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Abstract
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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چكيده:
سابقه و هدف :یکی از اهداف درمانی علم پزشکی در جوامع کنونی ،ترمیم زخم در زمان کوتاهتر 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 ترمیمکنندگی داشته و با عوارض کمتر و در زمان کوتاهتر و سریعتر
زخم را بهبود میبخشد.
مواد و روشها :برای مطالعه تجربی و آزمایشهای مختلف ،فیلم کیتوزان حاوی درصدهای مختلف 10درصد20 ،درصد 40 ،درصد عصاره گزنه و یک نمونه
شاهد بدون عصاره گیاه تولید کردیم .این آزمایشها شامل میکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMدرصد جذب آب ،خاصیت ضد باکتریایی ،درصد تورم ،میزان
تجزیهپذیری است.
یافتهها :نمونه با درصد باالی عصاره گياه نسبت به ساير نمونهها تخلخل باالتري دارد و ميتواند 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 نرمافزار
آماری پریسم محاسبه شد.
نتیجهگیری :به نظر میرسد که پانسمان زخم تهیه شده در این پروژه میتواند شرایط یک پانسمان مناسب زخم را داشته باشد.
واژگان کلیدی :زخم پوش ،کیتوسان ،گزنه

نویسنده مسئول :رحمتاهلل توکلی
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مقدمه:
پوست بزرگتریﻦ و سﻨﮕیﻦتریﻦ عﻀو موﺟود در بﺪن انﺴان است که عملکردهاﻱ
زیادﻱ ﺷامﻝ :تﻨﻈیم حرارﺕ ،هﺪایت حﺲهاﻱ فیزیکی ،سﺪ مکانیکی ،سﻨتز
ویتامیﻦ  Dو 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 ﻻیه های پوست )اپیﺪرﻡ ،درﻡ
و هیﭙودرﻡ( یا انﺴﺠاﻡ بافتهای زیر پوستی اﻃﻼﻕ میﺷود که به سﺒﺐ عوامﻞ
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(
ایﺠاد ﺷود و بافت نرﻡ ،ماهیﭽه یا استﺨوان را نیز درگیر کﻨﺪ) . (1التیاﻡ زخم
را میتوان یﻚ پاسخ دیﻨامیکی به ﺁسیﺐ دانﺴت که پیﭽیﺪه و مﻨﻈم است و

مﺴتلزﻡ تﻌامﻞ بیﻦ انواﻉ مﺨتلﻒ سلوﻝها ،فاکتورهاﻱ رﺷﺪ ،پروتﺌیﻦهاﻱ ساختمانﻲ
و پروتﺌیﻨازهاست). (2
در ساﻝهاﻱ 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
است .عواملی همﭽون :گوناگونﻲ ترکیﺐهای موﺛر موﺟود در گیاهان ،عوارﺽ
ﺟانﺒﻲ کمتر و به ویﮋه پیﺸﻨﻬاد استﻔاده از گیاهان دارویﻲ توسﻂ سازمان ﺟﻬانﻲ
بﻬﺪاﺷت ،دﻻیﻞ رویکرد ﺟﻬانی به استﻔاده از گیاهان است). (3،1
اساسا زخم به عﻨوان یﻚ ﺿایﻌه و ﺷکﺴت در سﻄﻊ پوست ،ناﺷی از ﺻﺪمهها تﻌریﻒ
میﺷود ،که نیاز به درمان پزﺷکی دارد .یکی از اهﺪاﻑ اﺻلی درمانی در پزﺷکی
ترمیم زخم درکوتاهتریﻦ زمان و با عوارﺽ ﺟانﺒی کمتر است . [4،1].زخم پوشها
برای حﻔاﻇت فیزیکی از زخم ،تﺒادﻻﺕ اکﺴیﮋن و رﻃوبت و ممانﻌت از ورود میکرو
ارگانیﺴمها به زخم در دسترﺱ هﺴتﻨﺪ .مﻄالﻌهها مﺨتلﻒ نﺸان میدهﺪ 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 میتوان ناﻡ برد) .(6، 5
گیاه گزنه با ناﻡ علمی  Urtica dioicaگیاهی علﻔی و پایا با ساﻗهای 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  7102توسﻂ
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 تﺨریﺐپذیر بودن دارد .کیتوسان میتوانﺪ با بﻬﺒود عملکرد
سلوﻝهای التﻬابی ،ماکروفاژها و فیﺒروبﻼستها بﻬﺒود زخم را تﺴریﻊ کﻨﺪ). (8
کیتوسان همﭽﻨیﻦ یﻚ مﺤیﻂ مﻨاسﺐ برای بﻬﺒود زخم و تکﺜیر سلولی را با ایﺠاد
یﻚ ماتریﺲ خارﺝ سلولی فراهم میﺁورد) .(01،9کیتوسان کمﻚ به رﺷﺪ بافت
میکﻨﺪ ،گﺴترش سلوﻝهای فیﺒروبﻼست را ﺁﻏاز و سﻨتز کﻼژن را تﺤریﻚ میکﻨﺪ.
همﭽﻨیﻦ ﺁﺛار ﺿﺪ میکروبی علیه انواﻉ باکتریها ،ﻗارچها و ﺟلﺒﻚها 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 vitroپرداختیم.

