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 ایمیگو رودخانه پوسته از استخراج شده کیتوزان آنتي اکسیداني خواص بررسي
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 چکیده

با استیل در مطالعه حاضر، کیتوزان  باشد.ترین پلیمرهای زیست فعال است که مشتق استیل زدایی شده کیتین مییکی ازمهمن ازکیتو 

  دست آمدهههای بنی کیتوزاناکسیدا آنتی خواص مقایسه گردید. جهتتهیه ای از پوسته میگو رودخانه مختلف هایدر طی زمان تین یزدایی ک

(60C، 80C  100و (C2 و 2آزاد   رادیکال مهار قدرت هایی شامل فعالیت آنتی اکسیدانی،ویژگی دقیقه، از 100و  80، 60های در زمان 

ظرفیتی  سه آهن کیالته کنندگی کاتیون ، قدرت مهار رادیکال پراکسید هیدروژن، قدرت کاهندگی و (DPPH )هیدرازیل – پیکریل -1 ، دیفینیل

نسبت به  60C کیتوزان مهار. توانایی دست آمدهب27/0-42/0 لیتر( بینگرم برمیلیمیلی 10) کیتوزانکاهندگی  توانگردید.  استفاده

 100و  80Cهای انزکیتو حذف این رادیکال توسطکه توانایی بود، در حالی درصد2/26لیتر گرم بر میلیمیلی 10در غلظت  ،DPPHرادیکال

C برآوردگردید  درصد 6/75 تا 4/58 دردامنه ،پراکسید هیدروژنهای رادیکال مهار. قابلیت دیددرصد ثبت گر 4/50 و3/44 ترتیب برابر بابه ،

 مقادیر غلظت موثر برای .مشاهده شد درصد 8/86 تا 3/64، آهنهای یون کیالته کنندگیهای ، قابلیتلیترگرم بر میلیمیلی 1که درحالیدر

های تهیه شده در زمانهای نزاکیتو فعالیت آنتی اکسیدانی دست آمد.هلیتر بگرم بر میلیمیلی 4/1از  ترها کمفعالیت آنتی اکسیدانی درتمام کیتوزان

کسیدانی اداری در فعالیت آنتی که افزایش زمان داستیالسیون منجر به افزایش معنیطوریبه ،ارتباط داشت ها ایی آنداستیل ز مدت زمان، با مختلف

عنوان منبع توانند بهمیوقابل قبولی برخوردار بودند فعالیت آنتی اکسیدانی  از دست آمده ازمیگوهب هایانزکیتو (.p<05/0) کیتوزان شده است

 د. نشوکار برده دارویی بهوصنایع مکمل غذایی  در یآنتی اکسیدان

 گیهفعالیت آنتی اکسیدانی، توان کاهند، ایمیگو رودخانه ،انزکیتو کلمات کلیدی:

 karimzadehkathy@yahoo.co.uk :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
پوستان، سختدر پوست باشد که ساکاریدی می پلیتین یک       

مر یبیوپلوجود دارد و دومین ها کوتیکول حشرات و دیواره سلولی قارچ

و همکاران،  Kimرود )شمار میپس از سلولز به فراوان در طبیعت

زنجیره متشکل  راست ، یک پلیمر(. کیتین از لحاظ ساختاری2007

مین است آ کزاستیل گلوN- از زیرواحدهای  β (1-4) پیوندهای بتااز

و همکاران، Yen) بندی شده استآلفا، بتا و گاما کیتین طبقهانواع و به 

ه ایی جزئی کیتین نیز پلیمر راست زنجیردزاستیل N– طی. (2007

تشکیل امین زاستیل گلوکو N–امین و وزدست آمده از گلوکهان بزکیتو

 بان کیتین موجود در طبیعت، تری. آلفاکیتین، فراوانشده است

خرچنگ، میگو  پوستدر  کهغیرموازی است  ساکاریدی پلیهای زنجیره

در سرپایان عمدتاً که بتا کیتین شود. درحالیمشاهده می ماهیانو 

یافته با پیوندهای هیدروژنی  اتصال موازی هایزنجیره از که شده مشاهده

دلیل هب(. Rinduo، 2006؛ 1998 و همکاران، Cabibایجاد شده است )

یک مفید بسیاری ژهای بیولوان دارای ویژگیزکه کیتین و کیتوآن

پذیری، میکروبی، سازگاری زیستی، زیست تجزیهضدمانند فعالیت 

د، توجه نباشکنندگی زخم میفعالیت هموستاتیکی و ویژگی ترمیم

و همکاران،  Kim) شده است هاآنکاربردهای زیست پزشکی  بهزیادی 

و   Tanha؛2009و همکاران،  Lin؛ 2009و همکاران،  Lee؛ 2007

ها مانند سرطان، (. گسترش بسیاری از بیماری2009همکاران، 

های قلبی و عروقی ناشی های کبدی و حتی بیماریهای سلولآسیب

ها از جمله آنتی اکسیدان .باشدهای آزاد در بدن میاز حضور رادیکال

ای های آزاد نقش ارزندهانند با مهار رادیکالتوترکیباتی هستند که می

های های اکسیداتیو و درمان بیماریدر به حداقل رساندن آسیب

کیتوزان از  (.2016و همکاران،  Younes) مرتبط با آن داشته باشند

های فعال گونه های طبیعی است که قادر است باجمله آنتی اکسیدان

واکنش دهد و از  (Reactive Oxygen Species:ROSاکسیژنی )

های غشا و جهش اسید پراکسیداسیون لیپیدها، وارد شدن به پروتئین

و همکاران،  leeزیستی جلوگیری نماید ) هایغذایی و سیستم نوکلئیک

کیالت کنندگی  های آزاد و(. این پلیمر از توانایی مهار رادیکال2009

و همکاران،  Lin؛ 2007و همکاران،  Kim) است برخوردار فلزی هاییون

گذار در تاثیرهای های هیدروکسیل و آمین از بخش(. گروه2009

شوند که جدا کیتوزان محسوب می فعالیت آنتی اکسیدانی در ساختار

ها با توجه به ساختار نیمه کریستالی و پیوندهای قوی شدن آن

(. فعالیت آنتی 2001و همکاران،  Xiباشد )پذیر نمیهیدروژنی امکان

دانی کیتوزان استخراج شده از پوست خرچنگ و میگو و نیز اکسی

 Younes) توجه بسیاری از محقیقین قرار گرفته است مورد مشتقات آن

؛ 2004و همکاران،  Park؛ 2009و همکاران،  Lee؛ 2014و همکاران، 

Jeon  وKim ،2001های (. مشتقات مطالعه شده شامل کیتوزان

 Guo( کربوکسی متیل کیتوزان )Chou ،2004و  Linمحلول در آب )

