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Abstract 
 

Background and purpose: Chitin is one of the main components of crustaceans’ exoskeleton. 

Chitosan is produced by deacetylation of chitin. Molecular weight and degree of deacetylation play important 

roles in biological activity of chitin, chitosan, and their derivatives. So far, various derivatives of chitin and 

chitosan are obtained. The purpose of this study was to prepare derivatives of chitin and chitosan derived from 

the shells of shrimp (Metapenaeus affinis) to compare their antibacterial properties. 

Materials and methods: By investigating different factors, the best condition was determined 

for extracting chitin and chitosan from the shell of Metapenaeus affinis. N-acetyl chitooligosaccharides 

and chitooligosaccharides oligomers were prepared through chemical hydrolysis of chitin and chitosan, 

respectively. The antimicrobial properties of four polymers obtained were investigated on four bacterial 

strains and compared with an emphasis on molecular weight and percentage of deacetylation 

Results: The amounts of ash, moisture, protein, and molecular weight of chitin was found to be 

more than those of chitosan. But, the degree of deacetylation of chitosan was much higher than that of 

chitin. The highest and lowest antibacterial activity was seen in chitooligomers and chitin, respectively. 

Chitin (somewhat) and chitosan showed bacteriostatic properties against most strains. But, the oligomers 

revealed bactericidal activity against most of the strains. 

Conclusion: This study showed that a product with higher purity can be obtained by 

manipulating the extraction method (demineralization and deproteinization). Moreover, antibacterial 

activity is directly related to reduced molecular weight and increased percentage of deacetylation, so, 

oligomers showed more antibacterial properties. 
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  پژوهشی          

  
  

  ـدرانــازنــکــــی مــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )62- 73(   1396سال    مرداد    151بیست و هفتم   شماره دوره 

63  1396، مرداد  151دوره بیست و هفتم، شماره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

به  يگومرهایتوالیو ک توزانیک ن،یتیک يخواص ضد باکتر ي سهیمقا
 ) Metapenaeus affinis( زیسرت دیسف يگویم يدست آمده از پوسته 

 
        1محمد صادق خاکشور

  2یپازوک لهیجم
  

  چکیده
 لیاست يهابا حذف گروه توزانیباشد. کیسخت پوستان م یاسکلت خارج یاصل ياز اجزا یکی نیتیک و هدف: سابقه

 توزانیک ن،یتیک یستیدر خواص ز ياکنندهنیینقش تع لهیو درصد داست یشود. وزن مولکولیحاصل م نیتیمولکول ک ياز رو
 هیمطالعه ته نیهدف ا ریتفاس نیدست آمده است. با ا به توزانیو ک نیتیاز ک یکنون مشتقات مختلفها دارد. تاو مشتقات آن

 ســهی) و مقا Metapenaeus affinis( زیــسر ت دیسف يگویدست آمده از پوسته م توزانیو ک نیتیاز ک يگومریتوالیمشتقات ک
  باشد.یها مآن يباکترخواص ضد

 ياز پوسته توزانیو ک نیتیاستخراج ک يحالت برا نیمختلف، بهتر يسطوح مختلف فاکتورها یبا بررس ها:مواد و روش
 ییایمیش زیدرولیبا ه بیبه ترت دیگوساکاریتوالیو ک دیگوساکاریال تویک لیاست -N يگومرهایاستفاده شد. ال زیسرت دیسف يگویم
بــر وزن  دیــبــا تاک ییایــباکتر يهیچهــار ســو يدست آمده رو به مریپل 4 یکروبیشدند. خواص ضد م هیته توزانیو ک نیتیک

  قرار گرفت. سهیو مقا یمورد بررس لهیو درصد داست یمولکول
 لهیمحاســبه شــد. امــا درصــد داســت توزانیتر از کشیب نیتیک یو وزن مولکول نیرطوبت، پروتئمقدار خاکستر،  ها:یافته

بود.  نیتیو ک گومرهایال تویمربوط به ک بیبه ترت يضد باکتر تیفعال نیترمک ینترشیبود. ب نیتیتر از کشیب یلیخ توزانیک
 تویک لیاست -N يگومرهایاز خود نشان دادند. اما ال کیوستاتیباکتر تیها خاصهیاکثر سو يرو توزانیو ک يتا حدود نیتیک
  داشتند. دالیسیباکتر تیها فعالهیاکثر سو يرو دیگوساکاریتوالیو ک دیگوساکاریال

تــوان ی)، مــینــیو پروتئ یمعدن باتیدر مراحل استخراج (حذف ترک يحاضر نشان داد که با دستکار يمطالعه جینتا استنتاج:
 شیو افــزا یبــا کــاهش وزن مولکــول یمیارتبــاط مســتق یکروبــیکه خواص ضــد م ییجانمود. از آن هیته با خلوص باالتر یمشتقات

  از خود نشان دادند. يترشیب یکروبیخواص ضد م گومرهایتوالیدارد، ک لهیدرصد داست
  

  لهیداست ،یوزن مولکول ،یستیز تی، فعالتوزانیگوکیپوستان، السختواژه هاي کلیدي: 
  

