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چكيده
از مهمترین ویژگی زخمپوشها خاصیت ضدباکتری آن است ،که در برخی گیاهان نیز مشاهده میشود .هدف از این پژوهش
تهیه یک زخمپوش مقاوم در برابر باکتری با استفاده از حنا به عنوان یک عامل طبیعی زیست فعال است .برگ گیاه حنای
خالص ،آسیاب شده و عصاره آن به وسیله اتانول استخراج و به منظور اعمال خواص ضدباکتری ،پارچههای پنبهای و پلیاستر
به عصاره برگ حنا به روش رمقکشی آغشته شدند و خاصیت ضدباکتری عصاره حنا بر روی دو پارچه مقایسه شد .ارزیابی
اثر ضدمیکروب زخمپوشها به صورت کمی توسط آزمون نفوذ دیسک طبق استاندارد  AATCC 190-100در برابر باکتری گرم
مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و گرم منفی اشرشیاکلی انجام شد .یافتههای به دست آمده حاکی از آن است که پارچه پنبهای
آغشته شده با عصاره حنا خاصیت ضدباکتری قابل قبولی در مقابل باکتریهای گرم مثبت دارد درحالیکه در برابر باکتریهای
گرم منفی اثر مطلوبی از خود نشان نمی دهد .همچنین بستر پلیاستر آغشته شده با عصاره حنا هیچگونه خاصیت ضدباکتری
در برابر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی نشان نداد ،که دلیل آن را میتوان به دمای باالیی که در آغشتهسازی پلیاستر با
عصاره حنا استفاده شده است نسبت داد.
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مقدمه
اســتفاده از گیاهان دارویی با خــواص طبیعی از دیرباز
در درمان بســیاری از بیماریها کاربرد داشــته اســت
[ .]1بعد از ظهور داروهای صنعتی و با توجه به ســرعت
بهبود بیماریها توســط این داروها توجــه به گیاهان
دارویی کاهش پیدا کــرد ولی امروزه با توجه به عوارض
جانبی موجود در داروهای شــیمیایی و همچنین ارزان
بودن ،دسترسی آسان و راحتی مصرف ،گیاهان دارویی
دوباره مورد توجــه مردم قرارگرفتهاند .از اینرو محققان
در ســالهای اخیر گیاهان مختلفی را مورد ارزیابی قرار
دادهاند تا به خواص دارویی موجود در آن پی ببرند و آنها
را جایگزین داروهای صنعتی کنند [ .]2گیاهان دارویی
با داشتن متابولیتهای ثانویه دارای اثرات دارویی بسیار
*مسئول مكاتبات،پيام نگارlaleh.ghasemi@cc.iut.ac.ir :

