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استخراج کیتین و کی توسان

چکیده
مطالعه حاضر باهدف تعیین روش مناسب جهت استخراج کیتین و کیتوسان از ضایعات میگوی موزی
( )Penaeus merguiensisانجام گرفت .در این راستا ،از پنج روش پیش تیمار اسید استیک ،استخراج
با اسید و باز ،رنگدانهزدایی با اتانول ،رنگدانهزدایی با اتانول -استون و پیش تیمار دما جهت پروتئینزدایی و
معدنیزدایی ضایعات ،بهمنظور استخراج کیتین استفاده شد .حذف پروتئین و مواد معدنی با استفاده از
محلولهای سدیم هیدروکسید و هیدروکلریک اسید در غلظتهای مختلف صورت پذیرفت .آنالیز آماری دادهها
اختالف معنیداری بین میزان پروتئین زدایی و معدنی زدایی در روشهای مختلف نشان داد ،بهطوریکه روش
رنگدانهزدایی با اتانول (استفاده از اسیدکلریدریک  0/49موالر ،سدیم هیدروکسید  2/5موالر و اتانول) ،با 45
درصد حذف مواد معدنی و  49درصد حذف مواد پروتئینی بهعنوان روش بهینه تعیین شد .در ادامه ،تولید
کیتوسان از طریق استیلزدایی کیتین صورت گرفت که از سه روش گرمادهی با تابشدهی ماکروویو ،اتوکالو
و روش گرمادهی حرارتی تحت شرایط تقطیر برگشتی (رفالکس) ،برای این منظور استفاده شد .طبق نتایج
بهدستآمده ،از بین روشهای موردمطالعه ،روش اتوکالو با بازده تولید  49درصد ،بهعنوان روش بهینه جهت
استخراج کی توسان تعیین گردید.

فاطمه صداقت
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سهراب نجفی پور
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 .3کارشناسی ارشد ،گروه زیستشناسی دریا،
دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان،
بندرعباس ،ایران
 .2دانشیار گروه زیستشناسی دریا ،دانشکده علوم و
فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 .1دانشیار گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه
هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 .9استادیار گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه علوم

واژگان کلیدی :ضایعات میگو ،روش اتوکالو ،روش مایکروویو ،کیتین ،کیتوسان.

پزشکی فسا ،ایران
*مسئول مکاتبات:
Morteza110110@gmail.com
کد مقاله3149090130 :
تاریخ دریافت3149/01/39 :
تاریخ پذیرش3149/00/05 :
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی
ارشد است.

مقدمه
کیتین بانام علمی پلی { -2 -)9،3( -βاستامیدو  -2داکسی -D -گلوکوپیرانوز} ،یکی از فراوانترین پلیساکاریدهای تجدید پذیر در طبیعت
است که بهطور برجسته در پوسته سختپوستان ،کوتیکول حشرات و دیواره سلولی قارچها یافت میشود .این پلیمر ازنظر ساختار مولکولی ،حاللیت
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محدود و میل کم به ترکیب شیمیایی ،شبیه به سلولز است ،با این تفاوت که در موقعیت کربن شماره دو آن بهجای گروه هیدروکسیل ،گروه استامید
قرارگرفته است (( )Taghizadeh et al., 2004; Du et al., 2009شکل .)3
حشرات استخراج شد و در این زمان ،یک دانشمند فرانسوی بنام  Odierآن را کیتین نامید که معنی لغوی آن در زبان یونانی نیام است .کیتین در
حالتجامد به سه شکل آلفا ،بتا و گاما وجود دارد ( .)Aranaz et al.,2009جهتگیری متفاوت زنجیرههای پلیمری باعث بروز چنین اختالفی
در کیتینها شده است .گروههای استیل با ایجاد پیوند هیدروژنی درون زنجیرهای و برون زنجیرهای بین گروههای استیل کربن شماره دو و
گروههای هیدرو کسی موجود در پلیمر ،نقش مهمی در این شکلگیری ایفا میکنند (.)Khor, 2001, Pillai et al., 2009
منابع عمده کیتین ،پوسته سختپوستان دریایی بهویژه خرچنگ ،میگو و کریل است ( .)Oh et al., 2007میگوی موزی ( Penaeus

