicus ،Litopenaeus vannamei ،
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولbita.archangi@gmail.com :
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هردانی و همکاران

بهینهسازی استحصال کیتین و کیتوزان خالص از پوسته کیتینی گونههای....

مقدمه
کیتین از منابع با ارزش با منشاء دریایی میباشد که امروزه
بهطور گستردهای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .تولید
ساالنه کیتین در سیستمهای آبی در حدود  106 -108تن تخمین
زده شده است (موسوینسب و همکاران .)1393 ،بهطور میانگین ساالنه
حدود  %40-70از سختپوستان دریایی (عمدتاً میگو و خرچنگ) صید
شده تبدیل به ضایعات میشوند (ساالنه حدود  60هزار تن) که حدود
 %20-30اسکلت خارجی این سختپوستان را کیتین تشکیل میدهد
( Alishahiو همکاران .)2011 ،پسماندهای ارگانیک دریایی از شیالت
و آبزی پروری منابع عمده این پلیمر هستند .هرچند ضروری است که
فرایندهای استخراج و بازیافت این ماده باارزش ،بهینهسازی شوند.
کیتین فراوانترین بیوپلیمر بعد از سلولز است که بهطور گسترده در
بیمهرگان دریایی ،حشرات ،قارچها و مخمر ( Mahdy Samarو همکاران،
 )2013و بهمقدار زیادی در پوسته میگو و خرچنگ یافت میشود
( Wangو  .)2007 ،Xingپوسته سختپوستان از  3عنصر اساسی
کیتین ،مواد معدنی و پروتئین ساخته شده است که در آن کیتین به
عنوان یک اسکلت عمل میکند ،درحالیکه بخشهای مواد معدنی که
عمدتاً نمکهای کربنات معدنی هستند ،قدرت الزم برای پوسته را
فراهم میآورند .کیتین پوسته دارای یک ساختار فیبری است که با
پروتئینها در مجموعههای کیتین -پروتئین مرتبط است (Synowiecki
و  .)2003 ،Al-Khateebپسماند پوسته سختپوستان شامل %30-40
پروتئین %30-50 ،کربنات کلسیم و %20-30کیتین است ولی این
ترکیبات بسته به نوع گونه و فصل ،میتواند متفاوت باشد ( Choو
همکاران .)1998 ،کیتین یک پلیساکارید خطی بلند متشکل از
واحدهای آمینومونوساکارید ( -Nاستیل گلوکز آمین) است (،Kurita
 .)2006بهعبارتی پلیساکاریدی نیتروژندار بوده که دارای ظاهری
سفید رنگ مانند خرده کاغذ ،سخت ،غیراالستیک و نامحلول در آب،
محلولهای غلیظ و قلیایی است و در اکثر صنایع موارد مصرف دارد
( .)2001 ،Khorکیتوزان مشتقی از کیتین است که بهواسطه داستیله
شدن قلیایی کیتین ،حاصل میشود .نام علمی آن  -βدی ))4←1
 2آمینو-2-داکسی- α-گلوکان بوده و فرمول بسته آن بهصورت C4H11NO4میباشد ( Bolatو همکاران .)2010 ،کیتوزان بهواسطه
