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:چکيده
ببوروز ز ری مریباشرد پالسرمای

هدف از این تحقیق مقایسه تأثیر انواع پالسمای غیرحرارتی فشار اتمسفر بر روی سررت

پالسمای هلریی بررای ایرن مر رور مرورز اسرتفاز ررار

پالسمای آرگون و ج

 ج،تولیدی توسط تخلیه سد زی الکتریک

 اتمال شد مشاهد شردbalb/c  ثانیه بر ز ی پوستی موشهای نوع03  روز و هر روز5 هر سه نوع پالسما به مدت
به ز یهای کرترل ببووز سریعتری را نشان زازند هیچرین این

زرمان با پالسما نسو

به زو پالسمای زیگر ببووز سریعتری نشان میزهد

گرف

 ز یهای تح،که زر هر سه آزمایش

پالسمای هلیی نسو

آمد که زرمان با ج

نتیجه بهزس
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Comparison between the Effects of the Different Non-thermal Atmospheric Pressure
Plasmas on the Healing of Surface Wounds
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Abstract
The aim of this research was the comparison of the effects of different non-thermal atmospheric plasmas on
wound healing. For this reason, plasma produced by dielectric barrier discharge, Argon plasma jet and Helium
plasma jet were used. Three kind of plasmas were applied on the skin wounds of the balb/c mice for 5
consecutive days and 30 s each day. It was observed that the wounds treated by plasma healed faster than the
naturally healed wounds, for all three kind of plasmas. Also, it was concluded that the wounds treated by
Helium plasma jet healed faster than the other kind of plasma treatments.
Keywords: Direct plasma; indirect plasma; Non-thermal Atmospheric pressure plasma; Wound healing.
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مقدمه :
کارهای تجربی که زر زانشگا های بزرگ و مراکز تحقیقاتی زنیا زر زهههای ا یر انجام شد اس

نشان میزهد که

پالسمای غیرحرارتی یک را حل موفقی آمیز برای چالشها و مشکالت موجوز زر حوز پزشکی اس

زر وا ع

پالسمای غیرحرارتی فشار اتمسفری به زلیل تولید توامل مختلف مانرد رازیکالها ،یونها ،UV ،و میدانهای
زند ] ،[1انعقاز ون ][1

الکتریکی به صورت گسترز ای زر کاربرزهای پزشکی مختلف مانرد استریلیزاسیون باف

و زرمان ز ی ] [2مورز استفاز رار میگیرز پالسمای غیرحرارتی فشار اتمسفر به زو صورت زر کاربرزهای
پزشکی استفاز میشوز )1 :پالسمای غیرمستقیی :پالسما جای زیگر تشکیل شد و پستاب آن به سطح باف
بر ورز میکرد (مانرد ج

پالسما) [ )2 ]0،3پالسمای مستقیی :زر روش زوم ،پالسما زر تماس مستقیی با باف

زند تولید میشوز (مانرد پالسمای تخلیه سد زی الکتریک (]5[ (1DBD
مطالعات بسیاری زر زمیره تأثیر پالسمای غیرحرارتی فشار اتمسفر بر روی ببووز ز ی انجام شد اس
گارسیا و همکارانش [ ]6روی افزایش سرت

ببووز ز ی پوس

الیزاب

موش تحقیقاتی انجام زاز اند آنها از زرمان

ترکیوی لی پالسمایی هلیی و آرگون استفاز کرز اند آنها به این نتیجه رسیدند که تل
با کمک پالسمای هلیی و آرگون به اطر تشکیل اجزای واکرشی مانرد  NOاس