  مقدمه
ــالســا یدر طــ ــاخ يه ــ ر،ی  يرو یمطالعــات مختلف

هــا بــه عنــوان و مشــتقات آن تــوزانیک ن،یتــیک يمرهایپل
 نیتــی. ک)1، 2(فعال صورت گرفته اســت ستیز باتیترک

ســخت  یاســکلت خــارج یاست که بخش اصــل يمریپل
شــدن  لهیبا داســت زین توزانیدهد و کیم لیپوستان را تشک

  شتقات آن و م توزانیک .)3، 4(دیآیدست م نیتیک ینسب
  

 :pazooki2001@yahoo.com Email                                                          یستیزو فناوري دانشکده علوم  ،یبهشت دیتهران، ولنجک، دانشگاه شه -جمیله پازوکی مولف مسئول:
  رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یستیز و فناوري دانشکده علوم ا،یجانوران در یشناس ستیز يدکتر يدانشجو. 1
  رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یستیز و فناوري دانشکده علوم ا،یدر یشناس ستیگروه ز ،استاد. 2
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ــاکــاربرد ــز يه  ،یشــیآرا ،ییغــذاعیدر صــنا يادی
ــاورز ــد یو پزشــک يکش وجــود وزن  نیــ. بــا ا)5(دارن

و  تهیســکوزیو شیباعــث افــزا تــوزانیک يبــاال یمولکول
 یاستفاده در برخ تیمحدود جهیو در نت تیکاهش حالل

 یرو مطالعــات مختلفــنیــ. از ا)1(شــودیمختلف م عیصنا
ـــرا ـــزا يب ـــحالل شیاف ـــوزانیک تی ـــد ت ـــه  لیو تب آن ب

 يکــاربرد يهانهیزم شیافزا جهیو در نت دهایاکارگوسیال
ــاکنون  ــتآن ت ــام شــده اس ــوزانی. ک)6(انج ــراه  ت ــه هم ب

مشــتق شــده از  يدهایگوساکاریتوالیو ک دهایگوساکاریال
و  دانیاکســ یآنتــ ،یکروبیضد م لیبا پتانس یباتیآن ترک

 یکروبــیضــد م تیــفعال یبررس ).7(باشندیضد سرطان م
 ریــاخ يهــاسال یها در طات آنو مشتق توزانیک ن،یتیک

 .)2(را به خود جلب کرده است قیاز محقق ياریتوجه بس
 اتیبــه خصوصــ دایشــد تــوزانیک یکروبیخواص ضد م

ــیزیف ــول ییایمیکوش ــه وزن مولک ــد  یآن از جمل و درص
و کــاهش  لهیدرصــد داســت شیدارد. افــزا یبستگ لهیداست

ــب ال یمولکــول زنو ــوزانیک يگومرهــایدر قال باعــث  یت
در  .)1، 8(شــودیم توزانیک یکروبیضد م تیفعال شیزااف
و  تــوزانیک ن،یتــیک یکروبــیمطالعــه خــواص ضــد م نیا

 يگــویدست آمــده از پوســته مهب يهادیگوساکاریتوالیک
 لهیو درصــد داســت یبر وزن مولکــول دیبا تاک زیسرت دیسف

  قرار گرفت. سهیمورد مقا
  

  مواد و روش ها
  هانمونه يسازو آماده يآورجمع

 Metapenaeus) زیســرت دیســف يگــویم يهــانمونــه

affinis) و با اســتفاده از تــور تــرال  یضمن دیدر قالب ص
دور از ســاحل بنــدر عبــاس در تابســتان  يهاکف از آب

 یشد. پس از شستشو و حذف مواد آلــ يآورجمع 1394
 یها، اســکلت خــارجنمونه يهایناخالص گریمحلول و د

درجــه  55 ي(دمــا کخشــجــدا،  یها به صورت دستآن
). تــا زمــان کــرونیم 250( دیــگــراد) و پــودر گردیســانت

 4 يدار و در دماپیز يهاکیها در پالستنمونه شیآزما
   .شد يدارگراد نگهیدرجه سانت

  
  توزانیو ک نیتیاستخراج ک

تــا  25/0 يهااز غلظت یمعدن باتیحذف ترک يبرا
و مــدت  (Merkcompany) کیدریــکلر دیمــوالر اســ 2

استفاده شد. نســبت پــودر اســکلت  قهیدق 120تا  10زمان 
درجــه  100تا  25 يو دما( w/v) 1:30تا  1:10از  دیبه اس
 Merk) میســد دیدروکســیه ).9(بــود ریــگــراد متغیسانت

company) 400تــا  10مــوالر، زمــان  5تــا  5/0 تبا غلظ 
گراد و نســبت پــودر یدرجه سانت 100تا  20 يدما قه،یدق

 يحالــت بــرا نیبهتــر یبررس يبرا 1:30تا  1:10به باز از 
حــذف  يبــرا). 9(اســتفاده شــد ینیپروتئ باتیحذف ترک

 1:10استخراج شده به نسبت  نیتیک يارنگدانه باتیترک

(w/v)  آن را صــاف  قــهیدق 10پــس از  وبا استن مخلوط
ــدت  ــه م ــا 2کــرده و ب خشــک  طیمحــ يســاعت در دم

ــگرد  میســد تیــپوکلریبــا ه یــی. در ادامــه رنگزدادی
و نسبت مشابه با اســتن  قهیدق 5درصد به مدت  32/0/.32

