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ی اتانولی  ی حاوی عصاره ارزیابی ترمیم زخم و خواص ضد میکروبی پانسمان زخم هیدروژلی نشاسته

 پروپولیس در موش صحرایی

 
 5کفایت، امیرحسین 4، سپهر نوید3، مسیب قرخلو2نیا محمد رفیعی، 1نیا اصغر اسکندری

 
 

چکیده

ها،  گری، نوعی پانسمان هیدروژلی تهیه کرد که از نظر ویژگی هدف از انجام تحقیق حاضر این بود که بتوان با ترکیب نشاسته و پروپولیس به روش ریخته مقدمه:

 .ها ندارد ی میکرواورگانیسم های ایجاد شده به وسیله آلودگی های موجود، توانایی محافظت مطلوبی را از صدمات و برای درمان زخم مناسب باشد. پانسمان

وزن خشک نشاسته به آن افزوده شد.  611/01و سپس گلیسرول با نسبت  تقطیر مخلوط بار دو آب با ذرت ی نشاسته از مشخصی  نسبت فیلم، برای ساخت ها: روش

 از استفاده با آن ویژگی و گری گردید و ساختار درصد به محلول اضافه و در یک قالب تفلونی، ریخته 6و  2/1، 22/1های  ی اتانولی پروپولیس تهیه شده با نسبت عصاره
 .گرفت قرار بررسی مورد حیوانی آزمون و( SEM یا Scanning electron microscope) پویشی الکترونی میکروسکوپ میکروبی، ضد خواص

ی زخم گروه  داری در اندازه های به دست آمده، اختالف معنی طبق یافته غلظت پروپولیس، افزایش یافت.خواص ضد میکروبی پانسمان زخم با افزایش  ها: یافته

 .(P < 12/1ی اتانولی پروپولیس و گروه شاهد وجود داشت ) ی حاوی عصاره پانسمان شونده با هیدروژل نشاسته

 .باشدهای سطحی مؤثر  تواند در کنترل عفونت زخم می اتانولی پروپولیس، ی ی ذرت حاوی عصاره پانسمان هیدروژلی نشاستهاستفاده از  گیری: نتیجه

 پروپولیس، پانسمان زخم نشاسته، واژگان کلیدی:

 
ارزیابی ترمیم زخم و خواص ضد میکروبی پانسمان زخم  .نیا محمد، قرخلو مسیب، نوید سپهر، کفایت امیرحسین نیا اصغر، رفیعی اسکندری ارجاع:

 6400-6404(: 024) 92؛ 6991مجله دانشکده پزشکی اصفهان . ی اتانولی پروپولیس در موش صحرایی ی حاوی عصاره نشاستههیدروژلی 

 

 مقدمه

یتوانآسیبیاپاارییپوساعوااوان اه  اج  ی اجهارامیزخم

توا دسببباجخراهاف اا نهایفیزیکیوشیمیاییاسعومیآسیب

هاایموواو تتوا اایی.پا سمان(1-2)شهایطفیزیولوژیکبدنشو 

واوازا ررابجصورتمرلوب دار د.تفااوتولوییهیازآلو یی

هااآنوملکه بیش هویا م رواتهاتمانپا سی هادهتشکیلموا 

خاصایزخامبابایدپا سما یتموا از دامهه ماید.میرامشخص

م ااسبیهفعتخواهدقهارآنرویبه ج پا سامان(3)باشاد بایاد.

یزخمراوذب ماید.یهمومهطاوبتهشحاتای ا شدهبجوسیلج

 گهداش نمحیطوودمچسبادییبجهاگامتعویضتبهایتسهیع ر

.(4)تهمیمزخمبسیارمؤثهاسع

 جازآن(5)سا اریدهاتموا  ر س هسوغیهسمیهس ادپلی

هاایم ازاتشاکیلتوانبج شاس جاشاره ه  جازقسامعوملجمی

ی اربه هایبهاازآن جاسعموا یازیکی شاس ج.(6)شدهاسع

و شاعسالو یبهایبس هتیمهادسیهاازوملج اربسعیمخ لف

سعیزویهیپذبیتخهسعیزعیاهم.شو یپا سمانزخماس فا هم

بجتمش قاتآنایو وسانیما اد شاس جت یعیطبیمههایپلیسازیار

یهیپاذدییذشا جباجولاعت دیاز و هاجشیبیطورقابلتووه

 مقاله پژوهشی
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دیااب ادابا.(3ت7)اساعافازایشیاف اجمرلاوبیکیولوژیخواصب

