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سازگاری زیستی باال ،سمیت پایین ،زیست تخریبپذیری و خواص ضدمیکروبی قابل قبول هستند .این
خصوصیات منحصر به فرد ،موجب شد تا کیتین و کیتوسان توجه زیادی را نه تنها از نظر فراوانی در
منابع طبیعی بلکه به دلیل پتانسیل باال ،جهت تهیه مواد کاربردی ،به طرف خود معطوف کنند.
پیشرفت های گسترده ای در بهبود خواص آنها به منظور استفاده در مهندسی بافت ،ترمیم زخمها و
سیستمهای انتقال و رهایش دارو حاصل شده است .این مقاله تالش می کند که یک چشمانداز کلی از
خصوصیات و کاربردهای صنعتی و پزشکی این بیوپلیمرها را نشان دهد.

مقدمه
کیتین از فراوانترین بیوپلیمرها بعد از سلولز می باشد .کیتین یک پلیساکارید طبیعی است و به طور برجسته در پوسته سخت
پوستانی مثل خرچنگ و میگو ،کوتیکول حشرات و دیواره سلولی قارچ ها یافت می شود .تاریخچه کیتین و کیتوسان به قرن
 13برمیگردد برای اولین بار در سال  1011یک دانشمند فرانسوی به نام براکونوت ( )Braconnotکیتین را از قارچ استخراج
کرد .سپس روگت ( )Rougetدر سال  1083کیتوسان را از فرآیند استیل زدایی بازی کیتین در حضور هیدروکسید پتاسیم به
دست آورد و در نهایت در سال  1384ساختار آن به طور کامل کشف شد ) .(Khor, 2001کیتین و کیتوسان به عنوان یک
آمینو پلیساکارید طبیعی که دارای ساختمان بی نظیر و خصوصیاتی چند منظوره هستند به طور وسیعی در پزشکی و صنعت
مورد استفاده قرار میگیرند .از جمله خصوصیات بارز آنها میتوان به سازگاری زیستی باال ،زیست تخریبپذیری قابل قبول
در

کنار

سمیت

پایین،

همچنین

آنتیباکتریال

خواص

و

ضدحساسیت

آنها

اشاره

کرد

;(Jayakumar et al., 2007; Rinaudo, 2008; Mourya and Inamdar, 2008; Kurita, 2006; Hirano, 1999
Kurita, 1998).
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تویسرکانی و صداقت

ساختار کیتین و کیتوسان
سلولز و کیتین هر دو پلی ساکاریدهایی هستند که نقش حفاظتی را به ترتیب برای گیاهان و جانوران ایفا میکنند به طوریکه
گیاهان سلولز را در دیواره سلولی و حشرات و سخت پوستان کیتین را در پوسته خود تولید میکنند ).(Muzzarelli, 1986
ساختارهای سلولز و کیتین شباهت بسیار زیادی با یکدیگر دارند در سلولز گروههای هیدروکسی در موقعیت کربن شماره 2

(شکل )1

-Nاستیل-گلوکزآمین

گلوکزآمین

گلولز

شکل  . 1ساختار گلولز (واحد مونوی از سلولز)-N ،استیل-گلوکزآمین (واحد مونوی از کیتین) و گلوکزآمین (واحد مونوی از کیتوسان)

) (C8H13O5Nو با نام علمی {1( -β

-2-)0استامیدو-2-داکسی D-گلوکوپیرانوز و

کیتوسان با فرمول شیمیایی  (C6H11O4N) nو با نام علمی {1( -β

-2-)0آمینو-2-داکسی D-گلوکوپیرانوز است.

