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چکیده
امروزه استفاده از مواد طبیعی در ساختمان پانسمان زخمها توجه زیادی را به خود جلب کرده است که
میتواند بر مشکالت جدی محیطی ناشی از مواد مصنوعی معمول غلبه کند .در این مطالعه ،ابتدا ژالتین از
ضایعات ماهی کیلکای خزر استخراج و سپس برای ساخت فیلمهای کامپوزیتی به صورت خالص ( )Gو در
ترکیب با زانتان ( )GXو روغن آنغوزه ( )GXAاستفاده شد .ویژگیهای مکانیکی ،درصد تورم و ساختار
سطحی فیلمهای ساخته شده بررسی شد .همچنین اثرات ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی فیلمهای  GX ،Gو
 GXAارزیابی شد .بیشترین میزان مقاومت کششی مربوط به فیلم  03/01±1/95( GXمگاپاسکال) و کمترین
مقدار برای فیلم ژالتین خالص ( 00/30±1/2مگاپاسکال) ثبت شد .برای شاخص کشیدگی در هنگام شکستن،
بیشترین مقدار در فیلم  90/73±1/20( GXAدرصد) و کمترین در فیلم  09/80±1/87( Gدرصد) اندازهگیری
شد .بیشترین درصد تورم نیز برای فیلم  GXبه میزان  011 ±09/0درصد ثبت شد .فیلم  GXAبیشترین
اثرات ضدمیکروبی و ضدبیوفیلمی را نشان داد .نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که فیلم ساخته
شده از ژالتین در ترکیب با زانتان و روغن آنغوزه ویژگیهای مکانیکی و اثرات ضدباکتریایی ایدهآلی را برای
به کارگیری در ساختار پانسمان زخم دارد.

واژگان کلیدی :ژالتین کیلکا ،زانتان ،روغن آنغوزه ،فیلم کامپوزیتی ،پانسمان زخم.
 -0استادیارگروه زیستشناسی ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ایران.
 -2استادیار گروه میکروبیولوژی ،واحد هیدج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،هیدج ،ایران.
* نویسنده مسئولZeinabraoufi@bkatu.ac.ir :
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مقدمه
پانسمان زخمها در پزشکی ،به عنوان

بقیه پلیمرهای زیستی مانند کالژن ،خواص

پوششی موقت بر روی سطح زخم ،نقش مهمی

آنتیژنی بسیار کمتری دارد .عالوه بر این،

در مانع فیزیکی برای محافظت از زخم در برابر

زنجیرههای ژالتین حاوی موتیفهای آرژنین-

عفونت دارد .یک پانسمان ایدهآل برای زخم باید

گلیسین -آسپارتیک هستند که به عنوان عاملی

رطوبت مطلوب را حفظ کرده ،ترشح اضافی را

مهم در ارتقای چسبندگی سلول هستند و با

جذب کند و به راحتی و بدون ضربه به زخم

اضافه شدن در ساختار پلیمرها ،باعث بهبود

برداشته شود .در طی ده سال گذشته تالشهای

ویژگیهای زیستی پلیمرهایی میشوند که فاقد

زیادی برای توسعه پانسمان پیشرفته زخم انجام

این توالی چسبندگی هستند ( Etxabide et

شده است .چندین ماده پانسمان مانند

.)al., 2017

هیدروژل ،کف ،هیدروکلوئید و مواد پرکننده به

عوامل زیادی باعث شده است تا نیاز به

عنوان پانسمان برای زخم و سوختگی توصیه

کشف منبع جدیدی برای تولید ژالتین شدیدا

شده است (.)Kamoun et al., 2015

احساس شود .برای مثال این منبع باید مجاز با

در میان پروتئینهای طبیعی  ،ژالتین را

قوانین اسالمی ،یهودی و هندوئی باشد

میتوان یک انتخاب ایدهآل برای تشکیل

(مسلمانان و یهودیان مجاز به مصرف محصوالت

هیدروژل و یک ماده بسیار ارزشمند برای

گوشت خوک نیستند و هندوها مجاز به مصرف

کاربردهای پزشکی به دلیل مزایای متعدد آن

محصوالت گاوی نیستند) ( Karim and Bhat,

دانست ( Malafaya et al., 2007; Santoro

 .)2009b; Abd Elgadir et al., 2013عالوه

 .)et al., 2014اول ،این پروتئین با ظرفیت

بر دالیل مذهبی ،ژالتین ساخته شده از ماهی

تشکیل فیلم با کیفیت عالی ،نسبتا ارزان است.

مزیت دیگری نسبت به ژالتین ساخته شده از

دوم ،این ماده به صورت یک ماده «به طور کلی

خوک و گاو دارد ،این که ژالتین ماهی تهدید

ایمن» (Generally Recognized as Safe:

انسفالوپاتی اسفنجی شکل گاوی (Bovine

 ،)GRASبا زیستسازگاری و تجزیه زیستی

 )Spongiform Encephalopathy: BSEرا

عالی ،توسط  FDAشناخته شده است .سوم ،به

ایجاد نمیکند (BSE .)Lin et al., 2017

عنوان یک پروتئین دناتوره ،ژالتین نسبت به

بیماری است که بر سیستم عصبی مرکزی گاوها
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تاثیر میگذارد و باعث تحلیل رفتن آن میشود

نانو ( )Mu et al., 2013برای اصالح خواص

( .)Detwiler and Rubenstein, 2000مزیت

ضعیف ژالتین صورت گرفته است.