حالــت  نیمختلف بهتر يهاحالت یبا بررس ).1(انجام شد
موالر،  2 کیدریکلر دی(اس یمعدن باتیحذف ترک يبرا

 1:15گراد و نسبت یدرجه سانت 50 يدما قه،یدق 60 زمان
مــوالر،  2 میســد دیدروکسی(ه ینی) و پروتئدیپودر به اس

گــراد و نســبت یدرجــه ســانت 75 يدمــا قه،یدق 200ان زم
انتخاب شد. با استفاده از  نیتیک دیپودر با باز) و تول 1:20

پــودر  ( w/v) 1:15درصد، نسبت  50 میسد دیدروکسیه
 2گــراد و مــدت زمــان یدرجــه ســانت 100 يدمــا از،به بــ

هــر  انیــدر پا ).1(شــد لیتبــد تــوزانیبــه ک نیتــیساعت ک
صاف،  (Whatman No. 3) لتریکاغذ فمرحله محلول با 
شستشــو و در  یخنثــ pH بــه دنیرســ يبا آب مقطــر بــرا

. درصــد دیــگــراد خشــک گرد یدرجــه ســانت 60 يدمــا
 تــوزانیو ک نیتیک ینیو پروتئ یمعدن باتیرطوبت و ترک

  ).10(شد يریگاستخراج شده اندازه
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 پژوهشی

 Ming-Tsung بــه روش لهیدرصد داست يریگاندازه
 توزانیوک نیتیک یمحاسبه وزن مولکولو ) 11(و همکاران

ـــــا اســـــتفاده از روش زیـــــن ـــــم Mirzadeh ب و  رزادهی
  .انجام شد )12(همکاران

  
 تــویک لیاســت-N و دیگوســاکاریتوالیک يگومرهــایال هیته
  دیگوساکاریال

 تــریلیلــیم 50بــا  نیتــیگرم ک 1 ییایمیش زیدرولیه با
گراد یدرجه سانت 70 ينرمال در دما 7 کیدریکلر دیاس

 تـــویک لیاســـت -N گـــومریســـاعت، ال 3و بـــه مـــدت 
 50با  توزانیگرم ک 1 زیدرولیشد. با ه هیته دیگوساکاریال
در  55 ينرمــال در دمــا 27/6 کیدریــکلر دیاس تریلیلیم

ــانت ــه س ــیج ــراد و ب ــدت  هگ ــاعت ن 3م ــس ــومریال زی  گ
  ).1(شد هیته دیگوساکاریتوالیک

  
  ییایضد باکتر مطالعه

 لیاســت -N تــوزان،یک ن،یتیک ییایضد باکتر تیفعال
 يباکتر 2 يرو دیگوساکاریتوالیو ک دیگوساکاریال تویک

 Staphylococcus aureus (PTCCگــرم مثبــت شــامل 

 2و  Bacillus subtilis (PTCC 1156)و  (1189
 Escherichia coli (PTCCشــامل  یگــرم منفــ يبــاکتر

 Pseudomonas aeroginosa (PTCC 1310)و  (1176
 يهــااز سازمان پژوهش ییایباکتر يهاهیشد. سو یبررس
 ییایــباکتر ونی. سوسپانســدنــدیگرد هیته یو صنعت یعلم

 نتونیمولر ه عیکشت ما يهاطیبه مح هیاستاندارد هر سو
ــراث ( ــاوMerk companyب ــت  ي) ح ــد  1/0غلظ درص

و در  حیاستخراج شده به صورت جداگانه تلقــ يهامریپل
کشــت در ارلــن گــراد و بــه روش یدرجه ســانت 37 يدما

جــذب  يریــگشد. بــا انــدازه يگذارخانهگرم 1متحرك 
ــباکتر يهــاکشــت طیمحــ ) در Optical Density( ییای

و  10، 8، 6، 4، 2، 0زمــان ( یدر طــ nm 640طول مــوج 

                                                
1. Shaking flask method 

ــا 12 ــت) نموداره ــس از کش ــاعت پ ــفعال يس ــد  تی ض
رســم  درصــد 1/0مورد نظر در غلظت  مریپل 4 ییایباکتر
 005/0و  01/0، 05/0،  1/0 يهــــا. از غلظــــتدیــــگرد

و  دیگوساکاریال تویک لیاست -N توزان،یک ن،یتیدرصد ک
ــرا دیگوســاکاریتوالیک ــگانــدازه يب ــرکمتــرکم يری  نیت

کــه  یغلظتــ نیتــر) (کــمMICغلظــت بازدارنــده رشــد (
گراد یسانت جهدر 37 يدر دما ییایکامالً مانع رشد باکتر

فاده شــود) اســتیمــ يساعت گرمخانه گــذار 72به مدت 
  ).1(شد

  

  یافته ها
مــورد اســتفاده  کیدریــکلر دیغلظــت اســ 5 نیاز بــ

 2بــازده از غلظــت  نیبهتر ،یمعدن باتیحذف ترک يبرا
درجــه  50 ي). دمــاA، 1آمد (شکل شماره دستهموالر ب

