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از مهم ترين ويژگی زخم پوش ها خاصیت ضدباکتری آن است، که در برخی گیاهان نیز مشاهده می شود. هدف از اين پژوهش 
تهیه يک زخم پوش مقاوم در برابر باکتری با استفاده از حنا به عنوان يک عامل طبیعی زيست فعال است. برگ گیاه حنای 
خالص، آسیاب شده و عصاره آن به وسیله اتانول استخراج و به منظور اعمال خواص ضدباکتری، پارچه های پنبه ای و پلی استر 
به عصاره برگ حنا به روش رمق کشی آغشته شدند و خاصیت ضدباکتری عصاره حنا بر روی دو پارچه مقايسه شد. ارزيابی 
اثر ضدمیکروب زخم پوش ها به صورت کمی توسط آزمون نفوذ ديسک طبق استاندارد AATCC 190-100 در برابر باکتری گرم 
مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و گرم منفی اشرشیاکلی انجام شد. يافته های به دست آمده حاکی از آن است که پارچه پنبه ای 
آغشته شده با عصاره حنا خاصیت ضدباکتری قابل قبولی در مقابل باکتری های گرم مثبت دارد درحالیکه در برابر باکتری های 
گرم منفی اثر مطلوبی از خود نشان نمی دهد. همچنین بستر پلی استر آغشته شده با عصاره حنا هیچگونه خاصیت ضدباکتری 
در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی نشان نداد، که دلیل آن را می توان به دمای بااليی که در آغشته سازی پلی استر با 

عصاره حنا استفاده شده است نسبت داد.

مقدمه
اســتفاده از گیاهان دارويی با خــواص طبیعی از ديرباز 
در درمان بســیاری از بیماری ها کاربرد داشــته اســت 
]1[. بعد از ظهور داروهای صنعتی و با توجه به ســرعت 
بهبود بیماری ها توســط اين داروها توجــه به گیاهان 
دارويی کاهش پیدا کــرد ولی امروزه با توجه به عوارض 
جانبی موجود در داروهای شــیمیايی و همچنین ارزان 
بودن، دسترسی آسان و راحتی مصرف، گیاهان دارويی 
دوباره مورد توجــه مردم قرارگرفته اند. از اين رو محققان 
در ســال های اخیر گیاهان مختلفی را مورد ارزيابی قرار 
داده اند تا به خواص دارويی موجود در آن پی ببرند و آن ها 
را جايگزين داروهای صنعتی کنند ]2[. گیاهان دارويی 
با داشتن متابولیت های  ثانويه دارای اثرات دارويی بسیار 

خوبی هســتند که می توانند در صنايع مختلف استفاده 
شوند ]1[.

گیاه حنا با نام علمی الوسونیا اينرمیس  متعلق به خانواده 
موردســانان  و به صورت يک درختچه گل دهنده است 
که در مناطق مختلف دنیا از جمله ايران کشت می شود 
]3[. درختچــه حنــا در مناطق مختلــف جنوبی ايران 
از جمله اطراف بندرعباس و بوشــهر، استان سیستان و 
بلوچســتان )اطراف چابهار(، استان کرمان )کرمان، بم و 
نرماشیر(، استان خوزســتان )اطراف اهواز( و يزد رويش 
دارد. از برگ حنا بیشتر به دلیل خاصیت رنگ زايی خوبی 
که دارد اســتفاده می شــود و از ديرباز برای رنگ کردن 
مو، انگشــتان و دست و پا مورد استفاده قرار گرفته است 
]4[. ترکیب اصلی موجود در گیاه حنا که منجر به ايجاد 
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خاصیت رنگی در آن می شود، الوسون  با فرمول شیمیايی 2-هیدروکسی 
1. 4- نفتو کوئینون می باشد، که اين ترکیب شیمیايی به عنوان يکی از 
رنگ های شناخته شده با شماره کالرايندکس CI. 75480 است و حدود 
1/5-0/5 درصد از ترکیب شیمیايی برگ حنا را تشکیل می دهد. وارکیز 
و همکارانش )2010( در تحقیقات خود نشان دادند که برگ حنا عالوه بر 
مشتقات نفتوکوئینون دارای ترکیبات مختلف فنولیکی، کومارينی، تاننی، 
آلیفاتیکی و ترپنوئیدی نیز می باشد ]5[. از جمله خواص مهم حنا می توان 
به محافظت در برابر پرتو فرابنفش )UV (، خاصیت ضد اکسیدکنندگی و 
خواص دارويی آن از جمله خواص ضدباکتری، ضدتوموری، ضدکرم های 
انگلی، ايمن سازی، بهبود دهنده زخم و خواص ضدمیکروبی اشاره نمود 
]7 ،6 ،3[. باکتری ها از دســته ريزجاندارهای فراوان موجود در طبیعت 
می باشند و می توان آن ها را به عنوان مهم ترين عامل بیماری دانست ]8[.

