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Abstract 
Nowdays, chitosan hydrogels are widely used due to their biocompatibility, 

biodegradability, cheapness, antibacterial and non-toxic properties. Chitosan 

hydrogels are made of various crosslinkers, which most of them are toxic and 

hazardous. Due to many applications of the hydrogels in medicine, drug 

delivery, tissue engineering and food industry, it is better to use safe and  

non-toxic crosslinkers in order to produce chitosan hydrogels. Vanilla is a 

natural and non-toxic aldehyde that can be used as a crosslinker. In addition, 

vanilla enhances the antimicrobial and mechanical properties of chitosan 

hydrogels. This paper reviews the various properties and applications of the 

chitosan-vanilla compound, including applications in antimicrobial and 

anticancer agents, drug delivery, metal ion absorption from water, perfume 

production and food preservatives and agricultural coatings. 
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 چكیده
 ،یریدپو  یتجد  سو  یز ،یسوازاار   سو  یز خووا   داشتن لیدل  به توسانیک یها  دروژلیه امروزه
 یهوا   دروژلیو ه دیو تول ی. بورا هسوتند  پرکواربرد  اریبسو  بوودن،     یسمّ  ریغ و ییایضدباکتر ،یارزان
 خطرناک و یسمّ ها  آن اغلبِ که شود  یم استفاده یمختلف یعرض ۀدهند  اتصال مواد از توسان،یک

 یمهندس ،یدارورسان ،یدر پزشک یتوسانیک یها  دروژلیهفراوان  ی. با توجه به کاربردهاهستند
امن و  یعرض یها    دهنده  از اتصال دشانیتول یبرا کهبهتر اس   یو کشاورز ییغ ا عیصنا ،باف 
 عنووان   بوه  توانود   یمو  کوه  اسو   یرسومّ یغ و یعو یطب یدیو آلدئ ل،یو . وانشوداستفاده  یرسمّیغ

 باعو   لیو وان ن،یو ا بور    عالوه. رود کار به یتوسانیک یها  دروژلیه دیتول در ،یعرض ۀدهند  اتصال
و  اتیخصوص ،مقاله نیشود. در ا  یم توسانیک دروژلیه یکیمکانو  یکروبیخوا  ضدم شیافزا

و ضدسورطان،   یکروبیمواد ضدم دروانیل ازجمله کاربرد  -کیتوسان بیمختلف ترک یکاربردها
 یهوا   عطر و پوشوش  دیتول باف ، یمهندس زخم، چسب ،از آب یفلز یها  ونیج ب  ،یدارورسان
 .شود  یم مرور یو نساج یکشاورز محصوالت ،ییغ ا مواد ۀنگهدارند

 22/11/1011 تاریخ دریاف :
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 :ها کلیدواژه
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 مقدمه .1

 ییایمیشو  فرموول  بوا  و نیتو یک ۀشود   یوی زدا  لیاسوت  مشتق توسانیک

(C6H11O4N)، و نییپا  یسمّ باال، یسازاار  س یز اتیخصوص یدارا 

 ،یعو یطب بسپارس یز کی توسانیک. [1-3]اس  یکروبیضدم خوا 

 یپزشوک  ازجملوه  مختلوف  عیصونا  در کوه  اسو  و ارزان  ریپ   دیتجد

 یهوا   پساب یۀ(، تصفی)دارورسان یداروساز(، هیبخ نخو  زخم)چسب 

 دیو )تول ییغو ا  موواد  یبنود   بسوته (، یفلوز  یهوا   ونی)ج ب  یصنعت

 یشو یآرا مواد(، ب ر)رشد  یکشاورز(، کروبیضدم و مقاوم یکاغ ها

 .[0-6]دارد رهکاربردیغ و( کننده  مرطوب عنوان  به)

 ییتوانا که هستند یعرض اتصاالت با یبُعد  سه یها  شبکه ها  دروژلیه

 را( شووند  حول  آن در کوه آن)بدون  آب یتوجه  قابل مقدار ینگهدار

 دیو تول یبورا  .هاس   دروژلیه نیپرکاربردتر از یکی توسانیک و دارند

 یمختلفو  ییایمیشو  و یکو یزیف یهوا   روش توسوان یک یهوا   دروژلیه

 موواد  از اسوتفاده  -1: ماننود  ییایمیشو  یهوا   روش شود؛  یم استفاده

 و دیو فرمالدئ د،یو )الوتارآلدئ دهایو آلدئ  ید مانند یعرض   ۀدهند  اتصال

 توسانیک در یعرض اتصال جادیا -2(، اتر  لیدیسیال  ید کولیال  لنیات

 و گور ید بسپار کی با توسانیک بیترک -3 فرابنفش، نور از استفاده با

تعامل  شامل یکیزیف یها  روش. کرده  نفوذ  هم  در یِا  شبکه بسپار جادیا

 رادیو ا .هستندذوب -انجماد فرایند و الکترولی   پلی همتاف  یز،ارآب

 بوودن   یسومّ  ،یعرضو  یها  دهنده  اتصال با ییایمیش یها  روش یاساس

 بنوابراین  ؛[2]ا ارنود   یمو  اثور  مواد  یماه یرو بر که اس  مواد نیا

 اخیر مطالعات. دارد یا  ژهیو  یاهم مناسب ۀدهند  اتصال ۀماد انتخاب

 دهندۀ  اتصال مادۀ یک عنوان  به «وانیل» از توان  می که دهند می نشان

 موواد  سوایر  بوا  وانیول  کوه  مهموی  تفاوت .[2-5]کرد استفاده عرضی

 سومّی  آلدئیدها، سایر برخالف که اس  این دارد عرضی دهندۀ  اتصال

 اثوورات دارای و دارد هووا  سوولول بووا بهتووری سووازااری و نیسوو 

 بوا  پیوند نوع دو وانیل. [11،11]اس  اکسیدانی  آنتی و باکتریایی  آنتی

  ینشوامل تعامول بو    کوه  ایموین  پیوند یکی کند؛  می برقرار کیتوسان

 کوه  هیودروژنی  پیونود  دیگری واس   ئیدو آلد ینآم عاملی اروهدو 

 دارد، مکوانیکی  پیونودهای  بوا  مشوابه  قودرتی  و اسو   pH به  وابسته

 شووود  مووی ضووعیف پیونوود ایوون اسوویدی هووایpH در کووه   طوووری  بووه

 وانیول،  -کیتوسوان  از حاصول  هیودروژلِ  بنوابراین  ؛[12]((1) شکل)

