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Background:One of the goals in medical sciences in modern communities is shorter time for wound healing 
with less side effects. The nettle extract in the presence of chitosan›s natural polymer can have antimicrobial 
and repairing properties. It also improves the recovery speed with fewer complications and less time.
Materials and Methods: For different tests, we produced a chitosanfilm with different percentages of ,%10 
%20, and %40 of nettle extract and a control sample without plant extracts. These tests include scanning 
electron microscopy (SEM), percentage of water absorption, antibacterial properties, percentage of inflation, 
and degradability rate. Prism software was used for data analysis.
Results: The sample with high percentage of plant extract had a higher porosity surface compared with 
other samples and could be considered as a suitable wound dressing. Using two gram positive bacteria 
(Staphylococcus aureus) and gram negative (Pseudomonas aeruginosa) from the body of patients in 
Taleghani Hospital of Tehran, the antimicrobial activity of the film containing nettle extract and chitosan was 
evaluated. The results of Staphylococcus aureus bacteria were better than those of Pseudomonas aeruginosa.
Conclusion: It seems that the wound dressing provided in this project may be suitable for wound dressing.
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مقاهل ژپوهشی

سابقه و هدف: یکی از اهداف درمانی علم پزشکی در جوامع کنونی، ترمیم زخم در زمان کوتاه تر و با عوارض جانبی کمتر است. هدف از این پژوهش، تشکیل 
فیلم از عصاره گیاه گزنه در بستری از پلیمر طبیعی کیتوسان است که خاصیت ضد میکروبی و ترمیم کنندگی داشته و با عوارض کمتر و در زمان کوتاه تر و سریع تر 

زخم را بهبود می بخشد.
مواد و روش ها: برای مطالعه تجربی و آزمایش های مختلف، فیلم کیتوزان حاوی درصد های مختلف 10درصد، 20درصد ، 40درصد عصاره گزنه و یک نمونه 
شاهد بدون عصاره گیاه تولید کردیم. این آزمایش ها شامل میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM(،  درصد جذب آب، خاصیت ضد باکتریایی، درصد تورم، میزان 

تجزیه پذیری است.
یافته ها: نمونه با درصد باالی عصاره گیاه نسبت به سایر نمونه ها تخلخل باالتري دارد و مي تواند به عنوان پانسمان مناسب زخم در نظر گرفته شود. با استفاده از دو 
باکتری گرم مثبت )استافیلوکوکوس اورئوس( و گرم منفی )سودوموناس آئروژینوزا( از بدن بیماران در بیمارستان طالقانی تهران  فعالیت ضد میکروبی فیلم حاوی 
عصاره گزنه و کیتوزان ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اثر فیلم بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بهتر از سودوموناس آئروژینوزا است. نتایج با استفاده از نرم افزار 

آماری پریسم محاسبه شد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که پانسمان زخم تهیه شده در این پروژه می تواند شرایط یک پانسمان مناسب زخم را داشته باشد.

واژگان کلیدی: زخم پوش، کیتوسان، گزنه
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مقدمه:
پوست بزرگ ترین و سنگینترین عضو موجود در بدن انسان است که عملکردهاي 
سنتز  مکانیکی،  سد  فیزیکی،  حسهاي  هدایت  حرارت،  تنظیم  شامل:  زیادي 
ویتامین D و حفاظت در برابر اشعه ماورای بنفش و عوامل فرسایشي و مهاجم را 
داراست. انسان از آغاز خلقت همیشه در  معرض حوادث منجر به زخم بوده است. 
امروزه زخم و ترمیم آن جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. زخم، به هر 
گونه از دست رفتن یکپارچگی یا گسستگی انسجام الیه های پوست (اپیدرم، درم 
عوامل  سبب  به  که  می شود  اطالق  پوستی  زیر  بافت های  انسجام  یا  هیپودرم)  و 
مختلف پیوستگي خود را از دست داده است. زخم ممکن است در اثر عوامل فیزیکی 
(برش جراحی، ضربه، فشار و اصابت گلوله) یا عوامل شیمیایی (سوختگی با اسید)  
زخم  التیام   . کند(1)  درگیر  نیز  را  استخوان  یا  ماهیچه  نرم،  بافت  و  شود  ایجاد 
و  است  منظم  و  پیچیده  که  دانست  آسیب  به  دینامیکی   پاسخ  یك  می توان  را 

مستلزم تعامل بین انواع مختلف سلول ها، فاکتورهاي رشد، پروتئینهاي ساختماني 
و پروتئینازهاست(2) .

