مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل ،شماره ،7زمستان 9814

در شرایط مرطوب

فرناز نایبمراد  ،9ابوسعید رشیدی ،*2رامین خواجوی  ،8محمد کریم رحیمی  ،7عباس بهادر

5

 .9دکترای مهندسیشیمینساجی،گروه مهندسی نساجی،دانشکده فنی علوم و ﺗحﻘیﻘات ،دانشگاه آزاد اسﻼمی ،ﺗهران ،ایران.
 .2استاد ،دکترای مهندسی نساجی ،گروه مهندسی نساجی ،دانشکده فنی علوم و ﺗحﻘیﻘات ،دانشگاه آزاد اسﻼمی ،ﺗهران،ایران.
 .8دانشیار ،دکترای مهندسی نساجی،گروه مهندسی پلیمر و نساجی ،دانشکده ﺗهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسﻼمی ،ﺗهران،ایران.
 .7دانشیار ،دکترای میکروبیولوژی ،گروه میکروب شناسی ،دانشکده علوم پزشکی ﺗهران ،دانشگاه آزاد اسﻼمی  ،ﺗهران،ایران.
 .5استاد ،دکترای میکروبیولوژی ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه ﺗهران  ،ﺗهران،ایران.
ﺗاریخ دریافت 9816/56/55:ﺗاریخ پذیرش 9814/95/92 :

چکیده
مقدمه :کاهﺶ زمان بهبود زخمهای سوختگی یکی از اهداف مهم علم پزشکی است .امروزه استفاده از ﺗرکیبات طبیعی بیضرر و با آثار
جانبی کمتر در درمان ،بیﺶازپیﺶ مدنظر قرار گرفته است .هدف این ﺗحﻘیق ،معرفی پانسمانی از صمغ کتیرا با ﺗوانایی رهایﺶ دارو
بهصورت ﺗوأمان جهت مراقبت از زخم در شرایط مرطوب است.
مواد و روشها :بخﺶ غیرقابلحل در آب کتیرا به نام «باسورین» با این ویژگی که در ﺗماس با آب ،آب را جذب میکند و بهصورت ژل
درمیآید از آن جدا شد و نانوالیاف به روش الکتروریسی از آن ﺗولید شد و به همراه پلیمر ثانویه به نام  PEOﺗست شد .از دادههای
XRDدر دستگاه اشعۀ ایکس استفاده شد و ارﺗعاش پیوندها به روش مادونقرمز بررسی شد .برای مشاهدۀ ساختار شبکهای الیۀ
هیدروکلوئیدی از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد .آثار ضدمیکروب با آزمونهای کیفی و کمّی بررسی شد.
یافﺘهها :استفاده از نانوالیاف باسورین و پلیمر ثانویه ( )PEOبه همراه افلوکساسین با قطر  985 ± 55 nmروی زخمهای سوختگی
درجهدو با افزایﺶ جذب ﺗرشحات و آزاد کردن دارو از عفونت احتمالی زخم جلوگیری کرد و محیط مناسبی را برای ﺗرمیم پوست فراهم کرد.
با افزودن نانونﻘره به همراه دارو ،خواص مهار باکتری نیز  15%بهبود یافت.
نﺘیجهگیری :میﺗوان از گاز پنبهای پوشﺶ دادهشده با نانوالیاف باسورین به همراه افلوکساسین ،بهعنوان گزینهای مناسب در درمان
سوختگی درجهدوِ سطحی استفاده کرد.
کلیدواژهها :الکتروریسی؛ صمغ کتیرا؛ باسورین؛ پلیاﺗیلن اکساید؛ نانوالیاف؛ زخم سوختگی.
*نویسنده مسئولE.mail: rashidi50@yahoo.com :
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اثر نانوالیاف باسورین به همراه افلوکساسین در مراقبت از زﺧﻢ سوﺧﺘﮕی موش
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طب مکمل

در شرایطی که درمااااانهااااای رایﺞ در ﺗحریﮏ بازسازی

از بﻘایای  Uronic acidصمغ کتیرا استری شده اسات

پوست بااه اناادازۀ کافی رضااایتبخااﺶ و کارآمد نیستند،

و بخﺶ متوکسایل آن محتاوی  8/3% -OMeباه فارم

ﺗرمیم پوست ،یﮏ زمینۀ بسیار مهم در مهندسی بافااااات

استرهای متیل است (.)8

مخصوصاً در سوختگی هاای ﺗوساعه یافتاه است .در جهان

سمیت و همکااران گازارش کردناد حادود  85ﺗاا  75%از

هرساااله صدها هزار نفر به دلیل آساایبهااای سوختگی در

صمغ کتیرا شامل ﺗراگاکانتیﮏ اسید و آرابینوگاالکتان است

بیمارستان بستری میشوند (.)9

که قابلحل در آب هستند .درصورﺗیکه بﻘیاۀ آن ،باه ناام

پس از یﮏ سوختگی شدید ،سطﺢ آسااایبدیاااده به علت

باسااورین ،یااﮏ ژل بساایار قاباالﺗااورم در آب را ﺗشااکیل

کاهﺶ سد محافظتی ،در مﻘاباال باااکتریهااا آساایبپااذیر

می دهد .اسپیرال و بالی ﺗحﻘیﻘات بسیار زیادی را در ماورد

مااایشاااود .پوست نﻘﺶ مهمی را در هموستاز خاااود و

ساختار بخﺶ محلول صمغ کتیارا باه روش رساوب دادن

پیشگیری از ﺗهاجم میکروارگانیسمها ایفا ماااایکنااااد .در

مرحله ای انجام دادند .نتایﺞ نشاان داد ﺗراگاکانتیاﮏ اساید

صورت آسیب پوساااااات ،پوشاندن سریﻊ زخم با پانسمان

شااامل بﻘایااای D- ،D- galacturonic acid

امری ضروری است .حفﻆ محیط مرطوب در محل زخم،

 D-galactose ،L-fucose ،xyloseو مﻘدار کمای

ﺗهویااۀ هاااوا ،ممانعت از انتﻘال میکروارگانیسمها و حذف

هم D- glucuronic acidاست (.)7

ﺗرشحات زخام ازجمله ویژگی های پانسمان ایاده آل است.

ﺗا به امروز پانساامانهااای متفاوﺗی بر پایااۀ مواد پلیمری

همﭽنین پانسماان نباید سمّی و آلرژیزا باشد.

طبیعی و مصنوعی جهت مراقبت از زخم عرضه شدهاند که

بهباا اود زخااامهاااای ساااوختگیهاااای شاماا ال احیای

پانساامانهااای هیدروکلوئیدی -که در سال  9165عرضه

روپوستسازی ،ﺗکﺜیااار فیباااروبﻼستی و سنتز و پیدایﺶ

شدند -از مهامﺗارین آنهاا محسوب مایشاوند .این نوع

رگ های خونی است .با ﺗوجه به مطالب گفتاه شاده کتیارا

پانسمانها کااه در روشهاای درمانی مرطوب زخم بسیار

یﮏ انتخاااب امیدبخﺶ برای بیمار سوختااه است .کتیاارا

کا ااربرد دارنا اد ماایﺗواننااد با اا جذب رطوبت و بستن آن

میﺗواند الیهای ژلهای ،جاذب آب و سازگار با محیطزیست

محیط ایده آلی را جهت ﺗرمیم زخام ازنظر رطوبات و دماا

را به عنوان سااختمانی ژلایشاکل باا بخاﺶ قابالحال و

ایجاد کنند ( .)5این نوع پانسامانهاا بیشتر در زخامهاای

غیرقابلحل در آب ایجاد کند .کتیاارا پلیمااری طبیعااای

سطحی باا ﺗرشاﺢ کام کااربرد دارند .صمغ کتیرا ﺗاوانایی

اساات کااه از ﺗااراوش نااوعی گااون آساتراگالوس باه

جاذب بااالی آب و ﺗشاکیل هیدروکلوئیااد را دارد؛ اما به

دساات ماایآیااد .ایاان پلیمااار ،مخلاااوطی پیﭽیده از

دلیال ساختی و شاکنندگی ذاﺗای آن و نیااز آن باه زمان

پلیساکاریدهای محلول و نامحلول در آب به همراه مﻘادیر

طوالنی جهت ﺗشکیل هیدروکلوئید و ژل ،امکان اسااتفاده

کمی پروﺗئین ،نشاسته و مواد سلولزی است ( .)2حدود 65

از آن به صاورت معمول و فیلم در پانسمان هیدروکلوئیدی

ﺗااا  45%وزن کتیاااارا را باسااورین ﺗشکیل ماایدهااد که

وجاود ندارد.