 ،)merguiensisیکی از گونههای مهم در آبهای خلیجفارس و دریای عمان است و هرساله و در طول فصل صید میگو در استان هرمزگان،
ازلحاظ میزان صید ،رتبه اول را به خود اختصاص میدهد .با توجه به افزایش تقاضا برای غذاهای دریایی در سالهای اخیر ،میزان استفاده غذایی
از آبزیان و بهویژه میگو بسیار زیاد شده است .این مسئله موجب افزایش تولید قسمتهای غیرخوراکی مانند سر ،دم و پوسته میگردد که در صورت
باقی ماندن به مقدار زیاد در طبیعت ،میتوانند مشکالت زیستمحیطی فراوانی ایجاد کنند .درنتیجه ،استفاده از این ضایعات نهتنها میتواند راهحلی
در برابر مشکالت زیستمحیطی باشد ،بلکه بهعنوان منبعی برای تهیه ماده باارزش کیتین نیز محسوب میشود (غیاثالدین و همکاران.)3140 ،
به همین دلیل ،توجه پژوهشگران برای تولید کیتین به استفاده از این ضایعات جلب شده و تاکنون مطالعات بسیاری در این زمینه انجامگرفته است
(.)Synowiecki et al., 2003; Xu et al., 2008
مهمترین و پرکاربردترین مشتق بهدستآمده از کیتین ،کی توسان نام دارد که از استیلزدایی (هیدرولیز گروههای عاملی استامید) جزئی کیتین
حاصل میشود .کی توسان در هر حلقه گلوکز ،دارای یک گروه آمین آزاد و دو گروه هیدروکسی آزاد است (( )Vengupal, 2009شکل .)3
بهطور قراردادی وجود  50درصد گروههای آمیدی ،بهعنوان مرز بین کیتین و کی توسان در نظر گرفته میشود؛ یعنی پلیمری با درجه استیل زدایی
کمتر از  50درصد را کیتین و درجه استیل زدایی بیشتر از  50درصد را کی توسان مینامند (تقی زاده و همکاران.)3141 ،
کیتین و کی توسان توجه زیادی را بهخصوص درزمینهی صنایع پزشکی و دارویی به خود جلب کردهاند ،از مهمترین خصوصیاتی که آنها را
مناسب این کاربردها کرده است میتوان به سازگاری زیستی باال ،زیستتخریبپذیری و غیر سمی بودن آنها اشاره کرد .عالوه بر این موارد،
خصوصیات بیولوژیکی چون ضد سرطان ،ضد میکروب ،آنتیاکسیدان ،کاهشدهنده التهاب و درد و  ...آنها را از دیگر پلیمرهای زیستی متمایز
کرده است (.)Koide, 1998; Kumar et al., 2004
روشهای مختلفی برای استخراج کیتین از ضایعات سختپوستان در طول سالها توسعه پیداکرده است که برخی از آنها اساس فرآیندهای
شیمیایی استفادهشده برای تولید صنعتی کیتین و مشتقاتش را تشکیل میدهند ( .)Kim et al., 2001رایجترین روش که بهعنوان روش شیمیایی
شناخته میشود ،شامل دو مرحله اساسی پروتئین زدایی و معدنی زدایی است که بهوسیله اسیدها و بازهای قوی صورت میگیرد .هدف از این
مطالعه در گام نخست ،به دست آوردن میزان بهینه غلظت اسید و باز جهت معدنی زدایی و پروتئین زدایی ضایعات میگوی موزی ( P.

 )merguiensisبهمنظور استخراج کیتین و سپس ارزیابی روشهای تهیه کی توسان از کیتین حاصل است.
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نخستین اکتشاف کیتین در قارچها و در سال  3433توسط  ،Henri Bracannotگیاهشناس فرانسوی ،انجام پذیرفت .سپس در سال  3421از
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(ب)

شکل  :1ساختار شیمیایی کیتین (الف) و کی توسان (ب).

