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 :دهيچک
وینیل الکل و تانیک اسید با استتااده از پرتتا الکترونتی یک هیدروژل ضد باکتری از آمیزه فیزیکی پلی این پژوهشدر 

استید بته دمتای درصتد وزنتی تانیتک  52/1 بیشتر از الکل در غلظتوینیلوزنی پلی %01محلال تهیه شد. سرد کردن 

دز مارد نیاز . حضار تانیک اسید ماجب افزایش گردید ژل فیزیکی، بدون نیاز به افزودن آگار، ، ماجب تشکیلیخچال
. یافتت و تتاان حاتر ربابتت افتزایش و با افزایش غلظت تانیک اسید، محتتای ژل کتاهش گردیدژل برای تشکیل 

تاجه به نتتای،، با  فعالیت ضد میکروبی مناسبی نشان داد.ورئاس هیدروژل یاد شده در مقابل باکتری استافیلاکاکاس ا
 به عناان یک گزینه مناسب برای درمان زخم مارد بررسی بیشتر قرار گیرد. تااند، میاین هیدروژل

 هیدروژلیالکل، تانیک اسید، پرتادهی الکترون، زخم پاش وینیلپلی :کلمات کليدي
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In this study, antibacterial hydrogels based on poly (vinyl alcohol) (PVA) and tannic acid (TA) 

was prepared using electron beam irradiation. The results showed that the cooling of blended 
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PVA (10% w/v)-TA (over than 0.25% w/v) solution to refrigerator temperature, led to 

formation of physical gel, without using agar. The minimum irradiation dose for gel formation, 

as well as the moisture retention capability increased and gel content decreased by an increase 

in tannic acid composition. In addition, PVA-TA hydrogels showed good antibacterial activity 

against S. aureus.  

Keywords: poly (vinyl alcohol), Tannic acid, Electron beam irradiation, Hydrogel wound 

dressing. 

 

 

 :مقدمه

هستند که با جذب آب به جای حل شدن تا رسیدن به حالت تعادلی دی پلیمری های سه بعها شبکههیدروژل

نزدیکتی  ،ها از جملته ررفیتت جتذب میتزان بتا ی آبهیدروژل های منحصر به فردشاند. ویژگیمتارم می

فتراوان  کتاربرد و حار خااص داروها در بال فرایند بارگتذاری، ماجتب های زندهبه بافت زیستی خااص

هتای پاشاهمیتت استتااده از زخم ،های اخیتردر دهته استت. های پزشتکی و دارویتی شتدهمینتهها در زآن

، تحقیقات زیادی در تجاری ها نشان داده شده و ضمن تالید چندین محصالهیدروژلی در درمان برخی زخم

   این زمینه در حال انجام است.

گردد. بر می 0991به سال  رتاهای یانیزه کنندههای هیدروژلی با استااده از پپاشزخمتجاری  تالیدتاریخچه 

گالیکتال و آگتار بتا شتدت اتیلنوینیتل پیرولیتدین، پلیپلی دهی محلال آمیزه فیزیکین محصال از تابشای

های بعتد در ستال. [0] در کشتار لهستتان تالیتد گردیتد کیلاگری اولین بار به صارت صتنعتی 52دهی پرتا

ی هتاپاشزخماند. رهای مختلت  وارد بتازار شتدهمحصا ت زیتادی بتا استتااده از ایتن فنتاوری در کشتا

ای دارای ترشح زیتاد هترشحات کم تا متاسط مؤثرند ولی برای زخم های دارایهیدروژلی معما ً برای زخم

گستترش زیرا ممکن است به سبب نداشتن قابلیت جذب حجتم زیتاد ترشتحات، ماجتب  شاند،تاصیه نمی

زخم به جای محصا ت سنتی مانند گاز  پانسمان به عناانها هیدروژل های استااده ازاز مزیتشاند.  عاانت

شاافیت مناستب ، جدا شدن راحت از زخم، از خشک شدن زخم یریربابت و جلاگ حار تاان بهو باند می

کاهش دما در سطح زخم به دلیل تبخیر ستطحی و در ، مشاهده روند بهباد زخم بدون بازکردن پانسمان یبرا

