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چکیده
کيتين بعد از سلولز فراوانترين پليساکاريد يافت شده در طبيعت است که در پوسته سختپوستان ،اسکلت خارجي حشرات ،نماتدها،
جلبکها و ديواره سلولي قارچها به صورت کمپلکس با ساير پليساکاريدها و پروتئينها يافت ميشود .پليمر خطي کيتوزان با زمينه کاربرد
فوق العاده باال از پزشکي گرفته تا کشاورزی ،از مشتقات کيتين است که از طريق داستيالسيون کيتين توليد ميشود .در اين مطالعه
کيتين با درصد های متفاوتي از دو اسيد صنعتي از پوسته ميگو تهيه شد و خصوصيات عملکردی کيتوزان تهيه شده از اين نمونهها توسط
طيفسنجهای تبديل فوريه ( )FTIR1مطالعه شد .الگوی  FTIRنمونهها تقريبا با نمونههای استاندارد مطابقت داشتند .همچنين تهيه
فيلم کيتوزان و بررسي طيف  IRآن نشان داد که کيتوزان به دست آمده دارای درجه استيالسيون بين  18-22ميباشد .نظر به وفور ميگو
در بخشهای جنوبي و شمالي کشور ،راهاندازی خط توليد اين ماده بسيار پربها امکانپذير ميباشد که در رشد اقتصادی و ،با جايگزيني
اين ماده با مواد شيميايي ناسازگار با محيط زيست ،در حل مشکالت زيست محيطي جوامع انساني موثر ميباشد.
کلمات کلیدي :کيتين ،کيتوزان ،FTIR ،درجه استيالسيون.
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Production of chitosan from shrimp producted chitin with two acids and
determination degree of acetylation by FT-IR spectroscopy
Masoumeh Kordi 1
Naser Farrokhi *2(Corresponding Author)
Nfarrokh@nigeb.ac.ir

Abstract
After cellulose, chitin is the most abundant polysaccharide found in nature. Chitin has been found in
the shells of crustaceans, exoskeleton of insects, nematodes, and fungi cell wall in complex forms with
other proteins and polysacharids. Chitosan produced by deacetylation of chitin and used in medico
until agriculture. The chitin with different percentages of industrial acid was prepared from shrimp
shells and functional properties of chitosan prepared from these samples by Fourier transform (FTIR)
was studied. FTIR pattern almost matched samples with standard samples. The preparation of chitosan
film and its IR spectrum showed that the degree of acetylation of chitosan obtained between 22-18
liable by Brugnerotto and coworker (2001) method. In view of shrimp abondance in northern and
southern parts of the country, the commissioning a very precious product line is the possibile that
economic growth and replacing with chemicals incompatible with the environment in solving the
environmental problems of human societies is the most effective.
Key Words: Chitin, Chitosan, FTIR, Acetylation degree.
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مقدمه
کيتين پس از سلولز فراوانترين پليساکاريد طبيعي استت کته

مواد و روشها

در ستتاختار آن واحتتدهتتای (2- )N-acetylglucosamine

اين تحقيق در آزمايشگاه شيمي دانشگاه شاهرود در  1394اجرا

 acetamido-2-deoxy-β-D-glucoseبتتتا پيونتتتدهتتتای

گرديد .مواد مورد استتفاده از قبيتل  HCl ،NaOHو  KBrاز

( β )4 1بهم متصل ميشوند .کيتين اغلب به عنتوان يکتي از

شرکت مرک (آلمان) خريداری شدند .طيتف  IRبتا استتفاده از

مشتقات سلولز بررسي شده است ،با آنکه کيتين در موجتودات

دستتتتتتگاه استتتتتپکتروفتومتر متتتتتادون قرمتتتتتتز FTIR

توليد کننده سلولز وجود ندارد .کيتين از نظر ساختاری هماننتد

مدل  RAYLEIGH WQF-510Aاز نمونههتای کيتتوزان

سلولز است ،اما در موقعيت کربن شماره  2گتروههتای استتاميد

گرفته شد.

 )-NHCOCH3( acetamideدارد .به طور مشتابه کيتتوزان

در اين پژوهش از پوستههای مربتو بته ميگتو استتفاده شتد،

که از مشتقات کيتين است ،پليمتری خطتي از واحتدهتای 2-

پوستههای مذکور از عمده فروشيهای ميگتو تهيته گرديتد .در

 amino-2-deoxy- β-D-glucopyranoseاستتت کتته بتتا

مرحله بعد پوستهها با آب بهطور کامل شستشو شتد و بقايتای

پيونتتدهتتای ( α )4 1بتته هتتم متصتتل شتتدهانتتد ،و بتتا -N

گوشت ميگو و احشاء داخلتي ميگتو کتامال از آن جتدا گرديتد.