 رمور پوششزخمترو دبهباو زخاموا اوا یاساسیهایژییو

وه ی رمانزخممور تووجقهارییمخ لفپا سمان ر س هسبها

ازتاا اون.جشاو خواصا اوا  شاسا ج ر  اهیهف اتوالوهبهآن

یجیاهپاپا سامانزخامبادیاتولیفاهآوروهاعیمخ لفیههایمس

.(8)شدهاسعس فا ه شاس جا

پهوپولیستیکیازمحصوالتوا بیز بوروسلاسع جز باور

.ازلحاا ته یابتپهوپاولیسباج ادوهعیادز ایی ادوتولیدمی

 لیل ارابو ن رصدباالییازفالو وئیدهاتخاواصدادمیکهوبایت

.ازوملاجفالو وئیادهات(9)ا سایدا یقاوی ار ددال هابیوآ  ای

شاااخ ییزیساعتواناسیدهایفاولیاکرا اامباه  اجو یفاجمی

 رصاد33پهوپولیسرابهوهده ار د.بجطورطبیعیتپهوپاولیساز

هاایداهوریتآروماتیاکو رصدچهبای13 رصدصمغت53مومت

 .(13)موا معرهییاهیتشکیلشدهاسع

یفیلمهیادروژلیازته یابهدفازا  امپژوهشحادهتتهیج

یاتا ولیپهوپولیسوسپسبهرسیتأثیهپهوپاولیس شاس جووصاره

تانبهرویویژییددمیکهوبایوتاهمیم ااادیی رمحایط رون

.شدهبو هایتهیجفیلم



 ها روش

تآمهیکا(تیلیساهو بادونآبSigma-Aldrichیذرت)شه ع شاس ج

تآلماان(تپهوپاولیستهیاجشادهاز اادو اراناصافهانتMerck)شه ع

باجتآلماان(وآب وباارتقریاهشادهMerck رصد)شه ع96اتا و 

مور اس فا هقهاریهفع. مو جسازیآما هبهایحال ما ور

یذرتاز شاسا ج رصدوز ی/ح می2وهعساخعفیلم یز

تاامغااطیسیهمزنبجم هزیهی هباآب وبارتقریهشدهبجوسیلج

 قیقجهام ر ور633باسهوعیها ویسا  ی روج95±2 مای

 قیقاجتیلیساهو باجوااوان اهم23پساز.شد ا هوحهارتز ه

وزنخشک شاس ج رهمان مااباجمحلاو 133/43 اادهبا سبع

هااییاتاا ولیپهوپاولیستهیاجشاده ر سابعادافجشد.وصااره

25/3(2Sت)5/3(3Sو)1(4 رصدSبا شاسا جمحلاو یه یادو)

