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1 JOHDANTO

Kitiini  (1) on  luonnossa  runsain  määrin  esiintyvä  polysakkaridi.  Luonnon  elävät  organismit 

tuottavat  kitiiniä  vuosittain  valtavia  määriä  ja  sitä  myötä  siitä  on  tullut  tärkeä  uusiutuva

luonnonvara.  Kitiini on saatavuudeltaan lähes selluloosan tasolla ja sitä saadaan vuosittain yli 10 

gigatonnia. Kitiiniä esiintyy luonnossa rakennekomponenttina niveljalkaisten eläinten tukirangassa 

sekä  sienten,  levien  ja  hiivojen  soluseinämissä.  Se  tukee  monia  eliöiden vahvuutta  ja  voimaa 

vaativia  toimintoja,  joten  myös monet  muut  eläin-  ja  kasvimaailman organismit  tuottavat  sitä. 

Kaupallisesti  kitiiniä  uutetaan  kalateollisuudesta  syntyvästä  äyriäisjätteestä,  mikä  koostuu 

pääasiassa  rapujen,  katka-  ja  taskurapujen,  hummerien  sekä  krillien  kuorista.  Se  on  β-(1→4) 

sidoksilla yhdistyneistä N-asetyyli-2-amino-2-deoksi-ᴅ-glukoosiyksiköistä muodostuva lineaarinen 

polysakkaridi. Se muistuttaa rakenteeltaan selluloosaa (2). Kitiinin rakenne poikkeaa selluloosan 

rakenteesta siten, että selluloosan C-2:n hydroksyyliryhmässä on substituenttina asentamidiryhmä. 

Molemmat  biopolymeerit  toimivat  elävissä  organismeissa  rakenteellisena  tukena  ja

puolustusmateriaaleina.1,2 

Kitiinin tärkein johdannainen on kitosaani (3),  jota saadaan deasetyloimalla kiinteää kitiiniä 

emäksisissä  olosuhteissa  tai  entsymaattisella  hydrolyysillä  kitiinideasetylaasin  läsnäollessa. 

Kuvassa  1  on  esitettynä  täydellisesti  deasetyloidun  kitiinin  kemiallinen  rakenne.  Kitiiniä  on 

kuitenkin  käytännössä  mahdotonta  täydellisesti  deasetyloida  ja  siksi  kitosaania  pidetään  osana 

kitiiniperhettä. Kitosaanin kykyä liueta laimeisiin vesiliuoksiin pidetään kuitenkin hyväksyttävänä 

kriteerinä erottaa se kitiineistä.2

Kitosaania  käytetään  mm.  maa-  ja  puutarhataloudessa  ja  sitä  pidetään  potentiaalisena 

yhdisteenä  erilaisiin  teollisuuden  sovellutuksiin,  kuten  autojen  maalipinnan  korjausaineeksi. 

Tämän  tutkielman  tarkoitus  on  tarkastella  kitosaania  yhdisteenä,  tutkia  sen  rakennetta  ja

ominaisuuksia sekä tutustua sen erilaisiin sovellutuksiin. 
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Kuva 1. Kitiinin (1), selluloosan (2) ja kitosaanin (3) rakennekaavat.2

2 KITOSAANIN RAKENNE

Kitiini ja kitosaani ovat lineaarisia polysakkarideja, jotka koostuvat kahdesta monomeeriyksiköstä: 

N-asetyyli-2-amino-2-deoksi-ᴅ-glukoosiyksiköistä ja  2-amino-2-deoksi-ᴅ-glukoosiyksiköistä. 

Kitiininäytteet  sisältävät  vähäisen  määrän  2-amino-2-deoksi-ᴅ-glukoosiyksiköitä  ja  on  siten

vähemmän  liukeneva  happamiin  liuottimiin,  kun  taas  kitosaaninäytteet  sisältävät  pienemmän 

määrän  N-asetyyli-2-amino-2-deoksi-ᴅ-glukoosiyksiköitä  ja  liukenee  siten  happamiin 

liuottimiin.3,4 Kitiinillä  ja  kitosaanilla  on jäykkä ja  haaroittumaton rakenne  β-(1→4) sidoksista 

johtuen. Niissä on runsaasti hydroksyyliryhmiä (yksi primäärinen C-6:ssa ja yksi sekundäärinen C-

3:ssa),  sekä  aminoryhmiä  tai  sen  N-asetyylivastineita  C-2:ssa.  Amino-  ja  asetyyliryhmillä  on 

taipumusta  muodostaa  molekyylin  sisäisiä  tai  molekyylin  välisiä  vetysidoksia,  mitkä  johtavat 

lineaaristen  ja  hyvin  kiteisten  aggregaattien  muodostumiseen.  Kiteisyys  vaikuttaa  kitiinin 

tyyppisten  rakenteiden  lujuuteen  ja  siihen,  ettei  kitiini  liukene  tavallisiin  liuottimiin,  etenkään 

veteen neutraalissa pH:ssa. Kitiinin molekyylipaino (Mw) voi olla niinkin korkea kuin 106 Da.

 Kitiini esiintyy luonnossa kolmessa eri polymorfisessa muodossa: α-, β- ja γ-muodossa. Näillä

muodoilla on erilaisia,  vaihtelevia ominaisuuksia.3-7 Tärkeimmät  α-kitiinin lähteet ovat ravut ja

katkaravut,  β-kitiinillä  mustekalat  ja  γ-kitiinillä  loligot,  jotka  ovat  mustekalojen  sukulaislajeja.
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Polymeeriketjun  järjestys  erottaa  nämä  kolme  polymorfista  muotoa  toisistaan.  α-kitiinissä 

polymeeriketjut  ovat  järjestäytyneet  vastakkain  toisiinsa  nähden  ja  β-kitiinissä  ketjut  ovat 

yhdensuuntaisesti.  Sen sijaan  γ-kitiinillä ketjut ovat järjestäytyneet satunnaisesti niin, että kaksi 

yhdensuuntaista ja yksi vastakkaissuuntainen ketju muodostavat polymeerisen rakenteen.8 Kuvassa 

2 on esitetty kaaviomaisesti kitiinin kolme polymorfista konfiguraatiota. 

Kuva 2. Kitiinin kolme polymorfista konfiguraatiota (a) α-kitiini, (b) β-kitiini ja (c) γ-kitiini.3

Kitiinin N-asetyloitu analogi kitosaani on heteropolysakkaridi, joka koostuu lineaarisista β-(1→4) 

sidoksilla liittyneistä yksiköistä. Näiden yksiköiden sisältö ja järjestys määrittelevät polymeerin 

fysikaalis-kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia.3

            2.1 Asetylaatioasteen määritys

Asetylaatio-  tai  deasetylaatioaste  sekä  molekyylimassa  ja  sen  jakautuminen  ovat  tärkeimmät 

parametrit  kitiinien ja kitosaanien kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien määrittämisessä. 

Molempiin parametreihin vaikuttavat lähtöaineen biologinen lähde sekä valmistusmenetelmä. Ne 

myös  määräävät  näiden  polysakkaridien  fysikokemiallisia,  toiminnallisia  ja  biologisia 

ominaisuuksia,  jotka  ovat  olennaisia  halutun  sovellutuksen  tai  lopputuotteen  valinnassa.  Mm. 

liukoisuus,  pK0,  geeliytymiskapasiteetti,  kiteisyys,  hydrofiilisyys  ja  biologinen  hajoaminen 

riippuvat kaikki näistä parametreistä.2 ,9

Kitiinien  ja  kitosaanien  asetylaatioaste  määritellään  yleensä  N-asetyloitujen 

glykosidiyksiköiden  prosenttiosuuksina  tai  murtolukuina.  Asetylaatioastetta  merkitään  joko 

kirjaimilla FA tai  DA (degree of acetylation).  DA ilmaistaan joskus myös DA-prosenttina.  Tätä 
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parametria  on  tavallista  ilmaista  myös  deasetylaatioasteena,  DD  (degree  of  deacetylation). 

Normaalisti kaupallisten kitosaaninäytteiden DA on noin 0,20. Taulukossa 1 on esitettynä kitiinien 

ja  kitosaanien  DA:n  määrityksessä  käytettäviä  tärkeimpiä  spektroskooppisia,  titrisiä, 

sirkulaaridikroismisia,  entsymaattisia,  kromatografisia  ja  termisiä  analyyttisiä  menetelmiä. 

Menetelmän valintaan vaikuttavat suuressa määrin välineiden saatavuus ja näytteen liukoisuus. 

Taulukossa  onkin  eroteltu  sopivimmat  menetelmät  liukoisille  ja  kiinteille  näytteille.  Kiinteitä 

näytteitä  voidaan  käyttää  sekä  kitiinien  että  kitosaanien  analyyseissä  riippumatta  niiden 

liukoisuudesta,  mutta  liukoiset  näytteet  soveltuvat  parhaiten  kitosaaneille.  Khan  ryhmineen

tutkivat  ja  vertailivat  kolmea  analyyttistä  menetelmää  kitosaanin  deasetylaatioasteen 

määrittämiseksi.  Menetelminä  käytettiin  HBr-titrausta,  IR-spektroskopiaa  ja  ensimmäisen 

derivaatan  UV-spektrofotometriaa  (FDUV,  first  derivative  UV-spectrophotometry). 

Kitosaaninäytteille  HBr-titrauksella  saadut  DD  keskiarvot  olivat  huomattavasti  alhaisemmat 

(p<0,05)  verrattuna  IR-spektroskopiaan,  jossa  käytettiin  pitoisuudeltaan  0,5-%  ja  1-% 

kitosaanifilmejä,  sekä  FDUV-spektroskopiaan,  jossa  käytettiin  sekä  puhdistettuja  että 

puhdistamattomia näytteitä. Sen sijaan tulokset olivat merkittävästi korkeammat (p<0,005), kuin 

IR-spektroskopialla  käytettäessä  näytteissä  KBr  levyä.  FDUV-menetelmässä  puhdistettujen  ja 

uunissa  kuivattujen  ja  kylmäkuivattujen  näytteiden  välillä  ei  ollut  merkittävää  eroa  ja  olivat 

verrattavissa keskenään (p>0,05). Myöskään samoilla menetelmillä kuivattujen puhdistamattomien

näytteiden tuloksilla ei ollut merkittävää eroa (p>0,05). 2,10

On  tärkeää  muistaa,  että  kokonaisasetylaatioasteen  lisäksi  asetyyliryhmien  asettuminen 

kitosaaniketjuun  joko  sattumanvaraisesti  tai  järjestäytyneesti  vaihtelee  valmistusmenetelmän 

mukaan.  Samoin  esim.  homogeenisesti  deasetyloitujen  kitosaaninäytteiden  1H-NMR 

taajuusjakauma  on  usein  hyvin  sattumanvarainen,  kun  taas  heterogeenisissa  olosuhteissa 

deasetyloitujen  näytteiden  jakauma  on  hieman  lohkoittain  järjestäytyneempi.  Tämä  mitä 

ilmeisemmin  riippuu  asetylaatioasteesta,  koska  tiedetään,  että  alkaalinen  reaktio  tapahtuu 

ensisijaisesti  amorfisella  alueella  ja  kitosaanin  FA:n  ollessa  yli  0,44,  reaktio  tapahtuu  myös 

kiteisellä alueella tuottaen sattumanvaraisia yhdistelmäpolymeerejä.2
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  Taulukko 1. Kitiinien ja kitosaanien asetylaatioasteen määritysmenetelmiä.2

Menetelmä Analyyttiset olosuhteet

I. Liukenevat näytteet

Korkean kentän 1H NMR-spektroskopia Depolymerisoidut kitosaaninäytteet liuotettu 
D2O:n 90 °C:ssa

Natiivit kitosaaninäytteet 2 % DCl:ssa 70 °C:ssa, 
pulssisekvenssi: τ=40 s, ϴ=45º

Natiivit kitosaaninäytteet 2 % DCl:ssa 27 °C:ssa, 
pulssisekvenssi: τ=13 s, ϴ=90º

UV-spektroskopia Kitosaani liuotettu 0,01 M etikkahappoon, 
kalibrointikäyrä N-asetyyliglukosamiinilla

Sirkulaarinen dikroismi Kitosaani liuotettu etikkahappoon, 
kalibrointikäyrä N-asetyyliglukosamiinilla

Potentiometria Kitosaani liuotettu ylimäärään HCl:a

Konduktometria Kitosaani liuotettu ylimäärään HCl:a

Entsymaattinen menetelmä Kitosaani liuotettu 0,2 % etikkahappoon ja 
inkuboidaan 12 h 40 °C:ssa

II. Liukenemattomat näytteet

FTIR-spektroskopia Maanäytteet sekoitetaan kuivan KBr:n kanssa 
(~1:100) (liukenevien näytteiden väkevistä 
liuoksista voidaan valaa ohuita filmejä)

13C CP-MAS NMR Ei näytteiden valmistusta

15N CP-MAS NMR Ei näytteiden valmistusta

Alkuaineanalyysi Jauhemainen näyte analysoidaan suoraan

Terminen analyysi Jauhemainen näyte analysoidaan suoraan

Pyrolyysi-GC Pyrolyysi He:ssa 450 °C:ssa

HPLC Näyte hydrolysoitu 2,41 M H2SO4:lla
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On havaittu, että käyttämällä kitosaania, jonka DD on lähellä 0 % tai 100 %, voidaan saavuttaa 

pitkittyneitä  hajoamisaikoja  sekä  parantaa  soluadheesiota,  kun  taas  keskitason  DD  arvoilla 

hajoaminen on nopeaa ja solujen adheesio heikompaa.11 Hidaka ym. havaitsivat tutkimuksissaan, 

että kitosaanikalvot (DD 65-80 %) saivat aikaan merkittäviä tulehdusreaktioita, jotka laantuivat 

kitosaanifilmien  hajotessa,  granulaatiokudoksen  eli  haavan  päälle  muodostuvan  sidekudoksen 

muodostumista sekä luukudoksen muodostumista. Sen sijaan kitosaanikalvojen DD:n ollessa 94 

%,  kalvojen  hajoaminen  oli  vähäistä,  tulehdusreaktiot  olivat  lieviä  sekä  luukudoksen 

muodostuminen vähäistä.9,12

 2.2 Molekyylimassan määritys

Molekyylipaino  (molecular  weight,  MW)  ja  sen  jakaantuminen  vaikuttavat  kitosaanin 

fysikaalisiin,  kemiallisiin  ja  biologisiin  ominaisuuksiin,  kuten  i)  kitosaanista  valmistettujen

hydrogeelien  mekaanisiin  ominaisuuksiin,  ii)  kalvojen,  tukirakenteiden  ja  mikrokapseleiden 

huokoskokoon,  iii)  nanopartikkeleiden  partikkelikokoon  ja  lääkeaineiden  vapauttamiseen,  iv) 

kitosaanin  kykyyn  läpäistä  epiteelisolujen  kalvo  sekä  v)  sen  antimikrobiseen  aktiivisuuteen. 

Lisäksi MW:lla on osoitettu olevan vaikutusta kitosaanin kiteisyyteen, hajoamiseen, vetolujuuteen 

ja kosteuspitoisuuteen.13,14,15 Esim.  Nunthanid ryhmineen ovat  raportoineet,  että  korkean MW:n

(600-1000 kDa) omaavilla kitosaaneilla oli huomattavasti suurempi vetolujuus ja kosteuspitoisuus, 

kuin saman DA:n, mutta alhaisemman MW:n (50-60 kDa) omaavilla kitosaaneilla.16 Lisäksi Xu ja

Du  ovat  raportoineet,  että  MW:n  kasvaessa  (10-120  kDa)  kitosaanin  proteiinien 

kapselointitehokkuus  kasvoi ja  vapauttamisnopeus  hidastui.17 Näistä  syistä  tämä  parametri 

vaikuttaa suoraan kitosaanin toimintaan mm. bioteknologiassa, ravinnossa sekä farmaseuttisissa,

biolääketieteellisissä ja biologisissa sovellutuksissa.2

Kitiinin ja kitosaanin molekyylimassan määrityksen päämenetelmät ovat samankaltaiset, kuin 

minkä  tahansa  polymeerin.  Näitä  ovat  mm.  viskositeetin  määritys,  valonsirontakokeet, 

geelipermeaatiokromatografia,  osmometria  ja  sedimentaatiotasapainon  ultrasentrifugointi.2 

Seuraavissa kappaleissa on kerrottu hieman enemmän kolmesta ensimmäisestä menetelmästä, sillä 

ne ovat maailmalla eniten käytettyjä.
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 2.2.1 Viskositeetin määritys

Yksinkertaisuutensa  vuoksi  viskositeetin  määritys  on  käytetyin  menetelmä  kitosaanin 

molekyylimassan määrittämisessä.  Menetelmä ei  kuitenkaan ole täysin absoluuttinen,  koska se 

perustuu  tietyn  polymeerin  osien rajaviskositeettiarvojen  ja  absoluuttisella  menetelmällä 

määritettyjen molekyylipainoarvojen väliseen korrelaatioon. Tätä suhdetta kuvaa tunnettu Mark-

Houwink-Sakudara -yhtälö

[ɳ] = KMv
a (1)

missä Mv on molekyylipainojen viskosimetrinen keskiarvo ja K ja a ovat vakioita, jotka riippuvat

polymeerin  luonteesta,  liuottimesta  sekä  lämpötilasta.  Kokeellisesti  kitosaaniliuosten

rajaviskositeetit lasketaan Hugginsin (2) ja Kraemerin (3) yhtälöillä.2

Hugginsin  yhtälössä  η/c on  liuoksessa  olevan  polymeerin  redusoitu  viskositeetti,  [η] liuoksen 

luontainen viskositeetti, kH Hugginsin kerroin ja c liuoksessa olevan polymeerin konsentraatio. ηi

edustaa  liuoksen  suhteellisen  viskositeetin  kasvua.  Tässä  yhtälössä Hugginsin kerroin  ilmaisee 

liuottimen  vahvuutta,  jonka  arvo  vaihtelee  tyypillisesti  vahvojen  liuottimien  0,3:sta  heikkojen

liuottimien 0,5:een.18,19

Laimennetuille polymeeriliuoksille luontaiseen viskositeettiin, rajaviskositeettin ja konsentraatioon 

liittyvä yhtälö on muotoa

missä ηr edustaa polymeerin redusoitua viskositeettiä, [η] polymeerin luontaista viskositeettiä ja c

polymeerin konsentraatiota (g/dl).20

Kalibrointivaiheessa asetylaatioaste sekä kokoon ja  N-asetyloitujen ryhmien määrään liittyvä

polydispersioaste  täytyvät  olla  tiedossa,  jotta  tiedetään  niiden  vaikutus  vastaavien  liuosten 

reologiseen  käyttäytymiseen.  Kalibroinnissa  täytyy  ottaa  huomioon  myös  kitosaanin  taipumus 
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muodostaa  aggregaatteja.2,3 Mitä  enemmän  vuorovaikutuksia  kitosaaniketjujen  välillä  on,  sitä 

viskoosimpaa  liuos  on.  Kitosaanin  hydrofobisilla  osilla,  kuten  asetyyliryhmillä  ja 

glukosidirenkailla,  voi  olla  suuri  rooli  aggregaattien  ja  hydrofobisten  vuorovaikutusten 

muodostumisessa.4  

 2.2.2 Static light scattering

Static light scattering (SLS), eli staattinen valonsironta, on menetelmä, jolla mitataan näytteestä 

siroavan  valon  kokonaissironnan  intensiteettiä  kulman  funktiona.  Se  mahdollistaa  suoran 

määrityksen liuoksessa olevan makromolekyylin, kuten proteiinin tai polymeerin molekyylimassan 

painokeskiarvolle,  MW.  Valon  sirontaintensiteetin  mittauslaitteet  voidaan  jakaa  kolmeen 

pääluokkaan.  Optiset  hiukkaslaskurit  (optical  particle  counters,  OPCs)  mittaavat  yksittäisten

hiukkasten  sirontaa.  Usein  monikulmavalonsironnaksi  (MALS)  kutsuttavat  granulometrit  ja 

goniometrit, mittaavat hiukkasia nestemäisessä suspensiossa laajalla kulma-alueella, tyypillisesti 

0°-180° välillä.  Lisäksi  on  kulmasirontaintensiteettiä  mittaavia  laitteita,  joita  kutsutaan  usein 

laserdiffraktriolaitteiksi, jotka mittaavat kuivia jauheita, suihkeita, tai nestemäisiä partikkeleita.21

SLS menetelmällä voidaan määrittää myös polymeerin hitaussäde (rg) ja toinen viriaalikerroin 

(A2), käyttämällä kaavaa:

            (4)

missä  pystypolarisoidusti  tulevalle  säteilylle  optiset  vakiot  ovat  K=4π2n0
2(dn/dC)2/(NAλ0

4) ja 

q=(  4πn0/λ0)sin(θ/2),  NA on  Avogadron  vakio,  n on  liuottimen  taitekerroin,  C on  polymeerin

konsentraatio (gcm-3 tai gg-1), λ0 on valon aallonpituus tyhjiössä sekä  θ sirontakulma. Jotta MW, rg 

ja  A2 voidaan  selvittää  käyttämällä  kaavaa  (4),  tulee  annetulle  polymeeri-liuotin  systeemille 

määrittää erikseen taitekertoimen kasvu,  dn/dC, suurella tarkkuudella.  Kitosaanin (DA 5,2-70,6 

%) dn/dC arvojen 0,15 M ammoniumasetaatti/0,2 M etikkahappopuskurissa (pH 4,5) on havaittu 

vaihtelevan  0,195  ja  0,154  välillä.22 Samanaikainen  kaksinkertainen  nollakulman  ja 

nollakonsentraation  ekstrapolointi  suoritetaan  muodostamalla  hyvin  tunnettu  Zimmin  kuvaaja 

(Kuva  3).  Kokeet  suoritetaan  usealla  eri  kulmalla ja  vähintään  neljässä  eri  konsentraatiossa. 