( کیتوزان سولفاته و مشتقات سولفنیل آمینی 2005و همکاران، 

چنین توانایی  مهار باشد. هم( می2007 و همکاران، Zhongکیتوزان )

پوستان استخراجی در برخی سختان زکیتو توسط  DPPHرادیکال 

 Hafsa) (، پوسته میگو2008و همکاران، Yen) قبیل پوسته خرچنگ از

 Ambigaipalan) گزارش شده است ضایعات میگو( 2016و همکاران، 

  (.Shahidi ،2017و 

تواند در فراوری و تولید ترکیبات زیست فعال از آبزیان می       

بسیاری از صنایع مانند صنایع کشاورزی، پزشکی و دارویی مورد 

د در (. آبزیان موجو2011و همکاران،  Anraku) استفاده قرار گیرد

منابع آبی شمال کشور ایران از لحاظ محتوای ترکیبات زیست فعال 

میگوی پوستان آبزی مانند شاههای فراوانی هستند. سختدارای ارزش

 ایرودخانه میگوی و (Astacus leptodactylus) شیرین آب

(Macrobrachium niponense که بیش از )ها را درصد بدن آن 50

تشکیل داده ند پوسته، امعاء و احشاء و پاها های غیرخوراکی مانبخش

زاده و )کریم ها نیز فیبر و خاکستر استترکیب عمده این اندام و

عنوان منبع تهیه مواد زیست فعال توانند به( می1393همکاران، 

ای یک گونه غیر بومی گیرند. در این میان میگوی رودخانه مدنظر قرار

در منابع آبی شمال کشور ایران است که طی دو دهه اخیر وجود آن 

محمدی، ؛ گرکین و علیChane ،2006و De'Grave) است شده گزارش

با وجود جمعیت  قابل مالحظه  (.1392؛ تحقیقی و همکاران، 1383

های شمالی آن در آبگیرهای طبیعی و استخرهای پرورش ماهی استان

 آن کشور تاکنون تحقیقاتی درخصوص استخراج مواد زیست فعال از

 پوستهان از زتهیه کیتومنظور بهاین مطالعه  صورت نگرفته است. لذا

های زمان طی آن اکسیدانی های آنتیارزیابی ویژگیای و رودخانه میگو

آنتی اکسیدانی  توان  چنین تعیینو همایی دزاستیل واکنش متفاوت

ی ، توانایی ربابندگگیتوان کاهنده آن با استفاده از خصوصیاتی نظیر

  طراحی گردید.های )آهن( یون نندگیت کها و توانایی کیالرادیکال

 

 هامواد و روش
 Macrobrachium ایرودخانه میگو آوریجمع :میگو انزکیتو تهیه       

nipponense ( از 1394با کمک تله تاشو در فصل بهار )اردبیهشت

ز آموزش ها به آزمایشگاه مرکتاالب انزلی انجام گرفت و سپس نمونه

شیالت میرزاکوچک خان در رشت منتقل شدند. پس از شوک حرارتی  

صورت دستی جدا شد. ها بهمیگوها توسط یخ، اسکلت خارجی آن

دقیقه  120مدت گراد بهدرجه سانتی 60ها در آون در دمای پوسته
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وسیله آسیاب آزمایشگاهی پودر شدند و تا هخشک گردیدند. سپس ب

 داری گردیدند.گراد نگهدرجه سانتی 4ی زمان آزمایش در دما

اصالحاتی  اندکی با (2008همکاران) وYen روش از کیتین استخراج       

دمای اتاق نرمال در  1زدایی با اسیدکلریدریک کانی استفاده گردید.

ول آبی هیدروکسید لمح توسط هاحذف پروتئینو ساعت  6مدت به

 3مدت به 100گراد ه سانتیدرج( در w/v) 1:10به نسبت  % 5 سدیم

آب وسیله هدست آمده در این مرحله بهرسوب ب. انجام شدساعت 

ای با استفاده ترکیبات رنگ دانه  پس از حذفگردید.  دیونیزه شستشو

به  درصد1الیک زاسید اگ و درصد1پر منگنات پتاسیم های از محلول

 . (2014و همکاران،  Younes) دست آمدهکیتین بساعت  1مدت 

گرم  1، شده کیتین( زداییاستیل جهت تهیه کیتوزان )مشتق       

 دمای در درصد 50لیتر محلول هیدروکسید سدیم میلی 30بهکیتین 

افزوده  قیقهد 100و  800، 60 هایطی زمان گراددرجه سانتی 100

با  خشک گردید. دیونیزه، شستشو با آب و . بعد از فیلتراسیونگردید

اولیه  پودر مقداربه دست آمدهبه کیتوزان و کیتین کخش تقسیم وزن

 Younesگردید ) محاسبه پلیمرها این درصد استفاده شده، میگو پوسته

دقیقه  60دست آمده طیبهان زهای کیتونمونه(. از2014و همکاران، 

(60C،)80 ( 80دقیقهC ،)100 ( 100دقیقهC و کیتوزان استاندارد )

استفاده اکسیدانی  آنتی هایویژگی رزیابیجهت ا (CS) از شرکت سیگما

  گردید.

 سنجی زیر قرمزطیف زدایی از روشاستیل درجه جهت تعیین       

(FTIR.استفاده گردید )با کیتوزان زداییاستیل درجه روش، این در 

 :( محاسبه شد1رابطه ) از FTIR طیف به توجه

DD =100 [(A1655 / A3450) x 100]/1.33                              )1(  

 آمید نوع جذبی پیک 1655A و زداییاستیل درجه DD معادله، این در

  د هیدرکسیل گروه جذبی پیک  3450A و ، cm 1655-1 در اول

 ساختار در موجود عاملی هایگروه :کیتوزان FTIR سنجیطیف       

)دستگاه  FTIR روشبه ست آمدهدبه  کیتوزان و کیتوزان استاندارد

 این در .شدند ، آمریکا( بررسیPerkin Elemerاسپکتروفتومتر مدل 

 مترمیلی 25/0 ضخامت به قرص به شکل های کیتوزاننمونه روش،

در  یکسان شرایط در و سپس سازی شدهآماده برمید پتاسیم با مخلوط

و همکاران،  Hajji) گردید تهیه هاطیف آن cm  4000-400-1 دامنه

2014.) 