حذف گروه استیلی و ایجاد گروه آمینی ،خاصیت بازی پیدا کرده و
یک پلیمر جداگانه با خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت محسوب
میشود ( Pariserو  .)1988 ،lombardiکیتوزان به سختی در آب قابل
انحالل است ولی در اسیدهای آلی مانند اسیدفورمیک و اسیداستیک
قابلیت انحالل ضعیفی دارد ( Bolatو همکاران .)2010 ،جداسازی
کیتین نیاز به حذف ترکیبات معدنی و پروتئین از مواد خام دارد .با
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وارد کردن کیتین حاصله در محیط قلیایی هیدروکسیدسدیم و پتاسیم
غلیظ ( )%30-60W/Vدر دمای جوش ،کیتوزان بهدست میآید .این
ماده توسط اسید ،ساختاری کریستالی پیدا میکند و آنرا میتوان از
محلول اسیدی توسط محیط قلیایی بازیابی کرد ( Synowieckiو Al-
 .)2003 ،Khateebامروزه کیتین و شکل داستیله آن (کیتوزان) جهت
استفاده در داروسازی ،کشاورزی ،تحقیقات زیستپزشکی و تهیه و
نگهداری مواد غذایی بهطور گستردهای مورد مطالعه قرار گرفتهاند
( Vázquezو همکاران .)2013 ،از پژوهشهای انجام شده در کشور
بر روی تولید کیتین و کیتوزان از میگو میتوان به تحقیقات طاهری
و همکاران ( ،)1392غیاثالدین و همکاران ( )1390و پورمراد و
همکاران ( )1384و در زمینه تولید کیتین و کیتوزان از بخشهای
مختلف پوسته خرچنگ نیز به مطالعه انجام گرفته توسط خاکشور و
پازوکی (1395و  )1393اشاره کرد ،ولی در مورد تولید کیتین از
بخشهای مختلف میگو و بر پایه دو روش شیمیایی مقایسهایی
مطالعهایی گزارش نگردیده است .در این روشها سرعت و میزان
استحصال کیتین ،کیفیت کیتین استخراجی ،مقرون بهصرفه و
دوستدار محیط زیست بودن مالک برتری است .در ایران با توجه به
منابع فراوان میگو و خرچنگ در آبهای جنوبی کشور ،صنعت پرورش
میگو و پردازش آن و صنایع غذایی تولیدکننده غذاهای دریایی،
انبوهی از ضایعات بهصورت سر و پوسته تولید میشوند .این ضایعات
که بهدلیل مشکالت تکنولوژیکی نظیر عدم انحالل در آب و مقاومت
در برابر تجزیه زیستی و همینطور فساد سریع ،میتوانند مشکالت
فراوان زیستمحیطی و بهداشتی را برای تولیدکنندگان آن فراهم
آورند ،میتوانند منبع مهمی برای تولید کیتین و کیتوزان بهحساب
آیند .هدف این پژوهش استحصال کیتین از بخشهای مختلف پوسته
(با دو روش شیمیایی) میگوی  Litopenaeus vannameiو خرچنگ
 Portunus pelagicusبا اندازهگیری پارامترهای موثر در تعیین کیفیت
کیتین بهمنظور تولید بهینه و با کیفیتتر کیتین از این دو گونه و
همینطور تولید کیتوزان بوده است.

