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 چکیده 

  باال،   زیستی  سازگاری  جمله  از  خصوصیاتی  دارای  طبیعت،  در  ساکارید ها  پلی  آمینو  فراوان ترین  عنوان  به  کیتوسان  و  کیتین

  تا   شد  بموج  فرد،  به  منحصر  خصوصیات  این.  هستند  قبول  قابل  میکروبی  ضد  خواص  و  پذیری  تخریب  زیست  پایین،  سمیت

  کاربردی،   مواد  تهیه  جهت  باال،   پتانسیل  دلیل   به  بلکه  طبیعی  منابع   در  فراوانی   نظر  از  تنها   نه  را  زیادی  توجه  کیتوسان  و  کیتین

  ترمیم   بافت،   مهندسی  در  استفاده  منظور  به  ها  آن  خواص  بهبود  در  ای  گسترده  های  پیشرفت.  کنند  معطوف  خود  طرف  به

  و   خصوصیات  از  کلی   انداز  چشم  یک  که  کند می  تالش  مقاله  این.  است  شده   حاصل  دارو  رهایش   و   انتقال  های  سیستم  و  زخمها

 . دهد  نشان را بیوپلیمرها این پزشکی  و صنعتی کاربردهای 

 

 پزشکی، کیتوزان، کیتین، کیتوسان، صنایع غذاییهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

ت که پس از داستیله شدن، بنام کیتوزان، با نام علمی  سا(  β-D (1-4) N-acetly- glucosamineکیتین با نام شیمیایی  

β-D (1-4) –2-amino-2-deoxy- α- glucan  استیلی و  تبدیل می به واسطه حذف گروه  ایجاد گروه آمینی,  شود که 

و فیزیکی  خواص  با  جداگانه  پلیمر  یک  و  کرده  پیدا  بازی  می  خاصیت  محسوب  متفاوت   Pariser and)  شودشیمیایی 

Lombardi., 1988 )  از  بیشتر  کدام  هر  شیمیایی  ساختمان  در   که  هستند   طبیعی  دار  نیتروژن  ساکارید   پلی   پلیمر،  دو  این  

  باعث   متفاوت،  عملکردهای  و  خصوصیات  شیمیایی،  ساختار  علت  به  (Adler, 1997)  رددا  وجود  آمین  گلوکز  مونومر  پنج هزار

  ( Seaborne; 2001)  برسد  ثبت  به  ها   آن  مشتقات  و  کیتوزان  و   نکیتی  از  کاربردی  اختراع  سه هزار  از  بیش  تاکنون  که  شده

  پوسته   در  برجسته  طور  به  و  است  طبیعی  ساکارید  پلی  یک  کیتین.  باشدمی  سلولز  از  بعد  پلیمرها  یو  به  فراوان ترین  از  کیتین

 به  کیتوسان  و  کیتین  تاریخچه.  شودمی  یافت  ها   قارچ  سلولی  دیواره  و  حشرات  کوتیکول  میگو،  و  خرچنگ  مثل   پوستانی  سخت

  از  را  کیتین  براکونوت  نام   به  فرانسوی  دانشمند   یک  1811  سال   در   بار   اولین   برای.  گرددمی  بر  گردد می  باز  میالدی  19  قرن

  پتاسیم   هیدروکسید  حضور  در  کیتین  بازی  زدایی  استیل  فرآیند  از  را  کیتوسان  1859  سال  در  روگت  سپس.  کرد  استخراج  قارچ

  یک  عنوان به  کیتوسان و  کیتین ( Khor, 2001)  شد کشف کامل  طور به  آن ساختار 1950  سال  در  نهایت  در  و  آورد  دست به

  صنعت   و  پزشکی  در  وسیعی  طور  به  هستند  منظوره  چند  خصوصیاتی  و   نظیر  بی  ساختمان  دارای  که  طبیعی  ساکارید   پلی  آمینو

 قبول  قابل   پذیری  تخریب  زیست  باال،   زیستی  سازگاری  به  نتوامی  هاآن  بارز  خصوصیات  جمله  از.  گیرندمی  قرار  استفاده  مورد

 ;Jayakumar et al., 2007)  کرد  اشاره  هاآن   حساسیت  ضد  و  باکتریال  آنتی  خواص  همچنین  پایین،  سمیت  کنار  در

Rinaudo, 2008; Mourya and Inamdar, 2008; Kurita, 2006; Hirano, 1999; Kurita, 1998)   بیشتر 

های  پلی  به   7کاراجینان  و  6آگارز   5آگار   ،4اسید   آلجینیک  ،3پکتین  2دکسترین  ،1سلولز   جمله  از  طبیعت  در  موجود  ساکارید 

  همین   وجود.  است  موجود  طبیعت  در  بازی  صورت  به  کیتوسان  و  کیتین  که  حالی  در.  باشندمی  اسیدی  و  خنثی  صورت