کیتین با فرمول شیمیایی

n

شکل  2ساختارهای شیمیایی کیتین و کیتوسان را نشان میدهد.
کیتوسان مشتقی از کیتین است .تعداد گروه های استیل موجود روی زنجیر پلیمر ،تفاوت بین این دو پلیمر را مشخص میکند
(شکل  .)2پلیمری که  144درصد گروههای آمین آن استیل دار شده باشد را کیتین و پلیمری بدون گروه های آمیدی (144
درصد گروه آمین) را کیتوسان می نامند .به طور قراردادی وجود  84درصد گروههای آمیدی به عنوان مرز بین کیتین و
کیتوسان در نظر گرفته میشود .یعنی پلیمر با درجه استیل زدایی ) (degree of deacetylation, DDکمتر از  84درصد را
کیتین و  DDبیش از  84درصد را کیتوسان می نامند.
کیتین در حالت جامد دارای سه شکل متفاوت است که با آلفا ( ،)αبتا ( )βو گاما ( )γطبقه بندی میشود
( .)Aranaz et al., 2009درصد فراوانی -αکیتین در طبیعت از دو حالت  -βو-γکیتین بیشتر است-α .کیتین در دیواره
سلولی قارچها و پوسته سخت پوستانی چون میگو و خرچنگ و -βکیتین از دیاتومه و بازوهای ماهی مرکب استخراج می
شوند-γ .کیتین که درصد اندکی در طبیعت وجود دارد به صورت ترکیبی از  -αو -βکیتین شناخته شده است .جهتگیری
متفاوت زنجیرههای پلیمری باعث بروز چنین اختالفی در کیتینها شده است به طوریکه گروه های استیل با ایجاد پیوند
هیدروژنی درون زنجیرهای و برون زنجیرهای بین گروه های استیل کربن شماره  2و گروههای هیدروکسی موجود در پلیمر،
نقش مهمی در این شکلگیری ایفا میکنند .اگر جهتگیری تمام زنجیرههای پلیمری در یک راستا باشند آن را به اصطالح
-αکیتین مینامند .در این حالت زنجیرهها میتوانند عالوه بر پیوندهای هیدروژنی درون زنجیره ای ،پیوندهای هیدروژنی
برون زنجیرهای نیز داشته باشند و باعث افزایش استحکام ساختار شوند .ولی در مورد -βکیتین جهتگیری زنجیره ها فقط
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با گروه های استامید جایگزین شده و در مورد کیتوسان گروههای آمین جایگزین گروههای هیدروکسی در سلولز شده اند.
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اجازه تشکیل پیوندهای هیدروژنی درون زنجیرهای میدهد .در مورد -γکیتین جهتگیری زنجیره ها به صورت تصادفی است
)( (Khor, 2001; Pillai et al., 2009شکل .)3
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کیتین

کیتوسان
شکل  .2ساختار بیوپلیمرهای کیتین و کیتوسان

-γکیتین

-βکیتین

-αکیتین

شکل  .3سه حالت از نحوه جهتگیری کیتین

خصوصیات کیتین و کیتوسان
بیشتر پلی ساکاریدهای موجود در طبیعت از جمله سلولز ( ،)celluloseدکسترین ( ،)dextranپکتین ( ،)pectinآلجینیک
اسید ( ،)alginic acidآگار ( ،)agarآگاروز ( )agaroseو کاراجینان ( )carrageenanبه صورت خنثی و اسیدی میباشند
درحالیکه کیتین و کیتوسان به صورت بازی در طبیعت موجود است .وجود همین خصوصیت منحصر به فرد است که آنها را
قادر میسازد تا به صورت شیمیایی با چربیها ،کلسترول ،پروتئینها RNA ،DNA ،و یونهای فلزی پیوند تشکیل دهند .کیتین
به دلیل خاصیت چربی دوستی باال در آب و بسیاری از حاللهای آلی نامحلول است و کیتوسان نیز در محلول اسیدهای رقیق
در  PH<6قابل حل است.
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الف) خصوصیات شیمی و فیزیکی کیتین و کیتوسان
اصلیترین پارامترهایی که تاثیر مستقیم بر خواص کیتین و کیتوسان دارند عبارتند از وزن مولکولی ( molecular weight,

 ،)Mwدرجه استیل زدایی ) (degree of deacetylation, DDو میزان بلورینگی ( .)crystallinityاما برای کاربردهای
انسانی از جمله صنایع غذایی و پزشکی عالوه بر موارد باال ،درصد خلوص (محتوای خاکستر تولید شده) ،میزان رطوبت،

)and Kittur, 2003
در جدول  1به طور خالصه روشهایی برای تعیین خصوصیات کیتین و کیتوسان آورده شده است .باید به این نکته توجه
داشت که کاربرد روشهای متفاوت باعث بروز نتایج متفاوتی میشود بنابراین مشخص کردن روش شناسایی از اهمیت زیادی
برخوردار است .امروزه در بازار ،معموالَ درجه استیل زدایی و وزن مولکولی کیتین و کیتوسان مشخص میشود.