دیگر استخراج ژالتین از منابع آبزی این است

صمغ زانتان یک هتروپلیساکارید خارج

که معموال از ضایعات صنایع فرآوری آبزیان تهیه

سلولی است که با تخمیر هوازی غوطهور از یک

میشود ( .)Karim and Bhat, 2009aصنعت

محیط کشت خالص باکتری Xanthomonas

ماهیگیری ،محصوالت جانبی زیادی دارد از

 campestrisتولید می شود .امروزه ،این ماده

جمله پوست ،استخوان ،باله ،سر و پولکها که

به دلیل توانایی ایجاد محلولهایی با ویسکوزیته

برای مصرف کنندگان نامطلوب است و باعث

باال در غلظتهای کم و تجزیه زیستی ،به طور

کاهش بازده و درآمد تجارت ماهی میشود.

گستردهای در طیف وسیعی از محصوالت ،از

همچنین ،این محصوالت جانبی ممکن است در

جمله مواد غذایی ،دارویی و آرایشی استفاده

سواحل قرار بگیرند و باعث آلودگی محیط

میشود ( Soares et al., 2005; Fitzpatrick

زیست شوند ( Wasswa et al., 2007; Alves

 .)et al., 2013گزارش شده است که میتوان از

 .)et al., 2017از این رو ،ضایعات ماهی میتواند

ترکیب ژالتین با صمغ زانتان برای تولید ژلهایی

به عنوان منبع ارزشمند ژالتین استفاده شود

با خواص مختلف بافتی ،رئولوژیکی و مکانیکی

(.)Jamilah and Harvinder, 2002

استفاده کرد که از این طریق ،محتوای قند و

متاسفانه ،مواد مبتنی بر ژالتین به دلیل
حساسیت زیاد به رطوبت ،خواص مکانیکی

رطوبت این ژلها تغییر مییابد و تنظیم میشود
(.)Altay and Gunasekaran, 2013

ضعیف و همچنین پایداری حرارتی پایین ،در

گیاه  Ferula assa-foetidaیا آنغوزه یکی

مقایسه با فرآوردههای نفتی محدودیتهای

از مهمترین گونههای جنس  Ferulaاست که

عمدهای دارند (;Bigi et al., 2002

بومی مناطق مرکزی آسیا ،بویژه ایران و

 .)Limpisophon et al., 2009از این رو،

افغانستان است F. assa-foetida .اغلب به

تالشهای بسیاری مانند آمیختگی ( Guerrero

عنوان منبع اصلی آسافتیدا ()Asafetida

 ،)et al., 2011اتصال متقابل ( De Carvalho

محسوب میشود که یک اولئوصمغ رزینی به

 )and Grosso, 2004و ترکیب با خاک رس

دست آمده از ترشحات ریشههای این گیاه است.
آسافتیدا به صورت بومی به عنوان آنغوزه در
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ایران شناخته میشود (Iranshahy and

( )Clupeonella caspiaاستفاده شد .پوست و

 .)Iranshahi, 2011در طب سنتی از این ماده

استخوان ماهی قبل از شروع استخراج  0تا 0

به عنوان دارویی برای بیماریهای مختلف

روز در یخچال نگهداری شد .نمونه پوست و

مانند برونشیت ،آسم ،سیاه سرفه ،درد معده،

استخوان به ترتیب توسط چاقو و مخلوطکن

نفخ شکم ،انگلهای رودهای ،ضعف در

برداشته شد .گوشت باقی مانده به صورت

سیستم گوارش و آنفوالنزا استفاده میشود

دستی برداشته شد و پوست ماهی با آب شیر

( .)Mahendra and Bisht, 2012بخشهای

شسته شد .پوست به قطعات کوچک (1/0×1/0

اصلی این ماده شامل رزین ( 01-80درصد)،

سانتیمتر) بریده شد .گوشت متصل شده به

صمغ ( 29درصد) و روغنهای فرار (01-03

نمونههای استخوانی ،با استفاده از چاقو تراشیده

درصد) است ( .)Kajimoto et al., 1989روغن

و قبل از قطعه قطعه شدن ،با خیساندن در آب

این ماده فعالیت ضدقارچی و ضدباکتریایی قابل

گرم ( 09درجه سانتیگراد به مدت  21دقیقه)،

مالحظهای را حتی در برابر باکتریهای مقاوم

چربیزدایی شد .پوست ماهی آماده شده و

به متیسیلین ،از خود نشان داده است

استخوان در کیسههای پلیاتیلن بستهبندی و

(.)Zomorodian et al., 2018

پیش از استخراج ژالتین در دمای  -21درجه

در این مطالعه فیلمهای ترکیبی با استفاده

سانتیگراد ذخیره شدند .استخراج ژالتین با

از ژالتین ماهی و صمغ زانتان ساخته شد و برای

استفاده از روش  Jongjareonrakو همکاران

تقویت اثرات ضدمیکروبی ،روغن آنغوزه به

( )2118با برخی اصالحات انجام شد .قبل از

ساختار فیلمها اضافه شد و توانایی بالقوه این

استخراج ژالتین ،پوست و استخوانها (به طور

فیلمها به عنوان پوشش زخم با اثرات

جداگانه) در محلول  1/129نرمال  NaOHبا

ضدباکتریایی و ضدبیوفیلم ،مورد بررسی قرار

نسبت ( 0:01وزنی -حجمی) غوطهور شدند تا

گرفت.