1

Maceration
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تست آنتی باکتریال:4
برای انﺠاﻡ ایﻦ تﺴت ،از باکتریهای گرﻡ مﺜﺒت )استافیﻼکوکوﺱ اورﺋوﺱ( و گرﻡ
مﻨﻔی )سودوموناﺱ ﺁﺋروژیﻨوزا( تﻬیه ﺷﺪه از بیماران بﺴتری در بیمارستان ﻃالقانی
تﻬران استﻔاده ﺷﺪ .باکتریهای مذکور در مﺤیﻂ کﺸت مولر به ﺻورﺕ ﭼمﻨی کﺸت
داده ﺷﺪ .سﭙﺲ فیلمها را به روش دیﺴﻚ دیﻔیوژن در مﺤیﻂ فوﻕ ﻗرار دادیم و
به مﺪﺕ  24hدر دمای  37◦cدر انکوباتور ﻗرار دادیم و روز بﻌﺪ هاله تﺸکیﻞ ﺷﺪه
اﻃراﻑ فیلمها را انﺪازهگیری و مقایﺴه کردیم.
تست زیست تخریبپذیری:
/
/
mc
برای انﺠاﻡ تﺴت زیﺴت تﺨریﺐپذیری هر کﺪاﻡ از فیلمها در انﺪازه 1 5×1 5
برش داده و در ﺁون به مﺪﺕ یﻚ ساعت ﻗرار داده ﺷﺪ 40 .میلیلیتر از مﺤلوﻝ A
و  40میلیلیتر از مﺤلوﻝ  SBF ،Bرا درون یﻚ بﺸر ریﺨته و هم زدیم .وزن اولیه
)وزن خﺸﻚ( نمونههای برش داده ﺷﺪه انﺪازهگیری ﺷﺪ .سﭙﺲ هر ﻗﻄﻌه فیلم را
در بﺸر خود انتقاﻝ داده و  20میلیلیتر از مﺤلوﻝ  SBFرا به هر کﺪاﻡ اﺿافه کردیم.
نمونهها به مﺪﺕ ﭼﻨﺪ روز درون مﺤلوﻝ  SBFدر دمای  37درﺟه سانتیگراد انکوبه
ﺷﺪنﺪ .بﻌﺪ از پایان بازه زمانی  96 ،72 ،48 ،24 ،6 ،2و  168ساعت ﻏوﻃهوری در
مﺤلوﻝ  ،SBFهر نمونه خیﺲ را روی کاﻏذ ﺻافی ﻗرار داده تا ﺁﺏ اﺿافی ﺁن گرفته
ﺷود .سﭙﺲ در ﺁون ﻗرار داده تا نمونهها کامﻞ خﺸﻚ ﺷونﺪ و پﺲ از ﺁن دوباره وزن
نمونهها انﺪازهگیری ﺷﺪ و با استﻔاده از فرموﻝ زیر در ﺻﺪ تﺨریﺐپذیری را مﺤاسﺒه
کردیم).(15
)(2
 = mₒوزن فیلمها ﻗﺒﻞ از ﻏوﻃهور ﺷﺪن در SBF