با گذشت زمان و استفاده از آنتی بیوتیک ها و مواد ضدباکتری، ريزجاندارها، 
از جمله باکتری ها روز به روز در برابر اين مواد مقاوم تر می شوند به طوری 
که اين مواد ديگر اثری بر روی ريزجاندارها نخواهند گذاشت و ما را نیازمند 
به آنتی بیوتیک های قوی تر می ســازند و نظر به اينکه خود اين مواد نیز 
عوارض جانبی زيادی به همراه خواهند داشــت از اين رو دانشــمندان به 
دنبال راهکارهای ديگری برای مقابله با اين ريزجاندارها هستند که يکی 
از اين راهکار ها استفاده از گیاهان دارويی با خاصیت ضدباکتری می باشد. 
مهم ترين مزيت گیاهان دارويی در مقايسه با آنتی بیوتیک ها اين است که 
با گذشت زمان باکتری ها قادر به مقاومت در برابر آن ها نیستند و برخالف 

آنتی بیوتیک ها عوارض جانبی ندارند ]9[.
پنبه يکی از با ارزش ترين الیاف موجود در جهان اســت. الیاف پنبه به 
دلیل دارا بودن گروه های هیدروکسیل جزو الیاف آب دوست محسوب 
می شــوند از اين رو با توجه به اينکه اين الیاف قادر به جذب ترشحات 
زخم می باشــند به عنوان بســتری مناســب برای زخم پوش ها مورد 
توجه قرار گرفته اند ]10[. همچنین الیاف پلی اســتر امروزه به عنوان 
پرکاربردترين الیاف در منســوجات شناخته شــده است. اين الیاف به 
دلیل وجود گروه های آب گريز، جزء الیاف آب گريز محســوب می شود 
ولی به دلیل خاصیت فتیله ای  اين قابلیت را دارد که ترشحات موجود 
در زخم را منتقل کند، از اين رو از پلی استر نیز در زخم پوش ها استفاده 

می شود ]11[.
امــروزه در زخم پوش ها اســتفاده از عناصر و ترکیبات شــیمیايی که 
خاصیــت ضدباکتری و قــدرت بااليی در کند کــردن و توقف فعالیت 
ريزجاندارها دارند مورد توجه قرار گرفته اســت. از جمله مواد طبیعی 
که امروزه با توجه به خواص ضدمیکروبی و ضدالتهابی در زخم پوش ها 
مورد استفاده قرار می گیرد می توان به عسل اشاره نمود که به بهبود هر 

چه بهتر و سريع تر زخم کمک می کند ]15[.
خواص ضدباکتريايی برگ حنا در مطالعات پیشــین مورد بررسی قرار 
گرفته اســت اما تاکنون مطالعه ای در خصوص اثر ضدباکتريايی آن بر 
روی پارچه منتشر نشده است ]12[. با توجه به اهمیت زخم پوش های 
ضدباکتــری از يک طرف و مورد توجه قرارگرفتن ترکیبات طبیعی به 
جای ترکیبات شیمیايی از طرف ديگر در اين پژوهش ابتدا عصاره برگ 
حنا اســتخراج و سپس دو پارچه مختلف پنبه و پلی استر با اين عصاره 

آغشــته و خاصیت ضدباکتری آن بر روی اين دو بستر مورد بررسی و 
مقايسه قرار گرفت.