 سوایر  و کیتوسوان  هوای   هیودروژل  به  نسب  کمتری مکانیکی خوا 

  هیوودروژل زمینووۀ در مطالعووات کووه  ای  اونووه  بووه دارد؛ آلدئیوودها

 میکروهیودروژل  شوکل  به آن از استفاده به محدودوانیل  -کیتوسان

 شوکل  بوه  هیودروژل  و دارورسانی در( میکرومتر اندازۀ در هیدروژل)

 از. [13،2-19]اس    شده کشاورزی در ضدمیکروبی زیستی های  فیلم

 یپزشک ،یرسان  دارو به توان  یموانیل  -کیتوسان دروژلیه یکاربردها

(، آب یۀتصف) آب از یفلز یها  ونی ج ب ،یکشاورز باف ،  یمهندس و

 مقالوه  نیو ا در .کورد  اشواره  ینسواج  و یبنود   بسته ها،  وهیم ینگهدار

 .اس    ارفته انجاموانیل  -کیتوسان بسپار یکاربردها بر یمرور

 

 توسانیک. 2

 یوی زدا  لیکوه از اسوت   اسو   یونیدوس  و کوات   آب یبسپار توسانیک

 داده نشوان  (2) شوکل  در بسوپار  نیا ساختار. دیآ  یم دس   به نیتیک

طبیعی  یهایقند ترین بس  فراوان از ،بعد از سلولز نیتی. کاس    شده  

 در انوواع مختلوف بوا     کیتوین  ازتوان   یرا م انسیتو. ک[16،4،0]اس 

 یبورا [. 12]کورد  تهیوه  متفواوت  زدایی  استیل ۀو درج مولکولی وزن

 هوا   قوار   وهوا    یباکتر ،حشرات ،ییایمهراان در  یاز ب توسانیک دیتول

 ۀپوسوت  ،منبوع  نیتور   تورین و ارزان   . مهوم [15،14]شوود   یمو  استفاده

. [0]خرچنو  و کریول اسو     گوو، چون می هم ،پوستان دریایی  سخ 

در  موجوود  یلاست یها  هدر درصد ارو یتوسانو ک یتینک ینتفاوت ب

 یویِ زدا  یلاست ۀبسپار با درج که  طوری  به ؛هاس   آن یمیاییساختار ش

از  یشب ییِزدا  یلاست ۀو بسپار با درج «یتینک»را  درصد 91کمتر از 

و  یتوسوان ک ی. وزن مولکوول [21]نامنود   یم «یتوسانک»درصد را  91

 موانی   زنوده  ماننود  یخواصو  یرو بور توانود    یآن م ییزدا  یلاست ۀدرج

موثثر باشوود.   باکتریووایی  ضود  خوووا و  التهوابی  هووای  پاسوخ  سولولی، 

 خووا   کیتوین،  به  نسب  بیشتر ییِزدا  یلاست ۀدرج دلیل  به کیتوسان

 یها  اروه یدارامساح  سطح باال  با [ و0]دارد بهتری سلولی کش 

 هور  در یدروکسیلو دو اروه ه یناروه آم یک) یدروکسیلو ه ینآم

مشوتقات   دیتول وج ب باال   یخاص باع  که اس ( پارکیتوسان تک

 یخواص یدارا توسانیک و نیتیک. [21]شود  یم آن ازپرکاربرد  و ادیز

 و بوودن   یرسومّ یغ و یریپو    بیو تخر  سو  یز ،یسوازاار   سو  یز رِینظ

 ،یضدسوورطان ،یسووتیز یچسووبندا ماننوودِ زیسووتی اتیخصوصوو

 ،یدانیاکس  یآنت درد، و التهاب یدهندا  کاهش ،یقارچ و یکروبیم  ضد

 .[14،2،0،9]هستند کلسترول یدهندا  کاهش و خون یمنعقدکنندا

 یبورا  یمناسب نیگزیبودن، جا  و ارزان یریپ   هیزتج لیدل  به توسانیک

  یووفرشوود ط یتوسووانک. [4،16،22]اسوو  یمصوونوع یهابسووپار
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 وانیل -کیتوسان هیدروژل بسپاري هاي  زنجیره شیمیايي ساختار (c) ساختارکیتوسان، (b) وانیل، ساختار (a). 1 شکل

 .وانیل وسیلۀ به کیتوساني هاي  زنجیره عرضي اتصاالت و

Figure 1. (a) Vanilla structure, (b) Chitosan structure, (c) Chemical structure of chitosan-vanilla hydrogel 

polymer chains and cross-linking of chitosan chains by vanilla. 

 

 

 .(توسانی)ک آن   ييزدا  لیاست فرم و نیتیک ساختار. 2 شکل

Figure 2. chitin structure and deacetylation form(Chitosan). 