مواد و روشها
تمامی مواد مورداستفاده در این تحقیق از قبیل اتانول ( 49درصد) ،هیدروکلریک اسید ( 10درصد) ،استون ،استیک اسید ( 44درصد) و سدیم
هیدروکسید از شرکت مرک آلمان تهیه شد.
ضایعات میگوی موزی ( )P. merguiensisبهصورت تازه از مرکز خرید میگو در هرمزگان -بندرعباس خریداری و همراه با یخ به آزمایشگاه
منتقل شد .از ضایعات کارا پاس ،بهعنوان نمونه استفاده گردید .پس از شستشوی اولیهی پوستهها با آب مقطر ،از دو تیمار دمایی  90و  45درجه
سانتیگراد ،بهمنظور خروج بیشتر ضایعات گوشت و بقایای پروتئینی ،استفاده شد .بعد از خشک شدن در آون ،پوستهها با استفاده از آسیاب برقی
کامالً پودر شده و جهت استخراج کیتین آماده گردید.
پروتئین زدایی و معدنی زدایی ضایعات بهمنظور استخراج کیتین ،به پنج روش مختلف انجام گرفت:
روش اول -پیش تیمار اسید استیک :پودر پوسته میگو (شستشو با آب  90درجه سانتیگراد) ،در  10میلیلیتر محلول اسید استیک  0/05موالر در
دمای  10درجه سانتیگراد به مدت  4ساعت قرار داده شد .جهت حذف ترکیبات معدنی از اسیدکلریدریک  0/94موالر و جهت حذف ترکیبات
پروتئینی از سدیم هیدروکسید  0/92موالر استفاده گردید .ماده حاصل در آون  90درجه سانتیگراد (به مدت  29ساعت) خشک و وزن آن
اندازهگیری شد (.)Toan et al., 2006
روش دوم -استخراج با اسید و باز :به پودر حاصل (شستشو با آب  45درجه سانتیگراد) ،اسیدکلریدریک  0/32موالر اضافه شد و بعد از چندین
مرتبه شستشو با آب مقطر ،محلول سدیم هیدروکسید  3/25موالر اضافه گردید .سپس نمونه با آب شستشو و در آون خشک شد
(.)Mohammed et al., 2013
روش سوم -رنگدانهزدایی با اتانول :پودر حاصل (شستشو با آب  90درجه سانتیگراد) ،با اسیدکلریدریک  0/49موالر تیمار شد و به مدت  29ساعت
در دمای اتاق قرار گرفت .بعد از فیلتر کردن با کاغذ صافی ،سدیم هیدروکسید  2/5موالر اضافه گردید .سپس  50میلیلیتر اتانول جهت خروج
مواد محلول در اتانول اضافه شد و بهمنظور خشک شدن به مدت  29ساعت در دمای  90درجه سانتیگراد قرار گرفت (.)Du et al., 2008
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روش چهارم -رنگدانهزدایی با اتانول -استون :از اسیدکلریدریک  0/25موالر جهت معدنی زدایی و از سدیم هیدروکسید یک موالر جهت پروتئین
زدایی پوستهها (شستشو دادهشده با آب  45درجه سانتیگراد) استفاده گردید .سپس  50میلیلیتر اتانول گرم اضافهشده و جهت خروج ناخالصیها،
روش پنجم -پیش تیمار دما :پوستههای میگو (شستشو با آب  90درجه سانتیگراد) ،به مدت  94ساعت در دمای اتاق قرار داده شد .بعد از شستشو
و آسیاب کردن پوستهها ،به پودر حاصل اسیدکلریدریک  0/94موالر اضافه گردید .بقایا شسته شده و بعد از  9 -4ساعت غوطهور شدن در آب ،به
آن سدیم هیدروکسید  0/92موالر اضافه شد .سپس نمونه حاصل در آون خشک و کیتین به دست آمد (.)Toan et al., 2006
در تمامی روشهای به کار گرفتهشده ،از  1گرم پودر پوسته میگو 10 ،میلیلیتر محلول سدیم هیدروکسید و  29میلیلیتر هیدروکلریک اسید استفاده
گردید .پوسته میگو شستشو دادهشده با آب  90و  45درجه سانتیگراد نیز بهعنوان شاهد در این آزمایشها استفاده شد.
فرآیند استیل زدایی کیتین بهمنظور استخراج کی توسان ،به سه روش صورت پذیرفت:
روش گرمادهی حرارتی تحت شرایط تقطیر برگشتی (رفالکس) :در این روش به نمونه کیتین ،سدیم هیدروکسید  50درصد اضافه شد و به مدت
 30ساعت در دمای  300درجه سانتیگراد در حمام آب ( ،WiseBathکره جنوبی) قرار گرفت (.)Mohammed et al., 2013
روش اتوکالو :سدیم هیدروکسید  50درصد به نمونه اضافهشده و تحت شرایط دمایی  323درجه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر به مدت  20دقیقه
اتوکالو ( ،Kavoosh AV25ایران) گردید (.)Hong et al., 2000
روش گرمادهی با تابشدهی مایکروویو :استخراج کی توسان با این روش ،مطابق با روش  Samarو همکاران ( )2031با اندکی تغییر صورت
گرفت .بدینصورت که به نمونه کیتین ،سدیم هیدروکسید  50درصد اضافه شد و به مدت  5دقیقه در  3900وات در مایکروویو ( LG MC-