 = mᵢوزن خﺸﻚ ﺷﺪه نمونه در بازههای زمانی
2

Scaning electron microscopy

3

Water Absorbation

4

Anti Microbial Test
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مواد و روشها:
وسایل و مواد:
نوﻉ مﻄالﻌه تﺠربی ،کیتوسان با وزن ملکولی متوسﻂ خریﺪاری ﺷﺪه از نمایﻨﺪگی
)سیﮕما – الﺪریﭻ( ،استیﻚ اسیﺪ گﻼسیاﻝ ساخت ﺷرکت ) Merckﺁلمان( ،اتیلﻦ
گلیکوﻝ )ﺻﻨایﻊ دکتر مﺠللی( ،اتانوﻝ خالﺺ 70درﺻﺪ ﺷرکت )کیمیا الکﻞ(،
ژﻻتیﻦ ﺁزمایﺸﮕاهی ساخت ﺷرکت  (kcreMﺁلمان( ،مﺤلوﻝ ﺷﺒیهسازی ﺷﺪه بﺪن
) (SBFﺷرکت )نو انﺪیﺸان علم مواد اسﭙادانا( ،ﺁﺏ مقﻄر ،گیاه گزنه ،مﺤیﻂ کﺸت
ﺁگار ،باکتری گرﻡ مﺜﺒت استافیلوکوکوﺱ اورﺋوﺱ و باکتری گرﻡ مﻨﻔی سودوموناﺱ
ﺁﺋروژیﻨوزا ،بﺸر ،استوانه مﺪرﺝ  1000میلیلیتر ،ارلﻦ  250میلیلیتر ،پی پت 10
میلیلیتر ،سمﭙلر  1000میکرو لیتری ) ،(SARTORIUSهمزن ﺷیﺸهای ،پلیت
 10سانتیمتری ،بالﻦ ﺷیﺸهای ،ﺁسیاﺏ ﺁزمایﺸﮕاهی ) ،(PREETHIهیتر استیرر
مﺪﻝ  ،SOOFER COترازو ،ﺁون )فﻦ ﺁزما گﺴتر( ،کاﻏذ خﺸﻚکﻦ ،انکوباتور
ﺁزمایﺸﮕاهی ) ،(MEMMERTمیکروسکوپ الکترونی روبﺸی .Hitachi SU3500
جمع آوری و خشک کردن گیاه گزنه و عصارهگیری گیاه گزنه:
در فصﻞ بﻬار مقﺪار یﻚ کیلوگرﻡ گیاه گزنه از اﻃراﻑ ﺷﻬرستان تﺒریز ﺟمﻊﺁوری
ﺷﺪ .برگهای ﺁن ﺟﺪا و سﭙﺲ در دمای اتاﻕ و در مﺤیﻂ تاریﻚ به مﺪﺕ یﻚ و نیم
هﻔته خﺸﻚ ﺷﺪ .برای عصارهگیری از روش خیﺴانﺪن 1استﻔاده کردیم .برگهای
گزنه را پﺲ از خﺸﻚ ﺷﺪن با ﺁسیاﺏ ﺁزمایﺸﮕاهی به ﺻورﺕ پودر درﺁورده و مقﺪار
 250گرﻡ از پودر گیاه گزنه را همراه با مﮕﻨت درون ارلﻦ ریﺨته و به ﺁن  500سی
سی اتانوﻝ  70درﺟه اﺿافه کردیم و دور تا دور ارلﻦ را با ورﻕ ﺁلومیﻨیومی پوﺷانﺪه
و به مﺪﺕ  48ساعت روی دستﮕاه هیتر استیرر با سرعت  100 rpmدر دمای اتاﻕ
ﻗرار دادیم .سﭙﺲ عصاره را از کاﻏذ ﺻافی رد کرده و در ﻇرﻑ ﺷیﺸهای ریﺨتیم و
تا خﺸﻚ ﺷﺪن کامﻞ در مﺤلی تاریﻚ ﻗرار دادیم.
ساخت بیوفیلم کامپوزیتی:
10
برای انﺠاﻡ تﺴتهای مﺨتلﻒ ،فیلم کیتوسانی با درﺻﺪهای مﺨتلﻒ درﺻﺪ ،
20درﺻﺪ و 40درﺻﺪ از عصاره گیاهی و یﻚ نمونه بﺪون عصاره تﻬیه کردیم.
برای تﻬیه بیوفیلم کیتوسانی ،مقﺪار دو گرﻡ از کیتوسان را درون ارلﻦ ریﺨته و
 50میلیلیتر 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
میلیمتر بود که با یﻚ میکرومتر دیﺠیتالی انﺪازهگیرﻱ ﺷﺪ و انﺪازهگیرﻱها در پﻨﺞ
نقﻄه از هر نمونه تکرار ﺷﺪ.

میکروسکوپ الکترونی روبشی :2SEM
برای بررسی مورفولوژی ساختاری و ساختار سﻄﺤی نمونهها از میکروسکوپ
الکترونی روبﺸی ) (Semاستﻔاده ﺷﺪ .نمونهها با درﺻﺪهای مﺨتلﻒ را در انﺪازههای
تقریﺒا برابر برش زده و از سﻄﺢ افقی ﺁنها عکﺴﺒرداری کردیم .از دستﮕاه
میکروسکوپ الکترونی روبﺸی ساخت ﺷرکت  ،Hitachiبا دارا بودن انواﻉ حﺴﮕرها
و نیز تﺠﻬیزاﺕ ﺁمادهسازی نمونه از ﺟمله سیﺴتم پوﺷﺶدهی پﻼسمایی که از
هر نمونه در ﭼﻬار بزرگﻨمایی عکﺴﺒرداری ﺷﺪ .کاربرد اﺻلی ایﻦ دستﮕاه نیز تﻬیه
تصویر با بزرگﻨمایی باﻻ از نمونههای مﺨتلﻒ )اعم از نمونههای متالوژیکی مقاﻃﻊ
نازﻙ و ﺻیقلی ،نمونههای مربوﻁ به مﻄالﻌههای نانو ،نمونههای سرامیکی و (...
است .[13
بررسی جذب آب:3
مرﻃوﺏ نﮕه داﺷتﻦ مﺤیﻂ زخم ،ایﻦ اﺟازه را میدهﺪ تا ﺟذﺏ ترﺷﺢهای زخم و
حﻔاﻇت از زخم در برابر میکروارگانیﺴمها اتﻔاﻕ بیﻔتﺪ .در ایﻦ مرحله ،فیلمها را در
ابﻌاد  1×1mcبرش زده و با ترازوی دﻗت  0/0001وزن کردیم و سﭙﺲ در 15
میلیلیتر ﺁﺏ مقﻄر ،درون ﭼﻬار بﺸر ﻗرار داده و در زمانهای  5 ، 4، 3 ، 2 ، 1و 6
ساعت ،هر یﻚ از نمونهها را به ﺻورﺕ ﺟﺪاگانه بﻌﺪ از گرفتﻦ رﻃوبت سﻄﺤی توسﻂ
کاﻏذ خﺸﻚکﻦ ،وزن کردیم و دوباره داخﻞ ﺁﺏ ﻗرار دادیم .ﻃﺒﻖ فرموﻝ زیر درﺻﺪ
ﺟذﺏ نمونهها را مﺤاسﺒه کردیم) .(14ﻻزﻡ به ﺫکر است که در ایﻦ ﺁزمایﺶ و سایر
ﺁزمایﺶها در ایﻦ پروژه نمونه ها به ﺻورﺕ سه بار تکرار انﺠاﻡ ﺷﺪنﺪ و میانﮕیﻦ ﺁن
در نﻈر گرفته ﺷﺪ.
)(1