به صورت ناامحلول در آب و یﮏ هیدروژل کلرایاد اسات.

صمغ کتیرا از سال  9169در ساطﺢ  ./2ﺗاا  9/8%در باین

جونز و همکاران گازارش کردناد صامغ کتیارا مخلاوطی

مواد غذایی در ایاالت متحدۀ آمریکاا شاناخته شاده اسات

پیﭽیااده از پلاایساااکاریدهای D- galacturonic

( .)GRASهمﭽنین بهعناوان یاﮏ افزودنای غاذایی در

D-

اﺗحادیۀ اروپا ﺗأیید شاده و دارای شامارۀ  798Eدر لیسات

 xyloseو  L- arabinoseاست .متاال گازارش کارد

مکمّل های غذایی ﺗأییدشده از ساوی کمیتاۀ علمای ماواد

اجزای اسیدی عمدﺗاً بهصورت نمﮏهای پتاسیم ،منیزیم و

غاااذایی جامعاااۀ اروپاااایی اسااات ( .)5ایااان بیاااوپلیمر

galactose ،Acid

fucose ،D-

،L-

8741

Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 1:44 +0430 on Monday April 22nd 2019

مقدمه

کلسیم وجود دارند .چند سال بعد سلبای اعﻼم کرد برخای

فرناز نایب مراد و همکاران

اثر نانوالیاف باسورین به همراه افلوکساسین در ...

ﺗراﺗوژنیﮏ و سرطانزا نیست و آثار سمّی نامطلوب در افراد

با کورکومین ﺗولید شد .آزمونهای آنتیباکتریال نشاان داد

غیرآلرژیﮏ نادارد ( .)5 - 4محﻘﻘاان متعاددی اساتفاده از

نانوفیبرها اثار ضادباکتری خاوبی در برابار سوسپانسایون

صمغ کتیرا ( )GTرا در زمینههای مختلف مانند سنتز سبز

 MRSAو  ESBLدارند ( .)28باه نظار مایرساد باه

نانوذرات نﻘره همﭽون عامل ماندگاری در پﻼکت ویروسی

مطالعات بیشتری دراینباره بر اسااس باساورین و خاواص

( )1و غشاااهای هیاادروژل ( ،)95پانساامان باارای بهبااود

آن نیاز است.

زخم هاای ساوختگی ( ،)99ساوپرهیدروژل جاذبی ( )92و

افزایﺶ خاصیت شاخص معمول نسل جدید داروها به دلیل

حامل برای کنترل ﺗولید مواد دارویی و غیره ( )98گازارش

هدایت به یﮏ بافت خااص ،کنتارل سارعت آزاد شادن و

کردند ( .)3خاجوی و همکاران با استفاده از روش قلیایی و

حفاظت از عامل فعال است .در طی ساه دهاه کامپوزیات

روش چاارخﺶ محلااول ،فیبرهااای صاامغ کتیاارا را ﺗولیااد

پلیمر به دلیل محرکهاای مختلاف مانناد ثباات ،قابلیات

می کنند .آناان اثار پارامترهاای ریساندگی را بار خاواص

بارگااذاری برﺗاار و کنتاارل خااواص فیزیکاای و شاایمیایی

مکانیکی فیبرهای ﺗولیدشده بررسی کردند (.)95 ، 97

به عنوان محمولۀ دارو ارائه شده است .نظریۀ دیگری بیاان

یﮏ روش ساده و کارآماد بارای باه دسات آوردن الیااف

می کند انتشار مواد دارویی محدودشده باعث میشود ماواد

فوق العاده ظریف ،روش الکتروریسی با قطرهای مختلف از

ماکروسکوپی در نزدیکی محدودۀ هدف قرار گیرند.

میکرومتر ﺗا نانومتر است .بسیاری از خاواص مانناد ساطﺢ

در این راستا با ﺗوجه به ویژگی شخصیت غیرﺗهاجمی مواد

خاص و ﺗخلخل باال با اندازۀ منافذ کوچﮏ را مایﺗاوان از

زیستی و کاهﺶ عوارض جانبی مرﺗبط با مدیریت محیطی

الیاف پارچه های الکتروریسی شده انتظار داشات .همﭽناین

و کنترل زیستﺗوزیﻊ این مواد ،ﺗوجه به آنها در

استفاده های ویژه از الکترواسپان ،پانسمان زخم ،مهندسای

محیطزیست بیشتر شده است (.)27

بافت و انتﻘال دارویی دارد .)93- 96( .بایو پلیمار کیتاوزان

،Ofloxacin

قااادر بااه بهبااود زخاام در انسااان و نشاااندهناادۀ فعالیاات

-oxo-4-piperazinyl-9-methyl-7methyl-

آنتی باکتریایی قابل ﺗوجه در برابر انواع باکتری های مختلف

H-pyrido4

اساات ( .)91 ، 93امااروزه انااواع مختلفاای از نانوالیاااف و

.)25( carboxalicacid-6 Benzoxazine-

نانوذرات با خواص مختلاف ضادباکتری و ضادقارب بارای

نسل دوم فلورین ،یﮏ مشتق از اسید کربوکسایلیﮏ اساید

استفاده در زمینههای زیستپزشکی ﺗولید مایشاود .بارای

پیریدون است که طیف گستردهای از آثار ضادمیکروبی در

این منظور ،مواد ضدباکتریایی مختلفای از کیتاوزان بارای

انواع مختلف عفونت های محیطی دارد ( )26 – 23و سنتز

استفاده در مواد دارویای در فرماولبنادی نانوفیلترهاا وارد

باکتریایی  DNAرا با مهار  DNAگیراز و ﺗوپوایزومر از

شده است ( .)25در دهههای اخیر ،آنتیبیوﺗیﮏها بهعناوان

 IVمتوقف میکند .مهار  DNAگیراز مانﻊ از آرام شادن

منبﻊ شدید مواد مخدر در درمان عفونت شناخته مایشاوند

 DNAبا غلظت مﺜبت می شود که بارای ﺗکارار طبیعای

( .)2در مطالعااهای مشااابه ،رنجباار محماادی و همکاااران

موردنیاز است (.)21

نانوالیاف  PLGA/صامغ کتیارا حااوی ﺗتراساایکلین را

در این ﺗحﻘیق ،هدف از ﺗولید داربستهای نانوالیافی از این

برای بازسازی پرﺗونتال بررسی کردناد .بار اسااس نتاایﺞ،

پلیمر رفﻊ موانﻊ ذکرشده است .عﻼوه بر آن ،ماااااااادهای

نانوالیاف ﺗولیدشده ﺗوانست ﺗتراسیکلین را بهطور ماثثر آزاد

ضدباکتریایی نیز به داربست نانوالیافی کتیرا افاازوده شااد

کند و رشد باکتریها را در هر دو نوع گرم منفای و مﺜبات

ﺗاا از عفونت احتمالی زخم طی دورۀ درمان جلوگیری کند.

