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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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 مجـلـــــه دانــشــــگاه عــلــــوم پــزشــكــــي مــازنــــدران

 (5-51)   5931سال    مهر    541بيست و هشتم   شماره دوره 

 5931، مهر  561دوره بيست و هشتم، شماره                                             له دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                 مج            1

 پژوهشی

هیدروژل  کی یضد درد اثر یابیارز و اتیخصوص یبررس ه،یته
جدید از حلقه باز شده پلی وینیل پیرولیدون و کیتوزان حاوی  فیزیکی

 سوری موش در شترمرغ روغن
 

      1نعمت اهلل آهنگر

   2مسعود قدمی رازداری 

 4و3پدرام ابراهیم نژاد    

 هچكید
هراي یییکیری رر هیردروژل .شروریحامل براي كنتررل رهرد رارو افرتهار  م ها به عنوانیدروژلز ها و هدف: سابقه

 بسریار نقردی افرت كره چربر افریدهايراراي  شترمرغ روغن تري هستند.تر و فمیت كممقاکسه با نوع شیمیاکی راراي اکمنی بید
 رارند. یین یتهابضد ال یتخاص و گشتهموجب بهبور زخم  و رارند هافلول فالمت و فلولی تقسیم رشد، رر مهمی

بره وفریله مشرتقای كیتروزان و  pHحساس به  شترمرغ روغنهیدروژل حاوي  ،تجربی مطالعه اکن رر ها:مواد و روش

 اثرر ضرد ررري آن برر آن بررفری، و هاي یییکیوشریمیاکی وکژگی تهیه شد. (OR-PVP)یرولیدون با زنجیر  باز پ کنیلویپل
 .مطالعه گررکد Hot plateرمالین و هاي فوري با انجام آزمون یروي موش

 رر راشرتند.هرا بهتري نسبت به فاکر یرموالفریون هاي حاوي كیتوزان با وزن مولیولی باال، اثراییرموالفیون ها:یافته
هاي روغن شرترمرغ برا بور. همه یرموالفیون 4/0برابر  OR-PVPكیتوزان با وزن مولیولی باال به نسبت  بهترکن یرموالفیون

 ررصد راراي اثر ضد ررري منافبی بورند. 00سبت ن

  و التهرابی هرايكراهد ررر يبررا ییررآورر  منافرب مررغ شرتر روغرن هیردروژل كره رار مطالعره نشران اکرن استنتاج:
 .باشدمی مركیي

 

 ینآزمون یرمال ،شترمرغ روغنهیدروژل،  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
وییل هاي پلیمري فه بعدي هیردرها شبیههیدروژل

باشند كه قاررند ترا چنردکن برابرر و آبدوفت پلیمري می
 حجم و وزن خور آب و ماکعای بیولوژکك را جذب كنند.

انرد هموپلیمرها کا كوپلیمرها تشییل شد  ها ازاکن شبیه
آب نرامللول  كرراس فرنیك، رر رلیرل اتاراالیكه به

هرا فرازگاري ترمورکنرامییی برا آب باشند. هیدروژلمی
هراي رهد، رر ملیطها اجاز  میرهند كه به آنمی نشان
ها بره عنروان حامرل برراي متورم شوند. از هیدروژل مائی

 هاکی كه آزارفازي رارو ازكنترل رهد راروها رر فیستم
 .گرررباشد، افتهار  میمی ها تلت كنترل پدکد  تورمآن

 

  E-mail:pebrahimnejad@mazums.ac.ir ياعظم)ص(، رانشید  راروفاز یامبرپ یآبار، مجتمع رانشگاه یرحجار   71 یلومترك :يفار -پدرام ابراهیم نژاد مولف مسئول:

 اکران فاري، مازندران، پیشیی علوم رانشگا  راروفازي، رانشید  یارماكولوژي، و شنافی فم گرو  رانشیار،. 7
 کرانا ي،مازندران، فار ییرانشگا  علوم پیش ي،رانشید  راروفاز راروفازي، ركتراي. 2
 اکران فاري، مازندران، پیشیی علوم رانشگا  ،ینوپاتیپژوهشید  هموگلوب راروکی، علوم تلقیقای مركی افتارکار،. 0
 اکران فاري، مازندران، پیشیی علوم رانشگا  راروفازي، رانشید  یارمافیوتییس، گرو  افتارکار،. 4

 : 21/5/7011تارکخ تاوکب :             71/2/7011 اصالحای : تارکخ ارجاع جهت            71/2/7011 تارکخ ررکایت 
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 نعمت اهلل آهنگر و همکاران     

 9       5931، مهر  561دوره بيست و هشتم، شماره                                مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                            

