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٢٢٩

۱۳۸۲ بهمن ۲۹ و ۲۸يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 

ساخت و بررسی خواص فيزيکی زخم پوش هيدروکلوئيدی بر پايه پلی 
  ايزوبوتيلن

  
   ۳، محمدتقی خراسانی۲، حميد ميرزاده١دالرام فالحی

  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
  گروه پليمرهاي زيست سازگار

d.fallahi@ippi.ac.ir 
  

   چكيده
عامل اول اينكه  اِين . بايد در نظر گرفتدر طراحی زخم پوشهای هيدروکلوئيدی چسبي چند عامل را           

محصوالت از لحاظ عملکرد در دسته چسبهای حساس به فشار قرار می گيرند بنابراين فرموالسـيون                
با اعمال فشار كم و در زمان كوتـاه چسـبندگي مناسـبي             چسب آنها بايد به گونه ای طراحی شود که          

 و به هنگام كندن از بدن        به پوست آسيب نرساند    ،ايجاد شود به طوري كه زخم پوش را ثابت نگه دارد            
 عامل مهم ديگر ميزان عبور بخار آب از آنها است که بايد در حدی بهينه و تقريبا                  .مشكلي ايجاد نكند  

در اين مقاله سعی شده است تا با طراحی نوعی زخم پوش بر پايه پلی               . برابر نصف ترشحات زخم باشد    
که ضمن داشتن خواص چسبندگي مناسب، عبور بخار آب از آن برای            ايزوبوتيلن،  محصولی تهيه شود      

   .زخمهايي که ترشحات نسبتا زيادي دارند، در حد قابل قبولی قرار گيرد
  

   هيدروکلوئيد‐ پلي ايزوبوتيلن ‐ چسب ‐ زخم پوش–زخم  :هاي كليدي  واژه

  

                                                 
   مربي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران۱
   دانشگاه صنعتي اميركبير‐ دانشيار دانشكده مهندسي پزشكي۲
  پليمر و پتروشيمي ايراناستاديار پژوهشگاه۳

   مقدمه
فرايندي پيچيده در بدن موجودات زنده , فرايند التيام زخم

ت که به طور خودکار پس از وارد آمدن آسيب آغاز    اس
مي شود اما اين فرايند طبيعي بسيار زمان بر است و حضور 
طوالنی مدت زخم بر بدن بيمار مشکالت زيادی براي وي 
ايجاد مي کند ضمن اينکه احتمال عفوني شدن آن نيز 

در عين حال گاهی به دالیل شرايط محيطي . وجود دارد
ست به تنهايي زخم را ببندد و استفاده از بدن قادر ني

امروزه در بسياری از موارد . تجهيزات کمکي الزامي است

آسيب برای کمک به التيام سريع تر و کامل تر زخم و نيز 
 wound)کاهش رنج بيمار از محصوالتی با نام زخم پوش 

dressing)طبق مطالعات باليني انجام . استفاده می شود 
 هفته ٤ الي ٣توانند زمان التيام را  ا ميه شده، زخم پوش

كوتاه تر كنند ضمن آنكه منجر به بهبودي كاملتري مي 
  ]. ۳‐۱[شوند

 اولين ١٩٦٢در سال ] ١[ Winterمشاهدات محققي به نام 
كه موجب شد روي مواد مختلف براي  اي بود انگيزه

پوشاندن زخم و كمك به فرايند التيام زخم مطالعاتي انجام 
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ي مشاهده كرد در زخمهاي باز  و يا زخمي كه و. شود
پوشش آن به گونه اي باشد كه امكان جريان هوا در آن 
وجود داشته باشد، تشكيل يك اليه روي زخم ، باعث 

اين اليه تشكيل مي  كه زير شود  به اپيدرمهاي جديد مي
شوند نيرو و فشار وارد شود و به اين ترتيب مقداري بافت 

 ١٩٦٤سپس همان محقق در سال . ودزنده از بين مي ر
نشان داد در زخمهايي كه با پلي اتيلن نفوذناپذير در مقابل 

شوند، زمان تشكيل اليه اپيتليوم جديد  آب پوشانده مي
نصف زماني است كه زخم در مجاورت هوا قرار مي 

پس از آن طی کارهای تحقيقاتی ديگر اثر مثبت . ]١[گيرد
رقابل نفوذ در مقابل آب پوشاندن زخم با فيلم های غي