 یمعــدن بــاتیحذف ترک يدما برا نیبهتر زیگراد نیسانت
ه بازد نیبهتر نیچن). همD، 1شماره  تصویرمحاسبه شد (

 w/v 1:15اســتفاده از نســبت  بــا یمعــدن باتیحذف ترک
 تصــویرآمــد (دســتهبــ قــهیدق 60و زمــان  دیپودر بــه اســ

 1شــماره  تصــویرطــور کــه در ). همــانCو  B، 1شــماره 
و زمــان  دیغلظــت اســ ينشان داده شده است، فاکتورهــا

دارنــد.  یمعــدن بــاتیدر حــذف ترک يدینقش کل ندیفرا
 يپوســتهاز پــودر  ینیپروتئ باتیبازده حذف ترک نیبهتر

 م،یسد دیدروکسیموالر ه 2با استفاده از غلظت  زین گویم
پــودر بــه  w/v 1:20گراد، نســبت  یدرجه سانت 75 يدما

). 2شــماره  تصــویرآمد (دستبه قهیدق 200باز و در زمان 
، نســبت پــودر بــه بــاز فــاکتور 2شماره  تصویربا توجه به 

باشــد.  یمــ ینــیوتئپر بــاتیحذف ترک يبرا يتريدیکل
 اتیآمــده و خصوصــدســتبــه تــوزانیو ک نیتیک ریادمق
آورده شــده  1هــا در جــدول شــماره آن ییایمیکوشــیزیف

تــر و کــم نیتــینسبت بــه ک توزانیک یاست. وزن مولکول
  باشد.یتر مشیبآن به مراتب  يلهیدرصد داست
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راج اســتخ توزانیو ک نیتیک ییایمیکوشیزیف يهایژگیو :1جدول شماره 
  ) Metapenaeus affinis( زیسرت دیسف يگویشده از پوسته م

  

  نمونه
مقدار 

استخراج 
شده(%) 

(%)  

خاکستر 
  )درصد(

رطوبت 
پروتئین   درصد)(

(%)  
وزن 

مولکولی 
  (دالتون)

داستیله 
  )درصد(

  22  450000  21/3±/.1  24/23±/.31  /.66±/.09  6/18±/.21  کیتین

  5/82  26000  49/1±/.08 51/6±/.1  /.39±/.06  2/16±/.1  کیتوزان

  

  

    

    

  
): تاثیر غلظت اسید کلریدریک بر حذف ترکیبات A( :1شماره  تصویر

) پــودر بــه w/v( 1:15درجه سانتی گــراد، نســبت  25معدنی (دماي 
): تــاثیر مــدت زمــان واکــنش بــر Bدقیقه)، ( 30اسید و مدت زمان 

دماي موالر اسید کلریدریک،  5/1حذف ترکیبات معدنی (غلظت 
): تاثیر C) پودر به اسید)، (w/v( 1:15درجه سانتی گراد، نسبت  25

)، 1:10=1) بر حذف ترکیبــات معــدنی ((w/vنسبت پودر به اسید (
ـــت 1:30=5)، (1:25=4)، (1:20=3)، (1:15=2( ـــوالر  5/1)، غلظ م

 30درجه سانتی گــراد و مــدت زمــان  25اسید کلریدریک، دماي 
اکنش بر حذف ترکیبات معدنی (غلظت ): تاثیر دماي وDدقیقه)، (

) پــودر بــه اســید و w/v( 1:15موالر اسید کلریدریک، نســبت  5/1
  دقیقه). 30مدت زمان 

  

  

    

    

  
): تــاثیر غلظــت هیدروکســید ســدیم بــر حــذف A( :2شماره  تصویر

) w/v( 1:15درجه سانتی گراد، نسبت  25ترکیبات پروتئینی (دماي 
): تاثیر مدت زمان واکنش Bدقیقه)، ( 120پودر به باز و مدت زمان 

مــوالر هیدروکســید ســدیم،  2بر حذف ترکیبات پروتئینی (غلظت 
): C) پودر به بــاز)، (w/v( 1:15درجه سانتی گراد، نسبت  25دماي 

ــه بــاز ( ــودر ب ــاثیر نســبت پ ــی w/vت ــات پروتئین ــر حــذف ترکیب ) ب
 2ظت )، غل1:30=5)، (1:25=4)، (1:20=3)، (1:15=2)، (1:10=1((

گراد و مدت زمان درجه سانتی 25روکسید سدیم، دماي موالر هید
): تاثیر دماي واکنش بر حذف ترکیبات پروتئینــی Dدقیقه)، ( 120

) پودر به باز w/v( 1:15موالر هیدروکسید سدیم، نسبت  2(غلظت 
  دقیقه). 120و مدت زمان 

  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
um

s.
m

az
um

s.
ac

.ir
 a

t 1
5:

16
 +

04
30

 o
n 

S
un

da
y 

S
ep

te
m

be
r 

17
th

 2
01

7
Archive of SID

www.SID.ir

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9344-fa.html


     
  و همکار محمدصادق خاکشور     

  1396 مرداد،  151دوره بیست و هفتم، شماره                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                         67

 پژوهشی

N-  استیل کیتوالیگوساکارید و کیتوالیگوســاکارید
ري را از تــکــم MICیتین و کیتــوزان مقــادیر نسبت به ک

میکروبــی ي فعالیت ضــددهندهخود نشان دادند که نشان
تــرین ). کم2باشد (جدول شماره تر این مشتقات میقوي

