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 -1دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک ،گروه کاربرد پرتوها
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چکیده
در این تحقیق محلول آبی پلیمری  21درصد وزنی ،حاوی پلی وینیل الکل و کیتوزان قابل حل در آب تهیه شهد و بها
استفاده از دو روش پرتوهای گاما و روش ترکیبی پرتوهای گاما و روش انجماد /ذوب شبک ای و ب هیهدرولل تبهدیل
گردید .برای ارزیابی قابلیت استفاده این هیدرولل ب عنوان زخمپوش ،آزمونهای درصد لل ،درصد تورم ،استحکام لل
و تست نفوذ میکروب بر روی این نمون ها انجام و نتایج با هم مقایس شد .در اثر اعمال روش انجمهاد /ذوب په

از

پرتودهی(روش ترکیبی) ،درصد لل و استحکام محصول افزایش قابل مالحظ ای یافت .نتیجه آزمهونههای میکروبهی
نشان داد ک هیدروللهای تولید شده در هر دو روش کامال استریل و در برابر باکتریهای  E.coliغیرقابل نفوذ هستند.
واژههای کلیدی :هیدرولل  -پرتودهی  -انجماد /ذوب  -زخم پوش

مقدمه
هیدروللها شبک های پلیمری س بعدی هستند ک از اتصال زنجیرههای پلیمری آبدوست توسط پیوندهای
فیزیکی یا شیمیایی تشکیل شدهاند .پرتودهی از جمل روشهای تهی هیدرولل است ک در اثر برهمکنش
مستقیم پرتوهای یونساز با پل یمر ،یا بر اثر برهمکنش غیر مستقیمِ این پرتوها با ملکولهای آب موجود در
محلول پلیمری ،رادیکالهای آزاد پلیمری ایجاد میکند و این رادیکالها ب منزل ی نقاط اتصال شیمیایی عمل
کرده و با اتصال آنها ب هم ،پلیمر مورد نظر شبک ای شده و هیدرولل تولید میشود .از جمل مزایای این
روش نسبت ب سایر روشهای شیمیایی نظیر اضاف کردن عوامل شیمیایی آغازگر میتوان ب غیر سمی بودن،
کنترل پذیری آسان ،قابلیت شبک سازی و استریل شدن محصول ب صورت همزمان اشاره نمود .تنها ضعف
هیدرولل های ساخت شده توسط پرتودهی ،استحکام مکانیکی ضعیف آنهاست].[2
از دیگر روشهای شناخت شده در ساخت هیدرولل پلی وینیل الکل ،میتوان ب روش فیزیکی انجماد /ذوب
اشاره کرد ک بر اساس جدایی فازی و تشکیل کریستالیت در محلولهای پلیمری استوار است .وقتی یک
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محلول پلیمری در دمای پایین قرارگیرد ،حالل (آب در مورد محلول های آبی) یخ میزند و در حین این
فرآیند ،پلیمرهای موجود در محلول در ناحی های کوچکی ک "میکروفاز مایع یخ نزده" نامیده میشود تجمع
می یابند .در این ناحی  ،غلظت موضعی پلیمرها افزایش یافت و این آرایش پلیمری در حین ذوب شدن بدون
تغییر باقی میماند و نقاط اتصال پیوندهای فیزیکی را تشکیل میدهد و باعث استحکام ساختاری میشود.
غیر شفاف بودن ،قابلیت جذب آب کمتر نسبت ب للهای تهی شده با روش پرتودهی و همچنین پایداری
ضعیف نسبت ب تغییرات فیزیکی از ویژگی های منفی هیدروللهای تهی شده ب این روش است].[1
پلی وینیل الکل ،یک پلیمر سنتزی زیستسازگار و آبدوست با ویژگیهای پایداری شیمیایی و حرارتی
مناسب و نیز استحکام کششی و انعطاف پذیری بسیار خوب شناخت میشود ک در کاربردهای پزشکی از
جمل زخمپوشها مورد استفاده قرار میگیرد].[3
کیتوزان نیز ،یک پلیمر طبیعی و از خانواده پلی ساکاریدهاست ک از دی استیل شدن کیتین بدست میآید.
کاربردهایی از قبیل ترمیم زخم ،هموستاز ،تسریع در بازسازی بافت و تحریک فیبروپالستها دارد.
زیستتخریبپذیری ،زیست سازگاری ،غیر سمی ،آب دوست و از نظر شیمیایی خنثی بودن و خاصیت آنتی
باکتریالی از ویژگیهای منحصر بفردی است ک این ماده را برای استفاده در کاربردهای پزشکی ،مهندسی
بافت و استفاده در زخمپوشها بسیار مورد توج قرار داده است .تلفیق این پلیمر طبیعی با پلیمرهای سنتزی
دیگر از جمل پلی وینیل الکل ،میتواند بسیاری از اهداف درمانی مورد نظر را پوشش دهد].[4
در پژوهش حاضر ،استحکام مکانیکی ضعیف هیدروللهای تهی شده ب روش پرتودهی ،موجب شد تا برای
غلب بر این مشکل ،استفاده از روش انجماد /ذوب ب دنبال روش پرتودهی مد نظر قرار گیرد .ب این ترتیب ک
هیدروللهایی از ترکیب پلی وینیل الکل و کیتوزان ،با استفاده از دو روش پرتودهی و ترکیب پرتودهی و
انجماد /ذوب ساخت شد و سپ

خواص آنها ،از جمل خاصیت استحکام مکانیکی ب منظور استفاده در

زخمپوش مورد بررسی و مقایس قرار گرفت.