 ،3021 WMRکره جنوبی) قرار گرفت (وزن نمونه کیتین و حجم سدیم هیدروکسید مورداستفاده در تمامی آزمایشها ثابت و به ترتیب شامل 5
گرم و  90میلیلیتر است).
وزن خشک نمونه باقیمانده ،بعد از قرار دادن نمونه در آون ( ،Memmert UNB 400آلمان)  90درجه سانتیگراد به مدت  94ساعت ،محاسبه
گردید ( .)Jung et al., 2007برای تعیین درصد خاکستر ،یک گرم نمونه (کیتین و پودر خام اولیه) به بوته چینی منتقل و در کورهای ( F21L -

 ،1500ایران) به دمای  500درجه سانتیگراد به مدت  1ساعت گرما داده شد ( .)A.O.A.C, 1990درنهایت ،درصد خاکستر از فرمول زیر
محاسبه گردید:

( × 300وزن نمونه اولیه) ( /وزن خاکستر) = خاکستر ()%
بهمنظور سنجش محتوی پروتئین نمونه (کیتین و پوستهی میگو) ،به نمونه ( 0/05گرم) ،سدیم هیدروکسید  5درصد اضافه شد ( 30میلیلیتر) و به
مدت  2/5ساعت در دمای  45درجه سانتیگراد قرار گرفت ( ،)Setoguchi et al., 2012سپس در  5000دور به مدت  30دقیقه سانتریفیوژ شد.
از محلول رویی برای سنجش پروتئین با استفاده از روش برادفورد استفاده گردید ( .)Bradford, 1976میزان پروتئین با سرم آلبومین گاوی
مقایسه شد.
بهمنظور محاسبه درصد معدنی زدایی و پروتئین زدایی ( ،)Yاز فرمول زیر استفاده گردید:
]) [(X𝑂 × SO ) − (XR × SR
× 100
) (XO × SR
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نمونه حاصل در استون ( 10میلیلیتر) جوشانده شد .نمونه به مدت  29ساعت در آون خشک و کیتین حاصل گردید (.)Sagheer et al., 2009
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که  XOو XRبه ترتیب مقدار پروتئین یا خاکستر (گرم /گرم) ،قبل و بعد از تیمار و  SOو  SRمقدار نمونه اولیه و نمونه باقیمانده (گرم) بعد از
تیمار میباشند (.)Pacheco et al., 2009
 KBrبا نسبت  3به  100مخلوط و تحتفشار به قرص تبدیل شد و طیف  FT-IRبا اسکن در محدوده  500و  900بر سانتیمتر حاصل گردید.
نهایتاً ،تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش نوزدهم و مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال
 45درصد صورت گرفت .برای ترسیم نمودارها نیز از نرمافزار اکسل ( )2030استفاده شد.
نتایج
در جدول  ،3خصوصیات ماده خام اولیه و کیتین حاصل از روشهای شیمیایی مختلف نشان دادهشده است .طبق نتایج بهدستآمده ،بیشترین
میزان وزن خشک در نمونه شاهد مشاهده گردید .مقایسه میزان پروتئین و خاکستر در نمونههای حاصل از روشهای اول ،سوم و پنجم با نمونه
شاهد  ،3بیشترین میزان این پارامترها را در نمونه شاهد و کمترین میزان را در نمونه حاصل از روش سوم نشان داد .میزان این پارامترها در
نمونههای حاصل از روشهای دوم و چهارم نیز بررسی و با نمونه شاهد  2مقایسه گردید .نتایج حاصل از این مقایسه ،بیشترین میزان خاکستر و
پروتئین را در نمونه شاهد نشان داد و در نمونههای حاصل از روشهای دوم و چهارم به ترتیب کمترین میزان پروتئین و خاکستر مشاهده گردید.
بر اساس نتایج حاصل بهطورکلی ،اختالف معنیداری بین میزان وزن خشک ،پروتئین و خاکستر در نمونههای حاصل از روشهای مختلف به کار
گرفتهشده در این مطالعه مشاهده گردید (.)P< 0/05
جدول  :1میانگین وزن خشک ،خاکستر و پروتئین در نمونههای حاصل از روشهای پیش تیمار اسید استیک (روش
اول) ،استخراج با اسید و باز (روش دوم) ،رنگدانهزدایی با اتانول (روش سوم) ،رنگدانهزدایی با اتانول -استون (روش
چهارم) ،پیش تیمار دما (روش پنجم) و شاهد.
وزن خشک (گرم)

