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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
امروزه هیدروژل های کیتوسان بهدلیل داشتن خووا زیسو سوازااری ،زیسو تجدیدپو یری،
ارزانی ،ضدباکتریایی و غیر سمّی بوودن ،بسویار پرکواربرد هسوتند .بورای تولیود هیودروژلهوای
کیتوسان ،از مواد اتصالدهندۀ عرضی مختلفی استفاده میشود که اغلبِ آنها سمّی و خطرناک
هستند .با توجه به کاربردهای فراوان هیدروژل های کیتوسانی در پزشکی ،دارورسانی ،مهندسی
باف  ،صنایع غ ایی و کشاورزی بهتر اس که برای تولیدشان از اتصالدهندههای عرضی امن و
غیرسمّی استفاده شود .وانیول ،آلدئیودی طبیعوی و غیرسومّی اسو کوه موی توانود بوه عنووان
اتصال دهندۀ عرضی ،در تولید هیدروژلهای کیتوسانی به کار رود .عالوه بور ایون ،وانیول باعو
افزایش خوا ضدمیکروبی و مکانیکی هیدروژل کیتوسان میشود .در این مقاله ،خصوصیات و
کاربردهای مختلف ترکیب کیتوسان -وانیل ازجمله کاربرد در مواد ضدمیکروبی و ضدسورطان،
دارورسانی ،ج ب یونهای فلزی از آب ،چسب زخم ،مهندسی باف  ،تولید عطر و پوشوشهوای
نگهدارندۀ مواد غ ایی ،محصوالت کشاورزی و نساجی مرور میشود.

(صادقی و اقبالی)

نشريه مهندسي شیمي ايران ـ سال بیستويکم ـ شماره صد و بیست (44-95 )0410

حذف مروری بر خواص و کاربردهای هیدروژل کیتوسان -وانیل

مقـــالـــه مــــروری

تاریخ دریاف 1011/11/22 :
تاریخ پ یرش1011/10/22 :
شماره صفحات 02 :تا 95

کلیدواژهها:
کیتوسان،
وانیل،
هیدروژل،
خوا

ضدباکتری،

اتصالدهندۀ عرضی

1

* رفسنجان ،دانشگاه ولی عصر(عج) ،اروه مهندسی شیمی ،آزمایشگاه مهندسی شیمی

استناد به مقاله:
صادقی ،م ،.اقبالی ،ح" ،.مروری بر خوا
صص.)1011( ،02-95 .
84

و کاربردهای هیودروژل کیتوسوان -وانیول" ،نشوریه مهندسوی شویمی ایوران ،سوال بیسو ویکوم ،شوماره ،121

) ،(C6H11O4Nدارای خصوصیات زیس سازااری باال ،سمّی پایین و

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

ضدمیکروبی اس [ .]1-3کیتوسان یک زیس بسپار طبیعوی،

کاربردهای هیدروژل کیتوسان -وانیل میتوان به دارورسانی ،پزشکی

تجدیدپ یر و ارزان اسو کوه در صونایع مختلوف ازجملوه پزشوکی

و مهندسی باف  ،کشاورزی ،ج ب یونهای فلزی از آب (تصفیۀ آب)،

(چسب زخم و نخ بخیه) ،داروسازی (دارورسانی) ،تصفیۀ پسابهوای

نگهداری میوه ها ،بسته بنودی و نسواجی اشواره کورد .در ایون مقالوه

صنعتی (ج ب یونهوای فلوزی) ،بسوتهبنودی موواد غو ایی (تولیود

مروری بر کاربردهای بسپار کیتوسان -وانیل انجام ارفته اس .

خوا

صادقی و اقبالی – صص74-95 :.

کیتوسان مشتق اسوتیلزدایویشودۀ کیتوین و بوا فرموول شویمیایی

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

کاغ های مقاوم و ضدمیکروب) ،کشاورزی (رشد ب ر) ،مواد آرایشوی
(بهعنوان مرطوبکننده) و غیرهکاربرد دارد[.]0-6