پروتئینها و رنگدانههای غیر کالژنی با  2ساعت
هم زدن مداوم در دمای اتاق ( 01-27درجه

مواد و روشها

سانتیگراد) از بین برده شوند .محلول قلیایی دو

استخراج ژالتین از ضایعات ماهی

بار در هر ساعت تغییر یافت .باقی مانده با آب

برای استخراج ژالتین از ماهی کیلکای خزر

روان تا رسیدن به یک  pHخنثی (،)8/9-3
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شسته شدند .پس از آن باقی ماندهها با محلول

همکارانش ( )2108با تغییراتی استفاده شد.

 2موالر اسید سولفوریک به نسبت ( 0:01وزنی-

برای تهیه فیلم ژالتین خالص ( ،)Gمحلول

حجمی) مخلوط شدند تا مواد کالژنی در

ژالتین ( 01درصد وزنی -حجمی) با حل شدن

ماتریس پوست ماهی به مدت  2ساعت هم زدن

پودر ژالتین در آب مقطر به مدت  01دقیقه،

مداوم در دمای اتاق متورم شود .نمونهها با آب

تهیه و سپس با هم زدن مداوم در دمای 81

مقطر تا رسیدن به  pHتقریبا خنثی یا pH

درجه سانتیگراد به مدت  01دقیقه حرارتدهی

اسیدی ضعیف شسته شدند .ژالتین پوست و

شد .گلیسرول به عنوان نرم کننده با غلظت 21

استخوان ماهی در آب مقطر با نسبت 0:01

درصد وزنی (بر اساس وزن ژالتین خشک) اضافه

(وزنی -حجمی) به ترتیب در دمای  71و 51

شد .محلول صمغ زانتان ( 0درصد وزنی) به

درجه سانتیگراد در حمام آب به مدت سه

محلول ژالتین اضافه و به مدت  01دقیقه در

ساعت با هم زدن مداوم استخراج شد.

دمای  81درجه سانتیگراد با هم زدن مداوم

عصارههای به دست آمده با استفاده از دو الیه

مخلوط شد (فیلم ژالتین و صمغ زانتان (.))GX

پارچه صافی فیلتر شدند .مایع فیلتر شده به

برای آمادهسازی فیلم ژالتین -زانتان -روغن

مدت  08ساعت در کوره هوای گرم در دمای 81

آنغوزه ( ،)GXAبه محلول صمغ زانتان به میزان

درجه سانتیگراد خشک شدند .بازده ()R

 8درصد وزنی روغن آنغوزه اضافه شد و با دور

ژالتین استخراج شده با استفاده از رابطه 0

 0111 rpmبه مدت  01دقیقه با شیکر همزده

محاسبه شد ( Mirzapour Kouhdasht et

شد و در انتها به منظور حذف کفهای ایجاد

.)al., 2018

شده در مخلوط ،نمونهها در حمام اولتراسونیک
به مدت  09دقیقه قرار گرفتند .مخلوطهای به

رابطه :0
R (%) = (MD / MS) × 100

 :MDتوده ژالتین خشک (گرم)؛  :MSتوده پوست یا
استخوان تمیز (گرم).
تهیه فیلم بر پایه ژالتین ماهی

برای ساخت فیلمها از روش  Hazirahو

دست آمده برای ساخت فیلمهای مورد نظر،
روی ظروف تفلونی پتری دیش (قطر 5
سانتیمتر) ریخته و در دمای  01درجه
سانتیگراد به مدت  20ساعت قرار داده شدند.
این فیلمها قبل از اندازهگیری در دستگاه
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ژرمیناتور در دمای  29درجه سانتیگراد و 91

تعیین جرم خشک ،وزن شدند .نمونههای توزین

درصد رطوبت نسبی ذخیره شدند.

شده در لیوانهای بسته حاوی  91میلیلیتر آب
مقطر ( ،)3 pHمعلق و در دمای  29درجه

اندازهگیری مقاومت کششی و کشیدگی در
هنگام شکستن

سانتیگراد ذخیره شدند .تورم نمونهها با
اندازهگیری دورهای افزایش وزن آنها تا زمان

با تحلیل دو متغیر مقاومت کششی
( )Tensile Strength: TSو کشیدگی در
هنگام شکستن ( Elongation at Break:

 ،)EABویژگیهای مکانیکی هر نمونه فیلم بر
طبق روش  )2112( ASTMبا روش استاندارد
 D 882-02با یک دستگاه سنجش مقاومت

تعادل ارزیابی شد .قبل از توزین ،سطح مرطوب
این فیلمها به آرامی با یک کاغذ صافی
رطوبتگیری شد .این روش برای هر نمونه سه
بار تکرار شد تا تکرارپذیری آن تایید شود .درصد
تورم ( )Sهر نمونه از رابطه  2محاسبه شد (
.)Torabi Ardekani et al., 2019

کششی ( ،Bengshin ،DBBP-100کره
جنوبی) اندازهگیری شد .نمونهها به صورت
نوارهای

مستطیلی

2/9×01

سانتیمتر

اندازهگیری و برش داده شدند .جداسازی گریپ

رابطه :2
S (%) = [(FSW – FDW) / FDW] × 100

 :FSWوزن فیلم متورم (گرم)؛  :FDWوزن فیلم
خشک.

