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المستخمص
 متجبا س التركيب يتبنلو مبن وحبداة متكبررو لمكموكبوز قمبين ويحبتي مبن الكبايتين البسي يعبد مكو با قساسبيا لمهيكب، الكايتوسان بوليمر حيوي موجب الحبح ة
 ويص ع الكايتوسان تجاريبا مبن مخمفباة الهيكب الخبارجي لمسبرطان البحبري والروبيبان بخطبواة تت بمن. الخارجي لمقحرياة والححراة وجدران خاليا الفطرياة
 وتتبنار الخصبائص الفيزوكيمياويبة والوييفيبة لمكايتوسبان. إزالة البروتي اة وازالة الع اصر المعد ية وازالة الصبغاة وقخي ار إزالة مجاميع االسيتي جزئيبا قو كميبا
 ويمتمببا الكايتوسببان العديببد مببن الويببائو البايولوجيببة والوييفيببة م هببا يعاليتببا تجببال الحيبباا المجهريببة ماب البكتريببا. بتببباين طرائببي إ تاجببا وق بوا القحببرياة
والفطريبباة والخمببائر ويعاليتببا الم ببادو ل ب ورام وخفببل مسببتوي الكولسببترو يببي الببدم وقابميببة مسببا المبباا والببدتن والصبببغاة وتابيببة المسببتحمباة وتكببوين

 وقببد حييببة تطبيقبباة الكايتوسببان يببي مجبباالة التصب يع.الهالمبباة وخمب الع اصببر المعد يببة وخاصببية تكببوين ق مفببة صببالحة ل كب ويعاليتببا الم ببادو ل كسببدو
 إن يعاليبة الكايتوسبان الم بادو لالحيباا. الغسائي والتغسية واله دسة الكيمياوية وتص يع المبواد الصبيدال ية وحمايبة البيئبة باتتمبام ببالل يبي السب واة الما بية

 وتت من الدراسة تسبميط ال بوا حبو تطبيقباة الكايتوسبان. المجهرية عمى تكوين ق مفة جعمتا مادو مهمة لحفي ال سية لكو ا مادو مغمفة ساة اص طبيعي
.يي تحسين وعية واطالة العمر الخز ي لمعديد من ال سية ال باتية والحيوا ية والبحرية ي ال عن ال سية المص عة
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ABSTRACT
Chitosan is a homogenous cationic biopolymer consisting of glucosamine units derived from chitin which is a major
component of shells of crustancean, Insects and fungal cell walls. Chitosan produced commercially from crab and
shrimp outershell wastes .The traditional chitosan production involves deproteinization , demineralization,
decororization and partially or fully Deacetylation of acetyl groups. The physicochemical and functional
characteristics of chitosan affected by variation of production methods and crustacean species. Chitosan has many
biological and functional activities including : Antimicrobial activity against bacteria , fungi and yeast , antitumer ,
lowering cholesterol level in blood, water, fat and dye binding abilities , emulsification, gel formation, chelating of
metal ions , edible film-forming property and antioxidant activity. Applications of chitosan in fields of food
processing , nutrition ,chemical engineering, pharmaceuticals and environmental protection have received
considerable attention in recent years. The antimicrobial activity and film-forming property of chitosan make it a
potential material of food preservative because it is a coating material of natural origin. This publication focuses on
the application of chitosan for improvement of quality and shelf life of various plant, animal, seafood as well as
processed foods.
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ويتكيااال الكايتوسااان لا ميتااه امااى ااات اااض س ا ولة وبااو كاكاار

المقدمة

ا ااا

ميا كست و  Nonantigenicوميا سام ر اي اا اان كوناه

الكايتوسا ااان كاك ا اار كاا وبي ا ااواات

ض ي ا ا ا ك ا ااوا ي

كمي ا ااة ا االلا ا ااة ااس ا ااتيل كا ا اان الكا ا ااايتين (Poly-β-(1→4)N-

كا اااو وظياي ا ااة يوي ا ااة  )<7،87 ( Biofunctionalو ا ااو اا ااو
الكايتوسان أ و ك اراب ارمذية ر

 ) acetyl-D-glucosamineوي ااو ار ي ااا الك اااو ارساس ااية

)

الككونا ااة لم يكا اال ال ا اااام لملس ا ااياب كيا اال السا اااضان ال ا ااا

والاو يا ااان وي ا ا ت

ال موان (66;،99

ت و

الكات ا ااة اليانيا ااة ر ا ا انتسا اااا الض ي ا ااة ا ااو

الس ا ااميموال (<< ) ظا ا ا الكايتوس ا ااان ا اايل ال ل ا ااوو الكا ا ااية

بذ الوااسة الى تسميض ال اون اماى ر الياة الكايتوساان

الك اااو ل

ي ااان الكم ايااة ر ااي ااان تض يلاتااه راا ت س ااين

نوايااة اواضالااة ال كااا ال الن ا

ابتكام الغ وذلك است واكاته التمااية ر الصاناااب الض ياة

لم ويااو كاان ارمذيااة ال ااام كن ااا

والكصن ة

ال يوي ا ا ااة والوذاكي ا ا ااة والكيكياوي ا ا ااة ( ):7،<6،<:ورا ا ا ا الو ا ا ااب
ال ا ا يصنع الكايتوسان تماايا كان ك ماااب ساوا الاو ياان

يعالية الكايتوسان الم ادو ل حياا المجهرية

و ا ا والان ماليكي ااة ك تما ااة ( و الت ااال لالوم ااة ك تما ااة لكم اااكيع

كاان كصااوا ض ي ا نظ ا اا لا اليتااه الك اااو لمكايكاو اااب تمااا

وظيايا ااة كت اينا ااة (

كااوي واسااع كاان الاضاياااب ال يضيااة وال كاااكا وال كتايااا الكس ا ة

والس ا ااضان ال ا ااا ا ااواماب كتااوتا ااة كا اان كما اااكيع ااسا اايتيل
الكايتوسا ااان ) وينا اات اا اان ذلا ااك صا اااك

ظ ا الكايتوسااان ابتكااام ااالغ وصاااه كاااو

 )<<،67ويكتماك الكايتوساان ييياة كمااكيع وظياياة ر الاة وبا

ارظااة ل مذيااة

لمتس ا ااكم الواا ااذاك (>>) ا تا ا ااب ليتاا ااين ك تمات ا ااين لتاس ا اايا
ا ااووي تي ا اايض ال يي ا ااا الكايكاو ي ا ااة واسا ااضة الكايتوسا ااان ر ا ا

كمكواا ااة اركا ااين ر ا ا ذا كا اااا ون ا ا اام (pKa=6.3-7.0) 7

وكمكااوات ال يواوكساايل اروليااة واليانويااة ر ا ذات ا الكاااا ون

ارمذية الكصن ة أو اروساض الالااية وتاتا

اليالية والساوسة امى التوال (> ) 667،67ويكاون الكايتوساان

اات ا اااض الكايتوسا ااان ذ الس ا ا نة الكوم ا ااة كا ااع الككونا اااب ذاب

كوماار السا نة انااو ارد ال يااواومين ) (6.5أو ا اال اا انااه

السا ا ا ا ا نة الس ا ا ا ااال ة را ا ا ا ا س ا ا ا ااض ال مي ا ا ا ااة ا ا ا اايل ت ا ا ا ااوا يب

نتيما ااة ا االلا ااة ال اوتا ااون كا اان كما اااكيع ارك ا اين ( ) 67>،69وا

الوسا ااان وتاتا ااا

اليانيا ااة ناا اااذ ماليكا اااب الكايتوسا ااان الا ااى ن ا اوا

يااذور الكايتوسااان الكااان اا انااه يااذور ر ا ك الياال ار كااا

ال ييااا ال ليليااة ككااا يس ا ر الت ا ييا ر ا اكميااة استنسااا الااونا

يالو س نته الكوم ة ر ااد ال يواومين الكاتاع و و يتاسر

ال

وية ال

اآللية ارولى

الكتاوسااتاتيكية ككااا يس ا ر تويااا ر ا اكميااة النلاال و أو نااذيااة

ياة وان كساتلاب الكايتوساان اماى بيكاة اسايتاب

 DNAوتي ا ا ا ا اايض اكمي ا ا ا ا ااة تص ا ا ا ا اانيع  mRNAوال ا ا ا ا اااوتين (

انتاج الكايتوسان الذاكر الكان امى بيكة سكاياب ميماة الت اوو

كلاان ا ااة ك ا ااع ر اليت ا ااه تم ا ااا الاضاي ا اااب ( )667وت تك ا ااو ر الي ا ااة

كمي ااة الت م اال ااناليكا ا أو الكيكي اااك و ااو ظا ا الكايتوس ااان

الكايتوس ااان الك اااو لم كتياي ااا ام ااى والن ااه الماليكا ا (=)=6،8

 )666،87يكتمك الكايتوسان ر الية وية ك او تماا ال كتاياا

واسااكوا اب واكتاااب وكااااب مكي ااا ذاك ااة الكااان ككااا يككاان

ابتك ااام ااالغ س ا ا ر ر اليات ااه ال يوي ااة كيا اال ر اليت ااه الك ا اااو

وواما ا ا ا ا ااة ا االلا ا ا ا ا ااة كما ا ا ا ا اااكيع ااسا ا ا ا ا اايتيل  ) 667( DDونا ا ا ا ا ااو