جدول  .1خصوصیات شیمی و فیزیکی کیتین و کیتوسان و روشهای شناسایی آنها

خصوصیت شیمی و فیزیکی

روشهای شناسایی
طیف سنجی مادون قرمز ((Kassai, 2008; Brugnerotto et al., 2001b) )IR
طیف سنجی نوری ((Wu and Zivanovic, 2008) )UV
طیف سنجی روزنانس مغناطیسی ( )1HNMRو ))13 CNMR
)(Duarte et al., 2001; Varum et al., 1991; Raymond et al., 1993
تیتراسیون رسانایی سنجی ((Raymond et al., 1993) )Conductometric titration

درجه استیل زدایی ()DD

تیتراسیون پتانسیل سنجی ((Jiang et al., 2003) )Potentiometric titration
گرماسنجی پویش تفاضلی ()Differential scanning calorimetry
)(Guinesi and Cavalheiro, 2006
سنجش گرانروی ((Rinaudo et al., 1993) )Viscosimetry
کروماتوگرافی ژل تراوایی ()Gel Permeation Chromatography
)(Brugnerotto et al., 2001a

وزن مولکولی ()Mw

پراکندگی نور ((Terbojevich and Cosani, 1997) )Light scattering
پراکنش اشعه ایکس ((Yen et al., 2009) )X-ray Diffraction

میزان بلورینگی

وزن سنجی ((ASTM. F2103-01, 2001) )Gravimetric analysis

میزان رطوبت

وزن سنجی ((ASTM. F2103-01, 2001) )Gravimetric analysis

محتوای خاکستر تولید شده

روش بردفورد ((Bradford, 1976) )Bradford method

میزان پروتئین

ب) خصوصیات بیولوژیکی کیتین و کیتوسان
کیتین و کیتوسان توجه زیادی را به خصوص در زمینه صنایع پزشکی و دارویی به خود جلب کرده اند از مهمترین
خصوصیاتی که آنها را مناسب این کاربردها کرده است می توان به سازگاری زیستی باال ،زیست تخریب پذیری و غیرسمی
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بودن آنها اشاره کرد .عالوه بر این موارد ،خصوصیات بیولوژیکی چون چسبندگی زیستی ،ضد سرطان ،ضد میکروب ،کاهش
دهنده التهاب و درد ،آنتی اکسیدان ،منعقد کننده خون و کاهش دهنده کلسترول ،آنها را از دیگر پلیمرهای زیستی متمایز کرده
است ) .(Koide, 1998; Kumar et al., 2004بیش از یک دهه است که از آنها به عنوان یک ترکیب بیخطر در
فرموالسیون داروها استفاده میشود همچنین به دلیل خاصیت چسبندگی که دارد میتواند به عنوان ماده موثر در اتصال

برای بهبود زخم بسیار مناسب هستند .آنها به سطح بافت چسبیده و باعث افزایش کراتینوساید شده و به دنبال آن تولید بافت
جلدی میکنند ) .(Chatelet et al., 2001جدول  2به طور خالصه رابطه بین ساختار و خواص کیتین و کیتوسان را نشان
میدهد .درک صحیح از ساختار کیتین و کیتوسان میتواند کمک زیادی در کنترل خواص این گونه از بیوپلیمرها به ما بدهد.
به عنوان مثال کنترل سرعت تخریبپذیری کیتین و کیتوسان بسته به کاربرد و نوع استفاده آنها از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است .سرعت تخریب پذیری آنها با کاهش درجه استیل زدایی ( (DDو کاهش طول زنجیره پلیمر ( ،)Mwافزایش
می یابد .برعکس ،چسبندگی زیستی بیوپلیمرها با افزایش درجه استیل زدایی ( (DDو افزایش طول زنجیره پلیمر (،)Mw
زیاد می شود که دلیل آن را می توان افزایش برهمکنش گروههای آمین کیتوسان با سلول دانست.

جدول  .2رابطه بین ساختار و خصوصیات کیتین و کیتوسان.

