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چکیده
به منظور ترمیم زخم ناشي از سوختگي تحقیقات بسیاري از جمله استفاده از داربستهاي زیستي به دلیل قابلیت دستیابي به ویژگيهاي
مطلوب انجام شده است .به دلیل خواص زیستي مناسب كیتوسان نظیر قابلیت زیستسازگاري و خواص ضدمیكروبي و ارتقاي التیام
زخم در مصارف زیست پزشكي و نیز خصوصیات زیستسازگاري و عدم تحریك سیستم ایمني پلي وینیل الكل بر آن شدیم تا تاثیر
داربست نانولیفي مخلوط این دو پلیمر را روي پوست آسیبدیده در شرایط  In vivoبررسي كنیم 03 .سر موش نر نژاد  NMRIبطور
تصادفي در یك گروه كنترل و سه گروه تجربي (داربست كیتوسان و پلي وینیل الكل با نسبتهاي  )03/03 ، 03/03 ، 133/3تقسیم
گردید و با رعایت شرایط استریل و تحت بیهوشي ،یك زخم به قطر  1سانتيمتر و با ضخامت كامل پوست در پشت هر موش ایجاد شد.
داربستهاي نانوالیاف بدست آمده از فرایند الكتروریسي را بصورت زخمپوش در آورده و بر روي محل سوختگي قرار داده ،محل
سوختگي هر روز استریل و با داربست پانسمان ميشدند پس از  01روز مراحل بافتشناسي مربوطه بر روي زخم صورت گرفت .كاهش
معنيدار ضخامت قطر زخم در گروههاي تجربي نسبت به گروه كنترل ( )p<3/331و افزایش ضخامت اپیدرم ،درم و هیپودرم نسبت به
گروه كنترل ( )p<3/30دیده شد .نتایج پاتولوژي نشاندهنده اثربخشي بسیار مناسب داربستهاي نانولیفي تركیبي كیتوسان/پليوینیل الكل
نسبت به گروه كنترل است .ضمن اینكه تسریع معنيدار سرعت جمعشدگي زخم در نمونههاي حاوي داربست نسبت به كنترل دیده شد.
کلمات کلیدی :كیتوسان ،پلي وینیل الكل ،الكتروریسي ،داربستهاي نانولیفي ،ترمیم زخم.

مقدمه
سوختگي پوست از آسیبهاي شایع پوست است كه مي-

شود [ .]11 ،0مهندسي بافت یكي از نویدبخشترین

تواند در نتیجه قرار گرفتن در معرض منابع مختلف

راهكارهاي ترمیم در حوزهي مراقبت از سالمت انسانها

حرارتي ناشي شود كه بسته به منبع ،درجات سوختگي

محسوب ميشود .طراحي داربست ،نقش تعیینكنندهاي در

متفاوتي ایجاد ميشود .ترمیم زخم یكي از شگفت-

این زمینه دارد .اخیراً از فرآیند الكتروریسي به عنوان

انگیزترین پدیدههایي است كه از ویژگيهاي موجود زنده

فناوري تولید نانوالیاف كه ميتواند شرایط مشابه

ميباشد و از مهمترین مسائلي است كه علم پزشكي با آن

ماتریكس خارج سلولي را فراهم كند ،استفادههاي زیادي

روبرو است .فرآیند ترمیم به سه فاز التهاب ،تكثیر و

ميشود .عالوه بر اهمیت ایجاد ساختار مناسب مشابه با

تجدید ساختار تقسیم ميشود .با وجوداینكه مراحل به

ماتریكس خارج سلولي ،نوع زیست مواد پلیمري استفاده

دنبال هم انجام ميشوند ،از نظر زماني نیز ممكن است كه

شده در تولید داربستهاي نانولیفي نیز از اهمیت زیادي

با هم همپوشاني داشته باشند .هر مادهاي كه بتواند زمان

برخوردار است .پلیمرهاي طبیعي مانند كیتین ،كیتوسان به

این فازها را كوتاهتر كند ،منجر به تسریع روند ترمیم مي-

دلیل خواص زیستي مناسب نظیر قابلیت زیستسازگاري
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و خواص ضدمیكروبي و غیرسمي و ارتقاي التیام زخم،