مهار کند ( .)22در مطالعۀ دیگری ،نانوالیااف الکتروریسای

این ﺗحﻘیاااق بااا ﺗوجااه بااه وجاااود مناااابﻊ غنی و قابل
8735

-8-dihydro-2،8-fluoro-1

Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 1:44 +0430 on Monday April 22nd 2019

زیستﺗخریبپذیر و زیساتساازگار ،آلرژیاﮏ ،موﺗاژنیاﮏ،

شده بر پایۀ ﺗراگاکانت  /پلی (-εکاپروالکتون) و نانوالیااف
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طب مکمل

اقتصادی از آن در جهت درآمدزایی و کارآفرینی در سطﺢ

 )175DSMجهت مشاهدۀ مورفولوژیها استفاده شد.

کﻼن و ارزآوری استفاده کرد -و به دلیل نبااااود ﺗحﻘیﻘات

در این مطالعه از  95سر ماوش نار باالغ ناژاد ویساتار در

پیرامون موضو ع پانسااااامان نانوالیااااااف کتیااااارا برای

محدودۀ وزنی  285gاستفاده شد .برای ایجااد ساوختگی،

سوختگیهای درجه دوم سطحی و باهﺗباﻊ آن عدم ﺗولیاد

موشها باا ﺗزریاق عضاﻼنی کتاامین و زایﻼزیان باا دوز

اینگونه پانسمان ،انجام شد.

 55mg/kgو  25 mg/kgبرای هر کیلوگرم بیهاوش

در طول این ﺗحﻘیاق آزماایﺶهاایی در ماورد باساورین و

شدند.

نانوالیاف ﺗولیدشده شامل میکروسکوپ الکترونای روبشای،

نحوۀ محاسبۀ دوز مثثر دارو:

میکروسکوپ استریو ،ﺗفرق اشاعۀ ایکاس و ﺗبادیل فوریاۀ

(کیلوگرم × غلظت دارو)( /وزن حیوان × دوز مثثر دارو) V

مااادونقرمااز ،رطوباات بازیااافتی ،خااواص رئولااوژیکی و

=
کتامین

هدف این مطالعه بررسی اثر نانوالیاف باسورین باه هماراه

زایﻼزین ml

افلوکساسین بر ﺗرمیم و روند بهبود ناحیۀ سوختگی درجهدو

سپس سوختگی به روش پیﺶگفته بر روی موشها ایجااد

بود.

شاد .بارای جلاوگیری از ایجااد شاوک 6 ،میلایلیتار

بخﺶ ﺗجربی

نرمالسالین به داخل صفاق موشها ﺗزریق شد و پاس از

مواد و روشها

به هوش آمدن و برگرداندن حیوانات به داخل قفاسهاا و

ایااان مطالعه به روش ﺗجربی انجاااام شاااد .کتیرای سفید

گذشت  20ساعت ،متخصاص پااﺗولوژی ساوختگیهاا را

درجه یﮏ و مفتااولی حاصاال از صمغ گااون مرغاااوب

بررسی ماکروسکوپی کرد و با ﺗوجه به عﻼئم بالینی ،وجود

ایراناااای گونااااۀ ( )Astragalus_gossypinusاز

سوختگی نوع دوم را در ﺗمام موشها ﺗأییاد کارد .ساپس

موسسااۀ ﺗحﻘیﻘااات کشااااورزی اصفهان و پودر خالص

سوختگیها پانسمان شد (شکل شمارۀ .)9

افلوکساسین و نانونﻘره و پلی اﺗیلن اکساید ( )PEOبا وزن

آمادهسازی محلول

مولکولی  Mw 655555از شرکت مرک آلمان ﺗهیه شاد.

ابتدا با پمپ باد سرد ،کلیۀ خاکهای احتمالی موجاود روی

کلیاۀ ماواد دیگاار نظیاار نوﺗرینات آگاار محیط کشت از

صاامغ کتیاارای درجااهیااﮏ و مفتااولی ساافید از گونااۀ

شرکت سااااااایگماآلدریچ آلمان خریداری شاااااااااد .از

آساتراگانوس گاسایپینوس پااک شاد .ساپس باا دساتگاه

ﺗستهای ضدمیکروبی و بالینی روی موش انجام شد.

خردکن به صورت پودر با مﺶ  255-555 μmدرآمد .یﮏ

دسااااااتگاههااااااای لیاااااااوفیلیااااز ماااااااااادل
( )Zirbus_technology_GmbHاﺗوکﻼو (شرکت

گرم پودر صمغ کتیرا داخل یﮏ ارلن  955سیسی ریختاه

LAB

شد و روی گرم کن مغناطیسی به همراه مگنات قارار داده

 )7623LINEجهت باااارآورد خاصاااایت ضدداربست

شد .کم کم آب دیونیزه به پودر کتیرا اضافه شد ﺗا به حجم

باکتری ،دستگاههاای ﺗااافااااارق اشااعااااۀ ایاااکس

 955سی سی رسید .کلیۀ مراحل آزماایﺶ در دماای اﺗااق

« )Siemens( »XRDجهاااات باااارآورد میزان ﺗبلور

انجام شد .عملیات همزن ادامه پیدا کرد ﺗا محلاول کاامﻼً

نمونهها استفاده شد و « »FTIRطیفسنجی مادونقرماز

صاف و شفاف شد .کتیرا پس از بازۀ زمانی  2ساعته کامﻼً

(مااادل  )S66IFS_ BRUKEجهاااات ﺗشااااخیص

هیدرولیز شد و یﮏ محلول ژلی ،بیرنگ و شفاف ﺗشاکیل

گااروههااای عاااااملی و آرایﺶیافتگی پویشی و همﭽنااین

شد .سپس به مدت  27ساعت در دمای اﺗااق نگاه داشاته

کاوش ،ابزار پزشکی) ،انکوباﺗور مدل (

–

شد.
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بهرهبرداری صمغ کتیارا در کشور -که مایﺗاوان به لحاظ

میکروسکوپ الکترونی (( )SEMمااااااااادل ZEISS

76

فرناز نایب مراد و همکاران

اثر نانوالیاف باسورین به همراه افلوکساسین در ...

جداسازی اجزای صمغ کتیرا

ﺗابﺶ )λ=0.154056( Cu Kα1نانومتر در ولتاژ 75

محلول صمغ آماده شده در ظرف های مخصاوص دساتگاه

 KVو ضخامت  85میلیآمپر ثبت شد .اساکن در منطﻘاۀ

سانتریفیوژ ریخته شد و درِ ظرفها با ورقۀ پارافیلم محکام

 2از  5ﺗا  35درجه در  2%درجه بر دقیﻘه اجارا شاد (.)85

شد .سپس دستگاه ﺗنظایم شاد و ظارف نموناههاا داخال

XRDبا پاودر  ،GTمحلاول باساورین و افلوکساساین

 5555 rpmدر  25 minانجام شد .صمغ کتیرا دو بخﺶ

 .6-2آزمایﺶ ﺗبدیل فوریۀ مادونقرمز

دارد؛ ﺗراگاکانتین بخﺶ قابلحل آن در آب است که درصد

در روش مادون قرمز ارﺗعاش پیوندها بررسی میشاود کاه

کمتری از صامغ را ﺗشاکیل مایدهاد و باساورین بخاﺶ

در اثر ﺗغییر طول پیوند و یا زاویۀ آن در مولکولها صورت

غیرقابل حل آن در آب است که بیشاترین درصاد کتیارا را

میگیرد .بهمنظور شناسایی ﺗرکیبات آلای و گاروههاای عامال

ﺗشااکیل ماایدهااد .ایاان بخااﺶ ﺗرکیباای از اساایدهای

محصوالت که در ناحیۀ  IRجذب دارناد از ایان روش اساتفاده

پلی متوکسیله اسات و در آب متاورم مایشاود ولای حال

شد .روش کار بدین صورت بود که نمونه باا پاودر  KBrو

نمی شود بلکه آب را در خود حبس میکند و به شکل ژلاه

چند قطره روغن بهصورت قرص درآمد و سپس در دستگاه

درمی آید .درنهایت ،قسمت باسورین جدا شد و باا دساتگاه

سنجﺶ  FTIRقرار داده شد؛ اطﻼعات حاصل در بخاﺶ

لیوفیلیز خشﮏ شد و برای عملیات بعدی ذخیره شد.

