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ÁGRIP 
 

Kítósanafleiður með bakteríudrepandi verkun 

Sýkalalyfjaónæmi fer sívaxandi og meðferð sýkinga verður sífellt erfiðari þar sem 

hefðbundin meðferðarúrræði virka ekki lengur. Vegna þessa er stöðug þörf á þróun 

nýrra sýklalyfja. Með aukinni þekkingu um lífsferil baktería ætti að vera hægt að finna 

nýstárleg efni sem verka gegn nýjum markstöðum örvera. Örverudrepandi fjölliður 

eru flokkur sæfiefna og eru mikilvægar sem staðgengill þeirra sæfiefna sem eru til 

fyrir og stundum sýklalyfja. Kítósan er fjölliða með sæfandi áhrif og hefur því 

örverudrepandi verkun. Kítósan er ekki leysanlegt við hlutlaust sýrustig og þess 

vegna hafa afleiður þess verið smíðaðar til þess að auka leysni. Virkni margra vel 

þekktra afleiða hefur hins vegar ekki verið mæld við sambærilegar aðstæður og því 

er vitneskja um samband byggingar og virkni takmörkuð. 

 Markmið þessarar rannsóknar var að smíða nokkrar vel þekktar 

kítósanafleiður sem hafa katjóníska hliðarhópa, anjóníska hliðarhópa og þíól-

hliðarhópa með mismunandi DS (hlutfall staðgengni, e. degree of substitution) og 

gera nákvæma byggingargreiningu. Bakteríudrepandi virkni þeirra gegn einni Gram-

jákvæðri og einni Gram-neikvæðri bakteríutegund var skoðuð. 

 Afleiðurnar voru smíðaðar eftir þekktum aðferðum og efnagreindar með 1H 

NMR, 13C NMR og FT-IR greiningum. Vel tókst að smíða katjónísku afleiðuna N-(2-

hydroxýl)própýl-3-trímetýlammóníumkítósan klóríð (HTCC) með DS frá 0,1 til 1,1. 

Byggingargreining leiddi í ljós að hliðarkeðjan tengdist N-hóp kítósans. 

Karboxýmetýlkítósan (CMC) er anjónísk kítósanafleiða sem var efnasmíðuð með 

mismunandi aðferðum og mismunandi DS frá 0,16 til 1,41. Byggingargreining leiddi í 

ljós að hliðarhóparnir tengdust bæði N- og O-hópum og að efnasmíðaaðferðirnar eru 

ekki jafn sérvirkar og haldið hefur verið fram. CMC reyndist hafa minni leysni og 

minni örverudrepandi áhrif en talið var. Kítósan-þíóglýkólik sýra (C-TGA) var smíðuð 

eftir þekktum leiðum en DS reyndist vera mjög lágt (≥ 0,04). Samband byggingar og 

virkni efnanna var síðan skoðað og borið saman. Í ljós kom að katjóníska afleiðan 

hafði mestu bakteríudrepandi verkunina gegn S. aureus, síðan hlutlausa þíólafleiðan 

og anjóníska minnstu. Áhrif á E.coli voru svipuð hjá öllum efnunum. Það reyndist þó 

ekki vera beint samband á milli DS og virkni. 



  

 

ABSTRACT 
 

Chitosan derivatives with antibacterial activity 

Antibiotic resistance is increasing and providing effective treatment is becoming 

harder because resistance has developed to all the main classes of current antibiotic. 

So there is a constant need for new antibacterial drugs. A better understanding can 

improve the probability of finding new molecules as an effective treatment. 

Antimicrobial polymers are a class of biocides that have become increasingly 

important as an alternative to existing biocides and in some cases even as antibiotic 

for treating infections. Chitosan is a biocidal polymer and exhibits antibacterial 

properties. Chitosan is a weak base and is not water soluble. Chitosan derivatives 

have been synthesized to increase the solubility. The activity of many well-known 

derivatives has however not been measured under comparable and standardized 

conditions and the exact structure activity relationship is therefore not well known. 

 The aim of this study was to synthesize chitosan derivatives that have 

cationic, anionic and thiol side chains with a different degree of substitution (DS) and 

perform detailed structure characterization. Their antimicrobial activity was tested 

against one Gram-positive and one Gram-negative bacterial species. 

 The derivatives were synthesized by previously reported methods. The 

derivatives were characterized by með 1H NMR, 13C NMR and FT-IR. The synthesis 

of the cationic derivative N-(2-hydroxyl)propyl-3-trimethylammonium chloride (HTCC) 

was successful and the DS was determined to be in the range from 0,1 to 1,1. 

Structure analysis showed that the side chains were linked to N- on the polymer 

backbone. The antimicrobial activity was determined to be slightly less than had 

reported. Carboxymethyl chitosan is an anionic chitosan derivative that was 

synthesized by different methods to obtain compounds with different DS ranging from 

0,16 to 1,41. The antimicrobial activity was less than previously reported. Chitosan-

thioglycolic acid was synthesized by previously reported methods but the DS was 

determined very low (≥ 0,04). The structure-activity relationship of the compounds 

was reported. The cationic derivative had the highest activity against S. aureus and 

the anionic the lowest. All the compounds had similar activity against E.coli.   
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Amfóterik Hafa bæði eiginleika sýru og basa (e. amphoteric) 
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D2O Deuterað vatn / Deuterium oxide 

DA Hlutfall asetýlhópa/hlutfall asetýleringar / Degree of acetylation 

DCl Deuterað hýdróklóríð / Deuterium chloride 

DD Hlutfall deasetýleringar/hlutfall amínhópa / Degree of deacetylation  

Díalýsa Himnuskiljun/jónaútskipti 

DS Hlutfall staðgengni / Degree of substitution 

DTNB2- Ellman’s hvarfefni (5,5’-dithio-bis(2-bitrobenzoic acid)) 

EDC 1-etýl-3-(3-dímetýlamínóprópýl)carbodiimíð hýdróklóríð  
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HTCC N-(2-hydroxýl) própýl-3-trímetýlammóníum kítósan klóríð 

Katjónískt Jákvætt hlaðið 

MIC Lágmarksheftistyrkur / Minimial inhibitory concentration 

NMR Kjarnsegulgreining / Nuclear magnetic resonance 
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Tvígæf Hafa bæði vatnsfælna og vatnssækna hópa (e. amphiphatic) 
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1 Inngangur 

1.1 Örverur 
Örverur eru smásæjar lífverur sem eru ýmist einfrumungar eða fjölfrumungar og ekki er hægt 

að greina með berum augum (e. microscopic). Örverur sem geta valdið sýkingum eru 

kallaðar sýklar og eru m.a. bakteríur, veirur og sveppir. Einnig flokkast sníkjudýr (e. 

parasites), frumdýr (e. protozoa) og ormar (e. helminths) til sýkla (Madigan, Martinko, 

Dunlap, og Clark, e.d.). 

Bakteríum er oft skipt í tvennt eftir áhrifum Gram-litunar á þær en það fer eftir 

uppbyggingu frumuveggjar þeirra.  Frumuvegg Gram-jákvæðra baktería og Gram-neikvæðra 

baktería má sjá á Mynd 1 hér að neðan. 

  

Mynd 1 Frumuveggur Gram-jákvæðra og Gram-neikvæðra baktería 
Gram-jákvæðar bakteríur hafa þykkan frumuvegg úr peptídóglýkan og frumuhimnu. 

Gram-neikvæðar bakteríur hafa ytri og innri frumuhimnu og þar á milli þunnt 
peptídóglýkanlag. 

 

Gram-jákvæðar bakteríur hafa frumuvegg sem er samsettur úr þykku 

peptídóglýkanlagi, sem tengist teichoic sýru með samgildum tengjum. Teichoic sýra er 

neikvætt hlaðin (anjónísk) fjölliða, sem styrkir frumuvegginn. Lípíðhluti lipoteichoic-sýru 

tengist frumuhimnunni (Kong, Chen, Xing, og Park, 2010; Raafat, Von Bargen, Haas, og 

Sahl, 2008). Dæmi um Gram-jákvæða bakteríu er Staphylococcus aureus. S. aureus hefur 

um 20-80nm þykkan frumuvegg og um 50% af þyngd frumuveggjarins er peptídóglýkan. S. 

aureus lifir að staðaldri í húð og í nefi án þess að valda skaða en komist hún í t.d. sár getur 

hún valdið sýkingum. Sýkingar af völdum S. aureus hafa aukist mikið í gegnum árin og 

fjölónæmum-stofnum hefur fjölgað sem veldur erfiðleikum við meðhöndlun sýkinganna. 

Helstu sýkingar sem hún veldur eru húðsýkingar, öndunarfærasýkingar, sýkingar í beinum og 

liðum, skurðsárasýkingar og hún er einnig algeng orsök spítalasýkinga (Lowy, 1998). 
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Gram-neikvæðar bakteríur hafa ytri frumuhimnu sem samanstendur af lípópróteinum 

og fitufjölsykrum (e. lipopolysaccharide). Fyrir innan ytri frumuhimnuna er þunnt 

peptídóglýkan lag. Próteinhluti lípópróteina er bundinn peptídóglýkan með samgildum 

tengjum en vatnsfælni lípíðhlutinn er í ytri himnunni. Fitufjölsykrurnar innihalda anjóníska 

hópa, sem stöðga himnuna og gefa bakteríunum vatnssækið yfirborð. Þessi ytri himna Gram-

neikvæðra baktería veldur því að þær eru með viðnám gegn ýmsum sýklalyfjum. 

Frumuveggur Gram-neikvæðra baktería er vatnssæknari og með meiri neikvæða hleðslu en 

frumuveggur Gram-jákvæðra baktería (Goy, Morais, og Assis, 2016; Helander, Von Wright, 

og Mattila-Sandholm, 1997; Kong o.fl., 2010; Younes og Rinaudo, 2015). Dæmi um Gram-

neikvæða bakteríu er Escherichia coli en frumuveggur E. coli er um 7-8nm þykkur. E. coli  er 

hluti af normalflóru í þörmum manna, flestar tegundir gegna mikilvægu hlutverki í 

meltingarveginum en sumar geta verið sjúkdómsvaldar. E. coli geta valdið allt frá vægum 

staðbundnum sýkingum eins og blöðrubólgu, sárasýkingum og matareitrunum, til hættulegra 

ífarandi sýkinga eins og þarmasýkingar, blóðsýkingar, hjartaþelsbólgu og heilahimnubólgu. 

(Fratamico og Smith, 2006; Hjálmarsdóttir, 2013a). 

Sveppir hafa stífan frumuvegg sem er samsettur úr fjölpeptíðum og fjölsykrunum 

glúkan, kítín og mannan. Innan við frumuvegginn er frumuhimnan og hún inniheldur 

ergósteról í stað kólesteróls sem er í frumuhimnum manna og dýra. Candida gersveppir eru í 

eðlilegri líkamsflóru í meltingarvegi, kynfærum og á húð. Helstu sveppasýkingar á Íslandi eru 

Candida sýkingar í leggöngum og húðsveppasýkingar í nöglum og á fótum, og 

sjúkrahússýkingar af völdum Candida eins og slímhúðasýkingar hjá ónæmisbældum og 

djúpar sýkingar. Candida albicans er ein algengsta orsök húðsýkinga og slímhúðasýkinga 

(Ásmundsdóttir o.fl., 2001; Odds, 1994). 

1.2 Sýkla-og sveppalyf 
Sýklalyf (e. antimicrobial agent) er efni sem drepur örverur eða heftir vöxt þeirra og eru notuð 

gegn sýklum. Þeim má skipta frekar niður í eftirfarandi: Fúkkalyf (e. antibiotic) sem eru 

sýklalyf mynduð af örverum með verkun gegn öðrum örverum. Dæmi um fúkkalyf er 

penisillín. Hálftilbúin fúkkalyf (e. semi-synthetic antibiotic) eru lyf sem eru afleidd af 

fúkkalyfjum, t.d. cephalosporin. ,,Efnameðferðarlyf” (e. synthetic chemicals) eru tilbúin lyf, 

þ.e. gerð af manninum, eins og kínólón (Hjálmarsdóttir, 2013b). 

Sýklalyfjum er oft skipt í tvo flokka eftir verkun á bakteríur: lyf sem drepa yfir 99,9% 

baktería (e. bacteriocidal) og lyf sem hemja bakteríuvöxt, þ.e. eru bakteríuhindrandi (e. 

bacteriostatic). Síðan má skipta lyfjunum frekar niður eftir marksstöðum þeirra, eins og áhrif á 

myndun frumuveggjar, framleiðslu próteina, endurmyndun erfðaefnis og framleiðslu fólínsýru 
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(Kohanski, Dwyer, Hayete, Lawrence, og Collins, 2007). Í Tafla 1 eru tekin dæmi um 

verkunarmáta helstu sýklalyfjaflokka (Pankey og Sabath, 2004).  

Tafla 1 Helstu sýklalyfjaflokkar og verkun 
Í töflunni má sjá verkunarmáta helstu sýklalyfja á bakteríur og sveppi og áhrif 

þeirra á bakteríur. 
Sýklalyf Áhrif á bakteríur Verkunarmáti 
β-laktam lyf (Penisillín lyf, 
Cephalosporin), 
Mónóbaktam-lyf, 
Carbapenem 
Cycloserin 
Glýkópeptíð (Vancomycin) 

Bakteríudrepandi Hindra myndun frumuveggjar 

Amínóglýkósíðar Bakteríudrepandi Hindra/trufla 
próteinframleiðslu með því að 
bindast undireiningu 30 
ríbósóma 

Tetracyclin Bakteríuhindrandi 

Makrólíðar (Erýthrómýcin, 
linkómýcin) 
Klóramfeníkól 

Bakteríuhindrandi Hindra/trufla 
próteinframleiðslu með því að 
bindast undireiningu 50 
ríbósóma 

Sulfónamíð og trimethoprim Bakteríuhindrandi Áhrif á DNA myndun 

Kínólón (Ciprofloxacin) 
Metronidazol 

Bakteríudrepandi 

Polymyxin B, colistin Bakteríudrepandi Verka á frumuhimnu 

Amfóterisín B, nýstatín Sveppadrepandi 

1.2.1 Sótthreinsiefni 
Sótthreinsiefni (e. disinfectants og antiseptics) eru mikið notuð á sjúkrahúsum, m.a. til 

sótthreinsunar. Þau eru nauðsynlegur þáttur til að koma í veg fyrir spítalasýkingar. Í 

sótthreinsiefnum eru margs konar virk sæfiefni (e. biocides) en verkun þeirra er þó ekki vel 

þekkt. Almennt hafa sæfiefni breiðari verkun (e. broader spectrum of activity) heldur en 

sýklalyf. Mikil notkun þessara efna hefur aukið sýklalyfjaónæmi (McDonnell og Russell, 

1999). Í Tafla 2 eru dæmi um sótthreinsiefni og verkunarmáta þeirra (Jeffrey, 1995; 

McDonnell og Russell, 1999; Ólafsdóttir, 2015) 
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Tafla 2 Helstu sótthreinsiefni 
Í töflunni má sjá lista yfir helstu sótthreinsefni og verkunarmáta þeirra. 

Sótthreinsiefni Verkunarmáti 

Alkóhól Osmótísk áhrif 

Etýlenoxíð Alkýlerar virka hópa í kjarnsýrum og 

próteinum örvera 

Formaldehýð Alkýlerar prótein 

Glútaraldehýð Alkýlerar prótein 

Fenól og afleiður (p-klórófenól, kresól, 

thýmol) 

Rjúfa frumuvegg 

Oxandi efni (benzoyl peroxíð) Losa súrefni í vefjum sem oxar prótein 

Efni sem innihalda halógen (joð) Gera prótein óvirk og valda oxun 

Efni sem innihalda klór Gera prótein óvirk 

Katjónísk yfirborðsvirk efni (Fjórgild 

(quaternary) ammóníum sambönd 

(benzalkóníumklóríð, klórhexidín)) 

Yfirborðsvirkni rýfur frumuvegg og 

frumuhimnu 

Litarefni (gentian violet, methylene blue)  

Rotvarnarefni (paraben-efni, benzósýra)  

EDTA Rof á frumuvegg Gram-neikvæðra 

baktería 

Silfuragnir Milliverka við þíól hópa himnuensíma 

1.3 Örverudrepandi peptíð 
Langflestar lífverur framleiða katjónísk örverudrepandi peptíð sem hluta af ósérhæfða 

ónæmiskerfinu og fyrstu vörn gegn sýkingum (Marr, Gooderham, og Hancock, 2006; Zasloff, 

2002). Yfir tvö þúsund örverudrepandi peptíðum hefur verið lýst, sem hafa örverudrepandi 

verkun gegn Gram-jákvæðum bakteríum, Gram-neikvæðum bakteríum, veirum, frumdýrum 

og sveppum (Chudinova, Shagdarova, Il’ina, og Varlamov, 2016). 

Katjónísk örverudrepandi peptíð eru stór og fjölbreyttur hópur sameinda og eru frá tólf 

til fimmtíu amínósýrur að stærð. Þau innihalda amínósýrurnar arginín eða lýsin sem gefa 

peptíðunum jákvæða hleðslu og eru að hluta til vatnsfælin. Örverudrepandi peptíð hafa 

tvígæfa byggingu, þ.e. hafa bæði vatnsfælna og vatnssækna hópa en sá eiginleiki veldur því 

að þau milliverka við frumuhimnur baktería. (Brandenburg, Merres, Albrecht, Varoga, og 

Pufe, 2012; Powers og Hancock, 2003). Örverudrepandi verkun peptíðanna er ekki fullþekkt 
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en flest örverudrepandi peptíð milliverka við frumuhimnur með því að trufla uppröðun 

fosfólípíð millifrumulags og rjúfa frumuhimnuna (Gudmundsson og Agerberth, 1999). 

Þau byggingareinkenni sem eru nauðsynleg fyrir örverudrepandi verkun eru aðallega 

tvö; katjónísk hleðsla og tvígæf bygging (Powers og Hancock, 2003). Katjónísk 

örverudrepandi peptíð má flokka niður og þrír helstu flokkarnir sem finnast í spendýrum eru 

defensín, cathelicidín og histatín (Brandenburg o.fl., 2012). Einnig má flokka peptíðin eftir 

byggingareiginleikum í fernt. Algengust eru β-sheets peptíð (defensín) og α-helical peptíð 

(cathelicidin og histatín) en einnig eru þekkt extended peptíð og loop peptíð (Powers og 

Hancock, 2003). 