روش کار:
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پلی وینیل الکل با وزن ملکولی  01777از کارخان مرک خریداری شد .کیتوزان با وزن ملکولی متوسط از
شرکت آلدریچ تامین گردید .کیتوزان قابل حل در آب طبق روش سان تولید گردید] .[5در تمامی مراحل
آزمایش ،از آب مقطر بعنوان حالل استفاده شد.
تهیه هیدروژل :پلی وینیل الکل در آب مقطر با دمای بین  55الی  55درج سانتی گراد ب وسیل یک همزن
مغناطیسی حل شد ،سپ

دمای محلول ب  47درج سانتیگراد رسانده شد و کیتوزان قابل حل در آب در

این دما ب محلول اضاف گردید .نسبت پلی وینیل الکل ب کیتوزان قابل حل در آب  27ب  1بوده و نسبت کل
جامد حل شده ب حالل 21 ،درصد وزنی بود .پ

از آن محلول نهایی در پتری دیش ریخت شد و ب مدت

 14ساعت در دمای اتاق نگ داری گردید تا حبابهای موجود در آن تا حد امکان خارج شود .برای تهی
هیدرولل ب روش پرتودهی محلول پلیمری اشاره شده در معرض پرتوهای گامای ناشی از کبالت ، 07با دز
مورد نظر ( 37و  47کیلوگری) قرار داده شد .برای تهی هیدرولل ب روش ترکیبی ،محلول فوق الذکر ابتدا
با دز مورد نظر پرتودهی شده و سپ

ب مدت یک ساعت در دمای  -07درج سانتی گراد و ب دنبال آن ب

مدت یک ساعت در دمای محیط قرار داده شد .این چرخ انجماد /ذوب س مرتب تکرار گردید و هیدرولل
نهایی بدست آمد.
آزمون درصد ژل :پ
توزین شدند .پ

از آماده سازی ،نمون ها در آون خالء و تحت دمای  07درج سانتی گراد خشک و

از آن نمون های خشک شده را ب منظور شستشو ،ب مدت  45ساعت در آب مقطر با

دمای  47درج سانتیگراد قرار داده و در بازه های زمانی مشخص آب مقطر تعویض شد .سپ

 ،نمون های

شستشو شده ،تحت خالء و دمای  07درج سانتی گراد خشک شده و توزین شدند .درصد لل هیدروللها
از رابط زیر بدست آمد:

آزمون درصد تورم  :توانایی جذب آب توسط هیدرولل ک یکی از پارامترهای بسیار مهم و اساسی در
کاربردهای زخم پوش ب شمار میرود و بیان کننده جذب ترشحات زخم ب وسیل زخمپوش است ،توسط
آزمون درصد تورم مشخص میشود .برای این منظور ،نمون های هیدرولل تهی شده ب مدت  45ساعت در
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آب مقطر و در دمای اتاق غوط ور میشود .سپ

نمون های متورم شده از آب خارج گردیده و پ

خشک نمودن سطحی ،توزین میشوند .این نمون ها سپ

از

در آون خالء و تحت دمای  07درج سانتی گراد

خشک شده و دوباره توزین می گردند .درصد تورم نمون ها ب وسیل رابط زیر تعیین میشود:

آزمون استحکام ژل :جهت این آزمون محلولهایی از پلی وینیل الکل/کیتوزان در قالبهای استوان ای
شکل با قطر و ارتفاع  27میلیمتر ریخت شد و ب دو روش پرتودهی و نیز روش ترکیبی ب هیدرولل تبدیل
گردید.ارزیابی استحکام لل ،توسط تغییر نسبی در اتفاع این نمون های استوان ای شکل ،تحت فشار یک وزن
 57گرم بر سانتی متر مربع تعیین میشود.
استحکام لل ،ب وسیل نسبت فشردگی ک از رابط زیر تعیین میشود ،مورد ارزیابی قرار میگیرد:

آزمون میکروبی  :از هیدروللهای تهی شده با هرکدام از روشهای پرتودهی و نیز روش ترکیبی ،س نمون تولید
شد .نمون های گروه اول بر روی محیط کشت جامد و نمون های گروه دوم در پلیتهایی خالی از محیط کشت قرار
داده شدند و روی هر دو گروه مقدار مشخصی از سوسپانسیون باکتری  E. coliریخت شد .نمون های گروه سوم
درون لول های آزمایش حاوی محیط کشت مایع انداخت شدند .سپ

هر س گروه درون انکوباتور با دمای  30درج

قرار داده شدند .جهت انجام تست نفوذ میکروب ،ب مدت دو هفت و هر  45ساعت یکبار ،سطح رویی و سطح زیرین
نمون های گروه های اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت و از روی این سطوح درون محیط کشت مایع ،کشت داده
شد .برای بررسی نمون های گروه سوم نیز هر  45ساعت یکبار و ب مدت دو هفت  ،لول های آزمایش مشاهده شدند تا
تغییر رنگ و یا کدر شدن محیط مایع ،مورد ارزیابی قرار گیرد.