یپایاا یتج قیقجبهرویهمازنقاهاریهفاع. رمهحلا63بجمدت

یهیشادوباجم هریخ جسا  ی13×13هایتفلو یمحلو  رقالب

ی روااج43ساااوع ر مااای16ما ااورخشااکشاادنتبااجماادت

یها  رآونقهار ا هشد.سا  ی

هاایتخعت مو اجغشایهای مو جشااسیشکلیمشاهدهبهای

هبهیدهشادم سا  ی1×1مور آزمایشپسازخشکشدن رابعا 

بجما ور یه یاد. هایپوشاشغشاامااسبتسار ودوحای ا و

ازاس فا هباتخعغشاهایی مو جوهدیبهشوروییسپسسر 

Scanning electron microscope)پویشایالک هو یمیکهوسکوپ

تصویهبه اریشد.(SEMیا

هاایهیادروژلیتروشبهرسیخواصددمیکهوبیفیلموهع

(ماور اسا فا هقاهاریهفاع.باجDisk diffusion یفیوژن) یسک

هاایماور م اهاز مو اجمیلی13هاییبجقرهیپا چهت یسکوسیلج

یسوسپا سایونمیکهوبایتچااد لاو ی  هودایه ید.باهایتهیاج

یباا  هیاسا افیلو و وساورئاوسوسااو ج24خالصاز شاع

همفیزیولوژیاس هیلحالشادیحاویساشهیشیا لی ر اخللولج

بج ساعآیاد.ساواپ5/3McFarlandتا دروتیمعا  اس ا دار 

اسااا هیلآغشااا جباااجسوسپا سااایونمیکهوبااایباااهرویمحااایط

Mueller-Hinton Agarهاایبجصورتچمای شع ا هشد.فیلم

هاا  قا یافعوبجمادتیپاسرویاینمحیطهیدروژلیبجوسیلج

یها  ر اخالا کوبااتورقاهاریسا  ی روج36ر مایساوع 24

ImageJافازاریودمرشدبا  هیای ا شده ر همیهفع.قرههالج

 ییهییه ید.ا دازه

یاهوه وباجتثیهاتپا سمانهیدروژ سااخ جشادهأبهرسیتوهع

وتعادا شادا  اامیباجروشتصاا فیهیای. مو اجباو آزمایشی یااز

.هاهیاهوهدییه محاسبجت رصد95اانیباسر اطمازیمور  یها مو ج

یاها ویساا  ی رواج25ی اج ر ماابو س اریورتاز ژا 6شامل

هاایبااحباجویهادار گیکیوتاارییروشااایسااو جوازه یها وره

.شاد د شیتغذیاجمخصوصحیوا اتآزمایشگاهیوآبآشامید یلولج

ونی  اامهاتحاعتزریاد رونصافاقیاب داموشتزخم ا یبجما ورا

.یهف اادقاهارلاویهمی باهیاهمیلیم53و143 وزبابیتهتبجنیالزیزا

 وتاهشدوپسازآغش ج اه نپوساعباامحلاو وانیپشعحیموها

 ویم اهوباجفاصالجیساا  کیاقرهبجبهش ویچیبج مکقنتیب ا 

.دیایه  اا یاوانیاوراساعحپها رسمعچم هازس ونمهههیسا  

باهایو(1S شاسا ج)یدروژلییهوهاو ازپا سمانهبهایتوهع رمان

(4S)سیپهوپاولیاتاا ولیوصاارهییهوه ومازهیدروژ  شاس جحااو

واادقاهاریهف یابیاماور ارز14و7ت1یروزها رهایهوه.شداس فا ه

ساجیمقاگهیکادیبااشااهدوشیآزماایهاا سعآمده ریهوهجبجی  ا

.شداس فا هImageJفزارطو زخماز همیهیی.وهعا دازهدییه 

16ی ساخجSPSSافزار ر همANOVAاس فا هازآزمونباها ا ه

(version 16, SPSS Inc., Chicago, IL) قاهارلیاتحلوجیات زمور

.شدیهف ج  ه رها ا هی اریمعاسر واوانبجP<35/3.یهفع



 ها افتهی

ساروحها ارایفیلماین ج ا  شانشاهدهایفیلمریزساخ ار

وSEMازفاه حاصالوخلالیو اجهیچوبو یکاواخ یوصاف

سار .(BوAهاایقسامعت1 شد)شاکلمشاهدهها رآنته ی
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بهآمادهساخ اریهیدروفوبتفیلمرویی باهرابعادیساجو اصافت

.(DوCهایتقسمع1 ا )شکل شانفیلمسر روی




 Scanning electron microscope عرضی مقطع و . سطح1شکل 

(SEM )پروپولیس مختلف درصدهای با زخم های پانسمان 
AوB:خالصتی شاس جهیدروژلیفیلمCوD:رصد1حاویفیلم 