خاکستر (درصد)

پروتئین (میلیگرم /میلیلیتر)

تیمار
*3

1/33 ± 0/01 a

99 ± 0/03 a

3/2 ± 0/01 a

روش اول

3/10 ± 0/33c

34 ± 0/03 c

0/99 ± 0/03b

روش سوم

d

0/41 ± 0/02

d

30 ± 0/02

d

0/39 ± 0/02

روش پنجم

b

3/41 ± 0/09

b

13 ± 0/03

c

0/24 ± 0/02

-

90 ± 0/ 03

a

0/43 ± 0/09

3/09 ± 0/00

10 ± 0/03

c

0/33 ± 0/05

شاهد

شاهد

**2

روش دوم
روش چهارم

b

3/25 ± 0/03 c

a

b

19 ± 0/03 c

0/39 ± 0/03 b

حروف یکسان ،عدم اختالف معنیدار و حروف غیر یکسان ،اختالف معنیدار بین میانگینهای هر ستون را مطابق آزمون دانکن نشان میدهد.
* پوستهی شستشو دادهشده با آب  90درجه سانتیگراد
** پوستهی شستشو دادهشده با آب  45درجه سانتیگراد

همانطور که در شکل  2نشان دادهشده است در تمامی روشهای به کار گرفتهشده جهت استخراج کیتین ،خروج مواد معدنی و پروتئینی به میزان
قابلتوجهی مشاهده گردید .در بین روشهای به کار گرفتهشده ،نمونه حاصل از روش سوم (استفاده از ماکزیمم مقدار اسید و باز جهت استخراج
5
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در ادامه ،گروههای عاملی پودر خشکشده نمونهی کی توسان توسط آنالیز  FT-IRتعیین گردید .در این آزمایش ،پودر خشکشده کی توسان با
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کیتین) ،با  45/4درصد معدنی زدایی و  49/13درصد پروتئین زدایی ،بیشترین میزان این پارامترها را نشان داد .در نمونههای حاصل از روشهای
دوم و چهارم نیز خروج پروتئین به میزان قابلتوجهی رسید که ازنظر شاخصهای آماری اختالف معنیداری بین میزان پروتئین زدایی در این دو
زدایی را دارا میباشند .بهطورکلی نتایج آنالیز آماری دادهها اختالف معنیداری بین میزان این دو پارامتر در نمونههای حاصل از روشهای شیمیایی
مختلف نشان داد (.)P< 0/05
معدنیزدایی ()%