 .2کیتوسان

هیدروژل ها شبکه های سهبُعدی با اتصاالت عرضی هستند که توانایی

کیتوسان بسپاری آبدوس

نگهداری مقدار قابل توجهی آب (بدون آنکوه در آن حول شووند) را

کیتین به دس میآید .ساختار این بسوپار در شوکل ( )2نشوان داده

دارند و کیتوسان یکی از پرکاربردترین هیدروژل هاس  .بورای تولیود

شده اس  .کیتین بعد از سلولز ،از فراوانترین بس قندیهای طبیعی

هیدروژلهوای کیتوسوان روشهوای فیزیکوی و شویمیایی مختلفوی

اس [ .]4،0،16کیتوسان را میتوان از کیتوین در انوواع مختلوف بوا

استفاده می شود؛ روش هوای شویمیایی ماننود -1 :اسوتفاده از موواد

وزن مولکولی و درجۀ استیل زدایی متفواوت تهیوه کورد[ .]12بورای

اتصال دهندۀ عرضی مانند دی آلدئیودها (الوتارآلدئیود ،فرمالدئیود و

تولید کیتوسان از بیمهراان دریایی ،حشرات ،باکتریهوا و قوار هوا

اتیلن الیکول دیالیسیدیلاتر) -2 ،ایجاد اتصال عرضی در کیتوسان

استفاده موی شوود[ .]14،15مهومتورین و ارزانتورین منبوع ،پوسوتۀ

با استفاده از نور فرابنفش -3 ،ترکیب کیتوسان با یک بسپار دیگور و

سخ پوستان دریایی ،هم چون میگوو ،خرچنو

و کریول اسو [.]0

ایجاد بسپار شبکه ایِ در همنفوذکرده .روشهای فیزیکی شامل تعامل

تفاوت بین کیتین و کیتوسان در درصد اروههای استیل موجوود در

آباریز ،همتاف پلی الکترولی و فرایند انجماد-ذوب هستند .ایوراد

ساختار شیمیایی آنهاس ؛ به طوری که بسپار با درجۀ استیلزدایویِ

اساسی روشهای شیمیایی با اتصالدهندههای عرضوی ،سومّیبوودن

کمتر از  91درصد را «کیتین» و بسپار با درجۀ استیلزداییِ بیش از

این مواد اس که بر روی ماهی مواد اثور موی ا ارنود[]2؛ بنوابراین

 91درصد را «کیتوسان» مینامنود[ .]21وزن مولکوولی کیتوسوان و

انتخاب مادۀ اتصالدهندۀ مناسب اهمی ویژهای دارد .مطالعات اخیر

درجۀ استیلزدایی آن میتوانود بور روی خواصوی ماننود زنودهموانی

نشان میدهند که میتوان از «وانیل» بهعنوان یک مادۀ اتصالدهندۀ

سولولی ،پاسوخهووای التهوابی و خوووا

ضودباکتریووایی موثثر باشوود.

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

کیتوسان به دلیل درجۀ استیلزداییِ بیشتر نسب به کیتوین ،خووا

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

کش سلولی بهتری دارد[ ]0و با مساح سطح باال دارای اروههای

نیسوو و سووازااری بهتووری بووا سوولولهووا دارد و دارای اثوورات

آمین و هیدروکسیل (یک اروه آمین و دو اروه هیدروکسیل در هور

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

تک پارکیتوسان) اس که باع

ج ب باال و تولید مشوتقات

کیتوسان برقرار می کند؛ یکی پیوند ایموین کوه شوامل تعامول بوین

زیاد و پرکاربرد از آن میشود[ .]21کیتین و کیتوسان دارای خواصی

و دیگری پیونود هیودروژنی کوه

نظیرِ زیسو سوازااری ،زیسو تخریوبپو یری و غیرسومّی بوودن و

وابسته به  pHاسو و قودرتی مشوابه بوا پیونودهای مکوانیکی دارد،

خصوصوویات زیسووتی ماننوودِ چسووبندای زیسووتی ،ضدسوورطانی،

بووهطوووری کووه در pHهووای اسوویدی ایوون پیونوود ضووعیف موویشووود

ضدمیکروبی و قارچی ،کاهشدهندای التهاب و درد ،آنتیاکسیدانی،

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

منعقدکنندای خون و کاهشدهندای کلسترول هستند[.]14،2،0،9

مکانیکی کمتری نسب به هیودروژل هوای کیتوسوان و سوایر

کیتوسان بهدلیل تجزیهپ یری و ارزانبودن ،جایگزین مناسبی بورای

آلدئیوودها دارد؛ بووهاونووهایکووه مطالعووات در زمینووۀ هیوودروژل

بسووپارهای مصوونوعی اسوو [ .]4،16،22کیتوسووان رشوود طیووف

دو اروه عاملی آمین و آلدئید اس

خوا

و کواتیونی اسو

خاصی

کوه از اسوتیلزدایوی
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 .1مقدمه

کیتوسان -وانیل محدود به استفاده از آن به شوکل میکروهیودروژل

صادقی و اقبالی – صص74-95 :.
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شکل  (a) .1ساختار وانیل (b) ،ساختارکیتوسان (c) ،ساختار شیمیايي زنجیرههاي بسپاري هیدروژل کیتوسان -وانیل
و اتصاالت عرضي زنجیرههاي کیتوساني بهوسیلۀ وانیل.
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.