اولیه بر  91میلیمتر ست شد و سرعت متقاطع
 91میلیمتر بر دقیقه بود .اندازهگیریها برای
هر نمونه  9بار انجام شد.

عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی

فیلمهای آماده شده با استفاده از طال
پوشانیده شد و با بزرگنمایی  0111برابر از شکل

تورم فیلمها

درصد تورم فیلمها با تعیین میزان جذب آب
با توجه به روش توضیح داده شده توسط

سطحی آن با ولتاژ  02-09ولت با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی روبشی Quanta ( SEM

 ،FEI ،200آمریکا) عکسبرداری شد.

 Lavorgnaو همکارانش ( )2101ارزیابی شد.
نمونههای فیلم ( 2 × 2سانتیمتر) 20 ،ساعت
توسط سیلیکا ژل ،خشک و سپس قطعات برای

بررسی فعالیت ضدباکتریایی

فعالیت ضدباکتریاییهای فیلم با روش
آگار انتشار دیسک بررسی شد 0 .گونه باکتری
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شامل سویههای استاندارد و بیماریزای

بنفش سطح آنها استریل شد .ویالهای شیشهای

Staphylococcus

درپوش پیچی با  9میلی لیتر نوترینت براث

 Pseudomonas aeruginosa ،aureusو

اتوکالو شدند .سپس فیلمهای بریده شده

 Acinetobacter baumanniiبرای بررسی

استریل ،بر روی دهانه این ویالها قرار گرفت و

مورد استفاده قرار گرفتند .تمام سویههای

لبههای آن با پارافیلم مهر و موم شد .به این

استاندارد از گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد

ترتیب دهانه با فیلمهای کامپوزیتی پوشانده شد.

اسالمی واحد هیدج هدیه گرفته شد .سویههای

دهانه ویال شاهد باز مانده بود .تمام ویالها در

بیماریزا نیز از بخش عفونی بیمارستان امام

دمای اتاق در قفسه آزمایشگاه انکوبه شدند.

خمینی اهواز تهیه شد.

ویالها پس از  3روز انکوباسیون مشاهده شدند

coli

،Escherichia

سوسپانسیون حاوی 9×0/017CFU/mL

و  011میکرولیتر از نوترینت براث از هر ویال با

کلنی این باکتریها آماده و بر روی سطح پلیت

استفاده از میله شیشهای  Lشکل روی پتری

مولر هینتون آگار کشت داده شد .نمونههای

دیشهای حاوی نوترینت آگار کشت و به مدت

فیلم به صورت یک دیسک گرد برش داده شدند،

 20ساعت در دمای اتاق انکوبه شد

بر روی سطح پلیتهای مولر هینتون آگار قرار

(.)Augustine et al., 2015

داده شدند و متعاقبا در  03درجه سانتیگراد
برای  20ساعت انکوبه شدند .بعد از زمان
انکوباسیون ،قطر هاله عدم رشد (میلیمتر)
اطراف نمونههای فیلم ،با سه تکرار اندازهگیری
و میانگین آن گزارش شد.

خواص آنتیبیوفیلم فیلمهای  GX ،Gو GXA
کشت بیوفیلم Acinetobacter baumannii

سوسپانسیون باکتری A. baumannii

( )OD600 ≈1/9به همراه آب قلیایی پپتون و
 0درصد نمک  NaClبه صورت یکنواختی با

ویژگیهای سد میکروبی فیلمهای کامپوزیتی

نسبت ( 211:0حجمی -حجمی) مخلوط شدند.

 GX ،Gو GXA

فیلمهای کامپوزیتی ( 1/9×1/9سانتیمتری) در

فیلمهای ساخته شده به دایرههایی با قطر

 0میلیلیتر از تلقیحات رقیق شده غوطهور و در

 2×2سانتیمتر برش داده شدند و با تیمار اتانول

مدت زمان مشخصی در دمای  27درجه

 31درصد و به دنبال آن تابش اشعه ماورای

سانتیگراد انکوبه شدند.
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 :FSWوزن فیلم متورم (گرم)؛  :FDWوزن فیلم
خشک.
تحلیلهای آماری

باکتری  A. baumanniiبرای مدت زمان معین،

تجزیه و تحلیل آماری ویژگیهای فیلمها ،با

فیلمهای کامپوزیت با بیوفیلم به لولههای

فیلمهای جداگانه تهیه شده در سه تکرار

سانتریفیوژ استریل دیگری منتقل و سه بار با 0

اندازهگیری شد .برای تعیین اختالف معنیدار

میلیلیتر محلول استریل  1/79درصد از نمک

بین عوامل و سطوح از آزمون تحلیل واریانس

 NaClبرای حذف باکتریهای آزاد شسته

یکطرفه ( )One-way ANOVAو پسآزمون

شدند .بیوفیلم با  0میلیلیتر رنگ کریستال

توکی در سطح  59درصد ( )P˂1/19در نرمافزار

ویوله  1/2درصد (وزنی -وزنی) به مدت 09

 SPSS 20استفاده شد .رسم نمودار نیز در

دقیقه در دمای اتاق رنگآمیزی شد و سه بار با

نرمافزار  Microsoft Excel 2016انجام شد.

