مجموعه گزارشهای صنعتی فناورینانو گزارش شماره  229بهداشت ،سالمت و پزشکی

کاربرد فناورینانو در تولید صنعتی
پانسمانها و زخمپوشها

سال انتشار1400 :

INDnano.ir
ستاد ویژه توسعه فناورینانو www.nano.ir

مجموعه گزارش
های 229
صنعتی فنـاورینـانـــــو

کاربرد فناورینانو در تولید صنعتی پانسمانها و زخمپوشها

شناسنامه
ستاد ویژه توسعه فناورینانو

گروه رصد و تولید محتوای بخش ترویج صنعتی

طراحی و اجرا :
نظارت :

توسعه فناوری مهرویژن

تلفن:

021-63100

داود قرایلو

نمابر:

021-63106310

report@nano.ir

تهیهکننده:

پایگاه اینترنتی:

امیدعلیزاده

صندوق پستی:

14565-344

پست الکترونیک :

IND@nano.ir

www.nano.ir
www.INDnano.ir

اینستا گرام نانو و صنعت :

@INDnano.ir

فهرست مطالب
چکیــده 3 ........................................................................................................................................
مقدمــه3 .........................................................................................................................................
شهــا4 ............................................................................................................
اطالعات بازار زخــم پو 
فرایند ترمیم طبیعــی زخــم5 ................................................................................................................
زخ مهــای مزمــن6 .............................................................................................................................
نهــای فعلی زخمهای مزمــن 6 ....................................................................................................
درما 
شهــای درمانی جدید در درمان زخ مهــای مزمــن 6 ...........................................................................
رو 
نیاز به سیستمهای رهش جدید در زخمهای مزمن :فناورینانو 6 .............................................................
شهــای نانویــی 7 ...................................................................
کاربردهــای تجاری پانســمانها و زخم پو 
تولیــدات بومــی 7 ...........................................................................................................................
ایمنی و بستهبندی8 .......................................................................................................................
پد جاذب خون و آب حاوی نانودندریمر 8 ..............................................................................................
تولیدات ســایر کشــورها11 ..................................................................................................................
نهــا13 ...................................
انواع پانســمانهای مصنوعی موجود در بازارهــای جهانی و مزایا و معایب آ 
هیدروکلوئید 12 ..............................................................................................................................
هیدروژل 12 ...................................................................................................................................
آلجینات 12 ...................................................................................................................................
فوم 12 ........................................................................................................................................
فیلمهــای نیمهتــراوا 12 ......................................................................................................................
خالصــه13 .....................................................................................................................................
2

چکیده

ً
مدیر یــت و مراقبــت از زخــم عمدتا به تولید مواد جدید و مؤثر در پانســمان زخم متکی اســت و همچنان تحقیقات
گســتردهای در زمینه مراقبت از زخمهای مزمن در حال انجام اســت .مدیریت مناســب مراقبت از زخم یک چالش
کلینیکی قابلتوجه اســت و نیاز فزایندهای به مراقبت از زخم وجود دارد .در ســالهای اخیر  ،تحقیق و توســعه مواد
پانســمان کننده زخم وارد ســطح جدیدی از اســتانداردها شده اســت و درک بهتری از بیمار یزایی 1زخمهای مزمن
وجــود دارد .فناور ینانــو با تحریک حرکت مناســب در مراحــل مختلف بهبود ،رویکرد فوقالعادهای برای تســریع در
بهبود زخمهای حاد و مزمن ایجاد میکند .در فناور ینانو از مواد نانو کوچک ،داربستهای نانو ،الیاف نانو و مواد
یشــود .در سالهای اخیر  ،استفاده از مواد نانو برای
زیســتی برای انتقال موضعی دارو برای بهبود زخمها اســتفاده م 
کاربردهــای پزشــکی و دارو یــی جذابیــت قابلتوجهی پیدا کرده اســت؛ بنابرایــن ،درصد قابلتوجهی از مــواد نانو در
کاربردهای مختلف زیست پزشکی برای پانسمان زخم ،رهایش دارو و سایر اهداف پزشکی استفاده میشوند .این
گزارش به بررسی کاربرد نانوذرات و نانومواد قابلتجزیه زیستی در ترمیم زخمها خواهد پرداخت.