نتایﺞ گزارش شد .طیفسنجی فوﺗون فوریه ) (FTIRاز

الکتروریسی محلول پلیمری

nanofibers electrospunبا طیفسانﺞ اساپکتروم

ازآنجاکه باسورین استخراجشده از صمغ کتیارا باهﺗنهاایی

( )89(RX I )PerkinElmerانجام شد .از این آزمون

قابلیاات ریسااندگی نداشاات از پلیماار  PEOبااهصااورت

بارای نانوالیااف  PEO / Baو/ Ofx PEO / Ba

کامپوزیت اساتفاده شاد کاه ازنظار سانتزب باا باساورین

استفاده شد.

زیسااتسااازگار بااود و بااه دلیاال ویژگاایهااایی چااون

آزمایﺶ میکروسکوپی الکترونی روبشی ()SEM

زیستﺗخریبپذیری و غیرآنتىژنیﮏ بودن ،کاربرد وسایعى

باارای مشاااهدۀ ساااختار شاابکهای الیااۀ هیدروکلوئیاادی

در زمینااههاااب پزشااکى مﺜاال پوشااﺶ و معالجااۀ زخاام و

ﺗهیه شده ،از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد .در

سیستم هااب انتﻘاال دارو و مهندساى بافات دارد .پاس از

این آزمایﺶ الکترون ها به سطﺢ نمونه ﺗابیده مایشاوند و

یافتن درصد مناساب از  PEOباا نسابت هاای مختلاف،

پس از منعکس شدن بهوسیلۀ شناساگر جمﻊ میشوند و به

بهتاارین ﺗرکیااب ازنظاار یکنااواختی در الیاااف ،بااا محلااول

فوﺗون نوری ﺗبدیل میشوند ﺗا ﺗصویر مرئای ایجااد شاود.

باسورین  %9و پلیاﺗیلن اکساید  6/5%باا نسابت ﺗرکیاب

حداکﺜر ولتاژی که به وسیلۀ این نوع میکروسکوپ اساتفاده

 55%وزنی  -حجمی به نسبت  9:9و نسبت افلوکساسین با

شد  95کیلوولت بود.

 95%MICمیلاایگاارم باار لیتاار باه دساات آمااد .شاارایط

مورفولوژی نانوالیاف ساخته شده با استفاده از میکروسکوپ

الکتروریسی با ولتاژ دستگاه  95 KVفراهم شد و فاصالۀ

 SEMماادل  XL30-SFEGو  FEI Philipsاز

نوک سوزن ﺗا صفحۀ جمﻊشونده  25cmو دبای ml/h

نانوکامپوزیتهای  Ba / PEO / Ofxو گااز پانسامان

 9/5ﺗعیین شد .استاندارد بساتر الکتروریسای گااز اساتریل

با پوشﺶ نانوالیااف  Ba / PEO / Ofxبررسای شاد.

پنبهای  ISIRI 8569بود.

برای این آزمون نموناه باا طاﻼ JEOL JFC-1200

آزمایﺶ ﺗفرق اشعۀ ایکس

 coaterو با ولتاژ شتابدهندۀ  25555وات پوشاﺶ داده

برای جمﻊآوری دادههای  XRDاز دستگاه اشعۀ ایکاس

شد (.)89

X'Pert Pro MPDاستفاده شد .الگاو باا اساتفاده از

آزمایﺶهای بررسی آثار ضدمیکروب
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دستگاه سانتریفیوژ قرار داده شد .عملیات جداسازی باا دور

خشﮏ شد و با لیوفیلیز آزمایﺶ شد.

دوره ،3شماره(7پیاپی)21زمستان 14

طب مکمل

با استاندارد AATCC 147

 :Bﺗعداد کلنیها در کنترل منفی

آزمون کیفی بررسی اثر ضدباکتریایی پانسمان ﺗولیدشده باا

 :Aﺗعداد کلنیها در نمونه

استاندارد  AATCC 147با اساتافیلوکوکوس اورئاوس

آزمایﺶ بالینی بر روی موش

( )ATCC 66538و اشرشیاکلی ()ATCC 25922

روش ایجاد زخم :برای ایجاد سوختگی ،موشها با ﺗزریاق

انجام شد .ابتدا با قیﭽی نمونههایی مساتطیلی از پانسامان

کتامین و زایﻼزین داخل صفاقی بیهوش شدند و موهاای

به قطر  2/5 × 5سانتی متر بریاده شاد و باهوسایلۀ آناس

ناحیۀ پشتی آن ها ﺗراشیده شد .سپس ناحیۀ ﺗراشیده شده با

لوپدار یﮏ بار در سوسپانسیون بااکتری قارار گرفات و 5

الکل ضدعفونی شد و با ﺗماس  2ثانیاه ای و بادون فشاار

خط موازی به فاصلۀ یﮏ سانتیمتر در پلیت کشایده شاد.

یﮏ قطعۀ آلومینیمی که در داخل آب جوش  16درجه قرار

سپس نمونه به صاورت عماودی -باه صاورﺗی کاه ﺗماام

گرفتااه بااود سااوختگی درجااهدو سااطحی بااه مساااحت 2

خطااور را در بربگیاارد -در پلیاات قاارار داده شااد .بعااد از

سااانتی متاار مربااﻊ باار روی آن ایجاااد شااد .محاال الﻘااای

قرارگیری نمونه به مدت  27ساعت در انکوباﺗور در دماای

سوختگی اﺗااق پشاتیبانی حیاوانخاناه باود .دماا و زماان

 84درجه ،با ﺗوجه به رشد باکتری در زیر پارچاه و اطاراف

استفادهشده در این ﺗحﻘیق ،نتیجۀ اطﻼعات بهدستآمده از

آن میزان کیفیت ضدباکتری پانسمان بررسی شد (.)82

کارهای قبلی بود .بعد از ایجاد سوختگی با دمای  16درجه

نتایﺞ آزمون کمّی بررسی اثر ضدباکتریایی باند ﺗولیدشده با

و ﺗماس  7ثانیهای ،از یکی از موشهاا نموناهگیاری شاد.

استاندارد AATCC 100

سوختگی درجه دوم سطحی باا الم ساوختگی ﺗأییاد شاد.