 پژوهشی

 قدم ررهاي بسیار مورر توجه، پیشرو و پیدکیی ازفیستم

 باشرند كرههاکی مریهاي رارورفانی نوکن، هیدروژلفیستم

تواننرد تلرت هاي ملیطی بور  و مریحساس به ملرك

 د روشن و خراموشتاثیر کك ملرك خاص مانند کك كلی

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

، رمرا، قردری کرونی، pHتواننرد هاي ملیطی میملرك

الیترکسررتیه، مانررا یس، نررور و کررا تهرراوی غلظررت کررك 

هرا، تركیب شیمیاکی خاص باشرند. رر تمرام اکرن فیسرتم

 pHهاي خاصی از بردن )ماننرد آزارفازي رارو رر میان

هراي تر فلولافیدي pHخاوص رفتگا  گوارش کا  هب

 (.7-0)ایتدفر انی( اتهاق می

كیترروزان برره عنرروان کررك پلیمررر زکسررت فررازگار و 

باشد كه كاربررهراي یراوانری رر پذکر میزکست تخرکب

صناکع راروکی و غذاکی رارر. پلیمر پلی وکنیل پیرولیدون 

(PVPبه ) ،فرالیانعنوان کك اكسپیان زکست فرازگار بردن 

هراي اشریال راروکری زکاري افرت كره رر یرموالفریون

 PVPشرور و برا اکرن وجرور هیردروژل هراي افتهار  می

رهند. بنابراکن براي خواص میانییی ضعیهی را نشان می

مطالعرای ، PVPهاي اییاکد خواص میانییی هیدروژل

هراي هیردروژل .(0)گیرررزکاري رر اکن زمینه انجرام مری

كرراس  PVP–Chiی زکراري ماننرد كراس لینك شریمیاک

لینررك شررد  توفررط گلوتارآلدئیررد رر فررالیان اخیررر رر 

هراي شوند، هر چند به رلیرل باقیمانرد مطالعه افتهار  می

 هراکیاز نظر اکمنی ملدورکت نكیكراس لمونومرها و موار 

هراي ها وجور رارر. رر مقابل هیدروژلرر افتهار  از آن

 هرايمثل برهمیند پذکرتكه توفط اتااالی برگشیییکیی

شروند، الیترولیت تهیره مریهاي پلیکونی و کا كمپلیس

توجرره زکرراري را رر مطالعررای جدکررد برره خررور جلررب 

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

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

باشد كه براي و فاکر افیدهاي چرب ضروري می 1 امگا

 افیدهاي. (4)ابی وحهظ فاختار پوفت بسیار موثر افتشار

 چرب نقد بسیار مهمی رر رشد، تقسیم فلولی و فالمت

د كره افرتهار  از نررهها رارند. مطالعای نشران مریفلول

هرا موجرب افیدهاي چرب ضرروري برر روي اثرر زخرم

 گررر. اکرن افریدهاي چرربها میاییاکد فرعت بهبور آن

شور. وزن مولیرولی یور کایت میرر روغن شترمرغ به و

افت، بنابراکن قدری و فرعت نهوذ آن  پاکیناکن روغن 

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

یعالیت بدن انسان مواري ضروري هسرتند ولری رر بردن 

از چربری زکرپوفرت کرك شرترمرغ . (4)شوندفاخته نمی

رلیرل ه آکرد كره برلیتر روغن به رفت می 6 الی 4حدور 

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

حقیقت بدن انسران قرارر بره فراخت اکرن افریدهاي  )رر

اي رر باشد( مارف گسرترر نمیچرب ضروري و حیاتی 

بردن انسران  .(5)و بهداشرتی رارر ی و آراکشیکصناکع رارو

ز را ا n-0تواناکی فاختن و فنتی كررن افریدهاي چررب 

 و 20تواند زنجیرر  بلنرد هاي رکگر ندارر، اما میمولیول

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

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

 ماررف و شرورها و اکیوزانوکیدها تبدکل میپروفتاگلندکن

 فبب كاهد كلسترول و تري گلیسریرکدهاي خرون، 0 امگا

هاي د یشارخون، كاهد وزن، پیشگیري از بیماريكاه

قلبرری و عروقرری، ررمرران و كرراهد رررهرراي مهاصررل، 

از آنجا كره  .(1،8)گرررآرترکت روماتوئید و آرتروز می

رهد و رفوب كلسیم جذب كلسیم را اییاکد می 0 امگا

نماکد، فبب ررمران هاي افتخوانی تسهیل میرا رر بایت

چنرین اکرن مرار  رر ررمران . هرمشورپوكی افتخوان می

ایسررگی، خشریی چشرم، كراهد رررهراي قاعردگی، 

ن و كرراهد بررروز التهرراب کیجلرروگیري از تاررلب شرررا

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

مرغ تولید نشرد  افرت و  یرآورر  راروکی از روغن شتر

 رفرانی، هرا رر راروبا توجه به میاکاي هیدروژل همچنین

 هیرردروژلفرراخت کررك تهیرره و  مطالعررهاکررن هرردف از 

باتوجه به گسرترش باشد كه می شترمرغاز روغن یییکیی 

 اکرن فرامانه ،راروکریهاي نوکن روز اییون افتهار  از فیستم

، با مطالعهاکن  همچنین رر. شد راحی  هیدروژلی جدکد

 78افیدهاي چررب غیرر اشرباع  تركیبایوجور توجه به 
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 يكیزيف دروژليه کی یاثر ضد درد
 

 5931، مهر  561دوره بيست و هشتم، شماره                                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                              4