پهوپولیسیوصاره



 اجحاا یازآنباو هاافایلمددمیکهوبی  ایجبهرسیاثهات

دادفالیتاثاهاتپلیتبا ارابو نته یباپهوپولیسیووو وصاره

هاایباج ساعیاف اجبهاسااس ا .باالییراازخو  شانمیکهوبی

ر اافازایشمعاایما هبجپهوپولیستیوصارههایحاویفیلمآمدهت

ها رمحیط شع رمقایسجباز ار دییرشدبا  هییمساحعهالج

بادونی شاسا جفایلم(.P<35/3)یه یادهایبدونوصارهبافیلم

یو جاثهباز ار دییبههیچ(ت2S) رصد25/3وغل ع(1S)وصاره

. داشاعاورئاوسیلو و وسواسا افاشهیشایا لیهایویبا  هیر

مما عاعازرشادباجوااوانمعیااراثاهاتدادیبهرسی  ایجهالج

 شااان ا  ااجسیپهوپااولیاتااا ولیبا  هیاااییفاایلمحاااویوصاااره

باااهرویباااا  هی(4S) رصاااد1بیشااا هینتاااأثیهبااااغل اااع

باهرویساپسوم همیلی72/6±84/3اس افیلو و وساورئوسبا

الزمبجذ اهاساع.بو م همیلی32/2±21/3بااشهیشیا لیبا  هی

(باهای3S رصاد)5/3یباز ار ادییازرشاد رغل اع ج احیج

اورئااوسبااجتهتیاابواساا افیلو و وساشهیشاایا لیهااایبااا  هی

م هبج سعآمد.میلی46/2±65/3و18/3±12/1

رو دبهبو یابعا زخمای ا شاده رماوشآزمونحیوا یت ر

مساحعزخاممور بهرسیقهاریهفع.بدینتهتیبتروز14پساز

یاتاا ولیحاویوصارهیبافیلمهیدروژلی شاس جهایی ج رموش

 سابعباجیاهوه اریرا اهشمعایپا سمانشدهبو  دتپهوپولیس

 جباایحعزخم ریهوه؛بجطوری جمیا گینمسا شان ا شاهد

شادهیپهوپاولیسپا سامانیحاویوصاارهفیلمهیدروژلی شاس ج

هیادروژلیپا سامانم هو ریهوهی جمیلی25/12±49/2بو  دت

م اهباجمیلای38/25±12/3بو  ادتیخالص ریافع اه ه شاس ج

(.2 سعآمد)شکل




و ی خالص  هیدروژلی نشاستهاثر بهبودی زخم در گروه پانسمان . 2شکل 

 ی اتانولی پروپولیس ه ی حاوی عصار پانسمان هیدروژلی نشاستهگروه 



حیوا ااتی شاان ا تمرالعجمدتطیبهرسیرو دبهبو یزخم

قاهاریهف اجیحاویپهوپاولیسهیدروژلی شاس ج جتحعپا سمان

 اریسهوعبهبو یبه اهی سابعباجیاهوهبجصورتمعایتبو  د

 وبالیایبج ساعآمادهباهایهاههاییاف جتشاهد اش اد.همچاین

پا سامانهایموشزخم جحا یازآنبو تروز14مدتطییهوه

شاادییوومااعتحالااعیاتااا ولیپهوپااولیسوصااارهشاادهبااا

 اشع.شاهدیهوهشدییبه هی سبعبجپا سمانخشک



 بحث

یا ا دنوواملددمیکهوبای ری رزمیاجهایزیا یتالشامهوزه

یمرالعاجما اورباج رحا ا  ااماساع.هاپا سمانوهاپوشزخم

ازسر SEMیهاتتصاویهیبجوسیلجفیلم رریزساخ اریتغییهات

ازشادهآماا ههاایفایلمیهماجتوپاویهافیت سامومقرعوهدی

 ر.یاتاا ولیپهوپاولیسیهف اجشادذرتحاویوصاارهی شاس ج

فیلمرویبهواقعت  اج ار وواو ما اادیتپاجهایبهوس گیسر 

تاماا(11)باشادمایقسامعاین رچهباسیدووو ی هاده شان

رت شان ا  اجسار یذهایحاوی شاس جیشاهدازفیلم مو ج

 باشد.یپهوپولیسمیههایحاویوصارتهاز مو ج مو جصاف

وددمیکهوبایم عد ا  امشدهتخواصهایبهاساسپژوهش

وواو تووجمحققانبو هاسع.هموارهمور پهوپولیسطبیعیبو ن

بااخاواصفااو وکیاامیسادیته یباتفعا ما اادفالو وئیادتاسا

اتا ولیپهوپولیستیبا  هیایی روصارهعشدهما ادددمخ لفثاب

سااز پاذیهمایهااامکاانامکاناس فا هازآنرا رقالابایانفایلم

واشهیشایا لیاس افیلو و وساورئوسهای. ا ه با  هی(13-12)