در سال هاي اخیر تمایل زیادي به بررسي آثار فیزیولوژي و فارماکولوژي عصارههاي 
گیاهي و استفاده از داروهاي گیاهي در جهان و به خصوص در ایران ایجاد شده 
عوارض  گیاهان،  در  موجود  موثر  ترکیب های  گوناگوني  همچون:  عواملی  است. 
جهاني  سازمان  توسط  دارویي  گیاهان  از  استفاده  پیشنهاد  ویژه  به  و  کمتر  جانبي 

بهداشت، دالیل رویکرد جهانی به استفاده از گیاهان است(3،1) .
اساسا زخم به عنوان یك ضایعه و شکست در سطع پوست، ناشی از صدمه ها تعریف 
می شود، که نیاز به درمان پزشکی دارد. یکی از اهداف اصلی درمانی در پزشکی 
ترمیم زخم درکوتاه ترین زمان و با عوارض جانبی کمتر است.[4،1] . زخم پوش ها 
برای حفاظت فیزیکی از زخم، تبادالت اکسیژن و رطوبت و ممانعت از ورود میکرو 
ارگانیسم ها به زخم در دسترس هستند. مطالعه ها مختلف نشان می دهد که برخی 
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گیاهان به عنوان مواد موثر در ترمیم زخم قابل استفاده هستند. از جمله این گیاهان، 
همیشه بهار کوهی، گزنه، بارهنگ، پیاز و عشقه  را می توان نام برد( 5 ،6).

گیاه گزنه با نام علمی Urtica dioica گیاهی علفی و پایا با ساقه ای منشعب است. 
برای این گیاه در متون کهن خاصیت آنتی باکتریال، ضد التهاب، ضد حساسیت، 
زیست سازگار و ضد کرم بیان شده است. در مطالعه انجام شده در سال 7102 توسط 
بابایی و همکاران اثر عصاره هیدروالکلی گزنه بر زخم پوستی تایید شده است(7). 
از سوی دیگر کیتوسان یك پلیمر طبیعی است که آثاری شامل؛ اثر ضد التهابی، 
ضد میکروبی و زیست تخریب پذیر بودن دارد. کیتوسان می تواند با بهبود عملکرد 
 . کند(8)  تسریع  را  زخم  بهبود  فیبروبالست ها  و  ماکروفاژها  التهابی،  سلول های 
کیتوسان همچنین یك محیط مناسب برای بهبود زخم و تکثیر سلولی را با ایجاد 
بافت  رشد  به  کمك  کیتوسان  می آورد(01،9).  فراهم  سلولی  خارج  ماتریس  یك 
می کند،  گسترش سلول های فیبروبالست را آغاز و سنتز کالژن را تحریك می کند. 
همچنین آثار ضد میکروبی علیه انواع باکتری ها، قارچ ها و جلبك ها دارد(21،11).

 با توجه به پیشینه  پلیمر طبیعی کیتوسان برای ترمیم زخم و خواص عصاره گیاه 
گزنه در ترمیم زخم، در این پروژه به تاثیر زخم پوش کیتوزان،  همراه با عصاره تام 

گزنه به صورت in vitro پرداختیم.

مواد و روش ها:
وسایل و مواد:

نوع مطالعه تجربی، کیتوسان با وزن ملکولی متوسط خریداری شده از نمایندگی 
(سیگما – الدریچ)، استیك اسید گالسیال ساخت شرکت (Merck آلمان)، اتیلن 
الکل)،  (کیمیا  شرکت  70درصد  خالص  اتانول  مجللی)،  دکتر  (صنایع  گلیکول 
ژالتین آزمایشگاهی ساخت شرکت kcreM) آلمان)، محلول شبیه سازی شده بدن 
(SBF) شرکت (نو اندیشان علم مواد اسپادانا)، آب مقطر، گیاه گزنه،  محیط کشت 
آگار، باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باکتری گرم منفی سودوموناس 
 10 پت  پی  میلی لیتر،   250 ارلن  میلی لیتر،   1000 مدرج  استوانه  بشر،  آئروژینوزا، 
پلیت  شیشه ای،  همزن   ،(SARTORIUS) لیتری  میکرو   1000 سمپلر  میلی لیتر، 
استیرر  هیتر   ،(PREETHI) آزمایشگاهی  آسیاب  شیشه ای،  بالن  سانتی متری،   10
انکوباتور  خشك کن،  کاغذ  گستر)،  آزما  (فن  آون  ترازو،   ،SOOFER CO مدل 
.Hitachi SU3500 میکروسکوپ الکترونی روبشی ،(MEMMERT) آزمایشگاهی