 

هوا را مهوار     و قوار   (منفوی  و مثبو    )اورم  هوا   یاز باکتر یا  استرده

 یول دل  بوه  توانود   می یتوسانک باکتری و ضدقار  ی [. فعال23کند]  یم

بوا   توسوان یک نیآم یاه  ه[. ارو20،29]باشدآن  کاتیونی  یپل ی خاص

 هوا   کانیدوالیپپت مانند یباکتر سلولسطح  یرو بر یونیآن   یاه  هارو

 ینچنو [. هوم 26،0]کنند  یم مختل را سلول عملو  دهند  یمواکنش 

جوو ب  یوواییهووا را بووه محوول عفونوو  باکتر    یوولنوتروف کیتوسووان،

 کیتوسوان  کوه  دهود   می نشان تحقیقات از برخی نتایج[. 22]ندک  یم

[. 24]بگو ارد  تأثیر DNA بیان بر نوکلئیک اسید با اتصال با تواند  می

 یلوکوکوسمثبو  ماننود اسوتاف     اورم  یهوا   یدر برابر بواکتر  توسانیک

 یهووا  یو در برابوور بوواکتر  2یوووژنسپ   وسو اسووترپتوکوک 1اورئوووس

 مقواوم  0ینووزا آئروژ  و سوودوموناس  3کووالی  اشریشیامانند  یمنف  ارم

آن  یکروبیاثر ضدم ،یآب طیدر مح توسانیشدن کن  [. حل25،5اس ]

 

1. S. Aureus 

2. S. Pyogenes 

3. E. Coli 

4. P. Aeruginosa 
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 ییایضودباکتر   یو کند و قادر به فعال  یم محدود یدیاس طیرا به مح

  ِیمحدود نیا یاحتمال حاتیتوض از یکی. س ین ییایقل pHثر در ثم

 توسوان یک  یدر اهم[. 26]اس  باالتر pH در مثب  بار ،یساز  یخنث

کشواورزی   ازجملوه  مختلوف آن در صونایع   یهوا توان بوه کاربرد   یم

 سواد از ف یریجلووا  یبورا  یقارچ  ضد  یرها و خاص رشد ب شی)افزا

اسو  و   ییبواال  یوزن ملکوول  یدارا توسانی(، آرایشی )کییمواد غ ا

عنووان    بوه  آناز  لیو دل   نیهمو   بوه   ؛در پوسو  نفووذ کنود   توانود    ینم

کنند(، پزشوکی    یاستفاده م یبهداشت-یشیکننده در مواد آرا  مرطوب

ضود   یو داروهوا  یوسو  مصونوع  پ ،یسلول داربس  ه،یبخ نخ دی)تول

 مورد در رشد  روبه مطالعات. [2،9]آب اشاره کرد ۀتصفی و(  یحساس

 بسوپار  ایون  روزافزون اهمی  بیانگر اخیر، های  سال طی در کیتوسان

 (.(1))جدول  اس  طبیعی

 

 لیوان. 3

 بیووترک کیوو( دیوولدئآبنز یمتوکسوو -3 یدروکسوویه -0) لیوووان

که  اس  وانیل   لوبیای عصارۀ اصلی مثلفۀ و یستیز یۀبا پا ک،یآرومات

 یول، وان یاصول  یوب . ترک[11]شوود   یمو  دیو تول زین یمصنوعصورت   هب

و  یدانیاکسو   یخووا  آنتو   ،عطور و طعوم   ،اس  که عامل بوو  یلینوان

 یاربسو  ،، نوور و رطوبو   یژندر حضور اکسو  یلینآن اس . وان   زیستی

 عمر و فرّار طبیع  ضعیف، حرارتی پایداری چنینهم واس   یدارناپا

 ؛کند  یم پیچیده را اش  نگهداریکه استفاده و    طوری  به دارد، کوتاهی

 عطوور و طعووم آن از  یووبو ترک یوورهحفوو ، ذخ یبوورا رو همووین از

 یود تول بورای . [31،31]کنند  یاستفاده م کردن  یکروکپسولهم های  فن

 روش و یکروبوویم یوودتول روش ازجملووه مختلفووی هووای  روش یوولوان

 تورین   ارزان اموا  دارد؛ وجوود  یاهانو ا ریز جانداران یکژنت یمهندس

مجواز   یهوا   یاز افزودنو  یکی لی. وان[32]اس  شیمیایی تولید روش،

 و ییگهدارنده در مواد غ ان ودهنده   عنوان طعم  به واس   ییمواد غ ا

عنووان    بوه  نیوز و  [30،33،5]دارد کاربرد یشیآرا و ییدارو ،یدنینوش

 کوه  اس    داده نشان قاتیتحق شود.  یصرع و ضدتشنج استفاده م  ضد

و  [11]شوود   یمو  یعصوب  یها  و محافظ  از سلول میباع  ترم لیوان

، هوا   یبواکتر  تومورهوا، مقابول   دراسو  کوه    یخطر  یب یافزودن ۀماد

و  یدانیاکسو   یآنتو  ۀکننود   فعوال   یسو  ز ی خاصو  ،رهوا مخمّ و ها  قار 

در ساختار  یفنول  از اروه  یناش یلوان ی ِخاص این دارد؛ یکروبیم  ضد

به مواد  تولیدشده، وانیلِ درصد از 61. حدود [39]اس  آن یمیاییش

 ،درصود  2و  آرایشی لوازم و عطر به درصد، 33 ؛ها  یدنیو نوش ییغ ا

 .[32]رسد  می دارویی مصارف به

را بوه خوود جو ب کورده      یادیزتوجه  ،بسپار ۀنیدر زم لیوان امروزه

 آن از تووان   می بسپار انواع از بسیاری تهیۀ برای بالقوه طور  بهاس  و   

 بواال  کورد  عمول  با ارماسخ  بسپارهای تهیۀ در ویژه  به کرد؛ استفاده

 ایون  در اولیه نتایج که ها  بنزوکسازین  پلی یا اپوکسی بسپارهای مانند

 بورای  چنوین  هوم  وانیول . رسود   موی  نظر  به امیدوارکننده بسیار زمینه

 ماننود  دارنود؛  معطور  پارهای تک به نیاز که ترموپالستیک بسپارهای

 کیو [ و چوون  11]اس    داده نشان خود از خوبی توانایی استرها،  پلی

 هیودروژل ساخ   در اس ،( یرسمّی)غ امن   عرضی دهندۀ  اتصال ۀماد

 [.32،36،4]شود   استفاده تواند  یم یزن کیتوسانی  

 