مشخصات ساختاری

خصوصیت

مرجع
)(Cho et al., 2000; Zhang and Neau, 2001

↑ DD

حاللیت

)(Aranaz et al., 2009

↓ DD

بلورینگی

)(Kofuji et al., 2005

↑ DD

گرانروی

↓ DD, ↓ Mw

زیست تخریب پذیری

↑ DD

زیست سازگاری

)(He et al., 1998; Roldo et al., 2004

↑ DD, ↑ Mw

چسبندگی

)(Helander et al., 2001; Liu et al., 2001

↑ DD, ↑ Mw

ضد میکروبی

↑ DD

ضد درد و التهاب

)(Park et al., 2004a; Xing et al., 2005

↑ DD, ↓ Mw

آنتی اکسیدان

)(Park et al., 2004b; Yang et al., 2008

↑ DD

انعقاد دهنده خون

)(Kurita et al., 2000; Huang et al., 2004
)(Chatelet et al., 2001; Schipper et al., 1996

)(Okamoto et al., 2002

↑ -به طور مستقیم با خصوصیت رابطه دارد.
↓ -به طور عکس با خصوصیت رابطه دارد.

کاربردهای کیتین و کیتوسان
حاللیت پایین کیتین ،مهمترین عامل محدود کننده مصرف این بیوپلیمر محسوب می شود .علیرغم این محدودیت ،تا کنون
کاربردهای زیادی از کیتین و مشتقاتش گزارش شده است ) .(Rathke and Hodson, 1994از اینرو کیتوسان به دلیل وجود
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بافتهای سخت و نرم به هم به کار رود ) .(Felt et al., 1998فیلمهای تهیه شده از کیتوسان با درجه پایین از استیل زدایی
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گروههای آمین آزاد در طول زنجیره پلیمر و توانایی تشکیل کیلیت و حاللیت خوب در اسیدهای ضعیفی چون اسید استیک،
جایگاه مناسبی را در بین پلی ساکاریدها به خود اختصاص داده است .الیاف ساخته شده از کیتین و کیتوسان برای تهیه نخهای
بخیه قابل جذب و همچنین تهیه پارچه هایی جهت بهبود زخم بسیار موثر هستند ) .(Hudson and Smith, 1998ادعا شده
است که پارچههای تهیه شده از این الیاف میتوانند برای تصفیه فاضالبها از یونهای فلزات سنگین مورد استفاده قرار گیرند

زیستی منحصر به فرد در صنعت و پزشکی جایگاه بسیار خوبی نسبت به دیگر پلی ساکاریدها پیدا کرده اند که در ادامه به
بعضی از موارد استفاده آنها اشاره می شود.
کاربردهای صنعتی

تصفیه فاضالب و مهندسی آب
کیتوسان به دلیل ماهیت پلی کاتیونی ،می تواند به عنوان یک عامل لخته کننده عمل کند و همچنین می تواند به عنوان یک
عامل کیلیت کننده ،یونهای فلزات سنگین را به دام بیندازد .ولتروسکی و همکارانش توانستند با استفاده از مشتقات کیتوسان
در یک محیط اسیدی یونهای فلزی را از فاضالب خارج کنند ) .(Weltroswki et al., 1996همچنین در سال 2440
گزارش کاملی از استفاده از کیتوسان برای حذف رنگ از محلولهای آبی منتشر شده است ).(Crini and Badot, 2008