و انتقتال  در هیدروژل دارو یارذامکان بارگ همچنین ها ویسرعت بهباد ساختگ یشرد و افزاکاهش د یجهنت

   اشاره کرد. دارو از سطح هیدروژل به زخم بدون برداشتن پانسمان

با کاهش دما ماننتد  ، به صارت معمال از پلیمرهای ببیعی ژل شاندههای هیدروژلیپاشزخمدر فرآیند تهیه 

شاد. بدین ترتیتب کته محلتال آمیتزه برای تشکیل ژل فیزیکی قبل از پرتادهی استااده می کارآگینان،آگار یا 

یانیزه کننده و پلیمری مانند آگتار تهیته شتده و پت  از ریختته  هایای شانده با پرتافیزیکی پلیمرهای شبکه
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 نمانته ه وشتد انجتام گردد تا به شکل ژل فیزیکی در آید. ستس  دوختتشدن در قالب به یخچال منتقل می

ماننتد آگتار،  به حرارت ژل شانده در دمای پاییناز مشکالت استااده از پلیمرهای حساس شاد. پرتادهی می

پرتتا و  مااجهته بتا کاهش وزن مالکتالی درها، قیمت به نسبت با ، ان شکل دهنده در تهیه هیدروژلبه عنا

ضتد  فعالیتاین پلیمرها دارای  بیشتر یگرنسبت به پلیمرهای مصناعی است. از برف دزمان ماندگاری کمتر 

 نیستند.  با یی میکروبی

هتا، در صتارت ایجتاد اصتالحاتی در ستاختار هیتدروژل در جهتت با تاجه به امکان ایجاد عاانت در زخم

جلاگیری از ایجاد عاانت میکروبی، به خااص درمانی هیدروژل کمتک شتایانی خااهتد شتد. عاامتل ضتد 

از عمتده ترکیبتات ضتد  شتاند.می هتای یا مصناعی هستند، که متان  رشتد میکروبمیکروبی، ترکیبات ببیع

هتا و بیاتیکتتاان بته نتاناترات فلتزی، آنتیمی ،اندمیکروبی که تا کنتان بترای درمتان زختم استتااده شتده

 فنالی اشاره کرد. ها و ترکیبات پلیاکسیدانآنتی

ر متشکل از مالکال گالیک اسید و گلاکز استت. فرمتال یک پلیم وفنالی ببیعی تانیک اسید یک ترکیب پلی

گترم بتر  521 در آبآن گرم بر مال و حاللیت  55/0010آن  ، وزن مالکالی46O52H76C این ماده شیمیایی

بته دلیتل  تانیک اسید شاد.به بار گسترده در صنعت غذا و دارو استااده می این مادهلیتر گزارش شده است. 

الکتل وینیلتااند بتا پلیمرهتایی ماننتد پلیوه کرباکسیل و هیدروکسیل در ساختار، میداشتن تعداد زیادی گر

، اثر افتزودن تانیتک استید بتر رفتتار 5102در سال  [5]و همکاران  0چنتشکیل پیاند هیدروژنی قای بدهد. 

بتا افتزودن تانیتک  ها نشتان دادبررسی کردند. نتای، مطالعه آن سرد کردن فرآیندالکل را در محلال پلی وینیل

محلتال  ،گتراددرجه ستانتی 91در دمای نزدیک به  محدوده مناسب غلظتالکل در اسید به محلال پلی وینیل

هتای ، به دلیل ایجاد بتر همکتنشقابل ساخت است. با سرد کردن محلال یاد شدهو پلیمر آمیزه فیزیکی این د

یک هیدروژل با استحکام مکانیکی با  و خاصتیت  دو پلیمر،این  های هیدروکسیلیهیدروژنی قای بین گروه

تشتکیل  حتی با سرد شدن بته دمتای اتتای نیتز ،با افزایش غلظت تانیک اسید گردد.حافظه شکلی تشکیل می

از آمیزه فیزیکی پلتی  [3]در پژوهش دیگری، هانگ  .[5] گزارش شده استهیدروژل با خصاصیات مناسب 

