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ÖZ 
 

Kitozan kitinin deaset- ilasyonunundan oluşan bir 

polisakkarittir. Doğada bol miktarda bulur ve 

böceklerin kabuklarından elde edilir. Kitozan biyouyum 

ve anti-bakteriyal özelliklere sahip olduğundan dolayı 

biyomedikal uygulamalar için uygun bir fonksiyonel 

materyal olarak düşünülür. Polisakkaritler yüksek 

molekül ağırlığına sahip kondenzasyon polimerleridir. 

Polisakkaritler canlı organizmalarda birçok farklı görev 

gören doğal olarak oluşan biyomoleküllerdir. Kemik 

doku mühendisliği için test edilmiş ve alveolar doku 

rejenerasyonunda kullanım için pek çok mükemmel 

özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Doğal polimerler 

arasında, kitozanın diş hekimliğinde uygulamaları geniş 

bir şekilde araştırılmaya devam etmektedir.  

Anahtar kelimeler: Kitozan, kitin, biyomateryal 
 

 

Kitin yunanca kiton kelimesinden türetilmiştir ve 

zırh anlamına gelir. İlk olarak 1811 yılında mantarlarda 

keşfedilmiş, 1830 lu yıllarda böceklerden izole edilmiş 

ve 1859 yılında C. Rouget kitozanı keşfetmiştir.1-5 Kitin 

(2-asetamid-2-deoksi-β-D-glukoz) doğada yaygın 

bulunan bir biyopolimerdir ve selüloza benzer 

yapıdadır. Deniz eklem bacaklılarının dış iskeletlerinde, 

böceklerin epidermisleri ve mantarların hücre 

duvarlarında bulunur.1,4-8 Kitin bir çok organik 

çözücüde ve suda çözünmeyen hidrofobik bir 

polisakkarittir.1 Kitozan, kitinin deasetilzasyonu ile elde 

edilen polikatyonik bir polimerdir.1,4,5,7,8 Pozitif iyon 

yüküne sahip doğal bir polisakkarittir ve bu yüzden 

proteinler, anyonik polisakkaritler ve nükleik asitler gibi 

negatif yüklü moleküllerle etkileşime girebilirler.9 

Kitozan asetik asit, formik asit gibi dilue asitlerde 

çözülebilir deasetile bir kitindir. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

ABSTRACT 
 

Chitosan is a polysaccharide derived from deacety- 

lation of chitin. Chitin constitutes the exoskeletons of 

insects and crustaceans. Chitosan is considered as an 

appropriate functional material for biomedical 

applications because of its high biocompatibility and 

antibacterial properties. The polysaccharide is a 

condensation polymer with a high molecular weight. 

The polysaccharide is a biomoleculars which are 

formed by naturally and has many different function in 

living organism. Chitosan has been investigated for 

alveolar bone tissue engineering, indicating that the 

material has the potential and perfect property for 

alveolar bone regeneration applications. Among the 

natural polymers, chitosan has been widely studied for 

applications in dentistry. 

Key words: Chitosan, chitin, biomaterial 

 

 Kitozan asidik çözeltilerde tam, zayıf alkalin 

çözeltilerde ise kısmen çözünür.1 Kitozanın elde edildiği 

kaynağın farklılığına göre özellikleri değişir ve 

maddenin tüm özelliklerine yansır. Kitinin elde edildiği 

kaynağa göre 3 değişik kristal formu ( α-, β-, γ-) 

bulunmaktadır. En çok α- formu kullanılmaktadır ve 

kolay elde edilebilir olmasından dolayı kitozanda 

çoğunlukla α- kitinden hazırlanmaktadır. β- kitin, α- 

kitine göre çözücülere daha hassastır, yüksek 

reaktiviteye ve zayıf molekül içi kuvvetlere sahiptir. 