جمع آوری و خشک کردن گیاه گزنه و عصاره گیری گیاه گزنه:
در فصل بهار مقدار یك کیلوگرم  گیاه گزنه از اطراف شهرستان تبریز جمع آوری 
شد.  برگ های آن  جدا و سپس در دمای اتاق و در محیط تاریك به مدت یك و نیم 
هفته خشك شد. برای عصاره گیری از روش خیساندن1 استفاده کردیم. برگ های 
گزنه را پس از خشك شدن با آسیاب آزمایشگاهی به صورت پودر درآورده و مقدار 
250 گرم از پودر گیاه گزنه را همراه با مگنت درون ارلن ریخته و به آن 500 سی 
سی اتانول 70 درجه اضافه کردیم و دور تا دور ارلن را با ورق آلومینیومی پوشانده 
و به مدت 48 ساعت روی دستگاه هیتر استیرر با سرعت  rpm 100 در دمای اتاق 
قرار دادیم. سپس عصاره را از کاغذ صافی رد کرده و در ظرف شیشه ای ریختیم و 

تا خشك شدن کامل در محلی تاریك قرار دادیم.
ساخت بیوفیلم کامپوزیتی: 

 ، 10درصد  مختلف  درصد های  با  کیتوسانی  فیلم  مختلف،  تست های  انجام  برای 
کردیم.  تهیه  عصاره  بدون  نمونه  یك  و  گیاهی  عصاره  از  40درصد  و  20درصد 
و  ریخته  ارلن  درون  را  کیتوسان  از  گرم  دو  مقدار  کیتوسانی،  بیوفیلم  تهیه  برای 
50 میلی لیتر اسید استیك را به آن اضافه کرده و روی هیتر استیرر قرار دادیم تا 
کیتوسان به خوبی درون استیك اسید حل شود و سپس مقدار یك سی سی اتیلن 
گلیکول اضافه کردیم و درصدهای مختلف عصاره گزنه به آن اضافه شد. سپس 
محلول آماده شده را در پلیت ریختیم و تا خشك شدن کامل در محیط تاریك و 
به دور از آلودگی قرار دادیم. ضخامت زخم پوش حاصله پس از خشك شدن دو 
میلی متر بود که با یك میکرومتر دیجیتالی اندازه گیري شد و اندازه گیري ها در پنج 

نقطه از هر نمونه تکرار شد. 

Maceration  1

:2SEM میکروسکوپ الکترونی روبشی
میکروسکوپ  از  نمونه ها  سطحی  ساختار  و  ساختاری  مورفولوژی  بررسی  برای 
الکترونی روبشی (Sem) استفاده شد. نمونه ها با درصد های مختلف را در اندازه های 
دستگاه  از  کردیم.  عکسبرداری  آن ها  افقی  سطح  از  و  زده  برش  برابر  تقریبا 
میکروسکوپ الکترونی روبشی ساخت شرکت Hitachi، با دارا بودن انواع حسگر ها 
از  که  پالسمایی  پوشش دهی  سیستم  جمله  از  نمونه  آماده سازی  تجهیزات  نیز  و 
هر نمونه در چهار بزرگنمایی عکسبرداری شد. کاربرد اصلی این دستگاه نیز تهیه 
تصویر با بزرگنمایی باال از نمونه های مختلف (اعم از نمونه های متالوژیکی مقاطع 
نازك و صیقلی، نمونه های مربوط به مطالعه های نانو، نمونه های سرامیکی و ...) 

است 13].
بررسی جذب آب3:

مرطوب نگه داشتن محیط زخم، این اجازه را می دهد تا جذب ترشح های زخم و 
حفاظت از زخم در برابر میکروارگانیسم ها اتفاق بیفتد. در این مرحله، فیلم ها را در 
ابعاد  1mc×1 برش زده و با ترازوی دقت 0/0001 وزن کردیم و سپس در 15 
میلی لیتر آب مقطر، درون چهار بشر قرار داده و در زمان های 1 ، 2 ، 3 ،4 ، 5 و 6 
ساعت، هر یك از نمونه ها را به صورت جداگانه بعد از گرفتن رطوبت سطحی توسط 
کاغذ خشك کن، وزن کردیم و دوباره داخل آب قرار دادیم. طبق فرمول زیر درصد 
جذب نمونه ها را محاسبه کردیم(14).  الزم به ذکر است که در این آزمایش و سایر 
آزمایش ها در این پروژه نمونه ها به صورت سه بار تکرار انجام شدند و میانگین آن 