لي يا ااان الكم ايا ااة (  )67<،=6ور اليتا ااه الك ا اااو ل ا ا واام (

ال كتايا( )=6للو أسااب ال ويو كان الكصااوا الاى ال صااك

= )67ولاووا را

اا

كسااتوي الكوليسااتاول را الااوم وأي تااب

الو ااساااب الت ا امايااب ااول ال صاااك
الكايتينيااة اكتيك ااه ص اااك

الك اااو لمكايكاو اااب التا ا يكت اااال ااا الكايتوس ااان ن ااان ام ااى

تماار أمايب ااج مسم الكاكن ال

الوظيايااة لم ااوليكيااب

تت ا ا ا ل

ككي ااال كي اال كس ااك الك ااان وال ااوبن

وااس اات ير ( ) :7وا ا ااض الص ا ا واب (  ):6والا اات مم ( )669

in vitro

ك ظا ا اام ارمذيا ا ااة كا ا اان ك ا ا االي كا ا اان ككونا ا اااب ك تماا ا ااة

كالكا وبي ا ا ااوااب وال اوتين ا ا اااب وال ا ا ااوبون وال ناص ا ا ااا الك وني ا ا ااة

ويكتما ااك الكايتوسا ااان اصا ااية تكا ااوين أمماا ااة ا يلا ااة ليسا اات كال

والايتاكينا ا اااب واركا ا اايد وميابا ا ااا وتتا ا ااوا ل ال ويا ا ااو كن ا ا ااا كا ا ااع

ك مس ا ا ا ا ا ااية أو أمما ا ا ا ا ا ااة ( ) <;،8>،:اذ ي س ا ا ا ا ا اان الض ا ا ا ا ا ااين

الكايتوسااان ككااا يااىو الااى رلااوان ر اليااة الكايتوسااان الك اااو

ر ااي ااان

ا اااون

الكايتوسااان كاان ا ميااة ااالن ارمذيااة سااي ة التما

لم كتاي ا ااا أو تس ا اامي ا رل ا ااو واد  Devlieghereو

( )76تا ييا ككوناااب الوااذان الك تماااة الكتكيمااة النسااا وال اااوتين

تلمياال ال ساااكا الت ا ت صاال انااو س ا ن ارمذيااة ( )678،79
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والا ااوبن وكموايا ااو الصا ااوويوم ر ا ا ر اليا ااة الكايتوسا ااان الك ا اااو

واليا ا ا ا ااب البا ا ا ا ا ا ااا السا ا ا ا ااكد (  % 7و %6و ) %67وكموايا ا ا ا ااو

Candida

الص ا ااوويوم ( % 7و % 0.5و )%7و ا ااو أظ ا اااب النت ا اااك ان

اانب وامااة اااا < م ومااوو تااكيااال ك تماااة

النسا و اوتيناب السا وكموايو الصاوويوم ذاب تا ييااب سام ية

ماليك ا  98كيمااو والتااون) تااو ااب ااين  % 0.01-7وماااب

لاام يكاان لااه ت ا ييا يااذكا ويو ا المااوول ( )6كم صااا لا اليااة

ا ارة الككوناب اآلتية كي امى وا  :نسا ذاكر الكاان (%7

يان الكم اية

لمكايكاو اااب اذ للا ا وس ااض الو ااذاك
 lambicaو

ااال كيا

كاان الكايتوسااان ذ وامااة كماااكيع ااساايتيل  % >9و ااوالن

و %6و)%87

ر ر الية الكايتوسان الك او لمكايكاو ااب يراا لمالياب الاذ
الكايتوسان الك او ل

اوتين ا ا اااب الس ا ا ااا (  % 7و %6و)%67
جدو  .6يعالية الكايتوسان الم ادو ل حياا المجهرية
الكائن المجهري

المصادر

الغساا
البكتريا

Aeromonas hydrophila

 Parkو

الصوص

 Younو

ارمذية ال اية
Bacillus cereus

الاواكه وال

ااواب

اون ( )677
اون )(112

 Devlieghereو

اون)(21

الم م

 Raoو

اون )(92

ارمذية ال اية

 Tsaiو

اون )(112

 Bacillus licheniformال ال
 Bacillus subtilisال ال

 Leeو
 Leeو

الم م
 Bifidobacterium bifidumال مير
 Brochothrix thermosphactaالاواكه وال

ااواب

 Devlieghereو
 Leeو
 Younو

اون)(21

اون (;):
اون ( )676

 Darmadjiو )6;( Lzumimoto
ااواب

 Devlieghereو

اون) (21

 Leeو ):> ( Lee

ال ال

 Leeو ) :>( Lee

 Escherichia coliالم م
الصوص

 Darmadjiو)6:( Lzumimoto

ارمذية ال اية
الاواكه وال

اون (;):

 Leeو ):< ( Lee

 Clostridium perfringensالصوص
 Coliformالم م
 Enterobacter aeromonasالاواكه وال
 Enterococcus faecalisال ال

اون (;):

 Darmadjiو )6:( Lzumimoto

الم م

Lactobacillus curvatus

 Tsaiو

اون(>=)

ااواب

الم م

 Parkو

اون (>=)

 Choو

اون ( >)

 Devlieghereو
 Leeو

 Lactobacillus fructivoransالكايونيال

اون )(21

اون ( ):9

 Rollerو) ><( Covill
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 يعالية الكايتوسان الم ادو ل حياا المجهرية.6 تابع جدو
المصادر

الكائن المجهري

الغساا
البكتريا

)8; ( Jeong وJang
)76( اون

 وDevlieghere

 الككمLactobacillus sp.
 الاواكه والLactobacillus plantarum

kimchi
ااواب

) ;;( Cho وLee

الككم

(15) Lzumimoto وDarmadji

الم م

(21 ) اون

 وDevlieghere

) >>( اون

 وSagoo

)676 ( اون
):9( اون
)=> (اون
)76( اون

ااواب

وYoun

الصوص

 وLee

 الم مListeria innocua

 وPark

 وDevlieghere
):9( اون

 الاواكه والLactobacillus sakei
 الم مLactobacillus viridescens

الصوص
ااواب

الاواكه وال

 وLee

)=>( اون

 وPark

)667( اون

 وTsai

 الم مListeria monocytogenes
الصوص
ارمذية ال اية

)6;( Lzumimoto  وDarmadji
):9( اون
)=>(اون
)667(اون

 الم مMicrococci

 وLee

الم م

 وPark

الصوص

 وTsai

ارمذية ال اية

)><( Covill وRoller

الكايونيال

):9( اون
)=>(اون

 وLee

الم م

 وPark

ال ال

)6:( Izumimoto وDarmadji
 وPark

)667( اون

 وTsai

)6;( Lzumimoto  وDarmadji
)667 ( اون

 وTsai

)667 ( اون

 وTsai

Salmonella enteritidis

الصوص

):> ( Lee وLee
)=>( اون

Pseudomonas aeruginosa

 الم مStaphylococcus aureus
الصوص
ارمذية ال اية
 الم مStaphylococci
 ارمذية ال ايةVibrio cholerae
 ارمذية ال ايةVibrio parahaemolyticus
الخمائر

)667 ( اون

 وTsai

)76( اون

 وDevlieghere

)76( اون

 وDevlieghere

 ارمذية ال ايةCandida albicans
ااواب
 الاواكه والCandida lambica
ااواب
 الاواكه والCrybtoccoccus humiculus
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تابع جدو  .6يعالية الكايتوسان الم ادو ل حياا المجهرية
الكائن المجهري

المصادر

الغساا
الخمائر

Saccharomyces cerevisiae

ال ال

 Leeو):>( Lee

ال صيا

 Rollerو) >;( Covill

ال مير

 Haو)7= ( Lee
 Rollerو) >;( Covill

 Saccharomyces pombeال صيا
 Zygosaccharomyces bailiiال صيا

 Rollerو) >;( Covill

الفطرياة
 Tsaiو

 Aspergillus fumigatusارمذية ال اية
 Aspergillus nigerال ال

 Leeو) :>( Lee

 Aspergillus parasiticusارمذية ال اية
ااواب
 Botrydiplodia lecanidionالاواكه وال
ااواب
 Botrytis cinereaالاواكه وال

 Chienو ) =( Chou

ااواب

اون ( >=)

 Cladosporium sp.الاواكه وال
 Fusrium oxysporumارمذية ال اية
 Penicillum chrysogenumال ال

الاواكه وال

ااواب

 Parkو

اون ( )667

 Chienو)= ( Chou
 El ghaouthو

اون () 7:

; 8سا ااااة واما ااة ا اااا  7:م ( ;=) و ا ااو ي ا ااالي ذلا ااك الا ااى
صاااك

 -6الخبببز :ي ااو ال كااا ال النا لم ااال ك ااوووا سا ر صااول

الكايتوسااان ر ا

مااال الاضو ااة (  )<;،:و ااو يااورا

ضااين الكايتوسااان ض لااة وا يااة تمااا رلااو الاضو ااة اايل سااض

ظااابا التممااو  Bread stalingر ااي ااان النكااو الكااايكاو

ال ال وامياه ي صال اا

(>; ) وتمم ااو ال ااال ظ ااابا ك ل ااو ي صاال ري ااا رل ااوان نك ااة

التصااامر والنكا ااو

ال ال و واكه (< ) 7وأسااب ار اي الى ووا الكايتوسان ر

را رلاوان الاوالن وت ااماع ظاابات

و ااذلك لا ااو ظ اليا اااو ك ااو ال كا ااا ال الن ا ا

لم ا ااال الك اكا اال ك ما ااول الكايتوسا ااان تاكيا ااال  % 6الا ااى 79

اضالااة ال كااا ال الن ا لم ااال كاان اايل ت ا يا ظااابا نكااو

سااة كلاانة كع  67سااة را ك اكماة السايضا ورا تما اة

 Starchو أو تي ا ا اايض النكا ا ااو

كناصاامة أ اااي ا ااظ  Parkو

وت اام الت ااا ا اان تا ا ييا ض ااين الكايتوس ااان ذ

ااااون (<= ) اككانيااة الياااو

ال ك ااا ال النا ا لم ااال الاانسا ا  Baguetteالكوضا ا

ال ااوالن الماليكا ا  9>8كيم ااو والت ااون را ا ال ك ااا ال النا ا لم ااال

ك م ااول

كايتوس ااان  %6ذ والن ماليكا ا  7كيم ااو والتاااون الك ااذار را ا

 Baguetteاذ تاام ضااين سااض ال مااين ك مااول

الك ااان الكلضاااا ال ااى  79ساااااة كلاان ااة ك ااع ك اكم ااة الس اايضا

الكايتوسان تااكيال  % 0.1أو  %6أو  % 1.5كذا ا ر %6
اااك

 Chienو ) =( Chou

 Leeو):> ( Lee

االستعماالة الغسائية لمكايتوسان

الاانس ا

اون ( )667

 Leeو):> ( Lee

 Penicillium italicumالاواكه وال
 Rhizopus nigrificansال ال

النسا ا ااا retrogradation

 Tsaiو

 Tsaiو

ااواب

Rhizopus stolonifer

الك ااايكاو

اون ( )667

و س ااكل ككاي اال لكا ااا وما او  Parkو

ال ميااك وذل ااك ااو ام ااان اكميااة التكااويا و ااو كااان

ااااون ( ;=) اس اات وام

كايتوسان ذ والن ماليك  9>8كيمو والتون

ال ال الكوضى الكايتوسان تاكيال  %6ا ال رلاوانا لماوالن وا ال
نكوصا وا ل تصم ا كلاانة كع اينة السيضا يل ال الن لكو
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ذكااا Ahnو

الكايتوسااان يااىو الااى

اااون ( ) 7ان التومي ا

تسا اايا ا اايم ك اكا اال الصا اااااindex

ت سااين ال كااا ال النا ونوايااة ال ااال تي اايض النكااو الكااايكاو
وت ا ا يا ظا ااابات

النك ا ااو

العبادي وسممان
 Haugh unitالى ضالامة نواياة صاااا وأل اوكين ال اي
و او

واركسا ااو رل ا ااو وما ااو ان ال ا ااال

الكوض ا ااى الكايتوس ا ااان تاكي ا ااال  % 6و ( %7ا ااوالن ماليكا ا ا

 Haughبا ت ياا يت ماق اوالن ال اي

 677كيمووالتااون  )%=:= DDوالكااذار را  % 0.3اااك
ال مياك ااو اظ ااا اااوو كتااا ا ال وك تااوي كاااك أامااى كلاانااة

ال ي ااوية لص ااااا ال ااي

او كااوا = أياام كان ال االن واماة اااا

وااتااا ساكك

ويككا اان الت يا ااا اا اان الض ي ا ااة
ك اك اال الص ااااا ك اان اايل ي اااد

ااتاااا الصااااا واا ااه ( ) 67:ويساايا ان اااا

الوارااة و ااو تاام الت ااا ااان نكااو ال ااان ر ا كمكواااة الساايضا
و  9أيام كن ال الن ولم يي ظ ر ال ال الكضم

ان

ارل اوكين وكمكاا كاناب و او  Haughاالياة راان ذلاك ي كاد
ما ااوو نوايا ااة أل ا ااوكين ال ا ااي

كع ك اكماة السايضا

 Yolkوو ا ااو ال يا ااا

الصااااا اايل ال ااالن الااى

وا ع %6

ا

اايم ك اكاال

كت االيااو ل مسااية vitelline

وسيولة الصااا النامكة أساسا ان انتساا الكان كن ارل اوكين

 % 7كايتوسان يل = أيام كن ال الن

()=8

ذكا Leeو  ) :>( Leeر تما اة أ ااي ان ال كاا ال النا

أسااب الوااساب السا لة ( );=،;،9ان اممااة الكايتوساان ت او

ل ا ااال  panالكت ك ا ااا ال ا ااذ ي ت ا ااو ام ا ااى كاا وكسا ا ا كيي ا اال
كايتوسااان ااو ت ساان نتيمااة ت ا يا را
وتي اايض النكااو الكااايكاو

ر الة ر

ااووي ظااابا النكااو

اظ نواية ك توياب ال ي

وون الت ييا امى واماة

تل م ا كان الكسات مك ورا تماك الو ااسااب مااي ضاين ال اي
كايتوسااان كااذار ر ا

نااان امااى ذلااك رااان ت ساان ال كااا

ال ميااك ومااوو الكميسااياول (;)

اااك

ال الن ا ا ونوايا ااة ال ا ااال نتيما ااة ا ا ااارة الكايتوسا ااان أو ضا ااين

أو ويا ا ا ا ااه ( );=،9اسا ا ا اات وام راسا ا ا ااا اسا ا ا ااانمية ( );=،9أو

والنكااو

ضايل ااة الوك ااا (;) و ان ض ااين الكايتوس ااان يالي ااو ك اان ال ك ااا

ت ااالي الااى صاااك
الكاايكاو

مااال الاضو ااة وت اامااع النكااو

و ااو يااىيا الااوالن الماليكا

لمكايتوسااان وتاكيااال را

ال الن لم ي
لم ا ااي

ال كا ال الن لم ال
كي اال رل ااوان ال ااوالن وتما ا

نواي ااة ال ااي

الوا مي ااة ر ااي ا اان

التموي الكايكاو ( )77،9اذ تتككن ا
الكوموو امى سض

الااى ك توياااب ال ااي

ار ياان الكم اياة

كن ال الن

كان ا تاااق اللساا والناااذ

ال ااي

وياليااو ال كااا ال الن ا

ا ت ا Bhaleو

رلو تومه اابتكام لتضويا كاواو الضاين كان اوليكااب صانااية

اوال  8-7أسااا يع انااو ال ااالن
ميا ااا الكضم ا ا

الكايتوسا ااان

اون ( )9النواياة الوا مياة وال ساية لم اي

الكوضا ا ا ااى نا ا ا ااواين كا ا ا اان الكايتوسا ا ا ااان ارول ذو والن ماليك ا ا ا ا

( )<8وسك ا ا ا ااياب كت ااوو (< )66و ا اااوتيناب () 66<،>9،86

 1100.746كيمااو والتااون تاكيااال  %6كااذا ا را  %6اااك

ال ميك وار ا ذ والن ماليك  9<7كيمو والتون تاكياال %7

ووبون( ) =8وأساا ال ا يون الى اكتيك الكايتوسان اصية

ك ااذا ا را ا  %7اااك

تسااكيل ض لااة ا يلااة اساات كال ا ض لااة صااال ة ل كاال أو أمماااة

( )<;،8>،:واميه ران ضين الكايتوسان او ياورا اام اال وا ياا

ااا  7:م

ااو بمااا الاضو ااة وانتلااال الواااال كاان ارل ااوكين اايل اللسااا
ويىو

الكايتوس ا ااان يلم ا اال ك ا اان رل ا ااوان والن

()=7،9

(; )67و ويااة التوماار امااى تمااك الكساااكل

ال مي ااك )

ااا  77م (=;)

ا اااا  7:م كلاانا ااة كا ااع ال ا ااي

اللس ااا ام ااى التويا اااب را ا نواي ااة ارل ااوكين وص ااااا ال ااي

الكضم

ميا الكضم  9.38وذلك و  87يوكاا

ووم ا ااو ان ض ا ااين ال ا ااي

كس ا ا تمااوي الك تااوي ال ااوا م ()=9

ذلك الى اضالة ال كا ال الن لم ي

ال ميك ) اذ موب  45.87كلاانة كع ال ي

ال الوة  24.28ال ي

ككا تسيضا اكاة مااال  CO2والاضو اة كان ارل اوكين ايل
ورلااوان والن ال ااي

الكايتوسا ااان تاكيا ااال ( % 7كا ااذا ا ر ا ا %7

الكايتوس ااان تاكيااال  ( %6كااذا ا راا  %6اااك

كياال كتاي ااا Salmonella enterica Enteritidis
ساا ال اي

الكضم ا ا

اك

 -9البيل :ت صل ال ويو كن الكساكل ايل ت االين ال اي

وان يكاة و او  Haughكاناب أاماى ك نوياا

ال مي ااك

اايل  :أي ااام ك اان ال ااالن

ولاو ظ ان اسات كال ار ياا ككااو ضاين كاان

كايا ااوا ر ا ا تلميا اال سا اااا الا ااوالن ور ا ا ال صا ااول اما ااى نوايا ااة
أل وكين أموو (و و  Haughاالية) ونواية صااا كاماور (

();=،9

ك اكاال صااااا اااال ) اايل  :أسااا يع كاان ال ااالن ككااا ومااو
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 Canerو