Suorien viivojen ekstrapoloinnilla saadaan määritettyä MW.23
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Menetelmä antaa  todella  tärkeää  tietoa  liuoksessa  olevasta  polymeerista,  kuten  sen 

konformaatiosta,  ketjun  jäykkyydestä  ja  vuorovaikutuksesta  ympäristönsä  kanssa.  Siksi  sitä 

pidetäänkin  absoluuttisena  menetelmänä  molekyylimassan  määrittämiseen.  Tästä  huolimatta 

SLS:n  käyttöä  rajoittaa  se,  että  käytettävät  laitteet  ovat  kalliita  ja  se  vaatii  tiukat  kokeelliset 

olosuhteet.  Ympäristön  täytyy  olla  täysin  pölytön  ja  polymeerin  hyvin  puhdasta  ja  täysin 

liukenevaa.2

Kuva 3. Tyypillinen valonsironnasta saatavien tietojen Zimm-kuvaaja.23

 2.2.3 Korkean erotuskyvyn kokoerottelu-nestekromatografia

Kokoerottelukromatografia on kromatografinen menetelmä, jossa liuoksessa olevat biomolekyylit 

erotellaan niiden hydrodynaamisen säteen perusteella. Erotus perustuu siis molekyylien kokoon ja 

muotoon.  Stationäärifaasi  koostuu  pallomaisista  huokoisista  partikkeleista.  Biomolekyylit 

diffuntoituvat  huokosten  läpi  vesipitoisen  puskurin  toimiessa  liikkuvana  faasina.   Yleensä  sitä 

käytetään  kookkaiden  molekyylien,  makromolekyylien  tai  molekyylikompleksien,  kuten 

proteiinien ja teollisten polymeerien, erotteluun.5 

Kokoerottelukromatografi  yhdistettynä  korkean  erotuskyvyn  nestekromatografiin  (high

performance size  exclusion  liquid  chromatography,  SEC-HPLC tai  HPSEC) mahdollistaa  sekä 

molekyylimassan  että  sen  tilastollisen  jakauman  määrityksen.  Tämä  menetelmä  on  nopea, 

toistettavissa  oleva  ja  yksinkertainen  verrattuna  valonsirontaan,  osmometriaan  ja 

ultrasentrifugointiin.  Yhdistämällä  HPSEC-systeemi  taitekerroindetektoriin,  on  mahdollista 
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määrittää  eluoituvan  polymeerin  määrä  tietyllä  retentioajalla  (tR)  ja  -tilavuudella  (VR).  Jotta

tällaisella  laitteistolla  saadaan määritettyä  molekyylipaino,  täytyy systeemi  kalibroida  odotetun 

VR:n suhteen tunnetun MW:n omaavalla polymeerillä. Koska kitosaanille ei ole omia standardeja, 

on  universaalin  kalibrointikäyrän  muodostamiseksi  käytetty  pullulaanistandardeja  kapealla  MW 

alueella, niin kuin muillekin polysakkarideille.

HPSEC menetelmässä ratkaisevaa on se, että erotusmekanismit määräytyvät molekyylien koon 

mukaan,  eikä  mm.  molekyylin  varauksella  ole  merkittävää  vaikutusta  erotukseen.  Molekyylin 

adsorboituminen kolonniin tai ionin syrjäytymisvaikutukset eivät myöskään ole erotuksen kannalta

merkittäviä.  Nämä  huomiot  ovat  erityisen  tärkeitä  kitosaanille,  sillä  se  on  polyelektrolyytti. 

Liikkuvana faasina käytettävään puskuriin voidaan lisätä natriumasetaattia tai ammoniumasetaattia 

lisäämään ionivahvuutta niin, että vältytään näiltä ei-toivotuilta ominaisuuksilta.

Jos halutaan välttää standardien käyttöä, liitetään SEC-HPLC systeemiin taitekerroindetektorin 

lisäksi  monikulma  laser-valonsirontadetektori  (a  multiple  angle  laser  light  scattering  detector, 

MALLS).  Tämä  mahdollistaa  yksittäisten  fraktioiden  molekyylimassan  ja  hitaussäteen 

määrittämisen niiden eluoituessa kolonnista ulos. Näin saadaan selville myös niiden jakautuminen 

pitoisuuden  funktiona.  Monitunnitus  HPSEC  on  epäilemättä  soveltuvin  analyysitekniikka 

määrittämään kitosaanin moolimassa- ja kokojakautumia.24-26

MALLS-ilmaisin toimii  samanlaisella  periaatteella,  kuin edellä  mainittu  valonsironta (SLS).

Muut  detektorit,  jotka  voidaan  kytkeä  monitunnistinjärjestelmään,  sisältävät  viskositeetti-  ja 

dynaamisen  valonsirontayksikön,  jotka  mahdollistavat  perusparametrien  ([η],  MW)  lisäksi 

liuoksessa olevan kitosaanin konformaation määrittämisen. Tämän ansiosta Brugnerotto ym. saivat 

johdettua vaihtelevan DA:n omaaville kitosaaneille Mark-Houwink-Sakurada yhtälön (1) K ja a 

vakiot käyttämällä viskositeettidetektorin ja MALLS:n kytkentää.27

 

          2.3 Liukoisuusominaisuudet

Vetysidoksista johtuviin voimakkaisiin molekyylien välisiin vuorovaikutuksiin liittyvän korkean 

kohesiivisen energian johdosta kitiiniä on vaikea liuottaa (useimpiin orgaanisiin liuottimiin).28 Sen 

sijaan  kitosaani  liukenee hyvin  laimeisiin  happamiin  liuottimiin,  joiden pH on alle  6,0.  Tämä 

johtuu  siitä,  että  kitosaania  voidaan  pitää  vahvana  emäksenä,  sillä  siinä  on  primäärisiä

aminoryhmiä,  joiden pKa-arvo on 6,3.  Matalassa pH:ssa aminoryhmät protonoituvat  ja tulevat 

12



positiivisesti  varautuneiksi,  mikä  tekee  kitosaanista  vesiliukoisen  kationisen  polyelektrolyytin. 

Toisaalta, pH:n noustessa yli 6:n, kitosaanin amiinit deprotonoituvat, jolloin polymeeri menettää 

positiivisen  varauksensa  ja  muuttuu  liukenemattomaksi.  Muutos  liukoisesta  liukenemattomaksi 

johtuu   pKa-arvon  muutoksesta,  joka  tapahtuu  pH-alueella  6,0-6,5.  Koska  pKa-arvo  riippuu 

merkittävästi  N-asetylaatioasteesta,  on  kitosaanin  liukoisuus  riippuvainen  kitosaanin  DD:sta  ja 

deasetylointiin  käytetystä  menetelmästä.29 Kitosaanin  ionisaatioaste  riippuu  pH:sta  sekä  hapon 

pKa-arvosta  perustuen  tutkimuksiin,  missä  on  tutkittu  kitosaanin  protonoitumista  etikka-  ja 

suolahapossa.30,31 Amiiniryhmien liukoisuusvakio Ka saadaan seuraavan tasapainoreaktion avulla:

           -NH2 + H2O ↔ -NH3
+ + OH-                                                                                                       (5)

mille Ka = [NH2][H3O+]/[NH3
+] ja pKa = - log Ka.

Yksi  tärkeä  muuttuja,  joka  luonnehtii  kitosaanin  polyelektrolyyttistä  käyttäytymistä  on  sen 

luontainen  pK,  pK0,  missä  pK-arvo  on  ekstrapoloitu  nolla-varaukselle.  Katchalskyn32 mukaan

näennäinen pK-arvo, pKa, määritellään seuraavasti:

missä  ∆Ψ on  polyionin  pinnan  ja  vertailuionin  välisen  sähköstaattisen  potentiaalin  ero,  α  on 

dissosiaatioaste, kT on Boltsmanin vakio ja ε on elektronin varaus. Kitosaanille pK0 on ~6,5. Toisin 

kuin pKa, ionisoituvien ryhmien luontainen pK0 (~6,5) on riippumaton N-asetylaatioasteesta.33

Kitosaani  muodostaa  helposti  kvaternäärisiä  typpisuoloja  alhaisissa  pH-arvoissa,  joten 

orgaaniset hapot, kuten etikkahappo, muurahaishappo ja maitohappo, voivat liuottaa kitosaania.30 

Edellä mainituista muurahaishapon on todettu olevan tehokkain liuotin, liuosten sisältäessä 0,2-

100 % muurahaishappoa (FA, formic acid).31 Yleisimmin käytetty liuotin on 1 % etikkahappo, 

jonka  pH on  n.  4,0.  Väkevöity  etikkahappo  sekä  korkea  lämpötila  voivat  kuitenkin  aiheuttaa 

kitosaanin  depolymeroitumisen.  Kitosaani  liukenee  myös  1  % suolahappoon  ja  laimennettuun 

typpihappoon,  mutta  rikki-  ja  fosforihappoon  se  ei  liukene.30,31 Alhaisen  DA:n  omaavilla

kitosaaneilla liukeneminen tapahtuu ionisaatioasteen (α) ollessa n. 0,5. Suolahapossa, kun α=0,5, 

se vastaa pH-arvoa 4,5-5,0.  On todettu,  että  korkeammilla  pH-arvoilla tapahtuu saostumista ja 

geeliytymistä  ja  kitosaaniliuoksella  on  taipumus  muodostaa  geelejä  anionisten  hydrokolloidien
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kanssa.34 Liukoisuus riippuu myös ionipitoisuudesta ja kitosaanin ulossuolaus saadaan aikaan mm. 

ylimäärässä HCl:a (1 M HCl), jolloin on mahdollista valmistaa kitosaanin kloorihydraattia. Kun 

kitosaanin  kloorihydraatti-  ja  asetaattimuodot  eristetään,  ne  liukenevat  välittömästi  veteen  ja 

saadaan hapan liuos, jonka pK0= 6±0,1 ja se vastaa pK:n ekstrapolointia asteelle α=0. Näin ollen, 

kuten edellä  mainittiin,  kitosaani  liukenee,  kun pH on alle  6.  Tiedetään myös,  että  tarvittavan 

hapon  määrä  riippuu  siitä,  kuinka  suuri  määrä  kitosaania  on  liuotettavana.30,31  Tarvittavien 

protonien pitoisuus on vähintäänkin sama kuin -NH2 yksiköiden pitoisuus. 

Liukoisuus on hyvin  vaikea  parametri  kontrolloida,  sillä  se edellyttää  useita  monimutkaisia

säätelytekijöitä.1  On olemassa useita kriittisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat kitosaanin liukoisuuteen. 

Ne voivat olla deasetylaatiossa käytetty lämpötila ja aika, emäksen pitoisuus, kitiinin eristämisessä 

käytetyt esikäsittelyt, kitiinin ja emäsliuoksen suhde, partikkelikoko jne. Rajaviskositeetti-, FTIR- 

ja  puuteriröntgendiffraktiotutkimukset  (XRD,  X-ray  diffraction)  ovat  osoittaneet,  että 

molekyylipaino  ja  DD ovat  yhdessä  vastuussa  liukoisuudesta  silloin,  kun  asetyyliryhmät  ovat 

deasetyloituneet  satunnaisesti,  mikä  puolestaan  johtuu  molekyylien  välisistä  voimista.35 Siten 

kitosaanin  liuosominaisuudet  eivät  johdu  vain  keskimääräisestä  DA:sta,  vaan  myös 

asetyyliryhmien jakautumisesta pääketjuun sekä molekyylipainosta.36

 2.3.1 Sähkönjohtokyky

Manningin  polyelektrolyyttiteorian37 mukaan  liuoksessa  oleva  varautunut  makromolekyyli 

kulkeutuu tiiviisti kiinni vastaioniin, kun ns. varausparametri, Ԑ, on kokonaisuutta suurempi, mikä 

tämän  myötä  sallii  tämän  parametrin  pienentyä.  Koska  varausparametri  on  verrannollinen 

varaustiheyden  kanssa,  riippuu  sen  suuruus  N-asetylaatioasteesta  sekä  aminoryhmien 

dissosiaatioasteesta ja sitä myötä liuoksen pH:sta. Kitosaanille varausparametri saadaan kaavalla:

Ɛ = 1,38 × (1-DA) × α (7)

missä DA on N-asetylaatioaste ja α on protonaatioaste. Lauseke

χ =  cf (λP + λC) (8)
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määrittelee,  kuinka  polyelektrolyytin  läsnäolo  vaikuttaa  spesifiseen  sähkönjohtavuuteen,  χ. 

Yhtälössä c on polyelektrolyytin pitoisuus,  λP ja λC ovat polyelektrolyytin ja vastaionin vastaavat

rajoittavat  sähkönjohtavuudet  ja  f on  kuljetuskerroin,  mikä  liittyy  suoraan  varausparametriin.

Täysin  protonoidulla  ja  DA:n  0,20  omaavalla  kitosaaniketjulla  on  yksiarvoisen  vastaionin 

läsnäollessa arvioitu olevan f = 0,82 ja  λP  = 31,4 × 10-4 m2 ∙ S mol-1  , joista ensimmäinen vastaa 

suhteellisen hyvin teoreettista arvoa (f = 0,79).38

3 KITOSAANIN VALMISTUS JA MODIFIOINTI

3.1 Kitiinin deasetylointi

Kitiinin  (1)  deasetylointi  suoritetaan  asetamidiryhmien  hydrolyysillä  korkeassa  lämpötilassa

vahvasti  emäksisessä liuoksessa.  Yleensä reaktioon käytetään väkevöityä  (40-50 %) NaOH tai 

KOH  liuosta,  yli  100  °C  lämpötilaa  ja  se  suoritetaan  mieluiten  inertissä  kaasukehässä. 

Depolymerisaation välttämiseksi suositellaan pelkistävien aineiden, kuten NaBH4:n tai tiofenolin 

käyttöä.  Reaktio-olosuhteet  riippuvat  useista  eri  tekijöistä,  kuten  lähtöaineesta,  reaktiota 

edeltävistä käsittelyistä ja halutusta asetylaatioasteesta (DA). Yhdellä emäskäsittelyllä saavutetaan 

kuitenkin  vain  enintään  75-85  %  deasetylaatioaste  (DD),  joten  käsittelyitä  voidaan  tarvita 

useampia  halutun  asteen  saavuttamiseksi.  Pitempiaikaiset  käsittelyt  voivat  johtaa  polymeerin 

hajoamiseen,  jolloin  deasetylaatioaste  ei  huomattavasti  kasva.  Deasetylaatioreaktion  tuotteena 

syntyy  kitosaania  (3)  ja  asetaatti-anioneja  (4).  Kaaviossa  1  on  esitetty  kitiinin 

deasetylaatiomekanismi.2
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Kaavio 1. Kitiinin (1) deasetylointi NaOH:lla.

Kitiini on selluloosan tavoin puolikiteinen polymeeri.  α-Kitiinillä on amorfinen luonne, kun 

taas  β-kitiinillä  on  täysin  kiteinen  konformaatio.  Tehtäessä  deasetylointi  heterogeenisissä 

olosuhteissa,  missä  näytteet  sisältävät  sekä  α- että  β-kitiiniä,  tapahtuu  reaktio  pääasiassa 

polymeerin amorfisilla alueilla ja asetyyliryhmät irtoavat ketjusta sattumanvaraisesti. Sen sijaan 

homogeeniset olosuhteet tuottavat enemmän yhtenäisiä polymeerejä. Heterogeenisissä reaktioissa 

käytetään  alkaalista  kitiiniä,  jota  saadaan  suorittamalla  kitiinin  emäksiselle  vesisuspensiolle 

jäädytys-sulatus  syklejä,  kunnes  kitiini  liukenee.  Homogeeninen  deasetylaatio  saavutetaan 

kohtuullisemmilla emäskonsentraatioilla (noin 13 m-%) lämpötilan ollessa 25-40 °C ja 12-24 h

reaktioajoilla.2

Täysin deasetyloidun kitosaanin valmistamiseen on kehitetty useita menetelmiä. Yhteistä niille 

on se, että ne sisältävät peräkkäisiä deasetylointi-pesu-kuivaus -käsittelyitä niin monta kertaa, kuin 

tarve vaatii. Mm. Lamarque tutkimusryhmineen kehittivät monivaiheisen deasetylointimenetelmän 

korkean  deasetylointiasteen  ja  suuren  molekyylipainon  omaavien  kitosaanien  tuottamiseksi. 

Menetelmää sovellettiin  α- ja  β-kitiineille ja emäksenä käytettiin 50 % (w/v) NaOH:a. Reaktiot 

suoritettiin argonkehässä lämpötilavälillä 80-110 °C. Tutkimuksessa havaittiin, että deasetylointi 

homogeenisissä  olosuhteissa  ei  ole  kannattavaa  teollisessa  mittakaavassa,  sillä  tyydyttävän 

asetylaatioasteen  saavuttamiseksi  se  vaatii  lähtöaineen  esikäsittelyn  ja  useita  päiviä  kestävän 

reaktioajan. Esikäsittelyssä kitiini upotetaan 40 % (w/w) NaOH liuokseen vähintään 3 h ajaksi
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lämpötilassa 25 °C ja alennetussa paineessa.2

Heterogeenisissä  olosuhteissa  suoritettu  deasetylointi  katsottiin  edullisemmaksi  tehokkaan 

reaktion  saavuttamiseksi.  Tässä  tapauksessa  käytettiin  hyvin  vahvaa  (40  % w/w)  NaOH:n  tai 

KOH:n vesiliuosta, korkeita lämpötiloja ja useamman tunnin reaktioaikaa. Valitettavasti näin karut 

reaktio-olosuhteet  saivat  kitiinin  depolymerisoitumaan  hapetus-pelkistys  emäshydrolyysin 

johdosta. Hajoamisen minimoimiseksi kokeiltiin useita eri vaihtoehtoja, kuten reaktioilmakehän 

muuttamista ilmasta inertiksi kaasuksi (N2 tai Ar), vähentämällä emäksen määrää ja käyttämällä 

asetonia  liuottimena.  Vesipesua,  liuotusta  tai  uudelleensaostusta  sisältävän  jatkokäsittelyn

vaikutusta  tutkittiin  myös.  Näillä  menettelyillä  saatiin  polymeerejä,  joilla  oli  korkeampi 

molekyylipaino.2

 3.2 Kitosaanin modifiointi

Yksi kitosaanin mielenkiintoisimmista piirteistä ovat sen rungosta löytyvät reaktiiviset amiini- ja 

hydroksyyliryhmät.  Jokaisen  toistuvan  yksikön  sisältämät  kaksi  hydroksyyliryhmää  ja 

amiiniryhmä  tekevät  kitosaanista  toiminnallisen  biopolymeerin  ja  sitä  myötä  mahdollistaa  sen 

monipuolisen  modifioinnin.  Erilaisten  kitosaanijohdannaisten  valmistuksesta  kemiallisella 

modifioinnilla on raportoitu runsaasti kirjallisuudessa. 39-41 

Kudosteknologian  sovelluksissa  käytettävien  bioaktiivisten  kitosaanijohdannaisten 

valmistukseen käytetään yleisesti kahta strategiaa. Toisessa kitosaania modifioidaan muuttamalla 

sen fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia lisäämällä polymeeriketjuun tiettyjä rakenteellisia osia. 