کل کیتوزان  اکسیدانی فعالیت آنتی :کل یدانیاکس یآنت تیفعال       

 100( تعیین شد. ابتدا 1979) همکاران و Lingnertبراساس روش 

اسید  گرم بر لیتر( درمیلی 10تا  1/0های کیتوزان )لیتر از نمونهمیکرو

در بافر  موالرمیلی 10لینولئیک لیتر اسیدمیلی 2به  درصد2/0استیک 

گیری ( افزوده گردید. پس از قرار=5/6pHموالر با میلی 200ات )فسف

ها، ، به هر کدام از نمونهCْ 37دقیقه در گرمخانه  15مدت مخلوط به

 234افزوده شد. میزان جذب در طول موج  درصد 60 لیتر متانلمیلی1

( قرائت  Jenwey, UK) UU-visibleنانومتر توسط اسپکتروفتومتر 

(  2الیت آنتی اکسیدانی کل برحسب درصد از رابطه )گردید و فع

( BHA) هیدروکسی آنیرزول محاسبه گردید. از اسیداسکوربیک، بوتیل

 عنوان نمونه شاهد استفاده گردید.و آلفاتوکوفرول به

(2)                 100) ×0A/1A-0A )=نیدرصد فعالیت آنتی آکسیدا  

باشد. نه میمیزان جذب نمو 1A، میزان جذب کنترل 0Aکه درآن 

: DPPH(1-diphenyl1-2- Picrylhydrazyl)رادیکال مهار مقدار تعیین
ها، از روش نمونه DPPHگیری میزان مهار رادیکال جهت اندازه

Shimada ( استفاده گردید. محلول1992و همکاران )ان زکیتو هایی از

از کیتوزان  لیترمیلی 1تهیه شد. سپس  درصد 2/0استیک اسید در

 موالرمیلی 1/0)تانولی ا DPPHلیتر محلول میلی 1حلول در اسید به م

DPPH  شدت تکان این مخلوط به درصد اتانل( اضافه گردید. 5/99در

جذب  میزان .داری گردیدهدقیقه در تاریکی نگ 30مدت داده شد و به

گیری شد. توانایی در مقابل شاهد اندازهنانومتر  517 طول موج در

 گردید:  محاسبه (3رابطه ) طبق DPPHآزاد  المهار رادیک

(3)            100)×A/0A-sA( - 1رادیکال آزاد  مهار = درصدDPPH       

جذب کنترل  Aجذب بالنک و  0Aجذب کیتوزان،  Asکه در آن 

 باشد.می

 هایاکسیدانآنتی با ها،کیتوزان  DPPHآزاد رادیکال مهار قدرت       

 اسکوربیک( و اسیدBHA) مله بوتیل هیدروکسی آنیرزولجزا سنتتیک

 لیتر( مقایسه شد.گرم بر میلیمیلی 10تا  1های مختلف )در غلظت

میزان قدرت : تعیین مقدار مهار رادیکال پراکسید هیدروژن       

و همکاران  Govindarajanمهار رادیکال پراکسید هیدروژن با روش 

ر موالمیلی 10( تعیین گردید. ابتدا محلول پراکسید هیدروژن 2003)

لیتر میلی 1تهیه شد.  4/7برابر  pHبا PBS) توسط بافر نمکی فسفات )

تا  1/0های مختلف )با غلظت درصد 2/0استیک اسید دران زکیتو از

لیتر از محلول پراکسید هیدروژن میلی 2گرم بر لیتر( با میلی 10

عنوان کنترل مثبت استفاده شد. اسکوربیک بهمخلوط گردید. اسید

نانومتر در حضور بالنک )فاقد  230ر طول موج جذب نمونه د

قرائت  37داری در دمای ْدقیقه نگه 10هیدروژن پراکسید( پس از 

 ( محاسبه گردید.4شد. درصد پراکسید هیدروژن مهار شده از رابطه )

(4)                                100)×0A/1A-0A 2(= درصد مهاریO2H          

 اشد.بمیزان جذب نمونه می 1Aمیزان جذب کنترل،  0Aکه درآن 

دست های بهکنندگی کیتوزانقدرت احیا: کنندگیقدرت احیا       

( تعیین شد. نمونه کیتوزان در 1986) Oyaizuطبق روش آمده بر

میلی لیتر بافر فسفات سدیم  5/2درصد با  2/0محلول اسیداستیک 
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درصد مخلوط شد و 1لیتر فری سیانید پتاسیم میلی 5/2موالر و  2/0

  5/2داری شد. سپس دقیقه نگه 20مدت هب Cْ 50این مخلوط در 

درصد به آن افزوده شد و مخلوط  10 تری کلرواستیکاز اسید لیترمیلی

سانتریفیوژ گردید. مایع  Cْ 4دقیقه در دمای  10مدت دور به 200در 

متر میلی 1لیترآب دیونیزه شده و میلی 5آوری شده و با رویی جمع

 700ان جذب در طول موج  درصد مخلوط شد. میز 1/0کلریدفریک 

 دهندهگیری گردید. جذب باالتر نشاننانومتر در مقابل شاهد اندازه

 باشد. گی باالتر میتوان کاهنده

 گیکنندتالیک توانایی: آهنهای یونکنندگی تتوانایی کیال       

یک از هر ابتدا تعیین شد.  (1994) و همکارانDinis  طبق روشبر

یتر لمیلی 7/3با  درصد2/0اسیداستیک  در ولان محلزکیتو هاینمونه

اکنش و. ندمخلوط شد موالرمیلی 2 آهنلیتر کلرید میلی 1/0متانول و 

عد از بآغاز شد.  موالرمیلی 5فروس سولفات  لیترمیلی 2/0با افزودن 

ری گینانومتر اندازه 562طول موج در  مخلوطجذب  دقیقه، میزان 10

این  دردهد. باالتری را نشان می تانایی کیالتر، توجذب پایین شد.

