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  8931 مهر مچهار ی/هفته504 ی/شمارهمهفتو  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 22/1/7931: چاپتاریخ  73/6/7931تاریخ پذیرش:  71/4/7931تاریخ دریافت: 

  
 بررسی اثر افزودن کیتوزان به زغال فعال در تجمع پوستی زغال فعال در مدل موش صحرایی

 
 3، آناهیتا فتحی آذربایجانی2پاشازاده، نادیا 1تهمینه پیروی

 
 

 چکیده

سمی در بدن، بسیار مورد توجه قرار به علت قدرت جذب باال، به ویژه جذب مواد که شود میگفته با سطح تخلخل باال  کربنیبه گروهی از مواد  ،ربن فعالک مقدمه:

ی حاضر، با هدف گردد. از این رو، مطالعهاست ترکیب زغال فعال با برخی مواد، منجر به افزایش قدرت جذب آن می دارند. از طرف دیگر، برخی مطالعات نشان داده
 .انجام گرفتبررسی اثر افزودن کیتوزان به زغال فعال در تجمع پوستی زغال فعال در موش صحرایی 

هر روز  ،روز 71به مدت تایی تقسیم شدند. 9تایی و یک گروه 4و در سه گروه هیه ت Wistarموش صحرایی نر بالغ نژاد سر  71ی تجربی، در این مطالعه ها:روش

 ،به سطح پوستبه  درصد 1به گروه سوم فقط ژل کیتوزان  ،درصد 1ژل موضعی کیتوزان حاوی کربن فعال وم به گروه د ،محلول کربن فعالاول به گروه  بار یک
ی تیمار شده به صورت ناحیهپوست  در نهایت، ای انجام نشد.مالیده شد و در گروه چهارم، مداخلهمتر مربع سانتی 7های صحرایی به مساحت موش یقسمت خلفی تنه

 .و میزان جذب کربن فعال در چهارگروه تعیین و مقایسه گردید دش آمیزیرنگائوزین  -از هماتوکسیلیناستفاده  و باموضعی بریده 

بیشترین تجمع  .ها دیده نشدداری بین آنبود و اختالف معنی 1/71± 3/4 و 1/29 ± 9/1به ترتیب  گروه زغال و کیتوزاندو میانگین تجمع و نفوذ زغال در  ها:یافته

 .های التهابی در گروه کیتوزان و زغال فعال مشاهده گردیدو نفوذ زغال و تجمع سلول

تواند منجر به افزایش جذب پوستی زغال فعال در موش شود. از این رو، در موارد نیاز به جذب زغال فعال همراه با کیتوزان، می استفاده از ژل موضعی گیری:نتیجه

 .تواند کمک کننده باشدبه احتمال زیاد ترکیب این ماده با کیتوزان می باالی زغال فعال،

 کیتوزان، زغال فعال، پوست، موش صحرایی نر واژگان کلیدی:

 
 بررسی اثر افزودن کیتوزان به زغال فعال در تجمع پوستی زغال فعال در مدل موش .پیروی تهمینه، پاشازاده نادیا، فتحی آذربایجانی آناهیتا ارجاع:

 7117-7116(: 141) 91؛ 7931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . صحرایی

 