در آزمون ضادمیکروب از آزماون کمّای (ﺗعاداد کلاونی و

برای جلوگیری از ایجاد شوک 8 ،میلیلیتر نرمالسالین باه

درصد مهاار) اثار ضادباکتریایی باناد ﺗولیدشاده باا روش

داخل صفاق موشها ﺗزریق شد و پس از به هوش آمدن و

استاندارد  AATCC 100استفاده شد؛ برای این منظور

برگرداندن حیوانات به داخل قفسها و گذشت  27سااعت،

ابتدا بهوسیلۀ قیﭽی نمونه هایی دایره ای شکل از پانسامان

متخصص پاﺗولوژی سوختگیهاا را بررسای ماکروساکوپی

به قطر  5ساانتی متار ﺗهیاه شاد و ساپس  9سایسای از

کرد و با ﺗوجه به عﻼئم بالینی ،وجود سوختگی نوع دوم را

سوسپانسیون ﺗهیهشده روی  7ﺗکاه پارچاه از یاﮏ نموناه

در ﺗمام نمونهها ﺗأیید کرد .زخمها هار  27ساعت پانسمان

ریخته شد؛ با ﺗوجه به آزماایﺶ انجاامشاده جهات ﺗعیاین

شد و حیوانات در طی روز از صبﺢ ﺗا زمانی که باااهطاااور

ﺗعداد نمونۀ موردنظر 7 ،نمونه پارچه با  9سیسی آب ﺗهیه

کامل روپوستسازی انجام شود ﺗحت مراقبت قرار گرفتند.

شد .البته هیچ آبی از نمونه خارج نشاد؛ زیارا در غیار ایان

یافﺘهها

صورت ایجاد خطا میکرد .در ادامه ،محیطهای کشتی کاه

آزمایﺶ میکروسکوپی الکترونی روبشی

قبﻼً آماده شده بود به زیر هاود منتﻘال شاد و پلیاتهاای

محلول باسورین خالص قابلیت ﺗشکیل لیف و ریسیدهشدن

موردنیاااز از باااکتریهااای اسااتافیلوکوکوس اورئااوس و

را ندارد اما در ﺗرکیب با پلای اﺗایلن اکسااید ،الکتروریسای

اشرشیاکلی  27ساعت در زیر هاود قارار داده شاد .فرایناد

انجام و لیف ﺗشکیل شد .در ﺗصاویر شمارۀ ( )2نشاان داده

کشت باکتری بر روی محیطهای آمادهشده انجام شد و اثر

شد که شکل ( )Aیا همان محلول خالص باساورین ،باه

ضدمیکروبی نمونهها برای کلیه باکتریهاا بررسای شاد و

دلیل ویسکوزیتۀ بااال قابلیات ﺗشاکیل لیاف را نداشات و

ﺗعداد کلونیها و درصد مهار باکتریها با فرمول زیر ماورد

بهصورت قطراﺗى روب صفحۀ جماﻊکنناده ﺗشاکیل شاد.

آزمون قرار گرفت (.)88

شکل ( )Bهمان نانوالیاف حاصل از محلول  6/5%وزنی -

R= (B-A)/B×100

حجمی از پلی اﺗیلن اکساید است که الیاف نانویکنواخات را
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نتایﺞ آزمون کیفی بررسی اثر ضدباکتریایی باند ﺗولیدشاده

 :Rدرصد مهار

فرناز نایب مراد و همکاران

اثر نانوالیاف باسورین به همراه افلوکساسین در ...

ﺗولید کرده است .شکل ( )Cنانوالیاف ﺗولیدشده از بهتارین

طیفسنجی مادونقرمز پودر کتیرا وجود گروههای

نمونه با نسابت وزنای  Bassorin/PEO 55/55اسات

آبدوست هیدروکسیلدار را در طولموج  8743 cm2و

که الیاف یکنواخت را ﺗولید کرد.

گروههای هیدروکسیل کششی کربوکسیلیﮏ اسیدها را در
2

 2555- 8555cmنشان داد (شکل

انحﻼلپذیری ضعیف باساورین و ویساکوزیتۀ بااالب آن

شمارۀ  .)7همﭽنین وجود پیﮏ باند کششى ( )C-Hکه از

است کاه باا بارهمکانﺶ باا  PEOو باهوسایلۀ پیوناد

گروههای متیلن ارﺗعاش شده بود و در طولموج cm

هیدروژنى ،محلول قابل ریسندگى را ایجاد میکند .حضور

 21892از گروههای کربونیل در صمغ کتیراست را نشان
2

 PEOعامل مهمى در ﺗهیۀ نانوالیاف به شامار مایرود و

داد .در ناحیۀ طولموج

به صورت ﺗرکیب با باساورین ،باساورین را قابال ریسایدن

نامتﻘارن و محدودۀ طولموج  9867-9779cm2که

ماایکنااد .از محلااول کااامپوزیتی  Bassorin/PEOبااا

نشاندهندۀ پیﮏ باند کششی متﻘارن با گروههای ()C-H

نسبت وزنی  55/55الیاافی باه قطار  985 ± 55 nmباه

است ،نسبت داده میشود.

دست آمد.

طیفسنجی نانوالیاف  Bassorin/PEOو گروههای

آزمایش تفرق اشعۀ ایکس

هیدروکسیل ( )OHدر طولموج  8835 cm2مشخص

 9685cmگروه کربوکسیﻼت

کرد که در مﻘایسه با طیف پودر کتیرا که در آن پیﮏ

آزمایﺶ ﺗفرق اشعۀ ایکس روی پودر صمغ کتیرا و
باسورین و  Bassorin/PEOبه دلیل شناختن ساختار و
حالت کریستالینیتی انجام شد .شکل شمارۀ ( )8نمودار
 XRDرا برای هر سه نمونه با زاویۀ براگ  2θبین  5ﺗا
 15درجه و مجهز به المپ ()λ=0.154056 nm
 CuKα1و ولتاژ 75 Kvو آمپر 85 mAنشان میدهد.
شکل ( )Aمربور به صمغ کتیراست که یﮏ پیﮏ در 91
=2θاین منطﻘه میﺗواند مربور به کریستالی شدن
قسمتهایی از کتیرا نظیر ﺗراگاکانتیﮏ اسید باشد و مناطق
کریستالی جز در سطوحشان ﺗوانایی جذب آب را ندارند.
همﭽنین منحنی  XRDشکل ( )Bباسورین را نشان
میدهد که در این منحنی پیکی مشاهده نمیشود .طیف
ﺗفرق اشعۀ ایکس باسورین پیﮏ شارپی ندارد که
نشاندهندۀ عدم کریستال در این پلیمر است؛ بنابراین با از
بین رفتن منطﻘۀ شبهکریستالی ،جذب آب باال رفت و
جذب ﺗرشحات احتمالی زخم سوختگی نیز بیشتر خواهد
شد.
منحنی  XRDشکل ( Bassorin/PEO )Cرا نشان
میدهد که ساختار شبهکریستالی آن از بین رفت و ساختار
آمورف آن افزایﺶ یافت که این پدیده و ایجاد مناطق
آمورف به بهبود خاصیت در جذب آب و ﺗرشحات ناشی از
زخم کمﮏ خواهد کرد.
آزمایﺶ ﺗبدیل فوریۀ مادونقرمز