داستيالسيون کيتين توليد متيشتود ،ميتزان تیييتر آن توستط

سپس پوستهها در آون در دمای  40درجه سانتيگتراد خشتک

درجه داستيالسيون مشخص ميشود ،و بنابراين يک کوپليمر از

گرديد ،بعد با آسياب به پودر تبديل شد .آنگاه استخراج کيتين

 -Nاستتتيلگلتتوکزآمين و گلتتوکزآمين استتت ( .)1ايتتن متتواد

از پوستهها طتي مراحتل زيتر بته رو

)1991( Takiguchi

بيولوژيک کاربردی جديد ،پليمرهايي با پتانسيل باال هستند که

صتتورت گرفتتت ( .)9ختتالصستتازی کيتتتين :پوستتتههتتا جهتتت

در صنايع مختلف داروسازی ( ،)2کشاورزی ،صنايع غتذايي (،)3

پروتئينزدايي در محلول سودستوزآور  1نرمتال در دمتای اتتاق

توليدات گياهي ،پااليش آب ( ،)4زيست فنتاوری ،پزشتکي (،)5

برای مدت  24ساعت قرار داده شد .بقايتای پوستته روی کاغتذ

کاغذسازی ،پااليش فلزات سنگين ،تیذيه حيوانات ،شيمي فيبتر

صافي ريخته شد و مواد باقي مانده روی کاغذ صافي تا رستيدن

و نساجي ( )7کاربرد دارند.

به  pHخنثي با آب مقطر شستشو گرديد .کانيزدايي از پوسته-

تا به حال بتيش از  300منبتع مختلتف از انتوای بتيمهرگتان و

های ميگو به مدت  24ستاعت در محلتول استيد کلريتدريک 1

گياهان دريايي ،جلبکها ،باکتریها ،حشرات ،قارچها ،مخمرها و

نرمال و  2نرمال و اسيد الکتيک  1نرمال و  2نرمال با نستبت-

غيره برای استخراج اين مواد مورد بررسي قرار گرفتهاند.

های پوسته به اسيد  1:15 ،1:10و  1:25در دمای اتاق روی هم

در حال حاضتر پوستته ميگتو خر نتک و کريتل منتابع اصتلي

زن انجام شد .سپس بقايای پوسته صاف شد و مواد بتاقيمانتده

استخراج اين مواد است ( .)8ميزان نياز جهاني کيتين 150000

روی کاغذ صافي تا رسيدن به  pHخنثي با آب مقطر شستشتو

تن در سال برآورد شده در حاليکه ميزان توليد فعلي آن 3000

گرديد (شکل  .)1کيتوزان حاصل دیاستيالسيون کيتين استت.

تن در سال ميباشد ( .)8عدم امکان توليتد بتيشتتر بته دليتل

فرآيند دیاستيالسيون کيتين در دمای  100درجه سانتيگتراد

و فصتلي بتودن صتيد ستخت-

به مدت  6ساعت درون محلول سود غليظ  50درصد انجام شد.

پوستان ميباشد ( .)8نظر به اهميت و کاربردهتای فتراوان ايتن

سپس مواد معلق در محلول سود روی کاغذ صافي ريخته شتد و

مواد ،دستيابي به درصد محصول باال با کيفيت مطلوب متدنظر

با آب مقطر تا رستيدن بته  pHخنثتي شستشتو شتدند .آنگتاه

بسياری از کشورها ميباشد.

کيتوزان بدست آمده در آون بتا دمتای  60درجته ستانتيگتراد

محدوديت منابع قابل دستتر

خشک شد (.)10
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شکل  -1مراحل تولید کیتوزان از پوسته میگو .الف) میگو با پوست ب) پوستههاي شسته و خشک شده میگو ج) کیتوزان
استحصال شده از پوسته میگو.
کاغذ صافي ريخته شد و با آب مقطر تا رسيدن به  pHخنثتي

نتایج و بحث

شستشو شدند .آنگاه کيتوزان بدست آمده در آون بتا دمتای 60

تيمتتارهتتای مختلفتتي کتته بتترای توليتتد کيتتتين و کيتتتوزان

درجهسانتيگراد خشک شد ( .)10پس از آنکه بر روی پوسته-

مورد استفاده قرار گرفت شامل درصد ستود و استيد مصترفي و

های ميگو مراحل کانيزدايي ،حذف مواد پروتئينتي ،ليپيتدی و

مدت زمان تيمار نمونهها با اين دو ماده بود ،که به طور خالصته

مرحله داستيالسيون و توليد کيتوزان انجام شد .درصد محصول

در جدول  1آورده شده است ،اين جدول شامل درصد محصتول

با استفاده از فرمول زير محاسبه گرديد.