در نظر گرفته شد.
          (1) 

                                                                                                                        

تست آنتی باکتریال4:
برای انجام این تست، از باکتری های گرم مثبت (استافیالکوکوس اورئوس) و گرم 
منفی (سودوموناس آئروژینوزا) تهیه شده از بیماران بستری در بیمارستان طالقانی 
تهران استفاده شد. باکتری های مذکور در محیط کشت مولر به صورت چمنی کشت 
دادیم و  قرار  فوق  محیط  در  دیسك دیفیوژن  روش  به  را  فیلم ها  سپس  شد.  داده 
به مدت 24h در دمای c◦37 در انکوباتور قرار دادیم و روز بعد هاله تشکیل شده 

اطراف فیلم ها را اندازه گیری و مقایسه کردیم.
تست زیست تخریب پذیری:

 1/5×1/5mc  برای انجام تست زیست تخریب پذیری هر کدام از فیلم ها در اندازه
 A برش داده و در آون به مدت یك ساعت قرار داده شد. 40 میلی لیتر از محلول
و 40 میلی لیتر از محلول SBF ،B را درون یك بشر ریخته و هم زدیم. وزن اولیه 
(وزن خشك) نمونه های برش داده شده اندازه گیری شد. سپس هر قطعه فیلم را 
در بشر خود انتقال داده و 20 میلی لیتر از محلول SBF را به هر کدام اضافه کردیم. 
نمونه ها به مدت چند روز درون محلول SBF در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه 
شدند. بعد از پایان بازه زمانی 2، 6، 24، 48، 72، 96 و 168 ساعت غوطه وری در 
محلول SBF، هر نمونه خیس را روی کاغذ صافی قرار داده تا آب اضافی آن گرفته 
شود. سپس در آون قرار داده تا نمونه ها کامل خشك شوند و پس از آن دوباره وزن 
نمونه ها اندازه گیری شد و با استفاده از فرمول زیر در صد تخریب پذیری را محاسبه 

کردیم(15).
    (2)

 
SBF وزن فیلم ها قبل از غوطه ور شدن در = mₒ
mᵢ = وزن خشك شده نمونه در بازه های زمانی

 Scaning electron microscopy  2

 Water Absorbation  3

 Anti Microbial Test  4
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تست تورم:
دمای  در  مقطر  آب  میلی لیتر   100 در  ژالتین  گرم  چهار  تورم  تست  انجام  برای 
از  گرم   16 شد.  حل  استریر  هیتر  توسط    500  mpr دور  با  سانتی گراد  06درجه 
محلول ژالتین در پتریدیش ریخته شد و به مدت 24 ساعت در دمای محیط خشك 
شدد. هرکدام از نمونه های فیلمی به قطر شش میلی متر برش داده شدند و سپس 
شد.  داده  قرار  ژالتینی  محیط  در  جاگانه  صورت  به  پتریدیش  مرکز  در  نمونه  هر 
انبساط فیلم با اندازه گیری قطر فیلم در هر ساعت در مدت هشت ساعت اول و  بعد 

از 24 ساعت ثبت شد. نرخ تورم فیلم مطابق فرمول زیر محاسبه شد:
               (3) 

                                                                                                                                                    

Dₒ = قطر فیلم قبل از تورم
Dᵢ =  قطر فیلم بعد از تورم                                       

ارزیابی آماري:
تمامی آزمایش ها در سه تکرار انجام و ارزیابي اطالعات به دست آمده با استفاده 
از نمودارهای ستونی و آزمون آماری تحلیل واریانس یك طرفه  ANOVA  انجام 
شد و مقادیر p کوچك تر از 5درصد به عنوان اختالف قابل مالحظه در نظر گرفته 
شد ( P< 0/05). برای رسم نمودار ها از نرم افزار GraphPad Prism 8 استفاده شد.

یافته ها:
هدف از انجام آزمایش MES بررسی مورفولوژی ساختاری نمونه ها و مطالعه ریز 
ساختار سطحی آن هاست. از نمونه ها در بزرگنمایی های مختلف عکسبرداری شد 
که تصاویر به خوبی ارتباط و به هم پیوستگی سطح مقطع را نشان می دهد که خود، 

نقش مهمی در تغذیه و رشد سلولی ایفا می کند(شکل 1).