توب ساخت و برای درمان زخم ارزیتابی -الکل و تانیک اسید، هیدروژلی را با استااده از چرخه انجمادوینیل

یتک تان ژل به خابی شکل گرفتته و بتا افتزایش غلظتت. با تاجه به نتای، این مطالعه، با این روش هیدروکرد

لیتت ضتد همچنتین هیتدروژل ستاخته شتده دارای فعایابتد. میهیتدروژل افتزایش استحکام مکانیکی  ،اسید

 است.     باکتریایی و آنتی اکسیدانی مناسب 

فنتال بته محلتال ابتدا با افزودن تانیک استید بته عنتاان یتک پلتی شده استتالش  ،حاضر کار پژوهشیدر 

در مرحلته بعتد  و و امکان حذف آگتار از سیستتم بررستی تهیهفیزیکی ، با سرد کردن یک ژل الکلوینیلپلی

                                                 
1 Chen 
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از  شتده تالیتدخااص هیتدروژل  شاد. در ادامهامکان تهیه هیدروژل با استااده از پرتادهی این آمیزه بررسی 

 گردیده است. بررسی  محتای ژل، قدرت نگهداشت آب و خااص ضد باکتری جمله

 :روش کار

صنای  شیمیایی شتانگهای از شرکت سیگما و تانیک اسید از شرکت  042111لکالی وینیل الکل با وزن ماپلی

سازی استتااده همگی از درجه آزمایشگاهی تهیه و بدون خالصها، دیگر مااد و حاللخریداری گردید.  چین

   شدند.

، مقتدار معتین سلستیاسدرجته  91، پت  از گترم کتردن آب بته دمتای الکتلوینیلپلی برای تهیته محلتال

با همزن مکانیکی تا زمان انحالل کامتل انجتام گردیتد. در ایتن  اختالطالکل به آرامی اضافه شده و وینیلپلی

بترای  ،تانیتک استید نیاز دهانه ررف به خابی پاشانده شد. سس  مقدار مارد ،مدت برای جلاگیری از تبخیر

لیتر آب حتل و بته میلی 3در  ،(الکللگرم بر گرم پلی وینی 02/1-1در بازه ) به محلال با غلظت معینرسیدن 

محلال پلیمری اضافه گردید. برای جلاگیری از تشکیل کلاخه در زمان اضافه کردن تانیک استید، محلتال بتا 

درب دار  اتیلنتیپلی لیتتریمیلی 2هتای لیتر از محلال نهایی بته ویالمیلی 5دور با  هم زده شد. سس  مقدار 

از محلال یاد شده در فرآیند سرد کردن تا دمای یخچال ارزیابی گردید. ستس  شد. تشکیل ژل فیزیکی منتقل 

مگتاالکترون ولتت واقت  در مجتمت   01با استتااده از دستتگاه شتتابدهنده الکتترون  ،ژل فیزیکی شکل گرفته

و بترای استتااده بعتدی در یخچتال پرتتادهی شتده  کیلتاگری، 22تا  04، معین دز باپژوهشی ایران مرکزی 

در آب مقطتر ( و d0Wها پ  از خشک شتدن، وزن شتدند )برای تعیین محتاای ژل، نمانه ری گردید.نگهدا

(.  dtWهتا خشتک شتده و وزن شتدند )ساعت قرار گرفتند. سس  نمانته 01جاشان تحت رفالک  به مدت 

ای بتربر وزن هیدروژل خشک شده اولیه محاسبه شد.  یمحتاای ژل با تقسیم وزن هیدروژل خشک شده نهای

درجته قترار  30ابتاتار بتا دمتای انکدر  ،پ  از تتازین ،هیدروژل های مرباب ،نگهداشت آب تاانبررسی 

ضتد میکروبتی بترای ارزیتابی ختااص شتدند.  وزنهای زمانی معین بیترون آورده شتده و در بازهگرفتند و 

اگتر ستایه میکروارگانیستم بته نمانته در این آزمتان،  منطقه بازدارنده رشد استااده شد. هیدروژل، از آزمان