Sífelld aukning er í sýklalyfjaónæmi og því alltaf verið að leita nýrra leiða annarra en 

hinna hefðbundnu sýklalyfja. Vegna verkunar katjónískra örverudrepandi peptíða á sýkla er 

verið að þróa þau sem nýjan flokk sýklalyfja, enda hafa þau breitt verkunarsvið, hraða verkun 

og ólíklegt að bakteríur þrói með sér ónæmi. Hins vegar eru þau enn sem komið er dýr í 

framleiðslu, óstöðug og eiturverkun og lyfjahvörf eru illa þekkt (Marr o.fl., 2006).  

Tafla 3 Örverudrepandi peptíð og verkunarmáti 
Í töflunni má sjá lista yfir örverudrepandi peptíð og verkunarmáta þeirra (Epand og 
Vogel, 1999) 
Örverudrepandi peptíð Verkunarmáti 
α-defensín Frumurof 

Cathelisidín Hindra frumufjölgun 

Tvígæfir og vatnsfælnir α-helices/gormar Peptíð sem eru ekki katjónísk hafa minni 
sérvirkni á örverur en spendýrafrumur. 
Þau hemja jónaflutning í frumur 
(alamethicin).  

β-sheet peptíð og prótein Verka á frumuhimnu (tachyplesin) 

Peptíð með þíó-eter hring Veldur leka jóna og efna úr bakteríum 
(nísín) 

Peptaíból Verka á frumuhimnu (tríkógin) 

1.4 Örverudrepandi fjölliður 
Mikilvægt er að koma í veg fyrir örverusýkingar en þær verða oft við notkun líf- og 

læknisfræðilegra áhalda, eins og þvagleggja eða ígræðlinga. Það er því mikill kostur að nota 

efni í áhöldin sem hafa örverudrepandi verkun, eins og örverudrepandi fjölliður (Kenawy, 

Worley, og Broughton, 2007). Örverudrepandi fjölliður eru flokkur sæfiefna og eru mikilvægar 

sem staðgengill þeirra sæfiefna sem eru til fyrir og stundum sýklalyfja (Siedenbiedel og Tiller, 

2012).  
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 Örverudrepandi fjölliður má flokka í þrjár tegundir eftir gerð: fjölliðu-sæfiefni (e. 

polymeric biocides), fjölliður með sæfandi áhrif (e. bicocidal polymers) og sæfiefna-losandi 

fjölliður (e. biocide-releasing polymers). Fjölliðu-sæfiefni eru fjölliður sem hafa hópa með 

örverudrepandi verkun áfasta á grunnbyggingu sinni sem endurtaka sig, eins og amínó-, 

karboxýl- eða hýdroxýlhópa. Fjölliður með sæfandi áhrif hafa hins vegar örverudrepandi 

verkun í sjálfri fjölliðunni, t.d. katjóníska hópa, eins og fjórða stigs ammóníum (NH3
+) og 

gúanidínium. Dæmi um fjölliðu með sæfandi áhrif er kítósan. Sæfiefna-losandi fjölliður eru 

berar fyrir sæfiefni og hafa því ekki sjálfar örverudrepandi eiginleika, heldur er það tilkomið 

vegna sýklalyfja eða sótthreinsandi efna sem eru áföst (Huang o.fl., 2016; Siedenbiedel og 

Tiller, 2012). 

Verkun örverudrepandi fjölliða má síðan flokka í óvirka (e. passive) og virka (e. 

active). Óvirkar fjölliður koma í veg fyrir aðloðun próteina á yfirborð og koma þannig í veg 

fyrir viðloðun baktería. Þær hafa því hvorki bein áhrif á né drepa örverur. Þar sem örverur 

hafa oft vatnsfælna og neikvætt hlaðna eiginleika, eru óvirkar fjölliður annað hvort 

vatnssæknar, neikvætt hlaðnar eða með lága yfirborðsorku. Dæmi um óvirka fjölliðu er 

pólý(etýlen glýkól) en hún kemur í veg fyrir aðloðun frumna og þar með vöxt örvera. Virkar 

fjölliður drepa bakteríur sem loða við yfirborð fjölliðu. Þær samverka með virkum efnum, eins 

og katjónískum sæfiefnum, örverudrepandi peptíðum eða sýklalyfjum og geta drepið 

bakteríur beint. Algengast er að nota jákvætt hlaðið, fjórða stigs ammóníum (NH3
+) með 

fjölliðu. Það milliverkar við frumuvegg og eyðileggur frumuhimnu sem veldur leka 

innanfrumuefna og frumudauða (Huang o.fl., 2016). 

Kjör-örverudrepandi fjölliða ætti að uppfylla þau einkenni að vera auðveld og ódýr í 

framleiðslu, vera stöðug við langtímanotkun og geymslu. Hún má ekki mygla eða gefa frá sér 

eitruð efni, né vera eitruð eða ertandi og verður að hafa breiða bakteríudrepandi verkun. 

Kítósan og afleiður þess hafa marga þessara eiginleika (Kenawy o.fl., 2007; Kong o.fl., 

2010). 

Meðal þátta sem hafa áhrif á örverudrepandi verkun fjölliða eru mólþyngd, rými á milli 

virks hóps og fjölliðu, jafnvægi milli vatnssækni og vatnsfælni og eiginleikar mótjónar 

(Kenawy o.fl., 2007; Timofeeva og Kleshcheva, 2011). 
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Tafla 4 Örverudrepandi fjölliður 
Í töflunni eru taldar upp nokkrar örverudrepandi fjölliður og verkunarmáti þeirra 
(Timofeeva og Kleshcheva, 2011) 
Örverudrepandi fjölliður Verkunarmáti 
Polyhexametýlen bígúaníð klóríð 
(PHMB) 

Milliverkar við fosfólípíð í frumuhimnu E. 
coli 

Fjórgildar ammóníum/fosfóníum 
fjölliður 

Valda skemmdum á ytri himnu Gram-
neikvæðra baktería og frumuvegg Gram-
jákvæðra baktería og frumuhimnu og valda 
frumurofi 

N-halamín fjölliður Halógen-sameindir oxa þíól-eða 
amínóhópa próteina 

1.5 Sýklalyfjaónæmi 
Sýklalyf voru ein helsta uppgötvun 20. aldarinnar en sýklalyfjaónæmi kom í ljós aðeins stuttu 

eftir uppgötvun penisillíns (Cohen, 2000). Ónæmi er það kallað þegar lyf, sem áður hefur 

getað unnið á tiltekinni óvinafrumu, hættir að geta það. M.ö.o. óvinafruman, t.d. baktería, 

hefur fundið leið til að verjast lyfinu sem hún áður var næm fyrir og lyfið er hætt að virka. 

Meðferð sýkinga verður sífellt erfiðari þar sem hefðbundin meðferðarúrræði virka ekki lengur 

og fjöldi ónæmra baktería og sýklalyfjaónæmra sjúklinga vex hraðar en ný sýklalyf koma 

fram. Vegna sívaxandi ónæmis fyrir sýklalyfjum er stöðug þörf á þróun nýrra sýklalyfja. Í dag 

hefur þróast sýklalyfjaónæmi fyrir öllum helstu flokkum sýklalyfja (Walsh, 2003). Þessi hraða 

aukning í sýklalyfjaónæmi er orðið mikið vandamál og mun aukast enn með ofnotkun og 

misnotkun sýklalyfja sem veldur sýklalyfjaónæmum sýkingum (Zanetti, Gennaro, Skerlavaj, 

Tomasinsig, og Circo, 2002). Með aukinni þekkingu á lífsferli baktería ætti að vera hægt að 

finna nýstárleg efni sem verka gegn nýjum markstöðum örvera (Walsh, 2003). 

1.6 Kítósan og kítósanafleiður 
Kítín er náttúruleg fjölsykra sem finnst m.a. í skelfiski, eins og rækju, krabba og humri, og í 

frumuveggjum sveppa. Hægt er að vinna kítín úr möluðum skeljum skelfisks en þar sem kítin 

er illleysanlegt í vatni er það oft deasetýlerað til að auka leysni. Malaðar skelfisksskeljar eru 

meðhöndlaðar með NaOH (1-10%, 65-100°C) til að losna við prótein, síðan hlutleystar og 

leystar upp í HCl (3-10%). Kítín er svo þurrkað og deasetýlerað með sterkri NaOH lausn (40-

50%, 110°C) og þá fæst kítósan (No og Meyers, 1995). Kítósan er því N-deasetýleruð afleiða 

kítíns, þar sem asetýlhópar eru fjarlægðir en deasetýleringin verður sjaldan 100% og því er 

hlutfall asetýleringar ákvarðað. Hlutfall asetýleringar (e. degree of acetylation (DA)) er hlutfall 

asetýlhópa í fjölliðunni og er fjölsykran skilgreind sem kítósan þegar hlutfall asetýlehópa (DA) 

er minna en 0,5. DDA eða hlutfall deasetýleringar er hlutfall –NH2 í fjölsykrukeðjunni. 
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(Younes og Rinaudo, 2015). Sjá má grunnbyggingu kítíns og kítósans á Mynd 2 hér að 

neðan. 

  

Mynd 2 Efnabygging kítíns og kítósans 
Á myndinni er sýnd grunnbygging kítíns og kítósans. Kítósan er deasetýleruð 
afleiða kítíns og hefur því amínóhópinn oftast frían á meðan kítín hefur asetýlhóp á 
köfnunarefninu. 
 

Kítósan er fjölsykra sem samanstendur af glúkósamín- og N-asetýlglúkósamín-

einingum tengdum með β(1-4) glýkósídik tengjum. Eiginleikar kítósans í lausn 

(leysnieiginleikar) stýrast að miklu leyti af DA, dreifingu asetýlhópa yfir keðjuna og mólþyngd 

(Rinaudo, 2006).  

Kítósan er veikur basi með klofnunarfasta (pKa) um 6,5. Það er því óleysanlegt við 

hlutlaust og basískt sýrustig en við súrar aðstæður eins og í saltsýru, ediksýru, glútamik sýru 

og lactik sýru eru amínóhópar glúkósamíns prótóneraðir (-NH3
+) og leysnin þar með meiri. 

Kítósan er móttækilegt fyrir efnafræðilegum breytingum án þess að eðlisefnafræðilegir og 

lífefnafræðilegir eiginleikar þess breytist. Hægt er að hafa áhrif á leysni fjölliðunnar með því 

að mynda mismunandi afleiður kítósans við amínóhópinn eða hýdroxýlhópana tvo en 

hvarfhópa kítósans má sjá á Mynd 3. (Fini og Orienti, 2003; Hejazi og Amiji, 2003; Jain o.fl., 

2013; Másson o.fl., 2008; Mourya og Inamdar, 2008). Yfirleitt er kítósani efnabreytt með því 

að bæta við katjónískum hópum eins og fjórgildum- eða gúanidíniumhópum, og vatnsfælnum 

hópum eins og alkýlhópum. Efnabreytingar sem hafa verið gerðar á kítósani eru m.a. 

alkýlering, asýlering, fjórgilding (e. quaternization), hýdroxýalkýlering, karboxýalkýlering, 

þíólering, súlfatering og fosfórýlering (Jain o.fl., 2013). Meðal mikilvægustu kítósanafleiðanna 

eru asýleraðar-, karboxýlalkýleraðar, fjórgildar, súlfateraðar, fosfórýleraðar og þíóleraðar 

afleiður (Mourya og Inamdar, 2008). 
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 Kítósan hefur ýmsa góða líffræðilega eiginleika. Það er lífbrotgjarnt (e. 

biodegradable), óeitrað, myndar ekki eitruð eða krabbameinsvaldandi niðurbrotsefni, hefur 

góðan samrýmanleika og eðlisefnafræðilega eiginleika. Einnig hefur kítósan örverudrepandi 

verkun (Alves og Mano, 2008; Jain o.fl., 2013). Kítósan hefur verið notað sem 

frásogsaukandi efni, lyfjaberi, slímviðloðandi og gegndræpisaukandi í lyfjaform fyrir lyfjagjöf í 

munn, nef, meltingafæri, leggöng og endaþarm og við genaflutninga (Sarti og Bernkop-

Schnürch, 2011). Það hefur einnig verið notað við sáragræðslu, brunasár, munnslímbólgu (e. 

oral mucositis) og fleira (Dai, Tanaka, Huang, og Hamblin, 2011). 

1.6.1 Katjónískar kítósanafleiður 
Katjónískur eiginleiki kítósans er nauðsynlegur fyrir örverudrepandi verkun og því hafa 

margar afleiður af fjölliðunni verið smíðaðar þar sem settur er katjónískur hópur til að fá fasta 

jákvæða hleðslu í bygginguna. Hægt er að nota nokkrar aðferðir til að smíða mismunandi 

katjónískar afleiður (Hoque o.fl., 2016; Jain o.fl., 2013). 

Hægt er að fjórgilda amínóhóp kítósans, þ.e. gera hann fjórgildan til að fá fasta 

jákvæða hleðslu í bygginguna. Það er gert með því að alkýlera efnið með aldehýði og mynda 

imín og afoxa til að fá N-alkýl afleiðu og að lokum nota metýljoðíð til að fjórgilda. Hægt er að 

stýra mismunandi hlutfalli fjórgildingar eða metýleringar amínóhópsins, með því að nota 

metýljoðíð í basískri lausn og stýra fjölda hvarfskrefa, auka hvarftímann, eða nota kítósan 

með annað DA. Einnig er hægt að mynda fyrst N-alkýl kítósan með Schiff’s hvarfi og fjórgilda 

það síðan. Þessi fjórgilding kítósans eykur jákvæða hleðslu (e. positive charge density) og 

fjölliðan verður leysanlegri við breiðara sýrustig, frá 5-9 (Jain o.fl., 2013). 

HTCC (N-(2-hydroxýl) própýl-3-trímetýlammóníum kítósan klóríð) er katjónísk afleiða 

kítósans. HTCC hefur verið rannsökuð í trefjum (e. fiber) og bómullarklæðnaði þar sem hún 

hefur sýnt örverudrepandi áhrif (Kim, Nam, Choi, og Jang, 2003; Nam, Kim, og Ko, 1999). 

 

Mynd 3 Hvarfhópar kítósans 
Myndin sýnir þrjá hvarfhópa kítósans. Í C-2 stöðu er amínóhópur og í 

stöðu C-3 og C-6 eru hýdroxýlhópar. Efnabreytingar á kítósani verða 
helst á C-2 NH2 og C-6 OH. 
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HTCC er tiltölulega auðvelt að efnasmíða með hvarfi GTMAC og kítósans. Í byggingu hennar 

er fjórgildur amínóhópur með þremur metýlhópum settur á N-hvarfhópinn en á milli er 2-

hydroxýprópýlhópur sem gerir rými á milli köfnunarefnanna tveggja. Á Mynd 4 má sjá 

skematíska mynd af hvarfinu. HTCC hefur góða leysni í vatni, sterk örverudrepandi áhrif, 

slímviðloðandi eiginleika og eykur gegndræpi (Hoque o.fl., 2016; Xiao o.fl., 2012).  

 

Mynd 4 Myndun katjónísku afleiðunnar HTCC 
Á myndinni má sjá hvarf kítósans við GTMAC. Við hvarfið 

opnast epoxíðhópur GTMAC og HTCC myndast. 
 

Trímetýl kítósan (TMC) er önnur katjónísk kítósanafleiða. TMC má mynda með því að 

nota metýljoðíð sem hvata og N-metýl-2-pyrrolidone (NMP) sem leysi við mjög basískar 

aðstæður. Þetta veldur því að amínóhópur kítósans fær fjórgilda hleðslu. Einnig er hægt að 

nota dímetýlsúlfat við efnasmíðina en það er ódýrara og minna eitrað hvarfefni. Almennt er 

það þannig að O-metýlerað kítósan hefur minni leysni og er því reynt að koma í veg fyrir 

myndun þess. Hægt er að forðast O-metýleringu með því að mynda TMC með metýljoði við 

lágt hitastig, nota blöndu af DMF/H2O sem leysi í stað NMP og nota engan hvata (Goy o.fl., 

2016; Jain o.fl., 2013; Mourya og Inamdar, 2008; de Oliveira Pedro, Schmitt, og Neumann, 

2016; Xu, Xin, Li, Huang, og Zhou, 2010).  

 Amíneraðar kítósanafleiður hafa amínóhópa á hýdroxýlhópum kítósans og má smíða 

með því að bæta fyrst p-bensókvínón á kítín, hvarfa síðan etýlendíamín við til að fá amínerað 

kítín. Að lokum er kítínið deasetýlerað til að fá amínerað kítósan (Eldin, Soliman, Hashem, og 

Tamer, 2012). 

Guanidínýlerað kítósan er önnur katjónísk kítósanafleiða. Gúanidín hópur hefur pKa 

12,48 og er því jákvætt hlaðið í hlutlausu, súru og basísku umhverfi. Hægt er að smíða 100% 

N-gúanídinylerað kítósan með því að nota verndarhópa fyrir bæði kítósan og gúanidín. Notað 

er tertíarýlbútýldímetýlsilýl (TBDMS) hóp til að vernda hýdroxýlhópa kítósans og DiTBDMS-

kítósan er myndað sem forveri og látið hvarfast við boc-verndað gúanidinýl. (Sahariah, 

Óskarsson, Hjalmarsdottir, og Masson, 2015). 
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 Síðan hafa verið smíðaðar ýmsar píperazín-afleiður kítósans. Sem dæmi má nefna 

fjórgildu píperazín-afleiðurnar 6-O-trífenýlmetýlkítósan og N-klóróasetýl-6-O-tri-fenýlametýl 

kítósan. Þær eru efnasmíðaðar með því að bæta fjórgildri píperazíníum ediksýru á kítósan 

annars vegar og festa tertíer 1,4-dimetýlpiperazine á N-klóróasetýl-6-O-tríphenýlmetýlkítósan 

hins vegar (Holappa o.fl., 2006). 

