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Rezumat
Obiective. Chitosanul este un polizaharid natural obținut prin dezacetilarea chitinei. De-a lungul 
timpului acesta a devenit un material cu interesante aplicații medicale, datorită biocompatibilității, 
biodegradabilității și toxicității scăzute. La ora actuală chitosanul și derivații săi își găsesc aplicații în 
ingineria tisulară, în tehnologia farmaceutică, ca agent antimicrobian, antitumoral și hipocolesterolemiant, 
cercetări recente atribuindu-i și efecte antioxidante. În ciuda importantelor proprietăți biologice, chitosanul 
prezintă dezavantajul solubilității reduse în apă, ceea ce îi limitează utilizarea terapeutică. În scopul 
creșterii hidrofi liei au fost sintetizați și evaluați biologic noi derivați de chitosan. 
Material și metode. Prin modularea structurală la nivelul grupărilor amino-primare din unitățile de 
glucozamină au fost obținuți noi derivați de chitosan-sulfonamidă.
Rezultate. Compușii obținuți au fost caracterizați din punct devedere spectral, evaluându-se, totodată, 
potențialul lor antioxidant. 
Concluzii. Rezultatele obținute susțin faptul că, prin modularea structurală a chitosanului, s-a reușit 
intensifi carea proprietăților antioxidante.

Cuvinte cheie: chitosan, sulfoamide, potențial antioxidant

Abstract
Objectives. Chitosan is a natural polysaccharide produced by deacetylation of chitin. Over time chitosan 
became a biomaterial with interesting medical applications due to its biocompatibility, biodegradability and 
lower toxicity. Nowadays chitosan and its derivatives have applications in tissue engineering, 
pharmaceutical technology, as antimicrobial, antitumor and cholesterol-lowering agents, recent research 
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giving it important antioxidant eff ects. In spite of its important biological properties, chitosan has low 
solubility in water, which limits its therapeutic use. In order to increase its solubility in water new 
chitosan derivatives have been synthesized. 
Material and methods. By structural modulation of primary amino groups from glucozamine units of 
chitosan new chitosan-sulphonamide derivatives have been obtained.
Results and conclusions. The obtained compounds were spectral characterized, its antioxidant properties 
being also evaluated. 
Conclusions.The obtained results support the idea that the structural modulation of chitosan increase its 
antioxidant properties.

Keywords: chitosan, sulfonamide, antioxidant potential

INTRODUCERE
Chitosanul, poli-α(1,4)-2-amino-2-deoxi-β-D-glucan 
(Fig. 1), este un copolimer policati onic, consti tuit din 
unităţi de glucozamină și N-aceti l-glucozamină legate 
glicozidic în poziţia 1-4, derivat de chiti nă cu diferite 
grade de deaceti lare (de la 70 la 95%) și cu masă 
moleculară medie ce variază de la 10 la 1.000 de kDa 
(1,2).

Proprietăţile anti oxidante ale chiti nei și derivaţilor săi 
faţă de radicalii liberi de ti pul 1,1-difenil-picril-hidrazil 
(DPPH), hidroxil, superoxid și peroxid au fost intens 
studiate de-a lungul ti mpului. Aceastea s-au dovedit a 
fi  dependente de gradul de deaceti lare și de 
concentraţia polimerului. Grupările amino-primare din 
structura chitosanului joacă un rol important prin 
aceea că interacţionează cu radicalii liberi, formând 
grupări NH3

+(13). Dintre cele patru forme de grupări 
amino: grupări amino primare, grupări imino, grupări 
amino secundare și grupări amino cuaternizate, cele 
din urmă demonstrând o acti vitate anti oxidantă 
impresionantă faţă de radicalii hidroxil. Chitosanul cu 
masă moleculară medie și mică, parţial deaceti lat, 
manifestă proprietăţi anti oxidante și poate fi  
considerat un anti oxidant natural (9).

Totodată, prezenţa grupărilor amino și hidroxil libere 
face chitosanul suscepti l la o serie de modulări 
structurale în vederea creșterii gradului de hidrofi lie și 
a intensifi cării efectelor biologice. Modularea 
structurală a chitosanului vizează în general trei poziţii 
reacti ve: gruparea amino de la C2, precum și grupările 
–OH de la C3 și C6. Grupările funcţionale amino din 
structura chitosanului oferă posibilitatea efectuării 
unor reacţii de aceti lare, cuaternizare, reacţii de 
condensare cu aldehide și cetone (în vederea formării 
bazelor Schiff ), alchilare etc. Până în prezent s-au 
realizat modifi cări chimice ale chitosanului în vedrea 
obţinerii derivaţilor de ti pul chitosan sulfat, chitosan 
trimeti lat, chitosan ti olat, hidroxialchil chitosan, 
carboxialchilchitosan, chitosan fosforilat (14).

