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 تخلیه سد دی الکتریکپالسمای بررسی تأثیر حضورگرید در بهبود زخم درمان شده توسط 
 

 (3) سیفی، سمانه – (2)اطاعتی، غالمرضا -( 1)عباسی دوانی، فریدون - (1) *شهبازی راد ،زهرا
 کاربرد پرتوها، گروه  ایدانشکده مهندسی هسته،  دانشگاه شهید بهشتی1

 مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه امیرکبیر، دانشکده2
 ایدانشگاه شاهرود، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک هسته 3

 :دهيچک
باشود  در ایون بررسی تأثیر استفاده از گرید در دستگاه تخلیه سد دی الکتریک بر روی بهبودد زموم  وی  هدف از این تحقیق

ها در دو فاز با استفاده از دسوتگاه فاده شد  آز ایشالکتریک که قبالً سامته شده است استتحقیق از یک دستگاه تخلیه سد دی 

هوای در وان شوده بوا االسو ا و ( بدون گرید انجام شد  در هر دو فاز  قایسه بین زمم2با گرید،  1تخلیه سد دی الکتریک، (
ازای زمم بهیابند انجام شد  نسبت کاهش  ساحت زمم و تغییرات  درفدلدژی صدرت طبیعی بهبدد  یهای کنترل که بهزمم

تری نسبت به زمم کنتورل هر دو فاز  درد تحلیل قرار گرفت   شاهده شد که زمم در ان شده با االس ای گرید، بهبدد سریع
 دلیل شدک الکتریکی بدتر شدند  ها بهداشت و در حالت بدون گرید زمم
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Abstract 

 

In this study, the effect of the grid on the healing of the treated wounds by dielectric barrier discharge plasma 

has been investigated. In this research, a homemade dielectric barrier discharge device was used. The 

experiments were done in two phase: 1) with grid, and 2) without grid. The comparison between both wounds, 

healed by non-thermal plasma treatment and healed naturally, was done. The wound area reduction ratios and 

wound morphological changes were analyzed for both phases. It was observed that the wound treated by 

dielectric barrier discharge with grid healed faster than the wound healed naturally. In the case of plasma device 

without grid, the wounds became worse due to electrical shock. 
 

Keywords: Non-thermal Atmospheric pressure plasma; Dielectric Barrier discharge; Grid; Surface wound 

healing. 
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 : مقدمه

یک  DBD  ]1[های سد بیشتر از یک قرن است که شنامته شده هستند تخلیه سد دی الکتریک یا تخلیه

ا ب کهکند  این االس ا یک ندع االس ای غیرتعادلی است االس ای د ای اایین تحت شرایط فشار ات سفر تدلید  ی

-شدد و در آن یک یا هر دو الکترود با دی الکتریک ادشانده شدهاع ال ولتاژ باال بین یک شکاف کدچک تدلید  ی

تاکندن تحقیقات  ختلفی   شددنامته  یاند  سطحی که قرار است تحت در ان قرار بگیرد به عندان الکترود دوم ش

  در اغلب این فشار ات سفری انجام شده استرمرارتی غیاالس ای  بر اثر در ان با بررسی بهبدد زممدر ز ینه 

 ،به عندان  ثال اربردهای در انی استفاده شده است تحقیقات از جت االس ای غیرحرارتی فشار ات سفر برای ک

، تحقیقی بر روی کاربرد جت االس ایی در فشار ات سفر برای در ان و بهبدد 2112در سال  [2]تدااال و ه کارانش 

آرگدن ، یک جت االس ای 2112در سال  [3]و ه کارانش  جد  ین زوهای ناشی از سدمتگی انجام دادند  زمم

شهرام اند  باشند را  عرفی کرده ی Balb/cهای از ندع بر روی ادست  دش فشار ات سفر را که برای بهبدد زمم

یک سد دی الکتریک طراحی ، یک دستگاه جت االس ای فشار ات سفر با 2112در سال  [4]صالحی و ه کارانش 

الیزابت گارسیا و   داد شی یایی را بررسی کردند  سدمتگی تدسط های ناشی از کردند و اثر در ان آن بر روی زمم

، تأثیر استفاده از قلم االس ایی برای بهبدد زمم در بدن  دش را بررسی کردند  2113در سال   [2]ه کارانش 

ه بهبدد   تاکندن گزارشی در ز ینکنددستگاه جت االس ای  درد استفاده هم با گاز آرگدن و هم با گاز هلیم کار  ی