شکل  .2ساختار کیتین و فرم استیلزدايي آن (کیتوسان).
Figure 2. chitin structure and deacetylation form(Chitosan) .

استردهای از باکتریهوا (اورم مثبو و منفوی) و قوار هوا را مهوار

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

میکند[ .]23فعالی ضدقار و باکتری کیتوسان میتوانود بوهدلیول

کیتوسان در برابر بواکتریهوای اورممثبو ماننود اسوتافیلوکوکوس

خاصی پلی کاتیونی آن باشد[ .]20،29اروههای آمین کیتوسوان بوا

اورئوووس  1و اسووترپتوکوکوس پیوووژنس  2و در برابوور بوواکتریهووای

اروه های آنیونی بر روی سطح سلول باکتری مانند پپتیدوالیکان هوا

ارممنفی مانند اشریشیا کووالی  3و سوودوموناسآئروژینووزا  0مقواوم

واکنش می دهند و عمل سلول را مختل میکنند[ .]0،26هومچنوین

اس [ .]5،25حل نشدن کیتوسان در محیط آبی ،اثر ضدمیکروبی آن

کیتوسووان ،نوتروفیوولهووا را بووه محوول عفونوو باکتریووایی جوو ب
میکند[ .]22نتایج برخی از تحقیقات نشان می دهود کوه کیتوسوان
05

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيست ()1101

1. S. Aureus
2. S. Pyogenes
3. E. Coli
4. P. Aeruginosa

خنثی سازی ،بار مثب در  pHباالتر اس [ .]26در اهمی کیتوسوان

امروزه وانیل در زمینۀ بسپار ،توجه زیادی را بوه خوود جو ب کورده

میتوان بوه کاربردهوای آن در صونایع مختلوف ازجملوه کشواورزی

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

(افزایش رشد ب رها و خاصی

اس

ضدقارچی بورای جلووایری از فسواد

استفاده کرد؛ به ویژه در تهیۀ بسپارهای ارماسخ با عمولکورد بواال

مواد غ ایی) ،آرایشی (کیتوسان دارای وزن ملکوولی بواالیی اسو و

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

نمیتوانود در پوسو نفووذ کنود؛ بوه هموین دلیول از آن بوهعنووان

زمینه بسیار امیدوارکننده به نظر موی رسود .وانیول هومچنوین بورای

مرطوبکننده در مواد آرایشی-بهداشتی استفاده میکنند) ،پزشوکی

بسپارهای ترموپالستیک که نیاز به تک پارهای معطور دارنود؛ ماننود

مصونوعی و داروهوای ضود

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

حساسی ) و تصفیۀ آب اشاره کرد[ .]2،9مطالعات روبه رشد در مورد

مادۀ اتصال دهندۀ عرضی امن (غیرسمّی) اس  ،در ساخ هیودروژل

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

کیتوسانی نیز میتواند استفاده شود[.]36،4،32

(تولید نخ بخیه ،داربس سلولی ،پوسو

صادقی و اقبالی – صص74-95 .

مثثر در  pHقلیایی نیس  .یکی از توضیحات احتمالی این محدودی ِ

به مصارف دارویی میرسد[.]32

طبیعی اس (جدول (.))1

 .7خواص ضدباکتری و قارچی ترکیب کیتوسان -وانیل
 .3وانیل

کیتوسان خاصی ضدباکتریایی دارد و تحقیقات نشان داده اس که

وانیوول ( -0هیدروکسووی  -3متوکسووی بنزآلدئیوود) یووک ترکیووب

ترکیبش با وانیل ،این خاصی را تقویو موی کنود[ .]34کنواوی  1و

آروماتیک ،با پایۀ زیستی و مثلفۀ اصلی عصارۀ لوبیای وانیل اس که

همکارانش اثر ضد میکروبی مشتقات کیتوسوان بوا وانیول را بور روی

بهصورت مصنوعی نیز تولیود موی شوود[ .]11ترکیوب اصولی وانیول،

قار ها و باکتریها بررسی کردند .نتایج نشانداد که اثر آنها بر روی

آنتویاکسویدانی و

به قار ها و همچنین بر روی باکتری های ارم منفی

وانیلین اس که عامل بوو ،عطور و طعوم ،خووا

زیستی آن اس  .وانیلین در حضور اکسویژن ،نوور و رطوبو  ،بسویار
ناپایدار اس

و همچنین پایداری حرارتی ضعیف ،طبیع فرّار و عمر

باکتری ها نسب

نسووب بووه اوورممثب و بیشووتر اس و  .آنهووا در پووژوهش دیگووری،
جهو ازینوی عامول آمینووی کیتوسوان را اصوالح کردنود و فعالیو