داشته باشد .براي رسیدن به این هدف بیومواد پوشش

در مصارف زیست پزشكي كاربرد زیادي دارد .كیتوسان

زخم باید با دقت انتخاب شود و ساختار باید براي ایجاد

پليساكاریدي خطي است كه متشكل از واحدهاي

سد مناسب و تراوایي الزم اكسیژن قابل كنترل باشد [.]11

( N-acetyl-D-glucosamineواحد استیله شده) و

پوشش زخم از نانوالیاف الكتروریسي شده فواید بسیار

( N-glucosamineواحد دي استیله شده) ميباشد كه با

زیادي را نسبت به پوشش حاصله توسط فرایندهاي

پیوندهاي ) β-(1-4به هم متصل شده است .آمینهاي

معمولي در بردارد .نانوالیاف الكتروریسي شده با سطح

كیتوسان در محیط اسیدي به پلي كاتیون تبدیل شده كه

بسیار زیاد و ساختار میكروسكوپيشان ،بسرعت شروع به

این ویژگي موجب محلول بودن كیتوسان در آب و زیست

عبور سیگنال و جذب فیبروبالست به الیه درم مينمایند

چسبنده بودن آن ميشود .بنابراین ،كیتوسان انتقال

كه ميتواند اجزاي مهم ماتریكس خارج سلولي مانند

داروهاي قطبي را از سطح اپیتلیال آسانتر ميكند [.]13

كالژنوسیتوكینها (یعني فاكتورهاي رشد و فاكتورهاي

كیتوسان پلیمري آبدوست است اما به دلیل باال بودن وزن

آنژیوژنیك) را ترشح نماید كه براي ترمیم بافت آسیب

مولكولي و گرانروي ذاتي زیاد به پلیمر آبدوست دیگري

دیده استفاده ميشود .غشاي الكتروریسيشده همچنین

براي كاهش گرانروي محلول نیاز دارد .همچنین كیتوسان

براي اتصال و تكثیر سلولي در ترمیم زخم موثر است.

در محیط اسیدي خاصیت پلي كاتیوني دارد و در میدان

ساختار متخلخل غشاي نانوالیاف قابلیت زدودن چرک از

الكتریكي سبب از هم گسستگي زنجیرههاي مجاور

روي زخم ،كنترل آب از دست رفته توسط تبخیراز سطح

ميشود به گونهاي كه امكان الكتروریسي آن به تنهایي

پوست ،قابلیت عبور اكسیژن و ارتقاي تراوایي سیاالت را

وجود ندارد .پليوینیل الكل به عنوان جزء دوم در میان

دارد [.]10 ،9

زنجیرههاي كیتوسان قرار ميگیرد و مانع دفع بارهاي هم

در این تحقیق ،داربستهاي نانولیفي مخلوط از

نام و از هم گسستگي زنجیرههاي كیتوسان ميشود.این

الكتروریسي محلولهاي مخلوط كیتوسان -پلي وینیل

تركیب قابلیت الكتروریسي كیتوسان را افزایش داده و به

الكل تولید شدند .براي الكتروریسي كیتوسان ،محلولهاي

دلیل قابلیت زیستي مناسب پليوینیل الكل مانعي در

مختلفي از آن در تركیب با پليوینیل الكل ) (PVAتهیه

كاربرد پزشكي كیتوسان ایجاد نميكند [ .]1 ،1به منظور

شده و الكتروریسي شدند.