مواد و روشها
پوستههای میگوی گونه  Litopenaeus vannameiاز مراکز فراوری
و بستهبندی محصوالت شیالتی ،بازار ماهیفروشان خرمشهر و سایتهای
پرورش میگو در چوئبده آبادان در سال  1393تهیه شد .نمونههای
خرچنگ گونه  Portunus pelagicusاز نواحی جزر و مدی سواحل
خلیج فارس در خوزستان جمعآوری شد .پوسته میگو و خرچنگ از
ضایعات گوشت و محتوای پروتئینی آن بهصورت دستی جداسازی
شد .سپس پوستههای تمیز شده جهت آبگیری و خشک شدن در
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محیط با تهویه مناسب قرار داده شد .نمونهها درون پالستیکهای زیپی
قرار گرفته و به آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه علوم و فنون دریایی
خرمشهر منتقل شدند.
تعیین محتوای رطوبت پوستههای میگو و خرچنگ :محتوای
رطوبت تکههای توزین شده پوست میگو و خرچنگ پس از آبگیری با
دستمال جاذب رطوبت ،براساس روش  Websterو همکاران (،)2014
با فرمول زیر محاسبه گردید:
×100

وزن −وزن خشک
وزن تر

= درصد محتوای رطوبت

استخراج شیمیایی کیتین :در این پژوهش دو روش شیمیایی
متفاوت برای استخراج کیتین بهکار برده شد .در روش اول برای
پروتئینزدایی از محلول  %10 NaOHبه نسبت  ،)25°C(1:5کانیزدایی
با محلول  ،)80°C( %15 HCLچربیزدایی توسط محلول NaOH
 )70°C( %15و رنگبری با استون به نسبت  1:10صورت گرفت (پورمراد
و همکاران .)1384 ،در روش دوم استخراج کیتین ابتدا رنگبری با
هیپوکلریت سدیم  3درصد ( )100°Cطی دو مرحله انجام شد .جهت
کانیزدایی از  HCLیک موالر ( )70°Cو برای پروتئینزدایی از NaOH
یک موالر ( )100°Cاستفاده شد ( Kayaو همکاران .)2015 ،سپس
عدم انحالل نمونههای کیتین حاصل از هر دو روش در اسیدکلریدریک
 %2و حالل آلی (استون و اتانول) مورد بررسی قرار گرفت.
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تعیین درصد استحصال کیتوزان :بهمنظور تعیین این خصوصیت
از فرمول زیر استفاده شد ( Lertsutthiwongو همکاران:)2002 ،
×100

×100

وزن باقیمانده)گرم(
وزن نمونه)گرم(

= درصد خاکستر

تعیین درصد استحصال کیتین :بهمنظور تعیین درصد استحصال
کیتین از فرمول زیر استفاده شد ( Lertsutthiwongو همکاران:)2002 ،
×100

وزن کیتین تولیدی
وزن اولیه پوسته میگو

0/1گرم کیتوزان با محلول  0/1 HCLموالر در دمای اتاق بهخوبی
حل گردید و به آن  5الی  6قطره متیل اورنژ اضافه شد .محلول
کیتوزان صورتی -قرمز رنگ با  0/1 NaOHموالر تیتراسیون شد تا
زمانیکه رنگ محلول به نارنجی -زرد تغییر کند ( .)2001 ،Jiangدرجه
داستیالسیون براساس فرمول زیر محاسبه گردید:
× 0.016

و خرچنگ :با افزودن  100میلیلیتر  %50 NaOHبه هر یک از نمونههای
کیتین و سپس جوشاندن آنها بهمدت دو ساعت انجام پذیرفت .نمونهها
تا سرد شدن در دمای اتاق بهمدت  30دقیقه در زیر هود قرار داده شدند.
سپس برای حفظ ماده جامد (کیتوزان) ،نمونهها بهطور مدام با
 %50 NaOHشست و شو و فیلتر شدند .کیتوزان به رنگ سفید-کرمی
بهدست آمد .نمونه کیتوزان بهصورت پوشیده نشده در آون 120°C
بهمدت  24ساعت خشک گردید ( Burrowsو همکاران.)2007 ،

C2 V 2

C1 V 1 −

M×0.0994

سنجش ظرفیت پیوند به آب کیتوزان

=

)DD (%

(Water :WBC

 :)Binding Capacityدر ابتدا میکروتیوب توزین شده و به  0/05گرم
کیتوزان ،یک میلیلیتر آب افزوده شد .بهمدت یک دقیقه با ورتکس
مکانیکی بهخوبی مخلوط شد و محتویات بهمدت  30دقیقه ،در هر
 10دقیقه بهمدت  5ثانیه بهطور متناوب تکان داده شده و پس از
سانتریفیوژ ( )3000rpmبهمدت  25دقیقه ،مایع رویی با دقت جدا
شد و لوله مجددا توزین گردید ( Hossainو  .)2014 ،Iqbalمیزان
ظرفیت اتصال به آب کیتوزان از رابطه زیر محاسبه گردید:
×100