1.6.2 Anjónískar kítósanafleiður 
Anjónískar kítósanafleiður hafa amfóteríska eiginleika, þ.e. hafa bæði eiginleika sýru og 

basa. 

Alkýlerað kítósan er mikilvæg tvígæf fjölliða, þ.e. hefur bæði vatnssækna og 

vatnsfælna hópa og er byggt úr fjölsykrum (Rinaudo, 2006). Hægt er að mynda mismunandi 

afleiður með því að stýra því hvar alkýleringin verður, þ.e. á hýdroxýlhóp sameindarinnar eða 

amínóhópnum og efnin eru því flokkuð í N-alkýl kítósan, O-alkýl kítósan, eða N,O-alkýl 

kítósan ef alkýlering verður á báðum hópunum. N-alkýl og O-alkýl kítósan er oft búið til með 

hvarfi kítósans við alkýl halíð með sterkum basa við hitun. Einnig er hægt að nota alkýleringu 

með alkýl halíðum við basískar aðstæður en þá fæst blönduð N,O-alkýlering. Karboxýalkýl 

kítósan er myndað með karboxýleringu en þá er súrum hópum bætt á grunnbyggingu 

kítósans. Karboxýlhópur á amínóhópum kítósans gefur fjölliðunni amfóteríska fjölelektrólýta 

eiginleika, vegna katjónískra og anjónískra hleðsla. Bæði N- og O-karboxýalkýl 

kítósanafleiður hafa verið smíðaðar með mismunandi leiðum. Algengasta karboxýalkýl 

kítósanafleiðan er karboxýmetýl kítósan (Jain o.fl., 2013; Mourya og Inamdar, 2008). 

Karboxýmetýl kítósan (CMC) hefur betri leysni en venjulegt kítósan og er amfóterískt. 

Heimildum ber ekki saman en Chen og félagar telja að kítósan verði vatnsleysanlegt þegar 

DS (e. degree of substitution) er 40-45% (Chen og Park, 2003). CMC hefur m.a. verið notað 

við stýrða lyfjagjöf, í snyrtivörur og sem frásogshvetjandi efni (Mourya, Inamdar, og Tiwari, 

2010). 

 Hægt er að mynda mismunandi CMC-afleiður með því að stýra því hvar 

karboxýmetýleringin verður og efnin því flokkuð í O-CMC, N-CMC, N,O-CMC og N,N-CMC. 

Mismunandi hvarfaðstæður gefa N, eða O-sértækni og mismunandi DS. Hægt er að smíða 

N-CMC sértækt með afoxandi alkýleringu (e. reduction alkylation) og afoxun með NaCH4 eða 

NaCNBH3. Þá hvarfast –NH2 hópur kítósans við karbónýlhóp glýoxýlik sýru. Þó getur hvarfið 

að hluta til orðið tvisvar á amínóhópnum svo að N,N-CMC myndist (Jimtaisong og Saewan, 

2014; Mourya o.fl., 2010; Rinaudo, 2006). Einnig er hægt að nota beina alkýleringu (e. direct 

alkylation), til að smíða N-CMC sértækt, þar sem kítósanið er látið liggja í basískri lausn í 

upphafi og síðan notað akýlhalíð, t.d. mónóklóróasetik sýra sem hvarfefni. Við mildar 

basískar aðstæður (sýrustig 8-8,5) verður hvarfið frekar við amínóhóp kítósans heldur en við 
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hýdroxýlhóp. En til að fá blöndu af N- og O-karboxýmetýleringu þá er mónóklóróasetik sýran 

notuð við mjög basískar aðstæður (yfir 25% NaOH). Ef notast er við hitastig frá 0-10°C þá 

verður hvarfið helst á 6-OH hópnum en við hærra hitastig á báðum hópunum (Jimtaisong og 

Saewan, 2014; Mourya o.fl., 2010). Hvarf kítósans við mónóklóróasetik sýru má sjá á Mynd 5 

hér að neðan. 

 

Mynd 5 Efnahvarf við myndun kítósanafleiðunnar CMC 
Á myndinni má sjá hvarf kítósans við mónóklóróasetik sýru. 
Myndefnið sem myndast getur verið O-, N-, N,O- eða N,N-
karboxýmetýl kítósan, þar sem karboxýmetýlhópur tengist bæði 
inn á prímer og sekúnder hýdroxýlhóp og prímer amínóhóp. 

 

 N-metýlen fosfonik kítósan er önnur anjónísk afleiða, og hefur því amfóterik 

eiginleika. Þessa kítósanafleiðu má mynda við mismunandi aðstæður og hefur hún sýnt fram 

á góða klóbindihæfni (e. complexing efficienct) fyrir katjónir. Þessum afleiðum má líka breyta 

og bæta við alkýlkeðjum til að viðhalda tvígæfum eiginleika (Rinaudo, 2006). 
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1.6.3 Þíóleraðar kítósanafleiður 
 Þíólerað kítósan sýnir ýmsa kosti við 

lyfjagerð, eins og slímviðloðun, eykur 

gegndræpi, getur myndað hlaup og hægt er 

að nota það til að stjórna losun lyfja. Þessar 

þíóleruðu kítósanafleiður mynda samgild 

tengi við slímmyndandi efni, sem óbreytt 

kítósan gerir ekki. Fjölliður með þíól-hóp eru 

taldar milliverka við systein-ríka hluta 

glýkópróteina í slímhúðum, svo myndast 

dísúlfíð tengi milli fjölliðunnar og 

slímhúðarinnar (Sarti og Bernkop-Schnürch, 

2011). Með þíólíeringu eykst 

viðloðunarkraftur, og bólgnunar- og 

samloðunar eiginleikar verða betri (George 

og Abraham, 2006). 

Þíólerað kítósan má mynda með því að 

nota tengihvarfefni (e. coupling reagents) 

með þíól verkun. Þíólhóp er bætt á amínóhópinn með því að tengja efni með súlfhýdrýlhóp (-

SH), eins og systein eða þíóglýkólik sýru við með samgildum tengjum (Jain o.fl., 2013; Kim, 

2013). Karboxýlsýruhluti þíólefnanna er oft virkjaður með EDC, það myndast O-acylurea-

afleiða sem hvarfast við amínóhóp kítósans. Helstu þíóleruðu kítósanafleiðurnar eru kítósan-

systein, kítósan-N-asetýlcystein, kítósan-homocystein, kítósan-þíóglýkólik sýra (C-TGA), 

kítósan-þíóetýlamidín, kítósan-4-þíóbútýlamidín, kítósan-glútaþíón, kítósan-þíólactik sýra og 

kítósan-6-mercaptonicotinic sýra. Sjá má byggingu nokkurra efna á Mynd 6 (Han, Wei, Jia, 

Xu, og Li, 2012; Kim, 2013). 

Til þess að ákvarða magn þíólhópa þíóleraðs kítósans má nota Ellman’s hvarfefni, 

eða 5,5’-díthíóbis-(2-nítróbensóik sýru) (DTNB). Greiningin byggir á hvarfi þíóleraðra anjóna 

(R-S-) og DTNB2- en við það hvarfast DTNB2- í 5-þíó-2-nítróbensóik sýru (TNB2-). Hvarfið er 

sýnt á Mynd 7 hér að neðan. TNB2- hefur mikla ljósgleypni við bylgjulengd 410-420nm. 

Ljósgleypnin er háð sýrustigi og kemur aðeins fram við sýrustig yfir 7,3 og því er prófið 

yfirleitt gert við sýrustig 8-8,5 (Bravo-Osuna, Teutonico, Arpicco, Vauthier, og Ponchel, 2007; 

Perez, Redondo, Gallardo, og Aranaz, 2013). 

 

 

Kítósan-systein 

 

Kítósan-þíóglýkolik sýra 

 

Kítósan-4-

þíóbútýlamidín 

 

Kítósan-þíóetýlamidín 

Mynd 6 Efnabyggingar helstu þíól-kítósanafleiða 
Afleiðsla amínóhóps kítósans með hvarfefni með 
þíól verkun myndar þíólerað kítósan. Á myndinni má 
sjá fjórar helstu þíóleruðu kítósanafleiðurnar. 
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Mynd 7 Ellman’s hvarfið 

1.6.4 Byggingargreining kítósans 
Margar aðferðir hafa verið notaðar til að greina byggingu kítíns, kítósans og 

kítósanafleiða. Hægt er að nota 1H NMR (prótónuróf) og 13C NMR (kolefnisróf) 

kjarnsegulgreiningar, FT-IR-litrófsgreiningu, UV-litrófsgreiningu, massagreiningu, títrun, 

frumefnagreiningu (e. elemental analysis), „circular dichroism” og gegndræpisskiljun (e. gel 

permeation chromatography (GPC)). Í öllum fyrrnefndu aðferðum nema NMR þarf að vita 

styrk kítósans í sýninu áður en greiningin er gerð (Kumirska o.fl., 2010; Lavertu o.fl., 2003). 
13C NMR og 1H NMR eru hentugar í byggingagreiningu kítósans en 1H NMR virðist vera 

hentugast til að fá nákvæmt DA í leysanlegum sýnum (Younes og Rinaudo, 2015).  

FT-IR-litrófsgreining er aðferð sem hægt er að nota til að greina byggingu kítósans. 

Hún er fljótleg og þægileg í notkun en aðferðina má nota til að greina byggingu óleysanlegs 

kítósans (Lavertu o.fl., 2003). 

NMR stendur fyrir nuclear magnetic resonance sem hefur verið kallað 

kjarnsegulmæling á íslensku. Það byggir á því að mæla gleypni kjarna á FM-sviði, undir 

sterku segulsviði en við gleypnina verður breyting á spuna kjarnanna. Við NMR 

kjarnsegulgreiningu fæst NMR róf, sem gefur upplýsingar um fjölda prótóna út frá stærð 

toppa á rófinu. Rófin gefa upplýsingar um umhverfi prótónanna út frá klofnun toppanna. Eins 

og fyrr kom fram samanstendur kítósan af glúkósamín- og N-asetýlglósamín einingum. Hver 

eining af fjölliðunni hefur sex kolefni og sjö vetnisatóm sem mynda C-H tengi. Hver eining 

hefur líka fjögur vetnisatóm sem tengjast fjórum súrefnisatómum og mynda O-H hópa. Hvert 

þessara tengja hefur eigið umhverfi sem kemur fram á 1H NMR rófinu. Toppar við ca. 2 ppm 

tákna þrjár prótónur N-asetýl glúkósamín hlutans. Toppur við ca. 3-3,2 vegna H-2 prótóna 

glúkósamín. Á rófinu renna prótónur H-3, H-4, H-5 og H-6 saman og gefa breitt merki á miðju 

rófinu. Prótónur H-1 hafa merki við ca. 4,6 og 4,8 ppm (Kasaai, 2010).  

GPC stendur fyrir Gel permeation chromatography sem hefur verið kallað 

gegndræpisskiljun á íslensku. GPC er gjarnan notað við greiningu fjölliða. Það skilur 

sameindir að í lausn eftir „effective size in solution” þeirra og segir annars vegar til um 

dreifingu mólþyngdar og hins vegar mólþyngdina. Hægt er að skoða stærðardreifingu 

uppleysts kítósans og DA með GPC. (Berth og Dautzenberg, 2002; Moore, 1964; Saunders 

og MacCreath, 2010).  
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1.7 Örverudrepandi verkun kítósans 
Kítósan og kítósanafleiður hemja vöxt baktería og sveppa og nær verkun þeirra yfir 

þráðlaga sveppi, gersveppi og Gram-jákvæðar og Gram-neikvæðar bakteríur. Rannsóknum 

ber ekki saman um hvort að kítósan hafi meiri örverudrepandi verkun á Gram-jákvæðar eða 

Gram-neikvæðar bakteríur. Ein rannsókn sýndi fram á að áhrifin voru meiri á Gram-

neikvæðar en Gram-jákvæðar bakteríur óháð DA og mólþyngd (Younes, Sellimi, Rinaudo, 

Jellouli, og Nasri, 2014). Í rannsókn No og félaga hafði kíótsan hins vegar almennt meiri 

örverudrepandi verkun á Gram-jákvæðar bakteríur en Gram-neikvæðar (No, Park, Lee, og 

Meyers, 2002). Kítósan og afleiður hafa því verið notaðar í mismunandi tilgangi. Sem dæmi 

má nefna við matvælaframleiðslu, tannlækningar, augnlækningar og við framleiðslu 

sáraumbúða og vefnaðarvara (Raafat og Sahl, 2009). 

1.7.1 Bygging kítósans og örverudrepandi áhrif 
Hægt er að fá kítósan með mismunandi keðjulengd og mismunandi DA. Bæði eðlislægir og 

óeðlislægir eiginleikar kítósans hafa áhrif á örverudrepandi verkun kítósans. Mólþyngd 

fjölliðunnar og stærð hefur áhrif á örveruvöxt. Einnig hefur DA áhrif en talið er að því minni 

hluti sem er asetýleraður, því meiri örverudrepandi verkun hafi kítósan. Ástæðan er sú að því 

minna sem er asetýlerað því hærri jákvæða hleðslu hefur kítósan, vegna frís amínóhóps. Að 

lokum hefur sýrustig lausnar mikil áhrif en með lægra sýrustigi verða amínóhópar kítósans 

prótóneraðir og meiri jónamilliverkun getur því orðið við frumuvegg örvera. Þegar 

kítósanafleiður eru skoðaðar þá hefur hlutfall staðgengni (DS) mest áhrif, þó svo að DA og 

mólþyngd hafi einnig áhrif. Það fer þó eftir örverutegund hvaða þættir hafa mestu áhrifin á 

verkunina (Goy o.fl., 2016; Younes og Rinaudo, 2015; Younes o.fl., 2014).  

1.7.2 Örverudrepandi verkunarmáti kítósans  
Örverudrepandi verkunarmáti kítósans er ekki fullþekktur en kenningar eru um mismunandi 

verkunarmáta. Líklegt er að kítósan valdi breytingu á gegndræpi frumna með milliverkun 

jákvætt hlaðins hluta fjölsykrunnar, t.d. R-NH3
+ eða R-N(CH3)3

+ og neikvætt hlaðinnar 

frumuhimnu og valdi þar með frumurofi (Rabea, Badawy, Stevens, Smagghe, og Steurbaut, 

2003; Sahariah o.fl., 2014). Önnur tilgáta er að það myndi ógegndræpt lag um frumuna og 

hindri flutning mikilvægra næringarefna í og úr frumu. Einnig er það talið geta haft áhrif á 

DNA myndun baktería. Eins og fram hefur komið hefur mólþyngd fjölliðunnar og stærð áhrif á 

örveruvöxt en talið er að kítósan með lága mólþyngd geti flætt yfir frumuvegg baktería og 

hindrað myndun mRNA og afritun DNA og hindrað þar með frumuvöxt. Kítósan með háa 

mólþyngd milliverki hins vegar við yfirborð frumna og breyti gegndræpi þeirra. En sama um 

hvorn verkunarmátann er að ræða, þá er katjónísk hleðsla kítósans nauðsynleg fyrir 

verkunina (Goy o.fl., 2016; Xu o.fl., 2010; Younes og Rinaudo, 2015).  
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Þar sem að frumuveggur Gram-neikvæðra baktería er vatnssæknari og með meiri 

neikvæða hleðslu en frumuveggur Gram-jákvæðra baktería er talið að kítósan hafi meiri 

verkun á Gram-neikvæðar bakteríur en Gram-jákvæðar. Þó eru skiptar skoðanir á því (Goy 

o.fl., 2016; Younes og Rinaudo, 2015). Rannsókn Zheng og Zu sýndi fram á að 

örverudrepandi verkun gegn Gram-jákvæðum bakteríum aukist með aukinni mólþyngd 

kítósans að 300kDa. Öfugt við það virðist örverudrepandi verkun gegn Gram-neikvæðum 

bakteríum aukast með minnkaðri mólþyngd kítósans (Zheng og Zhu, 2003). Vegna þessa er 

líklegt að verkunarmáti kítósans gegn Gram-jákvæðum bakteríum sé að fjölliðan myndi 

himnu utan um frumuna og hindri þar með að næringarefni komist inn í hana, og að 

verkunarmáti gegn Gram-neikvæðum bakteríum sé að lág-mólþunga kítósan flæði inn í 

frumuna og milliverki við DNA (Younes og Rinaudo, 2015).  

 Auk bakteríudrepandi verkunar hefur kítósan sveppadrepandi verkun. Talið er að 

kítósan myndi gegndræpa filmu á yfirborð sveppanna. Með því hindrar það vöxt sveppa 

(Younes og Rinaudo, 2015). Í rannsókn Seyfarth og félaga á kítósani og sveppadrepandi 

verkun, þá minnkaði verkunin gegn Candida teg. með lægri mólþyngd kítósans (Seyfarth, 

Schliemann, Elsner, og Hipler, 2008). 
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1.7.3 Kítósanafleiður með örverudrepandi verkun 
Ýmsar kítósanafleiður hafa sýnt meiri 

örverudrepandi áhrif en óbreytt kítósan. 

Eftirfarandi afleiður kítósans hafa verið myndaðar 

og örverudrepandi verkun skoðuð.  

Alkýl-kítósanafleiður: Dæmi um alkýleraða 

kítósanafleiðu er amínóetýl kítósan, sem sjá má á 

Mynd 8. Aðrar algengar afleiður eru dímetýl 

amínóetýl kítósan, amínerað kítósan og díetýl 

amínóetýl kítósan. 

 Fjórgildar kítósanafleiður: N,N,N-

trímetýlkítósan er dæmi um slíka afleiðu og hefur 

jákvætt hlaðið köfnunarefni og aukinn leysanleika. 

Byggingu hennar má sjá á Mynd 9. Aðrar 

fjórgildar afleiður eru N,N,N trímetýl-O-(2-

hýdroxý-3-trímetýlammóníumprópýl kítósan, N-(2-

(N,N,N-tríalkýlammóníumyl) kítósan, N,N-dímetýl-

N-metýl kítósan, O-kvartenerað-N-bensýl kítósan, 

O-fjórgildað-N,N-dímetýl-N-bensýlammóníum 

kítósan og N-(2-(N,N,N-pyridíníumýl) kítósan. 