سازد  قادر  را  ها آن   که  است  منحصربفرد  خصوصیت ها  ا ب  شیمیایی  صورت  به  تا   می  ها  کلسترول،  ، چربی  ،  RNA  ،پروتئین 

DNA   نا   آلی   هایحالل   از  بسیاری  و  آب  در  باال  دوستی  چربی  خاصیت  دلیل  به  کیتین.  دهند  تشکیل  پیوند   فلزی  یون های   و  

  مختلف   صنایع  در  پلیمرها  این  .است  حل  قابل  شش  از  کمتر  اسیدیته  در  رقیق  اسیدهای  محلول  در  نیز  کیتوسان  و  بوده  محلول

 فلزات  پاالیش   کاغذ سازی،  پزشکی،   فناوری،  زیست  آب،   پاالیش  گیاهی،   تولیدات  غذایی،   صنایع  کشاورزی،  آرایشی،  زی،وسادار

 بی  انواع  از  مختلف  منبع  300  از  بیش  حال  تا  (Adler, 1997)  دارند  کاربرد  نساجی  و  فیبر  شیمی  حیوانات،  تغذیه  سنگین،

  گرفته   قرار  بررسی  مورد  مواد  این  استخراج  برای...    و   مخمرها  ها،   قارچ  حشرات،  ،ها   باکتری  ها،  آلگ  دریایی،   گیاهان   و   مهرگان

  جهانی  نیاز  میزان.  است  مواد  این  استخراج  اصلی  منابع  کریل  و    خرچنگ  میگو،  پوسته  حاضر  حال  در  (.Pagel, 1999)  اند

 بیشتر  تولید  امکان  عدم  باشدمی  سال  رد  تن  3000  آن  فعلی  تولید  میزان  که  حالی  در  شده  برآورد  سال در  تن  150000  کیتین

 از  بیش   حاضر  حال  در.  باشدمی  پوستان  سخت  صید  بودن  فصلی  و  دسترس  قابل  (Charles, 1998)  منابع  محدودیت  دلیل  به

  ها   میلیون  کننده،  مصرف  بزرگترین   ژاپن  که  سالیانه  هاآن  جهانی  تجارت  دارند،  اشتغال  آن  تجارت  و  تولید  به  دنیا  در  شرکت  45

 
1. Cellulose 
2. Dextran 
3. Pectin 
4. Alginic acid 
5. Agar 
6. Agarose 
7. Carrageenan 
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  دستیابی  طبیعی  پلیمر کو  دو  این فراوان کاربردهای  و اهمیت به نظر.  باشند می آن تولیدکننده بزرگترین آمریکا  و  باشد  می  رالد

 (.Hein et al., 2001)  باشدمی کشورها از بسیاری نظر مد   ها آن آوری عمل در  نوین های روش و  جدید منابع به

 

 کیتوسان   و  کیتین  فیزیکی  و  شیمی  خصوصیات

  و   9زدایی   استیل  ، درجه8مولکولی  وزن  از  عبارت  دارند  کیتوسان  و  کیتین  خواص  بر  مستقیم  تأثیر  که  پارامترهایی   لی ترینصا

 خلوص  درصد   باال،  موارد  بر  عالوه  پزشکی  و   غذایی  صنایع  جمله  از  انسانی  کاربردهای  برای  اما  باشدمی  10بلورینگی  میزان

 ,.Li et al)  شودمی  تعیین  نیز  هاآن  پروتئین  میزان  و  سنگین  فلزات  محتوای  ت،رطوب  میزان  شده(،   تولید  خاکستر  )محتوای

1992; Baxter et al., 1992; Tharanathan and Kittur, 2003)وزن  و  زدایی  استیل  درجه  معموالً  بازار،  در  . امروزه 

 . شودمی مشخص کیتوسان و کیتین مولکولی

 

 کیتوسان  و  کیتین  بیولوژیکی  خصوصیات

 خصوصیاتی  مهمترین  از  اندکرده  جلب  خود   به  دارویی   و   پزشکی  صنایع   زمینه  در  خصوص  به  را  زیادی   توجه  کیتوسان  و  کیتین

  اشاره   آنها  بودن  غیر سمی  و  پذیری  تخریب  زیست  باال،  زیستی  سازگاری  به  توانمی  است  کرده  کاربرد ها  این  مناسب  را  آنها  که

  و   التهاب  دهنده  کاهش   میکروب،  ضد   سرطان،  ضد  زیستی،  چسبندگی  چون  یکیبیولوژ  خصوصیات  موارد،  این  بر  عالوه.  کرد

 است  کرده   متمایز  زیستی  پلیمرهای  دیگر  از  را  هاآن  کلسترول،  دهنده  کاهش   و  خون  کننده  منعقد  اکسیدان،  آنتی  درد،