کوتاهی دارد ،به طوری که استفاده و نگهداری اش را پیچیده میکند؛

ضدمیکروبی هیدروژل بسپار کیتوسان -وانیل را بررسی کردند .نتایج

از همووین رو بوورای حفوو  ،ذخیووره و ترکیووب عطوور و طعووم آن از

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

فن های میکروکپسوله کردن استفاده میکنند[ .]31،31بورای تولیود

(جدول ( .))1در پژوهش مقصودی و همکوارانش ،اثور ضودمیکروبی

وانیوول روشهووای مختلفووی ازجملووه روش تولیوود میکروبووی و روش

پوشش کیتوسان -وانیل در نگهداری توتفرنگی بررسی شود .نتوایج

مهندسی ژنتیک جانداران ریز و ایاهان وجوود دارد؛ اموا ارزان تورین

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

روش ،تولید شیمیایی اس [ .]32وانیل یکی از افزودنویهوای مجواز

میکروب ها کامالً متوقف شده اسو ؛ بوهطووری کوه افوزایش درصود

و بهعنوان طعمدهنده و نگهدارنده در مواد غ ایی و

کیتوسان از  1/3به  1/9یوا حتوی  ،2توأثیر چنودانی در رونود رشود

نوشیدنی ،دارویی و آرایشی کاربرد دارد[ ]5،33،30و نیوز بوهعنووان

ریزاندامگان نداشته؛ اما با افزودن وانیل به ترکیب محلول کیتوسوان،

ضدصرع و ضدتشنج استفاده میشود .تحقیقات نشان داده اس کوه

رشد و فعالی آنها کامالً متوقف شده اسو [( ]34جودول ( .))1در

از سلولهای عصوبی مویشوود[ ]11و

سوووان  2و همکوارانش ،اسوتفاده از فویلم هیودروژل

مواد غ ایی اس

وانیل باع

ترمیم و محافظ

پژوهش سان

مادۀ افزودنی بیخطری اسو کوه در مقابول تومورهوا ،بواکتری هوا،

کیتوسان-متیل سولولز هموراه بوا وانیول ،بور روی طوالبی و آنانواس

قار ها و مخمّرهوا ،خاصوی زیسو فعوالکننودۀ آنتویاکسویدانی و

بررسی شد .فیلم وانیلی دارای اثرات ضدباکتری و مخمّور بیشوتری

ضدمیکروبی دارد؛ این خاصی ِ وانیل ناشی از اروه فنولی در ساختار

نسب به فیلم بدون وانیل بود .در میوهای با  pHکوم ،اثور وانیول در

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

1. Kenawy
2. Sangsuwan
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را به محیط اسیدی محدود میکند و قادر به فعالیو ضودباکتریایی

غ ایی و نوشیدنیها؛  33درصد ،به عطر و لوازم آرایشی و  2درصود،

.]01[در مدت زمانی طوالنیتر کاهش داد

 در فویلم وانیلوی مشواهده،  آناناس اسوC که نشاندهندۀ ویتامین

. وانیل- مطالعات بر روي هیدروژل کیتوسان.1 جدول
Table 1. Review on chitosan-vanillin hydrogel studies.

Applications

Type of bacteria or cell

Special items review

Target

Antibacterial,
antifungal

Bacillus subtilis, Escherichia coli
and Staphylococcus aureus,
Candida albicans, Aspergillus
flavus, Physazium oxisporium

Antibacterial and
antifungal effect

Copper
absorption

-

Effect of adsorption of
metal ions (copper)

Preservation
of fruits

A fungus obtained from the rot
of strawberries

Antimicrobial effect

packaging

-

Effect of vanillin on optical
and thermal mechanical
properties

packaging

Bacteria of Escherichia coli and
Saccharomyces cerevisiae

Antimicrobial and fungal
effect, effect on pineapple
active ingredients

Adsorption of
metal ions

-

Effect of copper adsorption
on industrial wastes

Drug delivery

-

Drug effect (resveratrol)