Kitozan kitinden daha reaktif bir materyaldir, bu 

özelliği jel, toz, fiber, film gibi değişik formlarda elde 

edilmesine imkan sağlamaktadır.1,6,10  

Kimyasal ve fiziksel özellikleri 

Kitozan, kitinin deasetilizasyonundan elde edi- 

lir.7,11 Kitin asetile edilirken, kitozan deasetile edilir. Bu 

yüzden kitin, asit çözeltilerinde vesuda çözünmez.  
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Kitozan ise suda göreceli olarak, asidik çözeltilerde tam 

olarak çözünür.10 Kitin ve kitozan heteropolimer bir 

yapıya sahiptir ve selüloza göre yüksek oranda nitrojen 

içermesi kitin ve kitozanı metaller ile bileşik oluştu- 

rabilmede iyi bir kelasyon ( bazı metalik elementlerin 

ve minerallerin vücutta oluşan toksik etkilerini gider- 

mede kullanılan bir yöntem) maddesi yapmaktadır.2 

Kitozana göre kitin daha yüksek molekül ağırlığına 

sahiptir. Kitinin kitozana çevrilmesi ile molekül ağırlığı 

azalır ve deasitilizasyon derecesinin değişimine yol 

açar.2 Kitozanın sudaki çözünürlüğünü kısmen deasitile 

edilmiş kitozanın molekül ağırlığındaki azalma ile 

artmaktadır.12 Kitozan stabil ve kristalin yapıdadır ve 

bundan dolayı normal olarak sulu çözeltilerde pH 7 nin 

altında iken çözünmez..2,13,14 Kitin ve kitozanın fonksi- 

yonelliğinin ortaya çıkarılabilmesi için uygun bir çözücü 

sistemde çözünmelidir.2 Kitin ve kitozanın in vivo 

ortamda parçalanması, bu materyallerin lizozomların 

neden olduğu enzimatik hidrolize duyarlılıklarından 

kaynaklanmaktadır.2,15 Kitin ve kitozan düşük toksisi- 

teye sahiptir ve alerjik etki göstermeyen sağlıklı ve 

enfeksiyonlu insan derisi için biyolojik olarak uyumlu 

bir materyal olduğu bildirilmiştir.1 Bazı kitozan tiple- 

rinin antimikrobiyal ve bakteriostatik potansiyele sahip 

olduğu ve bunların hücre duvarına saldırarak mikrobi- 

yal aktiviteyi inhibe ettiği gösterilmiştir. Mikroorganiz- 

maların anyonik gruplarına kitozanın katyonik amino 

grupları bağlanıp bakterilerin büyümelerini ve gelişme- 

lerini inhibe eder.2,10,16 İyileşmenin başlamasında kana- 

manın kontrol altına alınması önemlidir. Hemostazda 

yani kanama kontrolünün sağlanmasında kitozan etkili 

bir materyaldir. Bununla birlikte kitozan ve kitozan 

içerikli sütürler tıpta oldukça önemli bir yeniliktir.17-22  

Kitozanın yara iyileşmesine etkisi 

Kitozanın makro molekülleri hücre proliferasyo- 

nunu destekleyerek bağ doku organizasyonunu hızlan- 

dırır. Kitozan cerrahi yaralarda iyileşmeyi hızlandırır ve 

daha az skar oluşumuna sebep olup yara iyileşmesine 

katkıda bulunur.3,23,24 Yara iyileşmesini ve kapanmasını 

hızlandırmak amacı ile kitozan filmleri, süspansiyonları, 

çözeltileri, hidrojelleri ve yara örtüleri hazırlanmak- 

tadır.15 Kitozanın yara tedavisinde kullanılabilmesini 

sağlayan önemli özellikleri; yara iyileşmesini hızlan- 

dırması, hijyenik olmayan koşullarda dahi kullanılabil- 

mesi, antibiyotik kullanımını gerektirmemesi ve operas- 

yonları kolaylaştırmasıdır.25 Kitozanın yaralara uygulan- 

masından sonra, histolojik olarak ciddi polimor- 

fonükleer hücre infiltrasyonu, yara alanında makrofaj 

göçü ve yabancı dev hücreler görüldüğü bildirilmiştir.26 

Bu bulgular ile iyileşmenin erken evrelerinde kitozanın 

proinflamatuar ürünlerin üretimini ve salgılanma yete- 

neğini artırdığı gösterilmiştir. Yara iyileşmesini etkile- 

yen büyüme faktörlerini makrofajlar sentezlerler. Kito- 

zan asetilenmiş gruplarına bağlı olarak makrofajları 

aktive eder ve makrofajlardan doku onarımını hızlan- 