تجربیات

مواد
در اين پژوهش، برگ حنا از مزارع يزد، اتانول از شرکت مرک  آلمان، پارچه 
پلی اســتر و پارچه پنبه ای ازشرکت يزدباف تهیه شد و باکتری های گرم 
 )AATCC-25923( اشرشیا کلی  و گرم مثبت )AATCC-25922( منفی
استافیلوکوکوس اورئوس برای آزمون ضدباکتری مورد استفاده قرار گرفت.

روش ها
استخراج عصاره برگ حنا

ابتدا برگ حنا خشــک، تمیز، آسیاب و تبديل به پودر شد. سپس 150 
گرم از پودر حنا به دقت وزن شــده و 600 میلی لیتر اتانول )50%( به آن 
اضافه شد. ترکیب به خوبی هم زده شد تا مخلوط يکنواخت شود. سپس 
مخلوط حاصله به مدت 3 روز در دمای اتاق نگهداری شــد و پس از آن 
توسط کاغذ صافی و روش صاف کردن به کمک قیف بوخنر، عصاره حاصله، 
صاف و محلول حاصله به عنوان عصاره حنا استفاده شد. عصاره موجود به 
مدت 1 روز در دمای40 درجه ســانتی گراد قرار گرفت، پس از آن عصاره 
باقی مانده در دمای 4 درجه ســانتی گراد برای استفاده در مراحل بعدی 

نگه داری شد ]13[.

آغشته سازی پارچه ها توسط عصاره حنا
آغشته ســازی پارچه های پنبه ای و پلی استر توسط عصاره حنا به روش 
رمق کشــی انجام شــد. در اين روش پارچه های پنبه ای و پلی استری به 
همراه عصاره حنا، درون کپســول های دســتگاه رنگرزی خودکار شرکت 
Data color، مدل AHIVA 1000 قرار داده شــد. نســبت حجم عصاره 
بــه وزن پارچه )L:R(، 200:1 انتخاب گرديــد. بدين صورت که به ازای 
0/1 گرم پارچه 20 میلی لیتر عصاره اســتفاده شد. رمق کشی پارچه های 
پنبه ای و پلی استر به مدت 1 ساعت به ترتیب در دمای 100 و 130 درجه 
سانتی گراد در دستگاه رنگرزی صورت گرفت و سپس پارچه ها شست و 

شو داده شدند.
پارچه پنبه ای نیز به روش رمق کشی تحت شرايط ذکر شده در زير توسط 

عصاره حنا آغشته شد.
1( پارچــه پنبه ای غوطه ور در عصــاره حنا در دمای محیط به مدت 60 

دقیقه.
2( پارچــه پنبه ای غوطه ور در عصــاره حنا در دمای محیط به مدت 24 

ساعت.
3( پارچــه پنبه ای غوطه ور در عصاره حنــا در دمای جوش به مدت 60 

دقیقه.
بررسی خواص ضدباکتری بسترهای مختلف
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برای بررســی خواص ضدباکتری پارچه های پنبه و پلی استر غوطه ور 
شــده در عصاره حنا، آزمون ضدباکتری روی نمونه های ذکر شــده 
به روش نفوذ ديســک انجام شــد ]17[. ابتدا سويه های باکتری گرم 
مثبت و منفی تهیه و ســپس به محیط کشت اضافه شدند و نمونه ها 
به شکل ديسک هايی به قطر 10 سانتی متر تهیه و بر روی سطح آگار 
قرار داده شدند. سپس محیط های کشت درون انکوباتور به مدت 24 
ســاعت قرار داده شد و پس از آن هاله عدم رشد به وسیله خط کش 

اندازه گیری شد.