Biomolekyylit  voidaan  adsorboida  fysikaalisesti  tai  ”loukuttaa”  kemiallisesti  modifioidun 

kitosaanin  pinnalle  tai  kitosaanisubstraatin  sisään.  Esimerkiksi  kitosaania  voidaan  muuttaa

vesiliukoiseen muotoon modifioimalla sitä laktobionihapolla (5).42 

            5
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Modifioitua  kitosaania  voidaan  käyttää  myös  hepariinihydrogeelin  kanssa 

fibroblastikasvutekijä-2:n  (fibroblast  growth  factor-2,  FGF-2)  immobilisoimiseen 

neovaskularisaation  eli  silmän  kosteuden  ja  sidekudoksen  muodostumisen  saavuttamiseksi.42 

Käytettäessä myrkyttömiä  ristisilloitusmateriaaleja  tukirakenteiden valmistuksessa ja  liitettäessä 

biomolekyylejä,  voidaan tuloksena saada kuva-ristisilloitettua  (photo-cross-linking)  polymeeriä. 

Nämä kitosaanijohdannaiset osoittavat suurta potentiaalia sisällyttää miedoissa olosuhteissa olevia 

kasvutekijöitä erilaisiin biolääketieteen sovelluksiin, kuten haavojen parantumiseen ja ohjattuun 

verisuonten uudismuodostukseen. Toisessa lähestymistavassa kemiallinen modifikaatio suoritetaan

sitomalla kitosaaniin kovalenttisesti spesifisiä biomolekyylejä, kuten oligopeptidejä tai proteiineja. 

Esimerkiksi jonkin oligopeptidin kiinnostuksen kohteena oleva sekvenssi voidaan sitoa suoraan 

kitosaaniin peptidin karboksyyliryhmien ja kitosaanin amiiniryhmien välisillä reaktioilla,  joissa 

ryhmien välille muodostuu imidisidos (Kuva 4) (Kaavio 2).43 Tähän reaktioon käytetään peptidien

karboksyyliryhmien aktivoimiseksi ja sivureaktioiden vähentämiseksi usein karbodi-imidiä, kuten 

1-etyyli-3-(3-dimetyyliaminopropyyli) karbodi-imidiä (EDC) (6) ja  N-hydrosukkinimidiä (NHS) 

(7) (Kuva 5). 

Yksi kitosaanin modifiointitapa on valmistaa kitosaanin välituotteita, kuten tioloitua kitosaania, 

karboksyloitua  kitosaania  tai  maleimidiaktivoitua  kitosaania  amiiniryhmien  kautta.44-48 Nämä 

aktiiviset kitosaanivälituotteet voivat edelleen reagoida joidenkin peptidisekvenssien sulfhydryyli-

tai amiiniryhmien kanssa tai kokonaisen proteiinin kanssa kovalenttisen immobilisaation kautta. 

Myös  joitain  muita  biologisiin  sovelluksiin  tarkoitettuja  kitosaanin  hydroksyyliryhmien  kautta 

tehtäviä  modifiointimenetelmiä  on  raportoitu.  Esim.  karboksylaatio  voidaan  saavuttaa  myös 

kitosaanin  hydroksyyliryhmien  kautta,  mitä  seuraa  imidi-sidoksen  muodostuminen  peptidien 

kanssa.49  Lisäksi  kitosaanin  hydroksyyliryhmien  ja  peptidien  atsidojohdannaisten  välillä  voi

tapahtua fotokemiallisia reaktioita muodostaen kovalenttisia sidoksia.50,51 Kaikki edellä mainitut 

modifiointimenetelmät hyödyntävät kitosaanin amiini- ja hydroksyyliryhmien toiminnallisuutta ja 

näin  voidaan  kehittää  biologisesti  aktiivista  kitosaania  mm.  solutunnistuksen  ja  erilaisten 

kudosteknologian  ja  regeneratiivisen  lääketieteen  sovelluksiin.  Taulukkoon 2  on  koottu  joitain 

merkittävimpiä kirjallisuudessa raportoituja kitosaanin modifikaatioita, joita käytetään aktiivisten

kitosaanijohdannaisten synteeseissä kytkemällä ne peptidiin tai proteiiniin.39

18



Kuva 4. Peptidin karboksyyliryhmän ja kitosaanin aminoryhmän välille muodostuva imidi.

Kaavio 2. Reaktiokaavio EDC ristisilloituksesta. Karboksyyli-amiini -ristisilloitus karbodi-imidi  

EDC:n  kanssa.  Molekyylit  (1)  ja  (2)  voivat  olla  peptidejä,  proteiineja  tai  mitä  tahansa  

karboksyyliryhmän ja primäärisiä amiiniryhmiä omaavia kemikaaleja.

                                  6                7

Kuva 5. Karboksyyliryhmiä aktivoivien karbodi-imidien, EDS (6) ja NHS (7) rakennekaavat.
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Taulukko  2.  Valikoituja  kitosaanin  kemiallisia  modifikaatioita,  joita  käytetään  bioaktiivisten  

kitosaanijohdannaisten synteeseissä kytkemällä ne peptidiin tai proteiiniin.39

   ____________________________________________________________________________

 Kitosaani ja reaktiivinen    Kytkentäaine          Modifioitu kitosaani        Proteiinin tai peptidin

 funktionaalinen ryhmä*         tärkeim. reakt.ryhmät

   ___________________________________________________________________________     

   ____________________________________________________________________________

   ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

   ____________________________________________________________________________
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   ____________________________________________________________________________

   ____________________________________________________________________________

*Alleviivattu ryhmä edustaa reaktiivista ryhmää.

4 KITOSAANIN OMINAISUUDET

Kitiinistä ja kitosaanista ollaan tällä hetkellä ominaisuuksiensa puolesta hyvin kiinnostuneita sekä 

lääketieteen että farmasian aloilla. Niillä on mielenkiintoisia ominaisuuksia, jotka tekevät niistä 

sopivia  käytettäväksi  biolääketieteen  alalla,  kuten  biohajoavuus,  biologinen  yhteensopivuus  ja 

myrkyttömyys  eliöstölle.  Lisäksi  muista  ominaisuuksista,  kuten  kipua  lievittävistä, 

kasvaimenvastaisista,  verenvuoroa  tyrehdyttävistä,  hypokolesterolimisista,  antimikrobisista  sekä 

antioksidanttisista ominaisuuksista on raportoitu.52-55

Kitosaanin on välttämätöntä olla hyvin karakterisoitu ja puhdistettu muista yhdisteistä,  jotta 

saadaan syvempää ymmärrystä em. ominaisuuksien mekanismeista.52,56 Lisäksi myös kitiinin ja 

kitosaanin johdannaisten eri muotoja voidaan käyttää todistamaan oletusta molekyylin biologisesta 

aktiivisuudesta.  Parametri,  jolla  on  suurin  vaikutus  ominaisuuksiin,  on  DD,  sillä  suurin  osa 

kitosaanin biologisista ominaisuuksista ovat yhteydessä kitosaanin kationiseen käyttäytymiseen. 

Mm. kitosaanin vetolujuuteen molekyylipainolla (Mw) on kuitenkin hallitseva vaikutus.

DD:n  ja  molekyylipainon  lisäksi  muita  ominaisuuksia,  kuten  ketjun  konformaatiota, 
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liukoisuutta ja substituutioastetta, on tarkasteltu. Kitosaaneilla, jotka on tuotettu heterogeenisella 

deasetylaatiolla ja joissa on lohkoittain järjestäytyneenä asetyloituja ja deasetyloituja yksiköitä, on 

taipumus  muodostaa  aggregaatteja  vesiliuoksissa.52,57 Laaja-alainen  aggregaatio  ja  molekyylien 

väliset  vuorovaikutukset  voivat  vähentää  kitosaanimolekyylin  käyttökelpoisuutta.  Tämä saattaa 

selittää  joitain  kitosaanin  vaikutuksista  raportoituja  eroja,  etenkin,  jos  kirjoittajat  eivät  ole 

kiinnittäneet erityistä huomiota kitosaanidispersioiden valmistukseen tai jos valmistusmenettelyt 

näissä  tutkimuksissa  ovat  olleet  erilaiset.52,58 Joidenkin  kitiinin  ja  kitosaanin  biologisten 

ominaisuuksien suhteita ja niiden fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3.  Kitiinin  ja  kitosaanin  biologisten  ominaisuuksien  suhteita  ja  niihin  vaikuttavia  

tekijoitä.52

Ominaisuus Vaikuttava tekijä

Biohajoavuus DD, asetyyliryhmien jakautuminen, Mw

Bioyhteensopivuus DD

Mukoadheesio DD, Mw (vain kitosaanilla)

Hemostaattinen toiminta DD, Mw

Analgeettisuus (kipua lievittävä) DD

Adsoption tehostaminen DD (vain kitosaanilla)

Antimikrobisuus Mw

Antikolesterolimisuus DD, Mw, viskoottisuus

Antioksidanttisuus DD, Mw
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          4.1 Ominaisuudet laimeissa liuoksissa

Kaikkein merkittävimmät tiedot makromolekyylien käyttäytymisestä,  koosta ja konformaatiosta 

tulevat laimeiden liuosten tutkimuksesta. Monia aiheeseen liittyviä tutkimuksia on julkaistu ja on 

syntynyt myös ristiriitoja, joita ei ole vielä ratkaistu. Kemiallista koostumusta koskien on otettava 

huomioon kaksi tekijää, kun tarkastellaan kitosaaniketjun jäykkyyttä, nimittäin (i) asetyloitujen

yksiköiden läsnäolon tulisi lisätä jäykkyyttä steerisistä syistä ja/tai kahden jäännösyksikön välisistä 

vetysidoksista  johtuen sekä  (ii)  kitosaanin  polyelektrolyyttinen  luonne,  mikä  johtuu liuoksessa 

olevien ammoniumionien pyrkimyksistä laajentaa alhaisen tai kohtalaisen ionilujuuden omaavia 

ketjuja, kasvattaen ulkopuolista tilavuutta elektrostaattisista hylkimisvoimista johtuen. On selvää, 

että  kun toinen  näistä  tekijöistä  kasvaa,  toinen  pienenee,  ja  joskus  ne  tasapainottavat  toisiaan 

riippuen niiden suhteellisesta lujuudesta.

 Smidsrødin  ja  Haugin  jäykkyysparametri  (B)  -analyysit  eri  asetylaatioasteen  omaaville 

kitosaaneille johti tärkeisiin johtopäätöksiin.59 He totesivat, että n. 80 % aminoryhmäsisällöllä ei 

ollut  vaikutusta  ketjun  jäykkyyteen.60 Polysakkaridin  jäykkyys  kuitenkin  kasvoi  N-

asetyyliglukosamiinijäänteiden  määrän  kasvaessa  osoittaen,  että  asetyyliryhmien  määrällä  on

suurempi vaikutus,  kuin polyelektrolyytisellä  luonteella.  On kuitenkin syytä muistaa,  että  mitä 

jäykempi  polyelektrolyyttiketju,  sitä  alhaisempi  B:n  arvo.  Mahdollinen  selitys  tälle 

käyttäytymiselle on se, kun täysin protonoidulle kitosaaniketjulle määritetään varausparametri (7), 

tulokseksi saadaan DA ≥ 0,28, Ɛ ≥ 1. Päinvastoin, kun DA < 0,28, niin Ɛ < 1, jolloin varaustiheys

pienenee ja asetyyliryhmien määrällä on suurempi vaikutus, kuin polyelektrolyyttisyydellä.

Matomainen  ketjumalli  on  osoittautunut  sopivaksi  malliksi  tutkittaessa  kitosaanin 

konformationaalisia  ominaisuuksia.  Ottaen  huomioon,  että  pysyvyyspituus  on  parametri,  joka 

luonnehtii  matomaisen  mallin  jäykkyyttä,  monet  kirjoittajat  ovat  määrittäneet  sille  ristiriitaisia 

tuloksia61,62 osoittaen monen eri tekijän vaikuttavan sen kokeelliseen määrittämiseen.

Sekä  homogeenisellä  että  heterogeenisellä  prosessilla  valmistettujen  kitosaaninäytteiden

tutkimus  auttaa  ymmärtämään  N-asetyyliryhmien  määrän  roolia  sekä  niiden  jakautumisen 

vaikutusta ketjun jäykkyyteen. Teoreettiset ja kokeelliset tiedot ovat osoittaneet, että luontainen 

pysyvyyspituus pysyy heterogeenisillä kitosaaneilla vakiona (LP = 110 Å) asetylaatioasteen ollessa 

alle 25 %. Homogeenisilla kitosaaneilla  LP kasvaa asetylaatioasteen kasvaessa. Kitosaaniketjujen 

jäykkyys näyttää suuremmalta homogeenisesti uudelleenasetyloiduilla kitosaaneilla.63

23



4.2 Biohajoavuus

Biohajoavuus  viittaa  normaalisti  entsyymien  tai  muiden  biopohjaisten  reaktioiden  kautta

tapahtuvaan  biomateriaalien  hajoamiseen.  Luonnossa  kitiini  hajoaa  kitinaasin  ja  kitosaani 

kitosinaasin  vaikutuksesta  ensin  oligosakkaridiksi  ja  lopulta  N-asetyyliglukosamiiniksi  tai  N-

glukosamiiniksi.  Ihmiskehossa  kitosaani  voi  hajota  lysotsyymin  tai  paksusuolen  entsyymien 

vaikutuksesta.  Lisäksi  useilla  ihmisen  kitinaaseilla,  glukosidaasilla  ja  proteaaseilla  on  todettu 

olevan entsymaattista aktiivisuutta kitosaanin pilkkomiseen.39

Useat  tutkimukset  ovat  osoittaneet,  että  laboratorio-olosuhteissa  hajoamisnopeus  on 

maksimissaan  deasetylaatioasteen  ollessa  n.  50  %.  Freier  ryhmineen  tutkivat  kitosaanifilmien 

soluadheesiota ja hajoamista ja havaitsivat, että lysotsyymiliuoksessa olevat näytteet, joiden DA 

oli 46,1 %, hajosivat yhdessä viikossa lähes täysin.39,61,62 Tämä johtuu siitä, että deasetylointi on 

lisännyt  molekyylin hydrofiilisyyttä, jolloin entsyymin on helpompi lähestyä molekyyliä.  DA:n

kasvaessa  (DA >  50%)  hajoamisnopeus  hidastuu,  sillä  kitosaanin  kiteisyys  lisääntyy  ja  N-

asetyyliglukosamiiniryhmien määrä vähentyy.  Muilla näytteillä,  joiden DA oli  30-70 % välillä, 

tapahtui asteittaista massahäviötä jopa 50 % asti noin 4 viikon hajoamisjakson aikana.61 Hyvin 

pitkälle deasetyloiduilla kitosaaneilla hajoamisnopeus on minimissään. Myös molekyylimassalla 

on  vaikutusta  hajoamisnopeuteen.  Silloin,  kun  DA  pidetään  muuttumattomana,  suuren 

molekyylimassan  omaavat  kitosaanit  hajoavat  hitaammin,  kuin  alemman  molekyylimassan 

omaavat.

Kitosaanin biohajoamista elävissä organismeissa on arvioitu useista eri näkökulmista. Mm. sen 

suun  kautta  nauttimisen  jälkeistä  hajoamista  on  tutkittu,  sillä  kitosaania  käytetään  yleisesti 

elintarvikelisäaineena. Tutkimus on osoittanut, että suhteellisen alhaisen DA:n (~50 %) omaavat

kitosaanit ovat hyvin biohajoavia ja erittyvät helposti virtsaan eivätkä siten keräänny elimistöön.63 

Myös  elävissä  organismeissa  tapahtuvaan  biohajoamiseen  vaikuttaa  vahvasti  kitosaanin 

molekyylimassa.  Mitä  alhaisempi  massa  on,  sitä  helpommin  kitosaania  imeytyy  suolistoon. 

Biohajoamista on arvioitu myös ns. eläinmallien avulla. Eräässä tutkimuksessa64 rottien ihon alle 

istutettiin kitosaanifilmejä. Tulokset osoittivat, että DA:lla on samanlainen vaikutus tähän elävässä 

organismissa  tapahtuvan  biohajoamisen  nopeuteen,  kuin  laboratorio-olosuhteissa  todettuun 

nopeuteen,  eli  mitä  suurempi  DA,  sitä  hitaammin  kitosaani  hajoaa. Toisessa  tutkimuksessa65 

istutettiin  eri  DA:n  omaavia  kuitumaisia  kitosaanitukirunkoja  rottien  lonkkahermon  kahden 

hermokannan  väliin.  Kitosaani,  jonka  deasetylaatioaste  oli  92,3  %,  osoittautui  immuuniksi 
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biohajoamiselle, kun taas alemman DA:n omaavat kitosaanit hajosivat helposti. Nämä havainnot 

viittaavat  siihen,  että  kitosaanin  biohajoaminen  on  hyvin  kontrolloitavissa.  Rakenteellisia 

parametrejä, kuten molekyylimassaa,  deasetylaatioastetta ja kiteisyyttä voidaankin muutella sen 

mukaan, että saadaan säädettyä hajoamisnopeus tietylle sovellukselle sopivaksi.39

 4.3 Bioyhteensopivuus

Bioyhteensopivuus-termiä  käytetään  laajalti  biomateriaaleja  tutkivilla  tieteenaloilla  ja  se liittyy 

pääasiassa biomateriaalien käyttökelpoisuuteen.  Historiallisesti  se on määritelty ”biomateriaalin 

kykynä  toimia  sopivana  isäntävasteena  tietyssä  sovellutuksessa”.66  Tämä  määritelmä  on  melko 

suhteellinen  käsite,  joka  koskee  lähinnä  tiettyyn  sovellukseen  käytettävää  biomateriaalia. 

Sittemmin  Williams  määritteli  tukirakenteiden  ja  matriisien  bioyhteensopivuuden  uudelleen 

kudosteknologian tuotteille. Sen mukaan termi tarkoittaa ”kykyä toimia substraattina, joka tukee

soluaktiivisuutta  sekä  avustaa  molekyylisiä  ja  mekaanisia  signalointijärjestelmiä,  jotta  voidaan 

optimoida kudosten uudistuminen aktivoimatta ei-toivottuja paikallisia isäntäkudoksen vasteita”.67 

Tämä  uudistettu  määritelmä  korostaa,  että  biomateriaalit  eivät  saa  tuottaa  mitään  merkittäviä 

haittavaikutuksia isäntäkudokseen.39

Kitosaanin bioyhteensopivuutta on tutkittu ja siitä on raportoitu jo useiden vuosikymmenten 

ajan.  Kitosaanin ja kitosaaniin perustuvien systeemien bioyhteensopivuutta  on arvioitu  useiden 

laboratoriotutkimusten  pohjalta.  Tutkimuksiin  on  käytetty  useita  eri  solutyyppejä,  kuten 

fibroblasteja68,69,  osteoblasteja70,71,  kondrosyyttejä71,  endoteelisoluja51,  hermosoluja sekä

maksasoluja72.  Tulokset  ovat  osoittaneet,  että  kitosaani  on  myrkytön  ja  se  voi  tukea  edellä 

mainittujen  solujen  kiinnittymistä  ja  lisääntymistä,  mikä  viittaa  siihen,  että  kitosaani  on

yhteensopiva tämäntyyppisten solujen kanssa.39

Kitosaanipohjaisten  matriisien  suorituskykyä  on  arvioitu  myös  elävässä  organismissa. 