پیوند به آب)گرم(
وزن اولیه نمونه)گرم(

=)WBC(%

سنجش ظرفیت پیوند به چربی کیتوزان (Fat Binding :FBC

 :)Capacityدر ابتدا میکروتیوب توزین شده و به  0/05گرم کیتوزان،
یک میلیلیتر روغن سویا افزوده شد .بهمدت یک دقیقه با ورتکس
بهخوبی مخلوط شد و محتویات بهمدت  30دقیقه ،در هر  10دقیقه
بهمدت  5ثانیه بهطور متناوب تکان داده شده و پس از سانتریفیوژ
( )3000rpmبهمدت  25دقیقه ،مایع رویی با دقت جدا شد و لوله
مجددا توزین گردید ( Hossainو  .)2014 ،Iqbalمیزان ظرفیت پیوند
به چربی کیتوزان از رابطه زیر محاسبه گردید:

= درصد کیتین تولیدی

فرایند تهیه کیتوزان از کیتینهای استحصالی پوسته میگو

وزن اولیه کیتین

محاسبه درجه داستیالسیون (:)Degree of Deacetylation :DD

سنجش درصد خاکستر (موادمعدنی) کیتینهای استخراجی:
با قرار دادن مقدار مشخصی از نمونههای کیتینی در بوته چینی ،در
کوره (  )550°Cبهمدت چهار ساعت و سنجش تفاوت وزن نمونه اولیه
و نمونه ثانویه ،براساس روش تغییر یافته (A.O.A.C 991/01 )1990
درصد خاکستر محاسبه شد:

وزن کیتوزان تولیدی

= درصد کیتوزان تولیدی

×100

پیوند به چربی)گرم(
وزن اولیه نمونه)گرم(

=)FBC(%

نتایج
درصد رطوبت پوسته میگو و خرچنگ :درصد رطوبت پوستهها
براساس اختالف میانگین وزن خیس و خشک پوسته بخشهای مختلف
اسکلت خارجی میگو و خرچنگ در جدول 1آورده شده است .نتایج
بررسیهای انجام شده بر پایه آنالیزهای آماری نشان داد که اختالف
معنیداری بین درصد رطوبت پوسته کاراپاس میگو با پوسته بندهای
میگو و همینطور بین پوسته چنگال و پاهای راهروی خرچنگ با پوسته
کاراپاس آن وجود دارد (.)P<0/05
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جدول : 1نتایج اندازهگیری درصد رطوبت پوستههای میگو وخرچنگ ()Mean±SD
پوسته کاراپاس میگو

پوسته بندهای میگو

پوسته کاراپاس خرچنگ

پوسته چنگال و پاهای راهروی خرچنگ

%50±0/17

%48/44 ±0/35

%38/4± 0/28

%48/53± 0/39

مشخصات کیتین استخراجی با روش اول و دوم :مقایسه
درصد محتوای کیتین استحصالی (بعد از انجام مراحل پروتئینزدایی
و کانیزدایی) از روش اول و دوم ،با توجه به جداول  2و  3نشان داد

که این محتوا تا حدودی برابر است ولی این درصد در بخشهای
مختلف پوسته میگو و خرچنگ تفاوت معنیداری دارد.

جدول :2مشخصات کیتین استخراجی از بخشهای مختلف پوسته میگو و خرچنگ با روش اول
کیتین

خصوصیت

درصد محتوای

استخراجی

ظاهری

کیتینی

کیتین کاراپاس میگو
کیتین پوسته بندهای بدن میگو
کیتین کاراپاس خرچنگ
کیتین پوسته چنگال و پاهای راهروی خرچنگ

پودر کرمی رنگ
پودر شیری رنگ
پودر کرمی متمایل به سفید
پودر سفید متمایل به زرد روشن

<90
<98
<90
<95

pH

7-7/5
7/2-8
7/5-8
7-7/5

درصد

درصد خاکستر (درصد

رطوبت

نسبت به وزن خشک)

