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Abstract
Background and purpose: Hydrogels are used as carriers to control drug release. Ostrich oil
has fatty acids which plays an important role in growth, division, and health of cells and cause wound
healing and have anti-inflammatory effects.
Materials and methods: In this experimental study, pH sensitive hydrogel was produced by
chitosan deviation and open ring Poly-vinyl pyrrolidon (OR-PVP). The physicochemical characteristics
of ostrich oil hydrogel was studied and its analgesic effect on mice was investigated by hot plate and
formalin test.
Results: Compared with other formulations, formulations containing chitosan with high
molecular weight showed better results. The ratio of OR-PVP to high molecular chitosan was 0.4 for the
best formulation. All formulations with 30% ostrich oil were found to have good analgesic effects.
Conclusion: This study showed that ostrich oil hydrogel could reduce inflammation and
central pain.
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چكیده
سابقه و هدف :از هیدروژلها به عنوان حامل براي كنتررل رهرد رارو افرتهار میشرور .هیردروژلهراي یییکیری رر
مقاکسه با نوع شیمیاکی راراي اکمنی بیدتر و فمیت كمتري هستند .روغن شترمرغ راراي افریدهاي چربری افرت كره نقرد بسریار
مهمی رر رشد ،تقسیم فلولی و فالمت فلولها رارند و موجب بهبور زخم گشته و خاصیت ضد التهابی نیی رارند.
مواد و روشها :رر اکن مطالعه تجربی ،هیدروژل حاوي روغن شترمرغ حساس به  pHبره وفریله مشرتقای كیتروزان و
پلیوکنیل پیرولیدون با زنجیر باز ( )OR-PVPتهیه شد .وکژگی هاي یییکیوشریمیاکی آن بررفری ،و اثرر ضرد ررري آن برر
روي موشهاي فوري با انجام آزمون یرمالین و  Hot plateمطالعه گررکد.
یافتهها :یرموالفیونهاي حاوي كیتوزان با وزن مولیولی باال ،اثرای بهتري نسبت به فاکر یرموالفریونهرا راشرتند .رر
بهترکن یرموالفیون نسبت كیتوزان با وزن مولیولی باال به  OR-PVPبرابر  0/4بور .همه یرموالفیونهاي روغن شرترمرغ برا
نسبت  00ررصد راراي اثر ضد ررري منافبی بورند.
استنتاج :اکرن مطالعره نشران رار كره هیردروژل روغرن شرتر مررغ یررآورر منافربی برراي كراهد رررهراي التهرابی و
مركیي میباشد.
واژه های کلیدی :هیدروژل ،روغن شترمرغ ،آزمون یرمالین

مقدمه
هیدروژلها شبیههاي پلیمري فه بعدي هیردروییل

میباشند .هیدروژلهرا فرازگاري ترمورکنرامییی برا آب

و آبدوفت پلیمري میباشند كه قاررند ترا چنردکن برابرر

نشان میرهند كه به آنها اجاز میرهد ،رر ملیطهراي

حجم و وزن خور آب و ماکعای بیولوژکك را جذب كنند.

مائی متورم شوند .از هیدروژلها بره عنروان حامرل برراي

اکن شبیهها از هموپلیمرها کا كوپلیمرها تشییل شد انرد

كنترل رهد راروها رر فیستمهاکی كه آزارفازي رارو از

كه بهرلیرل اتاراالی كرراس فرنیك ،رر آب نرامللول

آنها تلت كنترل پدکد تورم میباشد ،افتهار میگررر.
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تهیه ،بررسی خصوصیات و ارزیابی اثر ضد دردی یک هیدروژل
فیزیکی جدید از حلقه باز شده پلی وینیل پیرولیدون و کیتوزان حاوی
روغن شترمرغ در موش سوری