                                                                             

شکل 1- تصویر MES در ابعاد 500 میکرومتر از (الف) نمونه کنترل، (ب) نمونه 
10درصد ، (ج) نمونه 20درصد  و (د) نمونه 40درصد 

نشان  را  مسطح  سطحی  کنترل،  نمونه  میشود،  دیده   (1) شکل  در  که  همان طور 
بسیار  حفره های  میتوان  عکس،  از  شده  گرفته  بیشتر  بزرگنمایی  در  که  می دهد 
کوچکی را مشاهده کرد. در نمونه حاوی 10درصد از عصاره گزنه میزان این حفره ها 
ایجاد  تخلخل  میزان  گیاهی،  عصاره   غلظت  میزان  افزایش  با  می شود.  بزرگ تر 
بیوفیلم ها  در  عصاره  غلظت  میزان  افزایش  با  می شود.  بزرگ تر  سطح  روی  شده 
تخلخل ایجاد شده بزرگ تر میشود. این تفاوت بین نمونه کنترل و نمونه 40 درصد 
سبب  آن ها  یکپارچگی  و  تخلخل ها  افزایش  است.   مشهود  بسیار  گزنه  عصاره  از 
می شود.  کوتاه تری  زمان  در  زخم  ترمیم  و  سلول ها  سریع تر  و  مناسب  النه گزینی 
این حفره ها بزرگ و بیشتر برای جایگزینی سلول ها در فرآیند ترمیم زخم مناسب 
هستند. همچنین تعداد حفره ها نه آنقدر کم و نه آنقدر زیاد است که بخواهد روی 

خواص دیگر بیو فیلم تاثیر منفی بگذارد.   

آزمایش نرخ جذب آب نشان می دهد که فیلم های تشکیل شده از عصاره گیاه گزنه 

و پلیمر کیتوسان، نسبت به نمونه کنترل، افزایش وزن پیدا کرده اند.

معنادار  اختالف  دارای  و  میلی متر  و  زمان  حسب  بر  آب  جذب  میزان   -1 نمودار  
p< 0/05 است.

همان طور که در نمودار (1) مشاهده میشود، بعد از اندازهگیری درصد جذب آب 
نمونه ها در ساعت اول، نمونه های حاوی عصاره گزنه تفاوت چشم گیری در مقابل 
نمونه کنترل دارند که با باال رفتن میزان عصاره گیاه، مقدار درصد جذب آب آن 
به  نسبت  نمونه ها  آب  جذب  سوم،  ساعت  در  همچنین  است.  یافته  افزایش  نیز 
ساعت اول باالتر رفته و فیلم ها توانستهاند مقدار آب بیشتری را جذب کنند. نمودار 
حاوی  نمونه های  خصوص  به  عصاره،  غلظت  میزان  افزایش  با  که  می دهد  نشان 
20 و40 درصد از عصاره گیاهی، مقدار جذب آب افزایش یافته است. از طرفی با 
مقایسه نمودار میتوان گفت که نمونه ها در ساعت ششم به حداکثر میزان جذب آب 
رسیدهاند و در آب حل شدند. این روند میتواند برای یك زخم پوش مناسب باشد، 
زیرا یك زخم پوش ایدهآل باید توانایی جذب ترشحات ایجاد شده در محل زخم را 
داشته باشد. همان طور که در نمودار دیده میشود نمونه حاوی 40 درصد از عصاره 
بودن  موثر  از  نشان  که  دهد  نشان  خود  از  باالیی  آب  جذب  میزان  توانسته  گزنه 

عصاره گیاه گزنه در روند جذب آب است. 
پس از انجام تست ضد میکروبی، نمونه ها را بعد از 24 ساعت از درون انکوباتور 
بیرون آورده و توسط کاغذ مندرج، قسمت هاله تشکیل شده را اندازه گیری کردیم. 
گرم  باکتری  به  نسبت  اورئوس  استافیلوکوکوس  باکتری  از  آمده  دست  به  نتایج 
منفی سودوموناس آئروژینوزا بهتر بوده و به طور نسبی با باال رفتن میزان غلظت 
عصاره گزنه در فیلم ها، میزان هاله تشکیل شده نیز افزایش پیدا می کند. با توجه 
به انتظاری که از باکتری مقاوم سودوموناس آئروژینوزا داشتیم، هاله  تشکیل شده 
فیلم های  موارد،  تمامی  در  ولی  است،  نبوده  باالیی  میزان  به  باکتری  این  توسط 
حاوی گزنه دارای آثار ضد میکروب قوی تری نسبت به نمونه کنترل (بدون گزنه) 
بوده است. الزم به ذکر است که در این آزمایش، نمونه ها به صورت سه بار تکرار 

انتخاب شدند.