مقدمه

پوســت بزرگترین و بیرونیترین عضوی اســت که کل بدن را پوشــانده است (شــکل )1؛ بنابراین مهمترین وظیفه اصلی
طهــا و اندامهای داخلــی در برابر عوامل زیســتی ،شــیمیایی،
پوســت محافظــت از عضــات زیریــن ،اســتخوانها ،ربا 
مکانیکی و فیزیکی خارجی اســت [ .]1عالوه بر این ،پوســت در ایجاد احســاس ،تنظیم دما ،ایمنی ،جلوگیری از اتالف
آب (کمبود آب) و سنتز ویتامین  D3نیز نقش دارد [ .]2با این حال ،ساختار و عملکردهای انجام شده توسط این اندام
میتواند تحت تأثیر بریدگیها ،سوختگیها ،برشهای جراحی یا بیمار یهایی مانند دیابت قرار گیرد؛ بنابراین بعد از به
خطر افتادن ساختار پوست ،باید ساختار و عملکردهای آن در اسرع وقت برای اطمینان از هموستاز 2بدن دوباره احیا
ً
یشــود تا از
شــود [ .]3برای رســیدن به این هدف ،فرایند ترمیم زخم تقریبا بالفاصله پس از آســیبدیدگی پوســتی آغاز م 
خطر آلودگی باکتریایی جلوگیری شود .معموًال پس از بروز این نوع آلودگی زخمهای غیرقابلبهبود اتفاق میافتند [.]3

شکل  -1ساختار پوست انسان []4
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ً
تهــای پوســتی و بافــت نــرم ( )3SSTIشــایعترین انواع عفونتها هســتند و تقریبا هرســاله در ایــاالت متحده
عفون 
14میلیون نفر را مبتال میکنند [ .]5بســته بهعلت و شــدت حمله میکروبیSSTI ،ها میتوانند باعث عفونتهای
جزئی سطحی و یا تهدیدکننده زندگی باشند [.]6
در یک انسان سالم ،با فعالشدن سیستم ایمنی بدن در برابر عوامل بیمار یزا ،از عفونت جلوگیری میشود .در این
ً
نهــا را انجام میدهند [ .]7در
فراینــد ،ماکروفاژهــا مهاجرت به محل زخم را آغاز میکنند و متعاقبا فاگوســیتوز 4پاتوژ 
مرحله بعدی ،پاســخ ایمنی توســط فعا 
یشــود که لیگانداینترفرون
لشــدن لنفوســیتهای  Tکمک کننده 5ترشح م 
 γو  CD40ترشــح میکنــد تا پاســخ سیســتم ایمنــی انطباقی و هومورال را برای کشــتن و حــذف باکتریهای مهاجم
ب هصــورت همزمــان همــراه کند [ .]8با این حال ،اگر سیســتم ایمنــی قادر به حذف پاتوژن نباشــد ،عفونت رخ داده و
باعث خرابشدن بافت گرانوله ،6فاکتورهای رشد و اجزای زمینه خارج سلولی (کالژن ،االستین و فیبرین) میشود،
بنابرایــن رونــد طبیعــیترمیم زخم به خطر میافتد [ .]9از این رو تولید پانســمانهایی که بتوانند از نفوذ باکتریها به
داخل زخم جلوگیری کنند یا از رشــد میکروارگانیس ـمها جلوگیری کنند ،امری اساســی اســت .برای رســیدن به این
شهــای مختلفی شــامل مــواد با فعالیــت (ضدمیکرو بــی) ضدباکتریایی ذاتی و ســطوح اصالح شــده با
هــدف ،رو 
ترکیبات ضدمیکروبی ،برای تولید پانسمان زخم وجود دارد [.]10
فناور ینانــو یک زمینه نوظهور اســت که در بســیاری از برنامههای زیســت پزشــکی برای جلوگیــری از بیمار یهای
یشــود .فناور ینانو شــاخهای از فناوری اســت که مــاده را در مقیاس مولکولی یا ســطح اتمی
مختلــف اســتفاده م 
دســتکاری میکنــد و آن دســته از مــوادی کــه اندازه مولکولــی آنها از  1تا  100نانومتر اســت ،بهعنــوان «نانو » تعریف
یشــوند [ .]11خصوصیات مکانیکی ،حرارتی و کاتالیزوری مواد نانو بهراحتی و با افزایش یا کاهش نســبت سطح
م 
بــه حجــم تغییــر میکنــد و این ویژگیهــای جدید امکان اســتفاده از مــواد نانو را در بســیاری از زمینههای زیســتی
فراهم میکند .در نانوپزشکی از فناور ینانو در کاربردهای پزشکی استفاده میشود مانند توسعه داروهای جدید و
سیستمهای دارورسانی موثرتر  ،ایجاد حسگرهای زیستی نانوالکترونیکی و تصویربرداری درو نتنی [.]12
پیشبینی میشود بازار پانسمان زخم تا سال  2025از 7میلیارد دالر در سال  2020به رقم 11/2میلیارد دالر برسد .رشد
ً
این بازار عمدتا ناشی از افزایش تصادفات جادهای ،افزایش بروز زخمهای مزمن ،جراحی و زخمهای ترومایی ،میزان
باالی سزارین در زنان مسن ،افزایش بروز آسیبهای سوختگی و پیشرفتهای فناوری در پانسمان زخم است.