پژوهشی

نعمت اهلل آهنگر و همکاران

فیستمهاي رارورفانی نوکن ،هیدروژلهاکی مریباشرند كره

اییاکد فرعت بهبور آنها میگررر .اکرن افریدهاي چررب

حساس به ملركهاي ملیطی بور و مریتواننرد تلرت

رر روغن شترمرغ به ویور کایت میشور .وزن مولیرولی

تاثیر کك ملرك خاص مانند کك كلید روشن و خراموش

اکن روغن پاکین افت ،بنابراکن قدری و فرعت نهوذ آن

عمل كرر و آزارفازي رارو را تلت كنترل رر آورند .اکن

رر پوفت بسیار باال افت( .)4افیدهاي امگرا  0برراي تنظریم

ملركهاي ملیطی میتواننرد  ،pHرمرا ،قردری کرونی،

یعالیت بدن انسان مواري ضروري هسرتند ولری رر بردن

الیترکسررتیه ،مانررا یس ،نررور و کررا تهرراوی غلظررت کررك

فاخته نمیشوند( .)4از چربری زکرپوفرت کرك شرترمرغ

تركیب شیمیاکی خاص باشرند .رر تمرام اکرن فیسرتمهرا،

حدور  4الی  6لیتر روغن به رفت میآکرد كره بره رلیرل

آزارفازي رارو رر میانهاي خاصی از بردن (ماننرد pH

رارا بورن افیدهاي چرب ضروري امگا  0امگرا  6و امگرا 1

به خاوص رفتگا گوارش کا  pHافیديتر فلولهراي

(رر حقیقت بدن انسران قرارر بره فراخت اکرن افریدهاي

انی) اتهاق میایتد(.)7-0

چرب ضروري و حیاتی نمیباشد) مارف گسرترر اي رر

فر

كیترروزان برره عنرروان کررك پلیمررر زکسررت فررازگار و

صناکع راروکی و آراکشی و بهداشرتی رارر( .)5بردن انسران

زکست تخرکبپذکر میباشد كه كاربررهراي یراوانری رر

تواناکی فاختن و فنتی كررن افریدهاي چررب  0n-را از

صناکع راروکی و غذاکی رارر .پلیمر پلی وکنیل پیرولیدون

مولیولهاي رکگر ندارر ،اما میتواند زنجیرر بلنرد  20و

( )PVPبهعنوان کك اكسپیان زکست فرازگار بردن ،فرالیان

 22كربنی افیدهاي چرب  0n-فریر نشرد را از زنجیرر

زکاري افرت كره رر یرموالفریونهراي اشریال راروکری

كوتا هشت كربنی تشییل رهد( .)6،5امگا  0رر بردن بره

میشرور و برا اکرن وجرور هیردروژل هراي PVP

پروفتاگلندکنها و اکیوزانوکیدها تبدکل میشرور و ماررف

خواص میانییی ضعیهی را نشان میرهند .بنابراکن براي

امگا  0فبب كاهد كلسترول و تري گلیسریرکدهاي خرون،

اییاکد خواص میانییی هیدروژلهاي  ،PVPمطالعرای

كاهد یشارخون ،كاهد وزن ،پیشگیري از بیماريهاي

زکاري رر اکن زمینه انجرام مریگیررر( .)0هیردروژلهراي

قلبرری و عروقرری ،ررمرران و كرراهد رررهرراي مهاصررل،

كراس لینك شریمیاکی زکراري ماننرد  PVP–Chiكرراس

آرترکت روماتوئید و آرتروز میگررر( .)8،1از آنجا كره

لینررك شررد توفررط گلوتارآلدئیررد رر فررالیان اخیررر رر

امگا  0جذب كلسیم را اییاکد میرهد و رفوب كلسیم

مطالعه افتهار میشوند ،هر چند به رلیرل باقیمانرد هراي

را رر بایتهاي افتخوانی تسهیل مینماکد ،فبب ررمران

مونومرها و موار كراس لینك از نظر اکمنی ملدورکتهراکی

پوكی افتخوان میشور .هرمچنرین اکرن مرار رر ررمران

رر افتهار از آنها وجور رارر .رر مقابل هیدروژلهراي

ایسررگی ،خشریی چشرم ،كراهد رررهراي قاعردگی،

یییکییكه توفط اتااالی برگشتپذکر مثل برهمیندهراي

جلرروگیري از تاررلب شررراکین و كرراهد بررروز التهرراب

کونی و کا كمپلیسهاي پلیالیترولیت تهیره مریشروند،

مهاصل موثر افت( .)1با توجه بره اکرن كره تراكنون هری

توجرره زکرراري را رر مطالعررای جدکررد برره خررور جلررب

یرآورر راروکی از روغن شتر مرغ تولید نشرد افرت و

كرر اند( .)0روغن شترمرغ زرر رنگ ،حاوي  10ررصد

همچنین با توجه به میاکاي هیدروژلهرا رر رارو رفرانی،

افررید چرررب شررامل ،افرریدهاي چرررب امگررا  ،0امگررا ،6

هرردف از اکررن مطالعرره تهیرره و فرراخت کررك هیرردروژل

امگا  1و فاکر افیدهاي چرب ضروري میباشد كه براي

یییکیی از روغن شترمرغ میباشد كه باتوجه به گسرترش

شارابی وحهظ فاختار پوفت بسیار موثر افت( .)4افیدهاي

روز اییون افتهار از فیستمهاي نوکن راروکری ،اکرن فرامانه

چرب نقد بسیار مهمی رر رشد ،تقسیم فلولی و فالمت

هیدروژلی جدکد راحی شد .همچنین رر اکن مطالعه ،با

فلولها رارند .مطالعای نشران مریرهنرد كره افرتهار از

توجه به وجور تركیبای افیدهاي چررب غیرر اشرباع 78

افتهار
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کیی ازفیستمهاي بسیار مورر توجه ،پیشرو و پیدقدم رر

افیدهاي چرب ضرروري برر روي اثرر زخرمهرا موجرب

اثر ضد دردی یک هيدروژل فيزیكي

كربنی رر روغن شترمرغ وقابلیت نهوذ منافب اکن تركیبای

تهیه هیدروژل یییکیی حاوي روغن شترمرغ

بررفرری اثررر ضررد ررري هیرردروژل روغررن شررترمرغ رر

ابتدا مللول كیتوزان برا انلرالل كیتروزان رر آب مقطرر

یرموالفیونهاي مختلف ،رر موش فوري انجام پذکریت.

حاوي  7ررصد  w/vافید افتیك آمار شد .جهت تهیه

مواد و روش ها

پاکه هیدروژل مللول افتیك افید و كیتوزان با مللرول
( OR-PVPبا نسبت  0/2و  )0/4كامال مخلروط گررکرد.