 مقدمه

متشکل از کربن    نرص رر     (،Activated charcoal)زغال فعال 

د  آب    ،ناشر.  ایر  کبکیر مزه مین    نینی، پ د  سیاه، نسیا   یز

دا ای مساحت نیشرتبی  ،ناش.  ای  مادهنامحل ل می نیشتب م اد حالل،

حا ی  ،گبم از ای  کبکی میلی 1ط  ی کص ص ن ؛ناش.نسبت نص  زن می

اسرت ناعر  شر.ه  ، یژگی  ای  استمتبمبنع  1111نبانب نا  یمساحت

  های خر  اکی کص از ای  کبکی  د  پزشکی نبای د مران مسرم میت

دا  های مهم د ج ش.ه د  لیست  جزء ،دا  یی استفاده ش د  ای  ماده

   (1) ناش.دا  های اساسی سازمان نه.اشت جهانی می

د     نیرز های کبن  فعال د  انگلستان نص عن ان آنتییتینیسک 

ها   .  کپسرر لنررای کررا نبد دا هررای   دهنفررو   نا احتی د اد  مرر 

عنرر ان دا  ی نرر. ن ص د  نیشررتب کشرر  ها نرر ،هررای ایرر  مررادهقبص

  شر ن.می اسرتفاده پادزهب   نفو ض.   اسهال ض. عن انص ن ای،نسخص

های دا  یری مسرم میت د مانی های  ش جایگزی  دا   ای  ،امب زه

 ( 2) ش.ه است Ipecacنا استفاده از 

سرم م    ،کا نبد کبن  فعال  ا د  جربب عف نرت ،نبخی مباجع

ثب ؤهرای م جر د د  محرل زخرم مرسایب م اد متبشحص   نیرز آل دگی

ممک  است ناع  کاهش  ش. میکب نی  ،دانن.  استفاده از ای  مادهمی

ع.م   های میکب نی ک سط کبن  فعال د  محل نص علت جبب کل نی

یبا  ض. میکب نی   ض. قا چی د  محل زخرم نیاز نص استفاده از کبک

 مقاله پژوهشی
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کرص کرا نبد زیرادی د  اسرت از جملرص مر ادی کبن  فعال،  ( 3) ش د

ای  ماده ک انایی ج.اسرازی ؛ نص ط  ی کص آب آشامی.نی دا د یکصفیص

Pseudomonas aeruginosa   Escherichia coli هررای  ا از آب

نرا  منفری    نراهای نی  میکب ا گانیسم یدافعص نا  ج دآشامی.نی دا د  

ها ک سط نیب های  ان.  الس نص ذ ا  سطح کبن  فعال، میکب ا گانیسم

جرایی کرص نیب هرای الکتب اسرتاکی   شر ن.  از آنکبن  فعال متصل می

های داخررل آب  ا نررا ها   میکب ا گانیسررمامکرران ج.اسررازی ناخالصرری

ا زان قیمرت نربای  یای  مرادهک ان از ده.، میاکصال نص سطح کبن  می

  (4-5) های م ج د د  آب استفاده نم دج.اسازی میکب ب

کربن  فعرال نربای د مران خرا ش پ سرت،  ،نص ر    م ضعی

  د  نرص کرا  مریص عف نت، زخم   س زش ناشی از گزش حشبا  نر

کرا  ص ضمادهای کبن  فعال نبای جبب سم م از پ ست ن ،ط   سنتی

زدایی د  مباکرز نربای سرم ،پ سرتی کربن  فعرالهای   د  ماس می

جبب پ سرتی ی علمی د  زمینص یهیچ مطالعص ، امازیبایی کا نبد دا د

 ، از  یژگریکربی  عور  نر.نعن ان نز گص ن ،آن  ج د ن.ا د  پ ست

مایعرا     یکرص امکران جربب د  طبفرص ی نبخ  دا  استنف ذپبیب

های کباکینری ز سرل لمتشرکل ا ،سطحی پ سرت یگازها  ا دا د  الیص

از کنر.  نف ذناپبیبی نب   ی پ ست ایجراد می یکص الیص استفشبده 

گیبد جبب پ ستی دا  های م ضعی نا ای  نظبیص ر    میای    ، 

مان.   جربب سیسرتمی  های سطحی پ ست ناقی میکص دا   د  الیص

کنر.   گراهی دا   همیشرص رر.ن نمی ،ای  نظبیص اما ،نخ اه. داشت

  ( 6) ش دجبب خ ن می ،از مصبف م ضعی نب   ی پ ستپس 

عنر ان ص نراسرت کرص  د یرایی أطبیعی نا منشی ی  ماده ،کیت زان

های آن، نص نظرب نا ک جص نص  یژگی  گیبد م  د استفاده قبا  میحامل 

از آن جرایی کرص داشرتص ناشر.  د  جبب دا   ثبا  افزایشی  س. امی

کر  اسرت د  افرزایش کرأثیب کق یت جربب پ سرتی زغرال فعرال مم

ی دا  های همباه   یا کق یت اثب کبی  فعال نقش داشتص ناش.، مطالعص

حاضب نا ه.ف کعیی  اثب افز دن کیتر زان نرص زغرال فعرال د  کجمرع 

  پ ستی زغال فعال د  م.ل م ش رحبایی انجام گبفت

 