عنوان کنترل مثبت استفاده شد و درصد کیالت به EDTAآزمون از 

 ید.محاسبه گرد (5ها با رابطه )کنندگی یون آهن در هریک از نمونه

(5)            100) x 0A/1(A-1= درصد(      )ن کیالت کنندگی یون آه 

1A 0دهنده جذب نمونه و نشانA دهد.را نشان می جذب کنترل 

 های رادیکالی نمونهضد جهت مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و معموالً

( 50EC )Effective Concentrationمختلف از فاکتوری تحت عنوان 

شود که طبق تعریف به غلظت موثری از نمونه اطالق استفاده می

های آزاد در محیط واکنش مهار درصد رادیکال 50شود که در آن می

های های آنتی اکسیدانی کیتوزانبرای تمام ویژگی 50ECوند. مقدار ش

 (.2008و همکاران، Yen) گیری گردیدتهیه شده، اندازه

 19 نسخه SPSS افزارنرم از آماری جهت آنالیز: آنالیز آماری       

دانکن  آزمون و طرفهواریانس یک آنالیز طریق از هاو داده استفاده شد

 ها ازنمودار ها و رسمپردازش داده رایب تحلیل گردیدند. تجزیه و

 شد. استفاده Excel افزارنرم

 

        نتایج

تصاویر مربوط آنالیز  2و1 هایدر شکل:  FTIRسنجیطیف       

کیتوزان تهیه شده از پوسته  کیتوزان استاندارد و FTIRسنجیطیف

 12کیتوزان FTIR  ای نشان داده شده است. در طیفرودخانه میگو

تا  cm-1 613ها در دامنه که این پیک شودشاهده میپیک اصلی م

cm-1 3429 که طیف(، در حالی1)شکل قرار دارند  FTIR کیتوزان

پیک اصلی است که بین محدوده  6تهیه شده از پوسته میگو دارای 

cm-1 931  تاcm-1 3287 (2)شکل  قرار گرفته است 
 

 
 cm 4000-1تا cm 040-1کیتوزان استاندارد در دامنه  FTIRطیف : 1شکل

 

 
 cm-1 4000تا cm-1 400 کیتوزان استاندارد در دامنهFTIR :  طیف2شکل

متوسط تا باالیی  اکسیدانیفعالیت آنتی :یدانیاکسیآنت تیفعال       

گرم میلی 1در غلظت های کیتوزانی نمونهدرصد( در  2/68تا  5/57)

ت، میزان فعالیت (. با افزایش غلظ3شکل لیتر مشاهده گردید )بر میلی

( و CSهای کیتوزانی، کیتوزان استاندارد )در نمونهآنتی اکسیدانی 

ترین بیش .( افزوده گردیدBHAاسکوربیک و اسیدهای کنترل )نمونه

-میلی 10در غلظت  100Cفعالیت آنتی اکسیدانی متعلق به کیتوزان 

ترین مقدار آن مربوط درصد( وکم 8/81لیتر )گرم بر میلی
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عالوه، بین هبدرصد( در این غلظت بود.  5/22)C 60کیتوزان به 

با  C) 100و  60C ،80Cهای کیتوزانی )فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه

که طوریزدایی رابطه مستقیم وجود دارد. بهاستیل – Nمدت زمان 

دقیقه، فعالیت آنتی اکسیدانی  100زدایی شده طی استیل–Nکیتوزان 

 و 80های دست آمده در زمانهای بهبه کیتوزانتری  را نسبت بیش

دقیقه نشان داد. میزان فعالیت آنتی اکسیدانی کیتوزان استاندارد،  60

به لیتر گرم بر میلیمیلی 1/0در غلظت  BHAاسکوربیک و اسید

 % بود.  90% و  1/34، %2/26 ترتیب

 
 لیتر(گرم بر میلیمیلی10و  5، 1، 1/0های مختلف کیتوزان ): مقایسه میانگین فعالیت آنتی اکسیدانی کل در غلظت3شکل

 میانگین( ±اعداد بر حسب میانگین سه تکرار بیان شده است )انحراف معیار

  DPPHنایی مهار رادیکال توا: DPPHمیزان مهار رادیکال        

 2/26لیتر برابر با گرم بر میلیمیلی10میگو در غلظت  60Cکیتوزان 

به  100Cو  80Cها که قابلیت مهار دیگر کیتوزانحالیدرصد بود. در

(. البته در 4دست آمد )شکل هدرصد ب 4/50و  7/46ترتیب برابر با 

لیتر، کیتوزان استاندارد، اسید اسکوربیک گرم بر میلیمیلی 1/0غلظت 

درصد(  4/63و   5/40، 1/19قابلیت مهار کم تا متوسطی )  BHAو 

 ترتیب نشان دادند.را به

 
 لیتر(گرم بر میلیمیلی10و  5، 1، 1/0های مختلف کیتوزان )در غلظت DPPH: مقایسه میانگین مهار رادیکال 4شکل

 میانگین( ±اعداد بر حسب میانگین سه تکرار بیان شده است )انحراف معیار

توانایی مهار رادیکال هیدروژن: میزان مهار رادیکال پراکسید       

و کیتوزان 60C،80C  ،100 Cهای کیتوزانیهیدروژن نمونهپراکسید

درصد در  2/56و  7/68، 7/52، 6/45ترتیب برابر با( بهCSاستاندارد )

که حالیدر(. 5شکل ) دست آمدهلیتر بگرم بر میلیمیلی1/0غلظت 

هیدروژن مهار رادیکال پراکسید میزان لیترمیلی بر گرممیلی10 درغلظت

ترین مقدار مهار برابر ایش یافت و بیشهای کیتوزانی افزتوسط نمونه

مشاهده گردید. لذا بین میزان حذف  100C% در کیتوزان  7/87با 

های کیتوزانی زدایی در نمونههیدروژن و زمان استیلرادیکال پراکسید

 رابطه مستقیمی وجود دارد.
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 لیتر(گرم بر میلیمیلی10و  5، 1، 1/0کیتوزان ) های مختلف: مقایسه میانگین مهار رادیکال پراکسید هیدروژن در غلظت5شکل

 میانگین( ±اعداد بر حسب میانگین سه تکرار بیان شده است )انحراف معیار

های میگو در کنندگی کیتوزانقدرت احیا: کنندگیقدرت احیا       

 27/0نانومتر بین  700لیتر در طول موج گرم بر میلیمیلی 10غلظت 

کیتوزان  ، اسیداسکوربیک وBHA. (6)شکل  دست آمدهب 42/0تا 

 لیتر توان احیاگرم بر میلیمیلی 1/0( نیز در غلظت CSخرچنگ )

ترین ترتیب نشان دادند. بیشبه 23/0و  65/0، 91/0کنندگی برابر با 

گرم میلی 10 غلظت در 80Cو  100C هایدرکیتوزان احیاکنندگی قدرت

C(15/0 ) 60در کیتوزان  ترین مقدار( و کم40/0و 42/0لیتر )بر میلی

 لیتر مشاهده گردید.گرم بر میلیمیلی 1/0در غلظت 

 