موار مورر افتهار رر اکرن مطالعره تجربری ،شرامل،

فررپس ،ررصرردهاي مختلررف روغررن شررترمرغ برره پاکرره

كیتوفان كه کیی برا وزن مولیرولی پراکین و  85ررصرد

هیدروژل اییور و رر تمام یرموالفیونها  70میلریگررم

رافتیالفیون و رکگري با وزن مولیولی باال و  18ررصد

توکین  80براي پراكند شدن بهتر روغن به آن اضایه شد

رافتیالفرریون ،از شررركت مرررك آلمرران ،پلرریوکنیررل

(جدول شمار .)7

پیرولیدون  )PVP( k30از شركت  Ludwigshafenآلمان
و توکین  80از شركت مرك آلمان و روغرن شرترمرغ از
شركت  ،Nature's Edgeمیباشد.

باز كررن حلقه پیرولیدون
جهررت برراز كررررن حلقرره پیرولیرردون ،از هیرردرولیی
حرارترری مللررول  25ررصررد  PVPرر آب رکررونیی  ،رر
رماي  725ررجه فانتیگرار ،بهمدی  12فاعت رر بمب
افتهار گررکد .رر اکن یرآکنرد رر اثرر حرراری و یشرار،
زنجیر هاي  PVPباز میگررند(.)77،70
روش تهیه نمونه رر آزمون FTIR

جهرررت رفرررتیابی بررره یرررف  FTIRاز رفرررتگا
 PerkinElmer Spectrumافررتهار شررد .بررراي آمررار

جدول شماره  :1اجیا و مقارکر موار رر یرموالفیون هاي روغن شترمرغ
كد
یرموالفیون

كیتوزان با وزن

كیتوزان با وزن

مولیولی پاکین

مولیولی باال

)(mg

)(mg

نسبت كیتوزان به
OR-PVP
)(mg

OR-PVP

روغن
شترمرغ

®Tween80
)(mg

)(mg

F1

700

-

500

0/2

-

70

F2

700

-

500

0/2

750

70

F3

700

-

500

0/2

280

70

F4

700

-

500

0/2

010

70

F5

700

-

250

0/4

750

70

F6

700

-

250

0/4

280

70

F7

700

-

250

0/4

010

70

F8

-

700

500

0/2

-

70

F9

-

700

500

0/2

750

70

F10

-

700

500

0/2

280

70

F11

-

700

500

0/2

010

70

F12

-

700

250

0/4

750

70

F13

-

700

250

0/4

280

70

F14

-

700

250

0/4

010

70

تعیین مقدار روغن شرترمرغ رر هیردروژل برا افرتهار از
كروماتوگرایی گازي

فازي نمونه مقدار كمی از نمونه با پورر پتافیم بروماکرد

مییان افید چرب موجور رر روغن شترمرغ بوفریله

مخلوط گررکرد ترا ظراهري خشرك پیردا كنرد و كرامال

رفررتگا كرومرراتوگرایی گررازي ()Varian 3800 GC

همگرن شرور (پتافریم بروماکررد جراذب ر وبرت افررت).

انداز گیري شد( .)75،74کك گرم هیدروژل تروزکن گررکرد

فپس اکن مخلوط با افپاتول رر رفرتگا پررس بره کرك

و رر لوله آزماکد رکخته شد 2 .میلیلیتر  KOHمترانولی

قرص نازك تبدکل شرد .پتافریم بروماکرد رر عردر مرو

 2موالر و  1میلریلیترر هگریان نرمرال بره لولره آزمراکد

 650-4000 cm-1هی پییی رر نمورار اکجار نمی كند و

اییور شد .لوله آزماکد با رفتگا  Test tube shakerبه

براي یف فنجی تركیبای آلی بسیار منافب می باشرد.

مدی کك رقیقه همیر و نمونه رر بن ماري با رمراي 50

قرص رر بین رو رکسك از جنس یوالر ضد زنرگ قررار

ررجه فانتیگرار به مدی  75رقیقه قرار رار شرد .عمرل

رار شد و فپس ررون ملهظه قررار گریرت .ملهظره رر

همیرن و گرمكررن  0بار تیرار گررکد .نمونه ری  5رقیقره

رفتگا قرار رار شد ،پرتو یروفرر بره نمونره تابیرد و

رر مللی فاكن قرار گریت تا رو یراز گرررر .رر نهراکت

رفتگا

4

یف  FTIRرا رفم كرر(.)70،72

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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رر پوفت و نیی گیارشای قبلی اثرای ضد ررر موضعی،

براي تهیه هیدروژل یییکیی حاوي روغرن شرترمرغ

پژوهشی

نعمت اهلل آهنگر و همکاران

گررازي شررركت  Termo finiganمرردل فرراخت اکتالیررا

و به ور تااریی به  70گرو تقسیم گررکد .حیوانای رر

 Termo traceبا فتون  BPX70به رول  00مترر و قطرر

مركرری نگهررداري حیوانررای آزماکشررگاهی رر رانشررید

 0/25مییرو متر و با  Injector split/splitlessبرا نسربت

راروفازي فاري تلت شراکط  72فاعت روشناکی و 72

 split Ratio: 1:80تیرکق شرد .رمراي  Injectorرر ابتردا

فاعت تارکیی ،غذا و آب قرار گریتند .موازکن اخالقری

 715ررجه فانتیگرار رر  2رقیقه اول بور كه با فررعت

كار با حیوانای آزماکشرگاهی ،هنگرام كرار برا حیوانرای

 0ررجه فانتیگرار رر رقیقه به  250ررجره فرانتیگررار

رعاکت شد(.)71

رفید( .)74ز گاز حامل نیتروژن با غلظرت  0/8میلریلیترر
رر رقیقرره و آشیارفرراز ( FID7آشیارفرراز کونییافرریون

آزمون صهله راغ

شعله) افتهار گررکد( .)74ملل پیك با افیدهاي چررب

براي انجام آزمون ،موشهاي فروري نرر نرژار NMRI

غیراشباع  78كربنی به عنوان افتاندارر مشخص ،و فطح

رر ملدور وزنی  20-00گرم روي کك صهله راغ كه

زکرمنلنی پیك به عنروان شراخص انرداز گیرري نیری برا

توفط کك افتوانه شیشهاي بلنرد احا ره شرد برور قررار

منلنی افتاندارر حاصل از افیدهاي چرب غیراشرباع 78

رار شدند .رماي صرهله راغ  52±7ررجره فرانتیگررار

كربنی مقاکسه شد.