dıran sitokinlerin üretiminin artmasına sebep olur.27 

Daha fazla fibroblast çoğalması sonucunda bağ doku- 

sunun yeniden oluşumu ekstrasellüler matriks sentezi 

ile gerçekleşir. Granülasyon dokusunun kollajen taba- 

kası kitozan uygulanmasıyla artar. Kitozan ekstra- 

sellüler matriks üretimini direkt veya indirekt olarak 

uyarır ve fibroblast çoğalmasını artırır26,27 Kollajen III 

ve ganülasyon miktarının artmış olduğu kitozan uygu- 

lamasını takiben görülmüştür.26 Patojenler ve tümör 

hücrelerine karşı immünolojik cevapta rol oynayan 

hücrelerin fonksiyonunu kitin ve kitozanın artırdığı, 

tümör hücrelerinin içine seçici olarak toplanıp tümör 

hücrelerinin büyümesini baskıladığı bildirilmiştir..2,15  

Kemik dokusu üzerinde kitozanın 

iyileştirici etkisi 

Kitinin parsiyal olarak deasetile edilmiş şekli olan 

kitozan, yara iyileşmesinde fibroplaziyi engelleyip, do- 

ku farklılaşmasını, gelişimini ve yeniden yapılmasını 

sağlayan doğal bir polimerdir.28 Hidaka ve ark.29 sı- 

çanların kafatasına kitozan ile hazırladıkları membran- 

ları subperiostal olarak implante etmişler ve %65, 70 

ve 80 deasetilize kitozan membranların granülasyon 

dokusu ve kemik oluşumunu gözlemişlerdir. 

Klokkevold ve ark.22,30 kitozanın hyaluronik asite ben- 

zer yapıya sahip olduğunu, kök hücre artışında, 

göçünde ve doku rejenerasyonunda teşvik edici 

olduğunu bildirmişlerdir. Ito ve ark.31 kitozan hidrok- 

siapatit kemik dolgu materyalinin in vitro özelliklerini 

incelemişler ve kanselöz kemiğin sıkıştırabilme kuvve- 

tine yakın bir kuvvete sahip olduğunu ve kemik defekt- 

lerinin doldurulmasında fayda sağlayabileceği belirt- 

mişlerdir. Viala ve ark32 oktakalsiyum fosfatın kristali- 

zasyonunu kitozanın önemli ölçüde hızlandırdığını 

göstermişlerdir. Park ve ark,33,34 ve Lee ve ark.35 geliş- 

tirdikleri 3 boyutlu kitozan/ trikalsiyumfosfat yapının, 

osteoblast kültürü ortamında kemik oluşumuna etkisini 

inceledikleri çalışmalarında kitozan/ trikalsiyum fosfat 

matriksin osteoblastların kültür ortamında çoğaltılarak 

istenilen hedef sahaya transplante edilebileceği ve 

kemik rejenerasyonunda biyolojik olarak yıkılabilen bir 

matriks olarak fayda sağlanabileceğini belirtmişlerdir. 
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Muzzarelli ve ark.3 kitozan askorbatı, insanlarda perio- 

dontal kemik defektlerine yerleşmişler ve diş mobili- 

tesinin ve cep derinliğinin azaldığını bulmuşlardır. 

Muzaarelli ve ark.36 insanlarda 3. molar diş çekim boş- 

luklarına ve apikal rezeksiyon sahalarına dondurulmuş 

kurutulmuş metilpirodilon kitozanı yerleştirmişler ve 

metilpirolidon kitozanın osteokondüktif etki göstererek, 

kemik boşluklarında, mekanik ve fizyolojik özelliklere 

sahip yeni kemik oluşumu sağladığını göstermişlerdir. 

Muzzarelli ve ark.37 tavşan tibialarında oluşturdukları 

defektlere dondurulmuş-kurutulmuş metilpirolidon ki- 

tozan yerleştirmişler ve yeni kemik oluşumu gerçek- 

leştiğini bulmuşlardır. Araştırmacılara göre osteopro- 

genitör hücreler, kitozan-pıhtı karışımı içerisinde hapis 

olan büyüme faktörleri tarafından stimüle edilmişlerdir. 

Oliveira ve ark38 kitozanın osteokondüktif özelliklere 

sahip olduğunu belirtmişlerdir. Farea ve ark.39 ve Peter 

ve ark.40 ise alveolar kemik rejenerasyonu uygula- 

maları açısından kitozanın bir potansiyele sahip oldu- 

ğunu ifade etmişlerdir. Bhattarai ve ark 41 titanyum 

implantların kullanımında osteoklastik aktiviteyi azalttı- 

ğı ve osteogenezi arttırdığını bulmuşlardır.  

