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طراحی یک نانو ترکیب گیاهی جدید از اسانس گیاه زرد چوبه برای ترمیم سوختگی
پوست در موش های سوری نر از نژادآلبینو
حسن اخوان ،امید همینی ،سجاد هاشم قدیری ،رسول محمدی ،سجاد رضایی ،داریوش حبیبی  ،ساالر پاشایی
چکیده:
زمینه وهدف:از قدیم زرد چوبه جهت ترمیم زخم سوختگی مورد استفاده قرار می گرفته است که خواص آنتی اکسیدانی و ترمیم کنندگی ضایعات
پوستی راداراست.دراین تحقیق به بررسی یک نانو ترکیب گیاهی جدید ازاسانس زرد چوبه ونانو سیلورنقره در ترمیم سوختگی پوستی درموش های
سوری نر نژادآلبینو پرداخته شده است.
مواد و روش ها :در این تحقیق موش های سوری نر از نژاد آلبینو به ترتیب در6گروه 6تایی به وزن تقریبی 03 ±5گرم انجام شد .پس از ایجاد زخم
های سوختگی به مساحت 2سانتی متر مربع،موش هادر6گروه کنترل ،تحت درمان با نانو ذرات نقره با غلظت  ،525 ppmتحت درمان با اسانس %5/5
و %0زرد چوبه و مخلوط نانو ذرات با اسانس  %5/5و  %0زردچوبه تقسیم شدند در گروه های تحت درمان 5گرم ژل روزی  2بار تا التیام کامل استعمال
شد.
یافته ها:بر اساس آزمون  kruskal wallisتفاوت معنی داری بین درصد بهبودی زخم در  6گروه وجود داشت  .بر اساس آزمون تعقیبی دان درصد
بهبودی زخم درگروه مخلوط نانو ذرات واسانس زرد چوبه ، %0نسبت به گروه کنترل و گروه نانو ذرات نقره بیشتر بود.
نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان داد که نانو ذرات نقره در غلظت525 ppmمخلوط با اسانس زرد چوبه  %0باعث تسریع در روند التیام زخم
سوختگی در موش می شود.
کلمات کلیدی :زرد چوبه  -نانو سیلورنقره
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مقدمه
تاریخچه مصرف دارو های گیاهی در درمان بیماری ها به سالیان نخستین زندگی بشر بر می گردد .میزان
استفاده از داروهای گیاهی در کشورهایی همچون هند و چین به حدود بیش از  %03در باالترین مقدار قرار
دارد .متأسفانه در ایران این نسبت در حد پایینی است(.)2
سوختگی ها و ضایعات حاصل از ان یکی از علل عمده مرگ و میر و ناتوانی در دنیاست .ساالنه حدود
 502330333نفر در آمریکا دچار سوختگی می شوند که به درمان نیاز دارند .التیام زخم پوستی روندی است
که با هماهنگی بافت ها  ،سلول ها و فاکتورهای مختلف صورت می گیرد( .)5از مهمترین دالیل تأخیر در
زخم باقی ماندن التهاب و یا ناکافی بودن مقدار ساخت عروق می باشد  .یکی از گیاهان با کاربرد دارویی
زردچوبه با نام علمی ) )purmericاز خانواده ) )zaingiberaceae/curcomaمی باشد .این گیاه
علفی  ،پایا  ،به ارتفاع یک ونیم متر و دارای ریزوم متورمی است که از ان ساقه هوایی خارج می شود .این
گیاه در نواحی شرقی هندوستان و چین می روبد .قسمت مورد استفاده ریزوم گیاه است که پس از خارج
نمودن از زمین ریشه های ان را جدا ساخته و با آب می شویند ،سپس در آب جوش قرار داده و پس ار
خارج کردن از آب جوش  ،در گرمای خورشید به مدت چند روز خشک می کنند(.)4
زردچوبه دارای اسانس مرکب از اسیدهای والرینیک و کاپریلیک و فالندرن  ،سایی نن  ،سینتول و پورفئول
است .همچنین دارای نوعی الکل به نام تورمرول می باشد .به عالوه دارای کورکومون است .از مهمترین
فعالیت های کورکومین می توان به نقش های ضد التهابی ،انتی اکسیدانی  ،ضد سرطانی  ،باکتریایی  ،ضد
قارچی  ،ضد ویروسی و ضد سموم حشرات اشاره کرد .زرد چوبه برای پوست های مختلف در بهبود قابلیت
ارتجاعی و جوانی پوست تأثیر فراوانی دارد بطور یکه در اکثر لوازم آرایشی استفاده می شود(. )4