خوبی هســتند که میتوانند در صنایع مختلف استفاده
شوند [.]1
گیاه حنا با نام علمی الوسونیا اینرمیس متعلق به خانواده
موردســانان و به صورت یک درختچه گلدهنده است
که در مناطق مختلف دنیا از جمله ایران کشت میشود
[ .]3درختچــه حنــا در مناطق مختلــف جنوبی ایران
از جمله اطراف بندرعباس و بوشــهر ،استان سیستان و
بلوچســتان (اطراف چابهار) ،استان کرمان (کرمان ،بم و
نرماشیر) ،استان خوزســتان (اطراف اهواز) و یزد رویش
دارد .از برگ حنا بیشتر به دلیل خاصیت رنگزایی خوبی
که دارد اســتفاده میشــود و از دیرباز برای رنگ کردن
مو ،انگشــتان و دست و پا مورد استفاده قرار گرفته است
[ .]4ترکیب اصلی موجود در گیاه حنا که منجر به ایجاد
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خاصیت رنگی در آن میشود ،الوسون با فرمول شیمیایی -2هیدروکسی آغشــته و خاصیت ضدباکتری آن بر روی این دو بستر مورد بررسی و
 -4 ,1نفتو کوئینون میباشد ،که این ترکیب شیمیایی به عنوان یکی از مقایسه قرار گرفت.
رنگهای شناخته شده با شماره کالرایندکس  CI. 75480است و حدود
 0/5-1/5درصد از ترکیب شیمیایی برگ حنا را تشکیل میدهد .وارکیز
و همکارانش ( )2010در تحقیقات خود نشان دادند که برگ حنا عالوه بر تجربیات
مشتقات نفتوکوئینون دارای ترکیبات مختلف فنولیکی ،کومارینی ،تاننی،
آلیفاتیکی و ترپنوئیدی نیز میباشد [ .]5از جمله خواص مهم حنا میتوان مواد
به محافظت در برابر پرتو فرابنفش ( ،) UVخاصیت ضد اکسیدکنندگی و در این پژوهش ،برگ حنا از مزارع یزد ،اتانول از شرکت مرک آلمان ،پارچه
خواص دارویی آن از جمله خواص ضدباکتری ،ضدتوموری ،ضدکرمهای پلیاســتر و پارچه پنبهای ازشرکت یزدباف تهیه شد و باکتریهای گرم
انگلی ،ایمنسازی ،بهبود دهنده زخم و خواص ضدمیکروبی اشاره نمود منفی ( )AATCC-25922اشرشیا کلی و گرم مثبت ()AATCC-25923
[ .]3، 6، 7باکتریها از دســته ریزجاندارهای فراوان موجود در طبیعت استافیلوکوکوس اورئوس برای آزمون ضدباکتری مورد استفاده قرار گرفت.
میباشند و میتوان آنها را به عنوان مهمترین عامل بیماری دانست [.]8
با گذشت زمان و استفاده از آنتیبیوتیکها و مواد ضدباکتری ،ریزجاندارها،
از جمله باکتریها روز به روز در برابر این مواد مقاومتر میشوند به طوری روشها
که این مواد دیگر اثری بر روی ریزجاندارها نخواهند گذاشت و ما را نیازمند استخراج عصاره برگ حنا
به آنتیبیوتیکهای قویتر میســازند و نظر به اینکه خود این مواد نیز ابتدا برگ حنا خشــک ،تمیز ،آسیاب و تبدیل به پودر شد .سپس 150
عوارض جانبی زیادی به همراه خواهند داشــت از اینرو دانشــمندان به گرم از پودر حنا به دقت وزن شــده و  600میلیلیتر اتانول ( )%50به آن
دنبال راهکارهای دیگری برای مقابله با این ریزجاندارها هستند که یکی اضافه شد .ترکیب به خوبی همزده شد تا مخلوط یکنواخت شود .سپس
از این راهکارها استفاده از گیاهان دارویی با خاصیت ضدباکتری میباشد .مخلوط حاصله به مدت  3روز در دمای اتاق نگهداری شــد و پس از آن
مهمترین مزیت گیاهان دارویی در مقایسه با آنتیبیوتیکها این است که توسط کاغذ صافی و روش صافکردن به کمک قیف بوخنر ،عصاره حاصله،
با گذشت زمان باکتریها قادر به مقاومت در برابر آنها نیستند و برخالف صاف و محلول حاصله به عنوان عصاره حنا استفاده شد .عصاره موجود به
مدت  1روز در دمای 40درجه ســانتیگراد قرار گرفت ،پس از آن عصاره
آنتیبیوتیکها عوارض جانبی ندارند [.]9