 تركیبایاکن  منافبوقابلیت نهوذ  شترمرغكربنی رر روغن 

 رر پوفت و نیی گیارشای قبلی اثرای ضد ررر موضعی،

 رربررفرری اثررر ضررد ررري هیرردروژل روغررن شررترمرغ 

 .انجام پذکریت موش فوري رر ،هاي مختلفیرموالفیون
 

 مواد و روش ها
شرامل،  مطالعره تجربری،موار مورر افتهار  رر اکرن 

ررصرد  85و  پراکینمولیرولی  کیی برا وزنكه  كیتوفان

ررصد  18و رکگري با وزن مولیولی باال و رافتیالفیون 

 کنیررلویپلرر ،آلمررانمرررك از شررركت رافتیالفرریون، 

 آلمان Ludwigshafenاز شركت  k30 (PVP)یرولیدون پ

از شركت مرك آلمان و روغرن شرترمرغ از  80و توکین 

 .باشد، میNature's Edgeشركت 
 

 رولیدونباز كررن حلقه پی
از هیرردرولیی برراز كررررن حلقرره پیرولیرردون، جهررت 

رر آب رکررونیی ، رر  PVPررصررد  25حرارترری مللررول 

فاعت رر بمب  12مدی گرار، بهررجه فانتی 725رماي 

افتهار  گررکد. رر اکن یرآکنرد رر اثرر حرراری و یشرار، 

 .(70،77)گررندباز می PVPهاي زنجیر 
 

 FTIRنمونه رر آزمون  یهته روش

از رفرررتگا   FTIR یرررفبررره   یابیرفرررت جهرررت

PerkinElmer Spectrum آمررار  بررراي. افررتهار  شررد 

 کردبروما پتافیمنمونه با پورر  از كمی مقدار نمونه فازي

 كرامال و كنرد پیردا خشرك ظراهري ترا گررکردمخلوط 

جراذب ر وبرت افررت(.  کرردبروما یم)پتافر شرور همگرن

 کركبره افپاتول رر رفرتگا  پررس  بامخلوط  کنفپس ا

رر عردر مرو   بروماکرد پتافریم. شرد کلقرص نازك تبد
1-cm 4000-650 و  كند ینم کجاررر نمورار ا یییپ ی ه

. باشردی منافب م یاربس یی آلیباترك یفنج یف  يبرا

 قررار زنرگ ضد یوالر جنس از رکسك رو بین رر قرص

 رر ملهظره. گریرت قررار ملهظه ررون فپس و شد رار 

و  تابیرد  نمونره بره یروفرر  پرتو د،ش رار  قرار رفتگا 

 (.72،70)را رفم كرر FTIR یفرفتگا   

 یدروژل یییکیی حاوي روغن شترمرغه تهیه
 یدروژل یییکیی حاوي روغرن شرترمرغهبراي تهیه 

كیتروزان رر آب مقطرر برا انلرالل مللول كیتوزان ابتدا 

جهت تهیه  .افید افتیك آمار  شد w/vررصد  7 يحاو

مللرول  اان بزمللول افتیك افید و كیتو یدروژله کهپا

OR-PVP كامال مخلروط گررکرد.( 4/0و  2/0 )با نسبت 

 پاکررهبرره هاي مختلررف روغررن شررترمرغ پس، ررصرردفرر

گررم میلری 70ها رر تمام یرموالفیونهیدروژل اییور  و 

 شد ضایها براي پراكند  شدن بهتر روغن به آن 80توکین 

  .(7)جدول شمار  
 

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

®Tween80 

(mg) 

روغن 

 شترمرغ

(mg) 

نسبت كیتوزان به 
PVP-OR 

 

OR-PVP 
(mg) 

كیتوزان با وزن 

 مولیولی باال

(mg) 

كیتوزان با وزن 

 مولیولی پاکین

(mg) 

 كد

 یرموالفیون

70 - 2/0 500 - 700 F1 

70 750 2/0 500 - 700 F2 

70 280 2/0 500 - 700 F3 

70 010 2/0 500 - 700 F4 

70 750 4/0 250 - 700 F5 

70 280 4/0 250 - 700 F6 

70 010 4/0 250 - 700 F7 

70 - 2/0 500 700 - F8 

70 750 2/0 500 700 - F9 

70 280 2/0 500 700 - F10 

70 010 2/0 500 700 - F11 

70 750 4/0 250 700 - F12 

70 280 4/0 250 700 - F13 

70 010 4/0 250 700 - F14 

 

یردروژل برا افرتهار  از هتعیین مقدار روغن شرترمرغ رر 
 ی گازيكروماتوگرای

یله چرب موجور رر روغن شترمرغ بوفر یداف ییانم

( Varian 3800 GC) ی گررازيكرومرراتوگرای رفررتگا 

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

مترانولی  KOHلیتر میلی 2و رر لوله آزماکد رکخته شد. 

هگریان نرمرال بره لولره آزمراکد  لیتررمیلری 1موالر و  2

به  Test tube shakerاییور  شد. لوله آزماکد با رفتگا 

 50نمونه رر بن ماري با رمراي  ومدی کك رقیقه همیر  

رقیقه قرار رار  شرد. عمرل  75گرار به مدی ررجه فانتی

 رقیقره 5. نمونه  ری گررکدبار تیرار  0كررن همیرن و گرم

اکت رررر. رر نهراز گرمللی فاكن قرار گریت تا رو ی رر

لیتر از یاز باالکی براي تیرکق بره رفرتگا  برراشرته میلی 7
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 پژوهشی

لیتر نمونه به رفتگا  كروماتوگرایی  کك مییرو (.74)شد

 فرراخت اکتالیررا مرردل Termo finiganگررازي شررركت 

Termo trace  با فتونBPX70  مترر و قطرر  00به  رول

برا نسربت  Injector split/splitlessتر و با م مییرو 25/0

split Ratio: 1:80 تیرکق شرد. رمرايInjector   رر ابتردا

رقیقه اول بور كه با فررعت  2گرار رر ررجه فانتی 715

گررار ررجره فرانتی 250گرار رر رقیقه به ررجه فانتی 0

لیترر میلری 8/0با غلظرت  نیتروژنز گاز حامل  (.74)رفید

)آشیارفرراز کونییافرریون  7FIDآشیارفرراز رر رقیقرره و 

افیدهاي چررب ملل پیك با . (74)گررکدشعله( افتهار  

فطح و  ،به عنوان افتاندارر مشخص كربنی 78غیراشباع 

برا گیرري نیری به عنروان شراخص انرداز پیك  زکرمنلنی

 78افیدهاي چرب غیراشرباع منلنی افتاندارر حاصل از 

 مقاکسه شد. كربنی

 