 / 457رحمتاهلل توکلی و همکاران

تست تورم:
برای انﺠاﻡ تﺴت تورﻡ ﭼﻬار گرﻡ ژﻻتیﻦ در  100میلیلیتر ﺁﺏ مقﻄر در دمای
06درﺟه سانتیگراد با دور  500 mprتوسﻂ هیتر استریر حﻞ ﺷﺪ 16 .گرﻡ از
مﺤلوﻝ ژﻻتیﻦ در پتریﺪیﺶ ریﺨته ﺷﺪ و به مﺪﺕ  24ساعت در دمای مﺤیﻂ خﺸﻚ
ﺷﺪد .هرکﺪاﻡ از نمونههای فیلمی به ﻗﻄر ﺷﺶ میلیمتر برش داده ﺷﺪنﺪ و سﭙﺲ
هر نمونه در مرکز پتریﺪیﺶ به ﺻورﺕ ﺟاگانه در مﺤیﻂ ژﻻتیﻨی ﻗرار داده ﺷﺪ.
انﺒﺴاﻁ فیلم با انﺪازهگیری ﻗﻄر فیلم در هر ساعت در مﺪﺕ هﺸت ساعت اوﻝ و بﻌﺪ
از  24ساعت ﺛﺒت ﺷﺪ .نرﺥ تورﻡ فیلم مﻄابﻖ فرموﻝ زیر مﺤاسﺒه ﺷﺪ:
)(3

 = Dₒﻗﻄر فیلم ﻗﺒﻞ از تورﻡ
 = Dᵢﻗﻄر فیلم بﻌﺪ از تورﻡ
ارزیابی آماري:
تمامی ﺁزمایﺶها در سه تکرار انﺠاﻡ و ارزیابﻲ اﻃﻼعاﺕ به دست ﺁمﺪه با استﻔاده
از نمودارهای ستونی و ﺁزمون ﺁماری تﺤلیﻞ واریانﺲ یﻚ ﻃرفه  ANOVAانﺠاﻡ
ﺷﺪ و مقادیر  pکوﭼﻚتر از 5درﺻﺪ به عﻨوان اختﻼﻑ ﻗابﻞ مﻼحﻈه در نﻈر گرفته
ﺷﺪ )  .(P< 0/05برای رسم نمودارها از نرﻡافزار  8 GraphPad Prismاستﻔاده ﺷﺪ.
یافتهها:

هﺪﻑ از انﺠاﻡ ﺁزمایﺶ  MESبررسی مورفولوژی ساختاری نمونهها و مﻄالﻌه ریز
ساختار سﻄﺤی ﺁنهاست .از نمونهها در بزرگﻨماییهای مﺨتلﻒ عکﺴﺒرداری ﺷﺪ
که تصاویر به خوبی ارتﺒاﻁ و به هم پیوستﮕی سﻄﺢ مقﻄﻊ را نﺸان میدهﺪ که خود،
نقﺶ مﻬمی در تﻐذیه و رﺷﺪ سلولی ایﻔا می کﻨﺪ)ﺷکﻞ .(1