ارتقاي قابلیت الكتروریسي بطور عمده از پلیمرهاي

مواد و روش کار

آبدوستي چون پليوینیل الكل ( )PVAبه شكل مخلوط

كیتوسان با وزن مولكولي 1333كیلودالتون (Low

با این پلیمر طبیعي استفاده ميشود این موضوع منجر به

) Viscosityاز شركت كیتوتك ،پليوینیل الكل با وزن

افزایش آبدوستي شبكه نانولیفي مي شود [ .]10 ،4پوشش

مولكولي  00333دالتون و درجه هیدرولیز  %40از شركت

و پانسمان براي زخمهاي انساني با هدف محافظت،

سیگما ،دي متیل فرمامید  ،%44/0اسید استیك گالسیال،

خارجسازي عفونت و چرک ،بازدارندگي از تهاجم

الكل اتیلیك  %133و  ،%41رنگ هماتوكسیلین و ائوزین،

میكروارگانیزمها و بهبود ظاهر زخم ترمیمي انجام مي-

فیكساتیو بوئن ،زایلن و پارافین از شركت Merck

شود .امروزه پانسمانهاي غشاي نانولیفي الكتروریسي

خریداري شد.

شده میتواند نیازهاي مهم ترمیم را مانند امكان نفوذ گاز و

تهیه محلولها و الکتروریسی :محلول  %0وزني كیتوسان

محافظت از زخم در برابر عفونت و ديهیدراسیون را

در اسید استیك  %03و محلول  %13وزني پلي وینیل الكل

تامین نماید .هدف ازپوشش زخم تولید یك ساختار ایده-

در اسید استیك  %03تهیه شد .محلول الكتروریسي با

آل است كه توانایي ایجاد تخلخل باالتر و سد مناسبتر را
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 00-04گرم بودند .نگهداري آنها در حیوان خانه با تنظیم

مخلوط كردن محلولهاي پليوینیل الكل  %13و كیتوسان

دماي  00  0ºcو رطوبت  %93-13و سیكل  10ساعته

 %0با درصدهاي جرمي كیتوسان /پليوینیل الكل ،133/3
 03/03و  03/03تهیه شد .الكتروریسي با استفاده از

روشنایي -تاریكي در شبانه روز در نظر گرفته شد .تغذیه

دستگاه تك نازله با ولتاژ  03كیلوولت بین نازل (سوزن

موشها بصورت پلت مخصوص حیوانات آزمایشگاهي و

شمارهي  ،14متصل به سرنگ  13میليلیتري و صفحهي

آب آشامیدني لولهكشي صورت گرفت .موشها به چهار

جمعآوري نانوالیاف) ،فاصلهي بین فویل آلومینیومي و

گروه  1تایي ( 1گروه كنترل 0 ،گروه تجربي شامل

سرسوزن  03سانتيمتر و سرعت تغذیهي محلولها توسط

كیتوسان /پليوینیل الكل با نسبتهاي  03/03 ،133/3و

پمپ سرنگ روي  3/1میليلیتر در ساعت انجام شد.

 )03/03تقسیم شدند پس از سازگاري موشها با محیط،

به منظور شناسایي و انتخاب مناسبترین ساختار

هر كدام از موشها پس از بیهوشي توسط تزریق درون-

نانوالیافي حاصله از الكتروریسي محلولهاي كیتوسان/

صفاقي مخلوط كتامین ( )0 ipmg/kgو زایالزین (0

پليوینیلالكل مورفولوژي ساختارهاي نانوالیافي حاصله

 ،)ipmg/kgاز ناحیه شكم روي تشك تشریح قرار

توسط میكروسكوپ الكتروني روبشي كم-اسكن (كمپاني

گرفته موهاي ناحیه پشت حیوان با تیغ تراشیده شده و با

آكسفورد ،انگلستان) با ولتاژ شتاب دهندهي  10كیلوولت

پنبه آغشته به بتادین  %13ضدعفوني شده و در پوست

بررسي شد .پیش از انجام مشاهدات ،نمونههاي نانوالیافي

ناحیه پشت در محدوده بین دو كتف و زیر گردن به كمك

با استفاده از دستگاه الیهنشاني خنك طال (،SCD 005

هویه سوختگي به قطر یك سانتيمتر ایجاد كرده هویه 1

كمپاني بال -تك ،انگلستان) با طال پوشش داده شد.