 هیدروژلري تست تورم پذک
 705جهت تعیین میریان ترورم یررآورر ، نمونره رر 

فاعت رر رفرییاتور كرامال خشرك و  4ررجه به مدی 

فپس توزکن انجام شد. نمونه خشك شد  رر ملیط آبی 

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

هراي مشرخص نمونره را روي كاغرذ ور شدند. رر زمران

 س از جذب آب اضایی توفرط كاغرذ،صایی قرار رار  تا پ

نسربت ترورم هیردروژل  7آن را مجدرا توزکن و با رابطه 

  .(76، 75)گررکدبار تیرار  0 دکآزما نکا ملافبه شد و
 

                                          7رابطه 
 

وزن هیردروژل  SW، پذکري نسبت تورم sQ، 7رر رابطه 

 باشد.می بتداکیوزن هیدروژل خشك ا dW، متورم

 

 ينگهدار کطو شرا کشگاهیآزما یوانایح

 ررري ضد هاي آزمون
 يفور يهاروي موش ياثر ضد ررررر اکن مطالعه 

 4گررم و فرن  22 ±7با ملدور  وزنری  ،NMRIنر نژار 

                                                 
1- flame ionization detector 

 کداريپافتور خر ها از انیستیتوههته انجام پذکریت. موش

انای رر . حیوگررکد یمگرو  تقس 70به  ی ور تااریو به

مركرری نگهررداري حیوانررای آزماکشررگاهی رر رانشررید  

 72و  کیفاعت روشنا 72 تلت شراکط يفار يراروفاز

فاعت تارکیی، غذا و آب قرار گریتند. موازکن اخالقری 

كار با حیوانای آزماکشرگاهی، هنگرام كرار برا حیوانرای 

  .(71)رعاکت شد

 

 راغ صهله آزمون
 NMRIنرر نرژار ي فروري هاانجام آزمون، موش براي

صهله راغ كه  ي کكرو گرم 20-00رر ملدور  وزنی 

بلنرد احا ره شرد  برور قررار  يایشهافتوانه ش کكتوفط 

گررار ررجره فرانتی 52±7صرهله راغ  يرار  شدند. رما

مطمئن شدن از صلت كار رفرتگا  برا  يشد و برا یمتنظ

 تجروکی رارو. هر موش قبل از گررکد یرمافنج هم بررف

نسبت به ملرك  یوانقرار گریته و پافخ ح رفتگا  يرو

 یروانالعمل حزمان عیس کن)گرما( ثبت شد. ا رررناك

ملافبای  يرر نظر گریته شد  و برا base lineبه عنوان 

 از قررار رارن یمورر افتهار  قرار گریت. یاصرله زمران يبعد

العمرل )كره شرامل صهله، ترا للظره عیرس يموش رو

 اعمرال روشباشد( پس از یم دنکپر کاپا و  کارفت  یسیدنل

 test latencyیري کرا به عنوان پافرخ تراخ یه،بر حسب ثان

 ییررتا کاها یسیدن رفتبه ملض شروع ل شور.یم ید نام

 یروانح پاکه ملتل ییانها، مموش يخاص رر قدم گذار

 ي مورر مطالعه،هاد. پس از آن برحسب گرو کثبت گرر

تجروکی بعد از  یقهرق 70-75 ها افتهار  شد ویرموالفیون

تلمرل  ییانبعد، م یقهرق 60و  45، 00و به رنبال آن رارو

 حرداكثرد. کگرر کسهمقا کهتلمل پا ییانو با م ید فنج هاآن

 60هرا فطح تلمرل مروش ينظر گریته شد  برا زمان رر

ها پاکره هیردروژل به هر گرو  از موش (.78)باشدیم هیثان

(1F روزهاي مختلف ،)ي هیدروژل با پاکهرغ روغن شترم

مختلف، به صوری تجوکی موضعی پوفتی افتعمال شرد. 

ها هم ژل موضعی رکیلوینراك را بره کك گرو  از موش

پافخ بره  زمانعنوان گرو  كنترل مثبت ررکایت كررند. 
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 هراي مختلرفرر یرموالفیون %MPE بر حسب ررر )ثانیه(

ار انلراف معیر ±هر نقطه نماکانگر میانگین گیارش شد. 

 ملافربه يبررا باشرد.موش مری 6حداكثر اثر ضد ررري رر 

( از maximum possible effect) MPE حداكثر ممین

  گررکد.ر  اافته 2 رابطه
 

 : 2 رابطه

 
 