گروههای هیدروکسیل صمغ کتیرا پهنﺗر است این
نانوالیاف میﺗواند نشاندهندۀ فراوانی بیشتر گروههای
هیدروکسیل نامنظم در پودر کتیرا باشد .به عبارﺗی ،نظم
این گروهها بیشتر شد که میﺗواند بهاینعلت باشد که
نانوالیاف باسورین از محیط رقیقﺗری نسبت به صمغ کتیرا
جمﻊ شد و به شکل الیاف درآمد .با مﻘایسۀ طیف نانوالیاف
 Bassorin/PEOبا همتای خود به همراه افلوکساسین
مشخص شد گروههای هیدروکسیل کششی در ناحیۀ
طولموج  9693 cm2طیف باسورین حاوی افلوکساسین
محو میشوند .این موضوع میﺗواند مربور به ﺗعامﻼت
هیدروکسیل گروههای کربوکسیلیﮏ اسیدهای باسورین با
داروی افلوکساسین باشد .ﺗعامﻼت دارو با ماﺗریس پلیمر
میﺗواند باعث رهایﺶ ﺗدریجی و کنترلشدۀ دارو شود که
نیاز به اندازهگیری افلوکساسین از هیدروکلوئید باسورین در
طول زمان دارد.
آزمایﺶهای بررسی آثار ضدمیکروب
نتایﺞ آزمون کیفی بررسی اثر ضدباکتریایی باند ﺗولیدشده
با استاندارد AATCC 147
نتایﺞ آزمون کشت خطور موازی با ﺗوجه به شکل شمارۀ
 9ﺗا  5نشان داد پانسمانهای حاوی نانوالیاف کتیرا
8737

Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 1:44 +0430 on Monday April 22nd 2019

پیﭽیدگى اصلى الکتروریسای باساورین خاالص ،ناشای از

فاصلۀ طولموج

دوره ،3شماره(7پیاپی)21زمستان 14

طب مکمل

باکتری مورد آزمایﺶ نداشتند و باکتری ﺗوانست در ﺗمام

باکتریهای اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس استفاده

رقتها در زیر و اطراف محل قرارگیری پارچه رشد کند.

شد .بدین منظور  9میلیلیتر از کشت شبانۀ باکتری بر

درنتیجه ،پارچه خاصیت ضدباکتری نداشت .در

روی نمونهها درون ظرف شیشهای ﺗلﻘیﺢ شد .سپس

پانسمانهای حاوی نانوالیاف ،باسورین و آنتیبیوﺗیﮏ

نمونهها برای مدت  27ساعت در انکوباﺗور در دمای 84

افلوکساسین پوشﺶدهی کردند و چنانکه در شکل شمارۀ

درجۀ سانتیگراد قرار داده شدند .سپس  955میلیلیتر

 9ﺗا  5آمده ﺗوانستند در محل قرارگیری پارچه بهطور

محیط نوﺗرینتبراث درون ظروف حاوی هر نمونه ریخته

کامل مانﻊ از رشد هر دو باکتری شوند .همﭽنین از خط

شد و ظرف برای مدت  9دقیﻘه بهشدت ﺗکان داده شد.

کشت سوم ﺗا پنجم ،مﻘدار داروی منتشرشده از باند

سپس از محلول درون ظرف ،رقتهای سریالی ،5/9

ﺗوانست مانﻊ از رشد باکتری در اطراف محل پارچه شود و

 5/5559 ،5/559 ،5/59و  5/55559ﺗهیه شد .برای

هالۀ عدم رشد ایجاد کند .طبق نتایﺞ آزمایﺶ ،پوشﺶدهی

شمارش باکتری در رقتهای ﺗهیهشده از روش پورپلیت

باندهای حاوی نانوالیاف کتیرا همراه نانوذرات نﻘره بر روی

استفاده شد .بدین منظور از هر رقت  5/9میلیلیتر درون

آنها مشابه مورد قبلی بود .نتیجه این شد که پارچه

یﮏ پلیت کشت باکتری ریخته شد و مولرهینتون آگار

خاصیت ضدباکتری دارد و میﺗواند مواد ضدباکتری خود را

مذاب بر روی آن اضافه شد .بهمنظور پخﺶ شدن همگن

در محیط اطراف پارچه منتشر کند.

باکتریها در محیط ،پلیت بهصورت عدد  8انگلیسی هم

نتایﺞ آزمون استفادۀ همزمان از افلوکساسین و نانوذرات

زده شد و ﺗا زمان بستن ثابت ماند .پلیتها به مدت 27

نﻘره بر روی پانسمان نشان داد این ﺗرکیب بهخوبی بر هر

ساعت در انکوباﺗور و در دمای  84درجۀ سانتیگراد قرار

دو سویه ﺗأثیرگذار بود و از رشد باکتریها در زیر و اطراف

داده شدند و پسازآن کلونیهای درون هر پلیت شمارش

پانسمان جلوگیری کرد (شکل شمارۀ )5 - 9؛ بنابراین

شد .نتایﺞ حاصل از شکل شمارۀ  5 - 2در جدول شمارۀ 9

مشخص شد پارچه خاصیت ضدباکتری داشت و با ﺗوجه

با سه ﺗکرار برای باکتریهای اشرشیاکلی و

به هالۀ عدم رشد در اطراف آن ،مواد ضدباکتری خود را در

استافیلوکوکوس اورئوس گزارش شد .ﺗعداد کلونی در

محیط اطراف خود منتشر کرد.

نمونۀ خام بهصورت میانگین برای اشرشیاکلی  916بود.

نتایﺞ آزمون کمّی (ﺗعداد کلونی و درصد مهار) بررسی اثر

ﺗعداد نمونۀ پانسمان به همراه داروی افلوکساسین ،99

ضدباکتریایی باند ﺗولیدشده با استاندارد AATCC 100

ﺗعداد نمونۀ پانسمان با نانوالیاف به همراه نانونﻘره  78و

جهت آزمون کمّی ،نمونهها به شکل دایرههایی به قطر

درنهایت ،ﺗعداد نمونۀ پانسمان نانوالیاف همراه افلوکساسین

 7/3برش داده شدند و در یﮏ ظرف شیشهای دردار به

و نانونﻘره  9بود که نشاندهندۀ اثر سینرجیستیﮏ با درصد

حجم  255میلیلیتر قرار داده شدند .ﺗعداد نمونۀ دایرهای

مهار باکتری برابر  13/57%بر روی پانسمان ﺗولیدشده بود.

در هر ظرف باید بهاندازهای میشد که اگر  9میلیلیتر

همﭽنین ﺗعداد کلونیها در برابر باکتری استافیلوکوکوس

محلول باکتری به آن ﺗلﻘیﺢ میشد ،سوسپانسیون از سوی

اورئوس بهاینﺗرﺗیب گزارش شد که ﺗعداد کلونی در نمونۀ

دیگر نمونهها به ظرف نشت نکند و کل محلول ﺗلﻘیﺢشده

خام بهصورت میانگین برای استافیلوکوکوس اورئوس

جذب نمونه شود (ﺗعداد نمونه برای هر جنس متفاوت بود؛

 ،994برای نمونۀ پانسمان به همراه داروی افلوکساسین

بهطور مﺜال این ﺗعداد برای پارچههای پنبهای  7عدد بود).

 95و برای نمونۀ پانسمان با نانوالیاف به همراه نانونﻘره 79

در این آزمون برای کنترل منفی از پارچه پنبهای خام

و درنهایت برای نمونۀ پانسمان نانوالیاف همراه

استفاده شد .نمونهها با اشعۀ  UVبه مدت  25دقیﻘه برای

افلوکساسین و نانونﻘره  8بود که نشاندهندۀ اثر
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(بهصورت خام) هیچگونه ﺗأثیر ضدباکتری بر روی دو

هر نمونه استریلسازی شدند .بهمنظور انجام این آزمون از

فرناز نایب مراد و همکاران

اثر نانوالیاف باسورین به همراه افلوکساسین در ...

پانسمان ﺗولید شده بود.

افلوکساسین به صاورت ﺗاوأم ،موجب ﺗسریﻊ در بهبود زخم

آزمایﺶ بالینی بر روی موش

سوختگی درجهدو میشود و اساتفادۀ هامزماان از ایان دو

روند پانسمان در  92روز با الیۀ نانوالیاف حاوی

ﺗرکیب در درمان زخم هاا سبب ﺗﻘویت آثاار آن مای شاود.