یک میلیلیتر محلول  NaClاستریل 1/79

همه دادهها به عنوان میانگین  ±انحراف معیار

درصد شسته شد تا رنگ اضافی حذف شود.

ارائه شدهاند.

سپس ،بیوفیلمهای رنگآمیزی شده در اسید
استیک  00درصد در حمام سونیکه به مدت 09

نتایج و بحث

دقیقه قرار گرفتند( OD600 .تراکم نوری در 811

بازده استخراج ژالتین

نانومتر) برای محلول فوق توسط دستگاه خوانش

بازده استخراج ژالتین در پوست ماهی

االیزا در صفحات میکروتیتر  58چاهکی ثبت

کیلکا  00/03±0/51درصد و برای استخوان

شد .نمونه نایلون معمولی به عنوان شاهد در نظر

 20/17±0/02درصد به دست آمد که در

گرفته شد .درصد مهار ( )Iتشکیل بیوفیلم برای

مقایسه با بازده ژالتین استخراجی از پوست

هر فیلم با استفاده از رابطه  0محاسبه شد ( Liu

ماهی ماکرل آبی Scomber australasicus

.)et al., 2021

( 83/72درصد) ()Irwandi et al., 2009
که نزدیکترین گونه از لحاظ ردهبندی به

رابطه :3
I (%) = [(ODC – ODS) / ODC] × 100

کیلکاماهیان است ،درصد کمتری را به خود
اختصاص داده است.
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عالوه بر این ،بازده ژالتین پوست ماهی باالتر

( )EABبرای فیلمهای بر پایه ژالتین در جدول

از استخوان ماهی بود .تفاوت در درصد بازده

 0آورده شده است .بیشترین میزان مقاومت

ژالتین در میان گونههای ماهی بسته به محتوای

کششی مربوط به فیلم ( GXترکیب ژالتین و

پروتئین (کالژن) ،ترکیبات پوست و استخوان و

صمغ زانتان) ( 03/01±1/95مگاپاسکال) و

پیش تیمارهای استخراج در بازده استخراج

کمترین مقدار برای فیلم ( Gژالتین خالص)

ژالتین ماهی متغیر است .روشهای استخراج نیز

( 00/30±1/2مگاپاسکال) بود (.)P˂1/19

از جمله عوامل نامبرده موثر بر این بازده هستند

مقادیر کشیدگی در هنگام شکستن نیز به ترتیب

و گزارشهای بسیاری نیز در این باره وجود دارد

بیشترین مقدار در فیلم ( GXAترکیب ژالتین،

( Gomez-Guillen et al., 2002; Jamilah

صمغ زانتان و روغن آنغوزه) و کمترین برای فیلم

and Harvinder, 2002; Muyonga et al.,
 .)2004; Jongjareonrak et al., 2006روش

 Gاندازهگیری شد.

استخراج ،نوع ماهی و شدت تیمار ،سرنوشت
ژالتین تولید شده را تعیین می کند ( Tinrat

.)and Sila-Asna, 2017

فیلمهای ژالتین خالص ماهی ،با وجود
داشتن برخی مزیتها ،معایبی نیز دارد که یکی
از مهمترین آنها مقاومت مکانیکی ضعیف و
کشش کم است که استفاده از آنها را در

مقاومت کششی و کشیدگی در هنگام شکستن

ویژگیهای مکانیکی شامل میزان مقاومت
کششی ( )TSو کشیدگی در هنگام شکستن

فیلمهای کامپوزیتی محدود میکند (Karim

 .)and Bhat, 2009aموارد یاد شده ،کمتر
بودن مقادیر شاخصهای مکانیکی را در فیلم G

جدول  :0ویژگیهای مکانیکی فیلمهای ساخته شده در مطالعه حاضر (میانگین  ±انحراف معیار)
نوع فیلم

مقاومت کششی (مگاپاسکال)

کشیدگی در هنگام شکستن (درصد)

G

00/30±1/21

09/80±1/87

GX

03/01±1/95

20/10±1/09

GXA

23/70±1/00

90/73±1/20

 :Gفیلم ژالتین خالص؛  :GXفیلم ترکیبی ژالتین و صمغ زانتان؛  : GXAفیلم ترکیبی ژالتین ،صمغ زانتان و روغن
آنغوزه.
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نسبت به فیلمهای ترکیبی  GXو  GXAدر

درباره افزایش روغن میخک به فیلم ژالتینی

مطالعه حاضر توجیه میکند .افزایش در میزان

مطابقت داشت.