(Koide, 1998; Kumar et al, 2004)  فرموالسیون    در  خطر  بی  ترکیب  یک   عنوان  به  آنها  از  که  است  دهه  یک  از  بیش

سخت و    بافت های  در اتصال  مؤثربه عنوان ماده    تواندیمهمچنین به دلیل خاصیت چسبندگی که دارد    شودیمداروها استفاده  

تهیه شده از کیتوسان با درجه پایین از استیل زدایی برای بهبود زخم   فیلم های  (Felt et al., 1998) نرم به هم به کار رود  

  کنند یم به سطح بافت چسبیده و باعث افزایش کراتینوساید شده و به دنبال آن تولید بافت جلدی    ها نآ.  بسیار مناسب هستند

(Chatelet et al., 2001)  درک.  دهدمی  نشان  را  کیتوسان  و  کیتین  خواص  و  ساختار  بین   رابطه  خالصه  طور  به  یک  جدول  

 عنوان   به .  بدهد  ما   به  پلیمرها   یو  به   از  گونه  این  خواص  رلکنت  در  زیادی   کمک  تواندمی  کیتوسان  و   کیتین  ساختار  از  صحیح

.  است   زیادی برخوردار  بسیار  اهمیت  از  آنها   استفاده   نوع  و  کاربرد  به  بسته  کیتوسان  و  کیتین  پذیری  تخریب  سرعت  کنترل  مثال

زنجیره    (DD)  زدایی  استیل  درجه  کاهش  با  ها  آن  پذیری  تخریب  سرعت طول  کاهش  افزایMw)  یمرپلو  یابد  ش(،  .  می 

بیو زیستی  چسبندگی  زدایی  برعکس،  استیل  درجه  افزایش  با  زنجیره    (DD)  پلیمرها  طول  افزایش  زیاد  ،  (Mw)  یمرپلو 

 آمین کیتوسان با سلول دانست. گروه هایافزایش برهمکنش  توانیمکه دلیل آن را  شودیم

 

 
8. Molecular weight 
9. Degree of Deacetylation, DD 
10. Crystallinity 
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 کیتوسان   و  کیتین  خصوصیات و  ساختار  بین  رابطه  -1جدول  

 مرجع خصاتشم  خصوصیت 

 DD (Cho et al., 2000; Zhang and Neau, 2001 ) ↑ حاللیت 

 DD (Aranaz et al., 2009 ) ↓ بلورینگی

 DD (Kofuji et al., 2005 ) ↑ گرا نروی

 DD, ↓ Mw (Kurita et al., 2000; Huang et al., 2004 ) ↓ پذیری تخریب زیست

 DD (Chatelet et al., 2001; Schipper et al., 1996 ) ↑ سازگاری زیست

 DD, ↑ Mw (He et al., 1998; Roldo et al., 2004) ↑ چسبندگی

 DD, ↑ Mw (Helander et al., 2001; Liu et al., 2001 ) ↑ میکروبی  ضد

 DD (Okamoto et al., 2002 ) ↑ التهاب و  درد ضد

 DD, ↓ Mw (Park et al., 2004a; Xing et al., 2005) ↑ اکسیدان آنتی

 DD (Park et al., 2004b; Yang et al., 2008) ↑ خون دهنده ادعقان

 

 کیتوسان   و کیتین  کاربردهای

کنون   تا   محدودیت،   این  علیرغم .  شودیم  محسوب  بیوپلیمر  این  مصرف  کننده  محدود  عامل  مهمترین  کیتین،  پایین  حاللیت

  دلیل  به   کیتوسان  این رو  از  ( Rathke and Hodson,1994)  است  شده   گزارش  آن  مشتقات  و   کیتین  از  زیادی   کاربردهای 

 اسید  چون  ضعیفی  اسیدهای  در  خوب  حاللیت  و  کیلیت  تشکیل  توانایی  و  پلیمر  زنجیره  طول  در  آزاد  آمین  گروه های  وجود

  برای  کیتوسان  و  کیتین  از  شده   ساخته  الیاف.  است  داده  اختصاص  خود  به  ساکاریدها   پلی   بین  در  را  مناسبی   جایگاه   استیک،

های   هتهی های  تهیه  همچنین  و   جذب   قابل   بخیه  نخ   Hudson and)  هستند  مؤثر  بسیار   زخم  بهبود  جهت  پارچه 

Smith,1998)    استفاده   مورد  سنگین  فلزات  هاییون  از  فاضالب ها   تصفیه  برای  تواندمی  الیاف  این  از  شده  تهیه  پارچه هایو 

 همچنین  و  مناسب  بسیار   فیزیکی  و  شیمیایی  خواص  دلیل  به  کیتوسان  و   کیتین.  (Ravi Kumar et al., 1998)  گیرند  قرار