تنظیم شد و براي مطمئن شدن از صلت كار رفرتگا برا
رمافنج هم بررفی گررکد .هر موش قبل از تجروکی رارو

تست تورم پذکري هیدروژل

روي رفتگا قرار گریته و پافخ حیوان نسبت به ملرك

جهت تعیین میریان ترورم یررآورر  ،نمونره رر 705

رررناك (گرما) ثبت شد .اکن زمان عیسالعمل حیروان

ررجه به مدی  4فاعت رر رفرییاتور كرامال خشرك و

به عنوان  base lineرر نظر گریته شد و براي ملافبای

فپس توزکن انجام شد .نمونه خشك شد رر ملیط آبی

بعدي مورر افتهار قرار گریت .یاصرله زمرانی از قررار رارن

با  6/8 pHکا  1/4به مدی  48فاعت رر رماي اتاق غو ه

موش روي صهله ،ترا للظره عیرسالعمرل (كره شرامل

ور شدند .رر زمرانهراي مشرخص نمونره را روي كاغرذ

لیسیدن رفت کا پا و کا پرکدن میباشد) پس از اعمرال روش

صایی قرار رار تا پس از جذب آب اضایی توفرط كاغرذ،

بر حسب ثانیه ،به عنوان پافرخ تراخیري کرا test latency

آن را مجدرا توزکن و با رابطه  7نسربت ترورم هیردروژل

نامید میشور .به ملض شروع لیسیدن رفتها کا تاییرر

ملافبه شد و اکن آزماکد  0بار تیرار گررکد(.)76 ،75

خاص رر قدم گذاري موشها ،مییان تلمل پاکه حیروان
ثبت گررکد .پس از آن برحسب گرو هاي مورر مطالعه،

رابطه 7

یرموالفیونها افتهار شد و  70-75رقیقه بعد از تجروکی

رر رابطه  Qs ،7نسبت تورم پذکري WS ،وزن هیردروژل

رارو و به رنبال آن 45 ،00و  60رقیقه بعد ،مییان تلمرل

متورم Wd ،وزن هیدروژل خشك ابتداکی میباشد.

آنها فنجید و با مییان تلمل پاکه مقاکسه گررکد .حرداكثر
زمان رر نظر گریته شد براي فطح تلمرل مروشهرا 60

حیوانای آزماکشگاهی و شراکط نگهداري

ثانیه میباشد( .)78به هر گرو از موشها پاکره هیردروژل

آزمون هاي ضد ررري

( ،)F1روزهاي مختلف روغن شترمرغ با پاکهي هیدروژل

رر اکن مطالعه اثر ضد ررري روي موشهاي فوري

مختلف ،به صوری تجوکی موضعی پوفتی افتعمال شرد.

نر نژار  ،NMRIبا ملدور وزنری  22 ±7گررم و فرن 4

کك گرو از موشها هم ژل موضعی رکیلوینراك را بره
عنوان گرو كنترل مثبت ررکایت كررند .زمان پافخ بره

1- flame ionization detector
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شد( .)74کك مییرو لیتر نمونه به رفتگا كروماتوگرایی

ههته انجام پذکریت .موشها از انیستیتو پافتور خرکداري

اثر ضد دردی یک هيدروژل فيزیكي

گیارش شد .هر نقطه نماکانگر میانگین  ±انلراف معیرار

موش غلظت هاي مختلف روغن شرترمرغ مالیرد شرد و

حداكثر اثر ضد ررري رر  6موش مریباشرد .برراي ملافربه

پس از  75رقیقه به كف پاي رافرت مروش  200مییررو

حداكثر ممین  )maximum possible effect( MPEاز

لیتررر یرمررالین  5ررصررد تیرکررق گررکررد .رر گرررو روم،

رابطه  2افتهار گررکد.

راروي ژل موضعی رکیلویناك به عنروان كنتررل مثبرت

رابطه :2

تجوکی شد .پس از  75رقیقه به كرف پراي رافرت مروش
 200مییرولیتر یرمالین  5ررصد تیرکرق شرد و مروشهرا
راخل جعبه قرار گریتند زمان لیسریدن کرا گیکردن پرا رر

رر رابطره  Test latency ،2پافرخ تراخیري پرس از

کك باز زمانی نیم فراعته پرس از تجروکی یرمرالین ثبرت

افتهار از روغن Base line ،پافخ حیوان ( ) latencyرر

گررکد و گرو هاي مورر مطالعه ،برق جردول شرمار 7

مقابل ملرك قبرل از افرتهار از روغرن Cut off ،حرداكثر

).گررو  ،F1گررو شراهد افرت

زمان مجاز قرار گریتن موش روي صرهله راغ از للرا
اخالقی جهت جلوگیري از آفیب بایتی( 60ثانیه) ،میباشرد.
علت بیران نتراکجهرای پلیرت بره صروری  MPEكراهد
تهاوی رر بین نمونههاي حیوانی مورر بررفری مریباشرد
كه رقیقاً هر حیوان پافخ اش با خورش مقاکسه میگررر.