افلوکساسین و نانونﻘره در جدول شمارۀ  2و روند پانسمان

امروزه ﺗوجه بعضی از محﻘﻘااااان به داروهای گیاهی مانند

در  92روز با الیۀ نانوالیاف بدون دارو در جدول شمارۀ  8با

عصارۀ سیر بهعنوان آنتیاکسیدان مانﻊ آسیبهای حرارﺗی،

اندازهگیری زخم بهوسیلۀ خطکﺶ متدرج گزارش شد که

برگ موز برای جلوگیری از اسکار در سوختگی درجااااهدو،

در درمان با پانسمان نانوالیاف حاوی دارو ،روند بهبود

ژل آلوئاااهورا و عسل و کیتوساااان برای کاهﺶ التهاب و

ﺗﻘریباً دو برابر بود .و برای مﻘایسۀ بهتر ،روند درمان در

خاصیت ضدمیکروبی آن در زخمهاای ناشی از سوختگی و

مدتزمان  92روز در شکل شمارۀ  6بهصورت نمودار رسم شده

برگ چای جلب شده است .بعضی از این داروها با افزایﺶ

است.

عروق خونی ،باال بردن سطﺢ رشد و ﺗکﺜیر فیبروبﻼستها

بحث

و ایجاد محیطی مرطوب ،بهبود یا ﺗرمیم زخمهای ناشی از

سوختگی و آسیب های مرباور باه آن باه عناوان یکای از

سوختگی را ﺗسریﻊ می بخشند .سولفادیازین نﻘره نیز داروی

مهم ﺗرین علل مارگ ومیار و نااﺗوانی ،هماواره در جواماﻊ

رایﺞ برای بهبود زخم های سوختگی است .در این ﺗحﻘیاق

مختلف موجب آسیبهای اجتمااعی  -اقتصاادی و روانای

عﻼوه بر خواص ژلی شدن صمغ در برابر آب ،مشاهده شد

شده است؛ لذا ﺗحﻘیﻘات بسیاری در این زمینه انجام شده یا

که با ﺗبدیل صمغ کتیرا و جداسازی بخﺶ غیرقابلحال در

در حال انجام است .در این ﺗحﻘیﻘات از مدلهاای ﺗجربای

آب آن به باساورین به فرم داربستی مایﺗاوان از نانوالیاف

مناسب مانند موش ،ماوش بازرگ صاحرایی و خرگاوش

برای کم کردن شکنندگی و سختی صامغ کتیارا اساتفاده

برای ﺗسریﻊ در روند بهبود زخامهاای ساوختگی اساتفاده

کاارد و از ساااوی دیگر زمان جذب آب آن را بااهواسااطۀ

شده است .مشخص است درصورﺗی که عاملای ماانند دارو

افزایﺶ سطﺢ ارﺗﻘا اا داد .ﺗصاویر ﺗفرق اشااعۀ ایکس نشان

بتاوانااااد از طاریااااق مکانیسااامهاااای بیوشااایمیایی و

داد با این ﺗبدیل ،ﺗجمعات شبهکریستالی کتیاااارا محااااو

فارماکولوژیﮏ قادر به ﺗغییر گردش خون بافتی در منطﻘاۀ

می شود .احتماال مایرود ایاان ﺗجمعات درنتیجاۀ غلظت

بدون حرکت باشد از عمیق شدن زخم سوختگی جلوگیری

باالی پلیمر باساااااورین در صمغ شکل گرفته باشاااااد.

کرده روند ﺗرمیم را با موفﻘیت بهپایﺶ مایبارد؛ بناابراین

طیف سنجی مادون قرمز وجود ﺗعامﻼﺗی را بین باساورین و

ضرورت انجام ﺗحﻘیﻘات مختلف در ایان زمیناه باهخاوبی

داروی افلوکساسین نشاان داد که نوع این ﺗعامل مشخص

احساس میشود و باید بهعنوان اولویت ﺗحﻘیﻘااﺗی مادنظر

نیسات اماا مایﺗواناد بااین گاروههاای هیدروکسیلدار و

قرار گیرد .واکنشاگر اکسیااژن و کااهﺶ فعالیات دفاااع

گروههای هیدروکسیل موجااود در کربوکسیلیﮏ اسیدهای

آنتیاکسیدان یکی از جنبههاای مهام ﺗحﻘیﻘااﺗی درزمیناۀ

باسورین ایجاد شده باشد .از ایان موضاوع میﺗاوان جهت

سوختگی و ﺗرمیم زخم است؛ بهطوریکه مطالعات زیاادی

کنتارل رهاایﺶ و آزادساازی دارو در این پانسمان استفاده

در خصوص آن صورت گرفته و یاا در حاال انجاام اسات.

کرد.

مطالعات متعدد نشان داده است سوختگی از طریاق ﺗولیاد

نﺘیجهگیری

رادیکااال آزاد ساابب واکاانﺶهااای التهااابی و ایجاااد

این ﺗحﻘیق با هدف ﺗولید الیاف نانو و پانسمان هوشامند از

رادیکالهای آزاد میشاود کاه منجار باه ضاایعات باافتی

باسورین استخراجشده از صمغ کتیرا و دساتیابی باه ﺗولیاد

میشود.

محصولی با کارایی و اثربخشی باال در درمان عفونتهاای
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سینرجیستیﮏ با درصد مهار باکتری برابر  14/57%بر روی

نتایﺞ این ﺗحﻘیق نشا ن داد نانوباسااااورین بااااه همااااراه

دوره ،3شماره(7پیاپی)21زمستان 14

طب مکمل

باکتری ها از سطوح زخم و بهبود زخم بهوسیلۀ باسورین -

جااذب آب و ضاادباکتری و رهااایﺶ داروی باسااورین ،از

که مادهای طبیعی و غیرسنتتیﮏ است و آثار جانبی کمتر و

پانسمان ﺗولیدشده می ﺗوان به عنوان پانسمانی بارای زخام

ﺗوانایی رهایﺶ داروی افلوکساسین جهت بهبود ساریﻊ ﺗار

سوختگی درجۀ  2استفاده کرد.

زخمهای سوختگی درجه دوم را دارد -انجام شد.

تشکر و قدردانی

برای ﺗولید الیاف ناانو ،صامغ هیدروکلوئیادی باساورین از

ایااان مطالعاااه باااا کاااد

بخﺶ غیرقابل حل پودر صمغ کتیرا با فرایند جداساازی در

 1397.062در کمیتۀ اخﻼق معاونت پژوهشی دانشاگاه

آب جدا شد که در ﺗمااس باا آب باهصاورت ژل درآماد و

آزاد اسﻼمی واحد علوم ﺗحﻘیﻘات ﺗهاران ﺗصاویب شاد .از

متورم شد .سپس با استفاده از فرایند لیوفیلیزاسیون ﺗبادیل

صاابر و بردباااری اسااتادان ارجمنااد و همکاری گااروه

بااه شاابکهای از الیاااف شااد .بعااد رطوباات بازیااافتی آن

میکروبیولااوژی و کارکنااان آزمایشگاه ﺗحﻘیﻘاﺗی حیوانااات

اندازه گیری شد .بادین ﺗرﺗیاب ،الیااف ناانو حااوی داروی

ﺗشکر و قدردانی میشود.