اطالعات بازار زخمپوشها

در سال  ،2019آمریکای شمالی بیشترین سهم از بازار زخمپوشها را به خود اختصاص داده است و انتظار میرود
ایــن روند تا ســال  2025ادامه یابد .افزایش جمعیت ســالمندان ،افزایش شــیوع زخمهای مزمــن ،افزایش هزینههای
تهــای بهداشــتی و حضــور بازیگــران اصلــی بــازار زخمپوش در این ناحیه ،باعث شــده اســت ســهم عمده
مراقب 
آمریکای شمالی را در بازار جهانی زخمپوشها شاهد باشیم.
شهــا( 3M ،ایاالتمتحــده)( Smith & Nephew plc ،انگلســتان)Integra ،
بازیگــران برجســته بــازار زخمپو 
( LifeSciences Holdings Corporationایاالتمتحده)( Mölnlycke Health Care AB ،سوئد)ConvaTec ،
( Group plcانگلستان)( Coloplast A/S ،دانمارک)( Hollister Incorporated ،ایاالتمتحده) هستند.
( 3Mایاالتمتحده) پیشــرو در بازار جهانی پانســمان زخم اســت .این شــرکت برای افزایش بیشــتر ســهم خود در بازار
4

پانســمان زخم روی راهاندازی خط تولید و خرید محصول تمرکز دارد 3M .در مراقبت از زخمهای پیشــرفته پیشــگام
اســت و بیش از  15ســال اســت که در بازار حضور دارد؛ این امر مزیت رقابتی آن را در بازار فراهم میکند .این شــرکت
روی افزایــش مشــتری و گســترش توانایــی خــود در بازارهــای نوظهور و دســت نخورده (ماننــد بهکارگیــری فناور ینانو )
تمرکز کرده است.

فرایند ترمیم طبیعی زخم

قبل از بررسی شرایط پاتولوژیک مختلف ترمیم ،ابتدا باید روند ترمیم طبیعی زخم را بررسی کنیم .ترمیم زخم پاسخی
اجباری به انواع محرکها است که روی پوست یا هر اندام دیگری تأثیر میگذارد .در مورد آسیب بافتی یا پوستی،
یک سری آبشارهای 7متوالی رخ میدهد که در نهایت منجر به ترمیم بافت طبیعی میشود [ . ]14[ ,]13ترمیم زخم
معموًال به چهار مرحله مختلف یعنی مرحله هموستاز ،التهاب ،تکثیر و مرحله بازسازی تقسیم میشود (شکل )2
[ .]15انواع مختلفی از سلولها ،آنزیمها ،سیتوکینها ،پروتئینها و هورمونها در فرایندهای ترمیم بافت نقش دارند
[ .]16در محل آسیب ،ترومبین باعث فعالشدن پال کت میشود ،به این وسیله پال کتهای فعال شده فاکتورهای
مختلــف رشــد را تولیــد میکننــد و این عوامل رشــد بهنوبه خود باعــث تکثیر و مهاجرت فیبروبالســت و مهاجرت
سلولهای اندوتلیال عروقی به محل آسیبدیده میشوند [.]17

شــکل  -2مراحــل ترمیــم زخــم ( )aمرحلــه هموســتاز ( )bمرحلــه
التهاب ( )cمرحله تکثیر ( )dمرحله بازسازی []4
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زخمهای مزمن

یشــوند کــه زخمها ظرف  3ماه بهبود
زخ مهــای مزمــن فرایند ترمیم دچار اختالل را به نمایش میگذارند و باعث م 
نیابنــد .در ایــن میان زخمهای بســتر التیامناپذیــر ( ، )8NHPUزخمهای وریدی( )9VUsو زخمهــای پای دیابتی
ً
( )DFUشــایعترین موارد هســتند [ VUs .]18در اثر عملکرد نامناســب دریچههای خون یا انسداد رگها ،عمدتا در
پاها ایجاد میشوند .در مقابل NHPU ،آسیبهای پوستی و زمینهای در بافت است که در اثر فشار طوالنیمدت
پوست در افراد در بستر یا با تحرک محدود برای مدت زمان طوالنی ایجاد میشود DFU .اغلب از چندین عارضه
دیابت مانند تغییر شــکل پا ،بیمار یهای شــریانی محیطی و نوروپاتی 11محیطی شــروع میشــود .نوروپاتی دیابتی
یشــود و از حساســیت پوســت
نتیجــه آســیب عصبــی اســت کــه در اثــر ســطح کنترل نشــده گلوکز خــون ایجاد م 
12
یشــود و در نتیجه باعث تشــدید زخم و حتی گانگرن
میکاهد .تغییر شــکل پا منجر به تشــکیل کراتوز و پینه م 
یشــود .همچنین بیماران دیابتی تغییراتی در سیســتم مویرگی (ضخی مشــدن غشــای پایه ،کاهش اندازه مویرگ
م 
و…) دارنــد .بــا گذشــت زمان ،تغییرات در ســطح گلوکــز به انقباض عروقــی و انعقادپذیری پالســما ،ایجاد بیماری
شــریانی انسداد ،ایسکمی و تشــکیل زخم (بیماری شریانی محیطی) کمک میکند .زخمهای غیرقابلبهبود تأثیر
قابلتوجهــی بــرای بیماران و خانوادههــای آنها دارند .این نوع زخمها باعث ازدس ـتدادن عملکــرد ،عوارض ،درد
شدید ،عفونت ،بستریشدن در بیمارستان و در بعضی موارد قطع عضو میشوند [.]19
10