دقیقه گرم شده و  10ثانیه روي پشت حیوان قرارگرفت

پس از تهیه داربستهاي بهینه از محلولهاي پلیمري

(شكل .)1

كیتوسان و پليوینیل الكل ،تهیه پانسمان نمونهها از این

روزانه سطح زخمها پس از استریل و اندازهگیري سطح

داربستهاي نانوالیاف جهت استفاده در ترمیم سوختگي و

زخم توسط كولیس با پانسمان حاصل از داربستهاي

زخم بصورت زیر انجام شد:

نانوالیاف پوشانده ميشدند و بر روي سوختگي كنترل

ابتدا پد جاذب پزشكي غیرچسنبده به زخم در ابعاد 00

هیچ مادهاي استعمال نگردید [.]19

و  99سانتيمتر در محیط استریل با قیچي استریل برش

پس از طي دوره تیمار ،موشها از طریق استنشاق كلروفرم

زده شد و داربست تهیه شده با روش الكتروریسي نیز در

در دسیكاتور دچار مرگ سریع و بدون درد شدند .پس از

ابعاد  00و  99سانتيمتر در محیط استریل با قیچي

تهیه تعدادي عكس از محل زخم جهت مقایسه میزان و

استریل برش زده شد .یك عدد پد غیرچسبنده روي سطح

كیفیت جمع شدگي و بهبود زخم از لحاظ ماكروسكوپي،

استریل قرار داده شد ،یك الیه از داربست روي آن قرار

پوست سوخته با تیغ اسكالپل جدا و نمونهها به فیكساتیو

گرفت و یك عدد پد مجدد جهت جلوگیري از پارگي

بوئن منتقل گردید (تا  0ساعت در بوئن قرار داشتند) پس

داربست بر روي آن قرار گرفت .نمونه تهیه شده درون

از انجام مراحل آبگیري و تهیه قالبهاي پارافیني برش-

پاكت بستهبندي مخصوص قرار داده شد و مشخصات

هاي  1میكروني تهیه و سپس رنگآمیزي هماتوكسیلن و

داربست پشت آن ثبت شد .سپس نمونهها با اتیلن اكساید

ائوزین روي آنها صورت گرفت .هدف از تهیه برشها

استریل شده و براي استفاده آماده گردیدند.

بررسي تغییرات بافت پوست و سرعت جمعشدگي زخم

آزمونهای حیوانی :حیوان آزمایشگاهي مورد استفاده در

بود .سپس ضخامت الیهها توسط نرمافزار Measure

این تحقیق كه از انستیتو پاستور ایران تهیه شدند03 .

بدست آمد .دادهها با استفاده از آنالیز واریانس یكطرفه

موش نر بالغ نژاد  NMRIبا  13-10هفته سن و با وزن

) (ANOVAو آزمون توكي در  0سطح معنيداري
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 Excelترسیم شدند.

 3/31 ،3/30و  3/331تحلیل شدند .سنجشهاي آماري
بوسیله نرمافزار  SPSS 19انجام و نمودارها با نرمافزار

شكل1ـ چگونگي ایجاد سوختگي درجه سوم با استفاده از هویه در موش سوري نر نژاد NMRI

نتایج
تصویر  SEMشبكه نانولیفي مخلوط كیتوسان/پليوینیل-

زیستسازگاریش مقداري كمتر است و زیست سازگاري

الكل( )03:03در شكل -0ج آمده است .همانطور كه در

عالي كیتوسان در نمونه مخلوط قابل ذكر است.