کيتوزان توليدی با دو اسيد صتنعتي متفتاوت الکتيتک استيد و

درصد استحصال کيتوزان = وزن کيتوزان توليدی ÷ ( وزن اوليه

هيدروکلريک اسيد و سود سوز آور  1نرمال و همچنتين درجته

پوسته ميگو × )100

استيالسيون نمونهها ميباشد

تعيين درجه استيالسيون کيتوزان :در اين آزمون بترای تعيتين

نتايج حاصله نشان داد که درصد استحصال کيتتوزان بته رو -

درجتته استيالستتيون از استتپکتروفتومتر متتادون قرمتتز ))FTIR

های مختلف بين  8تا  19درصد ميباشد که ايتن درصتدهتا بتا

استفاده شد .برای تعيين درجه استيالسيون کيتوزان طبق رو

درصتتدهتتای توليتتد محصتتول آزمايشتتات  Changو همکتتاران

 Brugnerottoو همکتتاران ( )2001از ميتتزان جتتذب نمونتته

( )1997و  Heuو همکتتاران ( )2003مطابقتتت دارد (13و .)10

در طول موجهای  1320و  cm-1 1420استفاده شد ( ،)11باند

درصد توليد محصول در کيتوزان توليدی از کيتين تهيته شتده

 cm-1 1320باند اختصاصي برای  -Nاستيلگلوکزآمين استت.

با الکتيک اسيد کمتر از کيتين حاصل از هيدروکلريکاسيد بود

طبق تحقيق  Garciaو همکاران ( )1983در باند cm-1 1420

کتته ،ايتتن تفتتاوت احتمتتاال دليتتل پتتروتئينزدايتتي غيتتر کامتتل

به طور آشکاری بين نمونه کيتين و کيتوزان تفاوت وجتود دارد

هيدروکلريدريکاسيد نسبت به رو

الکتيتکاستيد متيباشتد.

(.)12

درجه استيالسيون نمونهها بعد از انجام طيفسنجي بتا دستتگاه

به منظور گرفتن طيف  IRنمونهها ،مقدار  15ميليگرم از پتودر

طيفسنج تبديل فوريه و انتدازهگيتری ميتزان جتذب در طتول

نمونتته کيتتتوزان بتتا مقتتدار کتتافي از پتتودر  KBrمخلتتو و

 Brugnerottoو همکتتاران

با استفاده از دستگاه پر

متتوجهتتای مشخصتتي بتته رو

مخصوص ساخت قرص ،تحت فشار

( )2001محاسبه گرديد .تیييرات درجه استيالسيون بته دليتل

قرار گرفت و به صتورت قترص درآمتد و در دمتای اتتاق بترای

تفتتاوت موجتتود در طيتتف  FTIRنمونتتههتتا متتيباشتتد .جهتتت

آزمايشهای اسپکتروفتومتری مادون قرمز در دامنه طول متوج

شناسايي دقيق تفاوتهای بتين طيتفهتای ( FTIRمخصوصتا

 400تا  cm-1 4000ثبت شد .طيف زمينه به طور اتوماتيتک از

طول موجهای مورد نظر برای اندازهگيری درجته استيالستيون)

طيف نمونه کسر شد.

حاصل از نمونههای مختلف بايد طيفها را بر هم منطبق کرد تا
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بتوان تفاوتهای بين آنها را مشاهده کرد .البتته اختتالف کتم

زبالهها بياطالعند .اما امروزه نيازهای روز افزون جامعته بشتری

بين اين نمونهها را به شتکل بهتتر متيتتوان در مقتادير جتذب

در کنار پيشرفت برقآسای شاخههای مختلتف علتوم کتاربردی

نمونهها در طول موجهتای مختلتف ،کته از دستتگاه  FTIRدر

سبب شده ،آن ه از نظر بعضي زباله متعفن و مستبب آلتودگي

قالب جداولي در  Excelارايه ميشود نيز مشاهده کرد .همتان-

محيط زيست شناخته متيشتد ،اکنتون يکتي از ارکتان توستعه

طور که در جدول  1مشاهده ميشود.