تسریع شدن زر ببووز ز ی
فریدمن و همکارانش [ ،]7از

پالسمای غیرحرارتی فشار اتمسفر برای انعقاز ون و استریلیزاسیون سطح ز ی استفاز کرز اند آنها زر تحقیق-
اشان از  DBDاستفاز کرز اند و مشاهد کرز اند که این تکریک زمان ببووز ز ی را کاهش میزهد و مانع از آلوز
شدن ز ی میگرزز شبرام صالحی و همکارانش [ ]8تأثیر پالسمای فشار اتمسفر بر روی ببووز ز ی ناشی از
سو تگی را بررسی کرز اند سارا فتح االه و همکارانش [ ]9تأثیر پالسمای فشار اتمسفر هلیی بر روی ببووز ز ی
زر موشهای زیابتی را مورز بررسی رار زازند جو مین و همکارانش [ ]13تأثیر زوگانه ج

پالسمای فشار

اتمسفر با گاز کاری آرگون را بر روی ببووز ز ی پوستی موش بررسی کرز اند
زر این تحقیق تأثیرزو نوع پالسمای مستقیی(تخلیه سد زی الکتریک) و غیرمستقیی (پالسمای ج
بر روی سرت

آرگون و هلیی)

ببووز ز ی مورز بررسی رار میگیرز

روش کار :
زر این تحقیق از زو نوع پالسمای غیرحرارتی فشار اتمسفر برای بررسی ببووز ز ی استفاز شد :پالسمای مستقیی و
غیر مستقیی پالسمای مستقیی توسط زستگا تخلیه سد زی الکتریک ) (DBDو پالسمای غیر مستقیی وز شامل زو
نوع ج

پالسما (آرگون و هلیی) برای بررسی سرت

ببووز ز ی مورز استفاز رار گرف
Dielectric Barrier Discharge

2
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الف) چيدمان آزمایش
شکل (-1الف) طرح وار چیدمان آزمایش بررسی ببووز ز ی با استفاز از پالسمای  DBDو شکل (-1ب)
طرحوار چیدمان آزمایش با ج

پالسما بر روی موش را نمایش میزهد

الف

ب

شکل ( :)1الف) طرحواره چيدمان درمان زخم با استفاده از دستگاه  ،DBDب) طرحواره چيدمان آزمایش با جت پالسما

زر زستگا تخلیه سد زی الکتریک جرس الکتروز و تایق اطراف آن به ترتیب مس و تفلون میباشد طر
الکتروز مسی  25/3 mmمیباشد سد زیالکتریک مورز استفاز از جرس کوارتز با ضخام

 1 mmمیباشد مروع

تغذیه مورز استفاز یک مروع تغذیه سیروسی با ولتاژ و فرکانس متغیر میباشد محدوز ولتاژ تولید مروع تغذیه
 3-23 kVp-pو محدوز فرکانس  13-13kHzمی باشد ولتاژ باال بین الکتروز تایق شد و سطحی که رار اس
زرمان شوز ( ون) اتمال میشوز زر آزمایش با ج

پالسمای آرگون ،ولتاژ مروع تغذیه  9 kVو فرکانس مروع

تغذیه  11 kHzانتخاب شد زبی گاز روی  2 slmتر یی شد زر آزمایش با ج

پالسمای هلیی ،ولتاژ مروع تغذیه

 8 kVو فرکانس مروع تغذیه  11 kHzانتخاب شد زبی گاز روی  3/5 slmتر یی شد شکل ( )2زستگا های مولد
پالسمای غیرحرارتی فشار اتمسفر سا ته شد را نمایش میزهد شکل (-2الف) زستگا پالسمای تولید شد
توسط زستگا تخلیه سد زی الکتریک و شکل (-2ب) و (-2ج) به ترتیب ج

پالسمای آرگون و ج

پالسمای

هلیی را نمایش میزهد

شکل ( :)2الف) پالسماي تخليه سد دي الکتریک ،ب) جت پالسماي آرگون ،ج) جت پالسماي هليم

ب) آمادهسازي حيوان
زر این آزمایشها از موشهای مذکر نوع  Balb/cکه زارای تمر  6هفته بوزند استفاز شد وزن این
موشها حدوز  25-03 grبوز همه موشها زر شرایط آزمایشگاهی ،زر زمای اتاق ،فشار اتمسفر ،رطوب
 18±%13و  12سات