ﺁزمایﺶ نرﺥ ﺟذﺏ ﺁﺏ نﺸان میدهﺪ که فیلمهای تﺸکیﻞ ﺷﺪه از عصاره گیاه گزنه

نمودار  -1میزان ﺟذﺏ ﺁﺏ بر حﺴﺐ زمان و میلیمتر و دارای اختﻼﻑ مﻌﻨادار
 p< 0/05است.
همانﻃور که در نمودار ) (1مﺸاهﺪه میﺸود ،بﻌﺪ از انﺪازهﮕیری درﺻﺪ ﺟذﺏ ﺁﺏ
نمونهها در ساعت اوﻝ ،نمونههای حاوی عصاره گزنه تﻔاوﺕ ﭼﺸمگیری در مقابﻞ
نمونه کﻨترﻝ دارنﺪ که با باﻻ رفتﻦ میزان عصاره گیاه ،مقﺪار درﺻﺪ ﺟذﺏ ﺁﺏ ﺁن
نیز افزایﺶ یافته است .همﭽﻨیﻦ در ساعت سوﻡ ،ﺟذﺏ ﺁﺏ نمونهها نﺴﺒت به
ساعت اوﻝ باﻻتر رفته و فیلمها توانﺴتﻬانﺪ مقﺪار ﺁﺏ بیﺸتری را ﺟذﺏ کﻨﻨﺪ .نمودار
نﺸان میدهﺪ که با افزایﺶ میزان ﻏلﻈت عصاره ،به خصوص نمونههای حاوی
 20و 40درﺻﺪ از عصاره گیاهی ،مقﺪار ﺟذﺏ ﺁﺏ افزایﺶ یافته است .از ﻃرفی با
مقایﺴه نمودار میتوان گﻔت که نمونهها 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 .همانﻃور که در نمودار دیﺪه میﺸود نمونه حاوی  40درﺻﺪ از عصاره
گزنه توانﺴته میزان ﺟذﺏ ﺁﺏ باﻻیی از خود نﺸان دهﺪ که نﺸان از موﺛر بودن
عصاره گیاه گزنه در رونﺪ ﺟذﺏ ﺁﺏ است.
24
پﺲ از انﺠاﻡ تﺴت ﺿﺪ میکروبی ،نمونهها را بﻌﺪ از ساعت از درون انکوباتور
بیرون ﺁورده و توسﻂ کاﻏذ مﻨﺪرﺝ ،ﻗﺴمت هاله تﺸکیﻞ ﺷﺪه را انﺪازهگیری کردیم.
نتایﺞ به دست ﺁمﺪه از باکتری استافیلوکوکوﺱ اورﺋوﺱ نﺴﺒت به باکتری گرﻡ
مﻨﻔی سودوموناﺱ ﺁﺋروژیﻨوزا بﻬتر بوده و به ﻃور نﺴﺒی با باﻻ رفتﻦ میزان ﻏلﻈت
عصاره گزنه در فیلمها ،میزان هاله تﺸکیﻞ ﺷﺪه نیز افزایﺶ پیﺪا میکﻨﺪ .با توﺟه
به انتﻈاری که از باکتری مقاوﻡ سودوموناﺱ ﺁﺋروژیﻨوزا داﺷتیم ،هاله تﺸکیﻞ ﺷﺪه
توسﻂ ایﻦ باکتری به میزان باﻻیی نﺒوده است ،ولی در تمامی موارد ،فیلمهای
حاوی گزنه دارای ﺁﺛار ﺿﺪ میکروﺏ ﻗویتری نﺴﺒت به نمونه کﻨترﻝ )بﺪون گزنه(
بوده است .ﻻزﻡ به ﺫکر است که در ایﻦ ﺁزمایﺶ ،نمونهها به ﺻورﺕ سه بار تکرار
انتﺨاﺏ ﺷﺪنﺪ.
ﺟﺪوﻝ  -1میزان عملکرد ﺿﺪ باکتریایی فیلمها بر ﻏلﻈتها  .به تﻔکیﻚ باکتری
برحﺴﺐ mm
40%

20%

10%

Control

3.2±1

3.0±1

2.7±1

1.3±1
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4.5±1

3.2±1

2.3±1
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همانﻃور که در ﺟﺪوﻝ ) (1مﺸاهﺪه میﺷود؛ نمونه کﻨترﻝ ،نﺴﺒت به فیلمهای
حاوی عصاره گزنه اﺛر کمتری بر باکتریها داﺷت .ولی فیلمﻬای دارای عصاره
گیاهی ،مﻬار ﻗابﻞ توﺟﻬی نﺸان دادنﺪ ،با باﻻ رفتﻦ میزان عصاره گزنه در بیو
فیلمها ،میزان هاله تﺸکیﻞ ﺷﺪه نیز افزایﺶ یافته است .اﺛر ﺿﺪ باکتریایی فیلمها
با درﺻﺪهای مﺨتلﻒ در بیﻦ دو باکتری گرﻡ مﺜﺒت و مﻨﻔی نیز ﻗابﻞ مقایﺴه است
و همانﻃور که مﺸاهﺪه میﺷود ،میزان هاله تﺸکیﻞ ﺷﺪه در پتری دیﺶ حاوی
باکتری گرﻡ مﺜﺒت ،بزرگتر است زیرا باکتری استافیﻼ کوکوﺱ اورﺋوﺱ مقاومت
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ﺷکﻞ  -1تصویر  MESدر ابﻌاد  500میکرومتر از )الﻒ( نمونه کﻨترﻝ) ،ﺏ( نمونه
10درﺻﺪ ) ،ﺝ( نمونه 20درﺻﺪ و )د( نمونه 40درﺻﺪ
همانﻃور که در ﺷکﻞ ) (1دیﺪه میﺸود ،نمونه کﻨترﻝ ،سﻄﺤی مﺴﻄﺢ را نﺸان
میدهﺪ که در بزرگﻨمایی بیﺸتر گرفته ﺷﺪه از عکﺲ ،میتوان حﻔرههای بﺴیار
کوﭼکی را مﺸاهﺪه کرد .در نمونه حاوی 10درﺻﺪ از عصاره گزنه میزان ایﻦ حﻔرهها
بزرگتر میﺷود .با افزایﺶ میزان ﻏلﻈت عصاره گیاهی ،میزان تﺨلﺨﻞ ایﺠاد
ﺷﺪه روی سﻄﺢ بزرگتر میﺷود .با افزایﺶ میزان ﻏلﻈت عصاره در بیوفیلمها
تﺨلﺨﻞ ایﺠاد ﺷﺪه بزرگتر میﺸود .ایﻦ تﻔاوﺕ بیﻦ نمونه کﻨترﻝ و نمونه  40درﺻﺪ
از عصاره گزنه بﺴیار مﺸﻬود است .افزایﺶ تﺨلﺨﻞها و یکﭙارﭼﮕی ﺁنها سﺒﺐ
ﻻنهگزیﻨی مﻨاسﺐ و سریﻊتر سلوﻝها و ترمیم زخم در زمان کوتاهتری میﺷود.
ایﻦ حﻔرهها بزرگ و بیﺸتر برای ﺟایﮕزیﻨی سلوﻝها در فرﺁیﻨﺪ ترمیم زخم مﻨاسﺐ
هﺴتﻨﺪ .همﭽﻨیﻦ تﻌﺪاد حﻔرهها نه ﺁنقﺪر کم و نه ﺁنقﺪر زیاد است که بﺨواهﺪ روی
خواص دیﮕر بیو فیلم تاﺛیر مﻨﻔی بﮕذارد.