درمانهای فعلی زخمهای مزمن

درمــان فعلــی زخ مهــای مزمــن بهعلــت زخــم بســتگی دارد .در همه مــوارد ،تمیزکــردن کافــی و زدودن زخــم ،کنترل
عفونتهای احتمالی و اســتفاده از پانســمان زخم مورد نیاز است .درمانهای  NHPUشامل پانسمانهایی است
کهترمیم زخم را تســریع کرده و فشــار بافت را تســکین میدهند .با این حالDFU ،ها و  VUروی پانسمان که محیط
مرطوب را برای بهبود زخم و فشردهسازی حفظ میکند ،تمرکز میکنند [.]20

روشهای درمانی جدید در درمان زخمهای مزمن

شهــای درمانی جدید ماننــد اســتفاده از افزودنیهایی
در دهــه گذشــته ،پیشــرفتهای چشــمگیری در توســعه رو 
مانند مولکولهای ضدمیکروبی ،سیتوکینهای تنظیمکننده سیستمایمنی microRNA (miRNA) ،یا اگزوزومها
صورت گرفته است.
پانسمانهای پیشرفته که عامل ضدمیکروبی آزاد میکنند ،مانند ید یا نقره ،در کاهش بار باکتریایی در محل زخم مؤثر
هستند .برخی از نمونههای تجاری موجود در اروپا و ایاالتمتحده  Actisorb Silver220و  Iodosorbهستند.
پپتیدهای ضدمیکروبی قادر به کنترل التهاب و عفونت باکتریایی هستند و بهعنوان پپتیدهای ترمیمکننده زخم عمل
میکنند .این خصوصیات در فرموالسیونهای موضعی جدید برای درمان زخمهای مزمن بسیار مطلوب هستند [.]21

نیاز به سیستمهای رهش جدید در زخمهای مزمن :فناورینانو

شهــای درمانــی فعلــی بــرای درمــان زخ مهــای مزمن برای پوشــش زخــم ،محافظــت در برابر عفونــت باکتریایی،
رو 
از بیــن بــردن بافــت مرده ،ایجــاد رطوبت و جذب مایعــات اضافه در موضع زخم اســت .پلتفورمهــای فناور ینانو ،
6

بهدلیل ویژگیهایی که دارند امیدوار یها و مزایای جدیدی را در این زمینه نشــان دادهاند .پیشــرفتهای اخیر در
فناور ینانــو زمین ههــای جدیــدی را در کاربردهای دارویی فراهم کرده اســت که امکان انتقال مولکولهای زیســتی
ماننــد  DNA /RNAیــا  13GFرا فراهــم میکنــد کــه میتواننــد در ترمیــم مزمــن زخم اســتفاده شــوند .انــدازه کوچک و
خصوصیات فیزیکوشــیمیایی آنها باعث رهش داخل ســلولی این مولکولهای زیســتی یا داروها میشود ،از این
عوامــل در برابــر تخر یــب محافظــت میکند و نفوذ دارو را بــه داخل زخم افزایش میدهد .در واقع این سیســتم نیمه
عمــر عوامــل دارو یــی را افزایــش و تعداد دفعات اســتفاده و هزین ههــا را کاهش میدهد .عالوه بر این ،کپســولهکردن
داروها و بیومولکولها در داخل نانوحاملها ،پروفیلهای مختلف رهاسازی دارو را امکانپذیر میکند که میتواند
با نیازهای ترمیم زخم مطابقت داشته باشد.