کیتوسان می تواند به طور کامل با رزینها ترکیب شده و برای به دام انداختن فلزات سنگین از آب ،به کار رود .کیتین نیز
میتواند برای حذف مواد رادیواکتیو در فاضالبهای حاوی یونهای اورانیوم ) (Schleuter et al., 2013و همچنین آبهای
دارای استات جیوه مورد استفاده قرار گیرد ) .(Jeon and Holl, 2003مخلوطی از کیتین و کیتوسان برای جذب آرسنیک از
آبهای آشامیدنی به کار رفته است ) .(Elson et al., 1980حتی نسل جدیدی از غشاهای کیتین و کیتوسان ساخته شده اند
که کاربرد زیادی در دستگاهای دیالیز ،همودیالیز ،اسمز ،اسمز معکوس دارند و برای خالص کردن آب استفاده میشوند.
صنایع کاغذ سازی و بسته بندی
زیست تخریب پذیری و سازگاری باالی آن با محیط زیست باعث شده است که از کیتین و کیتوسان در صنایع بسته بندی و
همچنین کاغذهای قابل بازیافت استفاده شود .کیتوسان به دلیل شباهت زیاد ساختاری با سلولز می تواند به راحتی در
کارخانههای کاغذسازی استفاده شود .کاغذهای تولیدی از کیتوسان دارای سطح صاف و مقاومت باال در برابر رطوبت هستند
که بسیار برای چاپ و نقاشی مناسب می باشند .همچنین به دلیل پیوندهای هیدروژنی بین زنجیرهای پلیمر ،کاغذ قابل
انعطاف و محکم بوده و در مقابل پارگی مقاومت می کند .عالوه بر این ،کیتوسان به دلیل خاصیت ضدمیکروبی ،در صنایع
بسته بندی مواد غذایی استفاده می شود ).(Khwaldia et al., 2010

صنایع نساجی
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الیافهای طبیعی چون سلولز و پروتئین ،نسبت به الیافهای ساخته دست بشر ،در برابر باکتری ها آسیب پذیرتر هستند .از
اینرو استفاده از عوامل ضد باکتری برای جلوگیری یا به تاخیر انداختن رشد باکتری ،بسیار ضروری و به عنوان یک اصل
استاندارد در تهیه منسوجات ،از اهمیت باالیی برخوردار است .با این حال ،نگرانی عمومی از ساختار شیمیایی و سمی این
عوامل ضد باکتری و تاثیری که بر محیط زیست و موجودات زنده دارند و نیز کارایی و دوام پایین ،کاربردشان را محدود

محیط زیست گزینه مناسبی برای استفاده در صنایع نساجی است و عالوه بر این ،خاصیت ضد باکتری این نمونه از الیافها
موجب شده که امروزه از آنها در لباسهای ورزشی ،البسه خانم ها ،کودکان و لباسهای ظریف ،زیبا ،ضد بو و ضدحساسیت
استفاده شود ).(Kenawy et al., 2007
مواد آرایشی و بهداشتی
معموالً اسیدهای آلی به عنوان یک حالل مناسب در مواد آرایشی و بهداشتی به کار می روند .یک پلی آمینوساکارید مثل
کیتوسان می تواند به راحتی در محیطهای خنثی و اسیدی به صورت ژل درآید .ولی برخالف اکثر هیدروژلهایی که خاصیت
آنیونی دارند؛ کیتوسان خاصیت کاتیونی دارد .همین ویژگی سبب می شود که به عنوان یک محافظ پوست و مو به کار رود.
کیتوسان با بسیاری از ترکیبات مورد استفاده در مواد آرایشی ،سازگار است و بسیاری از اشعه های فرا بنفش را جذب و یا اثر
آنها را کاهش می دهد ).(Dutta et al., 2004
کیتوسان و مو از نظر بار الکتریکی مکمل یکدیگر هستند ،به طوریکه کیتوسان دارای بار مثبت و مو دارای بار منفی است و
یک محلول شفاف کیتوسان به صورت یک پوشش انعطافپذیر روی پوست و مو قرار گرفته و باعث افزایش نرمی و لطافت
آن می شود .کیتین و کیتوسان هر دو در شامپوها ،رنگ موها ،امولسیونها ،افشانه ها و تقویت کنندههای مو استفاده میشوند
).(Dutta et al., 2004
دو ویژگی مهم کیتین ،کیتوسان و مشتقات آنها باعث شده تا به عنوان یک کاندیدای خوب برای محافظت از پوست به شمار
آیند .الف) از نظر بار الکتریکی مثبت هستند ب) وزن مولکولی آنها عموما باالست و نمی توانند به داخل پوست نفوذ کنند.
بنابراین از آنها به عنوان یک مرطوب کننده استفاده میشود .آنها همچنین در الک ناخن ،کرم ها ،سایه چشم و غیره مورد
استفاده قرار می گیرند ).(Dutta et al., 2004
هر دو کیتین و کیتوسان باعث خنکی و طراوت هوای دم شده و از رشد باکتریها و فساد دندانها جلوگیری میکنند و همین
خاصیت موجب شده است که در خمیر دندانها ،دهان شویها و آدامسها به کار روند .کیتوسان به عنوان یک ماده پر کننده
دندان به کار میرود که میتواند قارچهای روی سطح دندان را از بین ببرد ).(Sapelli et al., 1986
کیتوسان دارای تمام مشخصاتی است که یک لنز تماسی ایده ال باید داشته باشد از قبیل پایداری مکانیکی ،شفافت باال،
نفوذپذیری در مقابل هوا به خصوص اکسیژن ،مرطوب بودن ،زیست سازگار بودن ،ضدمیکروب بودن .از اینرو کاربرد وسیعی
در چشم پزشکی برای تهیه لنزهای تماسی دارد ).(Jing et al., 1996