Perfume
making

-

Long preservation

Preparation of chitosanvanillin aromatic
microhydrogels

]45[

Smart drugs

-

Drug delivery effect

Chitosan-vanillin
microhydrogel for
encapsulation of the drug

]46[

packing

Aspergillus flavus

Antibacterial effect and
mechanical properties

Production of chitosanvanillin hydrogel films by
casting method

]47[

Their
application in
cotton
(textile) fabric

-

The effect of increasing the
strength of the fabric

Production of chitosanvanillin microcapsules by
drying method, spray

]31[

Investigation of antifungal
and antibacterial
properties of chitosanvanillin hydrogel
Production of chitosanvanillin membranes to
adsorb metal ions (copper)
from water
Making chitosan-vanillin
coating for storing fruits
and vegetables
Effect of vanillin and
plasticizer on the
properties of chitosanmethylcellulose-based
hydrogel film
The effect of chitosanmethylcellulose-vanillin
hydrogel films on
microbial properties and
quality of fresh canned
and pineapple
Chitosan-vanillin
microhydrogel to adsorb
metal ions from water
Manufacture of chitosanvanillin microhydrogels to
encapsulate the drug

Reference

]40[

]42[

]38[

]43[

]41[

]44[

]16[
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 وانیل-حذف مروری بر خواص و کاربردهای هیدروژل کیتوسان
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 وانیل-حذف مروری بر خواص و کاربردهای هیدروژل کیتوسان

Applications

Special items review

Drug delivery

HT-29 cancer cells

Drug delivery effect

Bio medicine

-

Effect of chitosan-vanillin
compounds

Fruit storage
(strawberry)

Rhizopus

The effect of chitosanvanillin in the control of
fungal diseases

Antimicrobial
properties

Salmonella typhi and
Pseudomonas aeruginosa /
Staphylococcus aureus

Effect of antibacterial
activity

packaging

-

Effect of increasing
mechanical properties

Drug delivery

Tetanus-diphtheria toxins

Drug delivery effect

Drug delivery

Human osteoblast osteoblasts

Drug delivery effect

Druge
delivery,
packaging
Packaging,
cosmetics

05

Type of bacteria or cell

-

Escherichia Cola

Effect of drug delivery and
increase of mechanical
properties
Effect of antimicrobial
properties

Target
Development of chitosanvanillin nanoparticles with
drug charge and toxicity
against HT-29 cells
Synthesis and
characterization of
chitosan-vanillin base
compounds
Evaluation of the effect of
chitosan-vanillin and
acetic acid in the control
of fungal diseases in
strawberries
Investigation of
antimicrobial properties of
chitosan-vanillin
Preparation of chitosanvanillin composite
hydrogel films using
solvent evaporation
method
Fabrication of chitosanvanillin microhydrogels to
encapsulate antigen
proteins
Production of chitosanvanillin microhydrogel
Preparation of chitosanvanillin combined
hydrogel films
Production of chitosanvanillin hydrogel films
Chitosan-vanillin
microhydrogel for
encapsulation of the drug
Chitosan-vanillin
antibacterial biofilm

Reference

]9[

]34[

]14[

]39[

]8[

]37[

]48[
]35[
]7[
]36[

Drug delivery

Osteoblast cells

Drug delivery effect

Antibacterial
effect

Escherichia coli

Antibacterial effect

Water
treatment

-

Effect of adsorption of
metals (cobalt) from water

Adsorption of cobalt ions
from water by chitosanvanillin coating

]50[

]51[

]11[

Drug delivery

Breast cancer cells

Drug delivery effect

Obtaining VanillinChitosan-CFNP Calcium
Ferrite Combined
Nanoparticles by Ion Gel
Method

Self-healing
property
(wound
adhesive)

-

The effect of hydrogel selfmedication

Making chitosan-vanillin
macrohydrogel for wound
adhesive
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Reference

[]52

[]53

[]54

[]55

[]56

Target
Application of vanillin
chitosan coating in
adsorption of cadmium
ions from wastewater
Chitosan-vanillin biofilm
for diabetic wound
adhesive
Removal of lead metal
ions from aqueous
solutions using chitosanvanillin derivatives
Vanillin coated chitosan
as electrode material for
sustainable energy storage
The effect of chitosanvanillin coated paper on
anthracnose control and
mango quality