 هاروش

سرص  Wistarسب م ش رحبایی نب نرال  نرژاد  16ی کجبنی، د  ای  مطالعص

 کهیرصدا  سازی  یدانشک.هی حی انا  النصاز  ،گبم 251-311ماهص نا  زن 

گباد ی سرانتید جرص 22 ± 2های پالستیکی   د  دمرای   د  داخل قفس

 د  غربا   آب نرص آزاد هرای ررحبایی، دستبسریم ش  شر.ن. نگه.ا ی

 هرای ررحبایی نرصمر ش ،د  طی مر.  مطالعرص داشتن.  استان.ا د شبایط

ر    ج.اگانرص هرب کر.ام د  یر  قفرس   د  شربایط یکسران از نظرب 

ن. کرص نگهر.ا ی شر. گباد(ی سانتید جص 23)   دما د ر.( 65)  ط نت

 طی م.  م.اخلص، ی  م ش از گب ه شاه. کلف ش. 

گب ه ک زیع ش.ن.   د  چها ها، نص   ش کخصیص کصادفی نم نص

نرص  Moserهای رحبایی نا دسرتگاه م ش یم های قسمت خلفی کنص

نص مر.  پس از ض. عف نی   متب مبنع کباشی.ه ش.ن.سانتی 1مساحت 

نرص گرب ه  ،محل ل کربن  فعرالا ل نص گب ه  نا  هب   ز ی  ،  ز 11

نرص گرب ه سر م  ،د ر. 5ژل م ضعی کیت زان حا ی کبن  فعال  م د

  د  نص پ سرت کباشری.ه شر.ه مالیر.ه شر.  د ر. 5فقط ژل کیت زان 

  زه،  11ی م.اخلرصنع. از انجرام  ای انجام نش. گب ه چها م، م.اخلص

  کحت نیه شی ن. های رحبایی ی  نص ی  از قفس خا ج ش.م ش

 ،نعر. از نیه شری کامرلهرا م شکنفسی ک سط کلب فبم قبا  گبفتن.  

هرای نرص پشرت جهرت نبداشرت پ سرت الیرص ،مخص ص ی  ی رفحص

نبش ک سط کی  جباحی نب   ی پ ست حیر ان  د م   د م ثانت ش.ن. اپی

   متب مبنع نبداشتص ش. سانتی 1پ ست نص مساحت  ،سپس  داده ش.

د  دمرای اکران نرص  د رر. 11د  فبمرالی   پ ست نبداشت ش.ه،

، سرازیثانت  نص منظر   پاسراژ نرافتی )قبا  داده ش.ساعت  22م.  

یش پب سس   نص دستگاه کها نم نص( آغشتگی   سازیگیبی، شفافآب

گیبی شر.ن.  ها قالر یا اک ککنیک ن منتقل ش.ن.  نع. از پاساژ، نم نرص

میکب متررب کهیررص   نررا  6هررا نرربش نررص ضررخامتسررپس، از قال 

از نظب کجمرع کربن  ها آمیزی ش.   نبشائ زی   نگ -هماک کسیلی 

نرا   های پ سرتی نب سری های سیاه  نگ د  الیصفعال نص ر    ک ده

شر.ن.  همننری ، میرزان انتشرا  یرا نفر ذ آن د  ایسص پ ست سالم مق

مر  د نب سری قربا   Motic2افرزا  های پ ست نا اسرتفاده از نبمالیص

 SPSS افرزا از نربم ،دسرت آمر.هص نر یهاداده یسصیمقا ینباگبفت  

  استفاده ش.( version 16, SPSS Inc., Chicago, IL) 16ی نسخص

 یسرصیمقا ی  نربا ی غیب پا امتبیر هااز آزم ن ها،نبای  اکا ی داده

  استفاده ش. Mann-Whitneyاز آزم ن  ،هاداده

 

 هاافتهی

 .ه است  آم 1چها  گب ه م  د مطالعص د  شکل های التهانی د  کجمع سل ل

 

 
 . مقطع پوست بعد از انجام مطالعه در چهار گروه 1شکل 

 ×( 11نمایی )با بزرگ
(A ،گب ه کیت زان   زغال فعال :B،گب ه زغال فعال نص کنهایی : 