Scopul studiului a fost derivati zarea chitosanului cu 
greutate moleculară medie (CMMW) la nivelul grupării 
amino primare, prin introducerea unor derivaţi 
sulfonamidici funcţionalizaţi, în vederea obţinerea unor 
noi compuși cu potenţială aplicaţie în tratamentul 
rănilor provocate de arsuri.

FIGURA. 1. Structura chitosanului

Acest polizaharid natural este lipsit de toxicitate și 
prezintă o bună biocompati bilitate și biodegradabilitate 
(3), care-i asigură o gamă largă de aplicaţii, printre care 
aminti m: formulări topice în oft almologie, implanturi 
(4) sau ca soluţii injectabile (5) și ca agent ce facilitează 
pătrunderea substanţelor hidrofi le prin mucoasa 
epitelială. Totodată, chitosanul și-a dovedit efi cacitatea 
ca agent anti microbian (6,7), hemostati c (8), 
anti oxidant (9), regenerant ti sular și cicatrizant, 
biocompati bilitatea acestuia fi ind un element 
important în reducerea infl amaţiei locale (10). Este 
studiat, de asemenea, cu rezultate încurajatoare în 
medicaţia anti tumorală, precum și în reducerea 
nivelului de colesterol seric (11). Cea din urmă 
proprietate a fost explicată printr-o serie de 
mecanisme, printre care: interacţiunea electrostati că 
dintre lipide și aminopolizaharide, ceea ce duce la 
inhibarea absorbţiei lipidelor, precum și creșterea 
excreţiei acizilor biliari, fapt ce duce la creșterea 
canti tăţilor de grăsimi eliminate prin fecale (12).



Vol. 7, Nr. 1, An 201418

PRACTICA FARMACEUTICĂ

MATERIALE ȘI METODE
Sinteza derivati lor de chitosan (Fig. 2) s-a realizat prin 
tratarea chitosanului cu greutate moleculară medie – 
chitosan medium molecular weight (CMMW) cu 
N-cloraceti l derivaţii sulfadiazinei, sulfamerazinei, 
sulfametoxidiazinei, sulfadimetoxinei, 
sulfametoxazolului și sulfi zoxazolului în mediu de acid 
aceti c – DMFA. Structura derivaţilor obţinuţi a fost 
confi rmată prin metode spectrale.

Evaluarea potenţialului anti oxidant s-a realizat 
uti lizând metode in vitro, ce au inclus capacitatea 
totală anti oxidantă, puterea reducătoare și capacitatea 
de inhibare a radicalilor liberi DPPH.

Capacitatea totală anti oxidantă a compușilor testaţi a 
fost evaluată folosind metoda fosfomolibdenică după 
tehnica standard (15), cu câteva modifi cări. Din fi ecare 
probă s-a preparat o soluţie stoc (5 mg/mL) în acid 
aceti c 2%. Din soluţiile stoc s-au luat câte 50 μL, la care 
s-a adăugat 2 mL soluţie reacti v (acid sulfuric 0,6 M, 
fosfat de sodiu 28 mM şi molibdat de amoniu 4 mM). 
Probele au fost incubate la 95°C ti mp de 90 de minute. 
După răcire la temperatura camerei, absorbanţa 
fi ecărei soluţii a fost citi tă la 695 nm faţă de un martor. 
S-a calculat concentraţia efecti vă 50 (EC50, ce 
reprezintă concentraţia probei la care absorbanţa este 
0,5 şi 50% din substrat este redus). 

Puterea reducătoare a compușilor sinteti zaţi a fost 
cuanti fi cată prin metoda descrisă în literatură (16) cu 
câteva modifi cări. La 1 mL probă, de concentraţie 
5 mg/mL în acid aceti c 2% s-a adăugat 1 mL tampon 
fosfat 0,2 M la pH = 6,6. Reacţia a fost iniţiată prin 
adăugarea a 1 mL fericianură de potasiu 1% m/v. După 
20 de minute de incubare la 50°C, reacţia a fost 
fi nalizată prin adăugarea a 1 mL soluţie acid 
tricloraceti c 10% m/v. Amestecul a fost apoi centrifugat 
la 4.500 rpm, ti mp de 15 minute. 1mL din 
supernatantul obţinut a fost diluat cu 1mL apă 

bidisti lată, iar la fi nal s-a adăugat 0,2 mL soluţie clorură 
ferică 0,1% m/v. După 5 minute de incubare, 
absorbanţa probelor faţă de un martor s-a citi t la 
700 nm. O absorbanţă mare indică o putere 
reducătoare mare. S-a calculat concentraţia efecti vă 50 
(EC50, cere prezintă concentraţia probei la care 
absorbanţa este 0,5 şi 50% din substrat este redus).