  ].۳‐۱[گزارش شد
يکي از ويژگي هاي مهم و تعيين کننده عملکرد يک زخم 

 WVTR(waterپوش سرعت عبور آب از زخم پوش 
vapour transmission rate اگر . ت اسWVTR در يک 

زخم پوش کم باشد موجب تجمع مايعات می شود و اين 
نشت , يمارامر باعث ايجاد فشار معکوس و درد برای ب

ترشحات از کناره زخم پوش و شکستن سد باکتريايي و نيز 
 بافت های سالم اطراف (maceration)خيس خوردگی 

 يک محصول بيش از WVTRزخم مي شود و اگر ميزان 
موجب خشک شدن سطح زخم مي , حد مورد نياز باشد

شود و رطوبت الزم برای تسريع فرايند التيام زخم فراهم 
اگر ميزان آب تبخير شونده از  يک نظريه طبق. نمي آيد

زخم پوش معادل نصف آبي باشد كه زخم از دست مي 
  .]۴[دهد، عملكرد زخم پوش مناسب خواهد بود

زخم پوشهای هيدروکلوئيدی نوعي از زخم پوش ها هستند 
که بيشترين کاربرد را دارند و کارآيي بسيار خوبی از خود 

کلوئيدي دارای سه يک زخم پوش هيدرو. نشان داده اند
 سدي در برابر  که به عنوانپشت اليه فيلم ‐۱. بخش است

 ‐۲. عمل می کندعبور گازها، رطوبت و ميكروارگانيزم ها 
. توده هيدروکلوئيد که وظيفه آن جذب ترشحات زخم است

 ماتريس االستيک و چسبنده که عالوه بر ايجاد بستري ‐۳
را فراهم مي برای توده هيدروکلوئيد چسبندگی محصول 

  ].۸‐۵[)١شكل(.دآور

  

  
  
  
  
  
  
 

  
 پوش هيدروكلوئيدي  طرح كلي از يك زخم‐١شكل 

 
زخم پوشهای هيدروکلوئيدی از لحاظ عملکرد جزو 
چسبهای حساس به فشار محسوب می شوند و بايد دارای 

 توانايي در ايجاد چسبندگي ‐۱سه ويژگی اصلی زير باشند 
 برقراری پيوندهايي با ‐۲تحت فشار کم و زمان کوتاه 

 امکان کنده شدن از پوست بدون آسيب ‐۳استحکام کافی 
‐۹[رساندن به آن و يا به جای گذاردن باقيمانده بر پوست

برای زخم پوشهايي که الزم است توده چسب آنها آب ]. ۱۳
.  انتخاب مناسبی است(PIB)گريز باشد پلی ايزوبوتيلن 

ی است که کاربردهای پلی ايزوبوتيلن پليمر زيست سازگار
گونه های پلی ايزوبوتيلن . زيادی در تجهيزات پزشکي دارد

با جرم مولکولی کم دارای چسبندگی ذاتی است و در 
بسياری موارد آميزه چسب آن بی نياز از عوامل چسبناک 

  ].۱۴[ بيگانه است(tackifier)کننده 
در اين کار تحقيقاتی سعی شده است تا نوعي زخم پوش 

 طراحی شده و خواص PIBلوئيدي بر پايه چسب هيدروک
  .اوليه آن مورد بررسی قرار گيرد

  
  تجربی

  مواد
 با نام تجاري       BASFپلي ايزوبوتيلن محصول شرکت

oppanol®.۱ مشخصات سه گونه مورد استفاده در جدول 
  : ساختار شيميايي آن به صورت زير است .آمده است

 
 
 
 
 
 

  فيلم نيمه تراوا
 

ماتريس 
 چسبنده

  باكتري                تبخير                   آب
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۱۳۸۲ بهمن ۲۹ و ۲۸يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 

  تيلن مورد استفاده مشخصات پلی ايزوبو‐۱جدول
  حالت ظاهري  Mvجرم مولكولي  کد

B10 ۴۰۰۰۰ مايع بسيار گرانرو
B50 الستيك ٤٠٠٠٠٠ 

B150 الستيك ٢٦٠٠٠٠٠ 
نفوذپذيري زياد در برابر بخار فيلم پلي يورتان با 

.    تايوانDing Zing از شرکت  (1340g/m2.24h)آب
تان و هپ) سيگما(، کربوکسی متيل سلولز)مرک(ژالتين 
  .صنعتی