>15
>10
>20
>15

>1
>1
>1
>1

جدول :3مشخصات کیتین استخراجی از بخشهای مختلف پوسته میگو و خرچنگ با روش دوم
کیتین

خصوصیت

درصد محتوای

استخراجی

ظاهری

کیتینی

کیتین کاراپاس میگو
کیتین پوسته بندهای بدن میگو
کیتین کاراپاس خرچنگ
کیتین پوسته چنگال و پاهای راهروی خرچنگ

پودر کرمی رنگ
پودر شیری رنگ
پودر کرمی متمایل به سفید
پودر سفید متمایل به زرد روشن

<90
<95
<93
<97

سنجش درصد خاکستر (موادمعدنی) کیتینهای استخراجی:
نتایج سنجش خاکستر کیتینهای استخراجی با روشهای اول و دوم
در جدول  4نشان داده شده است .درصد خاکستر در روش دوم کمتر از

pH

7/5-8
7-8
7-8
7-8

درصد

درصد خاکستر (درصد

رطوبت

نسبت به وزن خشک)

>15
>10
>15
>10

>1
>1
>1
>1

روش اول استخراج کیتین دیده شد .نتایج آنالیز آماری دادهها نشان
داد که اختالف معنیداری ( )P< 0/05بین درصد خاکستر کیتین
استحصالی با روش اول و دوم از پوسته میگو و خرچنگ وجود دارد.

جدول  :4نتایج اندازهگیری میزان خاکستر کیتینهای استحصالی (درصد نسبت به وزن مرطوب) ()Mean±SD
خاکستر کیتین میگو (روش اول)

خاکستر کیتین خرچنگ (روش اول)

خاکستر کیتین میگو (روش دوم)

خاکستر کیتین خرچنگ (روش دوم)

%82±0/01

%87±0/03

%39 ±0/06

%38±0/03

درصد استحصال کیتین از بخشهای مختلف اسکلت خارجی
میگو و خرچنگ :نتایج نشان داد که درصد استحصال کیتین از
پوسته میگو و خرچنگ با روش اول (بهترتیب  %75/3برای میگو و
 %58برای خرچنگ) بیشتر از روش دوم (بهترتیب  %30/26برای
پوسته میگو و  %37/8برای پوسته خرچنگ) است .لذا برای بررسی
میزان استحصال کیتین از بخشهای مختلف میگو و خرچنگ از روش
اول استفاده شد .آنالیز آماری دادهها نشان داد که اختالف معنیداری
( )P<0/05بین درصد کیتین استخراج شده از پوسته چنگال و پاهای
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راهروی خرچنگ و بندهای بدن میگو با درصد کیتین استحصالی از
کاراپاس آنها وجود دارد.
نتایج حاصل از استحصال کیتوزان
درصد استحصال کیتوزان :در این پژوهش ،درصد استحصال
کیتوزان از پوسته میگو  %29/3و از پوسته خرچنگ  %31/2بود.
درجه داستیالسیون ( :)DDدر تحقیق حاضر ،درجه داستیالسیون
کیتوزان تولیدی خرچنگ  %52/63و میگو  %45و کیتوزان تجاری

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

تهیه شده از پوسته خرچنگ از شرکت سیگما -آلدریچ (هند) %72
محاسبه شد.
ظرفیت پیوند با آب ( )WBCو چربی کیتوزان (:)FBC
جدول  5خصوصیات عملکردی پنج نمونه کیتوزان در ظرفیت پیوند
با آب و چربی را نشان میدهد .ظرفیت پیوند با آب در برخی کیتوزانهای
استحصالی و ظرفیت پیوند با چربی تقریباً در تمامی کیتوزانهای
استحصالی نسبت به نمونه تجاری بیشتر مشاهده شد.
جدول  : 5خصوصیات عملکردی کیتوزان
نمونه

)WBC (%
*

کیتوزان میگو ()Chtm
کیتوزان کاراپاس میگو ()Chtcs
کیتوزان پوسته میگو ()Chtss
کیتوزان خرچنگ
کیتوزان تجاری سیگما