C ،کیت زان نص کنهایی :D).گب ه شاه : 
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ی های ایمنی اعرم از ن کب فیرل کرص نشران دهنر.همطانق شکل، سل ل

ناشرن.، ها کص نیانگب التهاب مزم  د  محل کیمرا  میالتهاب حاد یا لنف سیت

 زغرال د  گرب ه زغرال   کیتر زان میانگی  کجمع   نفر ذ  ش ن. دی.ه نمی

ن دکص از نظرب آمرا ی  1/11 ± 9/4 زغال نص کنهایی گب ه د    1/23 ± 3/2

 ( 1-2های ش د )شکلها دی.ه نمیدا ی نی  آناختالف معنی

 

 
 . میانگین تجمع و نفوذ زغال فعال2شکل 

 

زغال، نیشتبی   -د  گب ه کبکی  کیت زان زغال: -گروه کیتوزان

های مشاه.ه گبدی.  د  ای  گب ه، زغال عال ه نب کجمع د  سل لنف ذ 

ی گبان ل زا د  نافرت د م نص  یژه د  طبقصهای طبقا  مختلف اپیالیص

ی د م نیز ک سط ماکب فاژها فاگ سریتص شر.   کعر.اد زیراد همبن. الیص

ماکب فاژها نا فاگ ز م سیاه د  د م دی.ه ش.  همننری ، کجمرع زغرال 

های غالف نیب نری مر  )معرادل طبقرا  خرا دا    ی الیصهاد  سل ل

 ( 3د م پ ست( مشاه.ه گبدی. )شکل نازال اپی

 

 
: تجمع زغال در Aزغال فعال.  -. مقطع پوست در گروه کیتوزان3شکل 

: تجمع زغال در فولیکول مو B، ×( 4نمایی فولیکول مو )بزرگ

ها نشانگر فلش-: تجمع زغال در فولیکول مو C، ×( 11نمایی )بزرگ

ماکروفاژها با فاگوزوم )حاوی زغال( در داخل سیتوپالسم به تعداد زیاد 

: تجمع زغال در فولیکول D، ×( 41نمایی )بزرگ -باشدی درم میدر الیه

 ×( 111نمایی مو در گروه کیتوزان و زغال فعال )بزرگ

د م   هرای اپری پی الیص، نمای میکب سک4شکل گروه کیتوزان: 

دهر.  د  گرب ه کیتر زان، د م پ ست م ش رحبایی نرب  ا نشران می

های عبضی   م  ب ف لیکر ل مر  دیر.ه شر. کرص کع.اد زیادی نبش

ده. میزان گبان ل د  مقایسص نا گب ه کبکی  کیت زان   زغال نشان می

 خیلی کم است 

 

    
های پوست موش صحرایی نر الیه: تصویر میکروسکوپی A. 4شکل 

های عرضی و مورب درم و درم. در این مقطع، تعداد زیادی برشاپی

ی سیاه( در مقایسه با شود که میزان گرانول )دانهفولیکول مو دیده می

: تصویر B، ×( 4نمایی گروه کیتوزان و زغال خیلی کم است )بزرگ

درم. در این مقطع، های اپیمیکروسکوپی پوست موش صحرایی نر الیه

شود. دیده می×  111نمایی درم به خوبی با بزرگی گرانولوزای اپیطبقه

 ×( 111باشد )ی گرانولوزا میها بسیار کم و تنها در همان طبقهمیزان گرانول

 

، نمای میکب سک پی پ ست م ش رحبایی 5شکل  گروه زغال:

ط   کرص مشراه.ه همراندهر.  د م   د م  ا نشران میهای اپرینب الیص

گبدد، میزان   عمق نف ذ زغال نسبت نص گب ه کیت زان کمتب اسرت می

د م پرب از ی گبان لر زای اپری(  د  ای  مقطع، طبقرصA   B-5)شکل 

ی د م نیز کع.اد زیادی ماکب فاژ نا زغال ش د  د  الیصگبان ل دی.ه می

 ×(  41گبدد )فاگ سیتص ش.ه )فاگ ز م( مشاه.ه می

 