ا اااون(;) ان ال ك ا ااا ال النا ا ا لم ا ااي

الكايتوس ااان تاكي ااال  %8را ا  %6اااك

الكوض ا ااى

العبادي وسممان
( )676ر يل ال الن ي صل رلوان ماال يناك اوكسيو

ال ي

ال مي ااك يكك اان ان

الكاا ون  CO2ككا يس ر ااتاا ارد ال يواومين الى 9.4

يااالواو لكااو ا تلاال ا ان أس ا واين كلاانااة كااع ك اكمااة الساايضا

أد بيا ا ااواومين ي ما ا ااغ ;

وامة اااا  7:م ولام يتما

الكضم ا ا

(; )676،ويكتم ا ااك صا ا ااااا ال ا ا ااي

تل ال النواياة ال اامياة لم اي

الكايتوسا ااان اا اان الكظ ا ااا ال ا اااام ل ا ااي

وي لى يا تا يل كو ال الن كاا لام ي صال رلاوان لوااال CO2
ام ا يون تلييم نواية ال ي

ك اكما ااة

ميا الكوضى يل  67أيام

السيضا

ك ا ا اان ال ا ا ااالن

يت كن انتاج الكايتوسان امااان اكميااب ا االلاة ال ااوتين )(DP

ال يااواومين ل ل ااوكين اايل ال ااالن ك ا اان  7.43ال ا ااى 9.37

ان ا تصاا ضواب اإلنتااج اسات او ضاو  DPأو  DMأو

ارل وكين

ا ت االال الو ااب الكضمااور إلنماااال باااتين ال ضااوتين يااىو الااى

ا ا ااظ  );( Canerان ارد ال يا ااواومين رل ا ااوكين ال ا ااي

اوا االلااة اركاايد ) (DMاوا االلااة المااون اوا االلااة كماااكيع ااسايتيل

ان اااا

ا ا ا اااا الوار ا ا ااة ووم ا ا ااووا ااتا ا ا ااا

( )676وكاان  7.43ال ااى  ) 677( 9.32كااع ان اااا

كماااة اإلنتاااج س ا ر مااة الك اواو الكيكياكيااة الكساات كمة

الكوضى الكايتوسان تاكياال  %8را  %6ااك

وا تص ا اااا ال ا ااالكن و يكك ا اان اس ا اات وام الكايتوس ا ااان الكص ا اانع
الضايلة الك سضة ر ضين ال ي

ااتاع كن  7.49الى  8.83كلاانة كع ال ي

والت ا تتضمار كايتوساان

نل ()=7
ت تكا ا ااو أمماا ا ااة الكايتوسا ا ااان الصا ا ااال ة ل كا ا اال اما ا ااى تاكي ا ا ااا
الكيكياااو ر نااو ت

ا

كاااو

ااتاااا

ال مياك او

ميا الكوضى اذ

ااتاع كن  7.48الى  9.3و  9أسا يع كان ال االن
م وتس اايا تما ااك النتااااك ان التومي ا ا

اايا الا اااكق الصااال ة ل كاال ت ااا

يك ا ا ااة ارد

اااا 7:

الكايتوساااان ا ااو أوي الا ااى

ماال  CO2الكت اا يل الكساكاب ر اللساا كماه

ك امال لموااال وي او ذلاك ولايي ا ااريا لت سان نواياة اواضالاة

كمونااة  Plasticizerإلكسااا ا صاااة الكاونااة وي ااو الكميسااياول

ال كا ال الن لم اي

أ و أكيا ا ا ااابا است واكا ( ) 66:وا يذور الكايتوسان الكان أو

الكايتوس ااان ك ااامال لكنااع انتل ااال الاضو ااة والواااال اايل س ااا

الك ااذي اب ال

ااوية اا ان ااه ي ااذور را ا ال ا اواك

الك ااااة ككونااا ك الياال لالمااة و ااو ت تماا

لك الي ا ا اال الكايتوس ا ا ااان ا ا ااا تي

ال ي

اصااية المالومااة

ن ا ا ااو ال ا ا اااك

الكس اات كل ر ا ا اإلذا ااة ككا ااا ي ااىيا ر ا ا

ال

ااوية

ص اااك

ال

الكوضاى الكايتوساان سا ر ووا أمساية

 -3العصير  :تت اكن اكمياة تصانيع اصايا الاواكاه الكاو اة

ا ا ااو

اسا اات كال كسا ااااواب التاويا ااق وتسا ااكل المييتا ااين وال نتونايا ااب

الا ا اااكق أو

وك مااول السااميكا والتانيناااب وكت ااوو رنياال اياوليااوون أو ك االي

الكوض ااى

( )8:ويكااون ر اااا را

كا اان تما ااك الكاك ا اااب ( )679ويكتما ااك الكايتوسا ااان ذ الس ا ا نة

ارم ا ا ااسية الناتمة ()>8،>7
و ااو أنم ااالب ك ظ اام ار اااي الس ااا لة ااول ال ااي
الكايتوسان است وام كايتوسان ذاكر ر

ا ااارة كاااو كمونااة و ااام  Kimو

اك

الكوم ااة مالكيااا اصااية ا ااض ال اااك

الكسااااو را ا رص اال ال ااو اكق الواويااة والكنتس ااا ك اان ك ما اااب

ال مياك وون

اااون(< )9و ااسااة ت ا ييا

الكايتوسااان

تصاانيع ارمذيااة(=<) للااو م مااب تمااك ال صاااك

ا ااارة تااكيااال ك تماااة كاان الكميسااياول ونااواين ك تماااين كاان
اليكتيااك تاكيااال

ا اااكي كس ااااوا را ا انت اااج اص اايا الاواك ااه يكك اان اس اات وام
الكايتوس ااان ك اااو تاوي ااق را ا اصاايا الاواكااه وماااب اكمي ااة

الكايتوسا ااان

تنلية اصاكا الاواكه است وام الكايتوساان كان ال ال وياو كان

الكااذي اب (ت ااكنب اااك

ال ميااك و اااك

 ) %6اما ااى النوايا ااة الوا ميا ااة لم ا ااي

الكضم ا ا

تاكي ا ااال  %7ذ والن ماليكا ا ا  997كيم ا ااو والت ا ااون اس ا اات وام

ال ا ا ا ااا يين (< ) >=،اسا ا ا اات وم  Chatterjeeو

راسا ااا اسا ااانمية و ا ااو أر ا اااوب الو ااسا ااة ان اسا اات وام ا اااك
ال ميك كاذي ا لمكايتوساان اوا كان ااك

الكايتوسان الذاكر الكان والكت مال را

اليكتياك را اضالاة

ا ا ا اااون (< )

<  %ااك

ال مياك

لتاويااق اصاااكا التااااد وال ناار والميكااون وال اتلااال ت ااين ان

الكايتوسان ( تاكيال  %7كذا ا ر الكان) كاان أكياا ر الياة را

ال كا ال الن لم ي

اإل ااارة الااى رلااوان الااوالن وو ااو  Haughوك اكاال الصااااا

ااا

راناه يككان ااتكااو يكاة ارد ال ياواومين كىسا اا اماى نواياة

اكا اااا ال صا اااكا كلاانا ااة كا ااع ال نتونايا ااب والمييتا ااين

وت ساان كظ ااا وتل اال ال ص اااكا سااكل كم ااوظ ااو الك اكم ااة
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الكايتوس ا ا ااان و ا ا اااان  Rungsardthongو
الكايتوساان الك

ااس ا ااكااا و ين ا ااب النت ا اااك اككاني ا ااة كن ا ااع ص ا ااول تا ا اااايب

اا كان الاضاا Absidia glauca var.

 ( paradoxaذ وام ا ااة %=; =DD
ك

ا ا اااون(=> )

ااسااكااا را اصاايا التااااد ا ااارة كايتوسااان تاكيااال ا يلاال
ااان  777مااالن ااالكميون و ا

( ك ا ااع كايتوس ا ااان

ااا كاان سااوا الاو يااان وصااا ا اواكاال تصاااية ل صاايا

ت ااه التاس ااي

التااااد رومااووا ان الكايتوسااان الاضااا كااان أكيااا كاااان ر ا
اا ا

الاوايتوك

اكا اااا اصا اايا التاا اااد كلاانا ااة ك ا اع ال صا اايا الك اكا اال

الكايتوساان الك

اا كان الاو ياان ولاو ظ ان ااا

الكاليااك)

-0الفواكا والخ ر :ت وو أكيا كس اب تم

الاواكه وال

اا

ال ا ااى اإلص ا ااا اب الاضاي ا ااة أو ا ا ااض اا اب رس ا ااممية أو نتيم ا ااة

الا الة ر الكايتوسان

أ ا ا اااا ريالياوي ا ااة ( )7;،79وك ا اان أ ا ااو الوس ا اااكل الكس ا اات وكة

يككاان اساات وام الكايتوسااان أي ااا لمساايضا امااى ال كو ااة را

إلضالااة ا ميااة ااالن تمااك ارمذيااة س ااي ة التماا

اص ا ا اااكا الاواك ا ا ااه رل ا ا ااو ا ا ا ااظ  Imeriو )8:( Knorrان
الكايتوسان تاكياال % 1.2را