Asýl kítósanafleiður: T.d. N-asetýl kítósan, N-

própíónýl kítósan, N-hexanóýl kítósan, N-

karboxýbútýl kítósan og C-TGA. Bygging N-asetýl 

kítósans er sýnd á Mynd 10. 

Hýdroxýalkýl kítósanafleiður: T.d. O-(3,6-hýdróxýletýl) kítósan, hýdroxýprópýl kítósan og 

N-halamín kítósan (Sahariah, Hjálmarsdóttir, og Másson, 2016). Byggingu O-(3,6-

hýdróxýletýl) kítósan má sjá á Mynd 11. 

Karboxýalkýl kítósanafleiður: Hafa mikið verið skoðaðar, og þá helst O-CMC og N,O-

CMC. Talið er að O-CMC hafi meiri örverudrepandi verkun en kítósan, sem hefur svo meiri 

örverudrepandi verkun en N,O-CMC. Er þetta talið stafa af verkun NH3
+ gegn bakteríum en 

þegar karboxýmetýlhóp er bætt á N-hópinn þá fækkar NH3
+ á keðjunni. (Fei Liu, Lin Guan, 

Zhi Yang, Li, og De Yao, 2001). 

 
 

Mynd 8 Amínóetýl 
kítósan 

Á myndinni má sjá 
byggingu alkýleruðu 
kítósanafleiðunnar 
amínóetýl kítósans 

Mynd 9 Trímetýl 
kítósan 

Á myndinni má sjá 
byggingu fjórgildu 
kítósanafleiðunnar 
trímetýl kítósan 

 
 

Mynd 10 N-asetýl 
kítósan 

Efnabygging asýl 
kítósanafleiðunnar N-
asetýl kítósans 

Mynd 11 O-(3,6-
hýdroxýetýl) 
kítósan 

Efnabygging 
hýdroxýalkýl 
kítósanafleiðu. Í stöðu C-
3 og C-6 eru 
hýdroxýetýlhópar 
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1.7.4 Aðferðir til að meta bakteríudrepandi verkun 
Margar aðferðir hafa verið notaðar til að kanna örverudrepandi verkun kítósans og 

kítósanafleiða og hefur verið greint frá í mismunandi rannsóknum. Til þess að rannsaka megi 

samband byggingar og virkni er mikilvægt að staðlaðar aðferðir séu notaðar við ákvörðun 

bakteríudrepandi verkunar. Algengt er að nota aðferðir sem greina lágmarksheftistyrk (e. 

Minimal inhibitory concentration (MIC)) og lágmarksdrápsstyrk (e. Minimal lethal 

concentration (MLC)). Best er að kanna gildin eftir stöðluðum leiðbeiningum frá stofunum 

eins og CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Þannig auðveldar það samanburð 

milli rannsókna og það verður auðveldara að endurtaka þær (Sahariah o.fl., 2016). 

Lágmarksheftistyrkur er minnsta þéttni bakteríudrepandi efnis sem hindrar vöxt og má 

ákvarða með skífuprófi eða þynningum. Með þynningum er bakteríudrepandi efnið þynnt í 

helmingaþynningu í fljótandi Mueller-Hinton næmisæti. Bakteríulausn er gerð og þynnt 

þannig að endanlegur fjöldi baktería í hverju glasi verði 5x105 CFU/ml. Bakteríulausn er 

síðan bætt við efnin og þetta ræktað í venjulegu andrúmslofti við 37°C í sólarhring 

(Hjálmarsdóttir, 2013b). 

Lágmarksdrápstyrkur er minnsta þéttni sem sýnir 99,9% dráp. Það er framkvæmt eftir 

mælingu á lágmarksheftistyrk með þynningum. 10 µl úr þeim þynningum sem ekki sýna vöxt 

er sáð á fast æti og ræktað í sólarhring (Hjálmarsdóttir, 2013b).  
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2 Markmið 
Markmið verkefnisins var að smíða nokkrar þekktar afleiður af kítósani sem hafa 

örverudrepandi verkun. Ætlunin var að smíða kítósanafleiður með katjónískar, anjónískar og 

þíól hliðarkeðjur. Katjóníska afleiðan var HTCC og var stefnt að því að smíða þessa afleiðu 

með mismunandi DS. Anjóníska afleiðan var CMC og einnig var stefnt að því að smíða 

þessa afleiðu með mismunandi DS og skipan sethópa (N- og O-tengda). Þíól afleiðan sem 

stefnt var að að smíða var kítósan-þíóglýkólik sýra (C-TGA). Það var einnig markmið að gera 

nákvæma byggingargreiningu á þessum afleiðum með 1H NMR og FT-IR til að ákvarða DA 

og DS og hvernig hliðarhóparnir voru tengdir kítósan. DS yrði ákvarðað með 1H NMR. Virkni 

efnanna gegn tveimur bakteríustofnum (S. aureus og E.coli) yrði síðan könnuð við staðlaðar 

aðstæður og borin saman við virkni sambærilega efna. Lokamarkiðið var svo að gera 

nákvæma greiningu á sambandi og virkni fyrir afleiðurnar. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Tæki 
Tæki Gerð Framleiðandi 

Díalýsuhimna Spectra/Por®  Specrum laboratories 

Finnpípetta F2 Thermo scientific 

Fínvigt  Mettler Toledo 

Frostþurrkunartæki Sophie Scanvac CoolSafe  

Gufusæfir PP B5 Astell 

Hitaskápur (e. incubator) EN120 Nüve 

Brunnabakkar (e. micro titer 

plates) 

 Thermo scientific 

IR-mælingatæki Smart iTX Thermo scientific 

Ljósmælir Ultropspec 2100 pro Amersham pharmacia biotech 

McFarland-mælir McF DensiCHECK plus 

pH mælir Orion 3 star Thermo Electron Corporation 

Pípetta 100-1000 µl Thermo scientific 

Segulhræra/Hitaplata MR 3002 

VWR 

Franz MORAT 

Heidolph Mr Hei-Standard 

Scientific Products 

Framo®-Gerätetechnik 

Topspin NMR forrit 3,5 Bruker 

Vigt PB303-S 

300C-3000D 

Mettler-Toledo  

Precisa 

Vortex Genie 2 Fischer Scienctific 

Þurrkofn Vaccum Oven Gallenkamp 
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3.2 Efni 
Efni Framleiðandi Framleiðslulota 

2-própanól Ratburn 2M11GA 

5,5’-díthíóbis(2-niótróbensóik sýra) Sigma-Aldirch SHBF2531V 

Afjónað vatn   

Asetón Skeljungur 

Sigma-Aldrich 

040915 

STBF8902V 

Deuterium klóríð (DCl) 37wt% lausn í D2O Sigma-Aldrich 18228HU 

Deuterium oxíð (D2O) 99,9%  Sigma-Aldrich STBG0633V 

Ediksýra 100% Merck K28790563 

Escherichia coli  ATCC 25922 

Etanól 96% Gamla apótekið 18511 

62704592 

Gentamycin Sýkladeild LSH 32 µg/ml 

Glýcidýltrímetýlammóníum klóríð ≥90% Sigma-Aldrich MKBT9036V 

Glýoxylik sýrulausn 50 wt% í H2O Sigma-Aldrich SHBB5653V 

Saltsýra (HCl) Sigma-Aldrich SZBF0170V 

Kalíum díhýdrógen fosfat  Merck A681173 

Kítósan-32000 Primex  S160302-1-2-3-4 

Klóróasetik sýra Sigma-Aldrich SHBG0770V 

Koldíoxíð (CO2) –Þurrís AGA  

L-systeiníumklóríð (Mónóhýdrat) Merck 0094361 

Metanól Sigma-Aldrich STBF8929V 

MilliQ-H2O  -  

Mueller Hinton næmisbroð Ætagerð Framleitt 

17.03.17 

N-(3-Dímetýlamínóprópýl)-N’-etýlcarbodíimíð 

hýdróklóríð ≥98,0% 

Fluka BCBN0730V 

Natríum bíkarbónat ≥99,7% Sigma-Aldrich SLBL0198V 

Natríum bóróhýdríð Sigma-Aldrich 08431EW 

Natríum deuteroxíð, 30wt% lausn í D2O. Sigma-Aldrich 10301 EB 

Natríum hydroxíð (NaOH) ≥98% Sigma-Aldrich SZBB054BV og 

SZBF3240V 
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Natríum klóríð ≥99,5% Sigma-Aldrich SZBF2180V 

Natríum klóríð 99-100,5% Sigma-Aldrich SZBB3060V 

Natríum nítrít ≥98,0% Fluka 1372993 

Staphylococcus aureus  ATCC 29213 

Tríflúróediksýra (TFA) Sigma-Aldrich STBG5292V 

Þíóglýkolik sýra ≥98% Sigma-Aldrich BCBS0035V 
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3.3 Aðferðir efnasmíða 
Notað var kítósan (efni 1) frá Primex með áætlað DD 82% til að efnasmíða mismunandi 

kítósanafleiður. Efnin voru síðan hreinsuð frekar með díalýsu, frostþurrkuð og efnagreind 

með 1H NMR og FT-IR (sjá kafla 3.6). Að lokum voru örverudrepandi áhrif þeirra metin (sjá 

kafla 3.5). 

 

1 1H NMR (400MHz, D2O) δ	ppm: 2,08 (s), 3,20 (t), 3,44-4,20 (m), 4,6 (d), 4,89. 

1 13C NMR (400MHz, D2O) δ	ppm: 2,08 (s), 3,20 (t), 3,44-4,20 (m), 4,6 (s), 4,89. 

 

3.3.1 Efnasmíðiaðferð 1 (HTCC efni 2-7) 

 
Mynd 12 Efnasmíði HTCC með GTMAC 
 

Kítósan (1 g, 6,08 mmól) var vigtað í 50 ml kúluflösku og afjónuðu vatni (40 ml) bætt út í. 

0,8-4,9 ml (6,1-36,5 mmól) af GTMAC var mælt og bætt í flöskuna með sprautu. Lausnin var 

hrærð og hituð við 60°C í hitabaði yfir nóttu. Lausnin var síuð og fasta efnið skolað með 

afjónuðu vatni (300 ml) og síað. Síðan var efnið skolað með asetóni og síað. HTCC var 

þurrkað í ofni við 40°C undir lofttæmi. Það var síðan leyst upp í vatni og HCl, sett í díalýsu, 

frostþurrkað og gerðar efnagreiningar. 

 

2-7 1H NMR (400MHz, D2O) δ	ppm: 2,08 (s), 2,59, 2,82 (m), 2,97, 3,25, 3,44, 4,17-3,52 (m), 

4,34, 4,58.  
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3.3.2 Efnasmíðiaðferðir 2-5 (CMC efni 8-16) 
3.3.2.1 Efnasmíðiaðferð 2 (CMC efni 8) 

 

Mynd 13 Bein alkýlering: efnasmíði N-CMC með mónóklóróasetik sýru. 
 

Mónóklóróasetik sýra (2,87 g, 30,4 mmól) var leyst upp í afjónuðu vatni (30 ml) í kúluflösku 

og segulhræru komið fyrir. Sýrustigið mældist um 1,5 og var stillt á 7 með NaOH lausn 

(1,1 M). 

Kítósan (1 g, 6,08 mmól) var bætt í kúluflöskuna og lausnin hituð í 90°C og hrært í 4 klst. 

Á hálftíma fresti var sýrustig lausnarinnar stillt á 7 með 20% Na2CO3. Að lokum var lausnin 

síuð og skoluð þrisvar sinnum með etanóli. Fasta efnið var þurrkað í þurrkofni við lofttæmi. 

Það var síðan leyst upp í vatni og HCl, sett í díalýsu, frostþurrkað og gerðar efnagreiningar.  

 

8 1H NMR (400MHz, D2O+DCl) δ	ppm: 2,08 (s), 3,19, 3,39, 4,17-3,49 (m), 4,25, 4,60. 

 

3.3.2.2 Efnasmíðiaðferð 3 (CMC efni 9-11) 

 

Mynd 14 Afoxandi alkýlering: efnasmíði N-CMC með glýoxylik sýru. 
 

Kítósan (1 g, 6,08 mmól) var blandað við afjónað vatn (37,5 ml) og 0,05 g til 0,2 g 

(0,72,7 mmól) af glýoxýlik sýru og hrært í tvær klukkustundir. Sýrustigið, sem mældist frá 

4,13-6,16, var stillt á 9 með NaOH-lausn (10%). Eftir það var natríum bóróhýdríð (10ml, 

10w%) bætt í lausnina og hrært áfram í 2 klst. Sýrustig lausnanna mældist 10,39-10,50 og 

var stillt á 7 með HCl (2,5 M). Efnið var síðan díalýserað, frostþurrkað og gerð NMR róf. 

 

9-11 1H NMR (400MHz, D2O+DCl) δ	ppm: 2,08 (s), 3,19, 3,39, 4,16-3,49 (m), 4,25, 4,60. 

9-11 1H NMR (400MHz, D2O) δ	ppm: 2,08 (s), 3,20, 3,33, 4,18-3,47 (m), 4,60, 5,01. 
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3.3.2.3 Efnasmíðiaðferð 4 (CMC efni 12-16) 

 

Mynd 15 Efnasmíði O-CMC með mónóklóróasetik sýru. 
 

Kítósan (1 g, 6,08 mmól) var vigtað í 50 ml kúluflösku. NaOH (17,5 ml, 50w%) var bætt í 

kúluflöskuna og hrært við stofuhita í 24 klst. Kítósanið var síað og efnið fært í 50 ml 

kúluflösku. Mónóklóróasetik sýra (2,5 g, 26,5 mmól) var leyst upp í ísóprópanóli (12,5 ml) og 

síðan bætt í kúluflöskuna í dropatali á 20 mínútna tímabili. Hrært var í lausninni við stofuhita í 

1 til 24 klst. Lausnin var síuð og fasta efnið leyst upp í afjónuðu vatni (50 ml). Sýrustig 

lausnarinnar mældist 13,50 og var stillt á 7 með 2,5 M HCl lausn. Efnið var síðan díalýserað, 

frostþurrkað og gerð NMR róf. 

 

12-16 1H NMR (400MHz, D2O+DCl) δ	ppm: 2,08 (s), 3,21, 3,42, 4,22-3,48 (m), 4,48-4,21, 

4,62, 4,92. 

 

3.3.2.4 Efnasmíðiaðferð 5 (CMC efni 17) 

 

Mynd 16 Efnasmíði N,O-CMC með mónóklóróasetik sýru. 
 

Kítósan (1 g, 6,08 mmól) var vigtað í kúluflösku, ísóprópanóli (10 ml) var bætt í og hrært með 

segulhræru. NaOH (2,52 ml, 10 M) var bætt í flöskuna á 20 mínútna tímabili og hrært áfram í 

45 mínútur. Mónóklóróasetik sýru (1,2 g, 12,7 mmól) var þá bætt í lausnina í fimm hlutum á 

fimm mínútna fresti. Lausnin var hituð í 60°C og hrært í 3 klst. 

Eftir það var köldu afjónuðu vatni (20 ml) bætt í lausnina. Sýrustig lausnarinnar mældist 

um 8,34 og var stillt á um 7 með 4 dropum af óþynntri ediksýru. Lausnin var síuð og efnið 

þvegið með metanóllausn (30 ml, 70%) og hreinu metanóli (20 ml). Fasta efnið var svo 

þurrkað í lofttæmi við 60°C. Efnið var síðan leyst upp í vatni og HCl, díalýserað, frostþurrkað 

og gerðar efnagreiningar. 
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17 1H NMR (400MHz, D2O+TFA) δ	ppm: 2,08 (s), 3,20, 3,36, 4,22-3,47 (m), 4,31.  

3.3.3 Efnasmíðiaðferð 6 (C-TGA efni 18) 

 

Mynd 17 Efnasmíði kítósan-þíóglýkólik sýru 
 

Kítósan (200 mg,1,22 mmól) var vigtað og blandað saman við HCl (1,6 ml, 1 M). Afjónuðu 

vatni (18,4 ml) var bætt út í lausnina og hrært. EDAC (200 mg, 1,04 mmól) var leyst upp í 

1 ml af afjónuðu vatni og bætt út í lausnina. Síðan var TGA (200 mg, 2,17 mmól) einnig bætt 

út í lausnina. Sýrustigið var svo mælt og stillt á 5,16 með NaOH (1M). Hrært var í lausninni í 

3 klst. Lausnin var síðan sett í díalýsu. Skipt var um lausn tvisvar á dag; 5mM HCl (fyrsta 

daginn), 5mM HCl og 1%NaCl lausn (dagur tvö og þrjú), og 1mM HCl (dagur fjögur). Síðan 

var lausnin frostþurrkuð og efnið geymt í myrkri í kæliskáp þar til gerð voru 

efnagreiningarpróf. 

 

18 1H NMR (400MHz, D2O+TFA) δ	ppm: 2,08 (s), 3,20, 3,36, 4,35-3,36 (m).  

 

3.3.3.1 Ellman’s próf 
Framleiddur var 0,5M fosfat buffer sýrustig 8 samkvæmt Ph.Eur (68,05 g af kalíum 

díhýdrógen fosfat R var leyst upp í vatni og sýrustigið stillt á 8 með 1 M NaOH. Lausnin síðan 

þynnt í 1000 ml með vatni) Gerðar voru lausnir (2 mg/ml) af kítósan-þíóglýkólik sýru og af 

HTCC 4 sem viðmið. Systein-hýdróklóríð staðallausn var framleidd eins og sjá má í Tafla 5. 

Magn þíól hluta var reiknað út frá staðalkúrfu með 15,5-62 µmól/l af systeine-HCl. 

250 µl af kítósanlausn var bætt við 250 µl af fosfat buffer og 500 µl af Ellman’s 

hvarfefni (0,3 mg/ml DTNB í 0,5 mól/l fosfat buffer pH 8,0) þannig að lokastyrkur kítósans var 

0,5 mg/ml. Hvarfið var látið ganga í 2 klst. við herbergishita. Sama var gert við 

staðallausnirnar. Gleypni lausnanna var mæld við 420 nm í ljósgleypnimæli, og voru 250 µl af 

milliQ vatni, 250 µl af fosfatbuffer og 500 µl af DTNB notað til að núllstilla ljósgleypnimælinn. 
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Tafla 5 Staðalkúrfa fyrir systein 
Í töflunni má sjá hvernig staðalkúrfa fyrir systein var framleidd. 