آزمون یرمالین
تست یرمالین کیی از تستهاي افتاندارر رر مرورر
انداز گیري پافخ رر برابرر ررر افرت .مروشهرا بعرد از
افتعمال هر کك از یرآورر ها به مدی  75رقیقه راخرل
قهس خالی نگه راشته شدند .بعد از  75رقیقه ،حیروان را
از قهس بیررون آورر و رر اکرن مرحلره ،حیروان را روي
فطح بلندي با آکنهاي با زاوکۀ  45ررجه رر زکر قرار رار
شد (به مدی  00رقیقه ) و پافخ رر برابر ررر رر ملردور
زمانی  00رقیقه (هر  5رقیقه) برحسب ثانیه ثبت گررکد .اکرن
زمان شامل مجموع زمانهاکی (برحسب ثانیه) كه صرف
تیان رارن ،لیسریدن کرا گراز گرریتن پراي تجروکی شرد ،
میباشد( .)20،71برراي انجرام اکرن آزمرون از کرك جعبره
لقی شهاف كه روي چهرار پاکرهاي قررار گریتره برور و
آکینهاي با زاوکه  45ررجه راخل آن قرار راشت افرتهار
گررکد .اکن آکینره امیران رکردن كرف پراي مروش را بره
راحتی یراهم كرر .هر موش را قبل از انجام تست راخرل
جعبه قرار رار تا با ملریط آشرنا شرور .برراي هرر روز 6
موش انتخاب شد .نمونههاي مورر بررفی برر كرف پرا و

6
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بررفی شدند (

كه یقط پاکه هیدروژل بدون رارو ررکایت كررنرد .فراکر
گرو ها ررصدهاي مختلف روغن شترمرغ را از پاکههاي
مشخص هیدروژل و کا ژل موضعی رکیلویناك به عنوان
كنترل ررکایتكررند .ررگرو هاي مورر مطالعه روزهاي
یوق به كف پاي موش مالید شد.

آنالیی آماري
میانگین  ±انلراف معیار براي همه گرو ها ملافربه
گررکد و تجیکه و تللیل ا العای با افتهار از نرمایریار
 SPSS-19و بررا آزمررون آنررالیی وارکررانس کررك ریرره
( )One way ANOVAانجررام شررد .بررراي مقاکسرره برین
گررو

هرا از روشTukey's Multiple comparison Test،

افتهار شد و رر مقاکسه میانگین برین گررو

هرا p< 0/05

بهعنوان معنیرار تلقی گررکد تا بتروان تراثیر ررصردهاي
مختلف یرموالفیونهاي هیدروژل روغن شرترمرغ را رر
یعالیت ضد ررري بررفی كرر.

یافته ها
یف فنجی زکر قرمی
نمررورار شررمار  7یررف  FTIRرا نشرران میرهررد
-1

كررره كیتررروزان رر  ،0405/1 cmراراي  OHكششررری
افت كه همپوشانی  NHكشد رر همان منطقره او رر
-1

 C-H ،2120/0 cmكششی معمولی افت.
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ررر (ثانیه) بر حسب  MPE%رر یرموالفیونهراي مختلرف

رم موشها مالید شد .رر رفته اول به كف پاي رافرت

پژوهشی

نعمت اهلل آهنگر و همکاران

ارائه شد افت .تاوکر شمار  ،7کك نمونه از هیدروژل
حاوي روغن شترمرغ را نشان میرهد.

روغن شترمرغ پس از  48فاعت (تعدار ریعای آزماکد = ) 0

نمودار شماره  :1یف  FTIRتشییل هیدروژل كیتوزانOR-PVP -

قله كوچك رر  7600 cm-1به رلیل  C = Oكششی
میباشد (آمید  )Iو نقطهي او رر  7580 cm-1مربوط به
آمید روم گیارش شد افت .قلهي  7016/7 cm-1برا توجره
به  C-Oارتعاشكششی رركیتوزان افت .پیرك 0408 cm-1
نشانه وجور باند روگانه قوي و آمار ي واكند افت.

یرموالفیون

ررصد تورم پذکري پس از  48فاعت

F1

05/1±75/50

F2

02/5±62/17

F3

21/4±76/65

F4

78/0±74/20

F5

74/7±08/26

F6

77/7±75/05

F7

1/0±65/10

F8

61/1±65/10

F9

60/1±02/56

F10

21/0±76/01

F11

26/0±04/47

F12

24/2±77/20

F13

27/2±07/26

F14

72/2±00/45

نمورار شمار  2نیی رح تشییل هیدروژل یییکیری
توفط پیوند هیدروژنی را نشان میرهد( .)20گررو هراي
عاملی آمینه مشتقای كیتوزان به راحتی برین گررو هراي
كربونیل حلقههاي پیرولیدون مستقر میشوند ،رر نتیجره
هیدروژل یییکیی تثبیت میگررر .اکرن اتارال یییکیری
براي اکجرار ثبرای رر ژل برید از حرد قدرتمنرد نیسرت.
یف  IRبخرد نرامللول هیردروژل بره وضروح وجرور
پیوند هیدروژنی قوي رر برین رو مولیرول برراي تثبیرت
یییکیی را نشان میرهد.
تصویرشماره  :1هیدروژل روغن شترمرغ  00ررصد با پاکه =0/2