جدول 1- میزان  عملکرد ضد باکتریایی فیلم ها بر غلظت ها . به تفکیك باکتری 
mm برحسب

40%20%10%Control

3.2±13.0±12.7±11.3±1 Pseudomonas

4.5±13.2±12.3±11.0±1Aureus

فیلم های  به  نسبت  کنترل،  نمونه  می شود؛  مشاهده   (1) جدول  در  که  همان طور 
عصاره  دارای  فیلمهای  ولی  داشت.  باکتری ها  بر  کمتری  اثر  گزنه  عصاره  حاوی 
بیو  در  گزنه  عصاره  میزان  رفتن  باال  با  دادند،  نشان  توجهی  قابل  مهار  گیاهی، 
فیلم ها، میزان هاله تشکیل شده نیز افزایش یافته است. اثر ضد باکتریایی فیلم ها 
با درصد های مختلف در بین دو باکتری گرم مثبت و منفی نیز قابل مقایسه است 
و همان طور که مشاهده می شود، میزان هاله تشکیل شده در پتری دیش حاوی 
باکتری گرم مثبت، بزرگ تر است زیرا باکتری استافیال کوکوس اورئوس مقاومت 

457 /  رحمت اهلل توکلی و همکاران

   دور 44، شماره 3، 1399، صفحات 454 ات 459

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ej
ou

he
sh

.s
bm

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 6

https://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-2028-en.html


   دور 44، شماره 3، 1399، صفحات 454 ات 459

کمتری نسبت به سودوموناس آئروژینوزا دارد.
و  کیتوسانی  فیلم  تخریب  زمان  مدت  بررسی  برای  تخریب پذیری  زیست  تست 
فیلم های حاوی گزنه انجام شد. مشاهده شد که روند تخریب نمونه کیتوسان همراه 
قابل  مقدار  به  ساعت   69 در  و  است  بوده  سریع تر  کنترل  نمونه  به  نسبت  گزنه  با 

توجهی افزایش یافت. 

نمودار 2- میزان در صد تخریب پذیری نمونه ها بر حسب زمان و میلی متر و دارای 
اختالف معنادار p< 0/05  است.

نمودار (2) نشان می دهد که با افزایش میزان غلظت عصاره، نرخ تخریب پذیری 
باال رفته است. نمونه های 20 و 40 درصد دارای سطحی با تخلخل بیشتر نسبت 
به نمونه های دیگر هستند، بنابراین بیشترین نرخ تخریب در نمونه های 20 و 40 
درصد مشاهده می شود. نمونه ها در ساعت 168 به حداکثر میزان تخریب رسیدهاند. 
گیاه گزنه و پلیمر  عصاره  از  شده  که فیلم تشکیل  نشان داد  آزمایش درصد تورم 
کیتوسان، نسبت به نمونه کنترل، قطر نمونه ها افزایش پیدا کرده است.  فیلم ها  24 

ساعت پس از قرارگیری در ژالتین به حداکثر تورم خود رسیده و متالشی شدند. 

نمودار 3- میزان درصد تورم بر حسب زمان های پیگیری و میلی متر و دارای اختالف 
معنادار p< 0/05 است. 

همان طور که در نمودار( 3) مشاهده می شود بعد از اندازهگیری درصد تورم نمونه ها 
نمونه  مقابل  در  چشم گیری  تفاوت  گزنه  عصاره  حاوی  نمونه های  اول،  ساعت  در 
کنترل داشتند. همچنین با باال رفتن میزان عصاره گیاه، مقدار درصد تورم آن نیز 
افزایش یافته است. همچنین در ساعت هشتم، تورم نمونه ها نسبت به ساعت اول 
باالتر رفته و فیلم ها توانستهاند مقدار ژالتین بیشتری را جذب کنند که با توجه به 
نمودار میتوان متوجه شد که با افزایش میزان غلظت عصاره، به خصوص نمونه های 
طرفی  از  است.  رفته  باال  نیز  تورم  مقدار  گیاهی،  عصاره  از  درصد  و40   20 حاوی 
تورم  میزان  حداکثر  به   24 ساعت  در  نمونه ها  که  گفت  می توان  نمودار  مقایسه  با 
رسیدهاند که این مقدار خیلی باالست و میتواند برای یك زخم پوش مناسب باشد، 
زیرا یك زخم پوش ایدهآل باید توانایی جذب ترشح های ایجاد شده در محل زخم 

را داشته باشد. 