 
 لیتر(گرم بر میلیمیلی10و  5، 1، 1/0های مختلف ): مقایسه میانگین قدرت احیاکنندگی کیتوزان در غلظت6شکل

 میانگین( ±اعداد بر حسب میانگین سه تکرار بیان شده است )انحراف معیار

گرم میلی 1در غلظت های آهن: کنندگی بر یوناثر کیالته        

های کیتوزانی لیتر، توان کیالته کنندگی یون آهن  برای نمونهبر میلی

(. در غلظت 7)شکل  درصد ثبت گردید8/86تا  3/64میگو در طیف 

های آهن کیالته درصد یون 95تر از بیش لیترگرم بر میلیمیلی 10

های میگو کیالته کنندگی کیتوزانرسد که قابلیت نظر میشدند. به

(60C ،80C  ،100C) ا رابطه مستقیمی هزدایی آنزمان استیل با مدت

درصد را  9/97باالی کنندگی ، قابلیت کیالته EDTA داد دارد. البته

  .لیتر( نشان داد گرم بر میلیمیلی 1در غلظت پایین )

اکسیدانی آنتی هایویژگی از هریک برایآمده  دستهب 50EC مقادیر       

هرچه  .است شده آورده 1 در جدول (CS) کیتوزان استاندارد و هاکیتوزان

تر باشد، کماکسیدانی هر ویژگی آنتیدست آمده برای هقدر مقادیر ب

تری رادیکالی بیشاکسیدانی و ضداز فعالیت آنتی نمونه کیتوزانی

 برخوردار است.
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 لیتر(گرم بر میلیمیلی10و  5، 1، 1/0های مختلف )ها در غلظتهن توسط کیتوزان: مقایسه میانگین قدرت کیالت کنندگی یون آ7شکل

 ( در ویژگی های آنتی اکسیدانی مختلفCSهای مختلف و کیتوزان خرچنگ)برای کیتوزان 50EC: مقایسه میانگین 1جدول 

  50EC )میلی گرم بر میلی لیتر (  

 CS کیتوزان 100Cکیتوزان  80Cکیتوزان  60Cکیتوزان  ویژگی آنتی اکسیدانی

 a b01/67±0/0 c01/49±0/0 b02/72±0/0 28/02±1/0 فعالیت آنتی اکسیدانی

 a 02/8±0/18 c02/27±0/13 c01/92±0/13 b 03/87±0/15 قدرت احیا کنندگی

 DPPH a 04/12±0/16 b07/98±0/11 e01/81±0/9 c05/35±0/10توانایی مهار رادیکال 

 a 01/0>0/07± a 01/0>0/07± b01/0>0/06± b01/0>0/061± توانایی مهار رادیکال پراکسید هیدروژن

 a 01/72±0/0 b 02/67±0/0 c01 /56±0/0 b01/66±0/0 توانایی کیالته کنندگی یون آهن
 .است درصد5 اطمینان سطح در دارمعنی اختالف عدم بیانگر ستون هر در غیرمشابه حروف

 8/18±02/0کنندگی برابر با قدرت احیا 50ECن مقدار تریبیش       

کیتوزان  در ترین مقدارو کم 60Cدر کیتوزان لیترگرم بر میلیمیلی

80C (02/0±27/13 مشاهده گردید. کمگرم بر میلیمیلی )ترین لیتر

برابر با  100Cکیتوزان نیز در DPPHهای مقادیر مهار رادیکال

دست آمده برای ویژگی هب 50ECادیر ثبت گردید. تمام مق 01/81±0/9

گرم بر میلی1/0تر از های پراکسید هیدروژن کمتوانایی مهار رادیکال

دهد کیتوزان خرچنگ در این لیتر ثبت گردیدند که نشان میمیلی

کنندگی توانایی کیالته 50ECاکسیدانی، موثرتر بود. مقادیر ویژگی آنتی

 لیتر قرار گرفت.گرم بر میلیمیلی 56/0–72/0یون آهن نیز در طیف 

 

 بحث

درصد 17 /4 میگو پوسته از کیتوزان استخراج درصد پژوهش، این در       

دست آمده از پوسته هب کیتوزان استخراج درصد با مقدار این بودکه

(  2016و همکاران )Hafsa توسط Parapenaeus Longirostris میگو

ازده کیتوزان تهیه شده ( نیز ب2008و همکاران ) Yen .دارد مطابقت

درصد گزارش  32تا  30از پوست خرچنگ را بین 

 های متداول جهت توصیف ساختار کیتین وکردند. یکی از روش

و همکاران،  Maباشد )می  FTIRسنج طیفآنالیز  کیتوزان، استفاده از

 ،ایرودخانه میگوی پوسته از آمده دستهب کیتوزان FTIR طیف در (.2008

cm 84/1643 ،1-cm 30/1561 ،-cm-1های طول موجهایی در جذب

کیتوزان  مشاهده شد که در طیف cm 68/1150-1و 72/1413 1

cm-استاندارد نیز حضور دارند. حضور پیک کوچک در محدوده 

)آمید  C=Oدهنده کشش مربوط به گروه عاملینشان 1635 -11654

میگو نیز که در طیف کیتوزان تهیه شده از پوسته  باشد( می Iنوع 

زدایی کیتین دهنده استیل(. این پیک نشان2)شکل  شودمشاهده می

کیتوزان  FTIR(. طیف 2016، و همکاران Hafsa) به کیتوزان است

تهیه شده از پوسته میگو با منحنی طیف کیتوزان استاندارد مطابقت 

کیتوزان  FTIRطیف  در شده های مشخصدهد. پیکخوبی را نشان می

 گزارش شده  در FTIRهای با پیکای بسیار مشابه میگو رودخانه

 (2009و همکاران ) Al-Sagheer( و 2016) همکاران و Hafsa مطالعات

 Parapenaeus های تهیه شده از پوسته میگوترتیب برای کیتوزانبه

Longirostris  پوسته میگو وPenaeus semisulcatus  باشد.می 
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Yen ( از روش 2007و همکاران )N- یی مشابه با زدایی قلیااستیل

قارچ استفاده کردند  های تهیه شده ازاین تحقیق برای تهیه کیتوزان

لیتر، گرم بر میلیمیلی 1ها در اکسیدانی آنو دریافتند که فعالیت آنتی

درصد  3/82 –9/89لیتر، گرم بر میلیمیلی10درصد و در 6/61–2/82

یدانی افزایش یافت. در مطالعه دیگری که بر روی فعالیت آنتی اکس

های متفاوت طی زمان دست آمده از پوست خرچنگههای بکیتوزان

زدایی و استیل -Nانجام شده است، رابطه مستقیمی بین زمان 

و همکاران، Yenتر مشاهده شد )های آنتی اکسیدانی بیشفعالیت

2008 .) 