نتاکج تعیین مقدار با افتهار از كروماتوگرایی گازي
نمورار شمار  ،0پیك نمونه از تعیین مقردار روغرن
شترمرغ به روش كروماتوگرایی گازي را نشان میرهرد.
رر پیك نمونه كروماتوگرام گازي روغن شترمرغ وجور
مقارکر افیدهاي چرب غیر اشباع لینولئیرك افرید ()C18: 2
نمودار شماره  :2رح تشییل هیدروژل یییکیی توفط پیوند هیدروژنی

با زمان بازراري ( 28/06 )RTرقیقه و فطح زکرر منلنری
 40/21ررصد و افید لینولنیك ( )C18: 3با زمران برازراري

کایته هاي تست تورم پذکري هیدروژل

( 02/14 )RTرقیقه و فطح زکرمنلنی  7/01ررصد رکد

ررصد تورمپذکري نمونههاي تهیره شرد هیردروژل

شد كه با شاخص افتاندارر هاي مربو ه ،مشخص شرد

روغن شرترمرغ پرس از  48فراعت رر جردول شرمار 2

و تعیین مقدار گررکد .نتراکج میریان حردور  20 ،70و 00
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جدول شماره  :2ررصد تورمپذکري نمونه هاي تهیره شرد هیردروژل

اثر ضد دردی یک هيدروژل فيزیكي

ررصد انیپسوالفریون روغرن شرترمرغ را بره ترتیرب رر

پاکررههرراي هیرردروژل بررا وزن مولیررولی پرراکین و برراال

یرموالفیونهاي  F4 ،F3و  F5نشان رار افت.

كیتوزان(شاهد) اختالف معنیراري رر تمام رقاکق وجور

کایته هاي تست یرمالین
با توجه به نتاکج مربوط به تسرت یرمرالین بره وفریله
آنرررالیی وارکرررانس کرررك ریررره ( ،)ANOVAاخرررتالف
معناراري بین هیدروژل هاي مختلف روغن شرترمرغ 70
و  20ررصررد وجررور رارر ( .)p<0/007بررین هیرردروژل
نمودار شماره  :3پیك نمونه از تعیین مقردار كرومراتوگرام گرازي روغرن
شترمرغ  00ررصد () F4

روغررن شررترمرغ  00ررصررد بررا پاکرره كیترروزان بررا وزن
مولیرولی براال و راروي كنتررل بعرد از تجروکی اخررتالف
معنی راري وجور رارر (( )p<0/05نمورار شمار .)6

کایته هاي تست صهله راغ
نتاکج مربوط به تست صهله راغ رر نمورار شمار 4
و نمورار شمار  5نشان رار شد افت .نمورار شرمار 4
مقاکسه نتاکج گرو شراهد و ررصردهاي مختلرف روغرن
شترمرغ رر هیدروژل را نشان می رهد .اکرن نتراکج نشران
رهند اختالف معنا رار بین هیدروژل ها با ررصرد هراي
مختلف روغن شترمرغ رر زمان هاي  00 ،75و  45رقیقه
پس از تجوکی میباشد (.)p<0/007
نمورار شمار  ،5مقاکسهي زمان پافخ به ررر (ثانیه)
بر حسب  MPE%رر یرموالفریونهاي مختلرف حراوي

نمودار شماره  :4زمران پافرخ بره ررر (ثانیره) برر حسرب  MPE%رر
یرموالفیون هاي مختلف روغن شترمرغ حاصل از آزمون صهله راغ

 00ررصد روغن شترمرغ با گرو كنتررل و شراهد () F1
حاصرل از آزمررون صررهله راغ را نشرران رار افررت .اکررن
نتاکج نشان میرهند ،بین هیدروژلهاي تهیه شد برا پاکره
كیتوزان با وزن مولیولی باال حاوي روغرن شرترمرغ 00
ررصد و راروي كنترل مثبرت رر زمران  75ترا  45رقیقره
اخررتالف معنرراراري وجررور نرردارر ( .)p>0/05برین تمررام
یرموالفیونهاي حاوي  00ررصد روغن شترمرغ و پاکره
هیدروژل اختالف معنیراري وجور رارر وبین یرموالفریون
 F1و گرو كنترل رر كلیه زمانهرا نیری اخرتالف معنریراري
وجور رارر ( .)p<0/05همچنین بین زمران پافرخ بره ررر

نمودار شماره  :5مقاکسه زمان پافخ به ررر (ثانیه ) بر حسب MPE%

(ثانیه ) بر حسب  MPE%رر یرموالفریونهراي مختلرف

رر یرموالفیون هاي مختلرف حراوي  00ررصرد روغرن شرترمرغ برا

هیدروژلهاي حاوي  20و  00ررصرد روغرن شرترمرغ و

گرو كنترل و شاهد ( ) F1حاصل از آزمون صهله راغ
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رارر (.) p<0/07

پژوهشی

نعمت اهلل آهنگر و همکاران

آمینرره از مشررتقای كیترروزان برره راحتری برین گرررو هرراي
كربونیل مللول پیرولیردون برا حلقره براز اتارال عرر
رر اکررن مطالعرره هیرردروژلهررا از اخررتالط مللررولهرراي
مشتقای پیرولیدون ( PVPکرا  )OR–PVPبرا كیتروزان و
تاییر  pHبین  2تا  70به رفت آمد .مخلوط مللولهراي
نسبتهاي مختلف پلیمر  PVPبا كیتوزان و برا تاییرر pH
نمودار شماره  :6زمان پافخ به ررر برر حسرب ثانیره رر یرموالفریون هراي
مختلف روغن شرترمرغ(