Special items review

Type of bacteria or cell

Effect of adsorption of
metal ions from wastewater

-

Adsorption of
metal ions
)(cadmium
from water

Therapeutic effect in
diabetic wounds

Endothelial cells

Wound
healing

Effect of adsorption of
metal ions from water

-

Adsorption of
lead metal
ions from
water

Effect of stability on
biochemical polymer
electrodes

-

Making
electrodes

Effect of chitosan-vanillin
on fungal control

Control of anthracnose fungi

Packaging

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

 .9خواص ضدسرطانیِ ترکیب کیتوسان -وانیل
رسوراترول یک فیتوآلکسین پلیفنولیک طبیعی اس
طیف استردهای از اونههای ایاهی ،همنهش

Applications

که بوه وسویلۀ

میشوود .بوه توازای

نانوذرات کیتوسان -وانیل با بار دارویی را در برابر

سلولهای HT-29

بررسی کردند و نتایج نشان داد که نانوذرات کیتوسان-وانیل ،ترکیب

رسوراترول بهدلیول توأثیرات مفیود آن ،بورای مقابلوه بوا بسویاری از

امیدوارکننده ای برای تحویل داروهوای ضدسورطان بوه رودۀ بوزر

بیماریها ازجمله سرطان کاربرد دارد؛ با این حال رسووراترول دارای

اس [( ]31جدول (.))1

اشکاالتی مانند نداشتنثبات ،پایداریضعیف و غیره اس که استفادۀ
آن را محدود میکند .بهمنظور حل این مشکل ،رسوراترول را در یک

 .6چسب زخم

ماتریس بسپاری ادغام میکنند .اروههای آلدئید میتوانند در وانیول

به هراونه آسیب یا اختالل در ساختار و عملکرد سالم پوس  ،زخم

واکونش پایگواه شویف

می اویند .روند بهبود زخم میتواند منجر به مشکالت پیچیدۀ بالینی

قرار بگیرند و یک ساختار شوبکهای تشوکیل دهنود کوه بوه ثبوات و

شود؛ از این رو یافتن یک روش کارآمود بورای تقویو رونود بهبوود،

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

ضروری اس  .یک پانسمان ایدهآل بایود زخومهوا را بوا هزینوههوای

پژوهش خوود ،رسووراترول را در میکروهیودروژل کیتوسوان -وانیول

معقول و با کمترین دردسر بورای بیموار درموان کنود[ .]25مشوکل

ادغام کردند و اثر انتشار کنترلشده و تثبی رسووراترول را بررسوی

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

کردند .نتایج نشان دهندۀ رهاسازی کنترلشودۀ رسووراترول و توأثیر

آنتویبیوتیوک اسو کوه هموین امور باعو توأخیر در بهبوود زخوم

بهتر و مداوم آن در بدن بود[( ]16جدول ( .))1در پوژوهش دیگوری

میشود[ .]92روند ترمیم زخم شامل وقایع بسیار پیچیوده و پویوایی

کووه کمووار  2و همکوواران انجووام دادنوود ،تحوی ول داروی کورکووومین

اس که امکان برقراری مجدد یکپارچگی ساختاری پوس را فراهم

بووهوس ویلۀ میکروهی ودروژل کیتوسووان -وانیوول پوش ویده از نووانوذرات

میکند؛ بنابراین یک پانسمان ایدهآل برای زخم بایود امکوان حفو

ترکیبی فری کلسیم بهعنوان حامل دارو بر روی سلول های سرطانی

محویط مرطوووب و تبووادالت اووازی و هوومچنوین ج و ب ترشووحات،

پسووتان بررسووی شوود .نتووایج ،اثوور ضوودسوورطانی ایوون ترکیووب را

پشتیبانی از تکثیر سلولی و جلوایری از رشود بواکتریهوا را فوراهم

و اروههای آمینِ موجود در کیتوسان ،تحو

کند[ .]96کیتوسان در مراحل مختلفِ رونود تورمیم زخوم ،توأثیرات
1. Peng
2. Kamaraj
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3. Li