کاربردهای تجاری پانسمانها و زخمپوشهای نانویی

تولیدات بومی
باند پانسمان ضدباکتری (آجیکت):
ی خاص (تأسیس  )1381به تولید انبوه رسیده است.
این پانسمان توسط داروسازی عماد سهام 
ایــن بانــد پانســمان حاوی نانــوذرات نقره با خاصیــت ضدباکتری اســت .فرایند بهبود زخمها توســط عفونتهای
باکتریایی به تأخیر میافتد؛ بنابراین پیشگیری و درمان عفونت بخش مهمی از بهبود زخم است .از باند پانسمان
حــاوی نانــوذرات نقــره ،جهــت پانســمان زخم بــا ایجاد خاصیــت ضدباکتری اســتفاده میشــود .ایــن گاز بهدلیل
خاصیــت ضدباکتــری قــوی نانــوذرات نقــره بهمنظــور کنتــرل عفونــت در محــل ســوختگی و زخــم کاربــرد دارد و با
آزادسازی آهسته یون نقره اثرات ضدمیکروبی و ضدالتهابی خود را اعمال میکند [.]22
کاربردهای باند پانسمان ضدباکتری (آجیکت):
سوختگیهای حاد؛
زخمهای دیابتی حاد؛
زخمهای بستر حاد؛
زخمهای مزمن.
خصوصیات باند پانسمان ضدباکتری (آجی کت):
حاوی نانوذرات نقره با اندازه زیر  ۱۰۰نانومتر
فعالیت ضدباکتری علیه دو باکتری S. Aureusو E. coli
کاربرد فناور ینانو در محصول
نقره دارای خاصیت ضدباکتری مؤثری است و کاهش اندازه ذرات نقره باعث افزایش سطح تماس مؤثر در
واکنش شیمیایی و افزایش سرعت پاسخدهی نقره به محیط میشود.
میــزان «فعالیــت ضدباکتریایــی» ایــن محصــول مطابــق بــا اســتاندارد ملــی «نســاجی -تعییــن فعالیــت
7
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ضدباکتریایی در کاالهای نساجی» به شماره  ISIRI 11070مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن مطابق جدول
 1است:

جدول  -1میزان فعالیت ضدبا کتریایی پانسمان ضدبا کتری (آجیکت)

فعالیت ضدباکتریایی
حد قابلقبول استاندارد

( 2معادل 99درصد)

نمونه شاهد

0

نمونه نانو (اشرشیا کلی)

( 1/71معادل 97/1درصد)

نمونه نانو (استافیلوکوکوس اورئوس)

( 1/89معادل 98/9درصد)

فعالیت ضدباکتریایی ،شاخصی از میزان توانایی محصول در از بین بردن باکتریهای در تماس با محصول است
که از مقایســه لگاریتمی تعداد باکتریهای موجود روی نمونه شــاهد و نمونه محصول بعد از  24ســاعت تماس با
باکتــری ب ـ ه دســت میآید .طبق اســتاندارد مذکور ،هنگامیکه فعالیــت ضدباکتریایی محصول بین  2تا  3باشــد،
اثرگذاری معنیدار است؛ اگر فعالیت ضدباکتریایی بیش از  3باشد اثرگذاری قوی دارد.
توجــه :از ابتــدای ســال  1396اســتاندارد مذکــور مال ک اثبــات فعالیت ضدباکتریایی قــرار گرفته اســت .تأیید این
محصول در گذشــته طبق ضوابط اجرایی آن زمان بوده ولی تمدید اعتبار آن مشــروط به ارائه مســتندات طبق این
استاندارد خواهد بود.
ایمنی و بستهبندی
ایــن پانســمان در ابعــاد  ۴۰×۴۰ ،۳۰×۳۰ ،۲۰×۲۰ ،۲۰×۱۰ ،۱۰×۱۰ ،۱۰×۵ ،۵×۵و  ۵۰×۵۰ســانتیمتر مربــع بســتهبندی
میشود.
این پانسمان در پوشش پلیمری بستهبندی میشود.
این پانسمان در افرادی که به نقره یا نایلون حساسیت دارند نباید استفاده شود.
پد جاذب خون و آب حاوی نانودندریمر
این محصول توسط شرکت مسئولیت محدود طلیعه طب توحید تأسیس  1381ساخته شده است.

8

شــکل  -3پــد پنبــهای حــاوی درختســان
(دندریمــر )  PAMAMنســل صفــر بهمنظــور
افزایش جذب خون

پانســمان بهمنظــور تســهیل در بهبودی زخم ،پیشــگیری از عفونــت ،جلوگیــری از خونریزی و حفــظ رطوبت زخم و
حفاظت از ناحیه آسیبدیده در برابر صدمات مکانیکی مانند ضربه یا خراش ،انجام میشود .در این فرایند مواد
شوینده و ضدعفونیکننده بههمراه چسب زخم ،پنبه و گاز استریل و پد ،مورد استفاده قرار میگیرد .پد الیههایی از
پنبه ،گاز و یا پارچهای دیگر است که قدرت جذب ترشحات را دارد و اغلب در معرض عوامل بیمار یزا و میکروبی
است .از این رو استفاده از یک وسیله جایگزین که مشکالت میکروبی و عفونی برای مصرفکنندگان ایجاد نکند،
یکی از ضرورتهای حوزه پزشکی است .با اصالح ساختار این پدها با استفاده از درختسانها (شکل  )4که نوعی
مولکول نانومقیاس و دارای ساختار متقارن ،همگن و کروی سهبعدی هستند ،راندمان پدهای پزشکی در جذب
خون ،ایجاد خاصیت ضدمیکروبی ،استحکام و جذب رطوبت افزایش پیدا میکند [.]23