Capacitatea de inhibare a radicalilorliberi DPPH 
(1,1-difenil-2-picrilhidrazil) a fost evaluată conform 
metodei descrise în literatură (17), cu câteva 
modifi cări. Probele au fost dizolvate în acid aceti c 2% 
pentru a se obţine o soluţie stoc de concentraţie 20 
mg/mL. La 50 μL soluţie probă s-a adăugat 2.950 μL 
soluţie metanolică de DPPH 0,1 mM. Amestecul 
obţinut a fost menţinut la întuneric ti mp de 30 de 
minute, după care s-a citi t absorbanţa la 517 nm. 
Determinările au fost făcute uti lizând o probă martor, 
respecti v soluţia metanolică de DPPH. Capacitatea de 
inhibare a radicalilor liberi a fost calculată conform 
următoarei formule: 

Inhibiţie % = [(AM-AP)/ AM] X 100 (1)

în care: AM = absorbanţa martorului la 517 nm;
 AP = absorbaţa probei la 517 nm.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Confi rmarea structurii chimice. Funcţionalizarea 
chitosanului (chitosan de greutate moleculară medie – 
CMMW) prin tratare cu N-cloraceti l-derivaţii 
sulfonamidici proveniţi de la sulfadiazină, 
sulfamerazină, sulfametoxidiazină, sulfadime-toxină, 
sulfametoxazol și sulfi zoxazol, este confi rmată prin 
apariţia în spectrul IR atât a benzilor de absorbţie 
caracteristi ce chitosanului, respecti v unităţii 
glucozaminice, cât și componentei sulfonamidice 
(Tabelul 1). Astf el, în spectrul chitosanului și derivaţilor 
săi funcţionalizaţi au fost identi fi cate benzile 
caracteristi ce grupării amidice, datorate vibraţiilor dC=O 

FIGURA 2. Structura derivaţilor de chitosan-sulfonamide (8a-f)
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(amida I) în domeniul 1.629-1.656 cm-1și dNH (amida II) 
în domeniul 1.565-1.598 cm-1. Totodată, în regiunea 
3.320-3.400 cm-1 s-a identi fi cat o bandă largă atribuită 
vibraţiei de valenţă a grupărilor OH alcoolice. 
Componenta sulfonamidică este prezentă în spectru 
prin benzile de absorbţie caracteristi ce grupării 
sulfonamidice, dSO2-N în domeniile 1.256-1.262 cm-1 și 
1.163-1.168 cm-1. Nucleul aromati c este prezent sub 
forma unor benzi multi ple dintre care cele mai intense 
sunt cele din regiunea 1.539-1.548 cm-1 și 834-897 cm-1.

TABELUL 1. Benzile de absorbţie (cm-1) caracteristi ce 
derivaţilor chitosan – sulfonamide, cu greutate moleculară 
medie (CMMW – sulfonamide) (8a-f)

Compus IR (cm-1)
nr. dC=O 

(amida I)
dNH 

(amida II)
dfenil dSO2-N

CMMW 1.651 1.598 – –
8a 1.629 1.595 1.546, 839 1.259, 1.168
8b 1.654 1.596 1.548, 896 1.259, 1.165
8c 1.640 1.595 1.543, 834 1.258, 1.165
1d 1.656 1.592 1.545, 896 1.262, 1.164
8e 1.655 1.593 1.539, 897 1.256, 1.163
8f 1.654 1.565 1.546, 897 1.261, 1.164

Evaluare biologică

Tot mai multe dovezi ști inţifi ce incriminează radicalii 
liberi în apariţia a numeroase și grave afecţiuni, ca de 
exemplu ciroza hepati că, ateroscleroza, diferite ti puri 
de cancere, diabetul zaharat etc. Din acest moti v, rolul 
anti oxidanţilor în apărarea organismului de afectarea 
produsă de diferite ti puri de radicali este crucială (9). 

Radicalii liberi sunt produși secundari ai 
metabolismului aerob normal, iar producerea lor este 
relati v crescută în ti mpul infecţiilor, supraproducţia 
conti nuă fi ind un factor major al cronicizării rănilor. 
Aceasta se explică prin faptul că radicalii liberi oxidează 
în mod conti nuu noile biomolecule sinteti zate în rănile 
cronice și, de asemenea, acţionează ca și promotori ai 
răspunsului pro-infl amator (18). Ca urmare, rănile 
cronice sunt defi nite ca și răni care nu se cicatrizează, 
rămânând în fază infl amatorie pentru o perioadă 
nedeterminată de ti mp. 

Deși s-au realizat progrese importante în procesul de 
cicatrizare, în protejarea rănilor de agenţi fi zici, radicali 
liberi, infecţii, pierderi de sânge, controlul infl amaţiilor 
pentru a promova vindecarea rănilor, rămâne o mare 
provocare.