ساسسانسیان حاوی نتیم  ،شاد. برای این کارحساس باشد یک منطقه بازدارنده رشد در ابراف نمانه دیده می

تهیته فساات اشرشیاکلی( در بافر استافیلاکاکاس اورئاس یا های مارد نظر )مک فارلند از کشت تازه باکتری

. از شتدگار با روش کشت ستطحی، کشتت داده ط کشت مالر هینتان آ. از این ساسسانسیان بر روی محیشد

بریتده شتده و بتر روی ستطح  مترسانتی /.2هایی با قطر دیسک سترونهای تهیه شده تحت شرایط هیدروژل

. شتداری گرماگزدرجه سلسیاس  30ساعت در دمای  54و به مدت  گرفتهای تلقیح شده قرار محیط کشت

   .گردیدبرداری ها عک ه رشد مشاهده و با استااده از دوربین از نمانهسس  قطر منطقه بازدارند

 :و بحث جينتا
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 مبنیپ  از قرار گرفتن در دمای یخچال تغییر محساسی  با کاهش دما حتی ،الکلمحلال پلی وینیل در نمانه

های حاوی نمانهدر مارد  این مسئله در حالی است که محلال به ژل مشاهده نگردید. انتقال از حالتبر 

 درصد 52/1به نحای که نمانه حاوی  هافزایش یافت به تدری، گرانروی محلال ،، با سرد شدن دماتانیک اسید

پ  از وارونه کردن ررف  تشکیل ژل فیزیکی داده و در دمای یخچال پ  از قرار گرفتن ،تانیک اسید وزنی

های با تر تانیک اسید حتی در دمای اتای نیز به های حاوی غلظت. به همین مناال نمانهبی حرکت بادکامال 

 رجه سلسیاسد 91-11در دمای وزنی،  %0افزایش غلظت پلیمر تا ر آمدند. با بدون حرکت د شکل

های ریز در محیط مشاهده گردیده و بالفاصله پ  از انتقال به تیاب یا ررف ژل، محیط به فرم دو کلاخه

های هیدروکسیل در ساختار تانیک اسید، احتمال تشکیل اد زیادی گروهفازی در آمد. با تاجه به وجاد تعد

الکل های هیدروکسیل پلی وینیلبا گروهتانیک اسید  ای هیدروکسیل و کرباکسیلهپیاند هیدروژنی بین گروه

. گرددهای با  تشکیل کلاخه ماجب تشکیل هیدروژل و در غلظت تااندو این مسئله میخیلی زیاد است 

الکل در سازی فیزیکی محلال تانیک اسید و پلی وینیلگزارش دادند که با آمیزه [5]، چن و همکاران پیشتر

ای شکل گرفته و پ  از سرد در محدوده غلظت با ی تانیک اسید، محیط کلاخه ،سلسیاس درجه 91دمای 

  گیرد.هیدروژلی با استحکام مکانیکی با  شکل می ،کردن محیط

وینیل الکل با دو مکانیسم مستقیم و غیر مستقیم های پلیمری در ساختار پلیدر نتیجه پرتادهی، ماکرورادیکال

ای شدن پلیمر در ها ماجب شبکهگیرد. این ماکرورادیکالشکل می ،های هیدروکسیلالدر نتیجه حمله رادیک

های پرتا داده شده با دزهای مختل  در نمادار محتاای ژل نمانه. [4]گردد های جانبی دیگر میکنار واکنش

با افزایش غلظت تانیک اسید محتاای ژل  ،شادهمانطار که مشاهده می نشان داده شده است. 50شکل 

نسبت داده شاد؛ نخست ایجاد پیاندهای  پدیدهند به دو تااهیدروژل کاهش یافته است. دلیل این مسئله می

های در دسترس برای انجام واکنش شاد جایگاهالکل و تانیک اسید که ماجب میهیدروژنی بین پلی وینیل

اکسیدانی تانیک اسید که مانند یک جاتب ای شدن با واکنش رادیکال آزاد کاهش یابد و دوم نقش آنتیشبکه