 1/0تیــب ي رشد کیتین و کیتوزان به ترغلظت بازدارنده
اســــتیل  -MIC Nي درصــــد بــــود. محــــدوده 05/0و 

و  01/0ساکارید نیــز بــین کیتوالیگوساکارید و کیتوالیگو
، جــذب 3درصــد محاســبه شــد. در شــکل شــماره  05/0

 nm 640) در طــول مــوج optical density, ODنــوري (
ـــراي ـــان کشـــت ب ـــوزان و  را در طـــی زم ـــین، کیت کیت

دهــد درصــد نشــان مــی 1/0ها در غلظت الیگومرهاي آن
ر اســاس درصــد مهــار بــاکتري بــکه میــزان فعالیــت ضــد

طــور کــه از یی بیان شده اســت. همــانیی باکتریازاکلنی
توان فهمید، پلیمرهاي استخراجی بر اساس وزن نتایج می

مولکــولی و نــوع ســویه بــاکتري فعالیــت ضــد میکروبــی 
  متفاوتی دارند.

  
رشد کیتین، کیتوزان و  يترین غلظت بازدارندهکم :2جدول شماره 

  هاور مقایسه فعالیت ضد باکتري آنها به منظمشتقات آن
 

کیتوالیگوسا
  کارید

N-  استیل
کیتو 

  الیگوساکارید

MIC )درصد(    
  باکتري هاي مورد مطالعه

  کیتین  کیتوزان

01/0  01./  1./  1 ./<  Staphylococcus 
aureus 

01/0  01./  1./  1./  Bacillus subtilis  

01/0  05./  1./  1 ./<  Pseudomonas 
aeroginosa  

01/0  05./  05./  1./  Escherichia coli  

  

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

(
ذب

ج
در

ول
ط

وج
م

nm
 6

40
)

شاھد

کیتین

کیتوزان

N-استیل کیتو الیگوساکارید 

کیتوالیگوساکارید

  

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
(

ذب
ج

در
ول

ط
وج

م
nm

 6
40

)

شاھد

کیتین

کیتوزان

N-استیل کیتو الیگوساکارید 

کیتوالیگوساکارید

  

  

  
رید استیل کیتوالیگوساکا -Nتاثیر کیتین، کیتوزان،  :3شماره  تصویر

  هاي باکتریاییو کیتوالیگوساکارید روي سویه
  

  بحث
کیفیت کیتین و کیتــوزان اســتخراج شــده از پوســته 

در ایــن فراینــد میگو با توجه به فاکتورهاي تــاثیر گــذار 
تواند متغیر باشد. فاکتورهاي غلظت اسید و باز، زمان، می

توانــد روي دما و نســبت پــودر اولیــه بــه اســید و بــاز مــی
خصوصــیات فیزیکوشــیمیایی و در نتیجــه روي خــواص 
زیستی از جمله خواص ضــد میکروبــی محصــول نهــایی 

اي مختلــف ایــن تاثیرگذار باشد. بنابراین بررسی حالــت
یفیــت کیتــین، کیتــوزان و هاي تاثیر گذار روي کفاکتور
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ــدنی و مشــتقات آن ــات مع ــل حــذف ترکیب هــا در مراح
محققــین  پروتئینی در بســیاري از مطالعــات مــورد توجــه

کــه بــراي حــذف ترکیبــات مختلف بوده است. در حالی
 8 تــا 1هــاي بــین پوستان از غلظتي سختمعدنی پوسته

ایش غلظت اســید تــا شود، اما افزدرصد اسید استفاده می
یــن مطالعــه) باعــث افــزایش مــوالر در ا 2حد مشخصی (

  ).13(شودبازده می
داري و همکاران، تفاوت معنــی Felicityدر مطالعه 
یک بــراي درصــد اســید کلریــدر 5تــر از در غلظت بیش

 ).14(ي میگو مشــاهده نشــدحذف ترکیبات معدنی پوسته
Percot  25/0یک یــدر(اسید کلر 1:40و همکاران نسبت 

در  ).15(ي میگــو پیشــنهاد دادنــدمــوالر) را بــراي پوســته
ــــه   Charoen و )16(و همکــــاران Mahmoudمطالع

vuttitham اســــــید  1:20نســــــبت  )،17(و همکــــــاران
حذف ترکیبات معــدنی  موالر) براي 25/0کلریدریک (

بــا نتــایج  پوستان پیشنهاد شــده اســت کــهاز پوسته سخت
مــل ترکیبــات د. حذف کاخوانی داري حاضر هممطالعه

افتد که حجم اسید مورد اســتفاده معدنی زمانی اتفاق می
تر از محتوي ترکیبــات از نظر وزن مولکولی عناصر بیش

. افزایش بیش از حد دما باعــث افــزایش )18(معدنی باشد
شود، بلکه ممکن اســت اثــرات منفــی دار بازده نمیمعنی

ي حاضر طالعهیتین داشته باشد که نتایج مروي ساختار ک
  ).13(کندرا تایید می

ازده و همکــاران، بهتــرین بــ Al Sagheerدر مطالعه 
 50ي میگــو در دمــاي حذف ترکیبات معــدنی از پوســته