مقاومت کششی و کشیدگی در هنگام شکستن
در فیلم  GXنسبت به فیلم  ،Gمیتواند به دلیل

تورم فیلمها

اثر متقابل بین صمغ زانتان و ژالتین باشد که

یک فیلم پوششی ایدهآل برای کاربرد در

باعث اصالح و تقویت ویژگیهای مکانیکی

پانسمان زخم باید دارای ظرفیت تورم کافی برای

فیلمهای ژالتین میشود .با وجود مطالعات

مقاومت در برابر تجمع ترشحات زخم و در نتیجه

مختلفی که در مورد استفاده از ژالتین ماهی در
فیلمهای کامپوزیتی در ترکیب با مواد افزودنی
مختلف انجام شده است ،فعل و انفعال بین

جلوگیری از التهاب در طی روند بهبود زخم
باشد .بنابراین ،خواص تورم فیلمهای ساخته
شده در این مطالعه ،برای ارزیابی ظرفیت آنها

ژالتین و صمغهای مختلف طبیعی در اصالح

در جذب مایع ترشحات زخم بررسی شد .نتایج

ویژگیهای حرارتی و مکانیکی ژالتین اخیرا

به دست آمده از اندازهگیری شاخص تورم در

مورد توجه و بررسی قرار گرفته است ( Binsi

 .)et al., 2017در مقابل افزودن روغن در فیلم
 GXAباعث کاهش مقدار  TSو افزایش EAB

نسبت به فیلم  GXشد .اضافه کردن روغن باعث
کاهش اثر متقابل زنجیرههای پلیمر -پلیمری

فواصل زمانی مشخص برای هر فیلم ،در شکل 0
نمایش داده شده است .نتایج نشان داد که تمام
فیلمهای ترکیبی میتوانند در طی ارزیابی 01
دقیقه پایدار باشند و در  9دقیقه خیساندن اولیه
به سرعت آب را جذب کنند .پس از  01دقیقه

میشود و بازوی منعطفی در فیلم ایجاد میکند

خیساندن ،جذب آب نمونهها به تعادل رسید.

که باعث کاهش  TSو افزایش  EABمیشود

میزان جذب آب در فیلم ژالتین خالص

( .)Ahmed et al., 2016نتایج بررسی
ویژگیهای مکانیکی به دست آمده از افزودن
روغن به فیلمهای کامپوزیتی در مطالعه حاضر
با مطالعات  Ahmedو همکارانش ()2121

 211±02درصد اندازهگیری شد و به ترتیب به
مقادیر  011±09/0و  230±09/9درصد برای
فیلمهای  GXو  GXAافزایش یافت.
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شکل  :0درصد تورم اندازهگیری شده برای فیلمهای ( Gژالتین خالص)( GX ،ترکیب ژالتین و صمغ زانتان)
و ( GXAترکیب ژالتین ،صمغ زانتان و روغن آنغوزه) در فواصل زمانی منظم (میانگین  ±انحراف معیار)

میزان تورم در فیلمهای  GXبا افزودن

پلیساکاریدها با افزودن صمغ زانتان به ژالتین

زانتان نسبت به فیلم  Gافزایش یافت ،اما با

توجیه میشود که با نتایج مطالعات Shaw

افزودن روغن به ترکیبات موجود در فیلم GXA

( )2108مطابقت دارد.

کاهش یافت .در شرایط خنثی ،گروههای

در فیلم  ،GXAکاهش شاخص تورم

کربوکسیل و آمین به شکل ملکول دو قطبی

مشاهده شد که شبیه نتایج مطالعات  Galusو

حضور داشتند .این امر منجر به وجود شبکه

 )2108( Kadzinskaبود که در آن افزودن

ژالتین به عنوان یک ساختار پلیمری خنثی

روغن باعث کاهش این شاخص شده بود .زیرا

میشود .از این رو ،تورم ماتریسها عمدتا به

انتظار میرود ترکیبات آبدوست ،تورم فیلم را

جذب مولکولهای آب توسط فاز پلیساکارید

افزایش دهند ،در حالی که ترکیبات آبگریز

بستگی دارد .این پدیده منجر به تفاوت قابل

باعث کاهش در میزان این شاخص خواهند شد.

توجهی در جذب مولکولهای آب با تغییر در
محتوای پلیساکارید شد .در مطالعه حاضر،
افزایش تورم فیلمها با افزایش مقدار

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی فیلمها

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
( )SEMاز فیلمها در شکل  2نشان داده شده
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است .میکروگرافها در این شکل نشان میدهد

مشاهده شد که وجود این تخلخلها در ماتریس

که سطح فیلمهای ژالتینی ترکیبی با زانتان و

ژالتینی میتواند مربوط به تبخیر روغن در

روغن ( GXو  )GXAهمگن است ،اگرچه

هنگام خشک شدن باشد (Ahmed et al.,

منافذی در باالی هر سیستم مشاهده میشود

 .)2020همچنین وجود قطرات روغن به دلیل

که نشان دهنده سازگاری خوب دو پلیمر ژالتین

مهاجرت آنها در سطح و محصور شدن آنها در

و زانتان در این فیلمها است .در حالی که در

شبکه پلیساکاریدی باعث افزایش حفرهها در

سطح فیلم  Gچنین منافذی دیده نمیشود.