شكل مشاهده ميشود نانوالیاف سه جزئي بصورت شبكه-

به منظور بررسي اثر نانو الیاف كیتوسان/پليوینیل الكل در

اي بهم پیوسته با مورفولوژي یكنواخت و بدون دانه

ترمیم سوختگي ،به بررسي ماكروسكوپي و میكروسكوپي

تسبیحي ایجاد شدهاند كه میتوان تشكیل نانوالیاف بدون

در شرایط  in vivoپرداختیم ،مشاهدات ماكروسكوپي

گره را ناشي از حضور زنجیرهاي  PVAدر بین كیتوسان

اثرات مثبت نانوالیاف كیتوسان/پليوینیل الكل را در ترمیم

دانست .با افزایش محتوي كیتوسان ،عالوه بر كاهش قطر

بافتهاي پوستي بعد از سوختگي تایید كرد .اطالعات

الیاف ،میزان نانوالیاف الكتروریسي شدهي جمعآوري شده

بدست آمده از شمارشهاي میكروسكوپي تحت آنالیزهاي

روي صفحهي آلومینیومي نیز كاهش یافته و فرایند

آماري قرار گرفتند .نمودارها و تصاویر میكروسكوپي در

الكتروریسي با سرعت كندتري صورت ميپذیرد .نتایج

این بخش آمده است .تصاویر فتومیكروگراف در اشكال 0

 SEMنشان داد كه نمونه پليوینیل الكل خالص با وجود

تا  1نشان داده شده است.

اینكه از نظر زیستسازگاري بسیار نتایج خوبي را نشان

در نمودارهاي رسم شده ضخامت اپیدرم در گروههاي

ميدهد ولي در مقابل مخلوط كیتوسان /پليوینیل الكل

تجربي  21C1و  21C2در مقایسه نسبت به گروه كنترل
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سوخته روز  01نشان داد كه به ازاي ( )p>3/331افزایش

( ) p>3/30را نسبت به گروه كنترل نداشتند (نمودار .)0

معنيداري دیده مي شود (نمودار .)1

ضخامت قطر زخم در گروههاي تجربـي 21C2 ،21C1

ضــخامت درم در گــروههــاي تجربــي  21C2 ،21C1و

و  21C3در مقایسه نسبت به گروه كنترل سوخته روز 01

 21C3در مقایسه نسبت به گروه كنتـرل سـوخته روز 01

نشــان داد بــه ازاي ( )p>3/331كــاهش معنــيداري دیــده

نشان داد كه هیچ كـدام از گـروههـا را بطـهي معنـيداري

ميشود .داربست نـانولیفي تركیبـي كیتوسـان /پلـيوینیـل

( )p>3/30را نسبت به گروه كنترل نداشتند (نمودار .)0

الكل با نسبتهاي متفاوت در طي  01روز موجب كاهش

ضخامت هیپودرم در گروههاي تجربي  21C2 ،21C1و

معني دار ضخامت قطر زخم در گروههاي تجربـي نسـبت

 21C3در مقایسه نسبت به گروه كنترل سوخته روز 01

به گروه كنترل شد ( )P>3/331كه ایـن كـاهش در گـروه

نشان داد هیچ كدام از گروهها رابطهي معنيداري

تجربي با نسبت كیتوسان بیشتر مشهودتر بود ( نمـودار .)9

52
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الف

ب

ج
شكل 0ـ تصویر  SEMشبكه نانولیفي مخلوط كیتوسان/پليوینیلالكل با نسبتهاي مختلف
الف -تصویر  SEMشبكه نانوالیاف خالص پليوینیل الكل  d=10cm،و  20Kvبزرگنمایي  .10000xب -تصویر  SEMساختار
الكتروریسي شدهي نانوالیاف كیتوسان/پليوینیلالكل( )03:03بزرگنمایي  .10000xج -تصویر  SEMساختار الكتروریسي شدهي
نانوالیاف كیتوسان/پليوینیلالكل( )03:03بزرگنمایي10000x
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a