و او ي االي نمااد اسات وام الكايتوساان را السايضا

الو اكق الت يات ض ا اناليم كت وو رينول اوكسيويال

ان ا ب تاكيال  6مم لتا و او ي االي ذلاك الاى تسا ع كوا اع

ضا اايناب صا ااال ة ل كا اال لتومي ا ا

بااو اساات وام

سا ااض ا يمي ا ااا ال ا ااالن ر ا ا

ااساكوا يك لام يكان لاه

ك اااالن ك اااو (==) ويككاان اساات وام ارمماااة الصااال ة ل كاال

ك نا ا ااو ال كو ا ا ااة التس ا ا ا ي ية س ا ا ا ر صاكصا ا ااه ال اا ضا ا ااة

وال ااو كاان التوي اااب المونيااة

ت ييا ر

ااك

اس اات وام كس ااااواب التاس ااي الكتكيم ااة ااالتاار

ال ا ااى ا ااوا الكايتوس ا ااان ذ السا ا ا نة الكوم ا ااة ام ا ااى ااات ا اااض

تااكيا ا ااال  % 0.7-0.1ما ا اام لتا ا ااا كا ا اان ال صا ا اايا اا ان ا ا ااا
ااوكصا

النظااا ااان لالومااة الكايتوسااان

اماى تااااايب ااساكااا ااناليكيااة را اصاايا التاااد وال ااو

ال كااا

تااوايميا الياااو الكايتوسااان (الكااذار را  %7اااك

العبادي وسممان

صيمة اصيا المالا والتااد اا انه ا

لم ا اااك

اا ا ا

ان تا ا ا ييااب الكايتوس ا ااان را ا ا

كان ا وا يا ل ا

ساكل

الاواكااه اوااا ااة الوااالو الكااايكاو

ال كو ا ااة

وت سين نواية روام اليكاا()98

التسا ي ية ت ااو ك كااة را الساايضا امااى ال كو ااة را أنظكااة

ا ااظ  Hanو

الوذان ار اي
أنمااالب ا

ار اااي لتلياايم صاااك

الكايتوسااان ت ااو كاااو

الس ااميك والت ااوب ار ك ااا و ااو ت ااالي تم ااك الالي اااو ال ااى انتس اااا

الكايتوسااان الك اااو

الكالسيوم وريتاكين  Eيل الوكا

ارظااة ر الااة تمااا ال كاااكا الكموي اة ر ا

يكتمااك الكايتوسااان اللااوا امااى تي ا ض نكااو ال ويااو كاان الاضاياااب

اص اايا التا اااد اذ أوي ا ااارة تم ااك الك اااو ( وام ااة كم اااكيع

لكون ا ااه ي ا ااي انت ا اااج انا ا االيم الك ا ااايتنيال وب ا ااو أ ا ااو ااناليك ا اااب

ااساايتيل  )%=:-%<:الااى اصاايا التااااد اااد بيااواومين

الوراايااة واميااه رااان الساايضا امااى تم ا

 3.4و تااكيااال تااو ااب ااين  5-0.1ماام لتااا الااى تي اايض نكااو
ال ك اااكا الكموي ااة كار ااة وس ااكمب

صاك

السااميك ي ااالي الااى

الكايتوساان الك ااو لماضايااب أو للواتاه اماى اي

ااناليكاب الورااياة ( الكاايتينيال و يتاا –  – 6،8كموكاانيال ) أو

Zygosaccharomyces

 bailiو cerevisiae
exiguous

اااون(> )7ان ا ااارة الكالساايوم أو ريتاااكين

 Eالى أمماة الكايتوسان يىو الى الياو ك توي الكوذياب را

لمكايكاو ا اااب ر ا ا ال صا اااكا( ) >;،>:رلا ااو ذك ا ااان كموتاكا اااب

وpombe

ك واب نس ة الت اق والتناد ايل ساضود

Saccharomyces
 Schizosaccharomycesو

كيبكا ()7:،79

يككا اان اسا اات وام ارمماا ااة الصا ااال ة ل كا اال كواسا ااضة إل ا ااارة

Saccharomyces

ككونااب وظياياة كت ااوو ك اا كيال ك اااواب اركساو والنك اااب

 Saccharomycesو

 luwigiiوامة ااا  7:م (;>)

وارلوان والكاك اب الك او لمكايكاو اب والكواو الكوذية ()98

يككاان كنااع تااااايب ااسااكااا ااناليكيااة ر ا اصاايا التااااد

و و س ى ال ويو كن ال ا يين الى وك الكالسايوم وريتااكين E

الكالي ا ااك) ال ا ااى

الكايتوس ااان إلضال ااة ال ك ااا ال النا ا ولت س ااين الليك ااة التوذوي ااة

وال ااو ا االلااة الااو اكق التاسااي أو الن ااذ الكاكااال وواد ت ا ييا
ا ا ااارة الكايتوس ا ااان ( %6را ا ا  %6ا اااك

(> )7ال وتاسيوم (==) أو اك

اصاااكا التااااد وال ااو ر ا الياااو كاااان ك اااكيب التاسااي أو

لميكاا

الن ا ا ااذ الكاكا ا ااال الكسا ا اات وكة ر ا ا ا السا ا اايضا اما ا ااى تا ا ا اااايب

698

ااوليك ( ) 668الى أممااة
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ااام  Hanو

اااون (> ) 7تلي اايم الص ااااب ال س ااية لمس ااميك

العبادي وسممان
 -5المعكرو بببببة  : Noodleا ااام  Leeو  );9(Noا ااالت ا

الضاااالج الكوضااى ااييي ك الياال كاان الكايتوسااان تاكيااال %6

ان ت ييااب ا ارة الكايتوسان (ذ والن ماليكا

ذاب يكا ااة  89.8= DDوب ا ا كايتوسا ااان كا ااذار ر ا ا % 0.6

) را ا ال ك ااا ال النا ا ونواي ااة الك كاون ااة الاض ااة اذ أ ااي

اك

ال ميك و % 0.6ااك

اليكتياك و % 0.6ااك

الكايتوسا ااان الكا ااذار ر ا ا  %6ا اااك

كيماو والتاون

ال ميا ااك الا ااى ض ا ااين

اليكتيااك ك ااارا اليااه  % 0.2ريتاااكين  Eولاام يي ااظ الض اام
اليكتيااك

ال نض ا ا ااة تااكيا ا ا ااال  % 7و % 0.17و % 0.35و % 0.52

و % 0.7اايل ال ااالن وامااة اااا = 6م لكااو ; أيااام لااو ظ

را ا الي اااو لك ااان الس ااميك اا ان ا ااارة ريت اااكين  Eأوي ال ااى

لمك كاونا ااة الاض ا ااة اليا اااو كا ااو

اللااا
ا

اساات وام  %6كايتوسااان وسااابم اااك

ان اا ااا

لك ان السميك الكوضاى الكايتوساان ككاا ياىيا را تل ماه

ال الن و

كن ل الكست مك

ال الن ا ا لمك كاونا ااة الاض ا ااة ال اويا ااة اما ااى كايتوسا ااان تااكيا ااال

الكموتاكيااك ) ااو أوي الااى ت ا ا صااول التوي اااب را ك تااوي

 % 0.17و % 0.35و % 0.52و % 0.70ال ا ا ا ااى  6و 7و8

اانيوساايانين والايرونويااواب والاينااواب الكميااة ككااا أوي الااى

و  8يوكا امى التوال كلااناة كاع ك اكماة السايضا واكتمكاب

ت ا يا الياااو ر اليااة ان االيم ااول رينااول اوكسااويال وتي اايض مالك ا

الك كاونااة الاض ااة الت ا ت تااو امااى كايتوسااان تاكيااال 0.35

ر ا ا ا ا ر الي ا ا ااة انا ا ا االيم ال ياوكس ا ا اايويال كك ا ا ااا ا ا ا ااظ  Jiangو

 %صااب سية كامو ة كلاانة كع اينااب الك كاوناة الاض اة

اااون( ) 97ان اساات وام ضااين الكايتوسااان تاكيااال  %7ر ا

 %:ا ا ا اااك

ار اااي ورا ا و ااس ااة أ اااي ا ااظ  Leeو

ك ت ا ا ا ااوي

ماليك ا < 8كيمااو والتااون و تااكيااال % 0.1و % 0.5كااذا ا ر ا

اااون ( ; )7ان ضااين الكايتوسااان

( تاكيااال  %6و %7را 0.25

اااك

%6

ال يااواوكموايك) أوي

وتي ا ا ااب تم ا ا ااك الو ااسا ا اااب و س ا ا ااكل وا ا ا ا اككاني ا ا ااة اس ا ا اات وام
الكايتوس ااان ك اااو

%6

لا اليته
ا ا ا ا ا اااون(  )9:ان الضكاض ا ا ا ا ا ااة الكوض ا ا ا ا ا ااا

و ار يان الكم اية

كوايا صوا اكيسية كن الكماو

ال مي ااك) كان ااب ا اال رل ااوانا لم ااوالن كلاان ااة ك ااع اين ااة

الس اايضا مي ااا الكوضاااا انا ااو ال ااالن

ارظ ااة ر ال ااة را ا الك كاون ااة الاض ااة نظا ا اا

 -1الكمجبببي  : Kimchiكنت ااوج م ااذاك كت ك ااا يص اانع را ا

الكايتوسان (ذ والن ماليكا = 86كيمووالتاون را  0.2كاواا
اااك

ا اااك

ال ميا ااك يككا اان الن ا ااا ركيا ااا كا اان  =7يوكا ااا

كلاانة كع < أيام ر ك اكمة السيضا

الى ا سااة التاناد اوانتااج ااييماين را الضكاضاة ولاو ظ
ووي ت ييا ك ياا اسات وام كايتوساان تاكياال  %7كلااناة كاع