Tutkimuksissa  on  käytetty  erilaisia  eläinmallinnuksia,  erityisesti  hiirille  ja  rotille  sovellettuja 

ihonalaisia istutuksia. VandeVord ryhmineen istuttivat putkimaisia kitosaanitukirakenteita hiirten 

ihon alle. Havaittiin, että kitosaani ei aiheuttanut minkäänlaisia patologisia tulehdusreaktioita, eikä 

merkkejä infektioista tai endotoksiinista. Lisäksi kitosaani-spesifinen immuunivaste oli alhainen ja 

merkit  implanttimateriaalin  aiheuttamasta  tulehduksesta  olivat  minimaaliset.  Wang  puolestaan 

tutki huokoisen kitosaanipohjaisen kuituputken bioyhteensopivuutta rotilla. Putki soveltui hyvin 

ympäröivään kudokseen ja osoittautui epäsopivaksi vain hyvin pienessä osassa kudosta. Edellisten 

25



lisäksi on tehty myös kudosspesifistä arviointia. Esim. Bumgardner tutkimusryhmineen istuttivat 

kitosaanipäällysteisiä  titaaninastoja  Uuden  Seelannin  valkoisten  kanien  sääriluihin.  Nämä 

histologiset  tutkimukset  osoittivat,  etteivät  kudoksen  kanssa  kosketuksissa  olleet  nastat 

aiheuttaneet merkkejä tulehdusreaktioista. Lisäksi luunmuodostus näytti toimivan normaalisti. 

Kitosaanin  DA:lla  on  osoitettu  olevan  jonkin  verran  vaikutusta  biologisen  materiaalin 

suorituskykyyn sekä  in vivo että  in vitro.  Tutkimusten mukaan korkeampi DA tukee paremmin

solujen kasvua ja tuottaa vähemmän tulehdusreaktioita, ja on sitä myötä bioyhteensopivampi.39

 4.4 Hemostaattina toimiminen

On  raportoitu,  että  niin  kitosaanilla,  kuten  myös  sulfonoiduilla  kitosaanioligosakkarideilla  on 

esiintynyt antikoagulanttiaktiivisuutta testattaessa in vitro. Antikoagulantit ovat lääkeaineita, jotka

ehkäisevät  veren  hyytymistä,  sillä  ne  hidastavat  veren  hyytymiseen  johtavia  kemiallisia 

reaktioita.66 Kitosaanin verta ohentava vaikutus näyttää liittyvän sen positiiviseen varaukseen, sillä 

punasolujen  kalvot  ovat  negatiivisesti  varautuneita  ja  lisäksi  mm.  kitiinin  on  todettu  olevan 

tehottomampi,  kuin  kitosaani.  Myös  kitosaanin  molekyylipaino  vaikuttaa  punasolujen 

sitoutumiseen  tai  agglutinaatioon  eli  solujen  yhteenliimautumiseen.6,73 Tuoreessa  julkaisussa 

tehtiin  vertaileva  tutkimus  kiinteän  kitosaanin  ja  kitosaani/etikkahappo-suolaliuoksen  välillä. 

Tutkimuksessa  testattiin  useita  molekyylipainon 2000-400 000 Da ja  70-90 % DD:n omaavia 

kitosaaninäytteitä. Havaittiin, että kiinteä kitosaani ja kitosaani/etikkahappo-suolaliuos noudattivat

erilaisia hemostaattisia mekanismeja. Kun vereen sekoitettiin kitosaanin suolaliuosta,  punasolut 

aggregoituivat ja muuttivat muotoaan. Kitosaanin suolaliuoksessa DD:llä, etenkin suurella DD:llä, 

oli  merkittävä  vaikutus  epätavalliseen  aggregoitumiseen  ja  punasolujen  muodonmuutoksiin, 

verrattuna  105-106 Da  välillä  olevan  molekyylipainon  vaikutukseen.  Kiinteä  kitosaani  ei 

kuitenkaan  noudattanut  tätä  ilmiötä.  Korkean  DD:n  omaava  kiinteä  kitosaani  sitoi  enemmän 

verihiutaleita ja oli enemmän hemostaattinen.6,74
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4.5 Kipua lievittävä vaikutus (analgesic effect)

Useat  kirjoittajat  ovat  raportoineet,  että  sekä  kitiinillä  että  kitosaanilla  on  kipua  lievittävä

vaikutus.6,73-84   Okamoto  ryhmineen  tutkivat  kitiinin  ja  kitosaanin  kipua  lievittävää  vaikutusta 

etikkahapon  vatsaonteloon  aiheuttamaan  tulehduskipuun  ja  ehdottivat  mekanismia  kipua 

lievittävälle  vaikutukselle.80 Tutkijat  havaitsivat,  että  kitosaanilla  on  suurempi  vaikutus,  kuin 

kitiinillä.  Selityksenä  tälle  erolle  olivat  polymeerien  erilaiset  toimintamekanismit.  Tulokset 

viittasivat  siihen,  että  kitosaanin  kipua  lievittävä  vaikutus  johtuu  tulehdusalueelta  vapautuvien 

protonien absorboitumisesta. Polykationisen luonteensa vuoksi vapaat, primaariset aminoryhmät 

voivat protonoitua protonien läsnäollessa. Tämä johtaa pH:n laskuun, mikä on pääasiallinen syy 

kipua lievittävälle vaikutukselle. Toisaalta,  myös kitiini pystyi  hieman absorboimaan protoneja, 

mutta  konsentraatio,  millä  voitiin  nähdä  samat  vaikutukset,  kuin  kitosaanilla,  oli  odotettua 

alhaisempi. Kokeellisten tietojen perusteella todettiin, että kitiinin kipua lievittävä vaikutus johtui

yhden tärkeimmän kipuun liittyvän aineen, bradykiniinin, absorboitumisesta.6

 4.6 Kasvaintenvastainen aktiivisuus (antitumor activity)

Kitosaanin kasvaintenvastaisen aktiivisuuden uskotaan johtuvan siitä, että se estää kasvainsolujen 

kasvua  pääasiassa  immuunijärjestelmän  stimuloinnin  vaikutuksesta.  Tämä  teoria  on  kuitenkin 

hyvin kiistanalainen.6,74 

Jeon ja Kim ovat testanneet kitosaanioligomeerejä sekä laboratorio-olosuhteissa että elävissä

organismeissa ja havainneet, että oligomeereilla on kasvaintenvastaista aktiivisuutta.81 Tutkimukset 

suoritettiin  hiirillä,  jotka  olivat  nauttineet  pienimolekyylipainoista  kitosaania.  Se  paljasti 

kitosaanilla  olevan  merkittäviä  antimetastaattisia  vaikutuksia  Lewisin  keuhkosyöpää  vastaan. 

Myös  sekä  osittain  deasetyloidut  että  karboksimetyyliryhmiä  omaavat  kitiinit  ovat  olleet 

tehokkaita  ehkäisemään  syövän  etenemistä.82 Kitiinin  ja  sen  karboksimetyylijohdannaisten 

(carboxymethyl chitin, CMC) (8) (Kuva 6) arvioidaan stimuloivan sytolyyttisiä T-lymfosyyttejä. 

CMC  voidaan  valmistaa  kitiinijauheesta  kondensaatioreaktiolla 

monokloorietikkahappo/isopropanoliliuoksessa. Ennen reaktiota kitiini esikäsitellään 60 % NaOH-

liuoksessa  20  ºC:ssa  12  h  ajan.83 Kuvassa  6  on  esitetty  CMC:n  synteesi.  Myös  pienemmillä 

kitiinimolekyyleillä on immunostimuloivia vaikutuksia, jotka aktivoivat vatsakalvon makrofageja
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ja edistävät isäntäkudoksen epäspesifistä vastustuskykyä. Makrofagit ovat elimistön syöjäsoluja, 

jotka  syövät  vieraiksi  tunnistettuja  mikrobeja  ja  vierasaineita.  Kuitenkin  myös  suuremman 

molekyylipainon  oligomeereilla  on  osoitettu  olevan  kasvaintenvastaista  aktiivisuutta.  Niiden 

aktiivisuudelle on ehdotettu samaa mekanismia lymfosyyttejä aktivoivien lymfokiinien lisääntyvän 

tuotannon myötä.6,84

Kuva 6. Karboksimetyylikitiinin (8) synteesi.83

 

           4.7 Mukoadheesio

Mukoadheesio tarkoittaa limakalvon pintaan tarttumista. Useat eri tekijät vaikuttavat kitosaanin 

mukoadheesioon,  kuten  kitosaanin  fysikaaliset  tekijät  ja  fysikaalis-kemialliset  ominaisuudet 

(vesiliukoisuus ja viskositeetti). Limaa muodostuu musiini nimisessä glukoproteiinissa, jossa on 

paljon  negatiivisia  varauksia  siaalihappojäännöksistä  johtuen.  Vatsan  happamissa  olosuhteissa 

kitosaani on positiivisesti  varautunut ja voi näin ollen olla  vuorovaikutuksissa musiinin kanssa 

sähköstaattisilla  voimilla.  Tämän  vuorovaikutuksen  laajuus  riippuu  läsnäolevan  siaalihapon 

määrästä  sekä  kitosaanin  molekyylipainosta  ja  deasetylaatioasteesta.  On  havaittu,  että  kun 

kitosaanin  molekyylipaino  kasvaa,  sen  tunkeutuminen  musiinikerrokseen  lisääntyy  ja  siten 

mukoadheesio on vahvempi.6,85 Toisaalta, korkeampi DD kasvattaa molekyylin varaustiheyttä ja

liimaavat ominaisuudet tulevat merkityksellisemmiksi.6,86

Huang ym. arvioivat kitosaanin molekyylipainon ja DD:n vaikutuksia kitosaanin kykyyn sulkea 

sisäänsä soluja sekä kitosaanimolekyylien sytotoksisuutta ja nanopartikkeleita.87 Materiaalia, jonka 

ulkoisista  mitoista  ainakin  yksi  on  nanoskaalalla  eli  1–100  nm,  kutsutaan  yleisesti 

nanomateriaaleiksi.  Useimmat polymeerinanomateriaalit ovat hydrofiilisiä, kemiallisesti helposti 
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muokattavia ja muodostavat monipuolisia kuiturakenteita. Tämän lisäksi niillä on nanokokoisen 

aineen ominaisuudet, jotka johtuvat pääasiassa niiden pienestä koosta sekä suuresta ominaispinta-

alasta: reaktiivisuus ja hyvä sitoutumiskyky.88 He havaitsivat, että kitosaanin nanopartikkeleiden 

sitomisaffiniteetti  ja  sisäänottokyky  laskivat  polymeerin  molekyylipainon  ja  DD:n  laskiessa. 

Deasetylaatioasteella oli suurempi vaikutus, sillä se vaikuttaa nanopartikkeleiden zetapotentiaaliin. 

Kitosaanimolekyylien sisäänottokyky oli kuitenkin vähemmän riippuvainen molekyylipainosta ja 

DD:sta.6, 87

 4.8 Läpäisyä tehostava vaikutus

On  raportoitu,  että  kitosaani  edistää  mm.  lääkeaineiden  läpäisyä  epiteelisolukerroksen  läpi 

avaamalla epiteelisolujen tiukkoja liitoksia.89,90 Tämän käyttäytymisen taustalla oleva mekanismi 

perustuu positiivisesti  varautuneen kitosaanin ja  solukalvon välisiin  ionisiin  vuorovaikutuksiin.

Nämä  vuorovaikutukset  vaikuttavat  epiteelisolujen  liitoksiin  liittyvien  proteiinien 

uudelleenjärjestäytymiseen,  ts.  solujen  väliset  liitokset  löystyvät  liitosproteiinien 

vuorovaikuttaessa kitosaanin kanssa.91

Schipper ym. tutkivat kitosaanin rakenteellisten ominaisuuksien (MW ja DD) vaikutusta niiden 

imeytymistä  tehostaviin  ominaisuuksiin  koeputkiolosuhteissa,  käyttäen  kitosaanihydrokloridi-

suoloja  pH:ssa  5,5.92 Havaittiin,  että  kitosaanin  kyky  edistää  sokerialkoholi  mannitolin 

kulkeutumista  oli  riippuvainen sekä kitosaanin  molekyylipainosta  että  DD:sta.  Vaikka korkean 

DD:n  omaavat  kitosaanit  olivat  tehokkaita  läpäisyn  edistäjiä  sekä  alhaisilla  että  korkeilla 

molekyylipainoilla,  olivat alhaisen DD:n omaavat  tehokkaita vain korkeilla molekyylipainoilla. 

Sittemmin julkaistut alan artikkelit ovat yhtä mieltä siitä, että yli 80 % deasetyloinnilla saadaan

parhaimmat vaikutukset soluviljelmän solujen promoottoreihin eli kohtiin, johon geeniä lukeva ja 

RNA:ta rakentava entsyymi, RNA-polymeraasi, tarttuu.6, 91,93
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4.9 Kolesterolia alentava vaikutus

Kitosaanin kolesterolia alentavalle vaikutukselle on ehdotettu useita eri mekanismeja. Viskoosin

polysakkaridiliuoksen  arvellaan  vähentävän  ruokavaliossa  olevan  rasvan  ja  kolesterolin  (9) 

imeytymistä  sulkemalla  ne  sisäänsä  ns.  ”loukkuun”.  Toisaalta  kitosaanin  rakenteessa  olevat 

aminoryhmät määrittävät  sähköstaattisten voimien suuruuden kitosaanin ja anionisten aineiden, 

kuten  rasva-  ja  sappihappojen  välillä  (Kuva  7).  Muzzarelli  ym.  ehdottivat,  että  sappihaposta 

muodostuu  spontaanisti  liukenemattomia  kitosaanisuoloja  ja  että  sappihapon  hydrofobisen 

luonteen pitäisi mahdollistaa kolesterolin ja lipidien keräämisen hydrofobisten vuorovaikutusten 

avulla.94

         9

Kuva  7.  Havainnekuva  kovalenttisista  sidoksista  koostuvasta  tyydyttyneestä  ja  kaksoissidoksia

sisältävästä  tyydyttymättömästä  rasvahaposta.  Karboksyylihapporyhmän  deprotonaatio  

muodostaa anionista karboksylaattisuolaa.
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Kitosaanin  ja  anionisten  pinta-aktiivisten  aineiden  (mm.  fosfolipidit)  (Kuva  8)  väliset 

vuorovaikutukset riippuvat sen kolmesta reaktiivisesta funktionaalisesta ryhmästä: C-2 asemassa 

olevasta  aminoryhmästä  sekä  C-3  ja  C-6  ryhmissä  olevista  primäärisestä  ja  sekundäärisestä 

hydroksyyliryhmästä. Thongngam ym. osoittivat, että kitosaanin rakenteeseen muodostuu misellin 

tyyppisiä rykelmiä, kun se on vuorovaikutuksessa sappisuolojen kanssa.95,96 Toisessa mekanismissa 

kitosaani  adsorboituu emulgoidun lipidin pinnalle  muodostaen suojaavan kalvon,  joka saattaisi 

estää lipaasin adsorboitumisen pisaroiden pinnoille ja lipidien pääsyn pisaroiden sisään.97

     9            10     11

Kuva  8.  Esimerkkejä  solukalvoilla  esiintyvistä  fosfolipideistä.  Katkoviivan  yläpuolella  on  

fosfatidyylikoliinin  (9),  fosfatidyylietanolamiinin  (10)  ja  fosfatidyyliseriinin  (11)  hydrofiilinen 

fosfaattipää ja viivan alapuolella hydrofobinen rasvahappopää.98
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Toisessa tutkimuksessa kitosaaninäytteen annettiin hajota ultraäänisäteilytyksessä.  Säteily sai 

aikaan sonolyysireaktion, jossa kitosaanin kemialliset sidokset katkeavat ja muodostuu radikaaleja. 

Radikaaleista  tuotettiin  viisi  pienenevän  molekyylipainon  omaavaa  kitosaanipolymeeriä. 

Molekyylipaino  vaihteli  25-400  kDa:n  välillä.  Tutkimuksissa  käytettiin  biofarmaseuttista  eli 

biologisesta  lähteestä  peräisin  olevaa  mallia  ruoansulatuskanavasta,  jonka  läpi  näytteet 

kulkeutuivat.  Havaittiin,  että  molekyylipainon  laskiessa,  näytteiden  rasvansitomisaktiivisuus 

lisääntyi.99 On  käytetty  myös  muita  malleja,  joiden  tarkoitus  on  ollut  matkia  vatsassa  ja 

pohjukaissuolessa  tapahtuvia  reaktioita.  Ruoansulatuskanavan  kemikaalimallia  on  käytetty

tutkittaessa  eri  viskositeetin  ja  DD:n  omaavien  kitosaanien  ja  auringonkukkaöljyn  välistä 

vuorovaikutusta.  Vaikka  sisällä  olevan  ja  lisättävän  öljymäärän  prosenttiosuuksien  välinen 

korrelaatio  oli  negatiivinen,  kitosaanin  käytöksessä  ei  havaittu  mitään  merkittäviä  eroja  sen 

ominaisuuksien mukaan.100

Toisessa  ihmisen  in  vitro ruoansulatusmallissa  tutkittiin  kitosaanin  adsorboitumista 

rasvapisaroihin.  Havaittiin,  että  korkean  molekyylipainon  kitosaanit  adsorboituivat 

voimakkaammin,  kuin  alhaiset  molekyylipainon  kitosaanit.  Syyksi  tälle  ilmiölle  ehdotettiin 

korkean  molekyylipainon  omaavien  kitosaanimolekyylien  erilaisia  konformaatioita,  joissa  on 

kationisia silmukoita ja häntiä sekä suurempi pinta-aktiivisuus.101

 4.10 Antimikrobinen aktiivisuus

Yksi  kitosaanin  kiehtovista  piirteistä  on  sen  antimikrobinen  aktiivisuus.  Kolmen  viime 

vuosikymmenen ajan lukuisat tutkimukset ovat todistaneet kitosaanin antimikrobista aktiivisuutta 

grampositiivisia  ja  gramnegatiivisia  bakteereita,  hiivoja  sekä  sieniä  vastaan.  On  havaittu,  että 

kitosaanin  ja  sen  johdannaisten  antimikrobinen  aktiivisuus  riippuu  sekä  kitosaanin  sisäisistä 

tekijöistä, kuten molekyylirakenteesta, DA:sta ja molekyylipainosta että ulkoisista tekijöistä, kuten 

eri  mikro-organismilajeista  ja  ympäristön  pH:sta.  Kitosaanin  antimikrobisen  toiminnan  tarkat 

mekanismit  eivät  ole  vielä  täysin  selvillä,  mutta  useita  vaihtoehtoisia  muotoja  sen  mikrobeja 

tuhoavasta toiminnasta on esitetty. 

On ehdotettu, että elektrostaattisella vuorovaikutuksella kitosaanin polykationisen rakenteen ja 

mikro-organismien anionisten solun pinnan proteiinien ja lipopolysakkaridien välillä,  on tärkeä

rooli. Tämä vuorovaikutus saattaa muuttaa mikro-organismien solukalvon läpäisevyyttä niin, että 

solunsisäiset  komponentit  vuotavat  ulos  ja  lopulta  solu  kuolee.  Näin  ollen  kitosaanin 
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molekyyliketjun aminoryhmät ovat ratkaisevassa asemassa kitosaanin antibakteerisuudelle. Täysin 

asetyloitu kitosaani tai kitiini menettää antibakteerisen vaikutuksensa menetetyistä aminoryhmistä 

johtuen.  Tästä  huolimatta  aminoryhmien  määrällä  tai  DA:lla  ei  näytä  olevan  mitään  selkeää 

yhteyttä  kitosaanin  antimikrobisen  aktiivisuuden  kanssa.  Itseasiassa  kitosaanin  DA:n  ja 

antimikrobisen aktiivisuuden välisestä suhteesta on raportoitu kirjallisuudessa ilmeisen ristiriitaisia 

tuloksia, johtuen osittain eri kitosaanityypeistä ja -lähteistä sekä testatuista bakteereista.102  Lisäksi 

kitosaani  toimii  kelatoivana  aineena,  joka  sitoo  selektiivisesti  raskasmetalleja  ja  estää  siten 

toksiinien tuotantoa ja mikrobien kasvua. Tämä edistää antimikrobista toimintaa erityisesti silloin,

kun  ympäristön  pH  on  pKa:n  yläpuolella.  Muista  antibakteeriseen  aktiivisuuteen  liittyvistä 

tekijöistä,  kuten  molekyylipainosta  ja  grampositiivisten  ja  gramnegatiivisten  bakteerien 

tehokkuudesta, käydään vielä keskustelua.51

 4.11 Antioksidanttinen aktiivisuus

Kitosaanin  on  osoitettu  sitovan  itseensä  eri  radikaaliyhdisteitä.  Sitomistehokkuustulokset  ovat 

verrattavissa  kaupallisista  antioksidanteista,  kuten  vitamiineista  ja  mineraaleista  saataviin 

tuloksiin. Ravun kuoren kitiinistä valmistettuja näytteitä, joiden DD:t olivat 90 %, 75 % ja 50 %, 

käytettiin  sitomaan  1,1-difenyyli-2-pikryylihydratsyyliradikaalia  (DPPH)  (12), 

hydroksyyliradikaalia  (13),  superoksidiradikaalia  (14)  sekä  alkyyliradikaalia  (15)  (Kuva  9).