و پلیمر کیتوسان ،نﺴﺒت به نمونه کﻨترﻝ ،افزایﺶ وزن پیﺪا کردهانﺪ.
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کمتری نﺴﺒت به سودوموناﺱ ﺁﺋروژیﻨوزا دارد.
تﺴت زیﺴت تﺨریﺐپذیری برای بررسی مﺪﺕ زمان تﺨریﺐ فیلم کیتوسانی و
فیلمهای حاوی گزنه انﺠاﻡ ﺷﺪ .مﺸاهﺪه ﺷﺪ که رونﺪ تﺨریﺐ نمونه کیتوسان همراه
با گزنه نﺴﺒت به نمونه کﻨترﻝ سریﻊتر بوده است و در  69ساعت به مقﺪار ﻗابﻞ
توﺟﻬی افزایﺶ یافت.

نمودار  -2میزان در ﺻﺪ تﺨریﺐپذیری نمونهها بر حﺴﺐ زمان و میلیمتر و دارای
اختﻼﻑ مﻌﻨادار  p< 0/05است.
نمودار ) (2نﺸان میدهﺪ که با افزایﺶ میزان ﻏلﻈت عصاره ،نرﺥ تﺨریﺐپذیری
باﻻ رفته است .نمونههای  20و  40درﺻﺪ دارای سﻄﺤی با تﺨلﺨﻞ بیﺸتر نﺴﺒت
به نمونههای دیﮕر هﺴتﻨﺪ ،بﻨابرایﻦ بیﺸتریﻦ نرﺥ تﺨریﺐ در نمونههای  20و 40
درﺻﺪ مﺸاهﺪه میﺷود .نمونهها در ساعت  168به حﺪاکﺜر میزان تﺨریﺐ رسیﺪهانﺪ.
ﺁزمایﺶ درﺻﺪ تورﻡ نﺸان داد که فیلم تﺸکیﻞ ﺷﺪه از عصاره گیاه گزنه و پلیمر
کیتوسان ،نﺴﺒت به نمونه کﻨترﻝ ،ﻗﻄر نمونهها افزایﺶ پیﺪا کرده است .فیلمها 24
ساعت پﺲ از ﻗرارگیری در ژﻻتیﻦ به حﺪاکﺜر تورﻡ خود رسیﺪه و متﻼﺷی ﺷﺪنﺪ.

بحث:
بیو فیلم پلیمری کیتوسان به عﻨوان بﺴتر به همراه گیاه گزنه در درﺻﺪهای مﺨتلﻒ
تﻬیه ﺷﺪ .درﺻﺪ ﺟذﺏ ﺁﺏ و نرﺥ تورﻡ فیلمهای تﻬیه ﺷﺪه با درﺻﺪهای باﻻتر
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نمودار  -3میزان درﺻﺪ تورﻡ بر حﺴﺐ زمانهای پیﮕیری و میلیمتر و دارای اختﻼﻑ
مﻌﻨادار  p< 0/05است.
همانﻃور که در نمودار)  (3مﺸاهﺪه میﺷود بﻌﺪ از انﺪازهﮕیری درﺻﺪ تورﻡ نمونهها
در ساعت اوﻝ ،نمونههای حاوی عصاره گزنه تﻔاوﺕ ﭼﺸمگیری در مقابﻞ نمونه
کﻨترﻝ داﺷتﻨﺪ .همﭽﻨیﻦ با باﻻ رفتﻦ میزان عصاره گیاه ،مقﺪار درﺻﺪ تورﻡ ﺁن نیز
افزایﺶ یافته است .همﭽﻨیﻦ در ساعت هﺸتم ،تورﻡ نمونهها نﺴﺒت به ساعت اوﻝ
باﻻتر رفته و فیلمها توانﺴتﻬانﺪ مقﺪار ژﻻتیﻦ بیﺸتری را ﺟذﺏ کﻨﻨﺪ که با توﺟه به
نمودار میتوان متوﺟه ﺷﺪ که با افزایﺶ میزان ﻏلﻈت عصاره ،به خصوص نمونههای
حاوی  20و 40درﺻﺪ از عصاره گیاهی ،مقﺪار تورﻡ نیز باﻻ رفته است .از ﻃرفی
با مقایﺴه نمودار میتوان گﻔت که نمونهها در ساعت  24به حﺪاکﺜر میزان تورﻡ
رسیﺪهانﺪ که ایﻦ مقﺪار خیلی باﻻست و میتوانﺪ برای یﻚ زخم پوش مﻨاسﺐ باﺷﺪ،
زیرا یﻚ زخم پوش ایﺪهﺂﻝ بایﺪ توانایی ﺟذﺏ ترﺷﺢهای ایﺠاد ﺷﺪه در مﺤﻞ زخم
را داﺷته باﺷﺪ.