Staðall Magn buffers (ml) Magn systeins Lokastyrkur (µmól/L) 

A 100 0,977mg 62 

B 5 15 ml af staðallausn A 46,5 

C 10 10 ml af staðallausn A 31 

D 12 8 ml af staðallausn A 24,8 

E 15 5 ml af staðallausn A 15,5 

3.4 Leysnipróf  
Nokkur af efnasmíðuðu efnunum voru vigtuð eins og sjá má í Tafla 6 og blandað við 1ml af 

afjónuðu vatni. Eftir að hrært hafði verið í 22 klst. var nokkrum dropum af 1% ediksýru bætt út 

í hjá þeim efnum sem höfðu ekki leyst upp. Efnin voru skilgreind sem uppleyst þegar lausnin 

var orðin alveg tær. 

Tafla 6 Magn kítósanafleiða sem notað var í leysnipróf 
Í töflunni má sjá hjá hvaða kítósanafleiðum leysnin var könnuð og í hvaða styrkleika 

reynt var að leysa þær upp. 
 HTCC 

2 
HTCC 

4 

HTCC 

6 

CMC 

9 
CMC 

10 
CMC 

11 
CMC 

12 
CMC 

14 
CMC 

16 
CMC 

17 

mg/ml 28 17 22 22 25 22 20 27 22 16 

 



  

41 

 

3.5 Ákvörðun á lágmarksheftistyrk (MIC)  
Framkvæmdar voru örverudrepandi mælingar. Stuðst 

var við staðlaðar aðferðir við næmispróf frá CLSI. 

Lágmarksheftistyrkur (MIC) gegn Staphylococcus 

aureus (S. aureus, ATCC 29213) og Escherichia coli 

(E.coli, ATCC 25922) var mældur.  

Sýnaglös, seglar, spatúlur, milliQ-vatn og 1% ediksýra 

voru sæfð í gufusæfi fyrir notkun. Kítósanafleiðurnar 

voru vigtaðar í hrein sterílíseruð glös og leyst upp í 

sterílu vatni og/eða 1% ediksýru. Upphafsstyrk sýnanna 

má sjá í Tafla 7. Leysar sem notaðir voru til að leysa 

upp kítósanafleiðurnar voru a) 1% ediksýra, b) 50:50 

vatn og 1% ediksýra eða c) 75:25 vatn og 1% ediksýra. 

Sýnin voru geymd í frysti við -20°C þar til farið var með 

þau í Stapa í örverudrepandi prófanir. 

Byrjað var að setja 50 µl af hreinu æti í alla 

brunnabakkanna nema þann fyrsta. Í fyrsta brunn voru 

settir 100 µl af sýninu í upphafsþéttninni. Síðan voru 

sýnin helmingaþynnt. Eftir að búið var að 

helmingaþynna lyfin í 10 þynningum fóru 50 µl af 

bakteríulausn í hvern brunn, þ.e. þynnt með sama 

magni af bakteríulausn og var af næmisæti og þynnist 

þannig aftur til helminga. Leysarnir sem notaðir voru 

voru líka prófaðir, þ.e. sömu hlutföll af ediksýru og vatni 

og notuð voru til að leysa upp kítósan sýnin. Neikvæð 

viðmið (sterilitets kontról) voru notuð. Þá var aðeins um 

að ræða hreint broð. 

Magn sýkla sem sett er í hvern brunn skal vera 

sem næst 106. Það var gert þannig að bakteríurnar voru 

settar í sterílt saltvatn í þéttni sem gaf 0,5 á McFarland 

staðli (gruggmæling). Það á að gefa sýklaþéttni sem 

næst 108.  Því næst var sú lausn þynnt 1/100 í sýklaæti 

(Muller-Hinton næmisæti). Lokaþéttni sýkla í hverjum brunni er því ca. 5x105. 

Upphafsþynning (minnsta) á sýni er 1/2. Einnig var mæld var virkni gentamicins á báða 

staðalstofnana en það gefur upplýsingar um að þynning bakteríunnar og vaxtarskilyrðin séu 

Tafla 7 Upphafsstyrkur kítósan-
sýna fyrir MIC próf 

Í töflunni er sýndur 
upphafsstyrkur sýnanna 1-18 fyrir 
MIC örverudrepandi mælingar og 
hvaða leysir var notaður. Leysar 
sem notaðir voru voru a) 1% 
ediksýra, b) 50:50 vatn og 1% 
ediksýra eða c) 75:25 vatn og 1% 
ediksýra. 
Sýni  Styrkur 

(µg/ml) 

Leysir  

Kítósan 1 32.000 a 

HTCC 2 16.000 c 

HTCC 3 16.000 c 

HTCC 4 16.000 c 

HTCC 5 16.000 c 

HTCC 6 16.000 c 

HTCC 7 16.000 c 

CMC 8 8.000 a 

CMC 9 16.000 b 

CMC 10 16.000 b 

CMC 11 16.000 b 

CMC 12 16.000 b 

CMC 13 16.000 b 

CMC 14 16.000 b 

CMC 15 16.000 b 

CMC 16 16.000 b 

CMC 17 ekki mælt 

C-TGA 18 8.000 b 
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eins og vera skal. Að lokum var brunnabökkunum komið fyrir í hitaskáp við 36°C og hafðir yfir 

nóttu. 

Daginn eftir var lesið af brunnabökkunum með stækkunargleri til að ákvarða MIC. 

Lágmarksheftistyrkur er minnsti styrkur kítósanafleiða þar sem enginn vöxtur er sýnilegur. 

3.6 Aðrar aðferðir 

3.6.1 Díalýsa 
Framkvæmd var díalýsa á öllum efnasmíðuðu kítósanafleiðunum. Kítósan-lausnir voru 

færðar í klippta Spectra/Pro® díalýsuhimnupoka sem höfðu legið í vatni í nokkrar mínútur. 

Pokunum var lokað með klemmum og þeir settir í stór bikarglös með segulhræru full af 

afjónuðu vatni. Skipt var um vatn einu sinni til tvisvar á dag, fyrstu tvo dagana var notuð 2-

8% NaCl lausn og seinni fjóra dagana afjónað vatn.  

3.6.2 Frostþurrkun 
Að lokinni díalýsu var uppleysta kítósaninu hellt úr pokunum og í frostþurrkunarglös. Glösin 

voru sett í blöndu af asetóni og þurrís við -78°C í um 15 mínútur til þess að frysta alveg 

lausnina. Síðan voru glösin sett í frostþurrkun (Scanvac CoolSafe) í a.m.k. 3 daga, til þess að 

fjarlægja allan leysi.  

3.6.3 IR-litrófsgreining 
IR-greining var framkvæmd í Smart iTX IR-mælingatæki frá Thermo scientific. Nokkur mg af 

sýni voru sett í tækið, tækið stillt og IR-gildin mæld. 

3.6.4 Kjarnsegulmælingar 
3.6.4.1 1 HNMR kjarnsegulmæling 
8-10mg af sýnunum voru leyst upp í 0,8 ml af NMR leysi og sett í NMR-sýnaglös. Farið var 

með sýnin í Raunvísindastofnun Háskóla Íslands, þar sem Dr. Sigríður Jónsdóttir gerði 1H 

NMR greiningu á þeim við 400MHz. Notað var D2O sem leysir nema fyrir sýni sem ekki 

leystust upp við hlutlausar aðstæður. Í þeim tilvikum voru aðrar aðferðir reyndar til að leysa 

upp sýnið. Notað var forritið Topspin 3,5 til að skoða rófin. Rófin voru kvörðuð svo að 

toppurinn fyrir asetýlhóp kítósans væri við 2,08 ppm. Fjöldi prótóna undir toppi voru ákvörðuð 

með heildun. 

Niðurbrot kítósans (e. degradation) 

Kítósan (100 mg) var leyst upp í HCl (0,07 M, 10 ml) og hrært yfir nóttu. NaNO2 (2,35 mg) var 

bætt í lausnina og hrært við stofuhita í 4 klst. Kítósanið var síðan frostþurrkað. Sýnið var svo 
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leyst upp í D2O og frostþurrkað þrisvar sinnum til að minnka HOD topp frá leysinum. Að því 

búnu var efnið sent í 1H NMR greiningu. 

3.6.4.2 13C NMR kjarnsegulmæling  
55 mg af kítósani var mælt og sett í glas ásamt 0,8 ml af D2O og hrært yfir nóttu. Daginn eftir 

hafði þetta ekki leyst upp og því var bætt við DCl. Síðan var það frostþurrkað tvisvar og leyst 

upp með D2O. Sýnið var síðan sent í 1H NMR greiningu til að meta hvort það væri fýsilegt að 

setja sýnið í 13C NMR. Dr. Sigríður Jónsdóttir gerði 13C NMR greiningu við 100MHz. Sama 

var gert við HTCC efni 3 og 6, sem hafa DS 0,14 og 1,05 

3.6.4.3 Ákvörðun á DA kítósans og HTCC 
DA kítósans og HTCC var ákvarðað út frá heildi prótóna í 1H NMR rófi. Á Mynd 18 og Mynd 

19 hér að neðan má sjá hvernig toppar á prótónu-og kolefnisrófum fyrir kítósan og HTCC eru 

merktir. 

  

Mynd 18 Skýringarmynd fyrir merkingu toppa á 1H NMR og 13CNMR rófi fyrir kítósan 
Á myndinni eru sýnt hvernig toppar eru merktir fyrir prótónu-og kolefnisróf við greiningu á 

efnabyggingu kítósans. 
 

  

Mynd 19 Skýringarmynd fyrir merkingu toppa á 1H NMR og 13C NMR rófi fyrir HTCC 
Á myndinni eru sýnt hvernig toppar eru merktir fyrir prótónu-og kolefnisróf við greiningu á 

efnabyggingu HTCC. 
 

Kvörðun á heildi toppa fyrir HTCC og kítósan 

Toppar á 1H NMR rófum eru fyrst heildaðir í Topsin3,5. Til þess að kvarða heildi toppa fyrir 

ákvörðun á DA er eftirfarandi gefið:  
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𝐻! +
𝑎
3
= 1 

Heildi toppa sem eru ókvörðuð eru merkt með ‘. Og heildi topps fyrir H2 er ákvarðað út frá 

eftirfarandi: 

𝐻! =
𝐻!!

𝐻!! +
𝑎
3
! 

Toppur fyrir H2 er síðan kvarðaður og við það stillast hinir topparnir í samræmi. 

𝐷𝐴 = 1 − 𝐻! 

3.6.4.4 Ákvörðun á DA CMC 
DA fyrir CMC er ákvarðað út frá heildi prótóna í 1H NMR rófi. Á Mynd 20 hér að neðan má sjá 

hvernig toppar á prótónurófi fyrir CMC eru merktir. 

 

Mynd 20 Skýringarmynd fyrir merkingu toppa á 1H 
NMR fyrir CMC 

Á myndinni eru sýnt hvernig toppar eru merktir fyrir 
prótónuróf við greiningu á efnabyggingu CMC. 

 

Kvörðun á heildi toppa fyrir CMC 

Toppar á 1H NMR rófum eru fyrst heildaðir í Topsin3.5. Til þess að kvarða heildi toppa fyrir 

ákvörðun á DA er eftirfarandi gefið:  

𝐻! + 𝐻!! +
𝑎
3
= 1 

Heildi toppa sem eru ókvörðuð eru merkt með ‘. Heildi topps fyrir H2 er ákvarðað út frá 

eftirfarandi: 

𝐻! =
𝐻!!  ! 

𝐻!! + 𝐻!!  ! + 𝑎
3
! 

Toppur fyrir H2 er síðan kvarðaður og við það stillast hinir topparnir í samræmi. 
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3.6.4.5 Ákvörðun á DS 
1H NMR róf fyrir HTCC og CMC er notað við ákvörðun á DS. Þegar DA hefur verið ákvarðað 

og fjöldi prótóna kvarðaður út frá því er DS ákvarðað. Hjá HTCC er notaður toppur fyrir 

trímetýl prótónur. Á Mynd 21 er toppurinn sýndur. Heildi prótóna undir toppnum er 7,20. DS 

fæst með því að deila því með níu og er DS því 0,8 fyrir viðkomandi HTCC. 

 

Mynd 21 Toppur á prótónurófi sem notaður var við 
ákvörðun DS HTCC 

Á myndinni er sá toppur sem notaður er við ákvörðun á 
DS fyrir HTCC merktur. Tekið er heildi prótóna undir toppnum 
og deilt með níu (fjölda prótóna). Í þessu tilviki er DS því 0,8. 
Hjá CMC er notaðir tveir toppar til að ákvarða staðgengni á N-hóp og á O-hóp. Á Mynd 22 

eru topparnir sýndir. Hjá viðkomandi efni er N-DS ákvarðað 0,30 og heildar DS 0,42. 

 

Mynd 22 Toppar á prótónurófi sem notaðir voru við 
ákvörðun DS CMC 

Á myndinni eru þeir toppar sem notaðir eru við ákvörðun DS 
CMC merktir. Heildi prótóna undir toppi fyrir N-DS sýnir DS á 
N-hóp CMC og undir toppi fyrir N-DS+O-DS sýnir heildar DS. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Efnasmíði  
Smíðaðar voru katjóníska kítósanafleiðan HTCC, anjóníska afleiðan CMC og þíól-afleiðan C-

TGA. 

4.1.1 Efnasmíði HTCC 
HTCC var smíðað samkvæmt aðferð 1 í aðferðakafla. Smíðuð voru sex efni með 

mismunandi DS. Framkvæmdalýsingu Loubaki og félaga á efnasmíðum HTCC var fylgt eftir 

(Loubaki, Ourevitch, og Sicsic, 1991) en auk þess var framkvæmd díalýsa (sjá kafla 3.6.1). 

Loubaki hafði smíðað HTCC með GTMAC og greint frá NMR rófi og DS. Notað var 

mismunandi hlutfall af kítósani og GTMAC til að kanna áhrif hlutfallsins á DS. Prótónuróf og 

FT-IR staðfestu að efnasmíðarnar hafi heppnast. DS fyrir HTCC má sjá í Tafla 8 og á Mynd 

23. DS jókst með auknu hlutfalli GTMAC, nema fyrir hlutfall 1:2. DS hækkaði minna á milli 

1:5 og 1:6, eftir að DS varð 1. 

 

Mynd 23 Áhrif magns GTMAC á DS HTCC 
Á myndinni má sjá hvernig DS eykst með auknu 

GTMAC, fyrir utan þar sem hlutfallið er 2. 
 

Tafla 8 DS fyrir HTCC 
smíðað með 
aðferð 1 

Hlutfall HTCC og GTMAC 
og DS fyrir myndefni 2-7. 

Hlutfall 
HTCC:GTMAC 

DS 

1:1 0,21 

1:2 0,14 

1:3 0,50 

1:4 0,82 

1:5 1,05 

1:6 1,09 
 

 

4.1.2 Efnasmíði CMC 
Notaðar voru fjórar mismunandi efnasmíðaaðferðir til að mynda CMC. Aðferðirnar voru 

valdar til þess að reyna að smíða CMC með mismunandi DS, og stýra staðgengni á N-hóp 

og/eða O-hóp kítósans. Aðferðalýsingar fyrir efnasmíðaaðferðir 2-5 má sjá í aðferðakafla. 

0	
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0.4	
0.6	
0.8	
1	
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 Í aðferð 2 var lýsingum Song og félaga á efnasmíðum N-CMC fylgt með 

mónóklóróasetik sýru sem hvarfefni. Hvarfefnið var í fimmföldu yfirmagni miðað við kítósan 

og DS sem Song og félagar fengu var 1,32. (Song, Zhang, Gao, og Ding, 2011). 1H NMR 

leiddi þó í ljós að efni 8 hafði DS 0,77 og N- og O-staðgengni. DS var 0,43 á N-hóp og 0,34 á 

O-hóp.  

 Í aðferð 3 var framkvæmdalýsingu Sun og félaga á smíði N-CMC fylgt, þar sem 

glýoxýlik sýra var notuð sem hvarfefni. 

Þessi aðferð við efnasmíði á að vera 

sérhæfð fyrir N-staðgengni. Sun og 

félagar notuðu mismunandi magn af 

glýoxýlik sýru og fengu DS 0,28, 0,41 og 

0,54. (Sun, Yao, Zhou, og Mao, 2008). 

Prófað var að smíða efnið með sama 

magni af glýoxýlik sýru og má sjá 

niðurstöðurnar í Tafla 9. DS fyrir efni 9 

sem hafði 0,05g af glýoxýlik sýru var 0,24 á N-hóp. DS fyrir efni 10 sem hafði 0,1g glýoxýlik 

sýru var 0,32 á N-hóp. DS fyrir efni 11 sem hafði mesta magn glýoxýlik sýru, eða 0,2g hafði 

DS 0,30 á N-hóp og 0,12 á O-hóp. Við gerð prótónurófa voru ekki sömu leysar notaðir og því 

var ekki hægt að greina DS á O-hóp fyrir efni 9 og 10 þar sem á prótónurófi þeirra hliðraðist 

toppur og fór saman við aðra toppa. Það kemur á óvart hve lítil áhrif magn hvarfefnis virðist 

hafa, og að efni 9-11 smíðuð með þessari aðferð hafi O-staðgengni. 