، با استفاده از 2111در سال   [6]دوبرینین و ه کارانش با گرید ارائه نشده است  تنها  DBDزمم با االس ای 

کار بررسی بهبدد زمم و بررسی  یزان س یت ناشی از در ان با  )DBD)-FE1االس اهای غیرحرارتی فشار ات سفر 

در ه ین راستا در این تحقیق بهبدد زمم با استفاده از  االس ای غیرحرارتی فشار ات سفر را  درد بررسی قرار دارند 

که وجدد گرید باعث گیرد  با تدجه به اینه االس ای تخلیه سد دی الکتریک  سطح  درد بررسی قرار  یدستگا

شدد، ت رکز اصلی این تحقیق بر روی بررسی تأثیر یکندامت شدن االس ای تدلیدی از تخلیه سد دی الکتریک  ی

 باشد  بدد زمم  یحضدر و عدم حضدر گرید در دستگاه تخلیه سد دی الکتریک برای کاربرد به

 

 : روش کار

 الف( طراحی و ساخت دستگاه جت پالسما

                                                 
1 Floating electrode Dielectric Barrier Discharge 
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طراحی و سامته شده است قبالً که  (DBD)االس ای فشار ات سفر غیرحرارتی در این آز ایش از دستگاه 

 mm 4/22باشد  قطر الکترود  سی  جنس الکترود و عایق اطراف آن به ترتیب  س و تفلدن  ی]7[شدد استفاده  ی

باشد   نبع تغذیه  درد استفاده یک  ی mm 8/1الکتریک  درد استفاده از جنس کدارتز با ضخا ت باشد  سد دیی 

و  حدوده  kVp-p 31-1باشد   حدوده ولتاژ تدلید  نبع تغذیه  نبع تغذیه سیندسی با ولتاژ و فرکانس  تغیر  ی

با  DBDدر آز ایش در ان با االس ای  شدد  ال  یاع  سیالکترود  بهباشد  ولتاژ باال  ی kHz 12-11 فرکانس

  تشکیل شده است   mm 1و ضخا ت   mm 4/1های گریدی با انجرهگرید از 

 

 گيري پارامترهاي الکتریکیب( اندازه

ای بین جریان االس ا در هر  قایسهبدون گرید  DBDبا گرید و  DBD قایسه االس ای تدلیدی از برای 

( ن ددار ولتاژ و جریان را برای هر دو دستگاه 1بدون گرید و با گرید انجام شد  شکل ) DBD دو دستگاه االس ای

 دهد  ن ایش  ی

 
 ، الف( بدون گرید، ب( با گریدDBD  شکل موج ولتاژ و جریان براي دستگاه پالسماي(: 2)شکل

 سازي حيوان ( آمادهج

هفته بددند استفاده شد   وزن این  6ی ع ر که دارا Balb/c ذکر ندع   دش 12ها از در این آز ایش

های آز ایشگاهی دانشگاه بقیه اهلل آ اده شدند  ه ه بدد که تدسط  رکز نگهداری  دش gr 31-22ها حدود  دش

 12ساعت در ندر و  12و  18±%11ها در شرایط آز ایشگاهی، در د ای اتاق، فشار ات سفر ، رطدبت نسبی   دش

هدش شدند  بر روی ها با استفاده از   اده کیتا ین/ زایلدزین بیشدنده ه  دشری  یساعت در تاریکی نگهدا

ها در حین آز ایش بر با استفاده از اانچ ادستی ایجاد  دش mm 6ها دو زمم دایروی با قطر تقریبی اشت  دش

در ان به ((  3)شکل )روی یک صفحه ز ین شده با استفاده از چسب قرار داشتند تا هنگام آز ایش حرکت نکنند 

 ثانیه انجام شد   31روز و هر روز  2ازای 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24th Iranian Nuclear Conference 12-11Feb 2018 University of Isfahan                                                                4      

هسته ای اریان بیست و چهارمین کنفرانس  
دااگشنه اصفهان                      -اسفندماه 3و  2  P: 1401  

 

 
 DBD يپشت موش با استفاده از پالسما يبر روسطحی درمان زخم (:3شکل )

 : جینتا

های بدون گرید دارای قله DBDشدد، شکل  دج جریان (  شاهده  یالف -2گدنه که در شکل )ه ان

با گرید  DBDهاست و بنابراین، یکندامتی ک تری نسبت به دستگاه یهجریان با شدت بیشتر ناشی از  یکروتخل

های چندگانه در شکل  دج جریان نشان دهنده ماصیت غیریکندامتی ب(( دارند  وجدد قله -2)شکل  دج )