 ادامه   در   که  اند کرده  پیدا  ساکاریدها   پلی   دیگر  به  نسبت  خوبی  بسیار   جایگاه   پزشکی  و  صنعت  در   فرد  به  منحصر  خواص زیستی

 . شودیم اشاره ها آن استفاده موارد از بعضیبه 

 

 صنعتی   کاربردهای

 آب  مهندسی و  فاضالب  تصفیه

یک    عنوان  به   تواند یم  همچنین  و   کند   عمل  کننده   لخته  عامل  یک  عنوان  به   تواند یم  کاتیونی،  پلی   ماهیت  دلیل   به  کیتوسان

 کیتوسان  مشتقات  از  استفاده   با   توانستند  همکارانش  و   ولتروسکی.  بیندازد  دام  به   را  سنگین  فلزات  هاییون  کننده،   کیلیت   عامل 

  طور  به  تواند یم   کیتوسان  ( Weltroswki et al., 1996)   کنند   خارج   بضالفا  از  را  فلزی  های یون  اسیدی  محیط  یک  در

رادیو    مواد  حذف  برای  تواندیم  نیز  کیتین.  رود  کار  به  آب،  از  سنگین  فلزات  انداختن  دام  به  برای  و   شده  ترکیب  رزین ها  با  کامل

  مورد   جیوه  استات  دارای  آب های  ینهمچن  و  (Schleuter et al., 2013)  اورانیوم  هاییون  حاوی  فاضالب های  در  اکتیو

  کار  به  آشامیدنی  از آبهای  آرسنیک  جذب  برای  کیتوسان  و  کیتین  از  مخلوطی.  (Jeon and Holl, 2003)  گیرد  قرار  استفاده
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اند  ساخته  کیتوسان  و  کیتین  غشاهای  از  جدیدی  نسل  حتی(  Elson et al., 1980)  است   رفته   در  زیادی  کاربرد  که  شده 

 .شوند یم  استفاده آب کردن خالص برای و دارند معکوس اسمز اسمز، دیالیز،  همو  یز،الدی دستگاه های

 

 بندی  بسته  و   کاغذ سازی   صنایع

  و   بندی  بسته  صنایع  در  کیتوسان  و  کیتین  از  که   است  شده  باعث   زیست  محیط  با  آن  باالی  سازگاری   و   پذیری  تخریب  زیست

کارخانه   در  راحتی  به  تواندیم  سلولز  با  ساختاری  زیاد  شباهت  دلیل  به  نوساکیت.  شود  استفاده  بازیافت  قابل  کاغذهای  همچنین

  بسیار  که  هستند  رطوبت  برابر  در  باال  مقاومت  و   صاف   سطح  دارای  کیتوسان  از  تولیدی  کاغذهای.  شود  استفاده  کاغذ سازی  های

  محکم   و  انعطاف   قابل   کاغذ  پلیمر،  های زنجیر  بین  هیدروژنی   پیوندهای   دلیل   به  همچنین.  باشندیم  مناسب   نقاشی   و  چاپ  برای

 مواد  بندی  بسته  صنایع  در  میکروبی،   ضد  خاصیت  دلیل  به  کیتوسان  این،  بر  عالوه.  کند یم  مقاومت  پارگی  مقابل  در  و  بوده

 . (Khwaldia et al., 2010) شودیم  استفاده غذایی 

 

 نساجی   صنایع

  از.  هستند  پذیر تر  آسیب  باکتری ها  برابر  در  بشر،  دست  ساخته  ی الیاف ها  به  نسبت  پروتئین،  و  سلولز  چون  طبیعی   الیاف های

 اصل   یک  عنوان  به  و  ضروری  بسیار  باکتری،  رشد  انداختن  یرتأخ  به  یا  جلوگیری  برای  باکتری  ضد  عوامل  از  استفاده  رو  این

  این   سمی  و   شیمیایی  تارساخ  از  عمومی  نگرانی  حال،  این  با.  است  برخوردار  باالیی   اهمیت  از  منسوجات،  تهیه  در  استاندارد

  کرده   محدود  را  کاربرد شان  پایین،   دوام  و   کارایی  نیز  و   دارند  زنده  موجودات  و  زیست  محیط  بر  که  تاثیری  و   باکتری  ضد  عوامل

با    سازگار  و  پذیر  تخریب  زیست   سمی،  غیر  طبیعی  پلیمر  یوبه    یک  عنوان  به  کیتوسان  نتیجه  در  (Ye et al., 2005)  است

  الیاف ها   از  نمونه  این  باکتری  ضد   خاصیت  این،   بر   عالوه   و  است  نساجی  صنایع  در   استفاده  برای  مناسبی  هگزین  زیست  محیط

های  در  ها  آن  از  امروزه  که  شده  موجب ها  البسه  ورزشی،  لباس  های  و  کودکان  ،خانم  ضد    و  بو  ضد  زیبا،  ظریف،  لباس 