سطح فیلمهایی است که روغن در ساختار

در مطالعات  Nuvoliو همکارانش ()2120

پلیساکاریدی الحاق شده است که ناشی از

نیز با افزودن صمغ از نوع تارا به فیلم ژالتینی

آبگریزی قطرات روغن نیز است ( Amalraj et

منافذی در فیلم به وجود آمد که در عکسهای

 Li .)al., 2020و همکاران ( )2105نشان دادند

ثبت شده از  SEMمشهود بود .همچنین در

که محصورسازی روغن زردچوبه در فیلمهای

مطالعه دیگری از  Amalrajو همکارانش

کیتوسان ،ناهمگنی و زبری این فیلمها را

( ،)2121فیلمهای حاصل از ترکیب سه پلیمر

افزایش میدهد .به همین ترتیبAbdollahi ،

کیتوسان ،پلیوینیل الکل و صمغ عربی با

و همکاران ( )2105در هنگام کپسوله شدن

ریزساختار صاف در سطح با حفرهها گزارش شد

روغن مرزه در فیلم بیوکامپوزیت کربوکسی

که سازگاری خوب این پلیساکاریدها را ثابت

متیل سلولز و آگار نیز همین رفتار را گزارش

میکرد .احتماال وجود این حفرهها ناشی از

کردند .در مطالعات دیگر نیز مشاهده شده است

حبابهای هوایی است که در فرآیند ریختن

که ترکیب روغنها در فیلمهای مختلف باعث

فیلمها در قالبها به وجود میآیند ( Mathew

افزایش درشتی و حفرات سطح فیلمها شده

.)and Abraham, 2008

است ( Acevedo-Fani et al., 2015; Xue

با اضافه شدن روغن آنغوزه در فیلم GXA
حفرههای بسیار بیشتری نسبت به فیلم GX

.)et al., 2019
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شکل  :2تصاویر  SEMاز فیلمهای ساخته شده در مطالعه حاضر :G .ژالتین خالص؛  :GXترکیب ژالتین و
صمغ زانتان؛  :GXAترکیب ژالتین ،صمغ زانتان و روغن آنغوزه.

ارزیابی فعالیت ضدبیوفیلم باکتریایی در

فیلم  GXAاستفاده شده است ،این پدیده

فیلمهای کامپوزیتی  GX ،Gو GXA

میتواند ناشی از مهار چسبندگی باکتریها

در بررسی جدا شدن بیوفیلم و عدم

در نتیجه آبگریز بودن سطح و بنابراین تولید

چسبندگی باکتری در حضور فیلمهای ترکیبی

کمتر اگزوپلیساکاریدها و مواد غذایی مورد نیاز

در شرایط آزمایشگاهی در صفحههای 58

باکتریهای تشکیل دهنده بیوفیلم باشد ( Xu

چاهکی ،کاهش قابل توجهی در بیوفیلم

.)et al., 2018

باکتریایی در فیلم  GXAنسبت به نمونه

بر اساس نتایج اندازهگیری شده ،هیچ

شاهد مشاهده شد که میتواند نشانه توانایی

تفاوت معناداری در تشکیل بیوفیلم در فیلم G

این فیلم در از بین بردن باکتریها و تداخل

و  GXنسبت به نمونه شاهد مشاهده نشد.

در تکثیر میکروبی باشد .عالوه بر ویژگیهای

در حالی که فیلم  00 ،GXAدرصد مهار

ضدباکتریایی ثابت شده برای روغن آنغوزه که در

تشکیل بیوفیلم را نشان داد .کاهش پیوست و
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چسبندگی سلول را میتوان از نظر عدم توانایی

قطر هاله تشکیل شده در اطراف هر فیلم در

تکثیر سلولهای میکروبی و به دلیل مرگ سلول

باکتریهای گرم منفی شامل Escherichia

توضیح داد (.)Herrera et al., 2000

 Pseudomonas aeruginosa ،coliو
 Acinetobacter baumanniiو باکتری گرم

بررسی اثرات ضدباکتریایی و ویژگیهای سد
میکروبی فیلمهای کامپوزیتی  GX ،Gو GXA

هر نوع پانسمان زخم ،جراحی یا غیره ،مانعی
در برابر آلودگی محیط ایجاد میکند و خطر
عفونت را کاهش میدهد .عالوه بر این ،استفاده
از پانسمانها به همراه مزایای بالقوه اضافی مانند
خواص ضدمیکروبی ،کارآیی آنها را افزایش

مثبت  Staphylococcus aureusدرجدول 2
مقایسه شده است .بر اساس این جدول ،کمترین
قطر هاله مهاری در اطراف فیلمهای ژالتین
خالص و بیشترین آن در اطراف فیلمهای حاوی
زانتان و روغن آنغوزه (فیلم  )GXAاندازهگیری
شد (.)P˂1/19

میدهد.
جدول  :2اثر ضدباکتریایی فیلمهای کامپوزیتی  GX ،Gو  GXAبر روی سویههای بیمارستانی و استاندارد
باکتریهای مختلف (میانگین  ±انحراف معیار)
نام باکتری

قطر هاله عدم رشد (میلیمتر)
دیسك G

دیسك GX

دیسك GXA

Escherichia coli ATCC 25922

0±5a

0±5a

0±00b

Escherichia coli

a

0±5

ATCC13048 Pseudomonas aeruginosa

a

1±5

Pseudomonas aeruginosa

a

Acinetobacter baumannii PTCC1797

0±01a

0±01

Acinetobacter baumannii

a

2±5

Staphylococcus aureus ATCC 32592

a

0±5

Staphylococcus aureus

a

2±01

2±01

a

a

a

0±5

b

a

1±5

a

2±02
0±02

2±00

0±00a

0±02a

a

0±01

a

a

2±00

a

2±01

2±02

b

1±09

b

0±00

حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین فیلمها است (.)P>1/19
 :Gژالتین خالص؛  :GXترکیب ژالتین و صمغ زانتان؛  :GXAترکیب ژالتین ،صمغ زانتان و روغن آنغوزه.
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علت افزایش معنادار قطر هاله مهاری