 االس ا است  

در ان شده با زمم  د،یبدون گر DBD یدر ان شده با االس ا را برای زمم  راحل بهبدد زمم( 4)شکل 

 دهد  و زمم کنترل را ن ایش  ی دیبا استفاده از گر DBD یالس اا

شدد، هر دو زمم کنترل و زمم در ان شده با االس ای بدون گرید در روز اول گدنه که  شاهده  ینه ا

بدون گرید در روزهای سدم، انجم و هشتم تدسط  DBDاند  زمم تحت در ان با االس ای با اگزودا ادشیده شده

بر  1الیه مدن تیره ادشانده شده است  در این روزها ادست اطراف زمم  لتهب است و اگزودای سروزی قشری از

( در روز دهم بر روی زمم تحت در ان با 2شدد که ادسته زمم )اسکبشدد   شاهده  یروی زمم  شاهده  ی

نجم  بر روی زمم تشکیل که در زمم کنترل ادسته زمم در روز احالی در شددی االس ای بدون گرید تشکیل 

 شدد  ی

شدد، انجام  یبا االس ای بدون گرید شدد در ه ه روزهایی که در ان گدنه که در شکل  شاهده  یه ان 

که زمم کنترل به اند  در حالیها دچار حالت سدمتگی شدهرسد که زممزمم بیشتر  لتهب شده و به نظر  ی

و ادسته زمم در روز دهم شروع به افتادن کرده و در روز دوازدهم کند صدرت طبیعی  راحل در ان را طی  ی

ها بعد از تدجه در این  رحله از در ان این بدد که،  دشنکته قابل  کا الً از زمم جدا شده و زمم بسته شده است 

روز  شاهده شد   بعد از چند داشتندوحشی حالت ها عصبی بددند و دادند  آندر ان رفتار نر الی از مدد نشان ن ی

  ها بدد شدند که نشانه اع ال شدک الکتریکی به آنجدا  ی کمکمها شروع به مشک شدن کرده و های  دشکه دم

 

                                                 
1 Serous exudate 
2 scab 
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با  DBDبدون گرید، ب( درمان شده با پالسماي  DBD(: مراحل بهبود زخم: الف( درمان شده با پالسماي 4شکل )

 استفاده از گرید، ج( کنترل

  اگزودادر روز اول در ان وجدد یک الیه لخته مدن نازک که با نقاط  با االس ای با گریدزمم در ان شده 

  شاهده شد در روز سدم بعد از در ان بر روی زمم در ان )اسکب( دهد  ادسته زمم اند را ن ایش  یادشیده شده

فت در روز دهم کا الً بازیابی ادسته زمم قبل از روز دهم از روی زمم جدا شده و زمم کا الً بسته شده است  با

هیچ اثر  بستههای کنترل در روز چهاردهم کا الً شدد  زممشده است و فقط مطدط باریکی بر روی آن دیده  ی

جانبی بر روی زمم تحت در ان و ادست اطراف آن در کل  دت ز ان در ان و بررسی  شاهده نشد  از این 

های تحت با گرید فرآیند بهبدد زمم را در ه ه  دش DBDس ای شدد که دستگاه االآز ایش نتیجه گرفته  ی

 آز ایش تسریع کرد  

(،  تدسط  قادیر کاهش  ساحت زمم به ازای روزهای  ختلف بعد از ایجاد زمم به ازای در ان 2شکل )

و به  ، (لف(ا-2)شکل ) گریدبا  DBDبه ازای در ان با االس ای  ، (الف(-2)شکل ) بدون گرید DBDبا االس ای 

 دهد  را ن ایش  ی (ج(-2ازای زمم کنترل )شکل ) 

 
 الف
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شکل )(:  متوسط مقادیر نسبت کاهش مساحت زخم به ازاي روزهاي مختلف بعد از ایجاد زخم الف( به ازاي درمان با 

، **: ns: not significant :* ،50/5 >pبا گرید، ج( کنترل  ) DBDبدون گرید، ب( به ازاي درمان با پالسماي  DBDپالسماي 

550/5 >p) 

 

،  قدار امتالف در با االس ای بدون گرید به ازای روزهای  ختلف بعد از اولین در ان د کهشد شاهده  ی

تدان شدد  بنابراین  یهای  ختلف  شاهده ن ی( و امتالف  ه ی بین گروهp> 12/1دار نیست )کاهش زمم  عنی

 أثیری بر روی بهبدد زمم نداشته است   قایسه نسبت کاهش زمم به ازایبدون گرید ت DBDگفت که االس ای 