پروتئینزدایی ()%

320
a

b

c

a

b

b

c

40

d

90

e

درصد ()%

d

300

90
20
0
5

9

2

1

3

روش

شکل  :2درصد معدنی زدایی و پروتئینزدایی در نمونههای حاصل از روشهای پیش تیمار استیک اسید ( ،)1استخراج
.با اسید و باز ( ،)2رنگدانهزدایی با اتانول ( ،)3رنگدانهزدایی با اتانول  -استون ( )4و پیش تیمار دما ( )5جهت
استخراج کیتین .حروف یکسان ،عدم اختالف معنیدار و حروف غیر یکسان ،اختالف معنیدار بین دادهها را مطابق
آزمون دانکن نشان میدهد.
در مطالعهی حاضر ،روشهای شیمیایی به کار گرفتهشده جهت استخراج کیتین ،ازنظر بازده تولید نیز مورد مقایسه قرار گرفتند .شکل  1به ارائه
نتایج حاصل از مقایسه این پارامتر در روشهای مختلف میپردازد .همانطور که از نتایج برمیآید؛ بازده تولید کیتین در روشهای پنجم و سوم،
به ترتیب با  54/05درصد و  29/44درصد تولید ،به حداکثر و حداقل مقدار خود رسید .ازنظر آماری نیز در حالت کلی ،اختالف معنیداری بین بازده
تولید در روشهای مختلف مشاهده گردید (.)P< 0/05

9
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روش مشاهده نگردید .نتایج همچنین نشان داد که نمونههای حاصل از روشهای اول و دوم ،به ترتیب کمترین میزان پروتئین زدایی و معدنی
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شکل  :3بازده تولیدکیتین در روشهای پیش تیمار استیک اسید ( ،،)1استخراج با اسید و باز ( ،)2رنگدانهزدایی با
اتانول ( ،)3رنگدانهزدایی با اتانول  -استون ( )4و پیش تیمار دما ( .)5حروف غیر یکسان ،اختالف معنیدار بین دادهها را مطابق
آزمون دانکن نشان میدهد.
بنابراین ،طبق نتایج بهدستآمده ،از بین  5روش شیمیایی به کار گرفتهشده جهت استخراج کیتین ،روش سوم با باالترین درصد حذف مواد معدنی
و پروتئینی ،منجر به تولید کیتینی با خلوص بیشتر و روش پنجم منجر به تولید ماکزیمم مقدار کیتین گردید.
نتایج حاصل از بررسی بازده تولید کی توسان با روشهای مختلف نیز ،در جدول  2آورده شده است .همانطور که از نتایج برمیآید؛ در بین
روشهای مورد آزمایش ،روش اتوکالو و روش مایکروویو به ترتیب با  40درصد و  91درصد ،دارای بیشترین و کمترین بازده تولید کی توسان
میباشند .در حالت کلی نیز در نتایج حاصل از مقایسه بازده تولید کی توسان در روشهای مختلف به کار گرفتهشده در این مطالعه ،اختالف
معنیداری مشاهده گردید (.)P< 0/05
جدول  :2بازده کی توسان حاصل از روشهای گرمادهی حرارتی ،اتوکالو و مایکروویو.
روش

بازده (درصد)

گرمادهی حرارتی

09/51 ± 2/94

b

اتوکالو

40/94 ± 3/59

ماکروویو

91/49 ± 2/13c

a

حروف غیر یکسان ،اختالف معنیدار بین میانگینها را مطابق آزمون دانکن نشان میدهد.

شکل  9طیف  FT-IRکی توسان را نشان میدهد .در طیف کی توسان پیکهای در محدوده  1900 -1200ترکیبی از پیکهای مربوط به
گروههای کششی  O-Hو پیوندهای درونمولکولی هیدروژنیاند و پیک  3959در کی توسان مربوط به گروههای  R- CO- NH2است.
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معدنی زدایی و استیل شیمیایی ضایعات میگوی موزی ( )Penaeus merguiensisبهمنظور استخراج کیتیم و کی توسان  /صداقت و همکاران