پرس از  یريپافرخ تراخ Test latency، 2رر رابطره 

رر (  latency) یوانپافخ ح Base lineروغن،  افتهار  از

 حرداكثر Cut offروغرن،  ازافرتهار  مقابل ملرك قبرل از 

صرهله راغ از للرا   يزمان مجاز قرار گریتن موش رو

 باشرد.یه(، میثان 60)یبایت یبآف از یريجهت جلوگ یاخالق

كراهد  MPEبره صروری  یرتهرای پلکجنترا یرانب علت

باشرد یمر یمورر بررفر یوانیح يهانمونه ینتهاوی رر ب

 .گررریم کسهپافخ اش با خورش مقا یوانهر ح یقاًكه رق
 

 یرمالین آزمون
افتاندارر رر مرورر  يهااز تست کیی ینتست یرمال

هرا بعرد از رر برابرر ررر افرت. مروش پافخ یريگ انداز

 راخرل یقهرق 75به مدی  ها یرآورر  از کكهر  افتعمال

را  یروان، حیقهرق 75ند. بعد از دنگه راشته ش خالی قهس

 يرا رو انیروح ،مرحلره کرنرر ا وآورر   یرروناز قهس ب

 قرار رار  کرررجه رر ز 45 کۀبا زاو ياکنهبا آ يبلند فطح

 پافخ رر برابر ررر رر ملردور  و (یقه رق 00)به مدی  شد

 اکرن. گررکدثبت  یه( برحسب ثانیقهرق 5)هر  یقهرق 00 یزمان

( كه صرف یه)برحسب ثان کیهامجموع زمان شامل زمان

شرد ،  وکیجرت يگراز گرریتن پرا کرا یسریدنتیان رارن، ل

جعبره  کركآزمرون از  کرنانجرام ا يبررا (.71،20)باشدیم

قررار گریتره برور و  ياکرهچهرار پا يشهاف كه رو ی لق

ررجه راخل آن قرار راشت افرتهار   45 کهبا زاو ياکینهآ

ه مروش را بر يكرف پرا کردنامیران ر کینرهآ کن. اکدگرر

یراهم كرر. هر موش را قبل از انجام تست راخرل  یراحت

 6هرر روز  يآشرنا شرور. بررا یطقرار رار  تا با ملر جعبه

 و پرا كرف برر یمورر بررف يهاموش انتخاب شد. نمونه

رافرت  يرفته اول به كف پا رر .شد مالید ها موش رم

شرد و  یرد شرترمرغ مال مختلف روغن يموش غلظت ها

ییررو م 200رافرت مروش  يبه كف پا یقهرق 75پس از 

 روم، گرررو  رر. رکرردگر کررقررصررد تیر 5 ینیرمررال لیتررر

 مثبرت كنتررل عنروان به رکیلویناك موضعی ژل راروي

رافرت مروش  يبه كرف پرا یقهرق 75شد. پس از  تجوکی

هرا شرد و مروش کرقررصد تیر 5 ینیرمال ییرولیترم 200

 ررپرا  کردنگی کرا یسریدنزمان ل ندراخل جعبه قرار گریت

ثبرت  ینیرمرال کیفراعته پرس از تجرو یمن یمان  زباز کك

 7 جردول شرمار   برق مطالعه، مورر هايگرو  و گررکد

 افرتگررو  شراهد  ،1Fگررو .( شدند ) بررفی

 رکفرا. دكررنر ایتکبدون رارو رر دروژلیه هکپاكه یقط 

 يهاهکپا از را شترمرغ روغن مختلف يررصدها هاگرو 

 عنوان به یلویناكکر یموضع ژل اک و دروژلیه مشخص

 يروزها مطالعه مورر يهاررگرو . دكررنایتکرر كنترل

 .شد مالید  موش پاي كف به یوق
 

 يآمار ییآنال
ها ملافربه همه گرو  يبرا یارانلراف مع ± یانگینم

ایریار ا العای با افتهار  از نرم یلو تلل کهتجی گررکد و

SPSS-19 کررك  ریرره کررانسوار ییبررا آزمررون آنررال و  

(One way ANOVAانجررام شررد. برررا )ینبرر سررهکمقا ي 

 Tukey's Multiple comparison Testهرا از روش،گررو 

 >p 05/0 هراگررو  ینبر یانگینم کسهرر مقا و افتهار  شد

 ررصردهاي یرتا بتروان تراث کدگرر یرار تلقیعنوان معنهب

را رر  شرترمرغ روغن هیدروژل هايیونیرموالفمختلف 

 .كرر یبررف ررري ضد یتیعال
 

 یافته ها

 می یف فنجی زکر قر
 رهررد را نشرران می FTIR فیرر  7 شررمار  نمررورار

 كششررری   OH، رارايcm 1/0405-1كررره كیتررروزان رر 

كشد رر همان منطقره او  رر  NHافت كه همپوشانی 
1-cm 0/2120، H-C ی افتمعمول یكشش.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 12

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-11702-fa.html


   
 نعمت اهلل آهنگر و همکاران     

 1       5931، مهر  561دوره بيست و هشتم، شماره                                مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                            

 پژوهشی

 
 

 OR-PVP -یتوزانك یدروژله یلتشی FTIR یف  :1نمودار شماره 

 

 یكشش = O C لیرل به cm 7600-1كوچك رر  قله

مربوط به  cm 7580-1او  رر  ي( و نقطهI دیباشد )آمیم

 توجره برا cm 7/7016-1 يقله .روم گیارش شد  افت دیآم

 cm 0408-1 یركپ .افت توزانیررك یكششارتعاش O-C به

  واكند افت. يو آمار  ينشانه وجور باند روگانه قو

 یییکیری هیدروژل تشییل رح  یین 2 نمورار شمار 

 هرايگررو  .(20)رهدمی نشان را هیدروژنی پیوند توفط

 هرايگررو  برین راحتی به كیتوزان مشتقای آمینه عاملی

 نتیجره رر شوند،می مستقر پیرولیدون هايحلقه كربونیل

 ییکیریی اتارال اکرن. گرررمی تثبیت یییکیی هیدروژل

. یسرتاز حرد قدرتمنرد ن یدثبرای رر ژل بر کجرارا يبرا

بره وضروح وجرور  یردروژلل هبخرد نرامللو IR یف 

 یرتتثب يرو مولیرول بررا ینرر بر يقو هیدروژنی پیوند

 رهد.یرا نشان م ییکییی
 

 
 

 هیدروژنی پیوند توفط یییکیی هیدروژل تشییل  رح :2 نمودار شماره

 

 یدروژله کريتست تورم پذ يها کایته

هیردروژل  شرد  تهیرههاي نمونه پذکريتورم ررصد

 2 شرمار  رر جردولفراعت  48روغن شرترمرغ پرس از 

هیدروژل ، کك نمونه از 7 تاوکر شمار ه شد  افت. ئارا

 رهد.حاوي روغن شترمرغ را نشان می

 
 یردروژلشرد  ه یرههاي ته نمونه کريپذتورمررصد  :2 شماره جدول

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

 تفاع 48پس از  يرکپذررصد تورم  یرموالفیون

1F 50/75±1/05 

2F 17/62±5/02 

3F 65/76±4/21 

4F 20/74±0/78 

5F 26/08±7/74 

6F 05/75±7/77 

7F 10/65±0/1 

8F 10/65±1/61 

9F 56/02±1/60 

10F 01/76±0/21 

11F 47/04±0/26 

12F 20/77±2/24 

13F 26/07±2/27 

14F 45/00±2/72 

 