  
  تهيه نمونه های چسب

ها در هپتان نرمال تهيه  ايزوبوتيلن هايي از پلي ابتدا محلول
 آمده ۲در جدولهاي تهيه شده  تركيب درصد محلول. شد

  .است
  

   ترکيب درصد محلولهای مورد استفاده‐۲جدول
  تركيب درصد محلول PIBنوع    محلولشماره

۱ B10 45% 
۲ B50 15% 
۳ B150 8% 

  
راي تهيه چسب مقادير مورد نظر از هر محلول در يك ب

تا قالب را پر  شد ريخته ميمخلوط شده و در قالب ظرف 
اي به ضخامت  قالب مورد استفاده يك قاب شيشه .كند

mmشد  ميتثبيت بر روي فيلم پلي يورتاني  که است٤. 
 ساعت در دماي محيط و ٢٤هاي ريخته شده ابتدا  محلول

  .گرفتند  قرار مي٥٠ْ  Cكامل در آونسپس تا خشك شدن 
  

  تهيه نمونه های زخم پوش
ها  هاي زخم پوش مانند ساخت چسب روش ساخت نمونه

 پودر PIBهاي  است با اين تفاوت كه هنگام اختالط محلول
شد و پس از اختالط،  هيدروكلوئيد هم به ظرف افزوده مي

  . تا قالب را پر كند شد محلول داخل قالب ريخته مي
  
گيري استحكام چسبندگي و ميزان پيوستگي  اندازه 

  چسب
 بوسـيله    های تهيه شده     از چسب  cm۴×۲ابعاد  نوارهايي به   

ورو بر سطحي افقي تثبيت شدند به طوري كه اليه          دچسب  

يـك  .  در مجاورت هوا و رو به باال قرارگرفـت         ها   نمونه چسب
 از   پس بريده و همان ابعاد     به (PET)ت  الاتيلن ترفتا   نوار پلي 
 ١١٢٠يـك وزنـه     سـپس    روي نمونه گذاشته شـد و        توزين

وزن وزنـه   . مجموعه قرار گرفـت    ثانيه روي    ٣گرمي به مدت  
براساس فشاري كه دست يك آدم با نيروي معمـولي بـراي            

كنـد انتخـاب شـده        اعمال چسب به بدن بيمار اعمـال مـي        
 نيـروي    معـادل   دسـت، نيرويـي    براي تخيمن نيـروي   . است

 توسط دست بر روي كفه ترازو اعمـال          به بدن  اعمال چسب 
توسط آن اين نيرو به تـرازو    كه  از دست   سطحي   سپس   .شد

از تقسيم وزن خوانده شده      .گيري شد    اندازه ،اعمال شده بود  
گيري شده، فشار مورد نظر محاسـبه         بر ترازو بر سطح اندازه    

 ١١٢٠ وزنـه    ،هاي مورد استفاده    با توجه به سطح نمونه    . شد
شد كه به اين ترتيب فشـار آن معـادل فشـار       گرمي انتخاب   

  و سـرعت  ١٨٠بـا زاويـه ْ   PETاليـه   .دسـت خواهـد بـود   
cm/minاز روي سطح جدا شـد     كشش  دستگاه   بوسيله   ١ .

 الزم بـراي   نيـروي PET اليه ميليمتر از ٥پس از جدا شدن 
ثانيه خوانده شد و در نهايت ميانگين       ١٠جدا كردن آن  هر      

سه قطعـه   . سبندگي نمونه ثبت شد   ها به عنوان نيروي چ      آن
از هر نمونه مورد آزمايش قرار گرفته و ميانگين آنها گزارش           

 اليـه   ، ايـن  PETيـه    پس از كنده شدن كامـل ال       .شده است 
ــه آن     ــبيده ب ــدار چســب چس ــا مق ــد ت ــوزين ش ــدداً ت مج

 از ميزان چسب چسبيده بر آن بـه عنـون           .گيري شود   اندازه
ستگي چسب استفاده شده    پارامتري براي بيان استحكام پيو    

اين آزمون بـر روی يـک نمونـه زخـم           , جهت مقايسه  .است
ــدی  ــازارپـــوش هيدروکلوئيـ ــود در بـ  ,®comfeel)موجـ

Coloplast)شده است نيز انجام شده و نتيجه گزارش   .  
  