 .دهدمیهای آزاد در دسترس برای واکنش را کاهش و میزان رادیکالالکترون عمل کرده 

 

 
 تانيک اسيد-الکلاثر پرتودهی بر محتواي ژل هيدروژل پلی وينيل -2شکل 
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تانیک اسید، تغییتری در محتتاای ژل هیتدروژل  بدوندر نمانه کیلاگری  22به  51با افزایش دز پرتادهی از 

 ،امتا در حضتار تانیتک استید رائه شده در مقا ت همختاانی دارد.ای، قبلی ااین مسئله با نت .مشاهده نگردید

، هیدروژل تهیه شده بتا افتزودن تانیتک همچنینماجب افزایش محتاای ژل گردید.  در دز پرتادهی، افزایش

چسبندگی با تری بته ستطح  همچنینو  نمایداسید تاانست میزان با تری از کشش را بدون پاره شدن تحمل 

 داشت. پاست

درصتد وزنتی،  52/1نشان داد با افزایش غلظت تانیک استید از صتار تتا  ،نتای، آنالیز تاان نگهداشت ربابت

 درصتد 42بته  22از  درجه، 30ساعت گرماگزاری در دمای  2در زمان  هیدروژل ربابت از دست رفتهمیزان 

 هداشت آب در هیدروژل است.پیاند هیدروژنی در میزان نگ مثبت یافته است که نشان دهنده نقش کاهش

از آزمان دیسک نااتی استااده شد. در این آنالیز، پ  از  ،برای بررسی میزان فعالیت ضد میکروبی هیدروژل

ای از ساعت، تکه 54خاص بر روی محیط کشت جامد درون پتری دیش و گذشت  کشت چمنی باکتری

صارت داشتن خاصیت ضد میکروبی و  گیرد. درهیدروژل به شکل دیسک بر روی محیط کشت قرار می

شاد. ها متاق  میرشد باکتری ،ای در ابراف دیسکدر هاله ضد میکروبی به بیرون از هیدروژل، ناات ماده

 گردد. تلقی می هیدروژلفعالیت ضد باکتری شدت ای از به عناان نشانهمنطقه عدم رشد قطر 

گردد، هیدروژل همانطار که مشاهده می اده شده است.نشان د 3تصاویر بدست آمده از این آنالیز در شکل 

به صارتی که یک هاله  جلاگیری کرده اورئاس افیلاکاکاسحاوی تانیک اسید به خابی از رشد باکتری است

عدم رشد با قطر قابل قیاس با نمانه دیسک حاوی بتادین ایجاد شده است. از برف دیگر هیدروژل یاد شده 

 بی در مقابل باکتری اشرشیاکالی نداشته است.فعالیت ضد میکروبی مناس

 

  
 دياس کيتان يحاو دروژليه يضد باکتر تيفعال -3شکل 

 

 :نتيجه گيري
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بتا شرایطی ایجاد گردید که بدون نیاز به آگتار  ،زی تانیک اسید و پلی وینیل الکلبا آمیزه سا ،در این پژوهش

ایی یای شتده شتیمیک هیدروژل شتبکه ،با پرتادهی یک ژل فیزیکی شکل گرفته و در ادامه محیط سرد کردن

درصد وزنی تانیتک استید، بتا سترد  52/1در غلظت با ی  ،الکلوینیلوزنی پلی %01تهیه گردد. برای محلال 

. حضار تانیک اسید ماجب افتزایش میتزان گرفتکردن به دمای یخچال یک ژل فیزیکی بدون حرکت شکل 

با افزایش غلظت تانیک اسید، محتای ژل کاهش و تاان حاتر ربابتت  د.گردیدز مارد نیاز برای تشکیل ژل 

هیدروژل یاد شده در مقابل باکتری استافیلاکاکاس اورئاس فعالیتت ضتد میکروبتی همچنین، . یافتافزایش 

تااند به عناان یک گزینه امیدوار کننده بترای درمتان ه به نتای،، هیدروژل یاد شده میتاجبا  مناسبی نشان داد.

 زخم مارد بررسی بیشتر قرار گیرد.
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