 
 

   =2/0ررصد با پاکه  00هیدروژل روغن شترمرغ  :1تصویرشماره 

 

 يگاز یكروماتوگرای از افتهار  با مقدار نییتع جکنتا

 روغرنمقردار  ییناز تع نمونه یكپ ،0 نمورار شمار 

رهرد. یرا نشان م يگاز كروماتوگراییروش  بهشترمرغ 

 وجور شترمرغ روغن گازي كروماتوگرام نمونه یكپ رر

 (C18: 2) افرید ینولئیركل اشباع غیر چرب افیدهاي مقارکر

 منلنری زکرر فطح و رقیقه 06/28( RT) بازراري زمان با

 برازراري زمران با( C18: 3) لینولنیك افید و ررصد 21/40

(RT )14/02 کد ر ررصد 01/7 یمنلنکرو فطح ز یقهرق 

 مشخص شرد  ،مربو ه يها شد كه با شاخص افتاندارر

 00و  20 ،70حردور  یریانم کج. نتراکدمقدار گرر یینتع و
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رر  یربروغرن شرترمرغ را بره ترت یونررصد انیپسوالفر

  .رار  افتنشان  F5و  F3، F4 يهایونیرموالف

 

 
 

 روغرن گرازي كرومراتوگراممقردار  ییناز تع نمونهپیك  :3نمودار شماره 

 ( 4F) ررصد 00شترمرغ 

 

 تست صهله راغ يها ایتهک
 4 نمورار شمار راغ رر  صهلهمربوط به تست  جکنتا

 4 شرمار  نشان رار  شد  افت. نمورار 5 نمورار شمار  و

مختلرف روغرن  يگرو  شراهد و ررصردها جکنتا سهکمقا

نشران  جکنترا نکر. ارا نشان می رهد دروژلیشترمرغ رر ه

 يهرا با ررصرد ها دروژلیه نیرار ب اختالف معنا رهند 

 قهیرق 45و  00، 75 يها مختلف روغن شترمرغ رر زمان

 (.>007/0p) باشدمی یکپس از تجو

( هیپافخ به ررر )ثان زمان يسهکمقا ،5 نمورار شمار 

 يحراو مختلرف يهاونییرموالفر رر %MPE بر حسب

(  1Fبا گرو  كنتررل و شراهد ) شترمرغ روغن ررصد 00

 کررن. ارار  افررترا نشرران  راغ صررهلهحاصرل از آزمررون 

 هکرشد  برا پا هیته يهادروژلیه نیب ،رهندینشان م کجنتا

 00روغرن شرترمرغ  يباال حاو یبا وزن مولیول زانتویك

 قرهیرق 45ترا  75كنترل مثبرت رر زمران  يو رارو ررصد

تمررام  ینبرر (.<05/0pوجررور نرردارر ) ياخررتالف معنررارار

 کرهروغن شترمرغ و پا ررصد 00 يحاو هايیونیرموالف

 یونیرموالفر ینبو وجور رارر يراریاختالف معن یدروژله

1F راريمعنری نیری اخرتالف هرازمان لیهك رر كنترل گرو  و 

پافرخ بره ررر  زمران نیب نیهمچن (.>05/0p) رارر وجور

 مختلرف يهراونییرموالفر رر %MPE ( بر حسب هی)ثان

 و شرترمرغ روغرن ررصرد 00 و 20 يحاو يهادروژلیه

 برراال و نکیپررا یمولیررول وزن بررا دروژلیرره يهرراهکررپا

 وجور قکرقا تمام رر يراریمعن اختالف)شاهد( توزانیك

  (.>p 07/0) رارر

 

 ینتست یرمال يها کایته
 لهیوفره بر نیمربوط به تسرت یرمرال جکتوجه به نتا با

 اخرررتالف(، ANOVA)  ریررره كکررر انسکررروار ییآنرررال

 70 شرترمرغ روغن مختلف يها دروژلیه نیب يمعنارار

 دروژلیرره نیبرر(. >007/0p) رارر وجررور ررصررد 20 و

 وزن بررا ترروزانیك هکررپا بررا ررصررد 00 شررترمرغ روغررن

 اخررتالف یکتجرو از بعرد كنتررل يرارو و براال یمولیرول

 (.6شمار  ( )نمورار >05/0p) رارر وجور يراری معن

 

 
 

 رر %MPE ( برر حسربهیرپافرخ بره ررر )ثان زمران :4 نمودار شماره

 راغ صهله آزمون از حاصلمختلف روغن شترمرغ  يها ونییرموالف

 

 
 %MPE ( بر حسب هیپافخ به ررر )ثان زمان سهکمقا :5 نمودار شماره

برا  شرترمرغ روغرن ررصرد 00 يحراو مختلرف يها ونییرموالف رر

 راغ صهله آزمون از حاصل(  1Fگرو  كنترل و شاهد )
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 يهرا ونیرر یرموالفر هیرحسرب ثان بررپافخ به ررر  زمان :6نمودار شماره 

 برابرر )مختلف روغن شرترمرغ

   یرمالین، حاصل از آزمون (2/0

** :07/0p< نسبت به گرو  كنترل رار یاختالف معن ، 

*** :007/0P< رار نسبت به گرو  كنترل یاختالف معن 

 