  گيري ميزان عبور بخار آب از زخم پوش ه  انداز
.  بريده شد٤×٤  cmها به ابعاد هايي از زخم پوش نمونه
 توسط چسب خودشان بر دهانه  پس از توزينها نمونه

حلول زخم مCC١٥  محتويدار ظروف پالستيكي لبه
اي كه سطح پشت اليه آن درمجاورت  تثبيت شدند به گونه

دار آن در مجاورت محتويات داخل ظرف  هوا و سطح چسب
محلول زخم محلولي است آبي حاوي كلريد  .قرار داشت

 يون سديم و ١٤٢ mmol/lit(سديم و كلريد كلسيم 
mmol/lit كه تركيبات يوني آن تقريباً )  يون كلسيم٥/٢

 ظروف پس از توزين اوليه به .مشابه ترشحات زخم است
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 قرار ۲۴و دمای % ۵۰صورت وارونه در محيطي با رطوبت 
]. ۱۵[ ساعت مجددا توزين شدند۴۸ و ۲۴گرفتند و پس از 

ز هر نمونه از کاهش وزن حاصل ميزان عبور بخار آب ا
ميزان استحکام ژل بر حسب ميزان جدا شدن . محاسبه شد

توده هيدروکلوئيد پس از جذب آب از سطح پشت اليه و بر 
از هر يک از . اساس مشاهده ظاهر نمونه گزارش شده است

زخم پوشها سه نمونه مورد آزمون قرار گرفته و ميانگين 
  . گزارش شده است

  
  نتايج و بحث

   پيوستگي چسبنيروي چسبندگي و
هاي چسب   نتايج حاصل از آزمون چسبندگي نمونه۳جدول

در انتها نيز نتيجه اين آزمون  .دهد ساخته شده را نشان مي
بر روي سه نوع زخم پوش هيدروكلوئيدي تجاري 

(comfeel®)١هاي  گذاري نمونه شماره . آورده شده است 
  . هاي انجام شده است  به ترتيب آزمايش٧تا 

ايزوبوتيلن با جرم مولكولي كم  لي گونه پليبه طور ك
اي است كه معموالً به  چسبناكي بسيار خوبي دارد و ماده

ها به  عنوان عامل ايجاد چسبناكي در فرموالسيون چسب
 با جرم مولكولي PIBهاي  در عين حال گونه. رود كار مي

كند  باال استحكام پيوستگي خوبي در چسب نهايي ايجاد مي
 مناسبي ندارد و الزم است كه عامل چسبناك اما چسبناكي

ها  چسبهايي كه بر پايه الستيك. كننده به آن افزوده شود
 داراي (rubber based adhesives)شوند  تهيه مي

چنين فرموالسيوني هستند يعني يك جزء با وزن مولكولي 
كه براي (باال براي ايجاد استحكام پيوستگي مناسب 

و اجزاي با وزن مولكولي ) م استجداشدن تميز از سطح الز
براي افزايش نيروي ) عوامل چسبناك كننده(كم 

در ساخت يك زخم پوش، الزم است كه چسب . چسبندگي
در زماني كوتاه و فشاري كم به خوبي بچسبد، يعني 

 با جرم مولكولي كم PIBخوب كه استحكام چسبندگي 
 چسب در عين حال الزم است كه. كند تواند آن را فراهم مي

بدون گذاشتن باقيمانده، از روي پوست برداشته شود، يعني 
 با جرم مولكولي زياد آن را فراهم PIBاستحكام خوب كه 

 با وزن مولكولي زياد و PIBاز آنجايي كه چسبناكي . كند مي
 با جرم مولكولي پايين كم است، بايد PIBاستحكام پيوستگي 

رد كه هم استحكام  دو جزء را پيدا كاي از اين تركيب بهينه

چسبندگي قابل قبول و هم استحكام پيوستگي مناسبي 
هاي فوق طراحي  به همين دليل فرموالسيون. داشته باشد

توان نتيجه گرفت  مي ٣و٢و١هاي  با بررسي نمونه.اند شده
 وزن مولكولي متوسط، نقش زيادي در برآورده  باPIB كه

 B10قشرسد ن كردن دو ويژگي فوق ندارد و به نظر مي
 هاي به همين دليل در فرموالسيون. تر است  كليديB150و

 با وزن مولكولي PIBحذف شده و فقط از دو  B50بعدي 
 از لحاظ استحكام ٤ نمونه  .كم و زياد استفاده شده است

 ٨رد اما از مقايسه آن با نمونه اپيوستگي عملكرد خوبي د
شود  اين نتيجه حاصل مي) نمونه تجاري موجود در بازار(