 (.Kenawy et al., 2010) شود حساسیت استفاده

 

 داشتیهب  و   آرایشی  مواد

روند   کار  به  بهداشتی  و  آرایشی  مواد  در  مناسب  حالل  یک  عنوان  به  آلی   اسیدهای  معموالً   مثل   ساکارید   آمینو  پلی  یک.  می 

  خاصیت  که  هایی   هیدروژل  اکثر  برخالف  ولی  درآید  ژل  صورت  به  اسیدی  و  خنثی  محیط های  در  راحتی  به  تواندیم  کیتوسان

  . رود   کار  به  مو   و   پوست  محافظ  یک  عنوان  به  که   شودیم  سبب  ویژگی   همین .  دارد  یکاتیون  خاصیت  کیتوسان  دارند؛   آنیونی

  اثر   یا   و   جذب  را  بنفش   فرا  اشعه های  از  بسیاری  و  است  سازگار  آرایشی،   مواد  در   استفاده  مورد  ترکیبات   از  بسیاری  با   کیتوسان

 مو   و  مثبت  بار  دارای  کیتوسان  طوریکه  به  ند، هست  یکدیگر  مکمل  الکتریکی  بار  نظر  از  مو  و  کیتوسان  دهد یم  کاهش  را  آنها

  باعث   و  گرفته  قرار  مو  و  پوست  روی  پذیر  انعطاف  پوشش  یک   صورت  به  کیتوسان  شفاف  محلول  و یک  است  منفی  بار  دارای

ه  کنند   تقویت  و  افشانه ها  ، امولسیون ها  موها،  رنگ  ،شامپو ها   در  دو   هر  کیتوسان  و   کیتین.  شودیم   لطافت آن  و  نرمی   افزایش

 برای   خوب  کاندیدای  یک  عنوان  به  تا  شده   باعث  هاآن  مشتقات  و  کیتوسان  کیتین،  مهم   ویژگی  دو  شوندیم   استفاده  مو   یها

  به  نمی توانند  و  ستا  باال  عموماً  هاآن   مولکولی  وزن  .ب  هستند  مثبت  الکتریکی  بار  نظر  از  .الف.  شمار آیند  به  پوست  از  محافظت

  ، کرم ها  ناخن،  الک  در  همچنین  هاآن.  شودیم  استفاده  کننده  مرطوب  یک  عنوان  به  هاآن   از  نبنابرای  .کنند  نفوذ  پوست  داخل
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  دم  هوای طراوت و  خنکی  باعث  کیتوسان و   کیتین دو  هر  (Dutta et al., 2004) گیرند یم  قرار استفاده  مورد  ...   و  چشم سایه

ه  دهانشوی  دندانها،  خمیر  در  که  است  شده  موجب  خاصیت  همین  و  کنندیم  جلوگیری  ها  دندان  فساد  و  باکتریها  رشد  از  و  شده

  دندان  سطح روی قارچ های  تواندیم  که می رود   کار به دندان کننده  پر  ماده یک عنوان به کیتوسان.  روند  کار  به آدامس ها و  ها

 از  باشد   داشته  باید  لآ  ایده  تماسی   لنز  یک  که  است  مشخصاتی  تمام  دارای  کیتوسان(  Sapelli et al.,1986)  ببرد  بین  از  را

  ضد   بودن،  سازگار  زیست  بودن،  مرطوب  اکسیژن،  خصوص  به  هوا  مقابل  در  پذیری  نفوذ  باال،  شفافیت  مکانیکی،  پایداری  قبیل

 .(Jing et al., 1996) دارد تماسی  لنزهای تهیه  برای  پزشکی چشم در وسیعی کاربرد رو این از ،بودن میکروب

 

 غذایی   صنایع

  مصرف  ژاپن  و   کره   مثل   کشورهایی  در   ترتیب  به  میالدی   1983  و   1995  سال های   از   غذایی  افزودنی   یک  عنوان  به  کیتوسان

  همراه  به   سالم  بیولوژیکی  نظر  از  و   باال   کیفیت  با  غذاهایی   برای  کنندگان  مصرف  تقاضای  افزایش  ( Weiner, 1992)  شودیم

.  کنند   متمرکز  پلیمر  یوبه    این  روی  را  خود  توجه  زیادی   صنعتی   مراکز  و   محققین  که  است  شده  باعث  آن  نسبی   فراوانی

 جلوگیری   در  تنها  نه  بندی،  بسته  مواد  سازنده  اجزاء  از  یکی  عنوان  به  همچنین  و   غذایی   افزودنی  یک  به عنوان  بیشتر  کیتوسان

  و  میکروبی   ضد  خواص  چون  ویژگی هایی  دلیل  به   .است  مؤثر  نیز  آن  کیفیت  بهبود  در  بلکه  غذا   در  میکروارگانیسم هارشد    از