برابرر

 )0/2حاصل از آزمون یرمالین،

بین  0/5تا  1و نیی با اییاکد رما به رفت نیامد افت .اما
اخرتالط فرار  OR–PVPو كربوكسری متیرل فررلولی رر
عر

چند رقیقه با اضایه نمورن چنرد قطرر فرور کرك

** p<0/07 :اختالف معنی رار نسبت به گرو كنترل،

نرمال و اییاکد  ،pHمنجر به تشییل هیدروژل شد و اکن

*** P<0/007 :اختالف معنی رار نسبت به گرو كنترل

رر حالی افت كه اختالط  OR–PVPو مللول كیتوزان
رر عر

چند ثانیه رر ملیط افیدي و  pHحردور  6منجرر

بین گرو هاي كیتوزان با وزن مولیولی باال (رر هر

به تشییل هیدروژل یییکیی شد افت كه با  pHپوفت

نسبتی) و وزن مولیولی پاکین رر ررصدهاي روغن کیسران

نیی فازگاري بیدتري رارر و موجرب تلرکرك و فروزش

اختالف معنیراري وجور رارر ( ،)p<0/05اما اکن اخرتالف

نمیشور .با توجه به نتاکج میتوان گهت كه هیدروژلهاي

رر كیتوزانهاي مشابه رکد نمیشور ( .)p>/05بین زمان

با نسبت كیتوزان وزن مولیولی براال بره  OR-PVPبرابرر

پافخ به ررر بر حسب ثانیه رر یرموالفیونهاي مختلرف

 0/2قابلیت تورمپذکري براالکی رارنرد ،رر حرالی كره رر

هیدروژلهاي حاوي  20و  00ررصرد روغرن شرترمرغ و

یرموالفیونهاي با نسبت كیتوزان با وزن مولیولی پاکین

پاکههاي هیدروژل كیتوزان با وزن مولیولی پاکین و براال

به  OR-PVPبرابر  0/2قابلیت تورمپرذکري بسریار پراکینی

(شاهد) اختالف معنیراري رر تمرام رقراکق وجرور رارر

رارند .گرو هراي عراملی آمینره از مشرتقای كیتروزان بره

(به ترتیب  p<0/007و ( )p<0/07نمورار شمار  .)6برین

راحتی بین گرو هاي كربونیل مللول پیرولیدون با حلقه

تمررام یرموالف ریونهرراي حرراوي روغررن شررترمرغ و پاکرره

باز اتارال عرر

برقررار مریكننرد رر نتیجره هیردروژل

هیدروژل رر  25رقیقره اول اخرتالف معنریراري وجرور

یییکیی تثبیت میگررر .برهرلیرل آن كره رر گررو هراي

رارر .بین یرموالفیون  F4و گرو كنترل رر زمران  20ترا

آمین بیدتر رر كیتوزان وزن مولیولی باال اکن اتاراالی

 25رقیقه و  05تا  40رقیقره اخرتالف معنریراري وجرور

بیدترر افرت ،رر نتیجره پاکرداري یییکیری هیردروژل و

ندارر ( ،)p<0 /05اما رر  20رقیقه اول و زمان  25ترا 00

قابلیت جذب آب آن نیی بیدتر افرت .رر هیردروژل برا

رقیقه اختالف معنیراري وجور رارر (.)p<0/07

ررصد  OR-PVPباالتر ( )F8خواص چسبندگی بیدترر
افرت و فرراختار از انعطرراف پررذکري برراالتري برخرروررار

بحث

افت .ذكر اکن نیته الزم افت كه  OR-PVPبره راحتری رر

یف مارون قرمری از نمونره هیردروژل ،بره وضروح

آب حل میگررر و رر نتیجه بین خواص زکست چسربی

پیوند هیدروژنی قوي موررنیاز براي میانیسم تشییل اکن

پلیمر و مییان گرو هاي عاملی آمینهي مشتقای كیتوزان

هیدروژل یییکیی را كراس لینرك و اتاراالی یییکیری

كه به راحتی بین گرو هاي كربونیل مللول پیرولیدون با

زنجیر هاي هیدروییل نشان رار افت .گرو هاي عراملی

برقررار مریكننرد ،رابطره منافرب

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

حلقه باز اتاال عرر

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 561مهر 5931

3

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 2:46 +0330 on Wednesday October 24th 2018

برقرار میكنند رر نتیجه هیدروژل یییکیی تثبیت میگرررر.

اثر ضد دردی یک هيدروژل فيزیكي

فال  2077و نیی  Peppasو رفتیارش رر فال  7181تاکیردي

اندك رر اثرر ضرد ررري انرداز گیرري شرد برا تسرت

بررر اکررن موضرروع افررت .هیرردروژل هرراکی كرره راراي

صهله راغ با تست یرمالین می توان نتیجه گریت اثررای

مونومرهاي قابل کونیی شدن مریباشرند ،تاییررای حجرم

ضد ررري روغن شترمرغ بیدتر از رکق مسیر مركریي

بیدتري نشان میرهند(.)22،27

افت .تست صهله راغ موجب برانگیخته شردن ریتارهراکی

مطالعای واشقانی یراهانی رر فرال  7110نشران رار

میشور كه از نواحی فروپرا افرپاکنال مشرتق مری شروند.