Í aðferð 4 var fylgt framkvæmdarlýsingu Aiping og félaga á efnasmíðum O-CMC, þar 

sem mónóklóróasetik sýra var notuð sem hvarfefni í 2,5 földu yfirmagni. Hvarfið var látið 

ganga í 8 klst. og fengu þeir DS 0,75 (Aiping, Jianhong, og Wenhui, 2006). Ákveðið var að 

láta hvarfið ganga í 30 mínútur, 1 klst., 4 klst., 8 klst. og 24 klst. til að kanna áhrif hvarftíma á 

DS. Áhrifin má sjá í Tafla 10 og Mynd 24. DS jókst með auknum hvarftíma en eftir 30 mínútur 

hafði ekkert DS orðið á O-hóp og 0,16 á N-hóp. Efni 15 með hvarftíma 8 klst. hafði hæsta DS 

eða 0,85 á O-hóp og 0,33 á N-hóp. Efni 16 hafði DS 0,67 á O-hóp og 0,21 á N-hóp. DS 

reyndist því hærra en hjá Aiping og félögum, og efnin höfðu ekki sértæka staðgengni á O-

hóp. 

Tafla 9 DS fyrir CMC 9-11 smíðuð með aðferð 3 
Í töflunni er DS fyrir efni 9-11, sem smíðuð voru 

með aðferð 3 sýnt. Ekki var mögulegt að greina O-
DS fyrir efni 9 og 10. 
CMC Glýoxýlik sýra (g) DS N-DS O-DS 

9 0,05 -- 0,24 --  

10 0,1 -- 0,32 -- 

11 0,2 0,42 0,30 0,12 



  

48 

 

 

Mynd 24 Áhrif hvarftíma á N-DS (rautt) og O-
DS (blátt) 

Á myndinni má sjá hvernig DS eykst með 
auknum hvarftíma. DS fyrir O-hóp er meiri og 
eykst meira með auknum hvarftíma. DS fyrir N-
hóp helst hins vegar nokkuð jafnt. 

 

Tafla 10 DS fyrir efni 12-16 sem 
smíðuð voru eftir aðferð 4 
með mismunandi 
hvarftíma 

Í töflunni er sýnt DS fyrir CMC 12-16 
sem smíðuð voru með mismunandi 
hvarftíma 
CMC Hvarftími 

(klst.) 

DS O-DS N-

DS 

12 0,5 0,16 0 0,16 

13 1 0,45 0,28 0,17 

14 4 0,75 0,55 0,20 

15 8 1,41 0,85 0,33 

16 24 0,88 0,67 0,21 
 

 

Aðferð 5 byggði á framkvæmdalýsingu úr greininni Carboxymethylated Chitins and 

Chitosans þar sem mónóklóróasetik sýra var notuð í 1,2 yfirmagni til að efnasmíða N,O-CMC 

(Muzzarelli, 1988). Út frá prótónurófi efnis 17 var ákvarðað að DS fyrir N-hóp var 0,42 og fyrir 

O-hóp 0,55. 

4.1.3 Efnasmíði C-TGA 
 Við efnasmíðar á C-TGA, efni 18 var 

aðferð 6 úr aðferðakafla beitt. Fylgt var 

framkvæmdalýsingu Hornof og félaga en 

þeir fengu 439 µmól/l þíól í 1 g af kítósani 

(Hornof, Kast, og Bernkop-Schnürch, 

2003). Þegar aðferðinni var beitt og stilla 

átti sýrustigið á 5 reyndist kítósanlausnin 

þó súr og því var notuð natríumhýdroxíð 

lausn til þess að stilla sýrustigið á 5 en 

Hornhof og félagar notuðu saltsýru. Því 

má ætla að eitthvað hafi farið úrskeiðis 

við efnasmíðarnar. 

 Reynt var að ákvarða DS fyrir efni 18 með Ellman’s prófi. Út frá því fékkst áætlaður 

styrkur þíóls í 115 µmól/l og DS 0,04. Gleypni fyrir efnið lenti þó ekki inni á staðalkúrfu og því 

er ekki marktækt að ákvarða DS út frá því. Einnig mældist viðmiðunarsýni (efni 4) með 

-0.15	

0.05	

0.25	

0.45	

0.65	

0.85	

0	 5	 10	 15	 20	 25	

D
S	

Hvarftími	(klst)	

Áhrif	hvarftíma	á	DS	

 

Mynd 25 Staðalkúrfa fyrir systein og 
kítósansýni. 

Á myndinni má sjá staðalkúrfu fyrir systein. 
Gleypni fyrir efni 18 (dökkblár hringur) lenti þó 
ekki inni á staðalkúrfu. Viðmiðunarefni 4 (ljósblár 
hringur) hafði gleypni og lenti inn á staðalkúrfu. 
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gleypni, sem ætti ekki að vera þar sem engir þíólhópar eru á efninu. Æskilegt hefði verið að 

endurtaka mælinguna með breiðari staðalkúrfu en náðist það ekki sökum tímaleysis. Það er 

því ekki hægt að fullyrða hvað DS fyrir efni 18 er. Á Mynd 25 er staðalkúrfan sýnd, ásamt 

staðsetningu sýnanna.  

4.2 Leysnieiginleikar efnanna 
Þar sem leysa þurfti upp sýnin fyrir 

örverudrepandi mælingar voru gerð 

leysnipróf á nokkrum af afleiðunum. 

Örverudrepandi mælingarnar voru 

framkvæmdar við sýrustig 7,2-7,4 og því 

var leysni sýnanna könnuð við hlutlaust 

sýrustig. Myndir af efnunum í 

leysniprófinu má sjá í viðauka E. 

HTCC sem prófuð voru voru vel 

vatnsleysanleg. Prófað var HTCC með 

DS 0,21, 0,50 og 1,05 (efni 2, 4 og 6). 

Eftir að hrært hafði verið í 2 klst. sást að 

HTCC efnin voru frekar vatnsleysanleg 

þar sem þau voru tær en mjög þykk og 

eftir að hrært hafði verið í 22 klst. voru 

lausnirnar þykkar, alveg tærar og 

uppleystar.  

CMC sem prófuð voru reyndust ekki vatnsleysanleg. CMC 9, 10 og 11 náðu ekki að 

leysast upp í vatni og eftir að hrært hafði verið í 22 klst. voru lausnirnar skýjaðar og frekar 

þunnar. Þegar 1 ml af 1% ediksýru var bætt út í urðu þær tærari en ekki fulluppleystar strax 

en hefðu sennilega orðið það ef hrært hefði verið lengur. CMC 12, 14 og 16 lausnirnar voru 

þykkar og skýjaðar eftir að hrært hafði verið í 22 klst. í vatni. Um leið og 1 ml af 1%ediksýru 

var bætt í lausnina urðu efnin uppleyst og lausnirnar voru þykkar og tærar. CMC 17 lausn 

varð strax hvít og þunn en leystist ekkert upp eftir að hrært hafði verið í 22 klst. Eftir að 1% 

ediksýru var bætt við var hún alveg tvískipt og tókst því ekki að leysa hana upp. MIC gildi 

hennar var því ekki mælt. Fyrir 1H NMR greiningar á CMC efnum 9-17 var reynt að leysa þau 

upp við basískar aðstæður. Í ljós kom að efni 14, 15 og 16 væru einnig leysanleg í 

natríumhýdroxíð vatnslausn. Þannig að þau efni eru leysanleg við súrar og basískar 

aðstæður en ekki hlutlausar. Ástæðan fyrir því er sennilega sú að CMC eru katjónísk við 

súrar aðstæður (-NH2
+, -COOH), zwitterjónísk við hlutlausar aðstæður (-NH2+ og -COO-) en 

Tafla 11 Leysni kítósanafleiða 
Í töflunni er leysni nokkurra efna skilgreind út frá 

efni og DS 
Efni DS  DS N:O Leysni 

2 0,21 -- Vatnsleysanlegt 

4 0,50 -- Vatnsleysanlegt 

6 1,05 -- Vatnsleysanlegt 

9 0,24 -- Leysist upp í sýru 

10 0,32 -- Leysist upp í sýru 

11 0,42 2,5 Leysist upp í sýru 

12 0,16 -- Leysist upp í sýru 

14 0,75 0,36 Leysist upp í sýru og basa 

15 1,41 0,38 Leysist upp í sýru og basa 

16 0,88 0,31 Leysist upp í sýru og basa 
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anjónísk (-NH og -COO-) við basískar aðstæður. Efnin og DS þeirra eru sýnd í Tafla 11 

ásamt skilgreiningu á leysni þeirra. 

4.3 NMR greiningar 
Prótónuróf voru skoðuð í TopSpin 3,5. Byrjað var á því að stilla toppa fyrir asetýlhóp efnanna 

á 2,08 ppm. Heildi toppanna var kvarðað eftir DA til að fá fjölda prótóna rétta. 

4.3.1 Áhrif díalýsu á hreinleika efna 
Díalýsan var framkvæmd til þess að hreinsa aðrar jónir frá nýsmíðuðu kítósanafleiðunum og 

fá hreinna efni. Gerð var 1H NMR greining á byggingu HTCC 7 og CMC 17 fyrir og eftir 

díalýsu. Sjá má á Mynd 26 hér að neðan og í viðauka A að með díalýsu fékkst mun hreinna 

efni. 

 

Mynd 26 Prótónuróf HTCC 7 fyrir og eftir díalýsu (400MHz, D2O) 
Á prótónurófi af HTCC 7 fyrir díalýsu (blátt) og eftir díalýsu (rautt) má sjá 

hve mikil áhrif díalýsa hafði á hreinleika efnisins. Margir aukatoppar koma 
fram á fyrra rófinu. 

4.3.2 Kítósan 1 
Sýnameðhöndlun 

Við NMR greiningar var D2O notaður sem leysir, nema fyrir sýni sem eru óvatnsleysanleg 

eins og kítósan. Hentugast var að nota DCl ásamt D2O hjá þeim sýnum en þar sem DCl 

leysir var ófáanlegur um langan tíma voru aðrar leiðir reyndar til þess að leysa upp 

óvatnleysanlegar kítósanafleiður fyrir NMR greiningu.  

Ekki var hægt að nota róf fyrir sýni leyst upp í D2O og einum dropa af HCl þar sem 

vetnistoppurinn var of stór. Prófað var að leysa sýnið upp í D2O og einum dropa af HCl, 

hræra yfir nóttu, frostþurrka sýnið og leysa upp í D2O og greina svo. Það gaf góða 

aðgreiningu á toppum á rófinu. Einnig var sýni leyst upp í D2O og TFA (6,5M) og sent í NMR 
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greiningu sem gaf fín róf en gaf ekki góða aðgreiningu á toppunum. Þess vegna var 

prótónuróf fyrir kítósan uppleyst í HCl og frostþurrkað notað við 1H NMR greiningar og 

ákvörðun á DA. Á Mynd 27 eru róf fyrir kítósan uppleyst í HCl og D2O og TFA sýnd. 

 

Mynd 27 Prótónuróf (400MHz) fyrir kítósan uppleyst í HCl og 
frostþurrkað (rautt) og í D2O og TFA (blátt) 

Á myndinni má sjá muninn á rófum hjá kítósani uppleystu í mismunandi 
leysum. Kítósan uppleyst í HCl, frostþurrkað og leyst upp í D2O (rautt) gaf 
mun skarpara róf og betri aðgreiningu á toppum en kítósan leyst upp í D2O 
og TFA (blátt) 

 

400MHz 1H NMR róf kítósans 1 í D2O er sýnt á Mynd 28. Merki fyrir asetýlprótónurnar þrjár 

er við 2,08 ppm, H2 prótónur eru við 3,20 ppm. Prótónur H3-6 eru við 3,44-4,20 ppm. 

Prótónur H1 eru við 4,6 ppm og H1a við 4,89 ppm. 



  

52 

 

Greining á prótónurófi kítósans efni 1 

 

Mynd 28 Prótónuróf fyrir kítósan 1 (400MHz, D2O) 
Á myndinni er 1H NMR róf af kítósani sýnt sem leyst hafði verið upp í D2O og HCl, 

frostþurrkað og leyst upp í D2O. Fjöldi prótóna undir toppum voru notaðar við 
ákvörðun DA efnsins. DD er fjöldi prótóna undir toppi fyrir H2, eða 0,82. 

 

𝐷𝐴 = 1 − 𝐻! = 1 − 0,82 = 0,18 

DA fyrir kítósan upphafsefni 1 reyndist vera 0,18. Toppur við 3,20 ppm vegna H2 

prótóna og við 2,08 ppm vegna asetýl prótóna voru notaðir við ákvörðun DA. 

Niðurbrot kítósans 

Framkvæmt var niðurbrot kítósans með oxun (NaNO2), til þess að kanna hvort betra 

prótónuróf fengist (Vårum, Antohonsen, Grasdalen, og Smidsrød, 1991). Prótónuróf kítósans 

sem brotið hafði verið niður hafði prótónuróf nánast eins og róf kítósans á Mynd 28 að ofan, 

nema aukatoppar komu inn. Þessir aukatoppar eru sennilega vegna oxunar. Útreiknað DA 

reyndist vera hið sama. Rófið má sjá í viðauka A. 

 

Greining á kolefnisrófi kítósans efni 1 

100MHz 13C NMR róf kítósans 1 í D2O er sýnt á Mynd 29. Inn á myndina eru merktir toppar 

fyrir kolefni 1-6 og fyrir kolefni asetýlhóps. Kolefnisrófið passar vel við greiningu Vårum og 

félaga (Vårum, Anthonsen, Grasdalen, og Smidsrød, 1991). Merki fyrir asetýlhóp koma fram 
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við 21 ppm og 173 ppm. C6 er við 59 ppm, C5 við 73,6 ppm, C4 75,8 ppm, C3 við 68,8 ppm. 

Toppur fyrir C2 er við 54,7 ppm. C1 er við 96,3 ppm og fyrir C1a 100 ppm. 

 

Mynd 29 13CNMR róf fyrir kítósan 1 (100MHz, D2O) 
Á myndinni má sjá toppa fyrir kolefni kítósans 1 á 13C NMR rófi þess. Tveir toppar 

koma fram fyrir C1, einn fyrir C1 á deasetýleraða hlutanum og annar á asetýleraða 
hlutanum. 

4.3.3 HTCC 2-7 
Við 1H NMR greiningu HTCC efnanna var D2O notaður sem leysir. Á prótónurófi fyrir efni 2-7 

mátti sjá áberandi topp við 3,25 ppm sem er vegna prótóna metýlhópanna þriggja á 

ammóníum-hliðarkeðjunni. Aðrir toppar eru vegna prótóna kítósankeðjunnar og fjórgildu 

hliðarkeðjunnar. 1H NMR róf fyrir önnur HTCC og samanburð við kítósan má sjá í viðauka A. 

400MHz 1H NMR róf HTCC 5 í D2O er sýnt á Mynd 30 hér að neðan. Merki fyrir 

asetýlprótónurnar þrjár er við 2,08 ppm, H2 prótónur eru við 2,59 ppm. Prótónur H3-6 eru við 

3,4-4,17 ppm. Prótónur H1 eru við 4,6 ppm. Við 2,7-3,1 ppm eru prótónur Hd og Hf í 

hliðarkeðjunni og He við 4,34 ppm. 
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Mynd 30 Greining á NMR rófi fyrir HTCC 5 (400MHz, D2O) 
Á myndinni má sjá greiningu á toppum rófs HTCC 5. Þó er ekki hægt 

að greina í sundur prótónur 3-6 þar sem toppar þeirra skerast. Við 
3,25pmm er mikilvægasti toppurinn, sem staðfestir að hvarfið hafi tekist. 
Toppur við 2,08 ppm er vegna asetýlprótóna, toppur við 2,59 ppm eru 
H2 prótónur, 3,1-2,7 prótónur Hd og Hf í hliðarkeðjunni, við 3,25 ppm 
eru prótónur metýlhópanna þriggja (Hc), 4,17-3,4 prótónur H-3 til H-6, 
við 4,34 ppm er He í hliðarkeðjunni og við 4,58 ppm H-1. 

 

Í flestum rannsóknum er NMR greining aðeins notuð til að ákvarða byggingu efnisins en 

títrun eða frumefnagreining notuð við ákvörðun á DS. Því var ákveðið að reyna að nota 1H 

NMR til þess að ákvarða byggingu og DS. Toppur við 3,25 ppm fyrir trímetýlhópinn var mjög 

áberandi og jókst með auknu hlutfalli GTMAC. Hann var því notaður við ákvörðun á DS. 

 

Greining á kolefnisrófi HTCC efni 3 og 6 

100MHz 13C NMR róf HTCC 3 í D2O er sýnt á Mynd 31. Inn á myndina eru merktir toppar fyrir 

kolefnin. Merki fyrir asetýlhóp koma fram við 21 ppm og 173 ppm. C6 er við 59 ppm, C5 við 

73,6 ppm, C4 76 ppm, C3 við 68,8 ppm. Toppur fyrir C2 er við 54,8 ppm. C1 er við 96,2 ppm 

og fyrir C1a 100 ppm. Toppur fyrir kolefni Cf er við 49,4 ppm, fyrir Ce við 66,8 ppm og Cd við 

60,8 ppm. Toppur fyrir trímetýlhópinn (Cc) er vel áberandi og kemur fram við 53,3 ppm. 

(Ruihua, Bingchao, Zheng, og Wang, 2012) 
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Mynd 31 13CNMR róf fyrir HTCC 3 (100MHz, D2O) 
Á myndinni má sjá toppa fyrir kolefni HTCC 3 á 13C NMR rófi þess. Tveir toppar koma 

fram fyrir C1, einn fyrir C1 á deasetýleraða hlutanum og annar á asetýleraða. 
 

100MHz 13C NMR róf HTCC 6 í D2O er sýnt á Mynd 32. Inn á myndina eru merktir toppar fyrir 

kolefnin. Merki fyrir asetýlhóp koma fram við 21 ppm og 173 ppm. C6 er við 59 ppm, C5 við 

73,6 ppm, C4 76 ppm, C3 við 68,8 ppm. Toppur fyrir C2 er við 54,8 ppm. Toppur fyrir kolefni 

Cf er við 49,4 ppm en annar toppur kemur fram við 48,7 ppm sem er fyrir Cf’. Fyrir Ce við 

60,8 ppm og Cd við 66,7 ppm. Toppur fyrir trímetýlhópinn (Cc) er vel áberandi og kemur fram 

við 53,3 ppm. Þrjá toppa er að finna fyrir að finna (við 99,8 ppm, 96,2 ppm og 95,1 ppm). Þeir 

eru taldir vera C1, C1a og C1’ (Ruihua o.fl., 2012). Þessir aukatoppar fyrir C1’ og Cf’ gefa til 

kynna að efni 6 sé að hluta til tvísetið. 
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Mynd 32 13CNMR róf fyrir HTCC 6 (100MHz, D2O) 
Á myndinni má sjá toppa fyrir kolefni HTCC 3 á 13C NMR rófi þess. Þrír toppar koma fram 

fyrir C1, einn fyrir C1 á deasetýleraða hlutanum, annar á asetýleraða hlutanum og þriðji er 
talinn vera á N-tvísetnu. 