 وانیل -کیتوسان ترکیب قارچی و ضدباکتری خواص. 7

 که اس    داده نشان قاتیتحق و دارد ییایضدباکتر  یخاص توسانیک

 و 1یکنواو . [34]کنود   یمو   یو تقو را  یخاص نیا ل،یوان با بشیترک

 روی بور  را وانیول  بوا  کیتوسوان  مشتقات میکروبی  ضد اثر همکارانش

 روی بر ها  آن اثر که داد  نشان نتایج. کردند بررسی ها  باکتری و ها  قار 

 منفی  ارم های  باکتری روی بر چنینهم و ها  قار  به   نسب  ها  باکتری

 دیگووری، پووژوهش در هووا  آن. اسوو  بیشووتر مثبوو   اوورم بووه   نسووب 

 فعالیوو  و کردنود  اصوالح  را کیتوسوان  آمینووی عامول  ازینوی   جهو  

 نتایج. کردند بررسی وانیل را -کیتوسان بسپار هیدروژل ضدمیکروبی

[ 01،35]اسو     بووده  هوا   قوار   روی بور  فعالیو   ایون  افزایش اویای

 یکروبیاثور ضودم   ش،در پژوهش مقصودی و همکواران  (.(1))جدول 

 نتوایج . شود    بررسی یفرنگ  توت یوانیل در نگهدار -پوشش کیتوسان

داد که با افزودن وانیل به ترکیوب کیتوسوان، رشود و فعالیو        نشان 

درصود   یشافوزا  کوه    طووری   بوه  ؛اسو    کامالً متوقف شده  ها  یکروبم

در رونود رشود    یچنودان  یرثأتو  ،2 یحتو  یوا  9/1به  3/1از  یتوسانک

 یتوسوان، محلول ک یببه ترک یلاما با افزودن وان ه؛نداشت ریزاندامگان

 در(. (1))جودول  [ 34]اسو    متوقف شده  ها کامالً  آن ی رشد و فعال

 هیودروژل  فویلم اسوتفاده از   ،نشاو همکوار  2سان  سوووان   پژوهش

 آنانواس  و لبیطوا  یرو بور  وانیول،  بوا  هموراه  سولولز  یلمت-کیتوسان

 بیشوتری  مخمّور  و ضدباکتری اثرات دارای وانیلی فیلم. شد بررسی 

در  یول وان اثور  ،کوم  pHبا  یا  یوه. در مبود وانیل بدون فیلم به   نسب 
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 یدآسکوربیکاس یدکاهش شد چنین هم. بود ترمثثر ریزاندامگانمهار 

مشواهده   وانیلوی  یلمدر فو  ،آناناس اسو   C یتامینو ۀدهند  که نشان

 و یشوتر ب یزانوی را به م یزاندامگانر وانیل مقدار -کیتوسان یلمفشد. 

 .[01]تر کاهش داد  یطوالن یدر مدت زمان

 

 .لیوان -توسانیک دروژلیه ي. مطالعات  بر رو1جدول 

Table 1. Review on chitosan-vanillin hydrogel studies. 

Reference Target Special items review Type of bacteria or cell Applications 

[40] 

Investigation of antifungal 

and antibacterial 

properties of chitosan-

vanillin hydrogel 

Antibacterial and 

antifungal effect 

Bacillus subtilis, Escherichia coli 

and Staphylococcus aureus, 

Candida albicans, Aspergillus 

flavus, Physazium oxisporium 

Antibacterial, 

antifungal 

[42] 

Production of chitosan-

vanillin membranes to 

adsorb metal ions (copper) 

from water 

Effect of adsorption of 

metal ions (copper) 
- 

Copper 

absorption 

[38] 

Making chitosan-vanillin 

coating for storing fruits 

and vegetables 

Antimicrobial effect 
A fungus obtained from the rot 

of strawberries 

Preservation 

of fruits 

[43] 

Effect of vanillin and 

plasticizer on the 

properties of chitosan-

methylcellulose-based 

hydrogel film 

Effect of vanillin on optical 

and thermal mechanical 

properties 

- packaging 

[41] 

The effect of chitosan-

methylcellulose-vanillin 

hydrogel films on 

microbial properties and 

quality of fresh canned 

and pineapple 

Antimicrobial and fungal 

effect, effect on pineapple 

active ingredients 

Bacteria of Escherichia coli and 

Saccharomyces cerevisiae 
packaging 

[44] 

Chitosan-vanillin 

microhydrogel to adsorb 

metal ions from water 

Effect of copper adsorption 

on industrial wastes 
- 

Adsorption of 

metal ions 

[16] 

Manufacture of chitosan-

vanillin microhydrogels to 

encapsulate the drug 

Drug effect (resveratrol) - Drug delivery 

[45] 

Preparation of chitosan-

vanillin aromatic 

microhydrogels 

Long preservation - 
Perfume 

making 

[46] 

Chitosan-vanillin 

microhydrogel for 

encapsulation of the drug 

Drug delivery effect - Smart drugs 

[47] 

Production of chitosan-

vanillin hydrogel films by 

casting method 

Antibacterial effect and 

mechanical properties 
Aspergillus flavus packing 

[31] 