( .)Divya et al., 2014همچنین هاله مهاری

اطراف فیلم  00±2( GXAتا  )09±1نسبت

در اطراف باکتری گرم مثبت  S. aureusبیشتر

به فیلمهای  5±1( Gتا  )01±2و 5±1( GX

از باکتریهای گرم منفی در اطراف فیلم GXA

تا  ،)00±0به علت اثرات ضدباکتریایی روغن

تشکیل شد (P˂1/19؛ شکل .)0

آنغوزه است که ناشی از حضور ترکیبات

میتوان گفت که بر اساس نتایج مطالعات

گوگردی مانند (Z)-1-Propenyl Sec-butyl

 Zomorodianو همکارانش در سال ،2107

 Disulfideو (E)-1-Propenyl Sec-butyl

روغن آنغوزه بر باکتریهای گرم مثبت تاثیر

 Disulfideدر این روغن است ( Zomorodian

بیشتری نسبت به باکتریهای گرم منفی داشته

 .)et al., 2018به همین ترتیب ،مطالعات

است .تفاوت بین اثر روغن بر باکتریهای گرم

قبلی فعالیت ضدمیکروبی روغنهای دارای

منفی و مثبت ممکن است مربوط به حضور الیه

محتوای باالی ترکیبات گوگردی را گزارش

پلیساکاریدی با بارهای منفی در دیواره سلولی

کردهاند ( Iranshahi et al., 2008; Kavoosi

باکتری گرم منفی باشد که از انتشار مواد تشکیل

and Rowshan, 2013; Divya et al.,
 .)2014مشاهده شده است که غشای سلولهای

دهنده روغن به غشای سلولی در غلظتهای

باکتریایی در حضور این روغن آسیب میبینند

پایین ممانعت میکند ( Zomorodian et al.,

.)2018

شکل  :3تشکیل هاله مهاری اطراف فیلمهای ( Gژالتین خالص)( GX ،ترکیب ژالتین و صمغ زانتان) و GXA
(ترکیب ژالتین ،صمغ زانتان و روغن آنغوزه) در باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus
 ATCC32592و باکتری گرم منفی Acinetobacter baumannii PTCC1797
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خواص سد میکروبی فیلمهای کامپوزیتی در

روغن عالوه بر خواص ضدمیکروبی توانستند سد

این مطالعه ،برای بررسی سطح نفوذ

میکروبی قوی را در فیلمهای به دست آمده

میکروارگانیسمهای محیطی از طریق غشاها

ایجاد کنند.

مورد بررسی قرار گرفت .ویالهای درپوش پیچ

به کارگیری ژالتین استخراجی از ضایعات

که با  GX ،Gو  GXAپوشانده شده بودند،

ماهی کیلکا عالوه بر صرفه اقتصادی و پاالیش

هیچ تغییر قابل مشاهدهای در کدورت نشان

محیط زیست ،در ساخت فیلمهای کامپوزیتی

ندادند ،در حالی که ویال شاهد مقدار بسیار قابل

بویژه پانسمان زخم گزینه مناسبی است زیرا

توجهی کدورت ایجاد کرد .با بررسی محیط

محدودیتهای مذهبی ندارد و از لحاظ بهداشتی

نوترینت براث از ویالهای مختلف که روی

نسبت به ژالتین گاوی از امنیت باالتری

محیط آگار مغذی استریل پخش شده بود ،پس

برخوردار است .به عالوه با افزودن زانتان به این

از  20ساعت انکوبه شدن ،در پتری دیش با

فیلمها ،ویژگیهای مکانیکی آنها در این جهت

تلقیح از ویالهای شاهد ،رشد متراکم

بهبود یافت و با ترکیب روغن آنغوزه فعالیت

میکروارگانیسمها مشاهده شد .از ویالهای تحت

ضدمیکروبی ،ضدبیوفیلمی و سدمیکروبی این

پوشش ژالتین خالص دو کلنی میکروبی مشاهده

فیلم ها بسیار تقویت شد که برای استفاده در

شد و فیلمهای  GXو  GXAرشد میکروبی

پانسمان زخمها ایدهآل به نظر میرسد.

نشان ندادند .میتوان گفت که افزودن زانتان و
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Abstract
Today, the use of natural materials in wound dressing has attracted more
attention that can overcome the serious environmental problems caused by
conventional synthetic materials. In this study, first gelatin was extracted from
Caspian kilka fish waste and then used to make composite films in pure form (G),
in combination with xanthan (GX) and Anghouzeh oil (GXA). Mechanical
properties, swelling index and surface morphology of the films were investigated.
The antibacterial and anti-biofilm effects of G, GX and GXA films were also
evaluated. The highest tensile strength was recorded for GX film
(37.30±0.59MPa) and the lowest value was recorded for pure gelatin film
(11.74±0.2MPa). For elongation at break, the highest value was measured in
GXA film (54.87±0.21%) and the lowest was in G film (15.61±0.68%). The
highest swelling index was recorded for GX film at 300±15.3%. GXA film
presented the highest antimicrobial and anti-biofilm activities. The results of
these study showed that the film made of gelatin in combination with xanthan and
Anghouzeh oil has ideal mechanical and antibacterial properties to use in wound
dressing structure.
Key words: Kilka Gelatin, Xanthan, Anghouzeh Oil, Composite Film, Wound
Dressing.
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