وانیل قادر به ایجاد پیوند هیودروژن بوا اوروههوای هیدروکسویل یوا

کش و مشخصوههوای رشود ،بیوراکتورهوا و داربسو هوای سولولی

آمینوها در کیتوسان اس  .از آنجایی که پیوند هیودروژن نسوب بوه

تشکیل شده اس [ .]94داربس ها برای استفاده در مهندسی بافو

 pHآنووزیمهووا و ویتووامینهووا حسوواس اسوو  ،هیوودروژلهووای

باید دارای ویژایهای خاصی ازجمله زیس سوازااری ،عودمسومّی

کیتوسان -وانیل میتوانند برای پاسخ بوه محورکهوای شویمیایی و

برای سلول ها ،داشتن قدرت مکانیکی کافی با توجه به بافو هودف،

بیولوژیکی استفاده شوند؛ از دیگر سو ،هیدروژلها دارای یک ساختار

زیس تخریب پ یری و از همه مهم تر ،مکان مناسبی برای چسوبیدن

شبکۀ سهبُعدی متخلخل هستند که آنها را برای حمول اکسویژن و

سلول ها و رشد و نمو ،تکثیر و تمایز سلولی باشند و الزمۀ آن داشتن

و ترمیم زخمها مناسب میکنود[.]11

ساختاری مویرای شبیه به باف طبیعی اس ؛ بنوابراین داربسو هوا

کاتیونی کیتوسان در القای هموستاز بهرهبورداری مویشوود؛

بهتر اس متخلخل باشند تا مواد غ ایی بتوانند از سطح داربس بوه

زیرا سطح پالک ها و البولهوای قرموز بوهدلیول وجوود اوروههوای

سلول های میانیِ داربس برسند و مواد زایود نیوز از سولول هوا دفوع

فسفاتیدیلکوولین ،فسوفاتیدیلاتوانوالمین و اسیدسویالیک ،بارهوای

شوند[ .]95هیدروژل کیتوسان -وانیل می تواند ساختار متخلخلوی را

مهوم

ایجاد کند که برای حمل اکسویژن و موواد مغو ی بوه سولول هوا در

مواد مغ ی در مهندسی باف
ماهی

منفوی از خوود نشوان مویدهنود[ .]26یکوی دیگور از خووا

کیتوسووان کووه بوورای پانسوومان زخووم اسووتفاده موویشووود ،فعالی و

داربس های سلولی و هم چنین برای ترمیم زخم ها مثثر باشود[.]11

ضوودمیکروبی آن اسوو کووه از بووروز عفونوو در زخووم جلوووایری

در تحقیق ساشیکاال  3و همکاران ،ترکیبات کیتوسان -وانیل تهیه شد

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

و نتایج نشان داد که در هیدروژل تخلخل افزایش مییابد و میتووان

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

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

صادقی و اقبالی – صص74-95 .

آمینهکیتوسان قادر به ایجواد پیونود شویف هسوتند و هیدروکسویل

مهندسی باف از چهار رکن اصلی یعنی سلول های بنیوادی ،محویط

عوامل باکتریایی ،بدون نیاز به مصرف آنتوی بیوتیوک (کوه هموراه بوا
عوارض جانبی اس ) جلوایری می کنند .هومچنوین ایون چسوبهوا

 .8کشاورزی

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

امووروزه مهوومتوورین عاموول بوورای جلوووایری از کوواهش محصوووالت

مویآورنوود [ .]92کیتوسوان مووانع از فیبوروپالزی در توورمیم پوسو

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

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

نگهداری از محصوالت اس  .ترکیب مواد ضدمیکروبی در بستهبندی

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

میتواند محیطی را در داخل بسته ایجاد کند که ممکن اسو رشود

بس قندی مانند الوکان اس که سیتوکین تولید موی کنود و فراینود

ریزاندامگان را بر روی سطح محصول به تأخیر اندازد یا مانع از رشود

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

آن شود[ .]01از کیتوسان با خوا

ضدمیکروبی و ضد قارچی ،بورای

کیتوسان -وانیل برای ترمیم زخوم اسوتفاده کردنود و نتوایج بیوانگر

مهوار بواکتریهووا و قوار هوای بیموواریزا در فویلمهوای هیوودروژلی

تعوادل خووب بوین توانوایی خوودترمیمی چسوب زخوم و اسوتحکام

ضدمیکروبی و پوششهای خوراکی استفاده میشوود .کیتوسوان بوه

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

غشای سلولی با بار منفی در ریزاندامگان متصل میشود و منجور بوه

بر روی موش صحراییِ بوا زخوم دیابو  ،مشوخص شود کوه پوشوش

نش

اجزای پروتئین داخل سلول و سوایر مثلفوههوای ریزانودامگان

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

میشوود و بوا کشوتن ریزانودامگان بیمواریزا ،از فسواد موادغو ایی

(جدول (.))1

جلوایری می کند[ .]10،06همچنین کیتوسان با فعال کردن تعدادی
آنزیم نظیر فیتوالکسوین هوا و کیتینازهوا ،مقاومو ایواه را در برابور
شرایط جوّی و آف افزایش میدهد[.]20
1. Xu
2. De Aragão