بحث:
بیو فیلم پلیمری کیتوسان به عنوان بستر به همراه گیاه گزنه در درصد های مختلف 
باالتر  درصد های  با  شده  تهیه  فیلم های  تورم  نرخ  و  آب  جذب  درصد  شد.  تهیه 

عصاره گیاه گزنه در این پروژه توانایی جذب ترشح های ایجاد شده در محل زخم 
را دارد و این جذب بیشتر می تواند در زخم پوش های بیولوژیکی استفاده شود. زخم 
پوش تهیه شده در این پروژه قابلیت جذب ترشح های زخم و مرطوب نگه داشتن 

محیط زخم را داراست و زخم پوشی غیر چسبنده است.
Winter   نشان داد، اگر محیط زخم مرطوب نگه داشته شود، سرعت بهبود زخم دو 
تا سه برابر شده و از دانه دانه شدن زخم جلوگیری می شود( 16). زخم پوش های 
عنوان  به  که  گاز  و  مصنوعی  یا  طبیعی  باندهای  کتان،  پشم،  مانند  خشك  سنتی 
زخم پوش اولیه برای زخم استفاده می شوند، به سبب خشك بودن، محیط خشك 
برای زخم ایجاد می کنند. در نتیجه، به زخم می چسبند و هنگام برداشتن از روی 
ترشح ها  مدیریت  قابلیت  با  نوین  پانسمان های  می زنند(17).  آسیب  آن  به  زخم، 
زخم پوش های  نمونه،  براي  می شوند.  تولید  زخم  محیط  نگه داشتن  مرطوب  و 
و  ریز اندامك ها  برابر  در  مانع  ایجاد  زخم،  ترشح های  مدیریت  با  هیدروکلوییدي 
کمك به کنترل درد بیمار به بهبود زخم کمك مي کنند. این محصول ها با افزایش 
تولید رگ زایی، تعداد سلول های فیبروبالست پوستی، تولید بافت دانه دانه و مقدار 
عنوان  به   Leomers   . می شوند(18)  زخم ها  بهبود  سرعت  افزایش  سبب  کالژن 
کتانی  توری  را  آن  اول  الیه  شد.  معرفی  دوالیه،  غیرچسبنده  پانسمان  نخستین 
تخلیه  قابلیت  داراي  که  مي داد  تشکیل  حنا  گل  را  دوم  الیه  و  پارافین  به  آغشته 
ترشح ها بود. در پانسمان ها یك الیه براي یکپارچگی مکانیکی و الیه دیگر ا برای 
جذب ترشح های زخم در نظر گرفته مي شود (19). آقای Ahmed  M.I.N:yas و 
فیلم ها  که  کرده اند  استفاده  زخم  بهبود  برای  نقره  ذرات  و  کیتوسان  از  همکاران 
خاصیت جذب آب، بهبود زخم و مقاومت کششی و خاصیت ضد باکتری مناسبی از 

خود نشان داده است(20). 
مختلف  مطالعه های  در  زخم  در ترمیم  میکروارگانیسم ها  از  انواع خاصی  اثر منفی 
نشان داده شده است. میکروارگانیسم ها به عنوان دلیل تاخیر در بهبود زخم ذکر 
شده اند. یکی از مهم ترین عوامل بیماری زا که سبب ایجاد این عفونت های پوستی  
باکتری  دو  می دهد  نشان  مطالعه ها  است(21).  آئروژینوزا  سودوموناس  می شود، 
(سودوموناس آئروژینوزا) و (استافیالکوکوس اورئوس) در اغلب عفونت های ناشی 
آنتی بیوتیکی  درمان  به  نسبت  باکتری ها  این  دیگر،  سوی  از  دارند.  وجود  زخم  از 
است(22).  موضوع  این  زخم ها  درمان  در  جدی  مشکل  یك  و  هستند  مقاوم 
از  درصد   80 از  بیش  که  است  منفی  گرم  باسیل  آئروژینوزا باکتری  سودوموناس 
موارد سبب عفونت می شود. استافیالکوکوس اورئوس باکتری گرم مثبت کوکسی 
شکل است که میزان مقاومت در بین سویه های مختلف آن حدود 70 تا 90 درصد 
است. تست آنتی باکتریال گرفته شده از فیلم ها با درصد های مختلف نشان داد که 
این بیوفیلم نسبت به دو باکتری سودوموناس آئروژینوزا و استافیالکوکوس اورئوس 
تشکیل هاله داده و هاله  تشکیل شده در باکتری گرم مثبت اورئوس بیشتر بوده و 
فیلم تهیه شده از عصاره گیاهی با در صدهای 20 و 40 توانایی بیشتری در مهار 
باکتری استافیالکوکوس اورئوس دارد که نشان دهنده خاصیت ضدمیکروبی مناسب 