ــا نتــایج مطالعــه دســتگــراد بــهدرجــه ســانتی آمــد کــه ب
Mahmoud ــم ــر ه ــه حاض ــاران و مطالع ــوانی و همک خ

وي اعث کاهش محتاگرچه افزایش زمان ب .)16، 19(دارد
توانــد باعــث دگرگــونی شود، اما میترکیبات معدنی می

ي چنــین در مطالعــههــم .)13، 18(ساختار کیتین نیز بشــود
Percot  دقیقه براي حــذف  15و همکاران، زمانی حدود

 ).15(ترکیبات معدنی از پوسته میگو پیشــنهاد شــده اســت
ترکیبات پروتئینی با پیونــدهاي کواالنســی بــا کیتــین در 

درصــد،  100وده و رسیدن بــه دپروتئینــه کــردن ارتباط ب
  باشد.مشکل می

ــه  ــر  Charoen vuttithamدر مطالع و همکــاران ب
داري در نسبت پــودر خالف مطالعه حاضر، تفاوت معنی

امــا در  ).17(به باز در بازده دپروتئینه شــدن مشــاهده نشــد
و همکاران به مانند مطالعــه حاضــر،  Benhabilesمطالعه 

ذف ترکیبــات پروتئینــی پودر به باز در حــ فاکتور نسبت
به عنوان بهتــرین حالــت  1:20کننده و نسبت بسیار تعیین

 2لظــت چنین در این مطالعــه غهم ).1(گزارش شده است
دقیقــه  100گــراد و زمــان درجــه ســانتی 50نرمال، دماي 

براي فرایند دپروتئینه کردن پیشــنهاد شــده اســت کــه بــا 
ـــه  ـــه ) Gengia )20و  Liangمطالع ـــن مطالع ـــایج ای و نت

ي حــذف ترکیبــات خــوانی دارد. بهتــرین حالــت بــراهم
و همکــاران،  Bajajي میگو در مطالعه پروتئینی از پوسته

گــراد و درجــه ســانتی 65، دمــاي N 5/2 NaOHغلظــت 
و  Pranee ).21(ســـاعت گـــزارش شـــده اســـت 4زمـــان 

همکاران نیز بازده دپروتئینه شدن را تا افزایش غلظت باز 
  ).22(انددار گزارش کردهدرصد معنی 7ا ت

درصــد از  6/18آنالیزهــاي شــیمیایی نشــان داد کــه 
و  Noاسکلت میگوي مورد مطالعه کیتین بود که با نتایج 

Meyers تــر کیتــین از مقــادیر بــیش ).23(خــوانی داردهم
 Peneus monodonهــاي میگــو از جملــه برخــی گونــه

 33/24( Metapeneus monodonدرصــــد) و  73/25(
در مطالعــه  .)10، 17(درصد) تاکنون گــزارش شــده اســت

Al Sagheer  و همکــاران نیــز کیتــین اســتخراج شــده از
ــگ  ــزارش  Portunus segnis 47/20خرچن ــد گ درص
در مطالعه حاضر پــس از داســتیله کــردن  ).19(شده است

درصــد محاســبه گردیــد. در  2/16کیتین مقدار کیتوزان 
 Oraphan )6/14و  Tipparat برخی از مطالعات از جمله

 )10( درصــد) 25/15علیشاهی و همکــاران ( )،24(درصد)
و همکــاران  Kucukgulmezي تر و در مطالعهمقادیر کم

ـــیش )25(درصـــد) 48/17( ـــري از مقـــادیر کیتـــوزان ب ت
پوســت گــزارش کردنــد. در هــاي مختلــف ســختگونــه
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حــدوده کیتــوزان اســتخراجی از مطالعه مشابه دیگري، م
درصـــد گــزارش شـــده  30-2/32ي خرچنــگ هپوســت
در مطالعات گذشته، مقدار خاکســتر کیتــوزان  ).26(است

. مقــادیر )23(انــددرصد گزارش کرده 1کیفیت را زیر  با
درصـــد بـــه ترتیـــب توســـط علیشـــاهی و  45/0و  61/0

گزارش ) 25(و همکاران Kucukgulmezو ) 10(همکاران
درصــد)  39/0بــه مطالعــه حاضــر ( شده است کــه نســبت

فیت کیتین و کلی کمیت و کیطورباشد. اما بهتر میبیش
نوع منبع، نوع گونه،  ها با توجه بهکیتوزان و مشتقات آن

هاي اکولوژیکی و محیطی منطقــه و روش فصل، تفاوت
وزن مولکــولی کیتــوزان  ).27(باشــداستخراج متفاوت می

ــهدر مطال ــو 26000ي حاضــر (ع تــر از وزن ن) کــمدالت
ــولی کیتــین ( ــون) محاســبه گردیــد  450000مولک دالت

). وزن مولکــولی کیتــین و کیتــوزان بــه 1(جدول شماره 
ــو ــتگی داردن ــتخراج بس ــع و روش اس ــابه  ).28(ع منب مش

ـــه Benhabilesمطالعـــه  و  Noي و همکـــاران، در مطالع
مولکولی روي اسکلت خارجی میگو وزن  )23(همکاران

تر از وزن مولکولی کیتوزان گزارش کم کیتین به مراتب
شده است. دماي باال باعث حل شدن اکسیژن شــده و در 