ا ا ا ا ا ا ااظ  Kimو

اااون (= ):ان

الك كاون ا ااة الاض ا ااة التا ا ا ت ت ا ااو ام ا ااى الكايتوس ا ااان ذ والن

اانيوسيانين ور الية اناليم كت وو رينول اوكسويال
ومااو  El Ghoauthو

أاااواو ال ييااا ال يااة

ا اايل ال ا ااالن وام ا ااة ا ااااا =6م لك ا ااو ; أيا ااام الاو ال ك ا ااا

النظا ان تاكيال (  %6و  %7كذا ا ر  %7ااك

ال مي ا ا ا ااك ا ا ا ااو أوي ال ا ا ا ااى ان ا ا ا ا ااا

النظا ان تاكيال الكايتوسان وأوي الياو تاكياال

الكايتوسااان كاان  % 0.7-0الااى ان اااا

ذكا ا ا ااا Zhangو ) 678( Quantickان ضا ا ا ااين الكايتوسا ا ا ااان
و

الك تا ااوي الاضا ااو

الصين كاع ككونااب مذاكياة

أ ا اااي كا اااليوم وكس ا ا وق الاماا اال ار كا ااا والالنم يا اال وال صا اال

ا اااا الوار ااة لكا ااو =6

ار

اا وصمصااة السااكك الكت كااا( )66و ااو ذكااا ال ويااو كاان

س ااااة كك ااا ل ااو ظ ان اا ااا س ااااة التا اناد اوانتااااج ااييما ااين
والساايضا امااى التم ا نتيمااة اساات وام ضااين الكايتوسااان ر ا

الككما ليسات يك (  )66=،=7،;;،::،88اذ االواو ال كاا

وال و (  )<7والمالا ( ) 78وال اد(  )76ولاو ظ ان التاااد

ا ا اوال ;-7

ال ااا يين ان الكايتوس ااان ي ااو ر اااا ر ا اضالااة كااو صااي ية

التاااد( ) 89والكاوال (> ) 9وال ك اياب (= ) والكاانمو(>) 9

ال الن لمككم الكوام كت وواب الكايتوسان (الك

 % 0.005و % 0.02و % 0.2را ا ا الك ا ااان )

الكوض ا ا ا ا ا ا ا ااى مس ا ا ا ا ا ا ا ااية N,O-Carboxymethylchitosan
والك ااالن ر ا مااا ك اااو يككاان أن ي لااى

تاليو ان ; اس ا(<) 6

ا نس ة

كااب كلاانة كع يوكين ر ك اكمة السايضا اناو ال االن واماة

الااة ضاالمااة لكااو

ا ا اااا  77م (= ) 66ور ا ا ا ك اولا ا ااة اضالا ا ااة ال كا ا ااا ال الن ا ا ا

لمككم ا

ك مول كم

699

ااام  Noو

اااون(  )=7نلااع الكماااو

الصااين ر ا

ا توي امى تااكياال ك تمااة كان الكايتوساان لكاو
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 79س ااااة وام ااة ا اااا الوار ااة ول ااو ظ ان ال ك ااا ال النا ا
ااا كاان الكماااو

لمككم ا الك
ك مول كم
االواو

ا ا اااون( ) 677ان ال ك ا ا ااا ال النا ا ا ا الم ا ا اام ال ل ا ا ااا الكت ا ا اال

الصااين الكنلااو ر ا % 67

ا توي امى  % 0.1و % 0.15كايتوساان

الك ا ااا

او

ل ا ااه  %6كايتوس ا ااان ( ذ والن ماليكا ا ا  677كيم ا ااو

والتا ااون وواما ااة  )%=:= DDالكا ااذار ر ا ا  % 0.3ا اااك

اوال > أيااام أكيااا كاان ك اكمااة الكلاانة و سااكل ككاياال

لا ا ااو ظ ان نلا ا ااع الكماا ا ااو

العبادي وسممان

اليكتيك و ت سن ساكل كم اوظ اا تالال ال اوو الكما لم يياا

الصا ا ااين الكوسا ا ااول ر ا ا ا ك ما ا ااول

ال كتيايااة وتي اايض اكميااة أكسااو الااوبن اايل ال ااالن لكااو 67

كايتوس ا ااان تاكي ا ااال  % 0.5أو  % 0.1ا ااو أوي ال ا ااى تا ا ا يا

سا ا اااااب

ا ا اااون(>> ) ان

سا ا ا ااااة الت كا ا ا ااا ر ا ا ا ا الككم ا ا ا ا ( );;،88وتا ا ا ااىو ا ا ا ا ااارة

الكايتوسان ي و كي ضا ر اا لمنكو الكايكاو

الت كا( )=:،8ككاا يككان ا اارة الكايتوساان كاع كاواو ارظاة

الكست وم

أ ا اااي كي ا اال كست مص ا اااب اراس ا ااار الض ي ا ااة (;;) و ن ا ااالواب

 -8المبايو يز :الكاايونيال باو كسات مر الاوبن را الكاان و او

الكايتوس ااان ال ااى تا ا يا ليونا ااة وضا اااو أنس اامة الككما ا أينا ااان

ر كنتمااب ل ام

ال ناليااا الك اااو وي تكااو ذل ااك التا ا ييا ام ااى تاكيااال الكايتوس ااان

الصا ااوويوم (  )678والكالسا اايوم السا اااكل(; ) 8وذلا ااك لت سا ااين

أماي ااب ا ا

نواي ا ااة الككما ا ا واك ا ااا ال النا ا ا ول ا ااو ظ ان ال ك ا ااا ال النا ا ا

الو ااس اااب ااول اس اات وام الكايتوس ااان لت س ااين

نظااام ااساات ير ر ا ت

لمككما ا الكا ااوام ا ا اوا ع  % 0.5كايتوسا ااان – كالسا اايوم سا اااكل
كااو و او ي االي ذلاك الاى تي ايض نكاو كتاياا ااك

ا ا اااا  9م واي ا ا ااب  Sagooو

اايا الكااايونيال ذكااا );:( Leeان

ا ارة كايتوسان ذ والن ماليك  6:77كيماو والتاون

اليكتياك

 % 0.1نااان امااى والن صااااا ال ااي
ااسا اات ير لصا ااااا ال ا ااي

كن ك اا ل ك كا كن الت كا(;)8

كس ا ا اات مر الك ا ا ااايونيال

 -7المحم  :ي و الم م وكنتماته كن ارمذية ساي ة التا يا الاى
ااو ك ي ااا كس ااو ال ااوبون والتا ا تل ااوو ال ااى تض ااوا سا اايع را ا

نسا ة

أوي الااى الياااو ا ميااة

ا اوال  %67وت سا اانب ي اتيا ااة

ا ا ا اوال  % 9.4كلاان ا ا ااة ك ا ا ااع ك اكم ا ا ااة

السا ا اايضا وا تا ا اااد  Kimو )9;( Hurاسا ا اات وام الكايتوسا ا ااان
وصاه كي تا لنظام ااست ير ر ت

النك ا ااة الكتالن ا ااة ونظ ا ا اا اكا ااتيك الكايتوسا ااان ر اليا ااة ك ا اااو

ايا الكاايونيال التمااا

ل كسا ا ا ااو وك ا ا ا اااو لم كتايا ا ا ااا ( )=6،97ركا ا ا اان الك تكا ا ا اال ان

و يرااا لمسااكاياب الكت ااوو يكتم ااك الكايتوس ااان ساا نة كوم ااة

يى اتا اااايب ت كس ااو ال ااوبن وييا ا ض نك ااو ال كتاي ااا الكموي ااة را ا

ويكتما ااك كما اااكيع أكا ااين وبيواوكسا اايل ر الا ااة ككا ااا يكن ا ااه ا ااوا

الم م يل ال الن

ااات اض كيكياكيا كع ال اوتين ذ الس نة السال ة
واد Blanco

أساااا ال ويااو كاان ال ااا يين الااى ر اليااة ا ااارة الكايتوسااان ر ا

 Delو

ا اااون (> )6تا ا ا ييا وام ا ااة ا االل ا ااة

الي اتيااة ال النيااة لم اام رلااو ا ااظ  DarmadjiوIzumimoto

كم ا اااكيع ااس ا اايتيل التا ا ا تااو ا ااب ا ااين  %>: - %<8را ا ا

(; )6ان ا ارة كايتوسان تاكيال % 1الى الم م ال لا أوي

ااا ك مااول الكايتوسااان ر ا

الااى ا ا

يكااة TBA

صااااب أنظكااة ااساات ير اذ
 %6اك

اوال  % <7كلاانااة كااع ك اااكيب

ال ميك تاكيال  %6و ينب النتاك ان الكايتوساان

السيضا و  8أيام كن ال الن وامة ااا  9م

مكيع واماب االالة كماكيع ااستيل و أوي الى تي ياب أنظكاة

وكااان لمكايتوسااان ت ا يي اا كامو ااا را تضااوا المااون ار كااا لم اام

ااسا اات ير كان وبن كا ااان ا ااواماب لالوما ااة ك تماا ااة وكانا ااب

الكا ا اااوم ا ا ااارة الكايتوسا ا ااان ر ا ااي اا ا اان النتا ا اااب و كتايا ا ااا