4.3.4 CMC 8-17 
Þar sem CMC efnin reyndust ekki vatnleysanleg voru þau leyst upp í öðrum leysum en D2O 

fyrir 1H NMR greiningu.  

Efni 8 smíðað með aðferð 2 var leyst upp í D2O og TFA fyrir 1H NMR greininguna. 

Prótónuróf má sjá á hér Mynd 33 að neðan. Toppur við 3,39 ppm var notaður til að ákvarða 

N-staðgengni, þar sem að hann táknar H-2’, sem eru H-2 prótónur sem hafa 

karboxýmetýlhóp sem hliðarkeðju. Toppur við 4,25 ppm er hins vegar vegna 

karboxýmetýlhópa, sama í hvaða stöðu þeir eru. Því má nota hann til að áætla heildar DS. 

Róf fyrir efni 8 hefur topp fyrir asetýlprótónur við 2,08 ppm, topp fyrir H-2 prótónur við 

3,20 ppm, fyrir H-2’ prótónur við 3,39 ppm og fyrir prótónur H3-H6 við 4,18-3,47 ppm. Toppur 

fyrir karboxýmetýlhópa er við 4,24 ppm og fyrir H-1 prótónu 4,60 ppm. 
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Mynd 33 Prótónuróf fyrir CMC 8 (400MHz,D2O+TFA) 
Prótónuróf fyrir efni 8 leyst upp í D2O og TFA. Toppur við 2,08 ppm er 

vegna asetýlprótóna, toppur við 3,20 ppm er H-2 prótónur, 3,39 ppm H-2’ 
prótónur og 4,18-3,47 ppm eru prótónur H3-H6. Við 4,24 ppm eru toppar fyrir 
karboxýmetýlhópa og 4,60 ppm er toppur vegna H-1 prótóna. Topp fyrir H-2’ 
við 3,39 ppm má nota við ákvörðun á DS fyrir N-hóp efnisins. Toppur við 
4,25 ppm merkir hins vegar prótónur fyrir karboxýlmetýlhópana alla og er því 
notaður við ákvörðun á heildar-DS. Toppur við 2,24 ppm er talinn vera vegna 
aseton mengunar í sýnaglasi. 

Efni 9-11 voru smíðuð með aðferð 3. Efni 9 og 10 voru leyst upp í D2O og DCl en lausnirnar 

voru of þykkar til að fá prótónuróf. Því voru lausnirnar frostþurrkaðar, leystar upp í D2O og 

sendar í 1H NMR greiningu. Mynd af rófunum má sjá hér að neðan á Mynd 34. 

 

Mynd 34 Prótónuróf fyrir CMC 9 (blátt) og 10 (rautt) (400MHz,D2O) 
Á myndinni eru róf fyrir efni 9 og 10 sýnd. Toppur við 2,08 ppm er 

vegna asetýlprótóna, toppur við 3,20 ppm er H-2 prótónur, 3,33 ppm H-
2’ prótónur og 4,18-3,47 ppm eru prótónur H3-H6. Við 4,60 ppm er 
toppur vegna H-1 prótóna. Engan topp er að sjá við 4,25 ppm þar sem 
hann hefur hliðrast og því er ekki hægt að ákvarða heildar DS. 
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Með efni 11 fékkst prótónuróf þegar það var leyst upp í D2O og DCl. Á Mynd 35 má sjá rófið 

og greiningu á toppunum. Topp fyrir asetýlprótónur er að finna við 2,08 ppm, topp fyrir H-2 

prótónur við 3,20 ppm, fyrir H-2’ prótónur við 3,39 ppm og fyrir prótónur H3-H6 við 4,18-

3,47 ppm. Toppur fyrir karboxýmetýlhópa er við 4,25 ppm og fyrir H-1 prótónu 4,60 ppm. 

 

Mynd 35 Prótónuróf fyrir CMC 11 (400MHz,D2O+DCl) 
Á myndinni má sjá róf fyrir efni 11 og greiningu á rófinu. Toppur við 

2,08 ppm er vegna asetýlprótóna, toppur við 3,20 ppm er H-2 prótónur, 
3,39 ppm H-2’ prótónur og 4,18-3,47 ppm eru prótónur H3-H6. Við 
4,25 ppm eru prótónur karboxýmetýlhópa og við 4,60 ppm er toppur vegna 
H-1 prótóna.  

 

Þegar róf fyrir efni 9 og 10 eru borin saman við efni 8 og 11 sést hliðrun á ákveðnum toppum. 

Efni 9 og 10 voru leyst upp í D2O og DCl en efni 8 og 11 í D2O. Toppur við 4,24 ppm fyrir 

karboxýmetýlhópa er ekki að sjá hjá efnum 9 og 10, líklega vegna sýrustigs. Sýrustigið er 

lægra hjá efnum 9 og 10 og því er karboxýhópurinn prótóneraður en ekki hjá efnum 8 og 11. 

Vegna þessa er ekki hægt að ákvarða heildar DS fyrir efni 8 og 11. Sömuleiðis er smávegis 

hliðrun á toppi fyrir H2 og toppi fyrir leysi. Þetta er sýnt á Mynd 36. 
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Mynd 36 Prótónuróf (400MHz) fyrir 8 (fjólublátt, D2O+DCl), 11 
(grænt D2O+DCl), 9 (blátt, D2O) og 10 (rautt, D2O)   

Á myndinni má sjá hvaða áhrif mismunandi leysar og sýrustig hafa á 
prótónuróf. Neðri tvö efnin eru leyst upp í D2O og toppur við 4,24 hefur 
hliðrast og sést ekki. Einnig er hliðrun á toppi við 3,33 ppm sem er við 
3,39 ppm hjá efri efnunum sem voru leyst upp í D2O og DCl. 

 

Efni 12-16 smíðuð með aðferð 4 voru einnig send í 1H NMR. Efni 12, 13, 14 og 16 voru leyst 

upp í D2O og DCl en efni 15 í D2O og TFA. Einnig voru efni 14, 15 og 16 leyst upp í D2O og 

NaOD. Prótónuróf fyrir efni 16 leyst upp í D2O og DCl má sjá á Mynd 37. Prótónuróf fyrir efni 

14 leyst upp í D2O og DCl og í D2O og NaOD má sjá á Mynd 38 Önnur prótónuróf má finna í 

viðauka A.
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Mynd 37 Prótónuróf fyrir CMC 16, hvarftími 24 klst. (400MHz, 
D2O+DCl) 

Á myndinni má sjá prótónuróf fyrir CMC 16 og fyrir hvaða prótónur 
topparnir standa. Toppur við 2,08 ppm er vegna asetýlprótóna, toppur við 
3,20 ppm er H-2 prótónur, 3,39 ppm H-2’ prótónur og 4,18-3,50 ppm eru 
prótónur H3-H6. Við 4,22-3,48 ppm eru prótónur karboxýmetýlhópa, við 
4,62 ppm er toppur vegna H-1 prótóna og við 4,92 ppm. 

 

 

Mynd 38 Prótónuróf (400MHz) fyrir CMC 14 leyst upp í D2O+DCl (rautt) og D2O+NaOD 
(blátt) 

Á myndinni er sýnt prótónuróf fyrir CMC 14. Það var leyst upp í D2O+DCl (rautt) og 
D2O+NaOD (blátt). Hliðrun á toppum er greinileg á rófinu. 
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Efni 17 smíðað eftir aðferð 5 var leyst upp í D2O og TFA og sent í 1H NMR greiningu. 

Prótónuróf þess má sjá hér að neðan á Mynd 39. 

 

Mynd 39 Prótónuróf fyrir CMC 17 (400MHz, D2O+TFA) 
Á myndinni má sjá prótónuróf fyrir CMC 17 og fyrir hvaða prótónur 
topparnir standa. Toppur við 2,08 ppm er vegna asetýlprótóna, toppur við 
3,20 ppm er H-2 prótónur, 3,39 ppm H-2’ prótónur og 4,120-3,47 ppm eru 
prótónur H3-H6. Við 4,25 ppm eru prótónur karboxýmetýlhópa. Toppur fyrir 
H-1 prótónur eru ekki greinilegur á rófinu. 

4.3.5 C-TGA 18 
Efni 18 smíðað með aðferð 6 var leyst upp í D2O og TFA fyrir 1H NMR greininguna. Þegar 

rófið var borið saman við róf fyrir hreint kítósan sást engin hliðrun á toppum. Því var ekki 

hægt að ákvarða DS út frá prótónurófi. Þess vegna var framkvæmt Ellman’s próf til að kanna 

hvort einhver þíólering hefði átt sér stað. Prótónuróf fyrir C-TGA og hreint kítósan, leyst upp í 

D2O og TFA má sjá hér að neðan á Mynd 40. 
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Mynd 40 Prótónuróf (400MHz) fyrir efni 17 (D2O+TFA, rautt) og kítósan 
(D2O+TFA blátt) 

Á myndinni má sjá að prótónuróf fyrir C-TGA efni 17 (rautt) og hreint kítósan 
(blátt) eru alveg eins.  

 

4.3.5.1 Ellman’s próf á kítósan-TGA 
Niðurstöður gleypnimælingar fyrir staðallausnir og staðalkúrfu má finna í töflu í viðauka D. 

Besta lína í gegnum staðalkúrfuna hafði jöfnuna y=0,0009x-0,0054. Staðalkúrfan var notuð til 

þess að reikna út styrk þíól í kítósansýninu. Gleypni þíól-kítósans reyndist vera 0,098 og út 

frá jöfnunni fékkst að magn þíóls í sýninu sé 114,9 µmól/L. Út frá því fæst að DS fyrir efni 18 

er 0,04 eða 4%.  

4.4 FT-IR greiningar 
FT-IR greiningar voru framkvæmdar á efnunum til að staðfesta efnabyggingar. FT-IR róf fyrir 

kítósan hefur merki við um 3280 cm-1 vegna –NH, -OH og –NH2, merki við um 2900 cm-1 

vegna –CH- togs, merki við 1647 cm-1 og 1580 cm-1 sem merkja C=O togs amíðs I og –NH2. 

Einnig hefur það merki við um 1064 cm-1 og 1026 cm-1 fyrir prímer og sekúnder alkóhól. Á 

FT-IR rófi fyrir HTCC er mikilvægt merki við um 1477 cm-1 sem er fyrir trímetýlammóníum. 

Hjá CMC er merki fyrir karboxýhóp og karboxýmethýlhóp við um 1590 cm-1 og 1409 cm-1. FT-

IR róf fyrir efnin má sjá í viðauka B. 

4.5 Lágmarksheftistyrkur (MIC) 
Bakteríudrepandi virkni kítósanafleiðanna var ákvörðuð með því að mæla MIC gildi gegn S. 

aureus og E. coli. Þessi mæling gefur upplýsingar um minnsta styrkleika efnis, sem hindrar 

bakteríur í að vaxa. Staðalstofnarnir hafa þekkt MIC gildi gegn mismunandi sýklalyfjum. 
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Stuðst var við staðlaðar aðferðir við næmispróf (Susceptibility Testing of Antibiotics in Liquid 

Media) frá CLSI sem hafa verið fullgiltar af EUCAST (The European Committee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing). Allar afleiðurnar voru prófaðar við hlutlaust sýrustig (7,2-

7,4). Niðurstöðurnar má sjá í Tafla 12 hér að neðan.  

 
Tafla 12 MIC gildi kítósanafleiðanna 

Taflan sýnir niðurstöður MIC mælinga kítósanafleiðanna gegn S. aureus og E.coli. Tölur 
sem merktar eru með rauðu í töflunni höfðu ekki meiri áhrif en leysirinn sem notaður var við 
gerð sýnisins. 
Sýni  DS 

N:O 

Leysir MIC (µg/ml) 

S.aureus 

MIC (µg/ml) 

E.coli 

1 Kítósan  a 500 8.000 

2 HTCC 0,21 c 500 4.000 

3 HTCC 0,14 c 500 8.000 

4 HTCC 0,50 c 250 4.000 

5 HTCC 0,82 c 250 4.000 

6 HTCC 1,05 c 500 4.000 

7 HTCC 1,09 c 250 4.000 

8 CMC 0,43:0,34 a 4.000 4.000 

9 CMC 0,24:? b 4.000 2.000 

10 CMC 0,32:? b lausn of þykk til að mæla 

11 CMC 0,30:0,12 b 4.000 ≥16.000 

12 CMC 0:0,16 b 4.000 4.000 

13 CMC  0,17:0,28 b 4.000 4.000 

14 CMC  0,20:0,55 b 4.000 4.000 

15 CMC 0,33:0,85 b 4.000 ≥16.000 

16 CMC  0,21:0,67 b 4.000 8.000 

17 CMC 0,42:0,55 ekki mælt  

18 C-TGA 0,04 b 2.000 2.000 

 

Öll efnin sýndu bakteríudrepandi verkun en í töflu 12 er merkt með rauðu þar sem efnin hafa 

jafnmikla-eða minni virkni en leysirinn sem notaður var. Þær mælingar teljast því ekki 

martæktar. HTCC sýndi mestu örverudrepandi verkunina en öll efnin voru virk gegn S. 
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aureus. Efni 3 hafði DS 0,14 og sýndi það ekki marktæka verkun gegn E.coli en efnin sem 

höfðu DS 0,21 og hærri sýndu marktæka verkun. 

MIC gildin sem fengust hjá CMC voru frekar há. Gegn S. aureus höfðu efni 8-16 MIC 

4.000 µg/ml en gegn E.coli 2.000- ≥16.000. Þó má telja að það hafi ekki verið efnin sjálf sem 

ollu hindruninni, heldur leysirinn sem notaður var. Nema fyrir efni 9 gegn E. coli, þar hafði 

efnið sjálft meiri áhrif en leysirinn og er það því eina marktæka MIC gildið.  

Efni 18 hafði ekki marktæka verkun gegn S. aureus en hafði MIC 2000 µg/ml. Gegn E.coli 

var verkunin þó marktæk og MIC gildið 2000 µg/ml. 
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5 Umræður  

5.1 Efnasmíði og efnagreining 
HTCC 2-7 

DS efna 2-7 var svipað og hjá Loubaki, þ.e. DS jókst með auknu GTMAC, að frátöldu efni 3 

sem hafði lægra DS en 2. Loubaki fékk hins vegar jafnari aukningu. Loubaki notaði 

frumefnagreiningu til þess að ákvarða DS, sem er ekki góð aðferð ef mengun er í sýninu, 

sem virðist vera út frá prótónurófi þar sem hann díalýserar ekki. Skoðaðar voru aðrar greinar 

sem notuðu GTMAC sem hvarfefni og greindu DS. Wan og félagar notuðu títrun og 

frumefnagreiningu til þess að ákvarða DS, og Lim og Hudson notuðu títrun (Lim og Hudson, 

2004). Niðurstöðum mínum svipar mjög til niðurstaðna Wan og félaga en þeir notuðu einnig 

díalýsu að lokinni efnasmíð (Wan, Peppley, Creber, og Bui, 2010). Það má því áætla 1H 

NMR greining sé góð aðferð til þess að ákvarða DS. Ef að skörun verður á toppum rófanna 

getur það þó skekkt niðurstöðurnar. Með því að nota 1H NMR greiningu við ákvörðun DS má 

spara sér frumuefnagreiningu og títrun, þar sem að 1H NMR er yfirleitt alltaf gert hvort eð er 

til að greina efnabygginguna. Samaburður á milli greina er tekinn saman í Tafla 13 hér að 

neðan. 

Tafla 13 Samanburður á DS HTCC í mismunandi rannsóknum 
Í töflunni er sýnt hvaða DS HTCC fengu í mismunandi greinum sem notuðu sama 

hvarfefni, og hvaða aðferð var beitt við ákvörðun á DS. 

Hlutfall  

HTCC:GTMAC 

DS 
1H NMR 
greining 

DS-Loubaki 

frumefnagreining 

DS-Wan 

frumefnagreining 

DS-Wan 

títrun 

DS-Lim 

títrun 

1:1 0,21 0,38 0,22 0,22 -- 

1:2 0,140 0,56 0,33 0,35 -- 

1:3 0,50 0,68 0,50 0,52 1 

1:4 0,82 0,82 0,82 0,84 --  

1:5 1,05 0,87 -- -- -- 

1:6 1,09 0,95 -- -- -- 

 

Þegar prótónuróf voru skoðuð og borin saman við Loubaki voru ákveðin líkindi en 

einnig mátti sjá ákveðinn mun. Róf Loubaki er ekki rétt kvarðað, þ.e. ekki asetýltoppar á 

2,08 ppm. Einnig eru aukatoppar á rófinu sem gætu stafað af því að hann díalýseraði ekki 

efnið sitt. Þetta gæti svo aftur verið ástæðan fyrir því að hann fær hærri DS gildi með lægra 
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hlutfall GTMAC af því hann notar frumefnagreiningu. Samanburður á rófunum er sýndur á 

Mynd 41.   

 

Mynd 41 Prótónuróf fyrir HTCC frá Loubaki (til vinstri) og af HTCC 6 (til hægri) 
Á myndinni má sjá að rófin eru eins. En þó virðist Loubaki hafa aukatoppa sem eru 

væntanlega því hann díalýseraði ekki efnið sitt. 
 

Greining á rófinu passar þó vel við aðrar greiningar og þegar prótónurófið var teiknað 

upp í ChemDraw Professional staðfesti það greininguna. Ókosturinn við að nota 1H NMR við 

að ákvarða DS er að ekki er ljóst hvort að hliðarkeðjur tengist á N- eða O-hóp efnisins.  
13C NMR greining staðfesti svo frekar efnagreininguna. Þegar kolefnisróf fyrir HTCC 6 

sem hafði DS 1,05 var skoðað virtist efnið að hluta til hafa tví-staðgengni á N-inu, þ.e. að 

myndast hefði N,N-CMC. Það má því telja að ekki sé nóg að gera 1H NMR róf, heldur að 

mikilvægt sé að gera 13C NMR greiningu til að kanna þetta. 