صنایع غذایی
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کرده است ) .(Ye et al., 2005در نتیجه کیتوسان به عنوان یک بیوپلیمر طبیعی غیرسمی ،زیست تخریب پذیر و سازگار با
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کیتوسان به عنوان یک افزودنی غذایی از سال های  1338و  1303به ترتیب در کشورهایی مثل کره و ژاپن مصرف می شود
) .(Weiner, 1992افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای غذاهایی با کیفیت باال و از نظر بیولوژیکی سالم به همراه فراوانی
نسبی آن باعث شده است که محققین و مراکز صنعتی زیادی توجه خود را روی این بیوپلیمر متمرکز کنند .کیتوسان بیشتر به
عنوان یک افزودنی غذایی و همچنین به عنوان یکی از اجزاء سازنده مواد بستهبندی ،نه تنها در جلوگیری از رشد

به دلیل ویژگیهایی چون خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی و نیز جلوگیری از تغییر طعم و مزه و افزایش ماندگاری ،از
کیتوسان به عنوان یک افزودنی در فراورده های گوشتی و لبنی استفاده می شود .گزارشها نشان داده است که افزودن  1درصد
کیتوسان به گوشت می تواند تا  04درصد از اکسیداسیون چربیها را در دمای  0درجه سانتیگراد کاهش دهد .همچنین کیتوسان
می تواند مانع از یخ زدگی بیش از حد فراوردهای گوشتی شود ).(Kanatt et al., 2008; Sagoo et al., 2002
کیتین و کیتوسان می توانند به عنوان افزودنی غذایی جهت بهبود بافت آنها در ماکارونی ،نان ،و کلوچه ها استفاده شوند .این
اثرات به دلیل خواص ضد میکروبی و توانایی آنها در جهت کنترل پس روی ( )retrogradationنشاسته می باشد.
کریستالهای کیتین تاثیر مثبتی بر افزایش حجم قرص نانهای سفید و نانهای غنی از پروتئین دارند ) .(Knorr, 1982کیتوسان
به دلیل بار جزئی مثبت می تواند در جداسازی ذرات کلوئیدی از آب میوه ها جهت شفاف سازی ،مورد استفاده قرار گیرد
) .(Chatterjee et al., 2004همچنین از آن برای کنترل اسیدیته آب میوهها نیز استفاده میشود
).(Imeri and Knorr, 1998
در مقایسه با محلول ،فیلمهای تولید شده از کیتوسان بیخطرند و به طور وسیعی برای بسته بندی غذاها استفاده میشوند .این
بسته بندیها عالوه بر اینکه دارای خاصیت ضد میکروبی هستند از ویژگی مکانیکی خوبی نیز برخوردار میباشند (Moller et
) .al., 2004همچنین به جای استفاده از مواد نفتی مثل پلی اتیلن و پلی پروپیلن که غیر خوراکی و از طرفی غیرقابل تجزیه
زیستی می باشند ،کیتوسان می تواند بهترین گزینه در این خصوص باشد.