پنبه یکی از با ارزشترین الیاف موجود در جهان اســت .الیاف پنبه به باقیمانده در دمای  4درجه ســانتیگراد برای استفاده در مراحل بعدی
دلیل دارا بودن گروههای هیدروکسیل جزو الیاف آبدوست محسوب نگهداری شد [.]13
میشــوند از اینرو با توجه به اینکه این الیاف قادر به جذب ترشحات
زخم میباشــند به عنوان بســتری مناســب برای زخمپوشها مورد آغشتهسازی پارچهها توسط عصاره حنا
توجه قرار گرفتهاند [ .]10همچنین الیاف پلیاســتر امروزه به عنوان آغشتهســازی پارچههای پنبهای و پلیاستر توسط عصاره حنا به روش
پرکاربردترین الیاف در منســوجات شناخته شــده است .این الیاف به رمقکشــی انجام شــد .در این روش پارچههای پنبهای و پلیاستری به
دلیل وجود گروههای آبگریز ،جزء الیاف آبگریز محســوب میشود همراه عصاره حنا ،درون کپســولهای دســتگاه رنگرزی خودکار شرکت
ولی به دلیل خاصیت فتیلهای این قابلیت را دارد که ترشحات موجود  ،Data colorمدل  AHIVA 1000قرار داده شــد .نســبت حجم عصاره
در زخم را منتقل کند ،از اینرو از پلیاستر نیز در زخم پوشها استفاده بــه وزن پارچه ( 200:1 ،)L:Rانتخاب گردیــد .بدین صورت که به ازای
 0/1گرم پارچه  20میلیلیتر عصاره اســتفاده شد .رمقکشی پارچههای
میشود [.]11
امــروزه در زخمپوشها اســتفاده از عناصر و ترکیبات شــیمیایی که پنبهای و پلیاستر به مدت  1ساعت به ترتیب در دمای  100و  130درجه
خاصیــت ضدباکتری و قــدرت باالیی در کندکــردن و توقف فعالیت سانتیگراد در دستگاه رنگرزی صورت گرفت و سپس پارچهها شست و
ریزجاندارها دارند مورد توجه قرار گرفته اســت .از جمله مواد طبیعی شو داده شدند.
که امروزه با توجه به خواص ضدمیکروبی و ضدالتهابی در زخمپوشها پارچه پنبهای نیز به روش رمقکشی تحت شرایط ذکر شده در زیر توسط
مورد استفاده قرار میگیرد میتوان به عسل اشاره نمود که به بهبود هر عصاره حنا آغشته شد.
 )1پارچــه پنبهای غوطهور در عصــاره حنا در دمای محیط به مدت 60
چه بهتر و سریعتر زخم کمک میکند [.]15
خواص ضدباکتریایی برگ حنا در مطالعات پیشــین مورد بررسی قرار دقیقه.
گرفته اســت اما تاکنون مطالعهای در خصوص اثر ضدباکتریایی آن بر  )2پارچــه پنبهای غوطهور در عصــاره حنا در دمای محیط به مدت 24
روی پارچه منتشر نشده است [ .]12با توجه به اهمیت زخمپوشهای ساعت.
ضدباکتــری از یک طرف و مورد توجه قرارگرفتن ترکیبات طبیعی به  )3پارچــه پنبهای غوطهور در عصاره حنــا در دمای جوش به مدت 60
جای ترکیبات شیمیایی از طرف دیگر در این پژوهش ابتدا عصاره برگ دقیقه.
حنا اســتخراج و سپس دو پارچه مختلف پنبه و پلیاستر با این عصاره بررسی خواص ضدباکتری بسترهای مختلف
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برای بررســی خواص ضدباکتری پارچههای پنبه و پلیاستر غوطهور
شــده در عصاره حنا ،آزمون ضدباکتری روی نمونههای ذکر شــده
به روش نفوذ دیســک انجام شــد [ .]17ابتدا سویههای باکتری گرم
مثبت و منفی تهیه و ســپس به محیط کشت اضافه شدند و نمونهها
به شکل دیسکهایی به قطر  10سانتیمتر تهیه و بر روی سطح آگار
قرار داده شدند .سپس محیطهای کشت درون انکوباتور به مدت 24
ســاعت قرار داده شد و پس از آن هاله عدم رشد به وسیله خطکش
اندازهگیری شد.
شــکل  -1هاله عدم رشد باکتری )A ،استافیلوکوکوس اورئوس و  )Bاشریشیا کلی
در حضور پارچه پنبهای آغشــته شــده به عصاره حنا )1 ،دمای محيط به مدت 1
ســاعت )2 ،دمای محيط به مدت  24ســاعت )3 ،دمای جوش به مدت  1ساعت،
 )4نمونه پنبه خام.