توان کیتوزان با درجه دی ، میزداییاستیل -  Nبا افزایش زمان        

و همکاران،  Younes ؛Kumar، 2000) دست آوردهب االتریب استیالسیون

تری بر روی کربن های آمین بیش(. در این شرایط تعداد گروه2016

اکسیداسیون اسیدلینولئیک . لذا گیرنددر ساختار کیتوزان قرار می دوم

گردد گردد و منجربه افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی میبهتر مهار می

(Yen ،2008و همکاران .)های توانایی مهار رادیکالDPPH   توسط

های متفاوت دست آمده از پوست خرچنگ در زمانههای بکیتوزان

N- تا  4/28لیتر بین گرم برمیلیمیلی 10زدایی، در غلظت استیل

( که با نتایج 2008و همکاران، Yen) درصد گزارش شده است 5/53

ریافتند که مشتقات ( د2004) Chouو  Linاین تحقیق مطابقت دارد. 

دار شده با درجات استخالف مختلف آلکیل -Nساکارید کیتوزان دی

 DPPHدرصد( قادرند باالترین توانایی ربایندگی رادیکال  60-70)

لیتر نشان دهند. گرم بر میلیمیلی 1/0درصد( را درغلظت  95تا  90)

کیتوزان  توسط DPPHرسد که قابلیت مهار رادیکال ر میظناین بهبنابر

دار شدن رابطه مستقیمی داشته باشد. آلکیل -Nتواند با مقدار می

دار کردن کیتوزان منجر به کاهش توانایی آن در که سولفاتدرصورتی

مطالعات  (.2005و همکاران،  Xingگردد )می DPPHمهار رادیکال 

کنون نشان دادند که کیتوزان از توانایی زیادی برای انجام گرفته تا

که قدرت هیدروژن برخوردار است چنانهای پراکسیدر رادیکالمها

هیدروژن توسط کیتوزان مهار کنندگی  باالیی برای رادیکال پراکسید

و همکاران، Yen) حاصل از قارچ و پوست خرچنگ گزارش شده است

2008 .)Esumi ( نشان دادند که کیتوزان2003و همکاران ) ها دارای

 باشند. تر نسبت به اسیدآسکوربیک مییشبرابر ب 80فعالیت مهاری 

Lin  وChou (2004نیزگزارش کردند که مشتقات کیتوزان الکیل ) دار

درصد  80تر از تر بیشیلگرم بر میلیمیلی 5/0شده در غلظت 

مایند. در این مطالعه نیز میزان حذف نپراکسید هیدروژن را حذف می

 نسبتاً دست آمده هبهای رادیکال پراکسید هیدروژن توسط کیتوزان

 5/91ترین میزان مهار رادیکال پراکسید هیدروژن )باالبود و بیش

  100Cلیتر از کیتوزان گرم بر میلیمیکرو 10در غلظت درصد( 

اکسیدان خوب عنوان آنتیتواند بهدست آمد. بنابر این کیتوزان میهب

 کار رود.  ههای آزاد پراکسید هیدروژن بجهت مهار رادیکال

       Samar  ( نوع روش استخراج، اندازه کیتین و 2013)و همکاران

زدایی آن، جهت تولید نیز میزان غلظت سود مصرفی در فرآیند استیل

که برای طوریبهکیتوزان با فعالیت زیستی باال را موثر گزارش نمودند، 

 5/0کیتوزان تولید شده از ضایعات میگو با روش ماکروویو در غلظت 

را  28/2تا  49/0کنندگی برابر با لیتر توان احیایگرم بر میلمیلی

ترین مقدار آن در زمانی مشاهده شد که مشاهده کردند که بیش

( عنوان 2008و همکاران ) Yenترین اندازه را دارا بود. کیتین کم

، لیترگرم برمیلیمیلی 1/0های خرچنگ در غلظت کردند که کیتوزان

لیتر، توانایی احیا گرم بر میلیمیلی 10توان احیایی جزئی و در غلظت

رسد کیتوزان حاصل نظر میدهند. بهکنندگی متوسطی را نشان می

از پوسته خرچنگ و  پوسته میگو در این مطالعه از توان احیایی باالیی 

مورد  های حاصل از پوسته میگوبرخوردار نیستند. اما برعکس کیتوزان

کنندگی یون آهن در کیالتاز قدرت باالیی استفاده در این مطالعه 

لیتر تمام گرم بر میلیمیلی 10که در غلظت طوریبرخوردار بودند، به

و  Yenهای آهن کیالته شده بودند. نتایج مشابهی نیز توسط یون

های کنندگی یونخصوص توانایی کیالته( در2007و 2008همکاران ) 

اقه قارچ وسیله کیتوزان استخراج شده از پوسته خرچنگ و سهآهن ب

 گزارش شد.

کنندگی یون آهن توسط کیتوزان، دارای مکانیسم توانایی کیالته       

و  Inoue) گذار هستندای است که عوامل زیادی بر آن اثرپیچیده

کنندگی مستلزم اتصال یون طور مثال کیالتهه(. ب1998همکاران، 

دوم و های ترتیب در کربنهای هیدروکسیل و آمین بهآهن با گروه

(. میزان  2008و همکاران، Yenاست ) م از مولکول کیتوزانشش

تواند متأثر از درجه کنندگی یون آهن توسط کیتوزان میکیالته قابلیت

طور کامل استیل های بهکه کیتوزانطوریدار شدن آن باشد بهاستیل

و همکاران،  Qin) برخوردارند کنندگیکیالته در تریکم از قدرت دارشده

 (. 2016و همکاران، Younes  ؛1993

تری اثربخشی بیش شده های تهیهکیتوزان اکسیدانیفعالیت آنتی       

ها نشان داد و اثر بخشی نسبت به سایر کیتوزان 100Cرا در کیتوزان 

ها رابطه مستقیمی زدایی آناستیل -N های میگو با زمانکیتوزان

ژن و توانایی های پراکسید هیدرو. برحسب توانایی مهار رادیکالداشت

های میگو از توانایی خوبی های آهن، همه کیتوزانکنندگی یونکیالته

زدایی منجر به تهیه کیتوزان استیل -N برخوردار بودند. افزایش زمان

های آمینی این تعداد گروهشود. بنابرزدایی باالتر میبا درجه استیل

گیرد و می در ساختار کیتوزان قرار 2تری بر روی کربن شماره بیش

 Seedeviگردد )اکسیدانی میهای آنتیاین امر منجر به افزایش ویژگی

 (. 2017و همکاران، 
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ای  واکنش زنجیره توانندمی مولکولی متوسط وزن فلزی با هاییون       