زان در طــی فراینــد نهایت باعث شکســتن زنجیــره کیتــو
ین تهیــه کیتــوزان بــا درصــد شود. بنــابراداستیله شدن می

ــتیله ــرهداس ــتن زنجی ــدون شکس ــاص ب ــول ي خ ي مولک
  ).2(باشدکیتوزان مشکل می

N- والیگوساکارید و کیتوالیگوســاکارید استیل کیت
تــري را از کــم MICنسبت به کیتین و کیتــوزان مقــادیر 

ي فعالیــت دهندهدرصد) که نشان 05/0خود نشان دادند (
باشــد (جــدول تــر ایــن مشــتقات مــیضد میکروبی قــوي

تــرین و همکاران، کم Benhabiles). در مطالعه 2شماره 
ـــدار  ـــراي  MICمق ـــاکارید و اســـتیل کیتوالیگ -Nب وس

اســت درصــد گــزارش شــده  003/0کیتوالیگوساکارید، 
چنــین هــم ).1(باشــدتر میکه از مقادیر مطالعه حاضر کم

MIC ــه ــوزان ب ــین و کیت ــهکیت ــد مطالع ــر از مانن ي حاض
طــور کــه از همــان ).9(باشــدتر میها بیشالیگومرهاي آن

ي تــوان فهمیــد، بیوپلیمرهــامــی 2نتــایج جــدول شــماره 
تر قدرت بازدارنــدگی با وزن مولکولی پایین استخراجی
  ها دارند.تري روي پاتوژنرشد بیش

تري از کیتــین و کیتوزان فعالیت ضد میکروبی بیش
از  S. aureusي تــر از دیگــر الیگومرهــا روي ســویهکــم

ــان داد ( ــود نش ــویرخ ــماره  تص ــه3ش ــا مطالع ــه ب ي ) ک
Benhabiles لعــه در مطا ).1(خــوانی داردو همکاران هــم

ــا  S. aureusهــاي حاضــر محــیط کشــت تیمــار شــده ب
ــس از  ــوزان پ ــه ســاعت 8کیت ــاي رشــد لگــاریتمی ب انته

هــاي ، محــیط کشــتBenhabilesاما در مطالعه رسیدند. 
ساعت وارد  4سویه مذکور تیمار شده با کیتوزان پس از 

فعالیــت ضــد میکروبــی  ).1(مرحلــه رشــد ســکون شــدند
ــا گــزا ــه ب ــن مطالع ــوزان در ای و  Gerasimenkoرش کیت

 .Sهمکاران روي اثر بازدارنــدگی رشــد کیتــوزان روي 

aureus ــــت دارد ــــم ).29(مطابق ــــه ه ــــین در مطالع چن
Gerasimenko  ـــی ـــت ضـــد میکروب و همکـــاران، فعالی

ــوزان  ــولی کیت ــا وزن مولک ــیش 12000ب ــون ب ــر از دالت ت
دالتون گــزارش  27000فعالیت کیتوزان با وزن مولکولی 

کنــد. در ج مطالعه حاضــر را تاییــد مــیشده است که نتای
 S. aureusو همکــاران رشــد ســویه  Benhabilesمطالعه 

ــــا غلظــــت  اســــتیل  -Nدرصــــد  1/0تیمــــار شــــده ب
ساعت  2کیتوالیگوساکارید و کیتوالیگوساکارید پس از 

ــر فعالیــت  ــه حاض ــه مطالع ــد کــه نســبت ب ــف ش متوق
  ).1(بازدارندگی رشد شدیدتري نشان داده است

ـــــت  ـــــر د 1/0غلظ ـــــد دو پلیم ـــــتیل  -Nرص اس
ـــاکارید و کیتوالیگ ـــس از کیتوالیگوس ـــاکارید پ  12وس

توقــف کــرد را کــامالً م B. subtilisي ساعت رشد سویه
و  Benhabilesتــر از مطالعــه که این مدت زمان طــوالنی

در تیمارهاي بــا غلظــت  ).1(باشدساعت) می 3همکاران (
شــد ســاعت ر 8زان نیز پــس از درصد کیتین و کیتو 1/0

ي متوقف شد که نسبت به مطالعــه B. subtilisهاي سویه
Benhabiles ) 1(تر استساعت) طوالنی 4و همکاران.(  
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و همکـــــــــاران و  Gerasimenkoدر مطالعـــــــــه 
Benhabiles هاي باســیلوس و همکاران، حساسیت سویه

ــوزان نســبت بــه همــین  1/0در برابــر غلظــت  درصــد کیت
ا نتــایج ایــن مطالعــه ه است که بتر بودن بیشغلظت کیتی

و همکــاران در مطالعــه خــود  No ).29، 1(خوانی داردهم
ــد  ــه خاصــیت ض ــد ک ــوزان و نشــان دادن ــی کیت میکروب

ن بــا کــاهش وز .Bacillus spهــا روي الیگومرهــاي آن
د. علت این پدیــده یابمولکولی و ویسکوزیته افزایش می

 هاي کیتــوزانکه زنجیره توان توضیح دادگونه میرا این
هــاي تــري بــا ســلولتر، توانایی برهمکنش بیشکوچک