3. Sashikala
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حذف مروری بر خواص و کاربردهای هیدروژل کیتوسان -وانیل

در پوژوهشهوای متمرکوز بوور ترکیوب کیتوسوان -وانیول در زمینووۀ

 .11تصفیۀ آب

کشاورزی ،نتایج زیر به دس آمد :در تولید کاغ های بستهبندی انبه

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

ضدمیکروبی استفاده شود .ایون کاغو ها بیشوترین مقودار

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

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

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

کیتوسان -وانیل بهعنوان یک عامل ضودمیکروب ،پوشوش مناسوبی

کیتوسان جایگزین بسیار مناسب و مقرون بوه صورفه توری نسوب بوه

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

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

مخلوط کیتوسان -متیولسولولز باعو افوزایش انتقوال اکسویژن در

و کبالوو ) هسووتند[ .]02در پووژوهش سسووتاری  2و همکووارانش از

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

غشاهای هیدروژل کیتوسان -وانیل با چگالی کوم بوه عنووان جواذب

بهروش ریخته اری تهیه شدند و فعالی ضدمیکروبی آن هوا بررسوی

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

شد و نتوایج نشوان داد کوه افالتوکسوین هوای تولیدشوده بوا قوار ،

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

در حضور این فیلم ،کاهش چشمگیری داشته اس [ .]06هومچنوین

محلول های آبی استفاده شود .همچنوین مشوخص شود کوه دموا بور

ضودقار در برابور آسوپرژیلوسفوالووس

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

بررسی شد؛ کاهش متوسط در تکثیر زیس توده تشخیص داده شد و

همکاران ،مشتق هیدروژل کیتوسان -وانیول را در جو ب یوونهوای

همچنین کاهش چشمگیری از افالتوکسین تولیدشده بهوسیلۀ قوار

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

از خوا

در پژوهش دیگری ،خوا

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

مکوانیکی

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

به طوری که می توان از آن به عنوان جواذب در پسواب هوای صونعتی
استفاده کرد[( ]00جدول (.))1

فیلمهای هیدروژل کیتوسانی بررسی شد و اثر غلظو وانیول

در بهبود خوا

مکانیکی ،نوری و حرارتی نسب به پالسوتیک سواز،

بیشتر ازارش شد[( ]01جدول (.))1

 .11عطرسازی
سامانههای موجود در کنترل عطر بر پایۀ ایجواد یوک موانع فیزیکوی
مانند ارفتارشدن مولکولهای معطر داخل میکرو یا نانو حوزههوا بوا
یک سد شیمیایی مانند پیوندهای شیمیایی اس [ .]09توری ادام  0و

 .5نساجی
منسوجات پنبهای با خوا

ج ب آب ،استحکام کششوی و مقاومو

همکاران ،میکروهیدروژلی بر پایۀ کیتوسان -وانیل تهیه کردنود کوه

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

مولکول های عطر به اروه هوای آمینویکیتوسوان متصول مویشودند.

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

نتووایج نشووان داد کووه عموور عطوور حووبسشووده در میکروهیوودروژل

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

کیتوسوان -وانیول توا  49برابور افوزایش یافو و هومچنوین انتشوار

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

طوالنی مدت عطر در سوسپانسیون آب و بوهویوژه در حالو خشوک

میکروکپسول های کیتوسان -وانیل (میکروهیودروژل) مویتواننود در

نشان داده شد[( ]09جدول (.))1

فواصل فیبرهای پارچه ای ،نفوذ و از راه اتصال عرضی ،با الیاف پیونود
برقرار کنند و باع افزایش خوا مکانیکی پارچه شووند .هومچنوین

 .12نتیجهگیری

این ترکیب باع ایجواد پارچوه هوای مقواوم ،ضودباکتریایی و ضودبو

در ایوون مطالعووه پووژوهشهووای انجووامشووده در زمینووۀ هیوودروژل

می شود[ .]9،31در پژوهش یان  1و همکاران ،از میکروکپسول هوای

کیتوسان -وانیل و کاربردهای آن مرور شود؛ نتوایج مطالعوات نشوان

کیتوسان -وانیل با قابلی نفوذ در فیبرهای پارچهای استفاده شد که

می دهد که استفاده از وانیل بهعنوان یک مادۀ طبیعی ،امون ،ضودبو،
ضدسرطان و ضدباکتری در کیتوسان ،سبب افوزایش ایون خووا

نتایج بیانگر افزایش دوام پارچههاس [( ]13جدول (.))1
1. Yang
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