3

زر نور و  12سات

نسوی

زر تاریکی نگبداری میشدند همه موشها با استفاز از ماز کیتامین/
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زایلوزین ( 133 mg/kgو  13 mg/kgبه ازای وزن بدنی) بیهوش شدند بر روی پش

موشها زو ز ی زایروی

با طر تقریوی  6 mmبا استفاز از پانچ پوستی ایجاز شد .به ازای هر زستگا مولد پالسما  5موش از نوع Balb/c

برای آزمایش انتخاب شدند مدت زمان زرمان  03 sانتخاب شد زر این مرحله از زرمان  5روز متوالی زرمان را زر
ن ر گرفتیی تا زر تمام مراحل زرمان ،پرتوزهی پالسمایی زاشته باشیی زر این آزمایش موشها به مدت  12روز
مورز بررسی و مشاهد رار گرفترد زر این مدت یک روز زر میان از ز ی موشها تکس گرفته شد و سپس ابعاز
ز یها (کرترل و ز ی تح

زرمان) مورز انداز گیری رار گرف

و ابعاز ز یها با روز اول ایجاز ز ی ،مقایسه

شدند سپس مقدار کاهش ز یها ( هی ز ی کرترل و هی ز ی زرمانی) زر روزهای انداز گیری تعیین شدند

نتایج :
شکل ( )0و شکل ( )3به ترتیب ،تصاویر یک نمونه ز ی نمونهای کرترل و یک ز ی تح

زرمان با پالسمای DBD

مربوط به همان موش را به ازای روزهای مشخص بعد از ایجاز ز ی نمایش میزهد تکسها مربوط به روزهای
مشخص اول ،سوم ،پرجی ،هشتی ،زهی و زواززهی میباشرد

شکل ( :)3مراحل بهبود زخم کنترل؛ الف) در روز اول درمان ،ب) روز سوم  ،ج) روز پنجم ،د) روز هشتم ،ه) روز
دهم ،و) روز دوازدهم ،و ز) روز چهاردهم

شکل ( :)4مراحل بهبود زخم درمان شده با پالسماي  DBD؛ الف) در روز اول درمان ،ب) روز سوم  ،ج) روز پنجم،
د) روز هشتم ،ه) روز دهم ،و) روز دوازدهم ،و ز) روز چهاردهم
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هر زو ز ی کرترل و ز ی زرمانی زر روز اول زرمان وجوز یک الیه لخته ون نازک که با نقاط تراوش
پوشید شد اند را نمایش میزهد شکل (-3ج) نشان میزهد که زرمان پالسمایی با  DBDباتث میشوز تا مساح
پوس

کوچکتر شد و توسط یک الیه ضخیی از ون کدر پوش ید شوز زر روز پرجی مساح

کوچکتر شدن از مرزهای ز ی به سم
(-0ب) هروز ملتبب اس

مرکز ز ی میکرد ز ی کرترل زر روز سوم بعد از اولین زرمان (شکل

و نقاط تراوش بر روی آن زید میشوز مشاهد میشوز که پوسته ز ی زر روز سوم

بعد از زرمان بر روی ز ی زرمان شد با پالسمای  DBDابل مشاهد اس
می شوز ،پوسته ز ی ول از روز زهی از روی ز ی جدا شد اس
کامالً بازیابی شد اس

ز ی شروع به

همانگونه که زر شکل ( ) -3مشاهد

و ز ی کامالً بسته شد اس

باف

زر روز زهی

و فقط طوط باریکی بر روی آن زید میشوز پوسته ز ی تا روز زواززهی بعد از ایجاز

ز ی ،هیچران بر روی ز ی مشاهد میشوز (شکل ( -0و)
شکل ( ) 5مراحل ببووز ز ی زرمان شد با ج