  فرآورده های   در  افزودنی  یک  عنوان  به  کیتوسان  از  ماندگاری،  افزایش   و  مزه   و   طعم   تغییر  از   جلوگیری  نیز  و  اکسیدانی   آنتی

  از  درصد  70  تا  تواندیم  گوشت   به  کیتوسان  درصد  1  افزودن  که  است  داده  نشان  گزارش ها.  شودیم  استفاده  لبنی  و  گوشتی

  حد  از  بیش   زدگی   یخ  از  مانع   تواندیم  کیتوسان  همچنین.  دهد  کاهش   سانتیگراد  درجه  4  ای مد  در  را  چربیها  اکسیداسیون

  افزودنی   عنوان  به   می توانند  کیتوسان  و   کیتین  (Kanatt et al., 2008; Sagoo et al.,2002)  شود  گوشتی   وردهایآفر

  آنها   توانایی  و  میکروبی  ضد خواص  دلیل  به  اثرات  نای.  شوند  استفاده  کلوچه ها  و  نان،  ماکارونی،  در  آنها  بافت  بهبود  جهت  غذایی

  نان   و  سفید  نان های  قرص  حجم  افزایش   بر  مثبتی  یرتأث  کیتین  کریستال های   .باشدیم  نشاسته  11روی  پس  کنترل  جهت  در

آبمیوه   از کلوئیدی  ذرات جداسازی در  تواند یم  مثبت جزئی  بار دلیل  به  کیتوسان ( Knorr, 1982) دارند  پروتئین  از غنی  های 

  ها یوهآبم  اسیدیته  کنترل  برای  آن  از  همچنین  ((Chatterjee et al., 2004  گیرد  قرار  استفاده   مورد  سازی،   شفاف   جهت  ها 

  به   و   خطرند  بی  کیتوسان  از  شده   تولید  های  فیلم  محلول،  با   مقایسه  در  ( Imeri and Knorr, 1998)   شودیم  استفاده  نیز

  هستند   میکروبی   ضد  خاصیت  دارای  که  این  بر  عالوه   بندی ها  بسته  این.  شوندیم   اده تفاس  غذاها  بندی  بسته  برای  وسیعی  طور

  پلی   مثل  نفتی  مواد  از  استفاده  جای  به  همچنین  ((Moller et al., 2004  باشندیم  برخوردار  نیز  خوبی  مکانیکی  ویژگی  از

  این   در  گزینه  بهترین  تواندیم  کیتوسان  ،ند باشیم  زیستی  تجزیه  غیرقابل   طرفی  از  و  خوراکی  غیر  که  پروپیلن   پلی   و  اتیلن

 . باشد خصوص

 

 کشاورزی

 همچنین   و  (ارگانیک  محصوالت)  شیمیایی  ترکیبات  از  عاری  و  تازه  محصوالت  از  استفاده  برای  کنندگان  مصرف  تقاضای  افزایش

 بیماری   عوامل کاهش   نیز و  کشاورزی محصوالت نگهداری جهت هزینه کم  و  جایگزین روش یک  کردن پیدا  برای عمومی   تمایل

  دلیل   به  کیتوسان  رو  این  از.  شود  استفاده   میکروبی  ضد  طبیعی  ترکیبات  از  که  است  شده  باعث  برداشت  و  کاشت  مدت  در  زا

 
11. Retrogradation 
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  مقابل  در  را  گیاه  بافت  است  قادر  دارد؛   ها  قارچ  و   ویروس ها   ها،  باکتری  از  وسیعی   گستره  مقابل  در  که   میکروبی   ضد  خاصیت

  عنوان  به  کیتوسان  که  است  داده   نشان  واشنگتن  دانشگاه  در  تحقیقی  (Arriola et al., 2013)  کند   ظتمحاف  یزاربیما  عوامل

 محصوالت   دیگر  برای  کنون  تا  تحقیق  این  نتیجه  از  البته  و  شودیم  محصول  بازده  افزایش  سبب  گندم،  دانه های   برای  پوششی

 شده  کنترل  آزادسازی  عامل  یک  عنوان  به  کیتوسان  از  نتوایم   همچنین  (Hadwiger et al., 1984)  است  شده  استفاده  نیز

 کرد  استفاده  غیره  و  منگنز  آهن،  مس،  مثل  گیاه  رشد  برای  مغذی  ترکیبات  و  ها  علف کش  ها،  آفت کش  چون   ترکیباتی  برای

(Struszezyk et al., 1998)  روی  نازک  پوشش  یک  ایجاد  جهت  در  توانیم  را  کیتوسان  محلول  میکروبی  ضد  خاصیت  

 کشاورزی   محصوالت  فساد  از  مانع   قارچ  ضد   و   باکتری  ضد   محافظ   فیلم   یک   صورت  به  که   سبزیجات  و   میوه   نظیر  هایی  اکیخور 