568
690
350
571
564

)FBC (%

465
664
442
609
450

*کیتوزان شامل مخلوطی از پوستههای بند پشتی و کاراپاس میگو

بحث
در تحقیق حاضر ،بررسی درصد رطوبت پوسته بخشهای مختلف
میگو و خرچنگ نشان داد که پوسته کاراپاس میگو نسبت به پوسته
بندهای میگو رطوبت بیشتری دارد و این مورد برای پوسته خرچنگ
بالعکس است .آن چه از نتایج تحقیق حاضر استنباط شد بیانگر این
است که میزان محتوای کیتین استحصالی از کاراپاس میگو و خرچنگ
نسبت به کیتین استحصالی از پوسته بخشهای دیگر بدن ،کمتر است.
علت آنرا میتوان بهوجود میزان بیشتری چربی در پوسته کاراپاس
نسبت به پوستههای بند پشتی نسبت داد ( Limpanavechو همکاران،
 .)2008این حجم از چربی در جریان مراحل استحصال کیتین حذف
شده و مقدار کیتین استحصالی را بهطور چشمگیری کاهش میدهد.
با توجه به نتایج بهدست آمده از درصد استحصال کیتین از بخشهای
مختلف میگو و خرچنگ ،میزان رطوبت و چربی این بخشها و نتایح
حاصل از بررسی ظرفیت پیوند به آب و چربی کیتوزان استحصالی،
هرچند میزان کیتین استخراجی از کاراپاس میگو و خرچنگ اندک
بوده ولی پیشنهاد میشود که در تهیه کیتوزان از ترکیب هر دو بخش
کاراپاس و پوسته بندها استفاده گردد زیرا در بسیاری از موارد به
ترکیبی برای جذب بهتر و باالتر آب و چربی نیاز است که این مورد
در کیتوزان استحصالی کاراپاس میگو دیده شد.
نتایج سنجش درصد خاکستر (نسبت به وزن خشک) نشان داد
که میزان مواد معدنی کمی ( )>%1در کیتین استحصالی با هر دو