Production of chitosan-

vanillin microcapsules by 

drying method, spray 

The effect of increasing the 

strength of the fabric 
- 

Their 

application in 

cotton 

(textile) fabric 
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Reference Target Special items review Type of bacteria or cell Applications 

[9] 

Development of chitosan-

vanillin nanoparticles with 

drug charge and toxicity 

against HT-29 cells 

Drug delivery effect HT-29 cancer cells Drug delivery 

[34] 

Synthesis and 

characterization of 

chitosan-vanillin base 

compounds 

Effect of chitosan-vanillin 

compounds 
- Bio medicine 

[14] 

Evaluation of the effect of 

chitosan-vanillin and 

acetic acid in the control 

of fungal diseases in 

strawberries 

The effect of chitosan-

vanillin in the control of 

fungal diseases 

Rhizopus  
Fruit storage 

(strawberry) 

[39] 

Investigation of 

antimicrobial properties of 

chitosan-vanillin 

Effect of antibacterial 

activity 

Salmonella typhi and 

Pseudomonas aeruginosa / 

Staphylococcus aureus 

Antimicrobial 

properties 

[8] 

Preparation of chitosan-

vanillin composite 

hydrogel films using 

solvent evaporation 

method 

Effect of increasing 

mechanical properties 
- packaging 

[37] 

Fabrication of chitosan-

vanillin microhydrogels to 

encapsulate antigen 

proteins 

Drug delivery effect Tetanus-diphtheria toxins Drug delivery 

[48] 
Production of chitosan-

vanillin microhydrogel 
Drug delivery effect Human osteoblast osteoblasts Drug delivery 

[35] 

Preparation of chitosan-

vanillin combined 

hydrogel films 

Effect of drug delivery and 

increase of mechanical 

properties 

- 

Druge 

delivery, 

packaging 

[7] 
Production of chitosan-

vanillin hydrogel films 

Effect of antimicrobial 

properties 
Escherichia Cola 

Packaging, 

cosmetics 

[36] 

Chitosan-vanillin 

microhydrogel for 

encapsulation of the drug 

Drug delivery effect Osteoblast cells Drug delivery 

[49] 
Chitosan-vanillin 

antibacterial biofilm 
Antibacterial effect Escherichia coli 

Antibacterial 

effect 

[50] 

Adsorption of cobalt ions 

from water by chitosan-

vanillin coating 

Effect of adsorption of 

metals (cobalt) from water 
- 

Water 

treatment 

[51] 

Obtaining Vanillin-

Chitosan-CFNP Calcium 

Ferrite Combined 

Nanoparticles by Ion Gel 

Method 

Drug delivery effect Breast cancer cells Drug delivery 

[11] 

Making chitosan-vanillin 

macrohydrogel for wound 

adhesive 

The effect of hydrogel self-

medication 
- 

Self-healing 

property 

(wound 

adhesive) 
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Reference Target Special items review Type of bacteria or cell Applications 

[52] 

Application of vanillin 

chitosan coating in 

adsorption of cadmium 

ions from wastewater 

Effect of adsorption of 

metal ions from wastewater 
- 

Adsorption of 

metal ions 

(cadmium) 

from water 

[53] 

Chitosan-vanillin biofilm 

for diabetic wound 

adhesive 

Therapeutic effect in 

diabetic wounds 
Endothelial cells 

Wound 

healing 

[54] 

Removal of lead metal 

ions from aqueous 

solutions using chitosan-

vanillin derivatives 

Effect of adsorption of 

metal ions from water 
- 

Adsorption of 

lead metal 

ions from 

water 

[55] 

Vanillin coated chitosan 

as electrode material for 

sustainable energy storage 

Effect of stability on 

biochemical polymer 

electrodes 

- 
Making 

electrodes 

[56] 

The effect of chitosan-

vanillin coated paper on 

anthracnose control and 

mango quality 

Effect of chitosan-vanillin 

on fungal control 
Control of anthracnose fungi Packaging 

 

 لیوان -توسانیک بیترک یِضدسرطان خواص .9

 ۀلیوسو  بوه اس  که  یعیطب کیفنول  یپل نیتوآلکسیف کی رسوراترول

 یتوازا  بوه شوود.    یهمنهش  م ،یاهیا یها  از اونه یا  استرده فیط

از  یاریبسو  بوا  مقابلوه  یبورا  ،آن دیو مف راتیتوأث  لیو دل  به رسوراترول

 یدارا رسووراترول حال    نیا  با  دارد؛ کاربردها ازجمله سرطان   یماریب

 ۀاس  که استفاد رهیو غ فیضع  یداریپا ،ثبات   نداشتنمانند  یاشکاالت

 کیرا در  رسوراترول ،مشکل نیمنظور حل ا  کند. به  یرا محدود م   آن

 لیو در وان توانند  یم دیئآلد یها  کنند. اروه  یادغام م یبسپار سیماتر

  فیشو  گواه یتحو  واکونش پا   توسان،یموجود در ک نِیآم یها  و اروه

و  ثبوات دهنود کوه بوه     لیتشوک  یا  ساختار شوبکه  کیو  رندیقرار بگ

و همکواران در   1پن . [16]کمک کند رسوراترول ۀشد  انتشار کنترل

وانیول   -کیتوسوان  دروژلیو کروهیم در را رسووراترول  خوود، پژوهش 

 یبررسو  را رسووراترول   یشده و تثب  انتشار کنترل اثر و کردند ادغام

 ریتوأث  و رسووراترول  ۀشود   کنترل یرهاساز ۀدهند  نشان جینتا. کردند

 یگور ید پوژوهش  در(. (1))جدول [ 16]بودآن در بدن   و مداوم  بهتر

 نیکورکوووم   یدارو لیووتحو دادنوود، انجووام همکوواران و 2کمووار  کووه

از نووانوذرات  دهیپوشوووانیوول  -کیتوسووان دروژلیووکروهیم ۀلیوسوو بووه

 یسرطان یها  سلول یرو بر دارو  عنوان حامل   به میکلس   یفر یبیترک

  را بیووترک نیووا یسوورطان  ضوود اثوور ج،ینتووا. شوود   یبررسوو پسووتان

 