  .)30(باکتریایی دارند
درصــد  1/0در غلظــت  E. coliجمعیت باکتریــایی 

ساعت وارد فاز  6و  8کیتین و کیتوزان به ترتیب پس از 
مانند این مطالعــه، ن شدند. در بسیاري از مطالعات بهسکو

ارش گز E. coliفعالیت بازدارندگی کیتوزان روي رشد 
اســـتیل  -Nدرصـــد  1/0غلظـــت  .)24، 31(شـــده اســـت

یگوســاکارید خاصــیت ضــد کیتوالیگوســاکارید و کیتوال
از خود نشان دادنــد. در  E. coliتري روي میکروبی بیش

و همکاران الیگومرهــاي کیتــوزانی  Liuي مشابه، مطالعه
ــت  ــولی  5/0(غلظ ــا وزن مولک ــد) ب ــون  3000درص دالت

نسبت به الیگومرهاي با  تريصیت ضد میکروبی بیشخا
تــوان دالتون از خود نشان دادنــد. مــی 50000وزن حدود 

ـــن ـــکوزیته ای ـــزایش ویس ـــرد کـــه اف ـــه تفســـیر ک گون
کیتوالیگوساکارید با وزن بــاالتر باعــث کــاهش فعالیــت 

طــور کــه نتــایج همــان ).31(ضد میکروبی آن شده اســت
 1/0تیمارهــاي بــا نشان داده است، جمعیت باکتریایی در 

ر طــی زمــان تــر از تیمــار شــاهد دصــد کیتــوزان کــمدر
دهنــده قــدرت باشــد کــه نشــانساعت) مــی 0 -6انکوبه (
باشــد گی رشد کیتــوزان در غلظــت مــذکور مــیبازدارند

بــا  ).32(و همکاران مطابقت دارد Jeonکه با نتایج مطالعه 
تــري روي ود کیتین قابلیت بازدارنــدگی ضــعیفاین وج

.Pرشــــــد   aeroginosa ــــــداد. از خــــــو د نشــــــان ن
ـــاکارید و  ـــتیل  -Nکیتوالیگوس ـــاکارید اس کیتوالیگوس

نســبت  P. aeroginosaتري روي رشد بازدارندگی بیش
به کیتــین و کیتــوزان از خــود نشــان دادنــد کــه بــا نتــایج 

بــر اســاس  ).33(و همکاران مطابقــت دارد Bhhattمطالعه 
آمــده، کیتـــوزان و کیتـــین خاصـــیت دســـتنتــایج بـــه

ـــتاتیک ـــیش باکتریوس ـــیت ب ـــري نســـبت بـــه خاص ت
د این دو روباکتریوسیدال از خود نشان دادند. احتمال می

ــا ایجــاد فولیکــول هــاي هــایی در اطــراف ســلولپلیمــر ب
باکتریایی باعث عدم انتقــال مــواد غــذایی مــورد نیــاز بــه 

ــی ــلول م ــرگ س ــث م ــاالً باع ــلول و احتم ــوندس  ).34(ش
ر قابلیــت تــبا وزن مولکــولی پــایینهاي کیتوزان مولکول

تري براي باند شدن با بیش از یک سلول باکتریــایی بیش
ــلول ــین س ــدهاي ب ــرایط پیون ــن ش ــد. در ای ــاي را دارن ه

شــکل گرفتــه و  ي کیتــوزان ســریعاًباکتریــایی و زنجیــره
از طــرف دیگــر  ).34(شــودفعــال مــیسلول باکتریایی غیر

ـــــــاي  ـــــــاکارید و  -Nپلیمره ـــــــتیل کیتوالیگوس اس
ــهمــی کیتوالیگوســاکارید را ــوان ب ــل ت ــک عام ــوان ی عن

ــی ــال م ــود. احتم ــی نم ــیدال معرف ــه وزن باکتریس رود ک
هــا از دیــواره مولکولی پایین این پلیمرها باعث عبــور آن

ــا غشــا ســلولی  ــه ب ــد الی ــدهاي چن ســلولی و ایجــاد پیون
  ).31(شودمی

با توجــه بــه نتــایج مطالعــه حاضــر فاکتورهــاي غیــر 
و پروتئینــی زیستی در مراحل حــذف ترکیبــات معــدنی 

کیتین و کیتوزان روي خواص فیزیکوشیمیایی و زیستی 
چنــین مشــتقات باشــند. هــماین پلیمرها تــاثیر گــذار مــی

تر و درصد خلوص الیگوساکاریدي با وزن مولکولی کم
تري را نسبت به کیتــین و باالتر خواص ضد باکتري قوي

کیتــوزان از خــود نشــان دادنـــد. بنــابراین بــا بررســـی 
ــاثیر گــذار در مراحــل مختلــف اســتخراج  فاکتورهــاي ت

توان مشتقاتی با کیفیــت و خــواص کیتین و کیتوزان می
  زیستی بهتري را تهیه کرد.

  
  سپاسگزاري

ـــد و  قـــاتیتحق شـــگاهیآزما نیاز مســـئول لهیوســـنیب
 یو خصوصــا خــانم دکتــر پــازوک انیــآبز يوتکنولــوژیب

مطالعــه  نیــجهت فراهم نمودن امکانــات جهــت انجــام ا
  .میینمایو تشکر م ریتقد
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