ها منجر به در پراکسیداسیون لیپیدها را آغاز نمایند لذا حضور آن

های آهن نیز که یونجایینشود. از آاختالل در طعم و مزه در غذا می

روند، شمار میدر مواد غذایی بهها از مؤثرترین پیش اکسیدانیکی 

تواند در کاهش کنندگی این یون توسط کیتوزان میقابلیت کیالت

 سزایی داشته باشدهاثرات نامطلوب در غذاهای فرموله شده اهمیت ب

(Ambigaipalan  وShahidi ،2017؛Anraku   ،2011و همکاران .) 

اسکوربیک از لحاظ فعالیت آنتی اکسیدانی، و اسید BHAاگرچه        

 EDTAو نیز  DPPHهای کنندگی و قدرت مهار رادیکالقدرت احیا

اکسیدانی خوبی ترکیبات آنتیهای آهن کنندگی یونلحاظ کیالتبه

ها در مقادیر شوند که از آنهای غذایی محسوب میبوده و از افزودنی

ها از جای آنهتوان ب. اما میگرددغذا استفاده میگرم در میلی

های حاصل از پوسته میگو در مقادیر گرم در مواد غذایی بهره کیتوزان

عنوان عامل توانند بههای پوسته میگو میجست. بنابراین، کیتوزان

های اکسایشی عمل حفاظتی برای کمک به انسان در کاهش آسیب

 نمایند. 

 

  منابع
نویریان، ح. و راد، ش.؛ هزاوه، ن.؛ عالفپاشایی تحقیقی، م.؛ .1

مطالعه مورفولوژیکی و تاکسونومیکی میگوی  .1392تحقیقی، ه.، 

 ر رودخانه سیاهد( Macrobrachium nipponense) ای شرقرودخانه

،  5سال .جانوری محیط زیستفصلنامه  .درویشان استان گیالن

 .19تا11صفحات  ،3 شماره

بررسی  .1393پور، ع.، زاده، ک.؛ زحمتکش، ع. و ولییمکر .2

( Astacus leptodactylus) شیرین آب میگویشاه بدن ترکیب تغییرات

، 27. دوره های جانوریهای مختلف. مجله پژوهشدر سنین و وزن

 .281تا 270، صفحات 2شماره 

ن گزارش از وجود نخستی .1383گرگین، س. و علیمحمدی، ا.،  .3

و مقایسه مورفولوژیک  ایران در Macrobrachium nipponenseمیگوی

مجله پژوهش و سازندگی.  .Macrobrachium rosenbergiiآن با گونه 

 .59تا57، صفحات 65شماره 

4. Al-Sagheer, F.A.; Al-Sughayer, M.A.; Muslim, S. and 

Elsabee, M.Z., 2009.Extraction and characterization of 

chitin and chitosan from marine sources Gulf. Carbohydrate 
Polymers. Vol. 77, pp: 410-419. 

5. Ambigaipalan, P. and Shahidi, F., 2017.Bioactive peptides 
from shrimp shell processing discards: antioxidant and 

biological activities, Journal of Functional Foods. Vol. 34, 
pp: 7-17. 

6. Anraku, M.; Fujii, T.; Kondo Y.; Kojima, E.; Hata, T.; 

Tabuchi, N.; Tsuchiya, D.; Goromaru, T.; Tsutsumi, H. 

and Kadowaki, D., 2011. Antioxidant properties of high 

molecular weight dietary chitosan in vitro and in vivo. 
Carbohydrate Polymer. Vol. 83, pp: 501- 505. 

7. Cabib, E.; Bowers, B.; Sburlati, A. and Silverman,  

S.J., 1988. Fungal cell wall synthesis: The construction of a 

biological structure. Microbiological Science. Vol. 5,  

pp: 370-375. 

8. Dinis, T.C.P.; Madeira, V.M.C. and Almeida, L.M., 1994. 

Action of phenolic derivatives (acetaminophen, salicylate, 

and 5-amino salicylate) as inhibitors of membrane lipid 

peroxidation and as peroxyl radical scavengers. Archives of 
Biochemistry and Biophysics. Vol. 315, pp: 161-169 

9. De Grave, S. and Grane, A., 2006. The establishment of the 
oriental river prawn, Macrobrachium nipponense (De Haan, 

1849) in Anzali lagoon, IRAN. Aquatic Invasions. Vol. 1,  

No. 4, pp: 204-208. 

10. Esumi, K.; Takei, N. and Yoshimura, T., 2003. 
Antioxidant-potentiality of gold chitosan nanocomposites. 

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Vol. 32, pp: 117-123. 

11. Guo, Z.; Xing, R.; Liu, S.; Yu, H.; Wang, P.; Li, C. and 

Li, P., 2005.The synthesis and antioxidant activity of the 

Schiff bases of chitosan and carboxymethyl chitosan. 
Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. Vol. 15,  

pp: 4600-4603. 

12. Govindarajan, R.; Rastogi, S.; Vijayakumar, M.; 

Shirwaikar, A. and Rawat, A.K.S., 2003. Studies on the 

Antioxidant Activities of Desmodium gangeticum. Biological 
and Pharmaceutical Bulletin. Vol. 26, pp: 1424-1427. 

13. Hafsa, J.; Smach, M.A.; Charfeddine, B.; Limem, K.; 

Majdoub, H. and Rouatbi, S., 2016.Antioxidant and 

antimicrobial proprieties of chitin and chitosan extracted 
from Parapenaeus Longirostris shrimp shell waste. Annales 

Pharmaceutiques Françaises. Vol. 74, pp: 27-33. 

14. Hajji, S.; Younes, I.; Ghorbel-Bellaaja, O.; Hajji, R.; 

Rinaudo, M.; Nasria, M. and Jelloulia, K., 2014. Structural 

differences between chitin and chitosan extracted from three 
different marine sources. International Journal of Biological 

Macromolecules. Vol. 65, pp: 298-306.   