كه تاییرای  pHو غلظت الیترولیت اثر بسیار زکاري برر

بخد عمرد اي از یعالیرتهراي ضرد التهرابی ،رر کرك

تورم هیدروژلهاکی ملتوي گرو هاي کونی ،رارند و رر

فري افید چرب و تريگلیسرکد فبك وجور راشت(.)25

 pHنیرکررك برره خنثرری ،حررداكثر تررورم را رارنررد(.)20

کاگاتانیا و همیاران رر مقالهاي با عنوان اختالف اثررای

یرموالفیونهاکی با پاکره كیتروزان و وزن مولیرولی براال

ضد التهابی مارف موضرعی روغرن كرچرك هنردي برا

( 61/65ررصد =  )F8تورمپرذکري بریدترري نسربت بره

روغن شترمرغ بر موش گونه فیري ثابت كررند ،کیری از

یرموالفیونهاکی با پاکه كیتوزان با وزن مولیرولی پراکین

مهمترکن خواص روغن شترمرغ خاوصیت مهار یاكتور

( 74/08ررصد = )F5رارنرد .هرر چنرد برا ایریاکد میریان

نیررروز تومررور آلهررا Tumor necrosis factor alpha

روغن شترمرغ به مقدار پاکه هیدروژل مییان جرذب آب

) (TNF-aكه کك فاکتوكین التهابی افت ،میباشرد .رر

كاهد میکابد كه اکن امر به رلیل جايگیري روغرن رر

اکن مطالعه مشخص گررکد كه روغن شترمرغ رر مقاکسه

بین اتااالی عرضی كیتوزان و پیرولیدون افت .اییاکد

با روغن كرچك هندي و روغن زکتون خاوصیت مهار

اختالف یشار افمیي یاز ژلی نسبت بره یراز آبری فربب

یاكتور نیروز تومور آلها بهتري رارر(.)26

اییاکد جذب آب میشور .همچنین با ایریاکد بریدترر

پررولیتس و رمیترررووک رر فررال  7118رر مطالعررای

مقدار روغن شترمرغ رر هیدروژل چگالی اتااالی عرضی

خور با عنوان بهبور زخم ثانوکه به وفیله لوفریون روغرن

رر شبیه اییاکد و میریان جرذب آب كراهد مریکابرد.

شترمرغ افترالیاکی ،مقاکسه نتاکج با polysporin ،furasin

میانیسم جذب آب توفط هیدروژل تاحدي متهاوی افت

و كورتییون نشران رارنرد كره روغرن شرترمرغ عروار

و آب برافاس اختالف یشار افرمیي بره راخرل هیردروژل

كمتري نسبت به كورتییوفتروئید رارر و بهبور زخم برا

نهوذ میكند .اییاکد مقدار اتاال گر عرضی (از جملره

روغن شترمرغ رر مقاکسه با فاکر تركیبای مورر آزماکد

كیتوزان )OR-PVP-منجر به كاهد ترورم رر آب خواهرد

تسرکع میگررر(.)21

شد .اییاکد گرو هاکی كه تواناکی كیلیتكنندگی راشته
باشند نظیر كربوكسیالی جذب را اییاکد میرهد(.)24

واکت هوز و همیاران رر مطالعای خور برا عنروان،
کك منبع غیر فمی عوامل ضد التهاب ترانس ررمرال رر

رر اکرن مطالعرره از مقرارکر مختلررف روغرن شررترمرغ

ب بومی ثابت كررند كه روغن شرترمرغ راراي اثررای

براي یرموالفیونهاي مختلف افتهار شد كه با توجه به

ضرد ررري برور و مریتوانرد رررهراي مریمن رر مروش

اییاکد مییان روغن رر یرموالفیونهاي مختلف و آنالیی

صلراکی را تقلیل رهد(.)28

با رفتگا گاز كروماتوگرایی ،اییاکد فطح زکر منلنری

رر نهاکت با توجه به نتاکج اکن مطالعه میتوان گهت

براي پیكهاي شاخص مشاهد شد كه رلیرل برر وجرور

كه یرموالفیونهراي حراوي كیتروزان برا وزن مولیرولی

بارگذاري منافب روغن رر یرموالفیونها و نیی اختالف

باال ،نتاکج منافب ترري نسربت بره فراکر یرموالفریونهرا

نتاکج تعیین مقدار یرموالفیونها میباشد .رر اکن مطالعره

راشتند .بهترکن نسبت یرموالفیون نسبت كیتوزان با وزن

به نتاکج مشابهاي از اثرای ضد ررري یرموالفیون روغن

مولیولی براال بره  OR-PVPبرابرر  0/4برور افرت .اکرن
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اکجار میگررر( .)77،70مطالعرای  Peraleو همیراران رر

شترمرغ با مطالعای قبلری رفریدکم كره بره رلیرل تهراوی
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نعمت اهلل آهنگر و همکاران

تلقیقای و یناوري رانشگا علوم پیشیی مازنردران كره

مطالعه نشان رار كه هیدروژل روغن شترمرغ یرآورر ي

، مریباشرد17714 نتیجه رح پژوهشری ماروب برا كرد

.منافبی براي كاهد رررهاي التهابی و مركیي میباشد

 همچنین اکرن مطالعره حاصرل پاکراننامره.تشیر میگررر

سپاسگزاری

ركتراي راروفازي آقاي مسعور قدمی رزراري رانشجوي
.راروفازي رانشگا علوم پیشیی مازندران میباشد

بدکنوفیله از حماکت مالی حروز معاونرت ملتررم
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