نتايج و بحث

بررسی خاصیت ضدباکتری حنا بر روی پارچه پنبه ای
نتايج حاصل از آزمون ضدباکتری پارچه پنبه ای در مقابل باکتری های 
گرم مثبت و گرم منفی به ترتیب در شــکل a-1 و b-1 نشــان داده 
شــده اســت. جدول 1 نیز نتايج اندازه گیری هاله عدم رشد را نشان 
می دهد. همانطور که از شــکل 1 و جدول 1 مشــخص است، پارچه 
آغشته شــده به عصاره حنا در دمای محیــط و به مدت 60 دقیقه و 
نیز به مدت 24 ســاعت، توانايی تخريب باکتری ها را نداشــته است 
و باکتری ها نســبت به اين شــرايط مقاوم می باشند و هاله عدم رشد 
مشاهده نشد. پارچه آغشته شده در دمای جوش و به مدت 1ساعت، 
)AATCC-25923( قادر به جلوگیری از رشــد باکتری گرم مثبــت
استافیلوکوکوس اورئوس می باشد و به وضوح هاله عدم رشد باکتری 
مشــاهده شــد. همچنین اين نمونــه خاصیت ضدباکتــری در برابر 
باکتری گرم منفی )AATCC-25922( اشرشیا کلی را نداشت و هاله 
عدم رشد مشــاهده نشــد. در واقع باکتری گرم منفی در مقابل اثر 
ضدباکتری عصاره حنا مقاوم اســت. در مورد اکثر رنگ های گیاهی با 
خاصیت ضدباکتری نیز مشاهده شده است که فقط قادر به جلوگیری 
از رشــد باکتری های گرم مثبت هســتند و اثر ضدباکتری اين مواد 
طبیعی در برابر باکتری های گرم منفی بسیار ضعیف تر از باکتری های 
گرم مثبت می باشــد، که از جمله اين مواد طبیعی می توان به عصاره 

بومادران اشاره نمود ]16[.
هاله عدم رشــد آنتی بیوتیک کوتريموکسازول که مشابه عصاره حنا 
فقط بر روی باکتری گرم مثبت اثر دارد 30 میلی متر گزارش شــده 
اســت ]14[ و با توجه به اينکه هاله عدم رشــد برای حنا حدود 18 

میلی متر می باشد )جدول 1(، اين مقدار برای حنا به عنوان يک ماده 
طبیعی، اثر ضدباکتری قابل توجه اســت. همانطور که نتايج نشــان 
می دهد روش آغشته سازی تاثیر قابل توجهی بر خاصیت ضدباکتری 
نهايی دارد و پارچه پنبه ای عمل شــده با عصاره حنا در دمای جوش 
خاصیت ضدباکتری بیشتری را نشان داده که دلیل اين امر را می توان 
به نفوذ بیشــتر عصاره حنا به پارچه پنبه ای در دمای جوش نســبت 
به دمای محیط نسبت داد. با توجه به اينکه لیف پنبه دارای ساختار 
بلوری است به نظر می رســد که نفوذ عصاره حنا به داخل پارچه در 
دمای محیط قابل توجه نبوده و در نتیجه پارچه های پنبه ای آغشــته 

شده در اين دما خاصیت ضدباکتری نشان نداده اند.

خاصیت ضدباکتری پارچه پلی استر آغشته شده با حنا
نتايج آزمايش های انجام شــده نشان داد که قراردادن پارچه پنبه ای 
به مدت 1 ساعت در دمای جوش خاصیت ضد باکتری خوبی را دراين 
بســتر ايجاد می کند. در مورد پارچه پلی استر مقدار جذب عصاره به 
پارچه در دمای جوش بســیار ناچیز بود کــه می توان دلیل آن را به 
ساختار فشرده و آب گريز پلی استر نسبت داد. با توجه به اين موضوع، 
پارچه در محلول عصاره حنا در دمای 130 درجه سانتی گراد که برای 
رنگرزی پارچه پلی اســتر نیز به کار می رود قرار گرفت. نتايج حاصل 
از آزمون ضدباکتری بســتر پلی استر و پنبه ای در مقابل باکتری های 
گرم مثبت و گرم منفی به ترتیب در شــکل a-2 و b-2 نشــان داده 

استافیلوکوکوس اورئوس نمونه
)mm(

اشريشیا کلی 
)mm(

عدم رشد هالهعدم رشد هالهدمای محیط به مدت 24 ساعت

عدم رشد هالهعدم رشد هالهدمای محیط به مدت 1 ساعت

عدم رشد هاله18دمای جوش به مدت 1 ساعت

عدم رشد هالهعدم رشد هالهنمونه پنبه خام

جدول 1- قطر هاله عدم رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشريشیا کلی در حضور 
پارچه پنبه ای آغشته شده به عصاره حنا در شرايط مختلف.