Tulokset  osoittivat,  että  korkeamman  DD:n  omaavat  kitosaanit  sitoivat  radikaaleja 

aktiivisemmin.103 Eri  kokoisia  kitosaaneja  ja  sen  sulfaattijohdannaisia  (Kuva  10)  testattiin 

superoksidi-  ja hydroksyyliradikaaleja vastaan.  Kitosaanin molekyylipainon ja antioksidanttisen 

aktiivisuuden välillä havaittiin negatiivinen korrelaatio (Taulukko 4). Sulfatoiduilla johdannaisilla

oli voimakkain sitomistehokkuus peroksidiradikaaleihin ja alhaisimman molekyylipainon omaava 

kitosaani  kelatoi  ferroioneja  huomattavasti  voimakkaammin  kuin  toiset.104 Metalli-ionien 

kelatoiminen  on  yksi  syy  siihen,  miksi  kitosaania  voidaan  pitää  mahdollisena  luonnon 

antioksidanttina lipidejä sisältävien elintarvikkeiden säilyvyyden parantamiseksi. Kitosaanit voivat 

hidastaa lipidien hapettumista kelatoimalla läsnäolevia ferroioneja.  Kelatoiminen poistaa niiden 

oksidatiivista stressiä aiheuttavaa aktiivisuutta tai estää niiden muuttumista rautaioneiksi.105
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Kuva 9. Kitosaanin sitomistehokkuustutkimuksiin käytettyjen radikaalien kaavat. 

16

Kuva 10. Kitosaanin sulfaattijohdannainen, 3,6-di-O-sulfaattikitosaani (16).106 

Taulukko  4.  Kitosaanin  deasetylaatioasteen  ja  molekyylipainon  vaikutus  antioksidanttiseen  

aktiivisuuteen.6

Fysikaalis-kemiallinen ominaisuus Vaikutus antioksidanttiseen aktiivisuuteen

↑ DD ↑ sitomistehokkuus

↑ Mw
↓ radikaalien sitomistehokkuus
↓ ionien kelatoimistehokkuus

34



           4.12 Itseaggregoituminen

Amfifiilisten, eli veteen liukenevia hydrofiilisiä sekä vettä hylkiviä hydrofobisia osia107  sisältävien 

polymeerien itseaggregoitumisilmiö vesiliuoksessa on kasvattanut kiinnostusta sekä sen biologisen 

merkityksen että lääke- ja bioteknologian sovellusten kannalta.  Viime aikoina biopolymeerejä ja 

erilaisia synteettisesti varattuja tai ionittomia polymeerejä on käytetty hydrofiilisenä selkärankana 

valmistettaessa  amfifiilisiä  polymeerejä  hydrofobisella  substituutiolla.  Vesiliukoisiin 

kitosaanipolymeereihin  kovalenttisesti  sitoutuneiden  hydrofobien  itseaggregoituminen  voi 

tapahtua  joko  yksittäiselle  polymeeriketjulle  tai  eri  polymeeriketjujen  välillä.  Kitosaanin 

hydrofobisilla rakenneosilla,  eli  asetyyliryhmillä ja glykosidirenkailla,  voi olla merkittävä rooli

aggregoitumisessa ja hydrofobisten vuorovaikutusten muodostumisessa.108

Konformationaalisen  käyttäytymisen  tutkimukset  ovat  tärkeitä,  jotta  voidaan  ymmärtää 

kitosaanin biologisia toimintoja sekä sen käyttäytymistä liuoksissa. On julkaistu useita raportteja 

siitä,  että  puoliksi  N-asetyloidulla  kitosaanilla  on  elävässä  organismissa  parempi  fysiologinen 

aktiivisuus,  kuten  kasvaimienvastainen  aktiivisuus  ja  immuunijärjestelmää  parantava  vaikutus. 

Lisäksi n. 50 % DD:n omaavilla kitosaaneilla on todettu olevan suurin affiniteetti  Escherichia  

coli-bakteerisoluihin.  Kitosaanin  on  todettu  muodostavan  molekyylien  välisiä  siltoja 

bakteerisolujen kanssa, jolloin bakteerin toiminta estyy.109 Tästä huolimatta tieto aggregaation ja 

N-asetyloidun kitosaanin antibakteerisen aktiivisuuden korrelaatiosta on puuttellinen, vaikkakin se 

olisi välttämätön kitosaanin antimikrobisen vaikutuksen oikein ymmärtämiseksi.108

N-asetyloitujen  kitosaanien  satunnaisesti  järjestäytyneillä  asyyliryhmillä  on  taipumus 

muodostaa polymeerin sisäisiä sidoksia. Lisäksi amidisidokset hydrofobin ja polymeerin pääketjun 

välillä  muodostavat  polymeerin  sisäisiä  hydrofobiyhteenliittymiä.  Tutkimuksissa  on  käytetty 

laajasti  hyväksi  polymeeriliuosten  viskositeettiominaisuuksia,  jotta  on  saatu  käsitys  liuoksessa 

olevan  polymeerin  rakenteesta  ja  konformaatiosta.  Vedessä  polaarittomilla  alkyyliryhmillä  on 

vahva  taipumus  muodostaa  polymeerien  sisäisiä  ja  polymeerien  välisiä  sidoksia,  sillä 

hydrofobisten  osien  ja  veden  väliset  vuorovaikutukset  ovat  epäsuotuisia.  Korkeassa 

konsentraatiossa  molekyylien  väliset  hydrofobiset  sidokset  ovat  puolestaan  vallitsevia.110

Polymeerit,  joilla  on  suuri  taipumus  muodostaa  polymeerien  välisiä  aggregaatteja,  voivat 

muodostaa polymeerin konsentraatiosta riippumattomia yksimolekyylisiä misellejä. Tämä laskee

vesiliuosten viskositeettiä, vaikka polymeerin konsentraatio olisi hyvin suuri.108 On tutkittu mm. 
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konsentraation,  lämpötilan  ja  deasetylaatioasteen  vaikutusta  N-asyloitujen  kitosaanien 

itseaggregoitumiseen, joista on kerrottu lyhyesti seuraavissa kappaleissa.

4.12.1. Konsentraation vaikutus itseaggregoitumiseen

Kolmen erilaisen N-asyloidun kitosaanisuolan käyttäytymistä tutkittiin eri konsentraatioissa. Näitä 

olivat  N-asetyylikitosaani  (NACS)  (17),  N-propionyylikitosaani  (NPCS)  (18)  sekä  N-

heksanoyylikitosaani  (NHCS)  (19).  Kuvassa  11  on  havainnollistettu  näiden  N-asyloitujen 

kitosaanien rakenteita.108

Kuva 11. N-asyloidun kitosaanin rakenne eripituisilla asyyliketjuilla.108

Liuottimena käytettiin 0,3 M etikkahappoa, johon oli sekoitettu 0,05 M natriumasetaattia. Ilman 

natriumasetaattia  N-asyloidun  kitosaanin  suola  käyttäytyi  etikkahapossa  Newtonimaisesti,  eli 

liuoksen  viskositeetti  pieneni  konsentraation  laskiessa.  Näin  tapahtui  mahdollisten 

elektrostaattisten  hylkimisvoimien  vuoksi.  Natriumasetaatin  määrän  lisääntyessä 

kitosaanipolymeerien  viskositeetit  kasvoivat  ja  nestepartikkelien  leikkausjännityksestä  (shear-

thinning) johtuva käyttäytyminen havaittiin selvästi. Leikkauksessa nesteosaset liukuvat toistensa 

suhteen tangentiaalisesti. Tällainen käyttäytyminen katsotaan johtuvan parantuneista molekyylien 
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välisistä  hydrofobisista  vuorovaikutuksista.  Kaksi  suolan  aiheuttamaa  käyttäytymistä  katsotaan 

johtuvan  kahden  eri  voiman  tasapainosta.  Näitä  ovat  elektrostaattiset  hylkimisvoimat,  mitkä 

johtavat ketjun supistumiseen ja siten viskositeetin laskuun, sekä hydrofobiset vuorovaikutukset, 

jotka  parantuvat  suolan  ulossuolauksella.  Jälkimmäiset  vuorovaikutukset  suosivat  joko 

viskositeetin  kasvua,  jos  polymeerin  konsentraatio  on  tarpeeksi  korkea  molekyylien  välisten 

vuorovaikutusten  mahdollistamiseksi,  tai  viskositeetin  laskua,  jos  molekyylin  sisäiset 

vuorovaikutukset vallitsevat.

Polymeerin  konsentraation  kasvaessa  tarpeeksi,  saavutetaan  ns.  geeliytymiskonsentraatio.

Kasvattamalla  konsentraatiota  voidaan  tarkkailla  liuoksen  reologista  käyttäytymistä  ja  sen 

muuttumista geeliksi.108

 4.12.2. Lämpötilan vaikutus itseaggregoitumiseen

Kuvassa 12 on esitettynä lämpötilan vaikutus N-asyloidun kitosaanin aggregoitumiseen. Kuvassa 

on esitetty viskositeetin, γ, vaihtelu leikkausnopeuden, η, funktiona.108

Kuva 12. 0,02 g/ml pitoisten NACS- ja NPCS-näytteiden reologisen käyttäytymisen vertailu eri 

lämpötiloissa (liuotin: 0,3 M CH3COOH - 0,05 M CH3COONa; T=25 °C).108
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Lämpötilan ollessa 40 ºC, havaitaan Newtonin sääntöjen mukainen käyttäyminen sekä NACS:lla 

että  NPCS:lla.  Syynä  tähän  on  se,  että  molekyylien  väliset  vuorovaikutukset  destabiloituvat 

lämpötilan kasvun aiheuttamien vetysidosten myötä.108

 4.12.3. Deasetylaatioasteen vaikutus itseaggregoitumiseen

Deasetylaatioasteen  (40-85  %)  vaikutus  itseaggregoitumiseen  voidaan  selittää  seuraavasti: 

NACS:lla, jolla on korkea DD, molekyylin sisäiset aggregaatit ovat epäsuotuisia vetysidosten ja 

korkean  varaustiheyden  aiheuttamien  vahvojen  elektrostaattisten  hylkimisvoimien  puuttumisen 

vuoksi. Kohtuullisemman DD:n omaavilla N-asetyylikitosaaneilla molekyylin sisäiset aggregaatit 

vallitsevat puolijoustavan ketjun sekä laskeneen varaustiheyden vuoksi. Lisääntyvä asyyliryhmien 

määrä  lisää  naapuriketjujen  -C=O  ja  -OH-ryhmien  välisiä  vetysidoksia  ja  antaa  molekyylille 

hydrofobista luonnetta. Alhaisen DD:n omaavilla NACS:eilla on vahva taipumus muodostaa sekä 

molekyylin  sisäisiä,  että  molekyylin  välisiä  aggregaatteja.  Tämä  johtuu  lisääntyneestä  ketjun 

jäykkyydestä, jota on havainnollistettu kuvassa 13.108
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Kuva 13. N-asyloitujen kitosaanien samanaikainen molekyylin sisäisten aggregaattien ja 

molekyylien välisten ristisiltojen muodostuminen (misellin pieniä silmukoita kutsutaan 

”terälehdiksi” ja kahta eri ketjua yhdistävää väliketjua kutsutaan ”sillaksi”).108

Pitoisuuden kasvaessa molekyylin sisäiset silmukat erottautuvat toisistaan ja niillä on enemmän 

mahdollisuuksia  muodostaa  sidoksia  monien  siltojen  kanssa.  Nämä  sekapolymeeriaggregaatit 

poikkeavat huomattavasti korkean DD:n omaavista N-asyloiduista kitosaaneista.55
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5 KITOSAANIN KÄYTTÖ LÄÄKETIETEELLISISSÄ 
SOVELLUKSISSA

Kitosaanin soveltamispotentiaali on hyvin moniulotteinen. Sitä käytetään mm. elintarvikkeissa ja 

ravinnossa,  materiaalitutkimuksessa,  bioteknologiassa,  lääketeollisuudessa,  maataloudessa  sekä 

ympäristönsuojelussa.1,6 Mm. kationinen luonne tekee kitosaanista hyvin kysytyn biomolekyylin. 

Rakenteellisten ominaisuuksiensa puolesta siitä on mahdollista valmistaa ja manipuloida paljon 

erilaisia johdannaisia erityisiin käyttökohteisiin ja sovelluksiin monilla eri osa-alueilla. Kitiinin ja 

kitosaanin  johdannaisia  hyödynnetään  nykyisin  biolääketieteellisissä  ja  terapeuttisissa 

sovelluksissa ympäri maailmaa.3

 5.1. Kitosaanin käyttö biolääketieteellisissä sovellutuksissa

Kitiinillä  ja  kitosaanilla  on  monipuolisia  sovellutuksia  kudosteknologiassa.  Lisäksi  niitä 

käytetään apuaineina lääkkeiden annostelussa ja geenisiirroksissa. Niillä on todettu myös haavoja 

parantavia  vaikutuksia.3 Seuraavissa  kappaleissa  on  yksityiskohtaisempi  kuvaus  näistä 

biolääketieteellisistä sovellutuskohteista.

 5.1.1 Kitiini- ja kitosaanikalvojen ja -tukirakenteiden käyttö kudosteknologiassa

Kudosteknologian  perusperiaatteena  on  kehon  pahasti  vahingoittuneiden  kudosten  ja  elinten 

korvaaminen  ja  parantaminen.  Autograftit  ja  allograftit  ovat  eniten  kudoksen  tai  elimen

korvaamisessa kliinisesti käytettäviä hoitomuotoja. Autograftit ovat kudossiirteitä potilaan omasta 

elimistöstä ja allograftit ovat toisesta saman lajin yksilöstä otettu kudos- tai elinsiirre.111 Kuitenkin 

rajallinen  saatavuus,  riski  taudin  kulkeutumisesta,  siirteen  sivuilla  oleva  kipu,  puutteellinen 

kudosten yhteensulautuminen, luovuttajapuolen mahdolliset sairaudet ja kustannukset ovat joitain 

kudossiirteiden käyttöä rajoittavia tekijöitä.  Immuunivastetta tehostavat apuaineet sekä nopeasti 

kehittyvä  kudosteknologia  edistävät  kudoksen/elimen  korvaamista  solujen  ja  biomateriaalien 

avulla,  minkä  myötä  auto-  ja  allografteilla  saavutetaan  menestyksekkäitä  eloonjäämistilastoja. 

Monenlaisia polymeereja ja keramiikkaa tai niiden yhdistelmiä on tutkittu kudosteknologian eri 

näkökulmista.  Eri  käytössä  olevien  luonnon  ja  synteettisten  polymeerien  joukossa  kitiini  ja 
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kitosaani  ovat  vaikuttaneet  hyvin  lupaavilta  lääketieteellisen  kemian  alalla.  Kudosteknologia 

voidaan jakaa eri segmentteihin kudoksen tai elimen tyypin perusteella.111 Seuraavissa kappaleissa 

on  kerrottu  tarkasti  kitosaanin  hyödyntämisestä  luun,  nivelsiteiden,  ruston,  jänteiden,  maksan, 

hermoston ja ihon korvaamisessa.

 5.1.1.1 Luu

Luukudosteknologia on kiehtova ja mielenkiintoinen kudosteknologian osa-alue, joka on saanut 

tutkijat  ja  lääkärit  kiinnostumaan  ihmisen  luun  keinotekoisesta  uudistamisesta.  Luu,  suurin 

ihmiskehon osa, on jäykkää, vahvaa, pitkälle erikoistunutta, järjestäytynyttä ja tiheää sidekudosta. 

Se  osallistuu  useisiin  elintoimintoihin  ja  koostuu  soluista,  orgaanisesta  ja  epäorgaanisesta 

matriisista.  Hiilihappopitoinen hydroksiapatiitti  (HAp) muodostaa  epäorgaanisen  matriisin,  kun

taas suurin osa orgaanisesta matriisista on kollageenia. Lisäksi orgaaninen matriisi sisältää muita 

kasvutekijöitä ja kollageenittomia proteiineja.112

Kuten kaikkiin muihinkin kudosteknologian osa-alueisiin, myös luukudossuunnitteluun kuuluu 

tukirakennemateriaalin suunnittelu. Tukirakennematriisin kehittämisessä käytettävät biomateriaalit 

ovat  polymeerejä  (luonnon  tai  synteettisiä),  luonnon  polymeerien  ja  synteettisten  polymeerien 

sekoituksia,  keramiikkaa  tai  polymeeri-keraamikomposiitteja.113 Vaikka  kitiini-  ja 

kitosaanimatriiseilla on paljon etuja, kuten biohajoavuus, bioyhteensopivuus, käsittelyn helppous, 

joustavuus  ja  huokoisuus114,   ne  ovat  mekaanisesti  heikkoja  ja  epästabiileja,  eli  voivat  hajota 

kuormitettaessa.  Siksi  kitiini-  ja  kitosaanipolymeerien  sekoituksista  on  kehitetty  parempia 

vaihtoehtoja  parantamaan  tukirakennematriisin  mekaanista  lujuutta  ja  toimimaan

osteokonduktiivisena eli luun kasvua ohjaavana matriisina. Li ym. kehittivät huokoisen rakenteen 

omaavan  kitosaani-hybridialginaatin,  jonka  mekaaninen  lujuus  oli  tarpeeksi  suuri  kestämään 

puristusta.  Tämä  mekaanisen  lujuuden  vahvistuminen  katsottiin  johtuvan  vahvoista 

ionivuorovaikutuksista kitosaanin ja alginaatin välillä. Vastaavasti kitosaanin mekaaninen lujuus 

parani  lisäämällä  poly(lakto-glykoli)happoa  (lactic-co-glycol  acid)  (PLGA)  (20)  (Kuva  14).115 

Kitosaanin  -NH2 ryhmä  toimii  nukleofiilinä  ja  reagoi  PLGA:n  glykolihaposta  peräisin  olevan 

yksikön  karboksyyliryhmän  kanssa  (vaihe  1),  jolloin  muodostuu  mekaanisesti  lujempaa 

kitosaanipolymeerikonjugaattia (vaihe 2) (Kuva 15).116 
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Kuva 14. Rakennekaava PLGA:n (20) toistuvista yksiköistä. X on maitohaposta peräisin olevien  

yksiköiden lukumäärä ja y on glykolihaposta peräisin olevien yksiköiden lukumäärä.115

Kuva  15.  Kitosaanin  ja  PLGA:n  välinen  reaktio,  jossa  muodostuu  mekaanisesti  lujempaa  

kitosaanipolymeerikonjugaattia.116

Jiang ym. kehittivät huokoisia mikropallotukirunkoja sintraamalla yhteen komposiittikitosaania 

ja PLGA:a. Sintraustekniikkaa käytettiin tavanomaisesti käytetyn kylmäkuivaustekniikan sijaan, 

sillä jälkimmäisen uskottiin vähentävän tukirungon mekaanista lujuutta. Sekä sintrauslämpötilan 

että -ajan kasvu paransivat osaltaan mekaanista lujuutta. Huokostilavuus kuitenkin laski.117,118 Luun 

muodostuksen  nopeuttamiseksi  ja  materiaalin  hajoamisen  vähentämiseksi  valmistettiin 

hepariinimodifioitu  kitosaani-PLGA.  Lisäksi  ihmisen  luun  morfogeneettinen
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rekombinanttiproteiini-2 (rhBMP-2, recombinant human bone morphogenetic protein-2) sidottiin 

hepariiniin parantamaan osteoblastien lisääntymistä ja erilaistumista ja siten edistämään nopeaa 

luun  muodostumista.  Kun  tätä  ilmiötä  analysoitiin  elävässä  organismissa,  huomattiin,  että 

kitosaani-PLGA tukiranka hajosi kuuden viikon kuluessa ja aiheutti kroonisen tulehdusreaktion, 

joka  haittasi  mineralisaatiota  ja  luun  muodostumista.  Sen  sijaan  hepariinin  ja  rhBMP-2:n 

synergistinen  eli  kahden  vaikuttajan  samansuuntainen  vaikutus  edisti  sidekudoksen 

muodostumista, minkä jälkeen sidekudos edelleen mineralisoitui ja johti luun muodostumiseen. 