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ازطرفی امروز کاربرد نانو تکنولوژی درعلوم مختلف بسیار دیده می شود .استفاده از نانو ذرات نقره یکی از
پرکاربردترین موارد استفاده از نانو تکنولوژی دارو رسانی می باشد .در فناوری نانو نقره موادی متشکل ازیون
های نقره به دلیل اندازه کوچک سطح تماس بیشتری با فضای بیرون داشته وتأثیر بیشتری بر محیط می
گذارد.این نانو ذرات دارای خاصیت ضد ضد باکتریایی،ضد قارچی وضد ویروسی می باشند ،این درحالی است
که نقره به خودی خود دارای خاصیت کمتر از آن است.این خاصیت دوگانه ذرات نانودر مقایسه با ذرات
ماکروی نقره به دلیل اثر افزایش سطح درنتیجه افزایش واکنش پذیری ماده و پیروی ماده از فیزیک وشیمی
کوانتوم در حالت نانو است.از نانو سیلور به عنوان دارو می توان در درمان بیماری های پوستی،انواع جراحات
سوختگی ها استفاده نمود(.)0
یون های نقره طی چندین رویداد بیولوژیک مثل اتصال با غشاء و سلولی نفوذ پذیری غشاء سلولی زنده را
تغییر می دهند و آنزیم های سلول را غیر فعال می کنند.اگر این تأثیر سمی بر بقایای سلول های مرده
درزخم های پوستی اعمال شود،در ترمیم سوختگی وضایعات پوستی می تواند مؤثر واقع شود اما ازآنجایی
که تأثیرات این نانو ذرات به صورت هوشمند نبود وبر تمام سلول ها تأثیر دارند شاید با تغییر فرموالسیون
آنها وبا ترکیب این مواد با اسانس گیاهی وطراحی نانو کامپوزیت های گیاهی اثرات مضر آنها را کاهش و
اثرات مفید آنها را تشدید نمود ،لذا در این تحقیق به بررسی مقایسه ی اثرات مفید نانو سیلور تنها وترکیب
نانو سیلور با اسانس زرد چوبه بر پایه ی ژل آلوئه وراء با توجه به شباهت ساختاری بدن موش وانسان ممکن
است در صورت وجود اثرات ترمیمی به مزایای ترکیبی از نانو کامپوزیت مزبور جهت رفع ضایعات پوستی در
انسان استفاده نمود(.)8
ایجاد سوختگی در موش ها:دراین پروژهاز موش های سوری نر استفاده شد.میانگین وزن این موش
ها 03±5بود .به منظور ایجاد سوختگی در پوست موش ها،ابتدا با قیچی و تیغ بیستوری شماره  55محل
ایجاد سوختگی واقع درپشت حیوان نزدیک ستون فقرات کامال تراشیده شد و پس از ضد عفونی محل با
الکل اتیلیک عمل بیهوشی با استفاده از تزریق مخلوط کتامین( )53mg/kgوزایالزین ( )5mg/kgبه
صورت داخل صفاقی ایجاد گردید .سپس دایره فلزی به قطر 2سانتی متر تا 533درجه سانتی گراد حرارت
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داده شد و پس از اطمینان از بیهوشی به مدت  53ثانیه روی پوست حیوان قرار گرفت .با استفاده از قلم
روان نویس و کاغذ شفاف محیط زخم در روز صفررسم گردید و با استفاده از کاغذ میلی متری مساحت زخم
در روز صفر اندازه گیری شد.
گروه های آزمایشی :جهت برسی تأثیرات تمامی ترکیبات فوق  6گروه آزمایشی در نظر گرفته شد که در
هر گروه  6موش قرار داشت.
در گروه تخت درمان با نانو ذرات نقره با غلظت  525ppmدر ژا آلوئه ورا  5گرم از ژل اوئه ورا حاوی نانو
ذرات نقره با غلظت  525ppmروزی دو بار و در گروه تحت درمان با اسانس زرد چوبه در ژل آلوئه ورا ، %0
 5گرم از آن روزی دو بار و در گروه تحت درمان با اسانس زرد چوبه در ژل آلوئه ورا  5 ، %5/5گرم از آن
روزی دو بار و در گروه تحت درمان با مخلوط نانو ذرات نقره با غلظت525 ppmو اسانس  %0زرد چوبه در
ژل آلوئه ورا  5 ،گرم از آن روزی دو بار و در گروه تحت درمان با مخلوط نانو ذرات نقره با غلظت ppm
 525و اسانس  %5/5زرد چوبه در ژل الوئه ورا  5 ،گرم از آن روزی دو بار بر روی زخم ها استعمال گردید
به طوری که تمام سطح زخم و مقداری از کناره های آن توسط ژل پوشانده شد.