  از   که  متداول  پوشش های  برای  مناسبی  جایگزین  تواندیم  است  خوراکی  کیتوسان  که  آنجایی  از  همچنین  برد  کار  به  ؛شودیم

 ( Rabea et al., 2003) باشد ؛آیند می  دست به نفتی  منابع

 

 12کروماتوگرافی 

گروه    وجود  ((Ottøy et al., 1996  دارند  کروماتوگرافی  روش  به  ترکیبات  جداسازی  در  وسیعی   کاربرد  کیتوسان  و  کیتین

 مفید  ترکیب  یک  عنوان  به  که  است  شده  باعث  کیتوسان  در  دوم  و  اول  نوع  هیدروکسی   گروه های  همچنین  و  آزاد  آمین  های

  است  شده   استفاده  نوکلئوتیک  اسیدهای  جداسازی  برای  نازک  الیه  کروماتوگرافی  در  کیتوسان  از.  دوش  استفاده  جداسازی  برای

(Lepri et al., 1997)  ماده  یک  عنوان  به  کیتوسان  و  کیتین  از  که  دهدیم  نشان  همکارانش  و  ری  از  گزارشی  همچنین  

 Rhee et)  است  شده  استفاده  باال   کارایی  با  مایع  کروماتوگرافی  در  ها  کلروفنل  و  ها   فنل  جداسازی  برای  ساکن  فاز  در  جاذب

al., 1998). 

 

 پزشکی  یوب  کاربردهای

 بافت  مهندسی

  در   تغییر  و  توسعه  شامل   که.  آیدیم  شمار  به  دنیا  سراسر  در  محققین  حاضر  حال  موضوعات  جذاب ترین  از  یک  بافت  مهندسی

  بدن  دیده   آسیب  قسمت  عملکرد   افزایش   و   ترمیم   جایگزینی،   منظور  به  ها،   اندام   و   بافت ها   ،سلول ها   آزمایشگاهی   رشد  زمینه

  یک   طراحی  آن  الزمه  اولین.  دارد  غیره  و   خونی   های  رگ   استخوان،  تاندون،  پوست،  در ترمیم  زیادی   کاربرد   طوریکه  به.  است

  باشد   مهم  ویژگی  چند  دارای  باید  داربست.  کنند  گزینی  النه  آن  داخل  در  رشد  برای  بتوانند  سلولها  که  است  بعدی  سه  داربست

  خارجی   سطح   .2  استقرار یابند.  آن  در  سلول ها   تا   باشد  مناسب  اندازه های  با   فراوان  فرج   و   خلل  دارای  باید   . 1:  از  عبارتند   که

  مکانیکی   خاصیت.  4  باشد   متناسب  حاصل   بافت   رشد  سرعت  با   باید   داربست  پذیری  تخریب  سرعت   .3  باشد  داشته  وسیعی

 زیستی  سازگاری  دارای  و  سمی  غیر  سلول  برای  .5و    نپاشد  هم  از  ساختار  بافت،  رشد  زمان  طول  در  که  باشد  داشته  مناسبی

  ها  آن  زیرا.  اند  شده  مطرح  داربست  تهیه  در  مناسب  کاندیدای  یک  عنوان  به  آن  مشتقات  و  کیتوسان   اخیرا  .باشد  آن  با  باالیی

توانند  و   هستند  کاتیونی   یعتبط  دارای  همچنین  و   مناسب  پذیر  تخریب  زیست  و  سازگار  زیست  ،غیررسمی  عنوان  به  می 

  وسیعی طور به کیتوسان ( Martino et al., 2005) روند  کار به  جدید بافت رشد تحریک و اصالح جهت موقتی  داربست های

-کیتوسان  های  کامپوزیت  از  استفاده  مورد  در  گزارشی(  Seol et al., 2004)  می رود  کار  به  استخوانی  بافت  مهندسی  در

 
12. Chromatography 
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 و   بهبود  در  کیتوسان  همچنین  (Lian et al., 2009)  است  شده  منتشر  داربست  بیشتر  استحکام  منظور  به  فسفات  کلسیم

 ,.Wang et al)   کبد  بافت   و  (Freier et al., 2005)  عصبی  یها  سلول(  (Yamane et al., 2005  غضروف  بازسازی

 .کند یم  ایفا را مهمی  نقش( 2003

 

 سوختگی   و  زخم  بهبود

.  شودیم  باعث   که  باشدیم  بیوتیک  آنتی   برابر  در   میکروارگانیسم ها   مقاومت  ، زخم ها  بهبود  و  درمان   اصلی   های چالش    از  یکی

 منظور  به  ها  زخم  درمان  در  میکروبی  ضد  ترکیبات  گسترش  برای  زیادی  تحقیقات  اخیرا.  شود   رو  روبه  یرتأخ  با  زخم  بهبود