شــکل 1- هاله عدم رشد باکتری، A( استافیلوکوکوس اورئوس و B( اشريشیا کلی 
در حضور پارچه پنبه ای آغشــته شــده به عصاره حنا، 1( دمای محیط به مدت 1 
ســاعت، 2( دمای محیط به مدت 24 ســاعت، 3( دمای جوش به مدت 1 ساعت، 

4( نمونه پنبه خام.

استافیلوکوکوس اورئوس نمونه
)mm(

اشريشیا کلی 
)mm(

 پارچه پنبه ای آغشته شده به حنا
عدم رشد هاله18در دمای جوش

 پارچه پلی استرآغشته شده به حنا
عدم رشد هالهعدم رشد هالهدر دمای 130 درجه سانتی گراد

عدم رشد هالهعدم رشد هالهنمونه پلی استر خام

جدول 2- قطر هاله عدم رشــد باکتری اســتافیلوکوکوس اورئوس و اشريشیا کلی 
برای نمونه های مختلف.
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شــد. جدول 2 نیز نتايج حاصل ازاندازه گیری  هاله عدم رشد را نشان 
می دهد.

نتايج آزمايشات انجام شده نشان داد که علی رغم جذب بیشتر عصاره 
حنا در دمای 130 درجه سانتی گراد بر روی بستر پلی استر در مقايسه 
با بســتر پنبه ای، اين نمونه در مقابل هیچ يک از دو باکتری مقاومتی 
از خود نشــان نداد و هاله عدم رشدی مشاهده نگرديد که دلیل آن را 
می توان به از بین رفتن ماده موثره موجود در عصاره حنا )الوســون ( 

در دمای130درجه سانتی گراد نسبت داد.

 
نتیجه گیری

در ايــن پژوهــش از عصاره حنا بــه عنوان يک مــاده طبیعی برای 
ضدباکتری کردن دو پارچه پنبه ای و پلی استر، با توجه به کاربرد اين 
دو بســتر در زخم پوش ها، استفاده شد و اثر ضدباکتری عصاره حنا بر 

روی اين دو پارچه مقايسه گرديد. 
نتايج به دســت آمده نشان داد که نوع بستر و روش آوردن عصاره بر 
روی پارچه تاثیر قابل توجهــی در خاصیت ضدباکتری نهايی دارد و 
همچنین عصاره حنا فقط قادر به مقاومت در برابر باکتری گرم مثبت 
استافیلوکوکوس اورئوس بوده و مقاومتی در برابر باکتری گرم منفی 
اشرشــیا کلی از خود نشان نداد. پارچه پنبه ای آغشته شده به عصاره 
حنــا در دمای جوش خاصیت ضدباکتری در برابر باکتری گرم مثبت 
نشان داد در حالیکه پارچه پلی استر عمل شده با عصاره حنا در دمای 
130 درجه سانتی گراد هیچ خاصیت ضدباکتری نشان نداد که دلیل 
آن را می توان به از بین رفتن احتمالی ماده موثره الوسون موجود در 

حنا در دمای باال نسبت داد.
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Investigating the antibacterial effect of wound healing 
with Henna extract
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Abstract
Wound environment is susceptible to growth of microorganisms and infection. To prevent the infection and 
accelerate the process of wound healing, antibacterials are sometimes required. The purpose of this study is 
to develop a bacterial resistant wound dressing based on Henna , a natural bioactive agent. After separating 
impurity of Henna leaves, they were milled and dissolved in ethanol. In the next step, cotton or polyester 
fabrics were impregnated with filtered ethanol extract of Henna leaves using exhaustion method. The  antimi-
crobial properties of cotton and polyester fabrics were quantitatively measured by the standard penetration test 
(AATCC 100-190) against Staphylococcus aureus as gram-positive and E. Coli as gram-negative bacteria. 
The findings show that the cotton fabric impregnated with Henna extract has an acceptable antibacterial prop-
erties against gram-positive bacteria with poor antibacterial effect against gram-negative bacteria. Moreover, 
the polyester fabric treated with Henna extract did not show any antibacterial properties against both gram 
negative and gram-positive bacteria. This was attributed to the high temperature which was used for treatment 
of polyester fabrics with Henna extract.
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