  
های : تصویر میکروسکوپی پوست موش صحرایی نر الیهA. 5شکل 

درم پر از گرانول ی گرانولوزای اپیدرم و درم. در این مقطع، طبقهاپی

ی درم نیز تعداد زیادی ماکروفاژ با زغال فاگوسیته شود. در الیهدیده می

پوست  : تصویر میکروسکوپیB، ×( 41شود )شده )فاگوزوم( دیده می

ی درم و درم. در این مقطع، طبقههای اپیموش صحرایی نر الیه

درم، دو مقطع  یشود. در الیهدرم پر از گرانول دیده میگرانولوزای اپی

های آن تجمع زغال مشاهده شود که در سلولفولیکول مو دیده می

 ×(. 41گردد )می
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ها ر    د  ای  گب ه، کنها کمیز کبدن پ ست از م  گب ه شاه.:

 ( 6گبفت )شکل 

 

 
. تصویر میکروسکوپی پوست گروه شاهد که در آن هیچ تیماری 6شکل 

 صورت نگرفت.

 

های پ سرت های مختلف، الیصنمایید  شکل د  کنا  هم نا نز گ

 دهن. های م  نشان مید م   د م  ا نص همباه ف لیک لاپی

 

 بحث

ای  مطالعص، نا ه.ف کعیی  کأثیب افرز دن کیتر زان نرص زغرال فعرال د  

کجمع پ ستی زغال فعال د  م.ل م ش رحبایی انجرام شر.  د  ایر  

کرایی ک زیرع شر.ن.  د  4م ش رحبایی د  چها  گرب ه  16مطالعص، 

های م  د مطالعص، نص کبکی  زغال نص کنهایی، کیت زان نرص کنهرایی، گب ه

ها   ز نب   ی پ ست م ش 11زغال فعال نص م.  کبکی  کیت زان   

 ای انجام نگبفت  مالی.ه ش.   د  گب ه شاه.، م.اخلص

ی حاضب، نشان داد افز دن کیت زان نرص زغرال فعرال، نتایج مطالعص

د م پ سرت مر ش ررحبایی ی اپیناع  افزایش جبب زغال د  الیص

 ( 2ش د )می

زغرال فعرال نرص عنر ان های حرا ی ای، کأثیب پانسرماند  مطالعص

جاذب سم پین  طباحی   مطالعص ش.  د  ای  نب سری، زغرال فعرال 

آغشتص نص پنبص د  شبایط آزمایشگاهی د  معبض نبخی م اد قربا  داده 

ش.   میزان جبب آن، نب سی گبدی.  نتایج نشان داد کرص نرا افرزایش 

م.  زمان کماس، میزان جبب م اد ک سط زغرال فعرال نیرز افرزایش 

 ( 1یان. )می

گیبی ک ان نتیجصنا ک جص نص نتایج نص دست آم.ه از ای  مطالعص، می

کبد کص مصبف زغال فعال نص کنهرایی   نرص رر    پباکنر.ه د  آب، 

ناشر.   د  رر    د م پ ست میهای شاخی اپیقاد  نص نف ذ نص الیص

هرای مصبف نص ر    ژل نص همباه کیت زان، قاد  نص نف ذ نص ف لیک ل

ناش. های نافت همبن. پ ست میی د م   نیز الیصی م ج د د  الیصم 

  د  ر    ع.م شستش ی کامل ای  ماده از سرطح پ سرت، امکران 

ی د م  ج د دا د  نص عبا   دیگرب، کیتر زان نف ذ   کجمع آن د  الیص

کن.   ناعر  افرزایش عمرق ی جبب عمل مینص عن ان افزایش دهن.ه

  د  نبخی مطالعا ، نقش کیت زان نرص عنر ان ش دنف ذ زغال فعال می

های م ضعی کأیی. ش.ه ی جبب پ ستی د  فبم السی نافزایش دهن.ه

ی جربنی د  مکانیسم اثب کیت زان نص عن ان افرزایش دهنر.ه  (9است )