شکل  -4تصویر شماتیک دندریمر و نسلهای مختلف آن []24
9
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دندریمرهــا دت ـهای از پلیمرهــای پرشــاخه بــوده که دارای تعــداد زیادی گــروه جانبــی هســتند .پلیپروپیلنایمین و
پلیآمیدوآمین دو دندریمر پرکاربرد هستند که دارای گروه انتهایی آمین هستند .این دندریمرها در محیط اسیدی
پروتــون جــذب کــرده و بدین ترتیب ،خاصیت ضدمیکروبی از خود نشــان میدهند .با اســتفاده از این مولکولها،
خاصیت جذب پدهای پزشکی ،متشکل از گازهای استریل ،پنبهها و باندها افزایش یافته و خاصیت ضدباکتری
بههمــراه دارنــد .پدهــای پنبهای تولیدی شــرکت طلیعه طــب توحید با بهکارگیــری این مولکولها ،بــازده باالتری در
جذب خون فراهم کرده است.
خصوصیات پد جاذب خون و آب حاوی نانو دندریمر:
حاوی درختسان نانومتری نسل یکم؛
جذب خون در عملهای جراحی؛
پوشاندن انواع زخمها بهمنظور جذب خون و محافظت در برابر عفونت.
کاربرد فناور ینانو در محصول
بهمنظور بررسی توزیع اندازه ذرات درختسان تولید شده ،از روش تفرق پویای نور )(Dynamic light scattering

استفاده شد .نتایج بیانگر وجود ذرات با ابعاد کمتر از  10نانومتر بهطور غالب و البته وجود تعداد اندکی از ذرات با
ابعاد بیشتر از  100نانومتر است .وجود این ذرات موجب افزایش کارایی پد در جذب خون شده است.
آزمون شبی هســاز جذب خون با غوطهوری یک پد خام و یک پد حاوی دندریمر در محلول شبیهســاز خون (شکل
 )5در دمای  37درجه ســانتیگراد انجام شــد .مطابق با شــکل زیر رنگ تیرهتر پد حاوی دندریمر (شــکل ســمت
چپ) بیانگر جذب بیشتر محلول شبیهساز خون است.

شــکل  -5پــد بــدون دندریمــر (ســمت راســت) و پــد حــاوی دندریمر
(سمت چپ) بعد از غوطهوری در محلول شبیهساز خون

محصول مذکور نظر به بند  3-2استاندارد ملی ایران شماره  12098قابلیت قرارگیری در دسته درختواره  -درختسان
)(Dendrimerرا دارد و همچنین بر اساس بند  2.2استاندارد  ISO/TS 27687حاوی نانو شیء 14است.
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تولیدات سایر کشورها:

شرکتهای مختلفی در سراسر جهان اقدام به تولید انواع مختلفی از زخمپوشها با ابعاد و کاربریهای مختلف
کردهاند که در جدول  2به برخی از آنها اشــاره شــده اســت .بهطور مثال شــرکت  ASO groupانواع مختلفی از
زخمپوشها را تولید کرده اســت که یک نمونه آن در جدول  2اشــاره شــده اســت .از دیگر محصوالت این شرکت
میتوان به زخمپوشهای هیدروژلی اشاره کرد که در عین ایجاد خاصیت خنککنندگی محل زخم ،تجمعات
یشــود .نقطه مشــترک تمام این محصوالت اســتفاده
درون زخــم را نیــز جــذب میکنــد و مانع از ایجاد عفونت م 
از نانــوذرات نقــره اســت کــه بهعلت خــواص ذاتــی ضدباکتریایی این نانوذره اســت .در این جدول ســعی شــده
محصوال تــی از تمــام کشــورهای مختلف کــه در حال حاضر ب هصــورت عمده در بازارهای جهانی موجود اســت،
آورده شود.
جدول  -2برخی از تولیدات زخمپوشهای نانویی در جهان

نام محصول

ماده نانویی

نام شرکت

کشور

ColActive® Plus

نقره (نانوذره /نانوپودر)

Covalon Technologies Ltd

کانادا

ACTICOAT

نقره (نانوذره /نانوپودر)

Smith & Nephew

انگلیس

®AQUACEL

نقره (نانوذره /نانوپودر)

ConvaTec Inc

آمریکا

Puracol

نقره (نانوذره /نانوپودر)