افلوکساسین به روش الکتروریسای بار روی گااز اساتریل
پنبهای و نانونﻘره بر روی گاز پنبهای ﺗولید شد.
در طول این ﺗحﻘیق ،آزمایﺶهایی در مورد پاودر و الیااف
باساااورین شاااامل میکروساااکوپ الکترونااای روبشااای،
میکروسکوپ استریو ،ﺗفرق اشاعۀ ایکاس و ﺗبادیل فوریاۀ
مادون قرمز ،خواص رئولوژیکی و ﺗست های ضدمیکروبی و
بالینی بر روی موش انجام شد.
با ﺗوجه به نتایﺞ سنجﺶ ضدمیکروبی ،مشخص شد الیااف
باسورین پس از قرار گرفتن در معرض زخم ساوختگی باه
دلیل خاصیت جذب آب باال قادر به جذب ﺗرشاحات زخام
سوختگی و فراهم کردن محیط مناسب برای زخم ازلحااظ
رطوبت و دماست و باا ایجااد  pHمناساب باعاث بهباود
سریﻊ ﺗر زخم می شاود .همﭽناین الیااف باساورین حااوی
افلوکساسین عﻼوه بر فراهم کردن ماوارد یادشاده باعاث
جلوگیری از آلوده شدن و عفونت زخم سوخته نیز میشود.
نتایﺞ نشان داد بیشاترین حساسایت ،مرباور باه بااکتری
استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی بود .با باهکاارگیری
داروی افلوکساسین به هماراه ناانونﻘره بار روی پانسامان
حاااوی نانوالیاااف باسااورین ،اثاار سینرجیسااتیﮏ خااواص
ضدباکتری مشاهده شد و آزمایﺶ بالینی روند سریﻊ بهبود
را گاازارش کاارد .طبااق نتااایﺞ پاااﺗوبیولوژی در  92روز،
بیشترین بهباود در ماوش پانسامانشاده باا گااز پنباهای
اسااتریل حاااوی نانوباسااورین و افلوکساسااین و نااانونﻘره
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ناشی از زخمهای سوختگی درجاهدو و جلاوگیری از رشاد

مشاهده شد .با ﺗوجه به مطالب گفتهشده در ماورد خاواص

فرناز نایب مراد و همکاران

اثر نانوالیاف باسورین به همراه افلوکساسین در ...

جدول شمارۀ ( )9نتایﺞ آزمون کمّی بررسی اثر ضدباکتریایی باند ﺗولیدشده با استاندارد AATCC 100

استافیلکوکوس
اورئوس

ﺗکرار

اول

913

دوم
سوم

936
255

اول

999

دوم
سوم

991
922

95

99

17/7%

1
3
994

96

55

78

34/9%

79
81
95

34/2%

94
98

72

9

9

13/57%

9
5
79

65%

78
81

9

8

14/57%

2
5

جدول شمارۀ ( )2روند بهبود موشها با پانسمان نانوالیاف همراه دارو
 25میلیمتر مربﻊ
 94/64میلیمتر مربﻊ
 92/22میلیمتر مربﻊ
 1/28میلیمتر مربﻊ
 4/98میلیمتر مربﻊ

روز اول
روز سوم
روز ششم
روز نهم
روز دوازدهم

جدول شمارۀ ( )8روند بهبود موشها با پانسمان نانوالیاف بدون دارو
 25میلیمتر مربﻊ
 91/38میلیمتر مربﻊ
 93/25میلیمتر مربﻊ
 95/5میلیمتر مربﻊ
 97میلیمتر مربﻊ

روز اول
روز سوم
روز ششم
روز نهم
روز دوازدهم

شکل شمارۀ ()9
( )Aﺗراشیدن مو و ایجاد سوختگی در موش؛ ( )Bپانسمان موشها؛ ( )Cبهبود سوختگی با پانسمان

شکل شماره ()2
ﺗصویر  SEMاز نانوالیاف ﺗشکیلشده از روش الکتروریسی ( )Aباسورین خالص و ( )Bنانوالیاف حاصل از محلول  6/5%وزنی  -حجمی از
پلیاﺗیلن اکساید ( )PEOو ( )Cنانوالیاف ﺗولیدشده از کامپوزیت  Bassorin/PEOبا نسبت  55/55وزنی با بزرگنمایی 1000X
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اشرشیاکلی

ﺗکرار

نمونۀ باند نانو
خام
916

نمونۀ باند +
افلوکساسین

درصد مهار

نمونۀ باند نانو +
نانونﻘره

درصد مهار

نمونۀ باند  +نانونﻘره
 +افلوکساسین

درصد مهار

دوره ،3شماره(7پیاپی)21زمستان 14

طب مکمل

شکل شمارۀ ( )7طیف  FTIRپودر کتیرا و نانوالیاف  Bassorin/PEOو نانوالیاف Bassorin/PEO/Ofx

اشرشیاکلی – باند خام

استافیلکوکوس اورئوس  -باند خام

اشرشیاکلی  -باند  +افلوکساسین

استافیلکوکوس اورئوس  -باند  +افلوکساسین

اشرشیاکلی  -باند  +نانوذرات نﻘره  +افلوکساسین

استافیلکوکوس اورئوس  -باند  +نانوذرات نﻘره  +افلوکساسین

شکل شمارۀ ( )5 - 9نتایﺞ آزمون کیفی
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شکل شمارۀ ( )8طیف  XRDنمونههای ( )Aپودر کتیرا )B( ،باسورین و )Bassorin/PEO (C

فرناز نایب مراد و همکاران

اثر نانوالیاف باسورین به همراه افلوکساسین در ...

اشرشیاکلی  +باند  +افلوکساسین

استافیلکوکوس اورئوس  +باند  +افلوکساسین

اشرشیاکلی  +باند  +نانوذرات نﻘره

استافیلکوکوس اورئوس  +باند  +نانوذرات نﻘره

اشرشیاکلی  -باند  +نانوذرات نﻘره  +افلوکساسین

استافیلوکوکوس اورئوس  -باند  +نانوذرات نﻘره +
افلوکساسین

شکل شمارۀ ( )5 - 2نتایﺞِ آزمون کمّی

شکل شمارۀ ()6
مﻘایسۀ اثر پانسمان زخم در گروه شاهد ،پانسمان نانوالیاف بدون دارو ( )Aو پانسمان نانوالیاف به همراه دارو ()B
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اشرشیاکلی – باند خام

استافیلکوکوس اورئوس  -باند خام
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Abstract
Introduction: Gum Tragacanth (GT) obtained from Astragalus gossypinus is one of the
most widely used natural gums which has found applications in many areas because of its
attractive features such as biodegradability, nontoxic nature, natural availability, moisture
absorption and creating a network of Hydrocolloid. It also has properties like
maintenance and delivery of drugs, higher resistance to microbial attacks and long shelflife.
Methods: In this study, nanofibers were prepared by mixing of 50 wt% Bassorin
(extracted from Gum Tragacanth), 50 wt% Polyethylene Oxide and 0.01 wt% Ofloxacin
(Ba/PEO/Ofx) through electrospinning. Nanofibers were coated on cotton gauze. The
properties of Bassorin and produced nanofibers were examined via XRD, FTIR and SEM
microscopy.
Results: The Antibacterial activity of nanofibers against Staphylococcus aureus as grampositive bacteria and Escherichia coli as gram-negative bacteria was also investigated.
Nanofibers are capable of easily absorbing wound’s exocrine liquid due to their high
specific area which is 4 to 5% more than that of cotton gauze without nanofibers. When
nanofibers are turned to gel by moisture sorption, the release of loaded Ofloxacin would
be enhanced.
Conclusion: The Antibacterial assay showed the cotton gauze coated with Ba/PEO/Ofx
nanofibers could inhibit the growth of the both bacterial strains on burn wounds about
90%.
Key words: Electrospinning, Gum Traghacanth, Bassorin, Polyethylene Oxide,
Nanofibers, Antibacterial, Burn wound.
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