15. Inoue, K.; Baba, Y.; Yoshizuka, K.; Noguchi, H. and 

Yoshizaki, M., 1988. Selectivity series in the adsorption of 
metal ions on a resin prepared by crosslinking copper (II) 

complexed chitosan. Chemistry Letters. Vol. 8,  

pp: 1281-1284. 

16. Jeon, Y.J. and Kim, S.K., 2001. Potential immune 

stimulating effect of anti tumoral fraction of chitosan 
oligosaccharides. Journal of Chitin and Chitosan. Vol. 6,  

pp: 163-167. 
17. Kim, S.K.; Rajapakse, N. and Shahidi, F., 2007. 

Production of bioactive chitosan oligosaccharides and their 

potential use as nutraceuticals. In: Marine Nutraceuticals and 
Functional Foods. Barrow C and Shahidi F, eds. CRC Press, 

London and New York, GB and US. pp: 183-196. 

18. Kumar, M.N.V.R., 2000. A review of chitin and chitosan 
applications. Reactive and Functional Polymers. Vol. 46,  
pp: 1-27. 

19. Lee, D.S.; Jeong, S.Y.; Kim, Y.M.; Lee, M.S.; Ahn, C.B. 

and Je, J.Y., 2009. Antibacterial activity of aminoderivatized 

chitosans against methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA). Bioorginc Medicinal Chemistry. Vol. 17,  
pp: 7108-7112.  

20. Lin, H.Y. and Chou, C.C., 2004. Antioxidant activities of 
water-soluble disaccharide chitosan derivatives. Food 

Research International. Vol. 37, pp: 883-889. 

21. Lin, S.B.; Lin, Y.C. and Chen, H.H., 2009. Low molecular 

weight chitosan prepared with the aid of cellulose, lysozyme 
and chitinase: characterisation and antibacterial activity. 

Food Chemistry. Vol. 116, pp: 47-53.  



 ایمیگو رودخانه پوسته از استخراج شده کیتوزان آنتی اکسیدانی خواص بررسی                                                تنها و همکاران 

332 
 

22. Lingnert, H.; Vallentin, K. and Eriksson, C.E., 1979. 
Measurement of antioxidative effect in model system. Journal 

of Food Processing and Preservation. Vol. 3, pp: 87–104. 

23. Ma, G.; Yang, D.; Zhou, Y.; Xiao, M.; Kennedy, J.F. and 

Nie, J., 2008. Preparation and characterization of water 
soluble N-alkylated chitosan. Carbohydrate Polymer.  

Vol. 74, pp: 121-126. 

24. Oyaizu, M., 1986. Studies on products of browning 
reactions: Antioxidative activities of products of browning 

reaction prepared from glucosamine. Japanese Journal of 
Nutrition. Vol. 44, pp: 307-315. 

25. Park, P.J.; Je, J.Y. and Kim, S.K., 2004b. Free radical 
scavenging activities of differently deacetylated chitosans 

using an ESR spectrometer. Carbohydrate Polymer. Vol. 55, 
pp: 17-22. 

26. Qin, Y., 1993. The chelating properties of chitosan fibres. 
Journal of Applied Polymer Science. Vol. 49, pp: 727-731. 

27.  Rinaudo, M., 2006. Chitin and chitosan: properties and 
applications, Progress in Polymer Science. Vol. 31,  

pp: 603-632. 

28. Samar, M.M.; El-Kalyoubi, M.H.; Khalaf, M.M. and Abd 

El-Razik, M.M., 2013. Physicochemical, functional, 
antioxidant and antibacterial properties of chitosan extracted 

from shrimp wastes by microwave techniqueAnnals of 

Agricultural Science. Vol. 58, No.1, pp: 33-41. 

29. Seedevi, P.; Moovendhan, M.; Vairamani, S. and 

Shanmugam, A., 2017. Evaluation of antioxidant activities 
and chemical analysis of sulfated chitosan from Sepia 

prashadi. International Journal of Biological 

Macromolecules .Vol. 3, pp: 12-22. 
30. Shimada, K.; Fujikawa, K.; Yahara, K. and Nakamura, 

T., 1992. Antioxidative properties of xanthan on the 
autoxidation of soybean oil in cyclodextrin emulsion. Journal 

of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 40, pp: 945-948. 

31. Tanha, N.; Karimzadeh, K. and Zahmatkesh, A., 2017. A 

Study on the Antimicrobial Activities of Chitin and Chitosan 
Extracted from Freshwater Prawn Shells (Macrobrachium 

nipponense). International Journal of Health Studies. Vol. 3, 

No. 3, pp: 16-19. 

32. Xie, W.; Xu, P. and Liu, Q., 2001. Antioxidant activity of 

water-soluble chitosan derivatives. chelating ability. 
Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. Vol. 11, No. 13, 

pp: 1699-1701. 

33. Xing, R.; Liu, S.; Yu, H.; Guo, Z.; Li, Z. and Li, P., 2005. 
Preparation of high-molecular weight and high-sulfate 
content chitosans and their potential antioxidant activity in 

vitro. Carbohydrate Polymer. Vol. 61, pp: 148-154. 

34. Yen, M.T.; Tseng, Y.H.; Li, R.C. and Mau, J.L., 2007. 
Antioxidant properties of fungal chitosan from shiitake 

stapes. LWT- Food Science and Technology. Vol. 40,  
pp: 255-261. 

35. Yen, M.T.; Yang, J.H. and Mau, J.L., 2008. Antioxidant 
properties of chitosan from crab shells.  Carbohydrate 

Polymer. Vol. 74, pp: 840-844. 

36. Younes, I.; Hajji, S.; Frachet, V.; Rinaudo, M.; Jellouli, 

K. and Nasri, M., 2014. Chitin extraction from shrimp shell 
using enzymatic treatment. Antitumor, antioxidant and 

antimicrobial activities of chitosan, International Journal of 

Biology of Macromolecule. Vol. 69, pp: 489-498. 

37. Younes, I.; Frachetb, V.; Rinaudo, M.; Jelloulia, K. and 

Nasri, M., 2016. Cytotoxicity of chitosans with different 
acetylation degrees and molecular weights on bladder 

carcinoma cells. International Journal of Biological 

Macromolecules. Vol. 84, pp: 200-207. 

38. Zhong, Z.; Ji, X.; Xing, R.; Liu, S.; Guo, Z.; Chen, X. and 

Li, P., 2007. The preparation and antioxidant activity of the 

sulfanilamide derivatives of chitosan and chitosan sulfates. 

Bioorganic Medicinal Chemistry Letters. Vol. 15,  
pp: 3775-3782.  

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.03.012