Medline Industries, Inc

آمریکا

CalciCare

نقره (نانوذره /نانوپودر)

Hollister Incorporated

آمریکا

Hemoflex

نقره (نانوذره /نانوپودر)

INMED

روسیه

Sheer with Antibacterial

نقره (نانوذره /نانوپودر)

ASO Group

آمریکا

MANUKAtex

نقره (نانوذره /نانوپودر)

ManukaMed

آمریکا

Antibacterial Dressings

نقره (نانوذره /نانوپودر)

Hollister Wound Care

آمریکا

®Cosmopor

نقره (نانوذره /نانوپودر)

HARTMANN GROUP

چین

Curad

نقره (نانوذره /نانوپودر)

Medline Industries, Inc

آمریکا

CLO-SUR P.A.D

نقره (نانوذره /نانوپودر)

CHS Interventional inc

کانادا

Hansaplast Aqua Protect

نقره (نانوذره /نانوپودر)

Beiersdorf AG

آلمان
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انواع پانسمانهای مصنوعی موجود در بازارهای جهانی و مزایا و معایب آنها [:]25

هیدروکلوئید:15
نوع ماده :این نوع پانسمان دارای ساختار دو طرفه است؛ که الیه داخلی آن از ژالتین ،پکتین ،کربوکسی متیل سلولز ،
االستومرها و الیه بیرونی آن یک الیه ضدآب است.
کاربرد :زخم اگزوداتیو 16کم یا متوسط :فشار ،زخم دیابتی
مزایا :بدون درد برداشته میشود ،رطوبت زخم را حفظ میکند ،به قسمت خشک و مرطوب میچسبد.
معایب :برای زخمهای با تراوش باال مناسب نیست .برای زخم عفونی و بافتهای نکروزی 17بیفایده است.
نام شرکت /برند3M, Tegaderm, comfeel :
هیدروژل:18
نوع ماده :متاکریالتها ، PVP،ژالتین ،پکتین ،کیتوزان
کاربرد :زخمهای مزمن خشک (رطوبت کم) ،زخم با بافت نکروزی ،زخم متوسط یا عمیق :زخمهای بستر و سایشی
مزایــا :یــک محیــط مرطوب فراهم میکند ،زخم را خنک میکنــد و درد را کاهش میدهد .بــرای زخمهای نکروزی و
عفونی مفید است.
معایب :رطوبت کم ،جذب کم
نام شرکت /برندAquaclear, purilon gel, hypergel sterigel :
19

آلجینات:20
نوع ماده :سدیم و نمکهای کلسیم آلجینات
کاربرد :زخم اگزوداتیو باال و متوسط ،زخم عمیق :دیابتی ،بستر  ،سایشی ،وریدی ،سوختگی نوع II
مزایا :فراهمکردن محیط مرطوب ،ویژگی آلرژیک کم ،مفید برای زخمهای نکروزی و عفونی
معایب :رطوبت کم ،کنترل دورهای برای زخمهای عمیق
نام شرکت /برندAlgisite ،Algoderm ،Sorbsan :
فوم:21
نوع ماده :فومهای سیلیکونی و پلییورتان
کاربرد :زخم اگزوداتیو باال و متوسط ،زخم عمیق :دیابتی ،بستر  ،سایشی ،وریدی ،سوختگی نوع II
مزایا :گرما را عایق کرده و زخم را گرم میکند ،باعث ایجاد فشار در زخم وریدی میشود.
معایب :ایجاد آلرژی در پوستهای نازک ،برای زخم خشک و عفونی بیفایده است.
نام شرکت /برندAllevyn,Lyfoam,Tegafoam :
فیلمهای نیمهتراوا:22
نوع ماده :پلییورتان شفاف و نیمهتراوا
12

کاربرد :بهعنوان الیه دوم برای هیدروژلها و فومها ،زخم بدون تراوش ،زخم ناشی از جراحی
مزایا :الیه ضدآب ،نفوذپذیر به اکسیژن ،بخار و سدی در برابر عفونتها
معایب :برای زخمهای با تراوش زیاد ،خونی ،نکروزی و عفونی بیفایده است
نام شرکت /برندTegaderm,hydrofilm,polyskin :