روش وجود دارد درحالیکه درصد خاکستر محاسبه شده نسبت به وزن
مرطوب در هر دو روش شیمیایی استحصال کیتین بیانگر این است
که در کیتین تولیدی با روش دوم ،جداسازی ناخالصیهای معدنی
نسبت به روش اول ،بهتر انجام شده است و بنابراین خلوص باالتری
دارد درحالیکه روش اول ،منجر به تولید بیشترین مقدار کیتین شده
است .کاربرد مناسب نسبت پوسته به اسید ،همزدن کافی ضمن تماس
پوستهها با اسید و همچنین شستشوی مناسب مواد باقیمانده بر روی
کاغذ صافی پس از صاف کردن ،ازجمله نکات موثر بر محتوای خاکستر
و از بین بردن کربناتها و فسفاتها در نمونه کیتین است (کرباسی
و همکاران .)1384 ،لذا در تحقیق حاضر ،این نتیجهگیری بهدست
آمد که بهتر است ضمن استفاده از روش اول (بهدلیل درصد باالتر
کیتین استحصالی) ،بهینهسازی شرایط برای دستیابی به کیتین با
خلوص بیشتر صورت گیرد .بهطورکلی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
کیتین استحصالی به درجه حرارتهای استفاده شده حین استخراج
کیتین و مدت زمان آن ،غلظت مواد شیمیایی ،همچنین ،غلظت و
اندازه ذرات پوسته خرد شده بستگی دارد (.)2005 ،Beaulieu
خاکشور و پازوکی ( )1393میانگین درصد کیتین استحصالی از
پوسته بخشهای مختلف خرچنگ دریایی ( )P. segnisرا  %16/3گزارش
دادند که از میزان بهدست آمده در این تحقیق با هر دو روش کمتر
است .موسوینسب و همکاران ( )1393درصد کیتین و کیتوزان بهدست
آمده از پوسته میگوی  Penaeus semisulcatusرا بهترتیب %28/36
و  %19/43گزارش نمودند Kamala .و همکاران ( )2013درصد کیتین
و کیتوزان استحصالی از پوسته میگوی  P. styliferaرا بهترتیب %32
و  %54/31گزارش کرده بودند.
درصد استحصال کیتوزان از پوسته خرچنگ شناگر آبی در این
پژوهش %31/2 ،محاسبه شد که با نتایج تحقیقات  Divyaو همکاران
( )2014که درصد کیتوزان استحصالی از خرچنگ را بین %30-36/7
عنوان کرده بودند ،مطابقت دارد ( Divyaو همکاران .)2014 ،آنها
همچنین درصد کیتوزان استحصالی از ضایعات پوسته میگو را %46
گزارش دادند که از مقدار اندازهگیری شده در این پژوهش بیشتر
است .خاکشور و پازوکی ( )1393میانگین درصد کیتوزان استحصالی
پوسته خرچنگ دریایی را  %12/86عنوان کردند که از مقدار محاسبه
شده در این پژوهش کمتر است .براساس تحقیقات انجام شده توسط
 Abdouو همکاران ( )2008درصد استحصال کیتوزان از ضایعات میگو،
 %21-23گزارش شده بود که از درصد کیتوزان استحصالی از میگو
در این پژوهش کمتر است.
طبق تحقیقات انجام شده ،تفاوت مشاهده شده در درصد کیتین
و کیتوزان استخراج شده از پوسته میگو و خرچنگ به نوع گونه
) Shahidiو  ،)1991 ،Synowieckiجنس (خاکشور و همکاران،)1391 ،
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اندازه ،زیستگاه و تفاوتهای فصلی ( Felicityو همکاران)2007 ،
بستگی دارد .زمان واکنش نیز اثر مثبتی بر روی درصد کیتین و
کیتوزان استحصالی از پوسته دارد (Yenو همکاران.)2009 ،
در این پژوهش ،درجه داستیالسیون کیتوزان تولیدی خرچنگ
 %52/63و میگو  %45و کیتوزان تجاری سیگما  %72محاسبه شد.
درجه داستیالسیون کیتوزان به جهت نشان دادن بارکاتیونی مولکول
بعد از انحالل در اسید ضعیف ،بسیار مهم میباشد (.)2005 ،Beaulieu
 Muslimو همکاران ( )2013درجه داستیالسیون کیتوزان تجاری
معمولی را بین  %66-95گزارش دادند ( Muslimو همکاران.)2013 ،
 Revathiو همکاران ( )2012درجه داستیالسیون کیتوزان استخراج
شده از میگوی  Metapenaeus dobsoniرا  %55/95گزارش دادند که
از درجه داستیالسیون میگوی پژوهش حاضر ،بیشتر استMirzadeh .
و همکاران ( )2002روشی ساده را برای استخراج کیتین و کیتوزان