Yumuşak doku üzerine kitozanın 

iyileştirici etkisi 

Kitozanın yumuşak dokuda oluşan her türlü 

yaranın tedavisinde hem tek başına, hemde çok çeşitli 

biyoaktif maddelerle bir arada kullanıldığı uygulamalar 

mevcuttur. Pek çok çalışmada kitozanın deri, mukoza, 

sinir, kıkırdak, retina, ürogenital, periodontal, kas ve 

tendon yaralanmalarında iyileşmeyi hızlandırıcı etkileri 

olduğu belirlenmiştir.42-49 Kitozanla iyileşen yaralarda 

yeni oluşan kollagen miktarının fazla olduğu özellikle 

tip III kollagende artışlar olduğu görülmüş ve kitozanın 

granülasyon fazının gelişimine destek olduğu ifade e- 

dilmiştir. Dolaşımda bulunan monositler ile makrofajlar 

yara bölgesine göç ederlek yara iyileşmesinde etkili 

olacak olan büyüme faktörlerini sentezlerler. Glukan 

makrofaj aktivite edici bir ajandır ve makrofajlardan 

sitokin üretimini hızlandırır. Kitozan da glukan benzeri 

bir polisakkarittir ve sitokinlerin üretilmesinde rol oy- 

nar.26,27,50 Sail ve arkadaşları46 çinko oksit ile kito- san 

nanopartiküllerin kombinasyonu gibi katyonik anti- 

bakteriyel nanopartiküller ile tedavi edilen kök kanal 

yüzeyi üzerinde dentine yapışmış olan E. Faecalis’in 

sayısında azalma olduğunu bulmuşlardır.  

 

 

 

Kitozanın biyomedikal ve farmasötik 

uygulamaları 

Kitozanın, fizikokimyasal özellikleri, biyolojik ve 

kimyasal aktifliği, çok çeşitli formlarda elde edilebi- 

lirliği, diğer polimerler ile uyumu ve ekonomik olması 

bir çok biyomedikal uygulamada kullanılmasını sağla- 

mıştır.5,7,10,151-53 Özellikle pomatlar içinde önemli 

oranda kitin-kitozan bulunmaktadır.54,55 Biyolojik mad- 

delerin, proteinlerin ve peptid yapıdaki ilaçların taşın- 

masında kullanılır. Bu yöntem ilaç alım sıklığını azalta- 

rak ve hastanın önerilen doz uygulamasına uyum sağ- 

lamasına yardımcı olur.2 Lokal ilaç taşıma sistemleri 

periodontal hastalıkların tedavisinde son zamanlarda 

önemli hale gelmiştir.56  

Dental implant uygulamalarında antibiyotik 

taşıyıcı olarak kullanılması konusunda ümit vaad edici 

olduğu57-59, implantlarda erken dönemde oluşabilecek 

enfeksiyona engel olmak için etkili olduğu belirtilmiş- 

tir.60 Çürük oluşumunu önlemek ve bakteriyal çoğal- 

mayı azaltmak için oral hijyenin sağlanması amacıyla 

ağız gargaralarında kullanılabileceği belirtilmiştir.61,62 

Tamir dentini oluşumunu sağladığı ve demineralizas- 

yonu inhibe ettiği bulunmuştur. 63,64 

Kitozanın kullanıldığı başka bir ilaç taşıyıcı sis- 

tem hidrojellerdir. Hidrojeller hidofilik polimer ağlarıdır 

ve büyük miktarlarda su absorbe edip hacmi hızla 

artan yapılardır. Bu özellik yüksek miktarda ilaç taşın- 

masına ve salınımına olanak sağlar.1,2,65 Kitozanın kul- 

lanıldığı bir başka alan ise oftalmolojidir. Oküler ilaç- 

ların etkinliğini artırmada polimer esaslı hidrojeller kul- 

lanarak ilacın perikorneal alandaki bulunma süresi 

artırılmaktır.2,66 Kitozan kalp damar cerrahisinde, sütür 

materyallerinde ve yanık tedavisinde kullanılmakta- 

dır.5,67,68 Kuru hava, İyonizasyon ışıması , doymuş bu- 

har ve kimyasal ajanlar (etilen oksit, etanol vb) kitoza- 

nın sterilizasyon yöntemlerinde kullanıldığı diğer alan- 

dır15,69. 

 

SONUÇ  

 

Gelecekte yeni dental materyaller, yeni teşhis 

ve tedavi teknikleri ve farmakolojik yaklaşımlar 

gelişecek ve doku mühendisliği ve biyoteknolojinin 

kullanılmasıyla çok önemli gelişmeler olacaktır.70 
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