 هر)رر  باال یمولیول وزن با توزانیك يهاگرو  نیب

 یسرانک روغن يهاررصد رر نکیپا یمولیول وزن و( ینسبت

 اخرتالف نکا اما ،(>05/0p) رارر وجور يراریمعن اختالف

 زمان نیب (.<p/05) شورینم د کر مشابه يهاتوزانیك رر

مختلرف  يهاونیرر یرموالف هیحسب ثان برپافخ به ررر 

روغرن شرترمرغ و  ررصرد 00و  20 يحاو يهادروژلیه

و براال  نکیپا یبا وزن مولیول توزانیك دروژلیه يهاهکپا

 وجرور رارر قکرر تمرام رقرا يراری)شاهد( اختالف معن

 برین (.6شمار   ( )نمورار>07/0p و>p 007/0 بیترته )ب

 کررهروغررن شررترمرغ و پا يحرراو هررايیونتمررام یرموالفرر

وجرور  يراریاول اخرتالف معنر یقرهرق 25رر  یدروژله

 ترا 20 زمران رر كنترلگرو   و 4F یونیرموالف ینرارر. ب

 وجرور راريمعنری اخرتالف رقیقره 40 تا 05 و رقیقه 25

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

 (.>07/0pوجور رارر ) راريیاختالف معن رقیقه
 

 بحث
بره وضروح  هیردروژل، نمونرهمارون قرمری از  یف 

 کنا یلتشی یسممیان براي یازموررن يقو یدروژنیه یوندپ

 ییکیریی اتاراالیو  ینركرا كراس ل ییکییی یدروژله

 یعرامل ياهگرو  .  افتنشان رار یدروییله يهایر زنج

 يهرراگرررو  ینبرر یبرره راحترر كیترروزاناز مشررتقای  ینررهآم

برا حلقره براز اتارال عرر   یرولیردونپ مللول یلكربون

 .گررررمی یتتثب ییکییی یدروژله یجهكنند رر نتیبرقرار م

 يهرراهررا از اخررتالط مللررولیرردروژله مطالعرره کررنا رر

و  یتروزانبرا ك (OR–PVPکرا  PVP) یرولیدونمشتقای پ

 يهراآمد. مخلوط مللول به رفت 70تا  2 ینب pH ییرتا

 pH ییررو برا تا یتوزانبا ك PVP یمرمختلف پل يهانسبت

اما  یامد  افت.رفت نه رما ب کدبا اییا ییو ن 1تا  5/0 ینب

فررلولی رر  یرلمت یو كربوكسر OR–PVPاخرتالط فرار  

 کركبا اضایه نمورن چنرد قطرر  فرور  یقهعر  چند رق

 و اکن شد یدروژله یلر به تشی، منجpH کدنرمال و اییا

 یتوزانو مللول ك OR–PVPكه اختالط  ی افترر حال

 منجرر 6حردور  pHو  یدياف یطرر مل یهرر عر  چند ثان

پوفت  pHكه با    افتشد ییکییی یدروژله یلبه تشی

 و فروزش کركرارر و موجرب تلر تريیدب يفازگار یین

 يهاروژلیدكه ه گهت توانیم کجتوجه به نتا با شور.ینم

برابرر  OR-PVPبراال بره  یوزن مولیول یتوزانبا نسبت ك

رر  ی كرهرر حرال ،رارنرد کیبراال کريپذتورم یتقابل 2/0

 کینپا یبا وزن مولیول یتوزانبا نسبت ك يهایونیرموالف

 کینیپرا یاربسر کريپرذتورم یتقابل 2/0برابر  OR-PVPبه 

بره  نكیتروزااز مشرتقای  ینرهآم یعرامل يهرارارند. گرو 

با حلقه  یرولیدونپ مللول یلكربون يهاگرو  ینب یراحت

 یردروژله یجرهكننرد رر نتیباز اتارال عرر  برقررار مر

 يهراگررو  رلیرل آن كره رربره. گرررمی یتتثب ییکییی

 اتاراالی کنباال ا یوزن مولیول یتوزانرر ك تریدب ینآم

و  یردروژله ییکیریی کرداريپا یجرهرر نت ،افرت ترریدب

برا  یردروژلافرت. رر ه تریدب ییذب آب آن نج یتقابل

 ترریدب ی( خواص چسبندگ8Fباالتر ) PVP-ORررصد 

برخرروررار  يبرراالتر کريافرت و فرراختار از انعطرراف پررذ

 رر یراحتره بر OR-PVPنیته الزم افت كه  کنافت. ذكر ا

 چسربی زکستخواص  ینب یجهگررر و رر نتیآب حل م

 كیتوزانمشتقای  يینهآم یعامل يهاگرو  ییانو م پلیمر

با  یرولیدونپ مللول یلكربون يهاگرو  ینب یبه راحت كه

كننرد، رابطره منافرب یحلقه باز اتاال عرر  برقررار مر
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و همیراران رر  Peraleمطالعرای  (.70،77)گررریم کجارا

 تاکیردي 7181و رفتیارش رر فال  Peppasو نیی  2077فال 

اراي هرراکی كرره ر بررر اکررن موضرروع افررت. هیرردروژل

باشرند، تاییررای حجرم هاي قابل کونیی  شدن مریمونومر

 .(27،22)رهندتري نشان میبید

نشران رار  7110رر فرال  ییراهان یواشقان مطالعای

 برر کاريز یاراثر بس یتو غلظت الیترول pH اییرایكه ت

رارند و رر  کونی، يهاگرو  يملتو هاکییدروژلتورم ه

pH (20)ورم را رارنرردحررداكثر ترر ی،برره خنثرر کرركنیر. 