CMC 8-17 
1H NMR greining staðfesti að með aðferð 2 var N,O-CMC efnasmíðað. Song og félagar 

sögðust þó hafa fundið aðferð til að efnasmíða N-CMC sértækt, þ.e. að karboxýmetýleringin 

verði aðeins á NH2 en þeir notuðu potentíómetríska títrun við ákvörðun á DS. DS fyrir 

efnasmíðaða CMC 8 reyndist 0,434 á N-hóp og DS í heild 0,7721. Samkvæmt Song og 

félögum hefði DS hins vegar átt að vera 1,32 og aðeins á N-hóp. Prótónuróf Song og félaga 

er ólíkt mínu, eins og sjá má á Mynd 42. Það skýrist af því að þeir notuðu D2O sem leysi en 

ég D2O og TFA.  
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Mynd 42 Prótónuróf fyrir CMC frá Song (til vinstri) og af CMC 8 (til hægri) 
Á myndinni má sjá að rófin eru ekki alveg eins en Song og félagar notuðu D2O sem leysi en 
fyrir efni 8 var D2O+TFA notað. Það eru því ekki sömu aðstæður við gerð rófanna, og því 
hliðrun á ákveðnum toppum. 
 

Aðferð 3 átti að skila af sér sértæku N-CMC. Sun og félagar notðu pH-títrun við 

ákvörðun DS, sem var 0,28, 0,41 og 0,54. Síðan notuðu þeir FT-IR greiningu við 

efnagreininguna en þar sem merki fyrir N-H minnkar ákváðu þeir að karboxýmetýlhópar hafi 

lent á amínóhluta kítósans. DS á N-hóp fyrir efnasmíðuðu CMC voru hins vegar fyrir efni 9 

0,24, 10 0,32 og 11 0,30. Ekki var hægt að ákvarða heildar DS fyrir efni 9 og 10 þar sem 

aðeins var notað D2O við gerð prótónurófs og við það hliðraðist toppur og féll saman við 

aðra. Í CMC 11 notaði ég annan leysi og get því ákvarðað heildar DS en það er 0,42 sem 

þýðir að einhver staðgengni hafi orðið á O-hóp. Svo að líklega var heildar DS hærra fyrir efni 

9 og 10. Æskilegt hefði verið að endurtaka mælinguna og nota DCl en ekki gafst tími til þess 

í lokin. 

 Aðferð 4 átti að efnasmíða O-CMC sértækt (Aiping o.fl., 2006). Þau notuðu ekki 

efnagreiningu til staðfestingar á byggingunni. Þau vitna í aðra grein frá Zhu og félögum (Zhu, 

Chan-Park, Dai, og Li, 2005) og segja hvað DS var þar. Zhu og félagar hins vegar skýra ekki 

út hvernig þau ákvarða það, nema vitna í NMR í enn annarri grein (Chen og Park, 2003). Við 

efnagreiningu efnanna 12-16 kom í ljós að N,O-CMC hefði verið efnasmíðað. DS á N-

hlutanum var þó lægra eða frá 16-21% meðan hún var 0-67% á O-hóp og jókst staðgengnin 

með auknum hvarftíma. 

 Aðferð 5 byggði á aðferð Hayes til að mynda N,O-CMC. Hins vegar var ekki talað um 

hvaða DS ætti að fást með þessari aðferð, né neinar efnagreiningaraðferðir. En efni 17 hafði 

DS á N-hóp 0,416 og á O-hóp 0,548. 
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Tafla 14 Ákvarðað DS út frá mismunandi efnasmíðaaðferðum CMC 
 

 

Í Tafla 14 hér að ofan má sjá hvaða DS fékkst út frá aðferðalýsingunum fjórum fyrir efnasmíði 

CMC. Engin aðferðanna hafði fullkomna sértækni. Í greinunum þar sem aðferðunum sem 

farið var eftir var lýst töluðu höfundar þó um að þeirra aðferðir gæfu ákveðna sértækni en svo 

var ekki. Þó er ekki víst að útreiknað DS út frá 1H NMR greiningum sé alveg marktækt, þar 

sem heildun toppa gæti verið skökk. Það hefði verið áhugavert að gera13C NMR fyrir efnin. 

Það gæti þó reynst vandasamt þar sem leysni efnanna gæti verið vandamál. 

C-TGA 18 

Ekki er alveg ljóst hvort að aðferð 6 til að smíða C-TGA sé árangursrík. 1H NMR rófið leit út 

eins og róf fyrir hreint kítósan, sem er þó í samræmi við prótónuróf Croce og félaga fyrir C-

TGA (Croce, Conti, Maake, og Patzke, 2016) DS fyrir efni 18 reyndist 0,04 út frá Ellman’s 

prófi en það reyndist þó ekki marktæk mæling, þar sem gildið lenti fyrir utan staðalkúrfuna. 

Það hefði verið nauðsynlegt að endurtaka mælinguna með breiðari staðalkúrfu en ekki gafst 

tími til þess. 

 

5.2 Efnagreiningaraðferðir 
1H NMR greining er almennt mjög góð aðferð til þess að greina efnabyggingar. Þegar 1H 

NMR greining er gerð þarf að hafa í huga aðstæður, eins og leysi og hitastig. Sömuleiðis 

þegar aðrar greinar eru skoðaðar, þá er ekki hægt að fylgja öðrum lýsingum og vera fullviss 

um að allt sé rétt. Oft er óljóst af hverju sumir staðsetja toppa á ákveðnum stöðum á 

Aðferð Áætlað 
myndefni 

Áætlað 
DS 

Efni Heildar DS N/O 
hlutfall 

2 N-CMC 1,32 8 0,77 1,26 

3 N-CMC 0,28 9 / / 

0,41 10 / / 

0,54 11 0,42 2,5 

4 O-CMC / 12 0,16 / 

/ 13 0,45 0,63 

/ 14 0,75 0,36 

/ 15 1,41 0,39 

/ 16 0,88 0,31 

5 N,O-CMC / 17 0,96 0,71 
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prótónurófum. Dæmi um það hvernig róf breytast með breyttu sýrustigi er prótónuróf fyrir 

CMC. Við mismunandi sýrustig hefur efni mismunandi hleðslu þar sem NH2- og COOH-hópar 

geta báðir tekið á sig hleðslu sem veldur hliðrun á toppum á prótónurófi.  

Ljóst er að mikilvægt getur verið að framkvæma 13C NMR greiningu auk 1H NMR 

greiningu. Við greiningu á byggingu HTCC í ljós að efni 6 hafði tvær hliðarkeðjur á N-

hópnum, en ekki var unnt að greina út frá 1H NMR rófi. 

FT-IR er hins vegar vafasamari og ekki eins góð og því er oft misræmi á milli þegar 

mismunandi efnagreiningaraðferðir eru notaðar t.d. við ákvörðun DS. 

5.3 Lágmarksheftistyrkur (MIC) 
Örverudrepandi verkun HTCC 

Örverudrepandi verkun efnanna reyndist minni en talið var og ber því ekki saman við fyrri 

rannsóknir. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á örverudrepandi áhrifum HTCC hafa 

verið framkvæmdar með því að nota HTCC í t.d. bómullarefnum. Hins vegar gerðu Hoque og 

félagar sömu örverudrepandi próf og voru framkvæmd í þessari rannsókn. Í þeirra rannsókn 

sýndu fjölliðurnar verkun gegn S.aureus og E.coli, með MIC frá 125-500 µg/ml.  Efnin sem 

voru efnasmíðuð núna, 2-7 höfðu sama eða hærra MIC gegn S.aureus, og hærra gegn 

E.coli.  Þó að gildin væru hærri en hjá Hoque og félögum þá staðfestir það þó að HTCC sé 

virkara gegn S. aureus en E.coli, sem stafar líklega af því að E.coli hefur tvær frumuhimnur 

og er flóknari og erfiðari að brjóta niður. 

Örverudrepandi áhrif CMC 

Örverudrepandi áhrif CMC voru minni en talið hafði verið. Liu og félagar efnasmíðuðu N,O-

CMC og O-CMC og báru saman örverudrepandi verkun gegn E.coli við verkun kítósans. Ekki 

var MIC ákvarðað heldur var ljósþéttni (e. optical density) notuð við ákvörðunina og fengu 

þeir út að O-CMC hefði aðeins meiri verkun heldur en kítósan, sem hafði svo mun meiri 

verkun en N,O-CMC (Fei Liu o.fl., 2001). Áhrif CMC gegn E.coli reyndust þó mjög svipuð og 

kítósan. og gegn S. aureus hafði CMC minni verkun. 

MIC var þó framkvæmt við hlutlausar aðstæður og þar sem efni 8-16 voru ekki 

vatnsleysanleg gæti það haft áhrif á niðurstöðurnar. Efnin hafa líklega fallið út við sýrustigið 

sem notað var við prófanirnar og verkun þar með minnkað.  

Örverudrepandi áhrif C-TGA 

Efni 18 hafði ekki marktæk áhrif á S. aureus en hafði MIC gildi 1000 µg/ml gegn E.coli. Að 

mér vitandi hefur MIC fyrir C-TGA ekki verið mælt áður með stöðluðum aðferðum. Hins vegar 

rannsaka Geisberger og félagar örverudrepandi áhrif C-TGA, TMC og CMC með 

þyrpingaprófum (e. colony forming assays) og bera saman. Þeir notuðu S. sobrinus, 
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Neisseria subflava og C.albicans fengu út að C-TGA hafði mun meiri áhrif en TMC sem hafði 

meiri áhrif en CMC (Geisberger o.fl., 2013). Efni 18 hafði aðeins meiri verkun en CMC og 

kítósan gegn E.coli en kítósan hafði meiri verkun gegn S. aureus.  

Á Mynd 43 eru MIC gildi kítósanafleiðanna gegn S. aureus borin saman við hleðslu 

efnanna við sýrustig 7,4. Efni með jákvæða hleðslu höfðu meiri örverudrepandi áhrif heldur 

en efni með neikvæða hleðslu. Hins vegar var lítið sem ekkert beint samband að sjá á milli 

hleðslu og virkni, þ.e. virknin breyttist ekki með breyttu DS.  

 

Mynd 43 Áhrif hleðslu kítósan afleiða á MIC gegn S. aureus 
Á myndinni má sjá að katjóníska afleiðan hafði meiri bakteríudrepandi verkun gegn 

S. aureus heldur en anjóníska afleiðan. Það er þó ekki beint samband á milli DS og 
virkni efnanna. 

 

Á Mynd 44 eru MIC gildi efnanna gegn E.coli borin saman við hleðslu efnanna við sýrustig 

7,4. Efnin höfðu mjög svipuð MIC gildi og ekki var beint samband að sjá á milli hleðslu og 

virkni, þ.e. virknin breyttist ekki með breyttri hleðslu (DS). 
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Mynd 44 Áhrif hleðslu kítósanafleiða á MIC gegn E.coli 
Á myndinni má sjá að efnin höfðu svipaða verkun gegn E.coli, óháð hleðslu og DS. 

Það er því ekki beint samband á milli DS og virkni efnanna gegn E.coli. 
 

DS og hleðsla virðist ekki hafa mikil áhrif á virkni efnanna gegn bakteríustofnunum tveimur. 

Efnin reyndust heldur ekki mjög virk. Í rannsókn Sahariah og félaga á TMC sást hins vegar 

greinilegt samband á milli hleðslu (DS) og MIC og hafði TMC mun meiri bakteríudrepandi 

áhrif (Sahariah o.fl., 2014). Samband byggingar og virkni sýnir að það eru ekki bein tengsl 

milli aukins DS og bakteríudrepandi verkunar HTCC og CMC. 

-4.4	

-4.2	

-4	

-3.8	

-3.6	

-3.4	

-3.2	

-3	
-1.5	 -1	 -0.5	 0	 0.5	 1	 1.5	

lo
g(
1/
M
IC
)	

Hleðsla	á	hverja	einingu	Ejölliðu	

Áhrif	hleðslu	kítósanaEleiða	á	MIC	
(gegn	E.	coli)	

HTCC	

CMC	

C-TGA	

Kítósan	



  

72 

 

6 Ályktanir 
Í þessu verkefni voru kítósanafleiður efnasmíðaðar og efnagreindar og örverudrepandi 

verkun þeirra metin. 

Smíðuð var katjóníska afleiðan HTCC með mismunandi DS. Eldri aðferðir nota 

frumefnagreiningu og títrun við ákvörðun á DS en það tókst að þróa aðferð til að ákvarða DS 

út frá 1H NMR greiningum. Það er hentugt að nota 1H NMR greiningu við ákvörðun á DS, þar 

sem sú aðferð er notuð til þess að ákvarða efnabyggingu. Það fékkst síðan enn betri greining 

á HTCC með 13C NMR en fundin var leið til að ákvarða hvort að HTCC sé ósetið, einsetið og 

tvísetið. 

 Anjóníska afleiðan CMC var smíðuð með mismunandi aðferðum og greind með 1H 

NMR. Þróuð var aðferð til að greina hvort að staðgengnin væri á N- eða O-hóp efnisins. 

Samanburður við eldri rannsóknir sýndi að engin þeirra hafði sértæka aðferð til efnasmíða 

eins og haldið hefur verið fram. Einnig eru þær aðferðir sem notaðar hafa verið til að ákvarða 

DS ekki nógu nákvæmar þar sem þau greina ekki á milli N- og O- staðgengni. 

 Reynt var að efnasmíða þíól afleiðuna C-TGA en efnagreining og ákvörðun á DS var 

þó ekki marktæk en það var ljóst að DS var mjög lágt fyrir þetta efni. Sökum tímaleysis náðist 

ekki að endurtaka og endurbæta þessa mælingu. 

 Bakteríudrepandi virkni allra efnanna var síðan mæld með staðlaðri aðferð gegn 

tveimur bakteríustofnum. MIC gildin voru borin saman. HTCC hafði mun meiri áhrif á S. 

aureus en E.coli. CMC hafði hins vegar svipuð áhrif á báða bakteríustofnana. C-TGA hafði 

jafn mikil áhrif á báða stofnana. Þó reyndust ekki allar mælingar marktækar þar sem leysir 

sem notaður var hafði í sumu tilvikum jafn mikila verkun. Samband byggingar og 

bakteríudrepandi virkni var greind þar sem ákvarðað var að lítið samband er þar á milli en 

ljóst er að katjónísk efni hafa meiri áhrif en óhlaðin og anjónísk á S. aureus. 
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Mynd A 15 Prótónuróf fyrir CMC 15 í D2O+TFA 
 

 

Mynd A 16 Prótónuróf fyrir CMC 16 í D2O+NaOD 
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Mynd A 17 Prótónuróf fyrir CMC 17 fyrir (blátt) og eftir (rautt) díalýsu
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Viðauki B: FT-IR róf 
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Mynd B 7 FT-IR róf fyrir CMC 17 ........................................................................................ O	
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 L 

 

 

Mynd B 1 FT-IR róf fyrir kítósan efni 1 
 
 

 

Mynd B 2 FT-IR róf fyrir HTCC 4 og kítósan 1 
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Mynd B 3 FT-IR róf fyrir HTCC 2-7 
 

 

 

 

Mynd B 4 FT-IR róf fyrri CMC 8 
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Mynd B 5 FT-IR róf fyrir CMC 9-11 

 

 

 

 

Mynd B 6 FT-IR róf fyrir CMC 12-16 
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Mynd B 7 FT-IR róf fyrir CMC 17 

 

 

 

Mynd B 8 FT-IR róf fyrir C-TGA 18 



  

 P 

Viðauki C – 13C NMR róf 
Mynd C 1 Kolefnisróf kítósans 1 í D2O ................................................................................ P	

Mynd C 2 Kolefnisróf HTCC 3 í D2O .................................................................................... P	

Mynd C 3 Kolefnisróf HTCC 6 í D2O ................................................................................... Q	

 

 

Mynd C 1 Kolefnisróf kítósans 1 í D2O 
 

 

Mynd C 2 Kolefnisróf HTCC 3 í D2O  
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Mynd C 3 Kolefnisróf HTCC 6 í D2O 
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Viðauki D – Gögn úr Ellman’s próf 
 

Gleypni staðalkúrfu og kítósansýna 

Styrkur 

(µmól/L) 

Gleypni 

0 0 

15,5 0,005 

24,8 0,004* 

31 0,023 

46,5 0,033 

62 0,053 

C-TGA 0,098 

HTCC 0,025 
 

 

 

Útreikningar: 

C-TGA hafði 0,098 í gleypni: 

0,090 = 0,0009𝑥 − 0,0054 → 𝑥 = 114,9µ𝑚ó𝑙/𝑙 

Því má ákvarða að styrkur þíóls sé 114,89 µmól/L. Styrkur HTCC hafði 0,025 í gleypni sem 

gerir 33,78 µmól/L 

Styrk þíóls í sýni umreiknaður í DS: 

115µ𝑚ó𝑙
𝑙

𝑥
175,6𝑔
𝑚ó𝑙

=
0,20𝑔
𝑙

 

0,5𝑚𝑔
𝑚𝑙

164,31𝑔
𝑚ó𝑙

= 3,04𝑥10!!𝑚ó𝑙/𝑙 

𝐷𝑆 =
115𝑥10!!𝑚ó𝑙

𝑙
3,04𝑥10!!𝑚ó𝑙

𝑙

= 0,0378 

 

y	=	0.0009x	-	0.0054	
R²	=	0.96594	
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Viðauki E – Myndir úr leysniprófi  
Leysni HTCC 2, 4 og 6 í vatni. 

Tími sem hrært var HTCC 2 HTCC 4 HTCC 6 

2 klst. 

   

22 klst. 

   

 

Leysni CMC-sýna í vatni og með viðbættri 1% ediksýru 

Tími sem hrært var 9 10 11 12 14 16 17 

2 klst. 

       

22 klst. 

 

      

1% ediksýra 

       

 