، نيروي ٥درنمونه . كه استحكام چسبندگي آن كافي نيست
م خوب ه چسبندگي بسيار زياد است و پيوستگي نمونه

، به همين دليل ) زياد استPET باقيمانده بر روي(نيست 
 خوب  چسبندگيدر اين نمونه استحكام.  تهيه شد٦نمونه 

 PETو در حد مورد نياز است اما مقدار كمي باقيمانده بر 
 منظور ٧نمونه . وياي كمي ضعف در پيوستگي نمونه استگ

كند؛ هم استحكام چسبندگي و هم  ما را تامين مي
هاي  لذا در ساخت نمونه. پيوستگي آن قابل قبول است

  .پوش از اين فرموالسيون استفاده شده است زخم
  

  ميزان عبور بخار آب از نمونه های زخم پوش
حی شده و ميزان   فرموالسيون زخم پوشهای طرا۴جدول

جهت مقايسه، اين . عبور بخار آب آنها را نشان می دهد
  نيز انجام شده و نتيجه ®comfeelآزمون بر روی نمونه 

 ژل تا حدودي از سطح فيلم ٣در نمونه.  گزارش شده است
 بخش زيادي از ٥و  ٤هاي   و در نمونهدا شديورتان ج پلي

 ٧ و ٦هاي  در نمونهبنابراين . ژل از سطح فيلم كنده شد بود
 (CMC) كربوكسي متيل سلولزژالتين دركنار% ٥٠از 

ژالتين جذب آب كمتري دارد و موجب . استفاده شد
نتايج نيز عملكرد مثبت . شود استحكام بهتري در ژل مي

  دهد ژالتين را نشان مي
  

  نتيجه گيری
براي ساخت يك زخم پوش هيدروكلوئيدي با كارآيي خوب 

. از چسب و هيدروكلوئيد نيازمنديمبه تركيبي بهينه 
هاي يك چسب حساس به  ماتريس چسبنده بايد ويژگي

فشار را داشته باشد كه فرموالسيون بهينه آن بر پايه 
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۱۳۸۲ بهمن ۲۹ و ۲۸يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 

عامل مهم دوم، نوع و ميزان . ايزوبوتيلن معرفي شد پلي
الزم براي داشتن استحكام ژل مناسب . هيدروكلوئيد است

درصد .  استفاده شودCMC از ژالتين نيز در كنار است
 به انتظاري كه از  بهينه هيدروكلوئيد در ساخت نمونه

عملكرد زخم پوش هست بستگي دارد و به عبارتي به نوع 
مقدار . زخم مورد نظر و ميزان ترشحات آن وابسته است

 برایپوشي مناسب   براساس زخم کارپيشنهاد شده در اين
ن آب در رده هايي است كه از نظر ميزان از دست داد زخم

  .گيرند  قرار مي(donor sites)نواحي دهنده پيوند 
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   نتايج آزمون چسبندگی نمونه های چسب تهيه شده‐۳جدول

  مانده بر PIB وزن   B10%  B50%  B150%  F(N)  كد نمونه
 PET(g)  

١  60  40  ‐  9±1.03  0.24  
٢  60  30  10  9.2±1.07  0.22  
٣  60  10  30  8.4±1.03  0.14  
٤  70  ‐  30  12±1.08  0.0  
٥  80  ‐  20  80±2.5  0.108  
٦  75  ‐  25  55±1.08  0.004  
٧  73  ‐  27  42±2.01  0.0  
٨  Comfeel  ‐  ‐  45-52  0.0  

  
  
  

  ز زخم پوشهای تهيه شده ميزان عبور بخار آب ا‐۴جدول 
ميزان و نوع   كد نمونه

  هيدروكلوئيد
WVTR 

(g/10cm2.24h)  
WVTR 

(g/10cm2.48h)  
  استحكام

١  5 CMC%  0.061  0.107  +  
٢  10 CMC%  0.075  0.21  +  
٣  20 CMC%  1.73  3.86  ‐  
٤  30 CMC%  2.27  4.88  ‐ ‐  
٥  40 CMC%  3.26  5.98  ‐ ‐  

٦  10 CMC%  
10 Gelatin%  0.41  1.68  +  

٧  CMC%  
15 Gelatin%  0.63  1.73  +  

Comfeel  ‐    1.3-2.7 +  
             CMC : كربوكسي متيل سلولز  

  ضعيف خيلي  ‐ ‐     ضعيف‐   خوب                + 
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