e
c
b

c

c

شكل 0ـ فتومیكروگراف نمونه ي پوستي گروه كنترل سوخته (بزرگنمایي )133
 -aالیه شاخي  -bاپیدرم  -Cدرم  -eهیپودرم

b

c

e

c

شكل9ـ فتومیكروگراف نمونه پوستي گروه تجربي ( 1بزرگنمایي)933
 -bاپیدرم  -Cدرم  -eهیپودرم

b

c
c

a

شكل0ـ فتومیكروگراف نمونه پوستي گروه تجربي ( 0بزرگنمایي)933
 -aالیه شاخي  -bاپیدرم  -Cدرم

03
0
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a
e
d

c

c

c

c

b

شكل1ـ فتومیكروگراف نمونه پوستي گروه تجربي ( 0بزرگنمایي)133
 -aالیه شاخي

 -dفولیكول مو  -eهیپودرم

 -bاپیدرم  -Cدرم

نمودار 1ـ ضخامت اپیدرم در گروههاي كنترل و تجربي او  0و**)p>3/31( ،***)p>3/331( 0و ()p>3/30

*

 :CT-A2پوست سوخته شده با هویه و زخم ایجاد شده روند طبیعي ترمیم را دنبال ميكند.
 :Exp-C1واجد سوختگي و تیمار با داربست كیتوسان /پلي وینیل الكل با نسبت 03/03
 :Exp-C2واجد سوختگي و تیمار با داربست كیتوسان /پلي وینیل الكل با نسبت 03/03
 :Exp-C3واجد سوختگي و تیمار با داربست كیتوسان /پلي وینیل الكل با نسبت 133/3
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نمودار 0ـ ضخامت درم در گروههاي كنترل و تجربي ا 0 ،و **( p>3/31( ،***)p>3/331( 0و ()p>3/30

*

 :CT-A2پوست سوخته شده با هویه و زخم ایجاد شده روند طبیعي ترمیم را دنبال ميكند.

نمودار0ـ ضخامت هیپودرم در گروههاي كنترل و تجربي ا 0 ،و **)p>3/31( ، ***) p>3/331( 0و ()p>3/30

*

 :CT-A2پوست سوخته شده با هویه و زخم ایجاد شده روند طبیعي ترمیم را دنبال ميكند.

نمودار9ـ ضخامت زخم در گروههاي كنترل و تجربي ا 0 ،و **)p>3/31( ، ***) p>3/331( 0و ()p>3/30
 :CT-A2پوست سوخته شده با هویه و زخم ایجاد شده روند طبیعي ترمیم را دنبال ميكند.

004

*
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بحث
این مطالعه نشان داد كه استفاده از داربست نانوالیاف

بعنوان داربست الیهاي براي كشت سلولهاي فیبروبالست

كیتوسان و پليوینیل الكل بر زخم سوختگي پوست موش

 L404در محیط  ،In vitroمشخص كرد كه نانوالیاف

موجب تسریع معني دار روند بهبودي زخم از لحاظ

مخلوط پلیمري سرعت تكثیر فیبروبالستها را افزایش

ماكروسكوپي و میكروسكوپي ( )P>3/331و همچنین

داده پس ميتواند در درمان سوختگي و زخمها به عنوان

موجب كاهش معنيدار طول زخم (افزایش جمع شدگي)

زخمپوش به كار رود [ .]10در سال  0330زائو و

مي شود كه این ميتواند بیشتر به دلیل كیتوسان موجود در

همكاران با به كارگیري كربوكسي اتیل كیتوسان و پلي

پانسمان نانوالیاف الكتروریسي شده باشد .پلیمرهاي

وینیل الكل بعنوان پوشش زخم و بررسي كشت رده

طبیعي ،به دلیل برهمكنشهاي متقابل با سلولها به منظور

سلولي  L404بر روي این داربست نشان داد كه این

ترمیم زخم مناسب هستند .در این پروژه از تلفیق خواص

داربست براي چسبندگي و تكثیر سلولها مناسب است

پلیمر طبیعي كیتوسان و پلي وینیل الكل بصورت زخم

[ .]14در مطالعه ما نیز كاربرد مخلوط پلیمري كیتوسان و

پوشي مناسب جهت ترمیم زخمها استفاده شد .كیتوسان

پليوینیلالكل سرعت ترمیم را افزایش داد كه با افزایش

به دلیل خواص ضدباكتري از عفوني شدن زخم جلوگیري

سرعت تكثیر فیبروبالستها ،مهاجرت سلولها و

ميكند.