Micronutrienţii cu acţiune anti oxidantă de ti pul acidului 
ascorbic, α-tocoferol, β-caroten, precum și cofactorii 
esenţiali ai enzimelor anti oxidante de ti pul zinc, seleniu, 
au un rol important în vindecarea rănilor (9). 

Capacitatea totală anti oxidantă

Valorile EC50 obţinute în cazul derivaţilor de chitosan 
sunt prezentate în Fig. 3. Din analiza rezultatelor 
obţinute, se observă că funcţionalizarea chitosanului 
cu N-cloraceti l derivaţii sulfonamidelor clasice a avut 
drept rezultat o intensifi care a acţiunii anti oxidante, 
toţi compușii fi ind mult mai acti vi decât chitosanul pur. 

FIGURA 3. Capacitatea totală anti oxidantă pentru compuşii 
8a-f comparati v cu CMMW

Derivaţii de chitosan au prezentat valori ale EC50 
cuprinse între 10,28 mg/mL și 1,14 mg/m, în ti mp ce 
pentru chitosan valoarea înregistrată a fost de 80,11 
mg/mL, ceea ce înseamnă o intensifi care de 7,8 până 
la 70 de ori a acţiunii anti oxidante.

Compușii cei mai acti vi ai seriei sunt 8a (EC50 = 2,74 
mg/mL), obţinut prin derivati zarea chitosanului cu 
sulfadiazina (de 29 ori mai acti v decât chitosanul), 8c 
(EC50 = 1,61 mg/mL), obţinut prin derivati zare cu 
sulfametoxidiazina (de 50 ori mai acti v decât 
chitosanul) și 8b (EC50 = 1,14 mg/mL), obţinut prin 
derivati zare cu sulfamerazina (de 70 ori mai acti v decât 
chitosanul). 

Puterea reducătoare

Puterea reducătoare a derivaţilor de chitosan cu 
greutate moleculară medie (8a-f) este mai intensă 
comparati v cu chitosanul, cu excepţia derivatului 8c, 
obţinut în urma derivati zării cu sulfametoxidiazină, a 
cărei valoare EC50 (10,92 mg/mL) este mai mare decât 
cea a CMMW (6,65 mg/mL). Pentru ceilalţi derivaţi de 
chitosan valorile EC50 au fost cuprinse între 0,8546 și 
4,4773 mg/mL.

Cei mai acti vi s-au dovedit a fi  compusul 8b 
(EC50 = 1,5458 mg/mL) obţinut prin derivati zare cu 
sulfamerazină (de 4,3 ori mai acti v decât chitosanul) și 
8d (EC50 = 0,8546 mg/mL) obţinut prin derivati zare cu 
sulfametoxidiazină (de 7,7 ori mai acti v decât 
chitosanul) (Fig. 4).
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CAPACITATEA DE INHIBARE A 
RADICALILORLIBERI DPPH
Rezultatele obţinute, exprimate în valoarea 
procentuală (I%) a inhibării radicalilor liberi DPPH, sunt 
prezentate în Figura 5.

Din analiza rezultatelor se observă că toţi compuşii 
studiaţi sunt mai acti vi decât CMMW în inhibarea 
radicalilor liberi DPPH, procentul de inhibiţie variind 
între 11,16-67,89%, în ti mp ce pentru CMMW valoarea 
înregistrată a fost de 8,14%. Cei mai acti vi s-au dovedit 
a fi  compuşii 8b (I% = 67,89%) şi 8c (I% = 47,31%), 
obţinuţi prin derivati zare cu sulfamerazină şi, respecti v, 
cu sulfametoxidiazină, compuşii fi ind de 8,3 respecti v 
5,8 ori mai acti vi decât chitosanul părinte. 

CONCLUZII
Prin derivati zarea chitosanului cu greutate moleculară 
medie cu cloraceti l-derivaţii sulfonamidelor clasice s-au 
obţinut noi derivaţi de chitosan cu structură 
sulfonamidică. 

Rezultatele obţinute la evaluarea potenţialului 
anti oxidant al derivaţilor de chitosan cu greutate 
moleculară medie au demonstrat că modulările 
structurale realizate pe structura acestuia au avut o 
contribuţie semnifi cati vă la intensifi carea potenţialului 
anti oxidant al chitosanului, toţi compușii sinteti zaţi 
dovedindu-se a fi  mult mai acti vi decât chitosanul.

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

FIGURA 4. Puterea reducătoare a compuşilor 8a-f comparati v 
cu CMMW

FIGURA 5. Capacitatea de inhibare a radicalilor liberi DPPH a 
compuşilor 1a-f comparati v cu CMMW
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