1. Peng 
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 خووود،در پووژوهش  همکوواران و 3یلوو(. (1) جوودول)[ 91]داد   نشووان

  HT-29 یها  در برابر سلول را ییبا بار دارووانیل  -کیتوساننانوذرات 

 بیترک ل،یوان-توسانیکه نانوذرات ک داد نشان جینتاو  کردند یبررس

بوزر      ۀرود هضدسورطان بو   یداروهوا  لیتحو یبرا یا  دوارکنندهیام

 (.(1))جدول [ 31]اس 

 

 زخم چسب. 6

 زخم ،کرد سالم پوس  اختالل در ساختار و عمل یا یبآس هراونه به

 ینیبال یچیدۀتواند منجر به مشکالت پ  یزخم م بهبود روند. اویند  می

 ،رونود بهبوود   یو  تقو یکارآمود بورا    روش  یک یافتنرو    ینا  از  ؛شود

 یهوا   ینوه هوا را بوا هز    زخوم  یود آل با  یدهپانسمان ا یکاس .  یضرور

 مشوکل . [25]درموان کنود   یموار ب یدردسر بورا  ینمعقول و با کمتر

 برابور  در ریزانودامگان  مقاومو   هوا،   زخوم  بهبوود  و درموان  در اصلی

 زخوم  بهبوود  در توأخیر  باعو   امور  هموین کوه   اسو   بیوتیوک   آنتوی 

 یوایی و پو یچیوده پ یاربس یعزخم شامل وقا یم. روند ترم[92]شود  می

پوس  را فراهم  یساختار پارچگی یکمجدد  یاس  که امکان برقرار

امکوان حفو     یود زخم با یآل برا  یدهپانسمان ا یک بنابراین ؛کند  یم

جوو ب ترشووحات،  ینچنووو هووم یمرطوووب و تبووادالت اوواز یطمحوو

هوا را فوراهم     یاز رشود بواکتر   یریو جلوا یسلول یراز تکث یبانیپشت

 یراتتوأث  ،زخوم    یمرونود تورم   مراحل مختلفِ در کیتوسان. [96]کند
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 یهووا  و اووروه یوولوان ئیوود. اووروه آلد[2]دهوود  یرا نشووان موو یمثبتوو

 یدروکسویل ه وهسوتند   یفشو  یونود پ یجواد قادر به ا یتوسانک  ینهآم

 یوا  یدروکسویل ه یهوا   بوا اوروه   یودروژن ه یوندپ یجادقادر به ا یلوان

نسوب  بوه    یودروژن ه یوندکه پ یی  آنجا  اس . از  یتوساندر ک ینوهاآم

pH یهووا  یوودروژلهووا حسوواس اسوو ، ه    یتووامینهووا و و  یمآنووز  

و  یمیاییشو  یهوا   پاسخ بوه محورک   یتوانند برا  یموانیل  -کیتوسان

ساختار  یک یها دارا  یدروژله ،سو دیگر     از ؛استفاده شوند یولوژیکیب

و  یژنحمول اکسو   یبراها را   متخلخل هستند که آن یعدبُ  سه ۀشبک

. [11]کنود   یها مناسب م  زخم یمباف  و ترم   یدر مهندس یمواد مغ 

 شوود؛  موی  یبوردار   هموستاز بهره یدر القا یتوسانک یونیکات ی ماه

 یهوا   وجوود اوروه   یول دل  قرموز بوه   یهوا   ها و البول  سطح پالک  یراز

 یبارهوا  یالیک،سو یدو اس یناتوانوالم     اتیدیل، فسوف ینکوول   یدیلفسفات

 مهوم  خووا   از دیگور  یکوی  .[26]دهنود   یاز خوود نشوان مو    یمنفو   

 فعالیوو  شووود،  مووی اسووتفاده زخووم   پانسوومان بوورای کووه کیتوسووان

 جلوووایری زخووم در عفونوو  بووروز از کووه اسوو  آن ضوودمیکروبی

 سودوموناس، های  باکتری علیه کیتوسانی های  پانسمان [.26]کند  می

 ایون  از ناشوی  هوای   عفونو   از و هستند کوالی اشریشیا و آئروژینوزا

 بوا  هموراه )کوه   بیوتیوک   آنتوی  مصرف به نیاز بدون باکتریایی، عوامل

 هوا   چسوب  ایون  چنوین هوم . کنند  می جلوایری( اس  جانبی عوارض

 پوایین  را بودن  دفواعی  هوای   پاسوخ  احتمال بدن، با سازااری عل   به

 پوسوو  توورمیم در فیبوروپالزی  از مووانع کیتوسوان . [92] آورنوود  موی 

 سوازی   فعوال  عامل الوکان. بخشد  می سرع  را باف  رشد و شود  می

 نیوز  کیتوسوان . دهد  می افزایش را سیتوکین تولید و اس  ماکروفاژها

 فراینود  و کنود   موی  تولید سیتوکینکه  اس  الوکان مانند قندی بس

از پوشوش   ،و همکواران  1ژو. [92]بخشود   موی  سورع   را زخم   ترمیم

 یوانگر ب یجاسوتفاده کردنود و نتوا    زخوم  ترمیم برایوانیل  -کیتوسان

و اسوتحکام   زخوم    چسوب  ترمیمیخوود  ییتوانوا  ینتعوادل خووب بو   

 همکواران  و 2د آرااو پژوهش در(. (1))جدول  [11]بود آن یکیمکان

 پوشوش  کوه  شود  مشوخص  دیابو ،  زخوم  بوا  صحراییِ موش رویبر 

[ 92]باشود  موثثر  زخوم  نوع این درمان در تواند  میوانیل  -کیتوسان

 .((1))جدول 

 