اذ أاضب استلااا تام لنظاام ااسات ير وون اناصاال الاوبن

ال لا ااا

ا اايل ال ا ااالن ت سا اانب الي اتيا ااة ال النيا ااة لم ا اام ال لا ااا

plantarum

أر اال اايم واماااب ا االلااة كماااكيع ااساايتل انااو  %=6و==%

وومااو ان الكايتوسااان ذ واماااب كماااكيع ااساايتيل الكتوسااضة

 Lactobacillusر اس ا اات وام الك ا ا اااكيب

اليييا ا ا ا ا ااة (% 0.5كايتوسا ا ا ا ا ااان و %6كا ا ا ا ا اان ا ا ا ا ا اااو كالااا ا ا ا ا ااة

ا اال كاااان ر ا تي يااب أنظكااة ااساات ير أكااا الكايتوسااان ذ

ا ا ااالكميون ) ل ا ا ااو ظ تي ا ا اايض نك ا ا ااو ال كتاي ا ا ااا كل ا ا ااواا وواتي ا ا ااتن

لنظام ااست ير

 Lactobacillus plantarumونتا اااب تاكي ااال  677م ااالن
لوماااتكيتين وان ااا

يكاة TBA

واماااب كماااكيع ااساايتيل ارامااى رلااو أاضااى تي يااب

اوال  % ;8وظ اا

اي

 -9ال سيبببببة البحريبببببة وم تجاتهبببببا  :ت ا ااو ارمذيا ااة ال ايا ااة
ساسااة مااوا لتااوبوا النوايااة ساار أكسااو ال اواك

ت س ا ا ا اان را ا ا ا ا ل ا ا ا ااون الم ا ا ا اام الكت ك ا ا ا ااا وا ا ا ا ااظ  Younو
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ميااا الكسا ة الااوبن ويت اااال ذلااك ومااوو التااكيااال ال اليااة كاان

وال ااوو الكم ا لم ييااا ال يااة لم يناااب الكوضااا الكايتوس اان ا اال

كاك ا ا ا اااب ال يك ا ا ا اااتين واريون ا ا ا اااب الك وني ا ا ا ااة را ا ا ا ا ا ا ا ا اايب

كلاانة كع ك اكمة السيضا

السااكك(= )6ر ااي ااان ذلااك رااان نوايااة ارمذيااة الكايكاو يااة

 -64الحميببب  :أماي ااب

تتا يا وامااة ك يااا الت ماال الااذات والتمااوي الاذ ي صاال ا اال
نكو ار يان الكم اية ورلوان وظاك

ااع ك اااوا لتلي اايم اككاني ااة اس اات وام

الكايتوسااان لت سااين نوايااة ال مياار واكااا ال النا ا

ال اوتين (>)8

رلااو واد

 Leeو ):<( Leeت ييااب أنوا كان الكايتوساان الذاك اة الكاان

ومااو  Kimو )9=( Thomasان ر اليااة الكايتوسااان الك اااو

ا ا والان ماليكي ااة ك تما ااة تااو ااب ااين(  8– 0.2و67 – 3.3

رلااو

الايالوكيكياكياة وال ساية

ل كسااو ر ا سااكك السااالكون ت تكااو امااى والنااه الماليك ا

و ) 77 -67كيمو والتون را ال اوا

ومو ان الكايتوسان ذ الاوالن الماليكا  87كيماو والتاون اظ اا

لم مي اار ول ااو ظ الي اااو ا اوام ال مي اار ال اااو ام ااى الكايتوس ااان

أامااى ر اليااة كلاانااة كااع نااوا كاان الكايتوسااان ا والان ماليكيااة

اليا اااو ال ا ااوالن الماليك ا ا و الي ا اااو التااكي ا ااال( %0.5و %6و1.5

و و ياى ا الكايتوساان اووي اكمياة أكساو الاوبن نتيماة مار

واد  Haو )7= (Leeاككاني ااة اس اات وام الكايتوس ااان ال ااذاكر

)%

 >7و 677كيمو والتون
أيون اااب ال ويا ااووال الكوما ااوو ر ا ا الس ااكك و ا ااذلك يكنا ااع ر اليا ااة

الكااان تاكيااال % 0.03لتلمياال التم ا

ريوناب ال وياووال أو يكناع تاكساوبا الاى أيونااب ال وياويك و او

نكو ال كتايا وال كاكا ر ال مير الكصنع و و لو ظ تي ايض

تسابم كماكيع اركاين را الكايتوساان را اكمياة مار أيونااب

تاام لمنكاو الكاايكاو

الك ون()>6
أ ااا

 Choو

كن الكايتوسان ) يل ال االن لكاو  6:يوكاا اوامت

اااون(>) الكايتوسااان الكت ماال ا اال ان االيم
ارظا ااة ض ي يا ااة لك ما ااون السا ااكك

كايتوس ااان كت م اال ااو االواو ال ااى ; أي ااام
ااا  77م ويوكين

كااع اينااة الكلاانااة اايل  6:يوكااا كاان ال ااالن ااوامت ال اااا

ا اااا  6:م و 9أي ااام

ااا  87م

ومو  )<7( Lopez-Caballeroان توميا

الكذكواتين

 -66ال قا ي  :ااو كا ت ا

رضااكا ساكك اللاو

الس ااكك أ تا ا ييا را ا

وذلااك انااو ت

الة كس وق الاى رضااكا

كايت ااا ك اان التما ا

و ا ااو واد ال وي ا ااو ك ا اان ال ا ااا يين (>= )676،677،66>،ووا

كماكيع اركين ميا الكس ونة

الكايتوسا ا ااان ا ا ااوا كا ا اان نت ا ا اااب الصا ا ااوويوم ككا ا اااو تلويا ا ااو ر ا ا ا

واد  Ahnو )6( Leeالت ييا ال ارظ رمسية الكايتوسان را

الصوص ا ا ا ووما ا ااووا ان ا ا ا ااارة الكايتوسا ا ااان يككا ا اان ان تلما ا اال

نواياة الساكك ال اا  horse mackerelالككما والكماا

اسات وام النتاااب كاع اككانياة اسات وال النتاااب الكايتوساان وون

تاكي ااال

الت ييا امى الا ل ال ارظ وتضوا المون

 %6:كا ا ااو  87و يلا ا ااة وتومياا ا ااه الكايتوسا ا ااان أو وون تومياا ا ااه
كما ا

ذكا ااا Parkو

ا اااا  97م را ا

ب اواك سااا ن و اايل ااالن الكنتااوج

وnitrogen
و)(TBA

ا اااون(>=) ان ك ا االي كا اان  % 0.2كايتوسا ااان

(ذ والن ماليكا  677كيماو والتاون

اااا :م كااو

 % 0.3اااك

 77يوكااا كانااب اايم )volatile base nitrogen (VBN
 aminoو )(TMA

ااالامم كاان ان

وبو كاكر سويو السكية و اا لص ة اإلنسان

الكايتوسان ر أد بيواومين كت اول ووموو نسا ة ك كاة كان

(ك اكمااة الس اايضا ) وتمايا ااه ك ااو  8س اااااب

اايا النلااانق ر ا كوايااا (>=)

ارظااة

النت ااب تتااال كع اركين ر الم م و و تنت كاكار نتااوالاكين

سا ا ر م ااة ذاك ي ااة

ااا نلااع السااكك الض اااالج ر ا ك مااول كم ا

نتاااب الصاوويوم ككااو تلاويا

كاان اماال تضااوا المااون والنك ااة ر ااي ااان كونااه كاااو

ك ا االي كا اان الكايتوسا ااان -ميتا ااين يا ااىو الا ااى ت ااما ااع ظا ااابا
ولم يكن إل ارة الكايتوسان

اااا 9

م و :م ككااا ا ااتاظ ال مياار اااد بيااواومين اااال كلاانااة

ووم ااو ان ال ك ااا ال النا ا لمكن اات ال ااذ ي ت ااو ام ااى % 0.3

الااذ

را ال ميار الكض ام االكوال ال ااو اماى

الكايتوسااان يرااا لتمااك الكي ظااة ر ا اينااة الكلاانااة (ال ااال

الكايتوسا ااانيال وصا اااه كا اااو

التم

الكااايكاو

النااامم ااان

 %=:= DDكاذا ا را

اليكتي ااك) و % 0.005نتا اااب الص ااوويوم أو

 % 0.5كايتوسان كااو و اظ ا نااد التا ييا ال اارظ كلااناة

كا ااع ا ا ااارة  % 0.01نتا ا اااب الص ا ااوويوم كا ا اااو وذل ا ااك ان ا ااو

Trimthylamin

 Thiobarbituric acidوال ااا م ال ياوكس اايو

ا ارته الى نلانق الم م
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( > )66ان ا ا ااارة  % 0.2كايتوسا ااان (ذ والن ماليك ا ا 87