از میگوی خلیج فارس عنوان کردند که درجه داستیالسیون کیتوزان
تولیدی در آن %43 ،گزارش شده است Atanada .و )2016( Sumaila
میزان درجه داستیالسیون کیتوزان از میگوی  Penaeus notialisرا
بیشتر از  %50گزارش دادند .الزم بهذکر است که استفاده از روشهایی
نظیر  NMRمیزان درجه داستیالسیون را بهطور دقیقتری نشان
میدهند ولی با توجه به هزینههای باالی آن بسیاری از تولیدکنندهها
از روش تیتراسیون اسید -باز یا رنگسنجی بهعنوان سریعترین و
آسانترین روش استفاده میکنند .درجه داستیالسیون با توجه به
مدت زمان و دمای واکنش  ،غلظت هیدروکسیدسدیم استفاده شده
و نوع منبع پوسته کیتینی میتواند متفاوت باشد (.)2005 ،Beaulieu
به طورکلی ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کیتوزان تجاری
سیگما )% 564( WBC ،کمتری نسبت به کیتوزان تولیدی از میگو
( )%568و خرچنگ ( )%571دارد .مقایسه  FBCکیتوزان تجاری سیگما
و کیتوزانهای تولیدی در این پژوهش نیز نشان میدهد که کیتوزان
تجاری سیگما )%450( FBC ،کمتری نسبت به کیتوزان تولیدی از
میگو ( )%465و خرچنگ ( )%450دارد .وزن مولکولی ( )MWکیتوزان
یکی از ویژگیهای مهم است که تا حد زیادی بر خواص شیمیایی و
فیزیولوژیکی آن تاثیر میگذارد .وزن مولکولی کیتوزان متناسب با
ویسکوزیته آن است .امروزه ،مطالعاتی وجود دارد که اثبات میکند
پلیساکاریدهای چسبنده میتوانند بهخوبی با چربی و کلسترول پیوند
دهند ( Kanauchiو همکاران .)1995 ،وزن مولکولی کیتین بومی بیش
از یک کیلو دالتون گزارش شده است با اینحال واکنشهای شیمیایی
سخت ،منجر به پایین آوردن وزن مولکولی کیتوزان میشوند .بهعبارتی
وزن مولکولی کم میتواند با روشهایی نظیر واکنشهای آنزیمی یا
شیمیایی حاصل گردد .زمانیکه زنجیره مولکولی کوتاه میشود ،تمایل
پیوند کیتوزان به پیوند با آب و انحالل با آن افزایش مییابد (،Roberts
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 .)1992بهطورکلی ،وزن مولکولی کیتوزان با ژل تراوا (،)Gel permeation
اندازهگیری کروماتوگرافی ،پراکندگی نور و ویسکوزیتی سنجیده میشود
( .)2005 ،Beaulieuبنابراین پیشنهاد میگردد تحقیقات تکمیلی جهت
بررسی وزن مولکولی و درجه خلوص کیتوزانهای مورد آزمایش انجام
شوند.
 Kumariو همکاران ( )2016میزان  WBCکیتوزان میگوی Caragon
 caragonرا  %358و کیتوزان تجاری را  %520گزارش دادند که از WBC
کیتوزانهای مورد بررسی در این پژوهش ،کمتر است Cho .و همکاران
( )1998و Noو همکاران ( )2000ظرفیت پیوندآب به کیتوزان را حدود
 %355-611گزارش دادند که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.
 Noو همکاران ( )2003علت کاهش  WBCرا خصوصیات فیزیکوشیمیایی
خاص کیتین و کیتوزان دانستند که خواص عملکردی آنها را تحت
تاثیر قرار میدهد و این در بین گونهها و روشهای مختلف استخراج
کیتین و کیتوزان ،متفاوت است ( Noو همکاران .)2003 ،در حقیقت
زمانی  WBCافزایش پیدا میکند که مرحله حذف مواد معدنی قبل
از مرحله حذف مواد پروتئینی در جریان تولید کیتین و بعد از آن
داستیالسیون باشد (Tajikو همکاران ،)2008 ،از طرفی فرایند رنگزدایی
بر روی کاهش  WBCتاثیرگذار است ( Routو همکاران.)2001 ،
 Choو همکاران ( )1998ظرفیت پیوند با چربی کیتوزان را
 %314-535گزارش دادند که با نتایج این پژوهش مطابقت داردRout .
( )2001میانگین  FBCکیتوزان تجاری را  %587گزارش داد که با
توجه به نتایج این پژوهش ،از  FBCخرچنگ مورد نظر ( )%609کمتر
ولی از  FBCکیتوزان میگوی مورد پژوهش ( ،)% 465بیشتر است.
وی همچنین  FBCکیتوزان خرچنگ آب شیرین را ( )%706گزارش
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