صنايع دارويي و بهداشتي محستوب گتردد .کيتتين متاده ختام

در مطالعتته  Beanyو همکتتاران ( )2005درجتته استيالستتيون

فراواني است که برای تبتديل بته متواد شتيميايي و محصتوالت

نمونههای کيتين و کيتوزان توليدشده از پوسته ميگتو بتا رو

جديد عمال تمام نشتدني استت .امتروزه کيتتين و کيتتوزان بته

 Brugnerottoو همکاران ( )2001محاسبه شتد ،کته درصتد

عنوان بيوپليمرهای اختصاصي بيوتکنولوژی مطرح هستند .ايتن

استيالسيون نمونههای کيتين بين  67-71و درجه استيالسيون

نوی ماده زيستي به علت برتریهتا و مزيتتهتای ااتتي ،آينتده

نمونتتههتتای کيتتتوزان بتتين  17-19محاستتبه گرديتتد (.)14

درخشاني دارند .هزينه توليد کيتوزان در مقايسه با کتاربردهتای

در مطالعه حاضر درجه استيالسيون نمونههتای کيتتوزان (-22

فراوان و قيمت گران آن ،پايين و استخراج کيتتوزان از ضتايعات

 18درصد) نزديک به درجه استيالسيون در تحقيتق  Beanyو

سخت پوستان در کشور ما از نظر اقتصتادی مقترون بته صترفه

همکاران ( )2005محاسبه گرديد .برای طيتف  FTIRکيتتوزان

است و در صنايع مختلف همچتون زيستتفنتاوری ،کشتاورزی،

استتتاندارد هفتتت پيتتک اصتتلي در دامنتته ،1255 ،1021 ،893

صتتنايع غتتذايي ،پزشتتکي ،داروستتازی ،منستتوجات ،بهداشتتتي و

 1581 ،1420و  cm-1 3404ثبتتت شتتده استتت .نمونتتهای از

آرايشي ،دارويتي ،صتنعت و غيتره کتاربرد دارد و استتفاده از آن

طيفهای  FTIRگرفتهشده از کيتوزان در شکل  2ارايته شتده

گامي موثر در حل مشکالت زيست محيطي کشور به شمار مي-

است .آبزيان توليتدی در اکوسيستتم عظتيم دريتا ارزانتترين و

رود.

اقتصادیترين غذای مردمان جهان را ميسازند .ميگو ،خر نتک

سپاسگزاري

و البستر از مهم ترين آبزيان هستند که هر ساله صيد هزاران تن

نويستتتندگان از کارشتتتنا

از آنها ضايعات بسياری در کارخانجات عملآوری به جتا متي-

دانشگاه شاهرود ،سرکار خانم دکتتر راحلته دوستتي بته ختاطر

گذارد .کيتين از مهمترين اجزا اين ضايعات است که کاربردهای

راهنماييهای ارزشمندشان کمال تشکر و قدرداني را دارند.

بسيار گستردهای دارد .عمتده ايتن مراکتز از ارز

واقعتي ايتن

محتتتترم آزمايشتتتگاه شتتتيمي
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جدول  -1روش تولید کیتین و کیتوزان به همراه درجه استیالسیون و درصد استحصال نمونههاي کیتوزان
اسيدکلريدريک
الکتيک اسيد
پارامترها

1:25

1:15

1:10

1:25

1:15

1:10

1:25

19/530

20/503

20/235

19/858

19/436

18/109

19/363

19/96

22/46

20/263

17/34%

16/53%

8/25%

10/28%

15/05%

18/48%

19/2%

19/04%

12/26%

19/7

16/88%

1:15

1:10

1:25

17/06%

19/4044

سديم هيدروکسيد  1نرمال

1:15

سديم هيدروکسيد  1نرمال

16/64 %

 1نرمال

 1نرمال

1:10

 2نرمال

 2نرمال

غلظت اسید
نسبت پوسته به
اسید
غلظت سود
درصد استحصال
کیتوزان
درجه استیالسیون
کیتوزان

شکل  -2طیف  FTIRگرفته شده از نمونه کیتوزان تهیه شده با استفاده از اسید الکتیک  2نرمال و سود  1نرمال با نسبت
 1:25با دستگاه  FTIRمدل  RAYLEIGH WQF-510Aمیباشد.
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