Siten em. tutkimus vahvisti osteoinduktiivisten tekijöiden, eli hepariinin ja rhBMP-2:n, tärkeyttä ja

tämän myötä  voitiin  vahvistaa  osseointegroitumisen ja  luun muodostumisen tapahtuvan,  toisin 

kuin  kitosaani-PLGA  tukirakenne  matriisilla.119 Osseointegraatiolla  tarkoitetaan  suoraa

rakenteellista  ja  toiminnallista  yhteyttä  luun  ja  implantin  pinnan  välillä,  ts.  luun  ja  implantin 

yhteensulautumista.120 

Mano ym.  kehittivät  lisäksi  poly(L-laktidihappo)kitosaani  (PLLA-CS) (22)  hybridirakenteita 

luun  uusiutumisen  helpottamiseksi.  He  indusoivat  esikalkkiutumisen  liottamalla  tukirakenteen 

Ca2+- ja PO4
3–-liuoksiin parantamaan tukirakenteen osteokonduktiivisia ominaisuuksia.121

Kuva  16.  Kitosaanin  kemiallinen  modifionti  poly(L-laktidihapolla) (21).  Yhdisteiden  välisessä  

kondensaatioreaktiossa  kitosaanin  aminoryhmä  reagoi  PLLA:n  karboksyyliryhmän  kanssa  ja  

samalla irtoaa vesimolekyyli sivutuotteena. Samalla muodostuu amidisidos. Tuotteeksi saadaan  

poly(L-laktidihappo)kitosaania (22).122 
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Edellämainittujen  luukudosteknologian  kitiini-  ja  kitosaanipolymeerisekoituksiin  liittyvien 

tutkimusten  perusteella  voidaan  todeta,  että  useita  modifikaatioita  ja  yhdistelmiä  on  ryhdytty 

valmistamaan  tarkoituksena  parantaa  kitiinin  ja  kitosaanin  mekaanisia  ominaisuuksia,  joko 

substituoimalla  luonnon-  tai  synteettisiä  polymeerejä  tai  synteettisillä  menetelmillä,  kuten 

sintraamalla korkeassa lämpötilassa, venyttämällä sulassa olomuodossa tai saostamalla (multilayer 

deposition). Tutkimuksissa on pyritty säilyttämään tukirakenteen huokoinen rakenne, parantamaan 

niiden osteokonduktiivisuutta käyttämällä esikalkkeuttamista tai kasvutekijöitä sekä vähentämään 

materiaalin hajoamista ja nopeuttamaan luun muodostumista elävässä organismissa.

 5.1.1.2 Rusto

Ruston rappeutuminen johtuu tavallisesti geneettisistä poikkeavuuksista, vammasta tai sairaudesta,

mikä  saattaa  lopulta  vaatia  kirurgisia  toimenpiteitä,  lähinnä  korvausleikkauksia.  Vaikka 

leikkauksella voidaan saavuttaa hetkellinen helpotus, voi pidemmän ajan kuluessa alkaa esiintyä 

eri  komplikaatioita,  kuten  kipua  ja  rustoa  sisältävä  uloke  voi  menettää  toimintansa.123 

Rustokudosteknologialla  pyritään  luomaan  täysin  parantunut,  toiminnallinen  ja  arveton  kudos, 

joka voisi ylittää tällä hetkellä ruston rappeumaan saatavilla olevat hoitomuodot. Solutukirakenne 

on  yksi  tämän  kudosteknologian  sovellutuksista.  Sen  vaatimuksena  on,  että  solut  voivat  olla 

vuorovaikutuksessa  keskenään,  erotettavissa  toisistaan  ja  niiden  on  pysyttävä  toiminnassaan 

käytettävässä matriisissa.

Glykosaminoglykaanit  (GAG)  (23)  tarjoavat  stimuloivan  ympäristön  ruston  uusiutumiselle. 

Kitosaani  puolestaan  stimuloi  kondrogeneesiä  eli  ruston  muodostumista,  sillä  kitosaanilla  on

samankaltainen  rakenne,  kuin  nivelrustoissa  esiintyvillä  glykosaminoglykaaneilla  ja 

hyaluronihapolla (HA) (24). 
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Eräässä  tutkimuksessa  kitosaaninäytteet  valmistettiin  huokoisten  tukirakenteiden  sisälle 

jäädyttämällä  ja  kylmäkuivaamalla.  Sian  kondrosyytit  eli  rustosolut  istutettiin  näiden

tukirakenteiden päälle,  minkä jälkeen tämän pyörivään bioreaktoriin viljellyn solutukirakenteen 

kondrogeneesiä  analysoitiin  28  päivän  ajan.  Vaikka  sian  korvalehden  kondrosyyttien  pyöreää 

muotoa  yritettiin  pitää  tukirakenteessa  yllä,  mikrohuokoset  rajoittivat  solujen  tunkeutumista 

tukirakenteen sisään. Solunulkoisen matriisin (ECM, extracellular matrix) pinnoittuminen rajoittui 

tukirakenteen  reunoille.124 Kitosaanitukirakenteen  huokoisen  rakenteen  ja  makrohuokoisen 

tukirakenteen  yhdistäminen  voisi  osoittautua  hyödyllisemmäksi  tällaisille  pitkän  aikavälin 

soluviljelmille.  Tämä todistettiin  Griffonin ym.  tekemässä tutkimuksessa,  jossa suurihuokoinen 

kitosaanisieni  kehitti  homogeenisen  solumatriisisaostuman  neljä  viikkoa  kestäneen  aktiivisen 

viljelmän jälkeen.125

Kondrosyyttien  kasvua  vahvistettiin  muuntuvalla  kasvutekijä-β:lla  (TGF-β,  transforming

growth  factor-β),  jota  vapautui  kitosaanipohjaiseen  tukirakenteeseen  sisällytetyistä 

kitosaanimikropalloista.  Kasvutekijän  vapautuminen  oli  vähäistä,  mutta  se  osoitti  merkittävää 

parannusta  kontollitukirakenteisiin.126,127 Kitosaani  ja  kollageeni  muodostivat  makrohuokoisen

levyn ristisilloituttuaan genipiinin (25) kanssa ja osoittautuivat kanin kondrosyyteille sopivaksi. 

Solut  eivät  erilaistuneet,  mutta  levittäytyivät  hyvin  huokospinnoille.128 Genipiini  on  gardenia 

kasvin hedelmäuutteessa esiintyvä kemiallinen yhdiste, joka on erinomainen luonnosta peräisin 

oleva proteiinien, kollageenin, gelatiinin ja kitosaanin ristisilloittaja. Genipiinillä ristisilloitetulla 

kitosaanilla  voidaan  tuottaa  sinistä  väriä  fluoresoivaa  hydrogeeliä,  jota  käytetään  mm.  ruston 

korvikkeena  sekä  ihmisten  ja  eläinten  haavojen  parantamisessa.129 Kaaviossa  3  on  esitetty

kitosaanin ja genipiinin välisen ristisilloittumisen mekanismi.
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Kuva 17. Genipiinin (25) rakennekaava.

Kaavio 3. Kitosaanin ristisilloitus genipiinillä neutraaleissa olosuhteissa.130 
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Kitosaanin  ristisilloitusmekanismi  genipiinillä  on  erilainen  eri  pH-arvoissa.  Happamissa  ja 

neutraaleissa olosuhteissa  kitosaanin aminoryhmä tekee nukleofiilisen hyökkäyksen genipiinin C-

3:een,  mitä  seuraa  genipiinin  dihydropyraanirenkaan  avautuminen  ja  tertiäärisen  amiinin 

muodostuminen. Tämä on reaktion nopea vaihe (A). Jälkimmäisessa hitaassa reaktiossa tapahtuu 

nukleofiilinen substituutio genipiinin esteriryhmään ja muodostuu amidi (B). Samanaikaisesti voi 

tapahtua polymerisoitumista jo kitosaanin aminoryhmiin liittyneiden genipiinimolekyylien välillä, 

mikä  voisi  johtaa  siihen,  että  ristisilloittuminen  kitosaanin  aminoryhmiin  tapahtuisi  lyhyiden 

yhdistyneiden genipiiniketjujen kautta. Hydrogeelin tumman sininen väri johtuu siitä, että ilmalle

altistuessaan happiradikaalit  indusoivat  samanaikaisesti  genipiinin  polymerisoitumista  sekä  sen 

reaktiota aminoryhmien kanssa.129

Aikaisemmin  todettiin  kitosaanilla  olevan  veren  hyytymistä  estäviä  vaikutuksia. 

Kitosaanipohjaisia tukirakenteita hyödynnettäessä kitosaani voidaan yhdistää glyseroli-3-fosfaatin 

(26)  kanssa,  jolloin  saadaan  ruiskutuskelpoinen  seos,  joka  geeliytyy  esim. 

mikromurtumatekniikalla luodun verihyytymän kanssa ja geeliä voidaan hyödyntää edelleen.131,132 

Eräässä  tutkimuksessa  kitosaani  glyseroli-3-fosfaattia  istutettiin  osteokondraalisen  alueen 

vammoihin.  Kahdeksan  viikon  kuluttua  tutkimuksen  aloituksesta  hyaliiniruston  muodostus  oli 

täydellinen ja osoittautui, että pluripotenttiset eli moneksi eri solutyypiksi erilaistumaan kykenevät 

kantasolut  kulkeutuivat  stimuloidusta  luuytimestä  ja  erilaistuivat  kondrosyyteiksi  ympäristössä,

jossa verihyytymä luotiin.133,134

26

Kitosaanin  ja  kitosaanikomposiittien  ruiskutettavat  hydrogeelit  ovat  osoittaneet  merkittäviä 

vaikutuksia rustojen uudistamisessa,  koska ne ovat hyvin samankaltaisia natiivin solunulkoisen 

matriisikudoksen (ECM) kanssa, jolloin niitä voidaan pitää keinotekoisena ECM:na. Hydrogeelien 

on osoitettu nopeuttavan haavan paranemista.135-137

Stimuloimalla natiivin ruston ECM:a, hydrogeelien lisäksi myös kuitumaisten tukirakenteiden 

on  osoitettu  edistävän  kondrogeneesiä.  Kitosaanin  komposiittimateriaaleista  on  kehitetty 
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kuitutukirakenteita, jotka ovat osoittaneet ECM:n pinnoittuvan kuitumateriaalilla kondrosyyteille 

sopivan  viljelyajan  jälkeen.   Vaikka  kondrosyyttien  lisääntymistä  rajoittaa  kondrosyyttien 

kationinen  varaus,  voidaan  solujen  erilaistuminen  saavuttaa  myöhemmässä  ECM:n 

pinnoituksessa.138

5.1.1.3 Jänteet ja nivelet

Jänteet  ja  nivelet  ovat  suhteellisen  vähän  soluja  sisältäviä  kudoksia,  joiden  onnistunut 

parantuminen  loukkaantumisen  jälkeen  riippuu  niiden  anatomisesta  sijainnista,  läsnäolevista 

verisuonista sekä menetetyn kudoksen määrästä.139,140

Autologinen  kantasolusiirto  on  yleisesti  käytetty  hoitomuoto  ja  se  johtaa  usein 

suboptimaaliseen  eli  lähes  täydelliseen  paranemiseen  muodostuvan  arpikudoksen  johdosta.

Autologisessa  hoidossa  potilaaseen  istutetaan  hänestä  itsestään  kerättyjä  autologisia  eli 

vertamuodostavia soluja. Nykyisiä hoitomuotoja korvataan kudosteknologian menetelmillä, jotka 

sisältävät  mm.  itseuudistumis-tekniikoita.  Natiivin  jänne-/nivelkudoksen anatomia  ja  fysiologia 

huomioon  ottaen  ideaalisen  kudosteknologian  tuotteen  tulisi  jäljitellä  natiivia 

kollageenikuitunippua,  jonka  perusvahvuutta  vahvistavat  itseuudistuvat  katalyytit,  kuten 

kantasolut,  kasvutekijät  ym..  Siksi  jänne-/nivelkudosteknologiassa  kehiteltyjen  tukirakenteiden 

täytyy olla yhtä voimakkaita ja tukevia, kuin syntyperäinen kudos. Tärkein täytettävä kriteeri on 

korkea  vetolujuus.  Majima  tiimeineen  tutkivat  alginaatti-kitosaani  polyionikompleksien 

soveltuvuutta  jänne-  ja  nivelkudosteknologian  sovelluksiin  ja  totesivat,  että  kitosaanikuidut 

parantavat  jänteiden  ja  nivelsiteiden  sidekudoksen  soluväliainetta  tuottavien  perussolujen,

fibroblastien,  tarttuvuutta.  Kitosaanin  kationinen  luonne  muodostaa  elektrostaattisia 

vuorovaikutuksia  anionisten  GAG-  molekyylien,  proteoglykaanien  ja  muiden  negatiivisesti 

varautuneiden yhdisteiden kanssa. Siksi alginaatti-kitosaani polyelektrolyyttikompleksit parantavat 

solujen kiinnittymistä alginaattikuituihin.141

Hyaluronihapolla  pinnoitettujen  kitosaanikuitujen  on  osoitettu  parantavan  solukiinnittymisen 

lisäksi  myös  mekaanista  lujuutta.142 Kiertäjäkalvosimen  uudelleenrakentamista  on  tutkittu 

käyttämällä  kitosaani/HA  -komposiittikuituja  kanin  alemman  lapalihaksen  kiinnittävään 

jänteeseen.  Tutkimuksesta  raportoitiin  tyypin  І kollageenin  kerrostuvan vain  komposiittikuituja 

sisältäviin  fibroblasteihin,  heijastaen  siten  tehokkaiden  solujen  ja  tukirakennematriisin 

vuorovaikutuksen  tärkeyttä  kudosten  uudelleenrakentamisessa.143 Samanlaiset  tulokset  saatiin
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myos  toisessa  tutkimuksessa,  jossa  tutkittiin  kitosaanipohjaisten 

hyaluronaanihybridipolymeerikuitujen  käyttöä  nivelsiteiden  jälleenrakennuksessa.144 

Kiertäjäkalvosimen uudelleenrakennuksessa on käytetty myös kitiinikuituja ja tutkimukset ovat 

osoittaneet,  että  kitosaanin  tavoin  kitiini  tukee  loukkaantuneen  jänteen  in  vivo uudistamista. 

Lisäksi kitiini tehosti kollageenin kerrostumista, mutta muodosti myös arpikudosta.145

5.1.1.4 Iho

Kitiiniä  ja  kitosaania  on  käytetty  laajalti  ihoa  korvaavina  materiaaleina  ihokudosteknologiassa 

johtuen  niiden  hemostaattisista  ominaisuuksista.  Ne  nopeuttavat  kudosten  uudistumista  ja 

stimuloivat  kollageenin  muodostumista  fibroblasteissa.146,147 Puuvillakuituja  muistuttavien

kitosaanikuitujen  on  raportoitu  parantavan  haavan  paranemista  edistäen  nopeaa

polymorfonukleaaristen-  (PMN) eli  liuskoittuneen tuman omaavien valkosolujen tunkeutumista 

haava-alueelle.148 Perus fibroblastikasvutekijään (basic fibroblast growth factor, bFGF) sisällytetyn 

kitosaanin on myös osoitettu edistävän haavan paranemista.149 Alginaattiin yhdistetyn kitosaanin ja

siitä  tehtyjen  polyelektrolyyttikompleksikalvojen  (polyelectrolyte  complex,  PEC)  on  todettu 

olevan stabiileja jopa muuttuvissa pH:issa. Kalvojen on myös todettu nopeuttavan viiltohaavojen 

paranemista rotilla.150

Ihokudosteknologiassa on tehty useita eri tutkimuksia. On valmistettu mm. bioyhteensopivia 

huokoisia  kitosaani/kollageeni-tukirakenteita,  jotka  saivat  fibroblastit  tunkeutumaan  sisäänsä 

ympäröivästä  kudoksesta.151 Toisessa  tutkimuksessa tutkittiin  haavan paranemista  hiirillä.  Siinä 

antibakteerinen  kitosaania  sisältävä  side  vähensi  merkittävästi  haavassa  olevien  tulehtuneiden

solujen  määrää  sekä  tehosti  haavan  paranemista  ja  ihokudoksen  uusiutumista.152 Eräässä 

tutkimuksessa  kehitettiin  atelokollageenin  ja  kitosaanin  komposiittigeeliä  parantamaan 

haavakohtia, joista on esim. poistettu luomi kirurgisesti tai otettu koepala.153 Atelokollageeni on

tärkeä  eläinproteiini,  jota  käytetään  paljon  bioyhteensopivana  biomateriaalina  mm. 

lääkeaineteknologiassa.154 Tämä  komposiittigeeli  osoitti  parantavan  solujen  kiinnittymistä, 

lisääntymistä,  vaellusta  kohteesta  toiseen  sekä  kollageenin  kerrostumista.  Lisäksi  geelillä 

käsitellyissä  haavoissa  esiintyi  tavallista  enemmän  verihiutalekasvutekijöitä  (platelet  derived 

growth  factor,  PDGF)  ja  hermokasvutekijöitä  (nerve  growth  factor,  NGF),  jotka  puolestaan 

kohottivat antioksidanttien määrää sekä vähensivät lipidiperoksidaatiota. Tulokset osoittivat, että 

kollageeni/kitosaani-komposiittigeeli voisi helpottaa uuden ihokudoksen muodostumista.153
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Ihokudosteknologiassa  on  kehitetty  myös  kitosaani/kollageeni-komposiittikalvoja 

valmistamalla ne dehydrogenaatiolla kuumissa olosuhteissa. Tutkimuksessa kalvot levitettiin koko 

paksuudeltaan koekanien haavojen päälle ja tämän havaittiin tehostavan kudoksen uusiutumista.155

Tutkimusten  perusteella  kitosaanin  on  todettu  olevan  yksi  vakuuttavimmista  ehdokkaista 

ihokudoksen  uudistamiselle  sen  ainutlaatuisten  fysikaalis-kemiallisten  ja  biologisten 

ominaisuuksiensa vuoksi.3

5.1.1.5 Maksa

Mm. bioyhteensopivuuden ja hemostaattisten ominaisuuksiensa myötä kitiinillä ja kitosaanilla on 

sovelluksia myös maksakudosteknologiassa. Syy miksi kitiini- ja kitosaanikalvoja ja tukirakenteita 

on  alettu  hyödyntää  maksakudoksen  uudistamisessa  on  se,  että  niiden  rakenteista  löytyy

glukosaminoglykaania  (GAG),  jotka  ovat  maksan  ECM:n  pääkomponentteja.156-158 Lisäksi 

kitosaanin ja sen GAG-kompleksien on todettu  muokkaavan verisuonten endoteelin ja sileiden 

lihassolujen toimintaa.159

Myös  maksakudosteknologiassa  on  tehty  useita  eri  tutkimuksia  kitosaaniin  liittyen.  Mm. 

ristisilloittamalla valmistetun kitosaani/kollageenimatriisin on osoitettu parantavan maksasolujen 

ja veren yhteensopivuutta.160 On myös kehitetty kitosaani/kollageeni/hepariinimatriisia istutettavan

biokeinotekoisen  maksan  sovelluksiin  ja  matriisi  on  osoittautunut  hyvin  veren  kanssa 

yhteensopivaksi.161 Eräässä  tutkimuksessa  kitosaania  modifioitiin  galaktoosijäännösten  (27) 

kanssa.  Galaktosyloitu  kitosaani  (galaktosylated  chitosan,  GC)  (28)  paransi  maksasolujen 

kiinnittymistä.  Lisäksi GC:lla oli  kitosaania enemmän maksaa suojaavaa aktiivisuutta,   sillä se

kiinnittyi spesifisesti maksasolujen asialoglykoproteiinireseptoreihin.162,163
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Kuva  18.  Galaktoosin  (α-D-galaktopyranoosi)  (27)  ja  galaktosyloidun  kitosaanin  (28)  

rakennekaavat.163

Myös alginaatti/GC-tukirakenteiden on havaittu  parantavan maksasolujen  kiinnittymistä.  On 

kehitetty myös fruktoosikonjugoituja kitosaanitukirakenteita, jotka saivat aikaan soluaggregaattien 

muodostumisen ja sitä myötä paransivat maksalle spesifisiä metabolisia toimintoja ja solutiheyttä.3 

Kitosaanikalvoilla  on  osoitettu  olevan  merkittäviä  maksalle  spesifisiä  toimintoja  verrattuna 

modifioituihin synteettisiin kalvoihin ja tutkimusten tulokset ovatkin osoittaneet kitosaanikalvojen 

olevan sopivia maksakudosteknologian sovelluksiin.164

Vaikka  edellämainittujen  kitosaanikalvojen  ja  -tukirakenteiden  on  todettu  olevan  sopivia

maksakudosteknologian  sovelluksiin,  on  niiden  testaaminen  rajoitettu  kuitenkin  vain 

koeputkiolosuhteisiin.3

 5.1.1.6 Hermo

Fysikaalis-kemiallisten  ja  biologisten  ominaisuuksiensa,  kuten  biohajoavuuden  ja 

bioyhteensopivuuden,  johdosta  kitiiniä  ja  kitosaania  on  tutkittu  paljon  hermokudoksen 

uudistamiseen  liittyviä  sovelluksia  varten.  Haipeng  ym.  tutkivat  mahdollista  hermosolujen 

kiinnittymistä kitosaanikalvoihin ja sen vaikutusta ääreishermoston korjaukseen. He havaitsivat,

että  hermosolujen kasvettua eri  kitosaanimateriaaleissa,  niiden kiinnittyminen,  leviäminen sekä 

kasvu  lisääntyivät.165 Toisessa  tutkimuksessa  kitosaanikuidut  tehostivat  Schwannin  solujen 

51



(Schwann  cells,  SCs)  adheesiota,  vaellusta  sekä  nopeaa  lisääntymistä  ja  Schwannin  solut 

puolestaan  uudistivat  hermojärjestelmän  Büngnerin  sidoksia.  Büngnerin  sidokset  ovat  tärkeitä 

hermojärjestelmän aksoneiden uudistamisessa.166,167 

Edellä  mainitusta  huolimatta  vain  melko  harvoissa  kliinisissä  tutkimuksissa  on  sovellettu 

kitosaanitukirakenteita  ääreishermoston vikojen korjaamisessa.  Eräässä tutkimuksessa käytettiin 

kitosaani/polyglykolihaposta  (poly(glykol  acid),  PGA)  (29)  tehtyjä  keinotekoisia 

hermosiirrännäisiä  potilaan  kyynärpäässä  olleen  35  mm  pitkän  hermovian  korjaamiseen. 