نتایج و بحث
بررسی خاصیت ضدباکتری حنا بر روی پارچه پنبهای

نتایج حاصل از آزمون ضدباکتری پارچه پنبهای در مقابل باکتریهای
گرم مثبت و گرم منفی به ترتیب در شــکل  1-aو  1-bنشــان داده
شــده اســت .جدول  1نیز نتایج اندازهگیری هاله عدم رشد را نشان
میدهد .همانطور که از شــکل  1و جدول  1مشــخص است ،پارچه
آغشتهشــده به عصاره حنا در دمای محیــط و به مدت  60دقیقه و
نیز به مدت  24ســاعت ،توانایی تخریب باکتریها را نداشــته است
و باکتریها نســبت به این شــرایط مقاوم میباشند و هاله عدم رشد
مشاهده نشد .پارچه آغشته شده در دمای جوش و به مدت 1ساعت،
قادر به جلوگیری از رشــد باکتری گرم مثبــت ()AATCC-25923
استافیلوکوکوس اورئوس میباشد و به وضوح هاله عدم رشد باکتری
مشــاهده شــد .همچنین این نمونــه خاصیت ضدباکتــری در برابر
باکتری گرم منفی ( )AATCC-25922اشرشیا 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 رنگهای گیاهی با
خاصیت ضدباکتری نیز مشاهده شده است که فقط قادر به جلوگیری
از رشــد باکتریهای گرم مثبت هســتند و اثر ضدباکتری این مواد
طبیعی در برابر باکتریهای گرم منفی بسیار ضعیفتر از باکتریهای
گرم مثبت میباشــد ،که از جمله این مواد طبیعی میتوان به عصاره
بومادران اشاره نمود [.]16
هاله عدم رشــد آنتیبیوتیک کوتریموکسازول که مشابه عصاره حنا
فقط بر روی باکتری گرم مثبت اثر دارد  30میلیمتر گزارش شــده
اســت [ ]14و با توجه به اینکه هاله عدم رشــد برای حنا حدود 18
جدول  -1قطر هاله عدم رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی در حضور
پارچه پنبهای آغشته شده به عصاره حنا در شرایط مختلف.
نمونه

استافیلوکوکوس اورئوس
()mm

اشریشیا کلی
()mm

دمای محيط به مدت  24ساعت

عدم رشد هاله

عدم رشد هاله

دمای محيط به مدت  1ساعت

عدم رشد هاله

عدم رشد هاله

دمای جوش به مدت  1ساعت

18

عدم رشد هاله

نمونه پنبه خام

عدم رشد هاله

عدم رشد هاله

میلیمتر میباشد (جدول  ،)1این مقدار برای حنا به عنوان یک ماده
طبیعی ،اثر ضدباکتری قابل توجه اســت .همانطور که نتایج نشــان
میدهد روش آغشتهسازی تاثیر قابل توجهی بر خاصیت ضدباکتری
نهایی دارد و پارچه پنبهای عملشــده با عصاره حنا در دمای جوش
خاصیت ضدباکتری بیشتری را نشان داده که دلیل این امر را میتوان
به نفوذ بیشــتر عصاره حنا به پارچه پنبهای در دمای جوش نســبت
به دمای محیط نسبت داد .با توجه به اینکه لیف پنبه دارای ساختار
بلوری است به نظر میرســد که نفوذ عصاره حنا به داخل پارچه در
دمای محیط قابل توجه نبوده و در نتیجه پارچههای پنبهای آغشــته
شده در این دما خاصیت ضدباکتری نشان ندادهاند.
خاصیت ضدباکتری پارچه پلیاستر آغشتهشده با حنا