پالسمای آرگون زر روزهای مشخص بعد از ایجاز ز ی

را نمایش میزهد همانگونه که مشاهد می شوز زر روز سوم پوسته ز ی بر روی ز ی تشکیل شد اس
ز ی ایجاز شد بر روی ز ی زر روز پرجی زر حال جدا شدن اس

پوسته

و زر روز هشتی به طور کامل میافتد و زر روز

زهی بعد از ایجاز ز ی ،ز ی کامالً بسته میشوز

شکل ( :)5مراحل بهبود زخم درمان شده با جت پالسماي آرگون در هوا؛ الف) در روز اول درمان ،ب) روز
سوم ،ج) روز پنجم ،د) روز هشتم ،ه) روز دهم ،و و) روز دوازدهم بعد از اولين درمان

شکل ( ) 6مراحل ببووز ز ی زرمان شد با ج

پالسمای هلیی زر روزهای مشخص بعد از ایجاز ز ی را

نمایش میزهد همانگونه که زر شکل (-6ج) مشاهد می شوز پوسته ز ی ایجاز شد بر روی ز ی زر روز پرجی
زر حال جدا شدن اس

و زر روز هشتی (شکل (-6ز)) به طور کامل افتاز اس

و زر روز زهی (شکل ( ) -6ز ی

به طور کامل بسته میشوز
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شکل ( :)6مراحل بهبود زخم درمان شده با جت پالسماي هليم در هوا؛ الف) در روز اول درمان ،ب) روز
سوم  ،ج) روز پنجم ،د) روز هشتم ،ه) روز دهم ،و و) روز دوازدهم بعد از اولين درمان

شکل ( ) 7نموزارهای کاهش ز ی به ازای هر سه گرو زرمان و مقایسه آنها با ز ی کرترل زر هر گرو را نمایش
میزهد همانگونه که مشاهد میشوز به ازای هر سه گرو زرمانی سرت
و هشتی نسو

ببووز ز ی به صوص زر روزهای پرجی

به ز ی کرترل افزایش مییابد

شکل ( :)6نمودار کاهش زخم و مقایسه با زخم کنترل به ازاي روزهاي مختلف بعد از اولين درمان و به ازاي هر سه
درمان پالسمایی

مقایسه نموزار کاهش مساح
مشاهد می شوز ،سرت
چرین سرت

6

زرمان با ج

ز ی زر هر سه حال

زرمان با ج

رسی شد که زر شکل ( )7نشان زاز شد اس

پالسمای هلیی بیشتر از زرمان با ج

همانگون که

پالسمای آرگون و  DBDاس

هی-

پالسمای آرگون بیشتر از  DBDاس
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 جت پالسماي آرگون و جت پالسماي هليم،DBD  مقایسه کاهش زخم به ازاي درمان با دستگاههاي:)7( شکل

: بحث ونتيجه گيري
ببوروز ز ری مریباشرد زر
پالسمای آرگون و جر

زراین تحقیق هدف مقایسه بین انواع پالسمای غیرحرارتی فشار اتمسفر بر روی سرت
 پالسمای تخلیه سد زی الکتریک (پالسمای مستقیی) و ج،همین راستا از زو نوع پالسما

پالسمای هلیی (پالسماها ی غیر مستقیی) برای زرمان استفاز کرزیی هر سه پالسمای تولیدی که توسط مرورع تغذیره
، اتمال شد بره ازای هرر نروع پالسرماBalb/c سیروسی تحرک شد بوزند بر روی ز یهای پوستی موشهای نوع
ببوروز ز ریهرای

زرمان با ز یهای کرترل مقایسه شد و مشاهد شد کره سررت

هیچرین مشاهد شد که ز یهای زرمان شرد

ز یهای کرترل اس

پالسمای آرگون و پالسمای تخلیره سرد زی الکتریرک

ز یهای تح

بیشتر از سرت

به ز یهای زرمان شد با چ

کاهش مساح

زرمان زر هر سه حال

تح

پالسمای هلیی نسو

با ج

ببووز سریعتری را نشان میزهد
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