زخم    بهبود  بر  کننده  تسریع  یرتأث  یک  دو   هر  کیتوسان  و  کیتین.  است  شده   انجام   میکروارگانیسم ها  باکتری  ضد   مقاومت   کاهش

 برای   نقره  نانوذرات  و  کیتین  از  کامپوزیتی  مورد  در  گزارشی  (Mori et al., 1997; Wongpanit et al., 2005)  دارند  ها

  پوست  با   زیادی   اریزگسا  همچنین  و  باال   باکتری   ضد  خاصیت  کامپوزیت  این   دهد یم  نشان  که  است  شده   منتشر  ها  زخم   ترمیم

  به  نیز  سوختگی  درمان   برای  امید بخش  کاندیدای  یک  عنوان  به  همچنین  کیتوسان  ((Madhumathi et al., 2010  دارد

  استفاده   سوختگی  درمان  برای  یماًمستق  سازگار،   زیست  و  آب  جاذب   بادوام،   پوششی  صورت  به  تواند یم  کیتوسان.  آید یم  شمار

.  کند یم  تسریع  را  سوختگی  بهبود  که  است  اکسیژن  به  نسبت  آن  باالی  پذیری  نفوذ  پوشش،  نوع  این  مزیت های  از  یکی.  شود

  نیازی  و  شوند  تجزیه بدن آنزیمهای  اثر در  طبیعی طور به  و  کرده  جذب را آب قادرند  پوشش ها  از گونه  این فوق،  موارد بر  عالوه 

 (. Dai et al., 2011; Wang et al.,2012) نیست سوختگی بهبود از بعد پوشش، برداشت به

 

 دارو  رهاسازی

  حاللیت .  دارند  داروها  رهاسازی  و  انتقال   در  کمکی  عامل  یک  عنوان  به  روشنی  آینده   ها   آن  مشتقات  و  کیتوسان  کیتین،

های  وجود  دلیل  به  ضعیف،  اسیدهای  در  کیتوسان  کیتین   به  نسبت  آن  محبوبیت  برای  توجیه  بهترین  اول،  نوع  آمین   گروه 

در    ژل  تشکیل  و   آنزیم ها  از  تعدادی  واسطه  به  آن  پذیری  تخریب  زیست  قبول،  قابل  زیستی  سازگاری  این  بر   وهعال.  باشدیم

  دارای   کیتوسان  همچنین  (Nordtveit et al., 1994)  است  کرده  بدل  نظیر  بی  پلیمر  یوبه    یک   به  آنرا  پایین،  های  اسیدیته

  پایه   بر  که  سیستم هایی   ( (Miyazaki et al., 1981  شودیم   معده   در  داروها   اثر  کاهش  از  مانع  که  است  اسیدی  ضد   فعالیت

 Elcin et) رشد فاکتورهای  ((Grenha et al., 2005 پپتید ها/پروتئین ها رهاسازی و انتقال در شده اند بنا کیتوسان پلیمر

al., 1996)  التهاب  و   درد  ضد  داروهای  Aggarwal et al.,2001))  سرطان  ضد  داروهای  Wei et al.,2010))  آنتی 

 استفاده  مورد  (Mansouri et al., 1994)  ژنی  نارسایی های  درمان  در  و همچنین  ((Kavaz et al., 2010  ها  بیوتیک

 . گیرندیم قرار

 

 گیری   نتیجه

های  پلی  آمینو  عنوان  به  کیتوسان،  و  کیتین   و   بعدی  چند  خصوصیات  نظیر،  بی  ساختار  داشتن  دلیل  به  طبیعی،  ساکارید 

  این  شیمیایی  اصالح  عالوه،ه  ب.  اندکرده  معطوف  خود  به  داروسازی  و  پزشکی  در  ویژه  به  صنایع  در  را  زیادی  توجه  ،باال  عملکرد

  فعالیتهای   افزایش  موجب  امر  این   که  داشته  پی   در   را  آلی  ی هاحالل  یا   آبی  های  محیط  در  ها   آن  حاللیت  بهبود  پلیمرها، 

 .است شده  پزشکی  در ها  آن  کاربرد افزایش نیز و بیولوژیکی
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Abstract 

Chitin and chitosan, as the most abundant amino polysaccharides in nature, have characteristics such as high 

biocompatibility, low toxicity, biodegradability, and acceptable antimicrobial properties. These unique properties 

caused chitin and chitosan to draw a lot of attention not only in terms of abundance in natural resources but also 

because of their high potential for the preparation of useful materials. Extensive progress has been made in 

improving their properties for use in tissue engineering, wound healing, and drug delivery and delivery systems. 

This article tries to show an overview of the properties and industrial and medical applications of these 

biopolymers . 
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