براال  یوزن مولیرول و یتروزانك کرهبا پا هاکییرموالفیون

نسربت بره  ترريیدبر پرذکريتورم( 8F=  ررصد 65/61)

 پراکین مولیرولی وزن با كیتوزان پاکه با هاکییرموالفیون

چنرد برا ایریاکد میریان  هرررارنرد.  (5F= ررصد 08/74)

جرذب آب مییان  یدروژله کهبه مقدار پا شترمرغ روغن

 رر روغرن گیريجايکابد كه اکن امر به رلیل می كاهد

افت. اییاکد  پیرولیدون و كیتوزان عرضی اتااالی بین

اختالف یشار افمیي یاز ژلی نسبت بره یراز آبری فربب 

ترر شور. همچنین با ایریاکد بریداییاکد جذب آب می

 چگالی اتااالی عرضی هیدروژلرر  شترمرغ روغنمقدار 

کابرد. اکد و میریان جرذب آب كراهد مریرر شبیه ایی

 متهاوی افتحدي میانیسم جذب آب توفط هیدروژل تا

هیردروژل  و آب برافاس اختالف یشار افرمیي بره راخرل

كند. اییاکد مقدار اتاال گر عرضی )از جملره نهوذ می

 ( منجر به كاهد ترورم رر آب خواهردOR-PVP-كیتوزان

كنندگی راشته تهاکی كه تواناکی كیلیشد. اییاکد گرو 

 (.24)رهدباشند نظیر كربوكسیالی جذب را اییاکد می

مختلررف روغرن شررترمرغ  کرمطالعرره از مقرار کرنا رر

مختلف افتهار  شد كه با توجه به  يهایونیرموالف يبرا

 ییمختلف و آنال يهایونروغن رر یرموالف ییانم کداییا

 یمنلنر کرفطح ز کد، اییایبا رفتگا  گاز كروماتوگرای

برر وجرور  یرلشاخص مشاهد  شد كه رل يهایكپ يبرا

اختالف  ییها و نیونمنافب روغن رر یرموالف يبارگذار

رر اکن مطالعره  .باشدمی هایونمقدار یرموالف یینتع کجنتا

ي یرموالفیون روغن اثرای ضد ررر اي ازبه نتاکج مشابه

شترمرغ با مطالعای قبلری رفریدکم كره بره رلیرل تهراوی 

گیرري شرد  برا تسرت  اثرر ضرد ررري انرداز اندك رر 

صهله راغ با تست یرمالین می توان نتیجه گریت اثررای 

تر از  رکق مسیر مركریي ضد ررري روغن شترمرغ بید

 کیهراشردن ریتار یختهتست صهله راغ موجب برانگافت. 

. شروندی مشرتق مر اکنالفروپرا افرپ یكه از نواح شوریم

رر کرك  ی،د التهرابضر يهرایرتاز یعال يبخد عمرد  ا

 (.25)فبك وجور راشت یسرکدگليچرب و تر یداف يفر

اختالف اثررای  با عنوان يامقاله و همیاران رر کاگاتانیا

برا  يروغرن كرچرك هنرد یمارف موضرع یالتهاب ضد

 از کیری ،ثابت كررند يریموش گونه ف روغن شترمرغ بر

مهار یاكتور  یتخواص روغن شترمرغ خاوص کنترمهم

 Tumor necrosis factor alphaتومررور آلهررا  نیررروز

(TNF-a)  باشرد. رر یافت، م لتهابیا کتوكینفا کككه

اکن مطالعه مشخص گررکد كه روغن شترمرغ رر مقاکسه 

مهار  یتو روغن زکتون خاوص يبا روغن كرچك هند

 .(26)یاكتور نیروز تومور آلها بهتري رارر

عررای رر مطال 7118 فررال رر یترررووک و رم پررولیتس

روغرن  یونوفیله لوفره بهبور زخم ثانوکه ب خور با عنوان

 furasin،polysporin با کجنتا کسهمقا یاکی،شترمرغ افترال

نشران رارنرد كره روغرن شرترمرغ عروار  ییون و كورت

رارر و بهبور زخم برا  ییوفتروئیدتري نسبت به كورتكم

روغن شترمرغ رر مقاکسه با فاکر تركیبای مورر آزماکد 

 (.21)گرررع میتسرک

، هوز و همیاران رر مطالعای خور برا عنروان کتوا

عوامل ضد التهاب ترانس ررمرال رر  یفم یرمنبع غ کك

اثررای  يثابت كررند كه روغن شرترمرغ رارای  ب بوم

توانرد رررهراي مریمن رر مروش و مری برور  يضرد ررر

 .(28)صلراکی را تقلیل رهد

گهت  توانیم مطالعه کنا کجبا توجه به نتا کتنها رر

 یبرا وزن مولیرول یتروزانك يحراو يهرایرموالفیونكه 

 هرایونیرموالفر کرنسربت بره فرا يمنافب ترر کجباال، نتا

با وزن  یتوزاننسبت ك یوننسبت یرموالف کنراشتند. بهتر

 اکرن.   افرتبرور 4/0برابرر  OR-PVPبراال بره  یمولیول
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 يیرآورر  شترمرغ روغن هیدروژل كه رار نشان مطالعه

 .باشدمی مركیي و التهابی رررهاي كاهد براي منافبی
 

 سپاسگزاری
 حروز  معاونرت ملتررم  یمال کتاز حما یلهوفکنبد

 

 كرهمازنردران  یرانشگا  علوم پیشی يوراو ین یقایتلق

باشرد، یمر 17714ماروب برا كرد  ی رح پژوهشر یجهنت

نامره کرانحاصرل پا مطالعره کرنا همچنینگررر. یم تشیر

 يرانشجو رزراري قدمی مسعور آقاي روفازيرا يركترا

 باشد.یمازندران م یعلوم پیشی رانشگا  يراروفاز
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