1. Xu 

2. De Aragão 

 بافت مهندسی. 4

 طیمحو  ،یادیو بن یها  سلول یعنی یاصل   رکن چهار از باف    یمهندس

 یسولول  یهوا   داربسو   و وراکتورهوا یب رشود،  یهوا  مشخصوه  و کش 

 بافو     یمهندس در استفاده یبرا ها  داربس . [94]اس  شده لیتشک

  یسومّ   عودم  ،یسوازاار   س یز ازجمله یخاص یها  یژایو یدارا دیبا

 هودف،  بافو   به توجه با یکاف یکیمکان قدرت داشتن ها،  سلول یبرا

 دنیچسوب  یبرا یمناسب مکان تر،  مهم همه از و یریپ   بیتخر  س یز

 داشتن آن ۀالزم و باشند یسلول زیتما و ریتکث نمو، و رشد و ها  سلول

 هوا   داربسو   بنوابراین  اس ؛ یعیطب باف  به هیشب یرایمو یساختار

 بوه  داربس  سطح از بتوانند ییغ ا مواد تا باشند متخلخل اس  بهتر

 دفوع  هوا   سولول  از زیو ن دیو زا مواد و برسند داربس  یِانیم یها  سلول

 را یمتخلخلو  ساختار تواند  یموانیل  -کیتوسان دروژلیه. [95]شوند

 در هوا   سولول  بوه  یمغو     موواد  و ژنیاکسو  حمل یبرا که کند جادیا

 [.11]باشود  مثثر ها  زخم میترم یبرا نیچن هم و یسلول یها  داربس 

 شد تهیهوانیل  -کیتوسان ترکیبات ،همکاران و 3ساشیکاال تحقیق در

 تووان   می و یابد  می افزایش تخلخل هیدروژل در که داد   نشان نتایج و

 (.(1))جدول  [30]کرد استفاده پزشکی  زیس  های  بخش در آن از

 

 کشاورزی. 8

   محصوووالت کوواهش از جلوووایری بوورای عاموول توورین  مهووم امووروزه

 و حفو   هوای   روش بهبوود  و ایواهی  های  بیماری کنترل ،کشاورزی

 یبند  در بسته یکروبیمواد ضدم یبترک .اس  محصوالت از نگهداری

کند که ممکن اسو  رشود    یجادرا در داخل بسته ا یطیتواند مح  یم

مانع از رشود   یااندازد  یرسطح محصول به تأخ یرا بر رو یزاندامگانر

 یبورا  قارچی،  ضد و یکروبیضدم خوا  با یتوسانک از. [01]آن شود

 هیوودروژلی یهوا   یلمزا در فو   یموواریب یهوا   هووا و قوار    یمهوار بواکتر  

 بوه  کیتوسوان شوود.    یاستفاده م یخوراک یها  و پوشش یکروبیم  ضد

منجور بوه    و شود  می متصل ریزاندامگان در یبا بار منف یسلول یغشا

 ریزانودامگان  یهوا   مثلفوه  یرسلول و سوا    داخل ینپروتئ ینش  اجزا

 موادغو ایی  فسواد  از ،زا  یمواری ب یزانودامگان بوا کشوتن ر   وشوود    یم

 تعدادی کردن  فعال با کیتوسان چنین هم. [06،10]کند  می جلوایری

 برابور  در را ایواه  مقاومو   کیتینازهوا،  و هوا   فیتوالکسوین  نظیر آنزیم

 [.20]دهد  می افزایش آف  و جوّی شرایط

 
 

3. Sashikala 
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 زمینووۀ دروانیول   -کیتوسوان  ترکیوب  بوور متمرکوز  هوای   پوژوهش  در

 انبه یبند  بسته یکاغ ها دیتول در: آمد   دس    به زیر نتایج کشاورزی،

 مقودار  بیشوترین  کاغو ها  ایون . شود  استفاده یکروبیضدم خوا  از

 یووبترک از اسووتفاده (.(1))جوودول  [99]داشووتند را اتوویلن جوو ب

 مناسوبی  پوشوش  میکروب،عامل ضود  یکعنوان   بهوانیل  -کیتوسان

در  وانیول . [34،10]شود  اوزارش  فرنگی  توت عمر کردن  طوالنی برای

 در اکسویژن  انتقوال  افوزایش  باعو  سولولز    یول مت -یتوسانمخلوط ک

وانیل  -کیتوسان هیدروژل های  فیلم. [03]بود میکروب  ضد های  فیلم

 بررسوی  هوا   آن ضدمیکروبی فعالی  و شدند تهیه اری  ریخته روشبه

  ،قوار   بوا شوده  یدتول هوای   ینالتوکسو اف کوه  داد   نشوان  نتوایج  و شد

 ینچنو  هوم  [.06]اس    داشته چشمگیریکاهش  یلم،ف ایندر حضور 

فوالووس    یلوسخوا  ضودقار  در برابور آسوپرژ    دیگری،در پژوهش 

شد و   داده  یصتوده تشخ  یس ز ثیرکاهش متوسط در تک ؛شد یبررس

قوار    وسیلۀ بهشده یدتول ینفالتوکسااز  چشمگیریکاهش  ینچن هم

 مکوانیکی  خووا   افزایش باع  وانیل(. (1))جدول [ 11]شد یاننما

 در کننوده   نورم  و وانیول  اثور  چنوین  هوم . [4]شد کیتوسانی های  فیلم

 وانیول  غلظو   اثر و شد بررسی کیتوسانی هیدروژل های  فیلم خوا 

 سواز،   پالسوتیک  به نسب  حرارتی و نوری ،مکانیکی خوا  بهبود در

 (.(1))جدول  [01]شد ازارش بیشتر

 