بحث و نتیجهگیری
بیوپلیمر کاتیونی کیتین ،بهطور مؤثری میتواند بهوسیله خروج پروتئین ،مواد معدنی و ترکیبات با وزن مولکولی پایین ،با استفاده از اسید و باز قوی
از ضایعات میگو استخراج شود ( .)Toan et al., 2006در فرآیند صنعتی استخراج کیتین ،به دلیل وجود مالحظات اقتصادی ،بهترین مواد
استخراجکننده امالح و پروتئین ،هیدروکلریک اسید ( )HClو سدیم هیدروکسید ( (NaOHمیباشند (غیاثالدین و همکاران(3140 ،؛ به همین
دلیل در مطالعهی حاضر ،از این دو ماده در غلظتهای مختلف جهت استخراج کیتین از ضایعات استفاده گردید .در مرحلهی اول بهمنظور بررسی
اثر دما ،پوستهها بعد از شستشوی اولیه ،به مدت یک ساعت در دو دمای متفاوت ( 90و  45درجه سانتیگراد) قرار داده شدند .نتایج حاصل از
سنجش میزان خاکستر و پروتئین نشان داد که میزان این پارامترها در پوستهی شستشو دادهشده با آب  45درجه سانتیگراد ،به میزان قابلتوجهی
کمتر است (جدول )3؛ که این نتایج با نتایج مطالعه  Mohammedو همکاران ( )2031مطابقت دارد.
در مطالعهی پیش رو مشاهده شد که غلظت باز نقش مهمی در خروج پروتئین از ضایعات ایفا میکند؛ بهطوریکه با افزایش غلظت سدیم
هیدروکسید از  0/92-2/5موالر ،میزان پروتئین زدایی از  00درصد به  49درصد افزایش یافت (شکل  Benhabiles .)3و همکاران ( )2032نیز
به بازدهای مشابه ( 49درصد) در پروتئین زدایی ضایعات میگو با استفاده از سدیم هیدروکسید دست یافتند .در مطالعه حاضر ،همچنین مشاهده شد
که درروش پیش تیمار اسید استیک و پیش تیمار دما با غلظتهای یکسان سدیم هیدروکسید ،پروتئین زدایی به میزان قابلتوجهی متفاوت است
(شکل )2؛ که این احتماالً به این دلیل است که قرار دادن پوستهها در دمای محیط به مدت  94ساعت و فاسدشدن آنها قبل از تیمار اصلی (روش
پیش تیمار دما) ،باعث تجزیهی بخش قابلتوجهی از پروتئینهای موجود در پوسته که با شستشو قابل جداسازی است ،میشود .نتایج مطالعه
 Toanو همکاران ( )2009نیز مؤید این واقعیت است.
در مرحله امالح ،هدف جداسازی نمکها و امالح معدنی پوستهی سختپوستان است .تیمار اسیدی با هیدروکلریک اسید ،منجر به خروج این
نمکها که ترکیباتی از فسفات و کلسیم هستند ،میگردد .درواقع ،این تیمار منجر به تبدیل کلسیم کربنات نامحلول به کلسیم کلراید محلول
میشود که از طریق شستشو میتواند از محیط حذف گردد .طبق نتایج بهدستآمده در مطالعهی حاضر ،ارتباط مستقیمی بین غلظت هیدروکلریک
4
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شکل  :4آنالیز  FT-IRکی توسان.
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اسید و میزان معدنی زدایی مشاهده گردید؛ بهطوریکه در غلظت  0/49موالر هیدروکلریک اسید (روش رنگدانهزدایی با اتانول) ،بیشترین میزان
معدنی زدایی و در غلظت  0/32موالر (روش استخراج با اسید و باز) کمترین میزان این پارامتر حاصل گردید (شکل  .)2در مطالعهای که توسط
غلظت  2موالر هیدروکلریک اسید ،ازنظر میزان این پارامتر اختالف معنیداری با غلظت  3/5موالر نشان نداد.
در مطالعهی پیش رو تیمار پوستهها با اسید استیک قبل از تیمار اصلی ،اثر قابلتوجهی بر خروج مواد معدنی نشان داد؛ بهطوریکه در غلظتهای
یکسان هیدروکلریک اسید درروش پیش تیمار اسید استیک ( اول) و پیش تیمار دما (پنجم) ،میزان معدنی زدایی درروش اول به  44درصد رسید