نتایج:
نتایج آزمونهای درصد لل و درصد تورم در شکلهای شماره  2و  1آمده است .همانگون ک مشاهده میشود
در هیدروللهای تهی شده ب روش پرتودهی ،با افزایش دز پرتودهی ،درصد لل افزایش و درصد تورم کاهش
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مییابد .این مسئل ب دلیل افزایش نقاط اتصال در پلیمرها و یا ب عبارتی نشان دهندهی افزایش چگالی شبک ای
شدن در پلیمر است .با افزایش چگالی شبک ای شدن ،درصد لل افزایش یافت ولی بدلیل کاهش فضای آزاد بین
شبک ها ،درصد تورم کاهش مییابد .همچنین مشاهده میشود ک با اعمال روش انجماد /ذوب پ

از پرتودهی،

درصد لل افزایش و درصد تورم کاهش مییابد ک این امر ب دلیل اضاف شدن نقاط اتصال فیزیکی و در نتیج
افزایش چگالی شبک ای شدن در اثر اعمال روش مذکور است.

نتایج آزمون استحکام در جدول شماره  2ارائ شده است .همانگون ک مشخص است در نمون های تهی شده
ب روش پرتودهی ،با افزایش دز پرتودهی ،نسبت فشردگی افزایش یافت و بنابراین لل مستحکمتری بدست
میآید .همچنین نتایج نشان میدهد ک نمون های تهی شده با روش ترکیبی ،استحکام بیشتری نسبت ب
نمون های تهی شده ب روش پرتودهی دارند .این نتیج مطابق انتظار است زیرا همانگون ک در مطالعات
قبلی هم تایید شده است ،نمون های پرتودهی شده استحکام ضعیفی دارند .ازطرفی مطالعات انجام شده بر
روی روش انجماد /ذوب نشان دادند ک این روش بدلیل ایجاد گره یا نقاط اتصال فیزیکی باعث مستحکم
شدن ساختار هیدرولل می گردد.
جدول شماره : 1نتایج آزمون استحکام

روش پرتودهی

نسبت فشردگی

روش ترکیبی

دز  04کیلوگری

دز  04کیلوگری

دز  04کیلوگری

دز  04کیلوگری

47000

47800

47800

478.0

نتایج آزمون میکروبی نشان داد ک هیچ گون باکتری بر روی سطح نمون های گروه اول و دوم رشد نکرده
بود .این نکت بیان میکند ک باکتریها توانایی تکثیر بر روی لل را نداشت اند .این نتیج در مورد نمون های

354

گروه دوم ک فاقد هرگون محیطی برای کشت باکتری بودند قابل پیش بینی بود اما تغییر رنگ مشهود در زیر
هیدروللهای گروه اول(روی سطح محیط کشتِ آنها) ،ک حاکی از نفوذ مواد مغذی برای باکتری از سطح
محیط کشت ب روی سطح هیدرولل است ،نشان می دهد ک با وجود رسیدن مواد مغذی ب باکتریهای این
گروه ،اثری از رشد باکتری روی سطح آنها مشاهده نمیشود .این مسئل ممکن است ب سبب وجود کیتوزان
در ترکیب هیدرولل باشد ک یک آنتی باکتریال قوی ب شمار میرود .همچنین نتایج بررسی های سطح زیرین
هیدرولل ها نشان داد ک هیچ آلودگی در این مکان وجود ندارد .این بدان معنی است ک باکتریها نتوانست
اند از سطح ،ب زیر لل نفوذ کنند .نمون های گروه سوم باعث هیچگون کدورتی در درون محیط کشت مایع
نشده ک نشان میدهد نمون های تهی شده با هر دو روش پرتودهی و روش ترکیبی ،کامال استریل بوده و
برای استفاده در زخمپوش مناسب هستند.

بحث و نتیجه گیری:
نتایج آزمایشهای میکروبی بیان میکند ک هیچ گون آلودگی در نمون های تهی شده با روش پرتودهی و نیهز
روش ترکیبی مشاهده نشد بعالوه این نمون ها نسبت ب باکتری نفوذ ناپذیرند .از طرفی اعمال روش انجمهاد/
ذوب پ

از پرتودهی موجب افزایش استحکام و افزایش درصد لل شد .از نتایج بدست آمهده مهی تهوان به

طور کلی پیشنهاد نمود ک برای دسترسی ب زخمپوش هیدروللی بهین  ،ب عبارتی مستحکم و بها درصهد لل و
درصد تورم باالتر ،باید از ترکیب روشهای پرتودهی در دز  37کیلوگری و سپ

انجماد /ذوب استفاده کرد.
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