عصاره گیاه گزنه در ایﻦ پروژه توانایی ﺟذﺏ ترﺷﺢهای ایﺠاد ﺷﺪه در مﺤﻞ زخم
را دارد و ایﻦ ﺟذﺏ بیﺸتر میتوانﺪ در زخم پوشهای بیولوژیکی استﻔاده ﺷود .زخم
پوش تﻬیه ﺷﺪه در ایﻦ پروژه ﻗابلیت ﺟذﺏ ترﺷﺢهای زخم و مرﻃوﺏ نﮕه داﺷتﻦ
مﺤیﻂ زخم را داراست و زخم پوﺷی ﻏیر ﭼﺴﺒﻨﺪه است.
 Winterنﺸان داد ،اگر مﺤیﻂ زخم مرﻃوﺏ نﮕه داﺷته ﺷود ،سرعت بﻬﺒود زخم دو
تا سه برابر ﺷﺪه و از دانه دانه ﺷﺪن زخم ﺟلوگیری میﺷود)  .(16زخم پوشهای
سﻨتی خﺸﻚ مانﻨﺪ پﺸم ،کتان ،بانﺪهای ﻃﺒیﻌی یا مصﻨوعی و گاز که به عﻨوان
زخمپوش اولیه برای زخم استﻔاده میﺷونﺪ ،به سﺒﺐ خﺸﻚ بودن ،مﺤیﻂ خﺸﻚ
برای زخم ایﺠاد میکﻨﻨﺪ .در نتیﺠه ،به زخم میﭼﺴﺒﻨﺪ و هﻨﮕاﻡ برداﺷتﻦ از روی
زخم ،به ﺁن ﺁسیﺐ میزنﻨﺪ) .(17پانﺴمانهای نویﻦ با ﻗابلیت مﺪیریت ترﺷﺢها
و مرﻃوﺏ نﮕهداﺷتﻦ مﺤیﻂ زخم تولیﺪ میﺷونﺪ .براﻱ نمونه ،زخمپوشهای
هیﺪروکلوییﺪﻱ با مﺪیریت ترﺷﺢهای زخم ،ایﺠاد مانﻊ در برابر ریزانﺪامﻚها و
کمﻚ به کﻨترﻝ درد بیمار به بﻬﺒود زخم کمﻚ مﻲکﻨﻨﺪ .ایﻦ مﺤصوﻝها با افزایﺶ
تولیﺪ رگزایی ،تﻌﺪاد سلوﻝهای فیﺒروبﻼست پوستی ،تولیﺪ بافت دانه دانه و مقﺪار
کﻼژن سﺒﺐ افزایﺶ سرعت بﻬﺒود زخمها میﺷونﺪ) Leomers . (18به عﻨوان
نﺨﺴتیﻦ پانﺴمان ﻏیرﭼﺴﺒﻨﺪه دوﻻیه ،مﻌرفی ﺷﺪ .ﻻیه اوﻝ ﺁن را توری کتانی
ﺁﻏﺸته به پارافیﻦ و ﻻیه دوﻡ را گﻞ حﻨا تﺸکیﻞ مﻲداد که داراﻱ ﻗابلیت تﺨلیه
ترﺷﺢها بود .در پانﺴمانها یﻚ ﻻیه براﻱ یکﭙارﭼﮕی مکانیکی و ﻻیه دیﮕر ا برای
ﺟذﺏ ترﺷﺢهای زخم در نﻈر گرفته مﻲﺷود ) .(19ﺁﻗای  Ahmed M.I.N:yasو
همکاران از کیتوسان و ﺫراﺕ نقره برای بﻬﺒود زخم استﻔاده کردهانﺪ که فیلمها
خاﺻیت ﺟذﺏ ﺁﺏ ،بﻬﺒود زخم و مقاومت کﺸﺸی و خاﺻیت ﺿﺪ باکتری مﻨاسﺒی از
خود نﺸان داده است).(20
اﺛر مﻨﻔی انواﻉ خاﺻی از میکروارگانیﺴمها در ترمیم زخم در مﻄالﻌههای مﺨتلﻒ
نﺸان داده ﺷﺪه است .میکروارگانیﺴمها به عﻨوان دلیﻞ تاخیر در بﻬﺒود زخم ﺫکر
ﺷﺪهانﺪ .یکی از مﻬمتریﻦ عوامﻞ بیماریزا که سﺒﺐ ایﺠاد ایﻦ عﻔونتهای پوستی
میﺷود ،سودوموناﺱ ﺁﺋروژیﻨوزا است) .(21مﻄالﻌهها نﺸان میدهﺪ دو باکتری
)سودوموناﺱ ﺁﺋروژیﻨوزا( و )استافیﻼکوکوﺱ اورﺋوﺱ( در اﻏلﺐ عﻔونتهای ناﺷی
از زخم وﺟود دارنﺪ .از سوی دیﮕر ،ایﻦ باکتریها نﺴﺒت به درمان ﺁنتیبیوتیکی
مقاوﻡ هﺴتﻨﺪ و یﻚ مﺸکﻞ ﺟﺪی در درمان زخمها ایﻦ موﺿوﻉ است).(22