Istutuksen jälkeen hermon motoriikan ja aistitoimintojen todettiin palautuneen hitaasti 3 vuoden

tarkastelujakson  aikana.168 Vastaavanlaista  menetelmää  käytettiin  55-vuotiaan  miespotilaan 

oikeassa kyynärvarressa olleen 30 mm pitkän hermovaurion korjaamiseen. Merkittäviä tuloksia 

havaittiin  36  kuukautta  istutuksen  jälkeen.169 Nämä  tyydyttävät  tulokset  osoittavat,  että 

kitosaani/PGA:n keinotekoiset hermosiirrännäiset voisivat olla lupaava lähestymistapa hermoston 

uudistamiselle. 

              29

Kuva 19. Polyglykolihapon (29) rakennekaava.170 

 5.2. Kitiini- ja kitosaanikalvojen ja -tukirakenteiden käyttö lääkeaineiden ja 

kasvutekijöiden annostelussa

Kudoksen uudistumiseen liittyy useita monimutkaisia biologisia prosesseja,  kuten kemotaksiaa,

solujen jakaantumista, uudissuonittumista sekä ECM:n proteiinien synteesejä. Kemotaksiassa solu 

liikkuu  ärsykeaineen  gradienttipitoisuuden  mukaan  joko  ärsykettä  kohti  tai  siitä  poispäin. 

Ärsykeaineena  toimii  jokin  kemiallinen,  houkuttimena  tai  karkottimena  toimiva  aine.171 

Kasvutekijöillä,  kuten  bFGF:lla  ja  TGF-β:lla,  on  tärkeitä  tehtäviä  kudosten  korjaantumisen 

alkuvaiheissa  ja  ylläpitämisessä.172 Kasvutekijät  sitoutuvat  aktiivisiin,  spesifisiin  ja  suuren 

affiniteetin omaaviin kohdesolujen solukalvojen reseptoriproteiineihin.173 Reseptoreiden aktivointi 
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johtaa lopulta monien haavan paranemiseen liittyvien prosessien stimuloitumiseen.174 Seuraavissa 

kappaleissa on lyhyet  tiivistelmät  kitiini-  ja  kitosaanikalvojen  ja  -tukirakenteiden sovelluksista 

lääkeaineiden ja kasvutekijöiden annostelussa.

 5.2.1 Sovelluksia lääkeaineiden annostelussa

Kitiinistä  ja  kitosaanista  on  kehitelty  monia  erilaisia  sovelluksia  liittyen  lääkeaineiden

annosteluun. Eräässä tutkimuksessa kitosaanista valmistettiin märkäkehruutekniikalla lääkeaineita 

eluoivia  istutuksia  täyttämällä  kitosaanitukirakenteita  syöpälääkkeenä  käytettävällä  5-

fluorourasiilillä  (30).  Täytön  tehokkuus  jäi  hyvin  alhaiseksi  johtuen  lääkeaineen 

hydrofiilisyydestä.  Täytön  jälkeen  tapahtui  puhkeama,  jota  seurasi  jatkuva  lääkeaineen 

vapautuminen.  Tämän  johdosta  näiden  lääkeaineella  täytettyjen  tukirakenteiden  todettiin 

soveltuvan pitkäaikaisiin terapeuttisiin sovelluksiin.175 Lin ja Yeh kehittivät huokoisia, lääkeainetta

vapauttavia tukirakenteita ristisilloittamalla kitosaania ja pektiiniä (Kuva 20). Ristisilloituttuaan ne 

muodostavat  polyelektrolyyttikompleksin,  kun pektiinin anionisen COO- -ryhmän ja  kitosaanin 

NH3
+ -ryhmän  välille  muodostuu  ns.  ioniristisilta.   Reaktioliuosten  valmistus  aloitettiin 

liuottamalla kitosaania (96 % DA) 2 v/v-% etikkahappoliuokseen. Pektiini liuotettiin deionisoituun

veteen.  Tämän  jälkeen  liuokset  yhdistettiin  ja  niitä  sekoitettiin  1  h  ennen  tukirakenteiden 

valmistusta.  Tukirakenteet  valmistettiin  laittamalla  polymeeriliuosta  2  ml  lasiputkeen  ja  sitä 

pakastettiin  yön  yli  -20  °C:ssa. Jäädytyksen  jälkeen  näytteet  kylmäkuivattiin.  Tukirakenteita 

neutraloitiin  0,5  M  NaOH-liuoksessa  30  min,  jonka  jälkeen  ne  huuhdeltiin  kolme  kertaa 

deionisoidulla vedellä, dehydratoitiin etanolilla ja lopuksi ilmakuivattiin. Työssä tutkittiin myös 

lääkeaine  pentoksifylliinin  (pentoxifyllin,  PTX)  (31)  vapautumistehokkuutta.  Kullekin  kuivalle 

tukirakennelevylle  laitettiin  50  μl pentoksifylliiniä  (20  mg/ml)  ja  levyt  jätettiin  kuivumaan 

huoneen  lämpötilaan  yön  yli.   Kolmeen  100  ml  fosfaattipuskuroitua  suolaliuosta  (phosphate-

buffered saline, PBS) sisältävään dekantterilasiin sijoitettiin kymmenen tukirakennelevyä. Kaikki 

dekantterit olivat koko testin ajan sekoittajassa (50 rpm). Tietyin väliajoin näyte-erästä otettiin 100

ml PBS näyte ja se korvattiin samalla määrällä PBS:a. PTX:n absorbanssit 274 nm:ssa mitattiin 

spektrofotometrillä  ja  ne  muunnettin  pitoisuuksiksi  [M(μg/ml)]  standardikäyrän  avulla.  PTX:n 

vapautumistehokkuus  laskettiin  kaavalla  [(M/100  μg/ml)]  ×  100  %.  Kun  kaikki  PTX  oli 

vapautunut kymmenestä levystä, kaikkien kolmen dekantterin sisältämän PTX:n yhteispitoisuus 
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oli  100  μg/ml.176 Eräässä  toisessa  työssä  yhdistettiin  PTX:a  alginaatti-kitosaanin  kanssa

ionisilloittamalla.177

30                                                                    31

Kuva 20. Syöpälääkkeenä käytettävän 5-fluorourasiilin (30) ja ääreisvaltimotaudin aiheuttamien

lihaskipujen hoidossa käytettävän pentoksifylliinin (31) rakennekaavat.

Kuva 21. Havainnekuva kitosaanin ja pektiinin välisestä ioniristisillasta.
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Toisin  kuin  käytettäessä  PTX:llä  täytettyjä  kitosaanitukirakenteita,  alginaatilla  ristisilloitettu 

kitosaanitukirakenne turposi  vähemmän ja siten PTX:n vapautuminen oli  vähäisempää. Lisäksi 

alginaatti-kitosaanitukirakenteella  oli  suurempi  vetolujuus  ja  se  oli  vastustuskykyisempi 

entsymaattista hajoamista vastaan.  Eräässä työssä käytettiin  82 % deasetylaatioasteen omaavaa 

kitosaania.  Tästä  kitosaanista  tehtyjen  kitosaani-alginaattitukirakenteiden  PTX:n 

vapautumisnopeus  oli  hidas,  mikä  suosi  sen  tehokasta  käyttöä  tulehdusreaktioiden 

hillitsemiseen.177 β-Syklodekstriinit  (β-CD) (32)  ovat  syklisiä  oligosakkarideja,  jotka  koostuvat 

seitsemästä  α-(1→4)-sidoksella  yhdistyvästä  glukopyranoosi  alayksiköstä  (Kuva  22).  Niillä  on

hydrofiilinen ulkopinta ja sisäpinta muodostaa hydrofobisen ontelon. Ontto lipofiilinen keskiontelo 

voi  ottaa  sisäänsä  hydrofobisia  vierasmolekyylejä  hydrofobisten  vuorovaikutusten  välityksellä. 

Tiedetään,  että  syklodekstriinien kompleksit  voivat  parantaa merkittävästi  huonosti  liukenevien 

lääkeaineiden  vesiliukoisuutta  ja  sitä  myötä  hauraiden  yhdisteiden  stabiiliutta  sekä  niiden 

kontrolloitua vapautumista.178 Eräässä työssä kehitettiin kitosaanilla oksastettua β-syklodekstriiniä 

(chitosan-grafted-β-cyclodextrin,  CS-g-β-CD)  käyttämällä  kitosaania  ja  karboksimetyyli-β-

syklodekstriiniä (carboxymethyl-β-cyclodextrin, CM-β-CD). Tässä työssä todettiin, että kitosaanit, 

joiden keskimääräinen molekyylimassa on 2x104 Da ja joiden deasetylaatioaste on 75-85 %, voivat 

olla  käyttökelpoisia  oksastamiseen  ja  nämä  oksastetut  materiaalit  toimivat  tehokkaina 

lääkkeenkuljetussysteemeinä  kontrolloiduissa  lääkeaineannostelun  sovelluksissa.179  β-

Syklodekstriinien  ja  kitosaanin  eduista,  kuten  niiden  kyvystä  muodostaa  inkluusiokomplekseja 

vierasmolekyylien  kanssa,  mukoadheesiosta  ja  antimikrobisista  ominaisuuksista  johtuen, 

kitosaanilla  oksastettua  β-CD:a  on  syntetisoitu  monissa  tutkimuksissa.  Inkluusiokompleksin 

muodostuksessa  rasvaliukoinen  molekyyli  tai  sen  rasvaliukoinen  osa  liittyy  syklodekstriinin 

hydrofobiseen  onkaloon  (Kuva  23).180 Tämä  johtaa  erityyppisiin  kantajiin,  joilla  voi  olla 

kerrannaisvaikutuksia,  kuten inkluusio,  koon spesifisyys,  β-CD:n toimiminen kuljettajana,  sekä 

polymeerimatriisin kyky vapauttaa aineita kontrolloidusti. Sajomsang ym. tutkivat vesiliukoisia β-

CD-oksastettuja kitosaanijohdannaisia (QCD-g-CS) (33) (Kuva 24) ja eugenolia uudentyyppisenä 

mukoadheesivisena lääkeainekantajana. Eugenoli (EG) (4-allyyli-2-metoksifenoli) (34) (Kuva 25) 

on  neilikkaöljyn  fenolinen  pääkomponentti,  jolla  on  havaittu  olevan  useita  biologisia

aktiivisuuksia, kuten tulehdusta helpottava vaikutus181 , kipua lievittävä vaikutus182 , hapettumista

ehkäisevä  vaikutus183 sekä  antibakteerisuus  gram-positiivisia  ja  gram-negatiivisia  mikro-

organismeja vastaan.184 EG:n päähaittoihin kuuluvat valoherkkyys ja huono vesiliukoisuus, mikä 

rajoittaa  sen  käyttöä.  EG:a  voidaan  liittää  helposti  mm.  α-CD:iin,  β-CD:iin  sekä  2-
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hydroksipropyyli-β-CD:iin.185,186 QCD-g-CS:a  syntetisoitiin  β-CD:n  määrän  vaihdellen  5-23  %. 

Näiden johdannaisten ja EG:n välille muodostui spontaani inkluusiokompleksi, mikä varmistettiin 

FTIR-spektroskopialla  ja  simulointitutkimuksilla.  Fluoresenssi-  ja  TEM-tutkimusten  avulla 

havaittiin QCD-g-CS:n itseaggregoitumista, ja parhaimpia muodostumat olivat QCD11-g-CS:lla ja 

QCD5-g-CS:lla. Luvut 11 ja 5 viittaavat β-CD:n prosentuaaliseen määrään. EG voidaan sisällyttää 

QCD-g-CS itseaggregaateissa sekä β-CD:n hydrofobiseen sisäonteloon että hydrofiiliseen pintaan, 

mikä tarjoaa vaihtelevia loukutustehokkuuksia vierasmolekyyleille.  QCD-substituutioasteella on 

steerisistä syistä johtuen selvä vaikutus QCD-g-CS:n fysikaalisiin ominaisuuksiin (kovuus, tiheys).

Tutkimuksissa  QCD11-g-CS  osoitti  erinomaista  mukoadheesiota  verrattuna  QCD5-g-CS:iin  ja 

QCD23-g-CS:iin. 

Kuva 22.  Seitsemästä α-(1→4)-sidoksella yhdistyvästä glukopyranoosi alayksiköstä koostuvan β-

syklodekstriinin (32) rakennekaava.

Kuva 23. Havainnekuva lääkeaine/syklodekstriini-inkluusiokompleksin muodostumisesta.180
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Kuva 24. β-Syklodekstriinillä oksastetun kitosaanijohdannaisen (33) rakennekaava.

   34

Kuva  25.  Neilikkaöljyn  pääkomponentin  ja  mm.  hammaslääketieteessä  puudutusaineena  

käytettävän eugenolin (34) rakennekaava.
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Karbonoitu  hydroksiapatiitti,  HAp  [Ca10(PO4)6(OH)2],  on  luiden  ja  hampaiden  tärkeimpiä 

epäorgaanisia  komponentteja.  Shi  ryhmineen  valmistivat  emulgointi/geeliytymismenetelmällä 

tukirakenteita,  jotka  olivat  nHAp/kitosaanilla  päällystettyjä,  antibiootteihin  kuuluvalla 

ampisilliinillä  täytettyjä  alginaattimikropalloja.  HAp:a  tai  nano  HAp:a  (nHAp)  käytetään 

pinnoitteena  metallisten  implanttien  päällä  tai  polymeeri-keraamikomposiittimatriisina 

luukudosteknologian  sovelluksissa.  Alginaattimikropallot  osoittautuvat  uudenlaisiksi  hajoaviksi 

huokosrakenteiksi,  mikä  on  hyvä  ominaisuus  kontrolloidussa  lääkeannostelussa  mm.  luiden  ja

rustojen korjauksissa.179

Duarte ym. kehittivät deksametasonilla (Dex) (35) kyllästettyjä kitosaanitukirakenteita (DA 85 

%)  kantasolujen  erilaistumista  varten.  Deksametasonia  käytetään  lääketieteessä  nivelreuman, 

astman  ja  allergisten  oireiden  hoitamiseen.  Tukirakenteet  valmistettiin  kylmäkuivaamalla 

kyllästämisen  jälkeen.  Tukirakenteet  vapauttivat  lääkeainetta  kontrolloidusti,  jolloin 

lääkeainepitoisuudet saatiin säädettyä optimaalisiksi tarvittaviin toimenpiteisiin.181 

      35

Kuva 26. Nivelreuman, astman ja allergisten oireiden hoidossa käytettävän deksametasonin (35) 

rakennekaava.

Toisessa  sovellutuksessa  kehitettiin  PLLA-kitosaani  (22)  (Kuva  16)  hybriditukirakenteita.187 

Tukirakenteiden  lääkeannostelutehokkuutta  tarkkailtiin  ketoprofeenin  (36)  avulla.  Tutkijat 

totesivat,  että  lääkeaineen  vapautumisnopeutta  voidaan  säädellä  kitosaanin  määrää  tai 

ristisilloitusastetta  säätämällä.182 Toisessa  tutkimuksessa  todettiin  järjestäytyneemmällä  ja 

58



tasaisempi rakenteisella,  kuten tulehduskipulääke fenbufeenillä  (37)  täytetyllä  PLGA/kitosaani-

nanokuitutukirakenteella,  olevan  hitaampi  lääkeaineen  vapauttamisnopeus,  kuin  satunnaisesti 

järjestäytyneillä rakenteilla.183

                                    36                                                                     37

Kuva 27. Lääkeannostelututkimuksissa käytettyjen tulehduskipulääkkeiden, ketoprofeenin (36) ja  

fenbufeenin (37) rakennekaavat.

Kollageenillä modifioitua kitosaania on käytetty myös transdermaalisesti eli ihon läpi lääkettä 

vapauttavissa kalvorakenteissa.184 Kitosaani-kollageeni komposiittikalvojen tehokkuutta testattiin 

käyttämällä  nifedipiiniä  ja  propranololia  mallilääkeaineina.  Eräässä  työssä  todettiin,  että 

kitosaania, jonka molekyylipaino on 2,5x105 Da ja deasetyloitumisate 82,5 %, voidaan oksastaa

PLGA:n kanssa kalvoksi (CS-g-PLGA) ja nämä kalvot voivat toimia lämpöherkkinä lääkeaineen 

vapauttajina. Lämpöherkkyys tarkoittaa sitä, että kalvot reagoivat lämpötilan muutokseen niin, että 

esim.  lämpötilan  lasku  saa  kalvon  pinnan  avautumaan  ja  samalla  vapautuu  lääkeainetta 

ympäristöön. Oksastaminen PLGA:n kanssa tapahtui akryloyylikloridin kytkentäreaktion kautta.185

Antibiooteilla  täytettyjä  kitosaanikalvoja  on  kehitetty,  jotta  vältyttäisiin  luun  sideaineella 

esiintyviltä  haitoilta  lääkeaineiden  eluointisovelluksissa.186 Antibiootti  amikasiinia  ja

daptomysiiniä  lisättiin  kitosaaniliuoksiin.  Valmiit  liuokset  valettiin  tasapohjaisten  lasiastioiden 

pohjaan  ja  kuivattiin  kiertoilmauunissa  37  °C:ssa  12  h,  jolloin  saatiin  antibiooteilla  täytettyjä 

kitosaanifilmejä.  Filmien  tehokkuutta  lääkettä  eluoivana  systeeminä  testattiin  koeputkessa 

antibakteerisilla-  sekä  eluutiotutkimuksilla.  Havaittiin,  että  kitosaanifilmit  vapauttivat  lääkettä

nopeasti ja että vapauttamista voitaisiin edelleen parantaa ristisilloittamalla filmejä. Antibakteeriset 

analyysit lisäksi osoittivat sen, että filmit estivät loitavasti bakteerien kasvua. Jotta lääkeaineella 

ladattujen filmien teho voitiin todistaa, oli tutkittava myös niiden sytotoksisuutta ja hajoamista.186 

Thacharodi  ja  Rao  valmistivat  kitosaanikalvoja  liuottimen  haihduttamistekniikalla.  Kalvot 
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ristisilloitettiin  GA:n  kanssa,  jolloin  niiden  mekaaninen  lujuus  kasvoi,  mutta  lämpöstabiilius 

väheni. Ryhmä havaitsi, että ristisilloitettujen kalvojen läpäisevyys väheni hydrofiilisen lääkeaine 

propranololi hydrokloridin kiinnittyessä kalvojen siltakohtiin. He yrittivät käyttää kitosaanikalvoja 

lääkeannostelussa myös hydrofobiselle verenpainelääkkeenä käytettävälle nifedipiinille. Tulosten 

perusteella  he  päättelivät,  että  kitosaanikalvojen  läpäisevyyttä  voitaisiin  säädellä  ja  sitä  myötä 

kontrolloida  bioaktiivisten  aineiden  vapautumista.188 Työn  jatkeena  kitosaanikalvoja  käytettiin

myös  transdermaalisesti  propranololi  hydrokloridin  annostelun  kontrolloimiseksi.  Kalvot 

valmistettiin  käyttämällä  liimatiivistetekniikkaa.  Havaittiin,  että  GA  kontrolloi  lääkeaineen

vapauttamista  ristisiltojen  kautta.  Havaintojen  perusteella  todettiin,  että  kitosaani-GA kalvoja 

voidaan hyödyntää lääkeannostelussa.189 Transdermaalisen lääkeannostelun sovelluksiin kehitettiin

samanlaisella  liimatiivistetekniikalla  myös  nefidipiinillä  ladattuja  kollageeni/kitosaani-kalvoja. 