کشاورزی
افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای استفاده از محصوالت تازه و عاری از ترکیبات شیمیایی (محصوالت ارگانیک) و
همچنین تمایل عمومی برای پیدا کردن یک روش جایگزین و کم هزینه جهت نگهداری محصوالت کشاورزی و نیز کاهش
عوامل بیماریزا در مدت کاشت و برداشت باعث شده است که از ترکیبات طبیعی ضدمیکروبی استفاده شود .از اینرو
کیتوسان به دلیل خاصیت ضدمیکروبی که در مقابل گستره وسیعی از باکتریها ،ویروسها و قارچها دارد؛ قادر است بافت گیاه
را در مقابل عوامل بیمایزا محافظت کند ).(Arriola et al., 2013
تحقیقی در دانشگاه واشنگتن نشان داده است که کیتوسان به عنوان پوششی برای دانههای گندم ،سبب افزایش بازده محصول
میشود و البته از نتیجه این تحقیق تا کنون برای دیگر محصوالت نیز استفاده شده است (.(Hadwiger et al., 1984
همچنین میتوان از کیتوسان به عنوان یک عامل آزادسازی کنترل شده برای ترکیباتی چون آفت کشها ،علف کشها و ترکیبات
مغذی برای رشد گیاه مثل مس ،آهن ،منگنز و غیره استفاده کرد ).(Struszezyk et al., 1989
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خاصیت ضدمیکروبی محلول کیتوسان را میتوان در جهت ایجاد یک پوشش نازک روی خوراکیهایی نظیر میوه و سبزیجات
که به صورت یک فیلم محافظ ضدباکتری و ضدقارچ مانع از فساد محصوالت کشاورزی میشود؛ به کار برد همچنین از
آنجایی که کیتوسان خوراکی است می تواند جایگزین مناسبی برای پوششهای متداول که از منابع نفتی به دست می آیند؛ باشد
).(Rabea et al., 2003

کیتین و کیتوسان کاربرد وسیعی در جداسازی ترکیبات به روش کروماتوگرافی دارند ) .(Ottøy et al., 1996وجود
گروههای آمین آزاد و همچنین گروههای هیدروکسی نوع اول و دوم در کیتوسان باعث شده است که به عنوان یک ترکیب
مفید برای جداسازی استفاده شود .از کیتوسان در کروماتوگرافی الیه نازک برای جداسازی اسیدهای نوکلئوتیک استفاده شده
است ) .(Lepri et al., 1977همچنین گزارشی از ری و همکارانش نشان میدهد که از کیتین و کیتوسان به عنوان یک ماده
جاذب در فاز ساکن برای جداسازی فنلها و کلروفنلها در کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( )HPLCاستفاده شده است
).(Rhee et al., 1998
کاربردهای بیوپزشکی
مهندسی بافت )(Tissue engineering
مهندسی بافت یک از جذاب ترین موضوعات حال حاضر محققین در سراسر دنیا به شمار می آید .که شامل توسعه و تغییر
در زمینه رشد آزمایشگاهی سلولها ،بافتها و اندامها ،به منظور جایگزینی ،ترمیم و افزایش عملکرد قسمت آسیب دیده بدن
است .به طوریکه کاربرد زیادی در ترمیم پوست ،تاندون ،استخوان ،رگهای خونی و غیره دارد .اولین الزمه آن طراحی یک
داربست سه بعدی است که سلولها بتوانند برای رشد در داخل آن النه گزینی کنند .داربست باید دارای چند ویژگی مهم باشد
که عبارتند از )1 :باید دارای خلل و فرج فراوان با اندازه های مناسب باشد تا سلولها در آن لنگر بیندازند  )2سطح خارجی
وسیعی داشته باشد  )3سرعت تخریب پذیری داربست باید با سرعت رشد بافت حاصل متناسب باشد  )0خاصیت مکانیکی
مناسبی داشته باشد که در طول زمان رشد بافت ،ساختار از هم نپاشد  )8برای سلول غیرسمی و دارای سازگاری زیستی
باالیی با آن باشد.
اخیراً کیتوسان و مشتقات آن به عنوان یک کاندیدای مناسب در تهیه داربست مطرح شدهاند .زیرا آنها غیرسمی ،زیستسازگار
و زیست تخریب پذیر مناسب و همچنین دارای طبیعت کاتیونی هستند و می توانند به عنوان داربستهای موقتی جهت اصالح
و تحریک رشد بافت جدید به کار روند ) .(Martino et al., 2005کیتوسان به طور وسیعی در مهندسی بافت استخوانی به
کار می رود ) .(Seol et al., 2004گزارشی در مورد استفاده از کامپوزیتهای کیتوسان-کلسیم فسفات به منظور استحکام
بیشتر داربست منتشر شده است ) .(Lian et al., 2009همچنین کیتوسان در بهبود و بازسازی غضروف
) ،(Yamane et al., 2005سلولهای عصبی ) (Freier et al., 2005و بافت کبد ) (Wang et al., 2003نقش مهمی را
ایفا میکند.
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بهبود زخم و سوختگی ()Burn and wound healing
یکی از چالشهای اصلی درمان و بهبود زخمها ،مقاومت میکروارگانیسمها در برابر آنتی بیوتیک می باشد که باعث میشود
بهبود زخم با تاخیر روبه رو شود .اخیرا تحقیقات زیادی برای گسترش ترکیبات ضدمیکروبی در درمان زخمها به منظور