بر روی زخمهای گروه کنترل هیچ ماده ای استعمال نشد  .کلیه زخم ها بدون پانسمان رو باز ماندند.
آزمایشات میکروب شناسی روی ژل مورد مصرف نشان داد که عاری از هر گونه عوامل میکروبی می باشد.
تهیه نانو ذرات  :نانو ذرات نقره با میانگین قطر  53نانو متر و با غلظت  533ppmاستوک از شرکت
زیست – شیمی – آزما  -رشد خریداری شدند.تهیه نانو ذرات نقره با روش شیمیایی و با استفاده از احیای
سیترات انجام شد .سپس با روش سری رقت از استوک اصلی رقت مورد نظر تهیه گشت.
تهیه ژل پایه  :به منظور اماده سازی ژل در مان  %5/5و  %0به ترتیب  5/5و  0سی سی از اسانس خالص
تهیه شده از ریزوم گیاه زرد چوبه به  533گرم ژل آلوئه ورا که ار قبل تهیه شده بود اضافه گردید.
اندازه گیری قطر سوختگی و محاسبات آماری:
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قطر ناحیه سوخته شده در روز های مختلف اندازه گیری و میانگین آن درگروه های تیمار و کنترل با
یکدیگر مقایسه گردید .به منظور مقایسه میانگین ها از آزمون  kruskal wallisاستفاده شد .سنجش
آماری داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاری  spssورژن 58انجام شد.مساحت زخم به طور دقیق محاسبه
سپس درصد بهبودی در روز های مختلف براساس فرمول زیر محا سبه گردید:

{ درصد زخم = سطح زخم درروز مورد نظر تقسیم بر درصد زخم در روز اول ×}533
{ درصد بهبودی=درصدزخم}533-
یافته ها
درصد بهبودی زخم ها در روز های چهارم،هفتم و بیست ویکم در گروه های کنترل به ترتیب %8/36
 %06/40،و  %72/70در گروه ژل حاوی نانو ذرات نقره به ترتیب  %08/37، %52/50و  %70/67در گروه ژل
حاوی اسانس زرد چوبه  %0به ترتیب %76/02 ،%03/52و  %70/06ودر گروه ژل حاوی اسانس زرد چوبه
 %5/5به ترتیب %05/36 ،%52/86و  %70/08ودر گروه ژل حاوی مخلوط نانو ذرات نقره با اسانس زرد چوبه
 %0به ترتیب %76/03 ،%02/06و  %77/06ودر گروه ژل حاوی مخلوط نانو ذرات نقره با اسانس زرد چوبه
 %5/5به ترتیب  %98/07،%35/25و  %88/07بود.بر اساس آزمون  kruskalwallisدرصد بهبودی
زخم بین گروه ها معنی دارند با استفاده از آزمون تعقیبی دان درصد بهبودی زخم درگروه مخلوط نانو ذرات
نقره با غلظت 525با اسانس زردچوبه  %0نسبت به گروه شاهد و گروه نانو ذرات نقره باغلظت 525ppm
در ژل آلوئه ورا بیشتر بود.
بحث و نتیجه گیری :نتایج التیام بخش در این مطالعه بیانگر برتری گروه تحت درمان با مخلوط نانو ذرات
نقره با غلظت  525ppmواسانس  %0زرد چوبه در ژل آلوئه ورا نسبت به گروه کنترل و همچنین برتری
آن نسبت به گروه تحت درمان با مخلوط نانو ذرات نقره با غلظت  525ppmو اسانس زردچوبه %5/5در
ژل آلوئه ورا بود.تحقیقات بر روی گیاهان دارویی نشان داد که آنتی اکسیدان می تواند در ترمیم زخم های
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 تر کیبات فالندرن وکورکومین در زرد چوبه در فرایند بهبود.)7(سوختگی استفاده ی درمانی داشته باشد
 قابل مشاهده%0 زخم حاصل ازسوختگی تأثیر داردکه این موضوع در گروه تحت درمان با اسانس زرد چوبه
 نانو ذرات نقره به مقدار الزم روند افزایش ترمیمی تا525ppm در هنگام مخلوط با غلظت.می باشد
که این موضوع احتماال به علت عبور این نانو ذرات از پوست و افزایش آپتوز.)0(حدودی کمک کرده است
سلول آسیب دیده در محل سوختگی می باشد که مکانیسم محتمل برای تسریع بهبود زخم ناشی از
 با ورود ترکیبات اسانس گیاهی به نانو ذرات نقره می توان از اثرات. سوختگی پوستی در موش هاست
سمی نانو ذرات کاست و همچنین نانو ذرات نقره زمینه و راه برای ورود اسانس گیاهان به داخل سلول ها
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