Nefidipiinin stabiilisuutta parannettiin käyttämällä alginaattigeeliä,  joka toimi ns.  lääkesäiliönä. 

Lääkeaineen  vapautuminen  kollageeni/kitosaani-kalvoilla  oli  kitosaanikalvoja  kontrolloidumpaa 

kalvojen  säädellessä  vapautumisen  nopeutta  kollageenin  muuntautumisen  avulla.190 Eräässä 

toisessa  työssä  kitosaani/kollageeni-kalvoja  käytettiin  kantajasysteeminä  propranololi 

hydrokloridille.  Kalvojen  läpäisyysominaisuudet  havaittiin  riippuvan  sekä  kollageenin  että 

kitosaanin  pitoisuuksista  kalvossa.191 Kitosaanikalvoja  on  käytetty  kantajana  myös  sienilääke

klooriheksidiiniglukonaatille (38) sen kuljettamiseksi suun kautta suuonteloon, sillä suurimmalla

osalla  sienilääkkeistä  ei  ole  luontaista  kykyä sitoutua suun limakalvoille.192 Carmen Remunan-

Lopez  ym.  kehittivät  kaksikerroksisen  lääkkeenannostelijan  käyttämällä  valu/liuottimen 

haihdutustekniikkaa. Toinen kerros on kitosaanista tehty (mahdollisesti ristisilloitettu anioniseen 

polymeeriin,  kuten  polykarbofiiliin,  algiinihappoon  tai  gellaanikumiin)  limakalvoon  tarttuva 

kerros ja taustakerros valmistetaan etyyliselluloosasta. Näitä kerroksia voidaan käyttää samalla ns. 

lääkesäiliönä.  Tutkijat  testasivat  niitä  nifedipiinillä  ja  propranololi  hydrokloridilla.  Tällainen 

kaksikerroksinen väline valmistettiin  bukkaalisen eli  posken kautta  tapahtuvan lääkeannostelun 

mahdollistamiseksi.  Siinä  annostelusysteemi  vapauttaa  lääkettä  yhdensuuntaisesti  suoraan 

limakalvolle, jolloin vältytään siltä, että lääkettä huuhtoituisi syljen mukana ulos.193

60



38

Kuva  28.  Sienilääkkeenä  käytettävän,  bakteereja  tappavan  klooriheksidiiniglukonaatin  (38)  

rakenne. Liuosmuotoisessa lääkkeessä glukonaattimolekyylit ympäröivät klooriheksidiiniä.

 5.2.2. Sovelluksia kasvutekijöiden annostelussa

Kitosaanilla on useita sovelluksia myös kasvutekijöiden annostelussa. Tigli ym. kehittivät Dex:ia 

ja  bFGF:ia  sisältäviä  kitosaanitukirakenteita  hammasluun  uudelleenkorjaustapauksiin.  Kun

rakenteisiin lisättiin HAp:a, havaittiin Dex:n ja bFGF:n vapautuvan rakenteista pidemmän aikaa.194 

Kitosaani/kalsiumfosfaatti-mikropallokomposiitteja on kehitetty ja  käytetty kantajana alkaliselle 

fosfataasille  (ALP),  rekombinantti-BMP-2:lle  ja  amikasiinille.195 bFGF:lla  on  täytetty  myös 

hepariinilla  funktionalisoituja  kitosaani-alginaatti-tukirankoja.  Valmistukseen  sisältyi  kitosaanin 

(MW 3,0x105 Da,  DA 85  %)  kompleksointireaktio  alginaatin  kanssa,  jota  seurasi  hepariinin 

konjugointi  karbodi-välitteisellä  kytkentäreaktiolla  (Kaavio  4).  Alginaatin  karboksylaattiryhmät 

ionisilloitettiin  kalsiumkloridin  (CaCl2)  kanssa.  Tämän  jälkeen  alginaatin  ja  hepariinin 

karboksylaattiryhmät  pystyivät  reagoimaan  kitosaanin  amiiniryhmien  kanssa  muodostaen 

amidisidoksia käytettäessä karbodi-hydroksisukkinimidia,  EDS/NHS (Kuva 5),  silloitusaineena. 

Kovettamis-  ja  silloitusprosessien  avulla  voitiin  valmistaa  tukiranka,  joka  pysyi  stabiilina

fosfaattipuskuroidussa  suolaliuoksessa  (PBS).  Konjugointiprosessissa  hepariinin 

karboksyylihapporyhmiä  esiaktivoitiin  EDS/NHS:lla,  minkä  jälkeen  aktivoitu  hepariini  reagoi 
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kitosaanin amiiniryhmien kanssa. Kasvattamalla EDS:Hep-COOH välistä suhdetta, konjugoidun 

hepariinin  ja  kitosaanin  välisten  kovalenttisten  sidosten  määrä  lisääntyi.  EDS/NHS:n  ylimäärä 

hepariiniliuoksessa  voi  aktivoida  myös  alginaatin  karboksylaattiryhmiä  reagoimaan  kitosaanin 

kanssa. Tämä vähentää kitosaanin joustavuutta merkittävästi ja pidemmän päälle se voi vähentää 

myös  hepariinin  konjugointireaktioita.  Tutkimus  osoitti,  että  hepariini  voidaan  immobilisoida 

lujasti  kitosaani-alginaatin  polyelektrolyyttikompleksikalvojen  (PEC)  tukirankaan  ja  tämä 

systeemi voisi olla potentiaalinen hoitomenetelmä kudosten uudistumisessa.196
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Kaavio  4.  Heparinisoidun  kitosaani-alginaatti  PEC-tukirangan  valmistus  kovetus-  ja  

silloitusprosessien avulla.196

63



Toisessa työssä kehitettiin verisuonen endoteelin  kasvutekijöitä  (vascular  endothelial  growth 

factor,  VEGF)  ja  verihiutalekasvutekijöitä  (platelet-derived  growth  factor,  PDGF)  sisältäviä 

brusiitti/kitosaani-systeemejä  ja  niiden  luunmuodostamiskykyjä  arvioitiin  kaniineilla.197 

Vapautumisprofiili määritettiin merkitsemällä VEGF ja PDGF radioaktiivisella jodilla (125I-VEGF 

ja 125I-PDGF). Luun muodostuminen tehostui PDGF:lla täytetyillä brusiitti/kitosaani-tukirangoilla 

sekä  PDGF/VEGF-yhdistelmillä.196,197 Shi  ym.  kehittivät  ihmisen  luun  morfogeneettisella 

rekombinanttiproteiini-2:lla  (recombinant  human  bone  morphogenetic  protein-2,  rhBMP-2) 

kapseloituja  PDGF  mikropalloja,  jotka  dispergoitiin  myöhemmin  kitosaani/kollageeni-

komposiittitukirakenteisiin  (S-MB).  Luun  muodostumisen  parantumista  arvioitiin  in  vivo-

olosuhteissa koirilla. In vivo kokeet osoittivat, että S-MB aiheutti aikariippuvaista ja nopeaa luun 

uusiutumista verrattuna CS/kollageeni-tukirakenteisiin (S-B), joihin rhBMG-2 kapseloitiin suoraan 

ilman mikropalloja. Tämä pitkävaikutteinen systeemi (S-MB) oli myös tehokkaampi indusoimaan 

luuliitosimplantaatiota.198 S-B:n  ja  S-MB:n  valmistuksessa  käytetyn  kitosaanin  DA oli  85  %. 

Kudosteknologisiin  sovelluksiin  kehitetyt  epidermaalisilla  kasvutekijöillä  sekä 

fibroblastikasvutekijöillä  kapselodut  huokoiset  kitosaanitukirakenteet  valmistettiin 

kylmäkuivausmenetelmällä.  Koska  nämä  systeemit  näyttivät  vapauttavan  kavutekijöitä 

pitkäaikaisesti,  kasvutekijöillä  kapseloiduilla  partikkeleilla  täytettyjä  tukirakenteita  on  otettu 

käyttöön erilaisissa kudosteknologian ja lääkeannostelun sovellutuksissa.199

Kaiken kaikkiaan on havaittu, että kalvot ja tukirangat, jotka perustuvat kitiiniin/kitosaaniin tai 

niiden  yhdistelmiin  β-CD:n178,  pektiinin179,  Hap:n  tai  HAp  pinnoitteiden179,200 PLGA:n183, 

kollageenin184,  tai  alginaatin201 kanssa  voivat  toimia  tehokkaana  alustana  erilaisten  lääkkeiden, 

kuten 5-fluorourasiilin175, Dex:n181,194, ketoprofeenin178, PTX:n176,177, fenbufeenin183, nifedipiinin184

ja  propranololi  hydrokloridin184 kuljetuksessa.  Tutkimusten perusteella  ne toimivat  hyvin myös 

mm. ampisilliinin179, amikasiinin ja vankomysiinin202, insuliinin200, vankomysiini hydrokloridin185,

betametasoni  natriumfosfaatin185,  vitamiini  B2:n203,  lidokaiini-HCl:n204,  natriumsalisylaatin204,  4-

asetamidofenolin204 sekä berberiinin201 kuljetuksessa. Kaikki edellä mainitut tutkimukset osoittavat, 

että  kitiiniin/kitosaaniin  perustuvat  kalvot  ja  tukirangat  voivat  toimia  tehokkaina  alustoina 

lääkeaine- ja kasvutekijäannostelun sovellutuksissa.3
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6 YHTEENVETO

Tutkimuksen  lähtökohtana  oli  tutustua  kitosaaniin  yhdisteenä  sekä  ottaa  selvää  sen 

käyttömahdollisuuksista erilaisissa lääketieteellisissä sovellutuksissa. Lähempää tarkastelua tehtiin 

kitosaanin  rakenteeseen,  erilaisiin  valmistus-  ja  modifiointimenetelmiin,  biologisiin-  ja 

fysikaalisiin  ominaisuuksiin  sekä  erinäisiin  lääketieteellisiin  käyttökohteisiin.  Jo  pelkästään 

ominaisuuksiensa  puolesta  kitosaani  on  hyvin  moniulotteinen  ja  potentiaalinen  yhdiste 

käytettäväksi niin lääketieteessä kuin muillakin osa-alueilla. 

Kitosaania valmistetaan deasetyloimalla kiinteää kitiiniä emäksisissä olosuhteissa. Kitosaani on 

lineaarinen  polysakkaridi,  joka  koostuu  kahdesta  monomeeriyksiköstä:  N-asetyyli-2-amino-2-

deoksi-ᴅ-glukoosiyksiköistä ja  2-amino-2-deoksi-ᴅ-glukoosiyksiköistä.  Sen  rakenne  sisältää

runsaasti  hydroksyyliryhmiä  sekä  aminoryhmiä  tai  sen  N-asetyylivastineita.  Amino-  ja 

asetyyliryhmillä on taipumusta muodostaa molekyylin sisäisiä tai molekyylin välisiä vetysidoksia. 

Kitosaanin ominaisuuksiin kuuluukin molekyylin sisäisten itseaggregaattien muodostaminen, joita 

puolestaan  voidaan  hyödyntää  lääketieteessä  mm.  bakteerien  toiminnan  estämiseen  sekä 

immuunijärjestelmän  toiminnan  parantamiseen.  Kitosaanin  tärkeimpiä  rakenteellisia 

ominaisuuksia  ovat  sen  asetylaatio-/deasetylaatioaste  sekä  molekyylimassa,  sillä  ne  ovat 

oleellisena  osana  kitosaanin  kemiallisten  ja  fysikaalisten  ominaisuuksien,  kuten  liukoisuuden, 

geeliytymiskapasiteetin  ja  hydrofiilisyyden  määrittämisessä.  Molekyylimassalla  on  vaikutusta 

myös  mm.  kitosaanista  valmistettujen  hydrogeelien  mekaanisiin  ominaisuuksiin,  kalvojen  ja 

tukirakenteiden  huokoskokoon  sekä  kitosaanin  antimikrobiseen  aktiivisuuteen.  Tutkimuksessa

tarkasteltiin molekyylimassan määrityksen kolmea tärkeintä menetelmää: viskositeetin määritystä, 

valonsirontakokeita  ja  geelipermeaatiokromatografiaa.  Yksinkertaisuutensa  vuoksi  viskositeetin 

määritys on käytetyin menetelmä kitosaanin molekyylimassan määrittämisessä.

Kitosaanilla  ja sen johdannaisilla  on monipuolisia  sovellutuksia kudosteknologiassa.  Lisäksi 

niitä  käytetään  apuaineina  lääkkeiden  annostelussa  ja  geenisiirroksissa.  Kudosteknologian 

sovelluksissa käytettävien bioaktiivisten kitosaanijohdannaisten valmistukseen käytetään yleisesti 

kahta  strategiaa.  Toisessa  kitosaania  modifioidaan  muuttamalla  sen  fysikaalis-kemiallisia 

ominaisuuksia  lisäämällä  polymeeriketjuun  tiettyjä  rakenteellisia  osia.  Biomolekyylit  voidaan 

adsorboida  fysikaalisesti  tai  ”loukuttaa”  kemiallisesti  modifioidun  kitosaanin  pinnalle  tai 

kitosaanisubstraatin  sisään.  Toisessa  lähestymistavassa  kemiallinen  modifikaatio  suoritetaan

sitomalla kitosaaniin kovalenttisesti spesifisiä biomolekyylejä, kuten oligopeptidejä tai proteiineja. 
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Kitosaanijohdannaisten  käyttötarkoitus  määräytyy  pitkälti  johdannaisen  koostumuksen  ja 

ominaisuuksien mukaan. Esim. luu- ja jännekudosmateriaalien täytyy vastata lähes täydellisesti 

korvattavaa  kudosta  ja  olla  siten  mekaanisesti  lujia  ja  stabiileja.  Koska kitosaanimateriaali  on 

itsessään  mekaanisesti  heikkoa,  lisätään  kitosaaniin  yhdisteitä,  jotka  lujittavat  materiaalia 

soveltuvammaksi  käyttökohteisiin.  Ihokudosteknologiassa  materiaalin  lujuudella  ei  ole 

samanlaista merkitystä, vaan siinä hyödynnetään kitosaanin hemostaattisia ominaisuuksia, jotka 

nopeuttavat  kudoksen  uudistumista  ja  stimuloivat  kollagenin  muodostumista.  Hemostaattisia 

ominaisuuksia hyödynnetään myös maksakudosteknologiassa. Maksakudosteknologiassa korostuu

myös kitosaanin bioyhteensopivuuden merkitys, sillä maksakudosteknologiassa maksasolujen ja 

veren  täytyy  olla  yhteensopivia.  Kitosaani/kollageenimatriisin  onkin  todettu  parantavan 

maksasolujen  ja  veren  yhteensopivuutta.  Kitosaanin  bioyhteensopivuus-  ja 

biohajoamisominaisuudet  ovat  olleet  lähtökohtana  myös  tutkimuksille  hermokudoksen 

uudistamista  varten  ja  tulokset  ovat  osoittaneet  kitosaanitukirakenteiden  soveltuvan 

hermosiirrännäisiksi hermovikojen korjaamiseen.

Kitosaanista on kehitelty monia erilaisia sovelluksia liittyen lääkeaineiden ja kasvutekijöiden 

annosteluun.  Kasvutekijöillä,  kuten  bFGF:lla  ja  TGF-β:lla,  on  tärkeitä  tehtäviä  kudosten 

korjaantumisen alkuvaiheissa ja ylläpitämisessä. β-Syklodekstriinit ovat syklisiä oligosakkarideja, 

joilla on hydrofiilinen ulkopinta ja sisäpinta muodostaa hydrofobisen ontelon. Ontto lipofiilinen

keskiontelo  voi  ottaa  sisäänsä  hydrofobisia  vierasmolekyylejä  hydrofobisten  vuorovaikutusten 

välityksellä.  Syklodekstriinien  kompleksit  voivat  parantaa  merkittävästi  huonosti  liukenevien 

lääkeaineiden  vesiliukoisuutta  ja  sitä  myötä  hauraiden  yhdisteiden  stabiiliutta  sekä  niiden 

kontrolloitua  vapautumista.  Tutkimusten  perusteella  kitosaanilla   (DA  75-85  %)  oksastetut 

syklodekstriinit  toimivat  tehokkaina  lääkkeenkuljetussysteemeinä  kontrolloiduissa 

lääkeaineannostelun  sovelluksissa.  Lääkeaineiden  annosteluun  on  kehitetty  myös  kitosaani 

hydroksiapatiitti  alginaattimikropalloja,  jotka  ovat  osoittautuneet  uudenlaisiksi  hajoaviksi 

huokosrakenteiksi,  mikä  on  hyvä  ominaisuus  kontrolloidussa  lääkeannostelussa  mm.  luiden  ja 

rustojen  korjauksessa.  On  kehitetty  myös  monia  muita  potentiaalisia  huokoisia  tukirakenteita, 

joiden  lääkeaineen  vapauttamisnopeutta  voidaan  säädellä  mm.  kitosaanin  määrää  tai

ristisilloitusastetta säätämällä. Kollageenillä modifioitua kitosaania on käytetty ihon läpi lääkettä 

vapauttavissa  kalvorakenteissa.  Lääkeaineen  vapautuminen  kollageeni/kitosaani-kalvoilla  oli 

kitosaanikalvoja  kontrolloidumpaa  kalvojen  säädellessä  vapautumisen  nopeutta  kollageenin 

muuntautumisen avulla.  Kitosaanista  on kehitetty myös erilaisia  mikropallotukirakenteita,  joita 
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käytetään  myös  kasvutekijöiden  kantajana/vapauttajana  kudosten  uudelleenkorjaustapauksissa. 

Mm. hepariinilla funktionalisoidut kitosaani-alginaatti-tukirangat, joissa hepariini immobilisoidaan 

tukevasti kitosaani-alginaatin polyelektrolyyttikompleksikalvojen tukirankaan, ovat potentiaalinen 

hoitomenetelmä  kudosten  uudistamisessa.  Epidermaalisilla  kasvutekijöillä  ja 

fibroblastikasvutekijöillä  kapseloidut  huokoiset  kitosaanitukirakenteet  ovat  osoittaneet 

vapauttavan  kasvutekijöitä  pitkäaikaisesti,  joten  niitä  on  otettu  käyttöön  erilaisissa 

kudosteknologian ja lääkeannostelun sovellutuksissa.

Tutkimuksen  perusteella  kitosaani  vaikuttaa  erittäin  käyttökelpoiselta  lääketieteellisiin

sovellutuksiin,  etenkin  kudosteknologian  osa-alueella.  Tulevaisuudessa  kitosaanin  ”loukutus” 

ominaisuutta sekä kitosaanitukirakenteiden lääkeaineiden/kasvutekijöiden vapauttamiskykyä voisi 

mahdollisesti  hyödyntää  enemmänkin  myös  syöpähoidoissa.  Syöpäsoluja  voisi  mahdollisesti 

loukuttaa  kitosaanitukirakenteiden  sisään  ja  siten  inhiboida  solujen  aktiivisuutta  ja  leviämistä. 

Toisekseen kitosaanitukiranteita voisi asettaa havaitulle kasvainalueelle vapauttamaan lääkeainetta 

paikallisesti. 
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