دارند ) .(Mori et al., 1997; Wongpanit et al., 2005اخیرا گزارشی در مورد کامپوزیتی از کیتین و نانوذرات نقره برای
ترمیم زخم ها منتشر شده است که نشان می دهد این کامپوزیت خاصیت ضدباکتری باال و همچنین سازگاری زیادی با
پوست دارد ).(Madhumathi et al., 2010
کیتوسان همچنین به عنوان یک کاندیدای امیدبخش برای درمان سوختگی نیز به شمار می آید .کیتوسان می تواند به صورت
پوششی بادوام ،جاذب آب و زیست سازگار ،مستقیما برای درمان سوختگی استفاده شود .یکی از مزیت های این نوع پوشش،
نفوذپذیری باالی آن نسبت به اکسیژن است که بهبود سوختگی را تسریع می کند .عالوه بر موارد فوق ،این گونه از پوششها
قا درند آب را جذب کرده و به طور طبیعی در اثر آنزیمهای بدن تجزیه شوند و نیازی به برداشت پوشش ،بعد از بهبود
سوختگی نیست ).(Dai et al., 2011; Wang et al., 2012
رهاسازی دارو ()Drug delivery
کیتین ،کیتوسان و مشتقات آنها آینده روشنی به عنوان یک عامل کمکی در انتقال و رهاسازی داروها دارند .حاللیت کیتوسان
در اسیدهای ضعیف ،به دلیل وجود گروههای آمین نوع اول ،بهترین توجیه برای محبوبیت آن نسبت به کیتین می باشد .عالوه
بر این سازگاری زیستی قابل قبول ،زیست تخریب پذیری آن به واسطه تعدادی از آنزیمها و تشکیل ژل در  PHهای پایین،
آنرا به یک بیوپلیمر بینظیر بدل کرده است ) .(Nordtveit et al., 1994همچنین کیتوسان دارای فعالیت ضد اسیدی است
که مانع از کاهش اثر داروها در معده می شود ) .(Miyazaki et al., 1981سیستم هایی که بر پایه پلیمر کیتوسان بنا شده اند
در انتقال و رهاسازی پروتئینها/پپتیدها ) ،(Grenha et al., 2005فاکتورهای رشد ) ،(Elcin et al., 1996داروهای ضد درد
و التهاب ) ،(Aggarwal et al., 2001داروهای ضدسرطان ) ،(Wei et al., 2010آنتی بیوتیکها ) (Kavaz et al., 2010و
همچنین در درمان نارسایهای ژنی ( (Mansouri et al., 1994مورد استفاده قرار می گیرند.
نتیجه گیری
کیتین و کیتوسان ،به عنوان آمینو پلی ساکاریدهای طبیعی ،به دلیل داشتن ساختار بی نظیر ،خصوصیات چند بعدی و عملکرد
باال ،توجه زیادی را در صنایع به ویژه در پزشکی و داروسازی به خود معطوف کرده اند .بعالوه ،اصالح شیمیایی این پلیمرها،
بهبود حاللیت آنها در محیطهای آبی یا حاللهای آلی را در پی داشته که این امر موجب افزایش فعالیتهای بیولوژیکی و نیز
افزایش کاربرد آنها در پزشکی شده است .این مقاله تالش دارد که آگاهی مخاطب را در مورد ساختار ،خصوصیات و
کابردهای مختلف کیتین و کیتوسان افزایش دهد.
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