چسبندگي بیشتر در داخل بدن موجود زنده بود.

قلي پور و همكاران ( )0310با تولید نانوالیاف مخلوط

در گزارش وليزاده و همكاران ( )0311با بهرهگیري

ازكیتوسان ) (CSو پليوینیلالكل ) (PVAو آزمایشات

همزمان از پلیمرهاي كیتوسان/پليوینیلالكل و تهیه نانو

كشت میكروبي بر روي وب حاصله ،خاصیت

الیاف بهینه و استفاده از سلولهاي ( DAOYتیره سلولي

ضدمیكروبي وب نانولیفي مخلوط نسبت به باكتري گرم-

مدالوبالستوماي انساني) روي داربستهاي تهیه شده در

منفي سودومنازآئورجینوزا نشان داده شد و نتایج كشت

محیط  ,In vitroارتقاي تكثیر سلولهاي عصبي ،به میزان

سلولي با سلولهاي فیبروبالست نشان دهنده رشد بسیار

قابلتوجهي دیده شد [ .]10در بررسي ما نیز با به

مناسب سلولها بر روي داربست حاصله بود [ .]0ایگناتوا

كارگیري داربست تهیه شده در محیط  In vivoرشد و

و همكاران در سال  0330توانستند آمونیوم كیتوسان چهار

تكثیر سلولهاي پوستي را باعث شد.

تایي) (QCSو پلي وینیل پیرولیدن را الكتروریسي و

جینانبیائو و همكاران ( )0331با دستیابي به تاثیر كیتین،

داربست حاصله را به عنوان یك زخم پوش مناسب به كار

كیتوسان ،مونومرها و الیگومرهاي آن از طریق افزایش

برند .كیتوسان با گروههاي عاملي آمونیوم خواص

فعالیتهاي سلولهاي التهابي مانند لوكوسیتهاي پلي

ضدقارچ و ضدباكتري دارد كه این به دلیل حمله به غشاي

مورفونوكلئار ،ماكروفاژها و فیبروبالستها باعث تسریع

سیتوپالسمي باكتريها و قارچها ميباشد [ .]0در بررسي

روند ترمیم زخم شدند [ .]0اونئو و همكاران ()1444

ما نیز خاصیت آنتيباكتریالي داربستهاي حاوي كیتوسان

تأثیر كیتوسان را بر مراحل اولیه ترمیم زخم در مدل

مشخص گردید در گروههاي تحت درمان با این داربست-

حیواني سگ مطالعه و گزارش كردند كه كیتوسان با

ها عفونت ایجاد نشد و این مسئله شرایط مناسبي را براي

افزایش حضور گویچههاي سفید چندهستهاي ،افزایش

رشد و تكثیر سلولها فراهم آورد و در این گروهها ترمیم

مهاجرت فیبروبالستها به سطح زخم و بهبود رشد و

سریعتري در تشكیل الیههاي پوستي و بسته شدن سریعتر

تكثیر آنها و افزایش مهاجرت ماكروفاژها در ترمیم سریعتر

زخم را شاهد بودیم .میرزائي ( )0310با استفاده از

زخم نقش مؤثري دارد [ .]10بوكارد و همكارانش

پليیورتان و كیتوسان با هم جهت كاربرد در زخمپوشها

( )0330پس از بررسي ترمیم زخم پوست موش صحرایي
03
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