خالصه

پوســت نقــش مهمــی در بدن دارد زیرا بهعنوان ســدی در برابر محیط خارجی عمل میکنــد و از اندامهای داخلی
ً
در برابــر ازدس ـتدادن آب ،عفونــت و بیمــاری محافظت میکنــد .امروزه تقریبــا همه بهدلیل بریدگی ،ســوختگی،
بیمار یها (بهعنوان مثال دیابت) یا مداخالت جراحی زخم پوستی را تجربه کردهاند .در برخی شرایط ،این زخمها
بهراحتــی توســط پاتوژ نهای مختلف موجــود در محیط اطراف ،میتوانند آلوده شــوند .زخمهــای مزمن روند ترمیم
لشــدهای دارند و چندین ماه طول میکشــد تا پیشــرفت نشــان دهند .این زخمها باعث درد ،عفونت ،هزینه
مخت 
یشــوند و همچنان بهعنــوان یک اپیدمی خاموش بیش از 40میلیون نفر در سراســر
و اغلــب منجــر به قطع عضو م 
جهان را تحت تأثیر قرار میدهند .صرف نظر از اینکه چه روش درمانی برای بهبود زخم انتخاب شــده باشــد ،زخم
یشــود .در این بررســی ،پانسمانهای
باید با ماده مناســبی پوشــانده شــود که بهطور کلی «پانســمان زخم» نامیده م 
مختلــف زخــم و انواع آن بهصورت خالصه شــده ،معرفی شــد .مهمترین عواملی که باید در طراحی پانســمان زخم
مورد توجه قرار گیرد ،ســازگاری زیســتی ،عدم ســمیت ســلولی ،مقاومت مکانیکی (در حالت مرطوب و خشــک)،
جذب آب ،میزان تبخیر بخار آب ،توانایی نفوذ گاز ،مانع در برابر میکروارگانیسمها ،ظرفیت جذب اگزودا ،خواص
ضدباکتریایی /ضدمیکروبی ذاتی و چســبندگی مناســب به سطح زخم اســت .عملکرد پوششدهندههای زخم
بــا ترکیــب مــواد مختلــف از جملــه پلیمرها و مــواد معدنی میتوانــد افزایــش قابلمالحظــهای یابد .بهعنــوان مثال،
پلیمرهایی مانند پلییورتان محیط مناسبی را برای زخم فراهم میکنند ،در حالی که مواد معدنی مانند نقره و ZnO
ویژگیهای ضدباکتریایی در پانسمان ایجاد میکنند.
در سالهای اخیر انقالب فناور ینانو بر تمام زمینههای زندگی بشر تأثیر گذاشته است .در زمینه پانسمان زخمها،
مــواد نانــو ابعاد ،نقش ویژهای در چندین زمینه مختلف دارند .خصوصیت مهم نســبت ســطح به حجم زیاد مواد
نانــو ،تعامــل بســیار خوب با ترکیبات مهم در محیط زخــم را امکانپذیر میکند .ســلولهای میزبان بهطور طبیعی
بــا  ECMتعامــل دارنــد که توســط مــواد در مقیاس نانو بهتــر میتوانند تقلید شــوند .پانســمانهای زخم بایــد دارای
اندازه منافذ مناســب باشــند تا امکان پخش مناســب آب و گازها فراهم شــود .بخش مهم عملکرد پانســمانهای
زخم جلوگیری از عفونت و تخریب سلولهای میکروبی است که موفق به نفوذ به زخم شدهاند .همچنین فعالیت
ضدمیکرو بــی ،ذاتی مواد نانو کامًال شــناخته شــده اســت .انتقال ســلولهای زنــده به محل زخم راهــی جدید برای
مهندســی بافت و پزشکی ترمیمی اســت .بدون شک نانوپزشکی نقش مهمی در طراحی و ساخت پانسمانهای
زخم حاوی ســلولهای زنده خواهد داشــت .با این حال ،هزینه تولید و قیمت نهایی ،یک عامل غیرقابلانکار در
پانسمان زخمهای تجاری است .پیشرفت در تولید محصوالت نانو در مقیاس بزرگ ،تحت تأثیر طیف گستردهای
از کاربردهــای مــدرن صنعتــی ،ادامــه خواهد یافــت و انتظار م ـیرود که باعث تولید پانســمانهای اقتصــادی و با
کیفیت باال شود.
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پینوشتها
1

pathogenesis

) یا خونایستی به قطعHemostasis( ِهموستاز
.خونریزی به روشهای گوناگون گویند
2

3

Skin and soft tissue infections

)Phagocytosis(  بیگانهخواری یا فاگوســیتوز4
به بردن درشــت مولکولها به داخل یاخته (ســلول) و
.هضم آنها گفته میشود
5

 گرنوالسیون زخم به تشکیل بافت جدید و عروق6
.ی گفته میشود
 خونی در محل زخم طی فرایند ترمیم
cascade

8

nonhealing pressure ulcers

9

venous ulcers

10

diabetic foot ulcers

neuropathy

12

gangrene

13

Growth factor

14

Nano-object

15

Hydrocolloid

17

necrotic

18

Hydrogel

19

Polyvinylpyrrolidone

20

Alginate

21

Foam

22

Semi-permeable film

. زخم دارای تراوش را گویند16

lymphocytes T helper

7
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