الكاااوق واسااضة ك اكمااة الكايتوسااان الكااذكوا أناااا كانااب أكيااا

كيما ا ااو والتا ا ااون  )% >7= DDكا ا ااذا ا ر ا ا ا  % 0.3ا ا اااك

ي اتا كلاانة كع ك اكمة السيضا (ال الية كن الكايتوسان) يل

اليكتيك يككن أن ي ا

نص

ككية نتااب الصوويوم الك اارة الاى

ااا الوارة كو ; اس ا ();8

ال الن

الككية اللياسية ال الواة  6:7ماالن االكميون التا ييا اماى

 -63خاببرو يببو الصببويا (التويببو) :تتكيااال يااا رااول الصااويا

اوا ارة الاى الا ال ال اارظ راان الكايتوساان يلمال ساكل كم اوظ
تاكيااال النت اااب الكت لي اة ر ا النلااانق (  )676اذ ياان ا تاكيااال

وااتاااا ك توابااا كاان الاضو ااة وي مااغ اكابااا ال الناا يااوم ال ااى

نواية النلانق وي اتيت ا ال النية

ا اوييا كون اا ساساة لمتما

الك

ي ااوكين ت ااب ظ اااو

النتا اااب الكت لي ااة را ا النل ااانق الي اااو تاكي ااال الكايتوس ااان ووالن ااه

التما ا

سا ر مناباا الكواذياب

ال ااالن الك اااو ( ) :8،77وي اار ااق ذل ااك

ك ااع النكاااو الكيكاو ا ا ( )77و ااو أ اااا

ال وي ااو ك اان

الماليكا ا

و ااو يت اااين الا اال ال ااارظ لمكايتوس ااان را ا النلا ااانق

ا تي

و و ذكا ان الت ييا ال ارظ لمكايتوسان

ال ااا يين الكايتوساااان ال ااذاكر الكا ااان ككااااو ك ياااا أو ك ما ااول

مكا ا ااا إلضالا ا ااة ال كا ا ااا ال الن ا ا ا لمتورا ا ااو( )67،68ان ا ا ا ااارة

يا ااالواو اليا اااو اروالان الماليكيا ااة الكسا اات وكة  6و :و 87و677

الكايتوس ا ا ا ااان ال ا ا ا ااى كمواي ا ا ا ااو الكالس ا ا ا اايوم ( الكايتوس ا ا ا ااان:كموايو

والنه الماليك

كيما ااو والتا ااون ( )677ولا اام يي ا ااظ الا ا اال ال ا ااارظ اسا اات وام

الكالساايوم(مم مم) نس ا ة  =?6و 7.5 :1.5و  (<?7أوب الااى

كايتوسااان ااوالن ماليك ا  6كيم او والتااون( ) 676،677و 7كيمااو

اضالة ال كا ال الن لمتورو ركيا كن < أيام

والت ااون( )676،677الك ااارة تااكي ااال  % 0.2و % 0.5ال ااى

ك ااع التور ااو الك

نلانق ال ناليا

ااا ا ااارة كمواي ااو الكالس اايوم لو ااو ()68

و سااكل ككاياال رااان اساات وام ك مااول الكايتوسااان الااذاكر الكااان

ولاام يي ااظ  Joو

تاكيااال  % 0.5كك مااول مكااا أوي الااى اضالااة ال كااا ال الن ا

اااون( )96أ راااق يااذكا را ال صاااك

ال سية الكتكيمة المون والنك ة واللاوام والتل ال ال اام را النلاانق

الك

ااا  9م كلاانة

ااا  9م ( )67وي الي ت سن ال كاا

لمتورو ركيا كن < أيام

ا وموو كت اوواب الكايتوساان الذاك اة الكاان (ذاب والن

ال النا ا لمتور ااو ا ااارة الكايتوس ااان ال ااى صاكص ااه الك اااو

نلااانق ك اكمااة الساايضا كانااب أكسااو الااوبون ا اال ر ا النلااانق

اااون ( );7كنتماااب التورااو اساات وام أا ااة

ماليكا  :كيمااو والتااون و تاكيااال  ) %7وميا ااا

لم كتايا

وكلاانااة كااع

ااا Leeو

ال اوية امى كت اوواب الكايتوساان الك الناة را كوماااب بواكياة
و  8أسا يع كن ال الن

ك يا ا اااب ك تما ا ااة (كا ا االي ك ا اان  %6ا اااك

ااا  9م

ا اااك

اليكتي ا ااك ) نسا ا ا ة ( 6?6د د) (ك م ا ااول ) Aو%6

كايتوسان كذا ا ر ك مول  Aوكمواياو الكالسايوم وكايتوساان

 -69الخببببببب  :واد  Leeو );7(Noاككاني ا ا ااة تاوي ا ا ااق ا ا اال
ال اسا اايكون اسا اات وام الكايتوسا ااان اذ أذيا اار الكايتوسا ااان ذ

كموايو الكالسيوم اذ وان ال كاا ال النا

أوالان ماليكيا ا ااة  6:7و< 8كيما ا ااو والتا ا ااون ر ا ا ا  %6ا ا اااك
ال ميك وأ ي

ال مي ا ااك

%6

ايل ال االن

 67م كو < أيام رومو ا ك مول ان التوراو الك

اااا

اا اسات وام

الى ال ال تاكياال  677و 777و 877و 977

 %6كايتوسااان كااذا ا ر ا ك مااول  Aككاااو ك يااا اكتمااك اك ا اا

و :77كموم لتااا ولااو ظ الياااو الك اواو الصاام ة الكتاس ا ة الياااو

ااا اساات وام

تاكي ا ااال الكايتوسا ااان ريكا ااا لا ااو ظ ان اا ااا

النيااا مااغ  9أي ااام كلاانااة كااع  8أي ااام ان ااوكا

ال كا اااا وااسا ااكااا

وك توي التانين والكواو الصم ة الذاك ة ويت اين اان اا

الك اليل الييية

ر

ت ا ا ا اا  Noو ا اااون (><) ا ا اان أبكي ا ااة اس ا اات وام الكايتوس ا ااان

ال كاااا والك اواو الصاام ة الذاك ااة الااى ااو كااا كااع الااوالن الماليك ا

وصاه ك ي اا ر ت

يا التورو رلاو اسات وكا ; أوالان ماليكياة

لمكايتوس ا ا ااان ويكك ا ا اان ال ص ا ا ااول ام ا ا ااى أر ا ا اال تاوي ا ا ااق ل ا ا اال

ك تماااة كاان الكايتوسااان ; 667و; <9و 9<6و 779و= 7و<

وأوب الياااو الكايتوسااان الااى :77

ااا ا ااارة الكايتوسااان اكتمااك اك ا اا النيااا أضااول مااغ 8

ال اساايكون ا ااارة كايتوسااان تاكيااال  977كمواام لتااا و ا
النظااا ااان الااوالن الماليك ا

كيم ااو والت ااون ت ااب ظ اااو
الك

كموم لتا والن ماليك  6:7و< 8كيماو والتاون الاى ان ااا
التل ل س ر الض م اللاا

تص اانيع ك تما ااة وذكا ا اا ان التور ااو

أيام كلاانة كع ال كا ال الن لمتوراو الك
الكالسيوم

ولاو ظ ان نواياة ال ال اسايكون
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jelly  تببببالم ال حبببببا-60

الكايتوس ااان وص اااه ك اااو ك اااو لمكايكاو اااب إلضال ااة ال ك ااا
)<9(ا ا اااون

 وMoon ل ا ا اايم النسا ا ااا رلا ا ااو واد

ال الن ا ا ا

الت ا ييا ال ااارظ لمكايتوسااان ر ا باايم نسااا الااذا اذ االواو ال كااا
 كايتوسااان ذ% 0.5 ل اايم نسااا الااذا ال اااو امااى

ال الن ا

) الكاذار را% 75.2 = DD  كيمو والتاون99 والن ماليك
اااا الوارااة أكيااا ك ااتين

اليكتيااك الااى ; أيااام

 اااك%6

كلاانااة كااع ك اكمااة الساايضا ر ااي ااان الياااو صااي ته ككااا
ل ا ااو ظ اليا ا اااو ال كا ا ااا ال الن ا ا ا ل ا اايم نسا ا ااا ال نضا ا ااة السا ا ااووان

; ) اذ أذياار الكايتوسااان6( ا ااارة الكايتوسااانbuckwheat
ال ميا ااك

 ا اااك%6  كيما ااو والتا ااون ر ا ا8< ذ والن ماليك ا ا

ال ااى ب اايم ال نض ااة الس ااووان إلاض ااان تااكي ااال ن اكي ااة

وأ ااي

% 7  و% 1.5 و% 1 و% 0.5 و%7 لمكايتوساان مواب
;  م كااو6= اااا

و اايل ااالن باايم نسااا ال نضااة السااووان

ال ا ااوو الكم ا ا لم ييا ااا ال يا ااة ا ااالتااكيال

أيا ااام ولا ااو ظ ان اا ااا

% 1.5 الكايتوسان ال الية اا ان الياو تاكيال الكايتوسان الاى
التل ا اال ال ا ااام س ا ا ر ظ ا ااوا الض ا اام

ر ا ا امى أوي الا ااى ا ا ا

وامي ا ااه ر ا ااان ب ا اايم نس ا ااا ال نض ا ااة الس ا ااووان ال ا اااو

الل ا ااا

 و اكتمك صااب سية أر ل ككا االواو%6 كايتوسان تاكيال
وال يوم أو يوكين كلاانة كع الكو الكي ظة
 م6= اااا

ال كا ال الن

 أيااام اايل ال ااالن9 ر ا ك اكمااة الساايضا ال الوااة
كو ; أيام
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