سودوموناﺱ ﺁﺋروژیﻨوزا باکتری باسیﻞ گرﻡ مﻨﻔی است که بیﺶ از  80درﺻﺪ از
موارد سﺒﺐ عﻔونت میﺷود .استافیﻼکوکوﺱ اورﺋوﺱ باکتری گرﻡ مﺜﺒت کوکﺴی
ﺷکﻞ است که میزان مقاومت در بیﻦ سویههای مﺨتلﻒ ﺁن حﺪود  70تا  90درﺻﺪ
است .تﺴت ﺁنتی باکتریاﻝ گرفته ﺷﺪه از فیلمها با درﺻﺪهای مﺨتلﻒ نﺸان داد که
ایﻦ بیوفیلم نﺴﺒت به دو باکتری سودوموناﺱ ﺁﺋروژیﻨوزا و استافیﻼکوکوﺱ 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  20و  40توانایی بیﺸتری در مﻬار
باکتری استافیﻼکوکوﺱ اورﺋوﺱ دارد که نﺸاندهﻨﺪه خاﺻیت ﺿﺪمیکروبی مﻨاسﺐ
بیوفیلمها در درﺻﺪهای باﻻتر در برابر باکتری گرﻡ مﺜﺒت است.
کیتوزان به عﻨوان یﻚ ماده زیﺴت تﺨریﺐپذیر ﻃﺒیﻌی و بیخﻄر در ﻃراحی
سیﺴتمهای تﺤویﻞ دارو یا ژن استﻔاده میَﺷود .ساختارهای مﺒتﻨی بر کیتوزان
مزایای ﻗابﻞ توﺟه در بﻬﺒود انواﻉ زخم دارنﺪ .از ﺟمله؛ به عﻨوان پروفیﻼکتیﻚ
نقﺶ ﺟلوگیری از توسﻌه عﻔونت را ایﻔا میکﻨﻨﺪ .کیتوزان یﻚ پلیمر کاتیونی است
و به ﻃور ﺫاتی خواص ﺿﺪ میکروبی دارد و برای ﺟلوگیری از عﻔونتهای میکروبی
استﻔاده میﺷود .بﺴیاری از مﻄالﻌهها ،خواص ﺿﺪ میکروبی کیتوزان و ﺁنالوگهای
مﺸابه ﺁن را تاییﺪ کردهانﺪ) .(23در ایﻦ پروژه تصاویر میکروسکوپ الکترونی
نﺸاندهﻨﺪه پراکﻨﺪگی همﮕﻦ ﺫراﺕ در بیوفیلم است .ایﻦ پراکﻨﺪگی در نمونه  20و
 40درﺻﺪ حاوی گیاه گزنه ،بﻬتر دیﺪه ﺷﺪ که سﺒﺐ ﭼﺴﺒﻨﺪگی بﻬتر سلوﻝها هﻨﮕاﻡ
ترمیم زخم میﺷود .نرﺥ تﺨریﺐپذیری نﺸاندهﻨﺪه ایﻦ است که نمونهها با درﺻﺪ
باﻻی عصاره گیاه گزنه ،دارای سﻄﺤی با تﺨلﺨﻞ بیﺸتر نﺴﺒت به نمونههای دیﮕر
هﺴتﻨﺪ ،بﻨابرایﻦ بیﺸتریﻦ نرﺥ تﺨریﺐ در نمونه  20و  40درﺻﺪ مﺸاهﺪه میﺷود.
زخمپوشهای موﺟود در بازار ایران بیﺸتر فاﻗﺪ ماده دارویی هﺴتﻨﺪ و در ایﻦ
نوﻉ زخمپوشها فقﻂ به ایﺠاد یﻚ مﺤیﻂ استریﻞ بﺴﻨﺪه ﺷﺪه است .با توﺟه به
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 به ﻃور کلی استﻔاده.استﻔاده از ایﻦ زخم پوش مورد اﻗﺒاﻝ بیماران ﻗرار خواهﺪ گرفت
از زخمپوش با پایه کیتوزان همراه با عصاره تاﻡ گیاه گزنه که خاﺻیت ﺿﺪ باکتریایی
 یﻚ فرموﻻسیون از پانﺴمانهای مﺪرن را برای درمان زخم در،ﻗابﻞ ﻗﺒولی دارد
.دسترﺱ ﻗرار می دهﺪ
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