روزهای سدم هشتم، سدم و دهم، سدم و  –روزهای  ختلف بعد از ایجاد زمم  در ان با االس ای با گرید به ازای

الفات دارای امت -و انجم و چهاردهم دوازدهم، سدم و چهاردهم،  انجم و هشتم، انجم و دهم، انجم و دوازدهم،

که به ازای روزهای سدم و انجم، هشتم و دهم، هشتم و چهاردهم، دهم و در حالی  (> p 12/1است  ) ی عنادار

 شاهده  چنینهم(  p> 12/1دوازدهم، دهم و چهاردهم، دوازدهم و چهاردهم این  قادیر امتالف  عناداری ندارند )

سدم و انجم، انجم و هشتم، سدم و هشتم، هشتم و دهم، امتالف بین روزهای در انی  که برای زمم کنترل شدد ی

( و p> 12/1هشتم و دوازدهم، دهم و دوازدهم، دوازدهم و چهاردهم و دهم و چهاردهم امتالف  عناداری نیست )

که بین روزهای در انی انجم و در حالیای نداشته است  ابعاد زمم در  قایسه به بین این روزها تغییر قابل  الحظه

(  بین روزهای سدم و دوازدهم، p< 12/1شدد )، هشتم و چهاردهم، سدم و دهم امتالف  عنادار  شاهده  یدهم

شدد سدم و چهاردهم، انجم و دوازدهم و انجم و چهاردهم هم تغییر قابل تدجهی در ابعاد زمم  شاهده  ی

(111/1 >p   ) 

 ب

 ج
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شدد که با گرید  شاهده  ی DBDان با آید این است که در در به دست  ی دست آ دای که بهنتیجه

روز اول( است و از روز هشتم الی چهاردهم امتالف  8بیشترین امتالف در ابعاد زمم  ربدط به روزهای اول )

روز  8شدد  در حالی که در  درد زمم کنترل در روزهای اول )قابل تدجهی به ازای روزهای  ختلف  شاهده ن ی

شدد و بیشترین امتالفات  ربدط به ابعاد زمم به ازای روزهای  ختلف  شاهده ن ی اول( امتالف قابل تدجهی بین

بدون گرید نه تنها باعث بهبدد زمم نشده، بلکه روند طبیعی  DBDدر ان با االس ای روزهای آمر بررسی زمم  

است  علت این بهبدد زمم را نیز کاهش داده و مددش باعث ایجاد آسیب و التهاب زمم و ادست اطراف آن شده 

وجدد گرید از   استها با جریان و د ای زیاد ا ر اع ال شدک الکتریکی به بدن  دش به دلیل وجدد  یکرو تخلیه

  کند  ها با جریان زیاد از بدن حیدان جلدگیری  یعبدر این  یکروتخلیه

 

 : بحث ونتيجه گيري

کنود ه با استفاده از یک  نبع تغذیه سیندسی کار  ویدر این تحقیق از یک دستگاه االس ای تخلیه سد دی الکتریک ک

برای بررسی تأثیر حضدر یا عدم حضدر گرید در دستگاه االس ای تخلیه سد دی الکتریک در بهبودد زموم اسوتفاده 

ها نشوان های سطحی تأثیر گرید  درد بررسی قرار گرفت  نتایج آز ایشدلیل اه یت یکندامتی در بهبدد زممشد  به

دهد و نسوبت کواهش زموم در تری را نشان  یبا گرید، بهبدد سریع DBDهای در ان شده با االس ای زممداد که 

هوای کنتورل تور از زمومهای در ان شده دو روز سریعزممهای کنترل است ها میلی بیشتر از نسبت کاهش زممآن

بودون گریود در روزهوای در وان  DBD های بهبدد یافته بوا االسو ایچنین  شاهده شد که زممیابند  همبهبدد  ی

ها و در حیدانوات  شواهده شود کوه های جانبی در زممچنین آسیبشدند  همتر  یها  لتهبیابد و زممافزایش  ی

چنین با تدجوه ها بدد  همها با جریان زیاد و در نتیجه اع ال شدک الکتریکی به بدن  دشعلت آن عبدر  یکروتخلیه

بوا گریود  DBDم شده بر روی نسبت کاهش  ساحت زمم  شاهده شد که استفاده از االس ای به تحلیل آ اری انجا

 شدد  باعث بهبدد زمم در روزهای نخست که احت ال آلددگی باکتریایی در این روزها وجدد دارد،  ی
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