نتایج آزمایشهای انجام شــده نشان داد که قراردادن پارچه پنبهای
به مدت  1ساعت در دمای جوش خاصیت ضدباکتری خوبی را دراین
بســتر ایجاد میکند .در مورد پارچه پلیاستر مقدار جذب عصاره به
پارچه در دمای جوش بســیار ناچیز بود کــه میتوان دلیل آن را به
ساختار فشرده و آبگریز پلیاستر نسبت داد .با توجه به این موضوع،
پارچه در محلول عصاره حنا در دمای  130درجه سانتیگراد که برای
رنگرزی پارچه پلیاســتر نیز به کار میرود قرار گرفت .نتایج حاصل
از آزمون ضدباکتری بســتر پلیاستر و پنبهای در مقابل باکتریهای
گرم مثبت و گرم منفی به ترتیب در شــکل  2-aو  2-bنشــان داده
جدول  -2قطر هاله عدم رشــد باکتری اســتافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی
برای نمونه های مختلف.
نمونه

استافیلوکوکوس اورئوس
()mm

اشریشیا کلی
()mm

پارچه پنبهای آغشته شده به حنا
در دمای جوش

18

عدم رشد هاله

پارچه پلیاسترآغشته شده به حنا
در دمای  130درجه سانتیگراد

عدم رشد هاله

عدم رشد هاله

نمونه پلیاستر خام

عدم رشد هاله

عدم رشد هاله
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.درجه سانتیگراد نسبت داد130در دمای

نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش از عصاره حنا بــه عنوان یک مــاده طبیعی برای
 با توجه به کاربرد این،ضدباکتری کردن دو پارچه پنبهای و پلیاستر
 استفاده شد و اثر ضدباکتری عصاره حنا بر،دو بســتر در زخمپوشها
.روی این دو پارچه مقایسه گردید
نتایج به دســت آمده نشان داد که نوع بستر و روش آوردن عصاره بر
روی پارچه تاثیر قابل توجهــی در خاصیت ضدباکتری نهایی دارد و
همچنین عصاره حنا فقط قادر به مقاومت در برابر باکتری گرم مثبت
استافیلوکوکوس اورئوس بوده و مقاومتی در برابر باکتری گرم منفی
 پارچه پنبهای آغشتهشده به عصاره.اشرشــیا کلی از خود نشان نداد
حنــا در دمای جوش خاصیت ضدباکتری در برابر باکتری گرم مثبت
نشان داد در حالیکه پارچه پلیاستر عملشده با عصاره حنا در دمای
 درجه سانتیگراد هیچ خاصیت ضدباکتری نشان نداد که دلیل130
آن را میتوان به از بین رفتن احتمالی ماده موثره الوسون موجود در
.حنا در دمای باال نسبت داد

) اشریشیا کلیB ) استافیلوکوکوس اورئوس وA ، هاله عدم رشد باکتری-2 شکل
،) پارچه پنبهای آغشتهشــده به عصاره حنا در دمای جوش1 ،در حضور در حضور
)3  درجه سانتیگراد و130 ) پارچه پلیاسترآغشتهشــده به عصاره حنا در دمای2
.نمونه پلیاستر خام

 نیز نتایج حاصل ازاندازهگیری هاله عدم رشد را نشان2  جدول.شــد
.میدهد
نتایج آزمایشات انجام شده نشان داد که علیرغم جذب بیشتر عصاره
 درجه سانتیگراد بر روی بستر پلیاستر در مقایسه130 حنا در دمای
 این نمونه در مقابل هیچ یک از دو باکتری مقاومتی،با بســتر پنبهای
از خود نشــان نداد و هاله عدم رشدی مشاهده نگردید که دلیل آنرا
) میتوان به از بین رفتن ماده موثره موجود در عصاره حنا (الوســون
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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 antimicrobial 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 properties 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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