مطالعا  اخیب نب سی ش.ه است   نتایج، نشانگب افزایش نف ذپربیبی 

 (  11های پ ستی ن ده است )لم اد نا ایجاد سیالیت د  لیپی.های سل 

هرا، مصبف م ضرعی زغرال کربن  فعرال، امکران جربب ناکتبی

کبشحا    سم م م ضعی   م اد حارل از کخبی  نرافتی  ا فرباهم 

 61هرای نسرتب ای، کأثیب زغال فعال د  کبمیم زخمسازد  د  مطالعصمی

هرایی کرص کحرت نیما  نص ر    کبکیبی نا نقبه نب سی ش.  د  گب ه

 مان نا زغال کبن  حا ی نقبه ن دن.، میزان نهب دی نیشتبی حاررل د

های گبدی. کص ای  م ض ع نص جبب کبشحا  محل زخم، د  پانسمان

 (  11ناش. )حا ی زغال کبن  مبن ط می

های ر    زغال فعال، نص ط   معم ل، نص از آن جایی کص ماس 

شر د  بم لص میهای دیگب فر    کبکیبی   نص همباه نبخی اکسپیانت

ی جربنی د  فربا  ده  جر د از ای    ، امکان حو   افزایش دهنر.ه

دا د   ای  م اد، می ک ان. ناع  کم  نص نف ذ   کجمع زغال فعال د  

های عمیق پ ستی گبدد   از آن جایی کص اثربا  کجمرع طر النی الیص

های پ ستی نب سی نش.ه اسرت، ممکر  اسرت م.  ای  ماده د  الیص

خطرب نر دن ط النی م.کی ایجاد گبدد  جهرت اطمینران از نیع ا ض 

زغال کبن  فعال   از آن جایی کص اثبا  ای  ماده د  فباین.های داخل 

گبدد کص اثبا  کجمعری سل لی کاکن ن مطالعص نش.ه است، پیشنهاد می

های پ سرت   میرزان نفر ذ آن نرا اسرتفاده از ای  ماده نب   ی سرل ل

  ی گبددنب س In vivoهای م.ل

 

 تشکر و قدردانی

ای پزشرکی نامرص دانشرج ی دکتربی حبفرصای  مقالص نبگبفترص از پایان

ناشر.  نر.ی  می IR.UMSU.REC.1396.107عم می نا ک. اخالن 

آ  ی دانشرگاه علر م  سیلص، ن یسن.گان از معا نرت کحقیقرا    فر 

 ی اجرربای ایرر  مطالعررص، پزشررکی ا  میررص جهررت کررأمی  هزینررص

  نماین. میسپاسگزا ی 
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Investigation of the Effect of Adding Chitosan on the Skin Deposition of 

Activated Charcoal in Male Rat Model  
 

Tahmineh Peirouvi1 , Nadia Pashazadeh2, Anahita Fathi-Azarbayjani3 

 

Abstract 

Background: Activated carbon (charcoal) is a group of high-porosity carbonaceous materials that are highly 

regarded due to their high adsorption capacity, especially the absorption of toxins in the body. On the other hand, 

some studies have shown that the combination of activated charcoal with certain substances increases its 

adsorption cost. The aim of this study was to investigate the effect of adding chitosan on the skin deposition of 

activated charcoal in rats.  

Methods: In this experimental study, 15 adult male Wistar rats were divided into three groups of four and one 

group of three. In the first group, chitosan topical gel, in the second group, chitosan topical gel containing 5% 

activated charcoal, and in the third group, the gel containing activated charcoal was rubbed to the skin surface of 

the posterior part of the rats' trunk area measuring one cm2, for ten days. The fourth group did not receive any 

treatment during the study period. Finally, the treated area of skin was cut locally and was stained using 

hematoxylin-eosin, and the amount of activated charcoal uptake was determined and compared. 

Findings: The mean accumulation and penetration of activated charcoal was 23.0 ± 7.3 and 18.0 ± 4.9 in the 

groups of activated charcoal plus chitosan and activated charcoal only, respectively, and there was no 

statistically significant difference between the two groups. The highest accumulation and penetration of activated 

charcoal was observed in the group of activated charcoal plus chitosan. 

Conclusion: Activated charcoal in the presence of chitosan gel can pass through the horny and granulosa 

stratums of the rats’ skin. Therefore, in cases of need to more absorption, this combination can be useful. 

Keywords: Chitosan, Activated charcoal, Skin, Male  
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