بیوفیلم ها در درصدهای باالتر در برابر باکتری گرم مثبت است.
طراحی  در  بی خطر  و  طبیعی  تخریب پذیر  زیست  ماده  یك  عنوان  به  کیتوزان 
کیتوزان  بر  مبتنی  ساختارهای  می َشود.  استفاده  ژن  یا  دارو  تحویل  سیستم های 
پروفیالکتیك  عنوان  به  جمله؛   از  دارند.  زخم   انواع  بهبود  در  توجه  قابل  مزایای 
نقش جلوگیری از توسعه عفونت را ایفا می کنند. کیتوزان یك پلیمر کاتیونی است 
و به طور ذاتی خواص ضد میکروبی دارد و برای جلوگیری از عفونت های میکروبی 
استفاده می شود. بسیاری از مطالعه ها، خواص ضد میکروبی کیتوزان و آنالوگ های 
الکترونی  میکروسکوپ  تصاویر  پروژه  این  در  کرده اند(23).  تایید  را  آن  مشابه 
نشان دهنده پراکندگی همگن ذرات در بیو فیلم است. این پراکندگی در نمونه 20 و 
40 درصد حاوی گیاه گزنه، بهتر دیده شد که سبب چسبندگی بهتر سلول ها هنگام 
ترمیم زخم می شود. نرخ تخریب پذیری نشان دهنده این است که نمونه ها با درصد 
باالی عصاره گیاه گزنه، دارای سطحی با تخلخل بیشتر نسبت به نمونه های دیگر 

هستند، بنابراین بیشترین نرخ تخریب در نمونه 20 و 40  درصد مشاهده می شود.
این  در  و  هستند  دارویی  ماده  فاقد  بیشتر  ایران  بازار  در  موجود  زخم پوش های 
نوع زخم پوش ها فقط به ایجاد یك محیط استریل بسنده شده است.  با توجه به 
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بررسی های انجام شده در این تحقیق زخم  پوش با پایه کیتوزان حاوی عصاره گزنه 
؛ یك زخم پوش مناسب برای انواع زخم است. اثر ضد باکتریایی گزنه به همراه اثر 
پوشانندگی خوب و ایجاد محیط استریل توسط کیتوزان از مزایای زخم پوش ساخته 
بررسی   in vivo نظر  از  زخم پوش  این  می شود  پیشنهاد  است.  پروژه  این  در  شده 
شود. با توجه به دوز باالی عصاره، این دوز باال یك عامل محدودکننده در مصرف 
این نوع زخم پوش است که پیشنهاد می شود آثار جانبی آن بررسی شود. از سوی 
دیگر به دلیل آنکه زخم پوش با پایه کیتوزان قابلیت چسبیدن بر سطح پوست یا زخم 
را ندارد استفاده از آن در بیماران مشکل است و توسط برخی بیماران ممکن است 
 In vivo مورد قبول واقع نشود. البته در صورت کسب نتایج خوب در بررسی های

استفاده از این زخم  پوش مورد اقبال بیماران قرار خواهد گرفت. به طور کلی استفاده 
از زخم پوش با پایه کیتوزان همراه با عصاره تام گیاه گزنه که خاصیت ضد باکتریایی 
قابل قبولی دارد، یك فرموالسیون از پانسمان های مدرن را برای درمان زخم در 

دسترس قرار می دهد.

نتیجه گیری:
با توجه به ویژگی های یك زخمپوش ایده آل، نتایج این تحقیق نشان می دهد که 
زخم پوش تهیه شده در این پروژه می تواند شرایط ایده آل یك زخم  پوش را داشته 
باشد. در این پژوهش برای نخستین بار از گیاه گزنه و پلیمر کیتوسان استفاده شد.
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