بااولاوییهیاز رارتباا تباشااد جواملچادین و بیمااریمای

 هیدروژلی پانسمان

 خالص ی نشاسته

پانسمان هیدروژلی 

ی  ی حاوی عصاره نشاسته

 اتانولی پروپولیس
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 و همکاراننیا اصغر اسکندری پروپولیس اتانولی یعصاره حاوی ینشاسته هیدروژلی زخم پانسمان
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  ااایجمرالعااات یبهخااور اراسااع.ازاهمیااعزیاااوفو ااعزخاام

TorlakوSert(14)وMandalوMandal(15شاااان ا  اااج )

قابلیاعمهااررشاد ی وساانت رفایلماتاا ولیپهوپاولیسیوصاره

واشهیشیا لیرا ار .اس افیلو و وساورئوسهایشایعبا  هی

های اشیازتهوماوهایپوس یبجویژهوفو عمدیهیعوفو ع

ایبهخور اراسع؛باجطاوری اجاماهوزهسوخ گیتازاهمیعویژه

بیوتیکیتوایگاههایآ  یهاباموا طبیعی ر اار رمانی رمانارایج

پا سامان شاان ا  اجتحقیادحاداه  ایجایپیدا ه هاسع.ویژه

قابالتاووهی رتاأثیهیاتا ولیپهوپاولیستوصارهییحاو شاس ج

پاایشازایاانت ااجاسااعایاان رحااالی. اشااعهااابهبااو یزخاام

de Almeidaیوصاارهبج قاشتیبالیاییکمرالعجوهمکاران ر

.(16)هااشاره ه هبو  دزخم ربهبو یاتا ولیپهوپولیس

یاتاا ولیوصاارهیحااوی رپژوهشحادهتپا سمان شاس ج

خواصددمیکهوبیمحسوسیرا شان ا  اجباج لیالپهوپولیس

باشاد.باجمایووو فالو وئیدواسیدسیاامیکمووو  رپهوپولیس

 ا اه  رتوا دمیپا سمانهیدروژلیترسد جاس فا هازاین  همی

.یه  واقعمؤثههایسرحیزخموفو ع



 تشکر و قدردانی

باشاد.مای195383ییحادهبهیهف جازطهحتحقیقاتیبجشمارهمرالعج

اصافهانپزشکیولوم ا شگاهیی ا ش وقاتیتحقی جی مازوسیلجبدین

 .آیدتشکهوقدر ا یبجوملمیتپژوهشاینمالیبجوهعحمایع
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Abstract 

Background: In this research, we intended to fabricate hydrogel wound dressing by solvent-casting method with 

combination of starch and propolis, which is suitable for wound due to their suitable properties. Current wound 

dressings do not have capability of protecting wound from injuries and microorganism contaminations ideally.  

Methods: For preparation of film, a certain amount of corn starch was mixed with deionized water and followed 

by the addition of glycerol in a specific ratio (4/10 dried weight of starch). The ethanolic extract of propolis was 

added to the aforementioned solution in ratios of 0.25, 0.5, and 1 percent. The obtained mixture was casted on 

polytetrafluoroethylene (PTFE) mold and their structure and features were characterized using mechanical 

properties, scanning electron microscope (SEM), and antimicrobial activity. 

Findings: The antimicrobial properties of the wound dressing showed significant improvement by increasing of 

propolis concentration. There was a significant difference about the rate of wound healing in group of hydrogel 

dressing of starch and hydroalcoholic extract of propolis compared to other group (P < 0.05). 

Conclusion: According to our findings, nanosilver dressing can be effective in controlling superficial wound infection. 

Keywords: Starch, Propolis, Wound dressing 
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