 نساجی. 5

 مقاومو   و کششوی  استحکام آب،   ج ب خوا  با ای  پنبه منسوجات

 ایجواد  و چوروک  و چوین  بوه  تمایل چون هم اساسی ایراد دارای باال،

 پوس  هسوتند؛  هوا   قوار   و هوا   بواکتری  رشود  بورای  مناسوب  محیطی

 از یکوی . دارد زیوادی  اهمیو   هوا   آن کردن  ضدچروک و ضدمیکروب

. [61] اسو   کیتوسوان  از اسوتفاده  مشکل، این رفع برای پیشنهادها

 در تواننود   موی ( میکروهیودروژل )وانیل  -کیتوسان های  میکروکپسول

 پیونود  الیاف با عرضی،   اتصال راه از و نفوذ ای،  پارچه فیبرهای فواصل

 چنوین  هوم . شووند  پارچه مکانیکی  خوا  افزایش باع  و کنند برقرار

 ضودبو  و ییایضودباکتر  مقواوم،  یهوا   پارچوه  ایجواد  باع  ترکیب این

 هوای   میکروکپسول از ،همکاران و 1ان ی پژوهش در .[31،9]شود  یم

 که شد استفاده ای  پارچه فیبرهای در نفوذ قابلی  باوانیل  -کیتوسان

 (.(1) جدول)[ 13]هاس   پارچه دوام افزایش بیانگر نتایج

 

1. Yang 

 آب تصفیۀ. 11

 استفاده پساب و آب تصفیۀ در کیتوسان از که اس  سال 31 از بیش

 ریز ذرات و سنگین فلزات روغنی، ترکیبات جاذب کیتوسان. شود  می

 و کیتوین . [61]دارد ضدباکتریایی خاصی  چنین هم. اس  آب داخل

 بوه  نسوب   توری   صورفه     بوه   مقرون و مناسب بسیار جایگزین کیتوسان

 سرب جیوه، آرسنیک، کادمیوم، مانند) سنگین فلزات ج ب در کربن

 از همکووارانش و 2یسسووتار پووژوهش در .[02]هسووتند (کبالوو  و

 جواذب  عنووان   بوه  کوم  چگالی وانیل با -کیتوسان هیدروژل غشاهای

 ترکیب این که داد   نشان نتایج و شد استفاده آبی های  محلول از مس

 از موس  کوم  غلظو   زدودن بورای  موثثر  موادۀ  یک عنوان  به تواند  می

 بور  دموا  کوه  شود  مشوخص  چنوین  هم. شود استفاده آبی های  محلول

 و 3ایشوناپر یکر .((1) جودول )[ 02]اسو   موثثر  موس  ج ب ظرفی 

 هوای   یوون  جو ب  در راوانیول   -کیتوسان هیدروژل مشتق همکاران،

 بوود؛  مس یون ج ب افزایش بیانگر نتایج کردند؛ بررسی آب از فلزی

 صونعتی  هوای   پسواب  در جواذب  عنوان  به آن از توان  می که   طوری  به

 (.(1) جدول)[ 00]کرد استفاده

 

 عطرسازی. 11

 یزیکوی موانع ف  یوک  ایجواد  یۀموجود در کنترل عطر بر پا یهاسامانه

 بوا هوا    نانو حوزه یا یکرومعطر داخل م یها  مانند ارفتارشدن مولکول

 و 0ادام یتور . [09]اس  یمیاییش یوندهایمانند پ یمیاییسد ش یک

 کوه  کردنود  وانیل تهیه -کیتوسان پایۀ بر میکروهیدروژلی همکاران،

 . شودند   موی  متصول  کیتوسوان   آمینوی  هوای   اروه به عطر های  مولکول

 میکروهیوودروژل در شووده  حووبس عطوور عموور کووه داد   نشووان نتووایج

انتشوار   چنوین  هوم  و یافو   یشبرابور افوزا   49توا  وانیول   -کیتوسوان 

در حالو  خشوک    ویوژه   بوه  وآب  یونعطر در سوسپانس مدت  یطوالن

 (.(1))جدول  [09]شد  نشان داده 

 

 یریگ  جهینت. 12

  دروژلیووه ۀنوویزم در شووده  انجووام یهووا  پووژوهش مطالعووه نیووا در

 نشوان مطالعوات   جینتوا  شود؛  مرورآن  یو کاربردهاوانیل  -کیتوسان

 ،، ضودبو امون  ،یعیطب ۀماد کی عنوان  به لیوان از استفادهکه  دهد  یم

 و خووا   نیو ا شیافوزا  سبب توسان،یک در یضدباکتر و سرطانضد
 

2. Cestari 

3. Krishnapriya 

4. Tree-Udom 
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 دروژلیو ه. شود  خواهود  حاصل دروژلِیه یکیمکان خوا  نیچن هم

 پزشوکی،  غو ایی،  صنایع در یمطلوب نحوبه تواند  یموانیل  -کیتوسان

 رود کوار  به غیره و کشاورزی باف ، مهندسی دارورسانی، آب، تصفیۀ

 ترکیووب یووک عنوووان  بووه آن از آینووده در اسوو  امیوود چنووین هووم و

 هوای زمینه در کارآمد، و غیرسمّی پ یر،  تخریب  زیس  سازاار،  زیس 

 .شود استفاده مختلف پژوهشی
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