که بهطور قابلتوجهی میزان این پارامتر را درروش پنجم ( 02درصد) بهبود بخشید (شکل  .)2این احتماالً به این دلیل است که اسید استیک
موجب سست شدن کمپلکس پروتئین -کیتین -کلسیم موجود در پوسته و رها شدن ترکیبات غیرکیتینی شده و درنتیجه دسترسی هیدروکلریک
اسید به مواد معدنی موجود در پوسته را در تیمار بعدی تسهیل میکند .نتیجهی مشابهی در پژوهش  Toanو همکاران ( (2009مشاهده گردید.
بنابراین ،نتایج نشان میدهد که استفاده از پیش تیمارها ،به دلیل کوتاه کردن زمان تیمار بعدی و به حداقل رساندن میزان نیاز به مواد شیمیایی،
میتواند در استخراج کیتین به روش شیمیایی موردتوجه باشد.
تغییرات کمی و کیفی مشاهدهشده برای کیتین در سختپوستان ،به دلیل مرحلهی فیزیولوژیکی ارگانیسم ،تغییرات فصلی ،نوع گونه و روش
مورداستفاده ،ممکن است متفاوت باشد ( .)Benhabiles et al., 2012; Mohammed et al., 2013در مطالعهی حاضر ،بازده تولید کیتین
در روشهای مختلف ،از  29 -54درصد وزن خشک ،متفاوت بود (شکل )1؛ که این مقدار باالتر از مقدار بهدستآمده از ضایعات خرچنگ (30
درصد) است ( )Tolimate et al., 2000و نشان میدهد که ضایعات میگو میتواند بهعنوان یک منبع عالی از کیتین موردتوجه باشد .با توجه
به اینکه پوستهها اساساً شامل کیتین ،کلسیم کربنات ،پروتئین ،لیپید و رنگدانه میباشند ( )Mohammed et al., 2013و با توجه به نقش
کلیدی معدنی زدایی و پروتئین زدایی در فرآیند استخراج کیتین ،میتوان چنین نتیجه گرفت که احتماالً کیتین حاصل از روش رنگدانهزدایی با
اتانول ،نسبت به روشهای دیگر از خلوص و کیفیت باالتری برخوردار است و در مقابل ،بازده باال درروش پیش تیمار دما ،احتماالً به خروج نامناسب
پروتئین و مواد معدنی و عدم خروج رنگی زهها و لیپیدهای موجود در پوسته اشاره دارد (شکل .)1
برای تبدیل کیتین به کی توسان باید فرآیند استیل زدایی صورت گیرد .برای این منظور ،از سه روش گرمادهی با مایکروویو ،اتوکالو و روش
گرمادهی حرارتی استفاده گردید .در بین روشهای مورد آزمایش ،روش اتوکالو و روش مایکروویو به ترتیب با  40درصد و  91درصد ،بیشترین
و کمترین بازده تولید کی توسان را نشان دادند (جدول  .)2در مطالعهای که توسط  Mohammedو همکاران ( )2031انجام گرفت؛ ماکزیمم
مقدار کی توسان درروش گرمادهی حرارتی به  01درصد رسید که این مقدار قابلمقایسه با  09درصد بازده تولید کی توسان با همین روش در
مطالعهی حاضر است .طبق نتایج حاصل از این مطالعه ،میتوان چنین نتیجه گرفت که روش اتوکالو بهمنظور صرفهجویی در زمان ،میتواند
جایگزین مناسبی برای روشهای زمانبر گرمادهی حرارتی باشد.
روش شیمیایی بهطور گسترده در مقیاس صنعتی استفاده می شود؛ چون این روش یک روش ثابت و سریع است و منجر به تولید محصولی خالی
از هرگونه ناخالصی میگردد که برای کاربردهای حساس مثل پزشکی ،دارا بودن این خصوصیت الزم و ضروری است .نیاز به مقادیر فراوان آب و
انرژی و رها شدن مقادیر باالیی از بقایای اسیدی و بازی خورنده ،ازجمله ایراداتی است که به این روش گرفته میشود (،)Bajaj et al., 2011
اما مطالعهی حاضر ،با معرفی روشهایی با کمترین میزان مصرف مواد شیمیایی در کمترین زمان ممکن ،اثرات منفی روشهای شیمیایی را تا حد
زیادی بهبود بخشید.
4
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