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براســاس آخرین گزارش ســازمان بهداشــت جهانی ،هرساله  ۲۶۵هزار
نفــر جــان خــود را بــه علــت ضایعات ســوختگی از دســت میدهنــد .طیف
وســیعی از مرگومیــر ناشــی از زخــم ســوختگی ،در کشــورهای کمدرآمــد به
وقوع میپیوندد .بیشــترین مرگومیر به علت اختالل عملکرد پوســت در
ممانعت از ورود میکروبها و عملکرد ناقص عروق در ضایعات سوختگی
و اختــال در سیســتم ایمنــی در مهــار عفونــت ناشــی از زخــم ســوختگی
گســترده اتفــاق میافتــد .بهصــورت کلــی آنتیبیوتیکهــای موضعــی و
پانســمان جهــت مهــار عفونتهــای ســوختگی در درمان زخم ســوختگی
اســتفاده میشــوند .امکان تولید طیف وســیعی از نانوساختارهای طراحی
شده مولکولی ( )NS) (Nano Structureبهوسیله فناوری نانو فراهم شده
اســت و امــکان بهکارگیــری آنها در درمان و تشــخیص ضایعات ســوختگی
وجود دارد .این نانوســاختارها را میتوان بهصورت نانوســاختارهای آلی و
غیرآلــی (ماننــد نانوذرات پلیمری ( )NPsو نانوذرات نقره) طبقهبندی کرد.
بســیاری از ایــن نانوســاختارها بــرای فعالیتهــای چندمنظــوره طراحــی
شدهاند .دستاوردهای علوم نوین جهت بهبود روشهای درمانی شامل
رویکردهای بیولوژیکی (مولکولهای ضدمیکروبی بر پایه سیســتم ایمنی،
میکروارگانیسمهای درمانی ،عوامل ضدمیکروبی و غیره) ،عکسبرداری و
اولتراســوند جهت پایش درمان ضدمیکروبی و همچنین روشهای بهبود
زخــم براســاس فنــاوری نانو بهعنــوان تحولی شــگرف در روشهای درمانی
زخــم ســوختگی محســوب میشــود .طراحی نانوســاختارها جهــت ایجاد
داربســت ،پوشــش و انتقال فا کتورهای رشــد به پوســت سوخته از جمله
شــاخصترین کاربردهــای نانوســاختارهای آلــی و غیرآلــی در درمــان زخم
سوختگی بهشمار میرود .در مقاله مروری حاضر ،خالصهای از فیزیولوژی
پوست ،زخم ،بیماریزایی زخمهای سوختگی ،مدلهای حیوانی عفونت
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ناشــی از زخــم ســوختگی و دســتاوردهای حاصــل بــرای بهبــود روشهــای
درمانی ارائه خواهد شد.
کلمــات کلیــدی :فنــاوری نانــو ،نانــوذرات ضدمیکروبــی ،زخم ســوختگی،
عفونت ،پانسمان ترمیمکننده
 1مقدمه
سوختگی بهطورکلی به زخمهای پوستی ناشی از قرار گرفتن در معرض حرارت
 /گرمــا (ماننــد آتــش ،مایعــات داغ ،جامــدات یــا گازها) ،بــرق ،مواد شــیمیایی
(بهعنوانمثال بازهای قوی یا اسیدهای قوی) و اشعه (نور یونیزه ،اشعههایی
ماننــد اشــعه ایکس ،نــور ماورا بنفــش ،مایکروویو و غیره) گفته میشــود .هدف
نهایــی درمــان ســوختگی جلوگیــری از عفونــت و درمــان زخــم اســت و عوامــل
القایی باعث تسریع در درمان میشوند .طبق آخرین گزارش سازمان بهداشت
جهانی ســاالنه حدود  ۲۶۵هزار مرگومیر ،به علت زخمهای شــدید سوختگی
رخ میدهد؛ این تلفات بهخصوص در کشورهای کمدرآمد و بهویژه در منطقه
جنوب شرقی آسیا بیشتر مشاهده شده است .تنها در هند ،هرساله بیش از یک
میلیون نفر با سوختگی متوسط یا شدید مواجه میشوند .بیشتر از  ۸۸درصد
از این ســوختگیها به علت آتشســوزی یا تماس با مایعات داغ یا جوش ایجاد
میشــوند .در ســوختگی شدید نســبت قابلتوجهی از ســطح بدن بیمار تحت
تأثیــر عامل ســوختگی قــرار میگیرد و کاهــش مرگومیر مســتلزم مراقبت فوری
اورژانس و مهارت باالی کادر درمانی اورژانس اســت .بعد از اقدامات اورژانسی،
اغلــب نیــاز بــه توانبخشــی طوالنیمــدت جهــت بهبــودی و جلوگیــری از بــروز
زخمهای فلجکننده و سایر بیماریها وجود دارد .سطح پوست نقش مهمی در
حفظ هوموستازی مایعات بدن و تنظیم دمای بدن دارد و بهعنوان یک مانع
در برابر دنیای بیرون (بهخصوص میکروارگانیسمهای بیماریزا) عمل میکند و
بسیاری از فرآیندهای متابولیک را تنظیم میکند .پوست همچنین بزرگترین

و فعالتریــن عضــو ایمنــی بدن اســت .آســیبهای
حرارتی یک فرآیند پیچیده است که برای جلوگیری
از عفونت ســوختگی نیازمند روشهای پیشــگیری
مؤثر ضدمیکروبی اســت و ا گر عفونــت اتفاق افتاده
اســت (همانطــور کــه اغلــب اتفــاق میافتــد) ،بــا
استراتژیهایی برای تحریک بهبود زخم و جلوگیری
از گســترش زخــم ،پروســه و طــرح درمــان اتخــاذ
میشود .اقدامات ضروری درمانی در مورد بیماران
ســوختگی شــامل احیــای مایعــات ،مراقبتهــای
تنفسی و ریه ،حمایت تغذیهای و همچنین کنترل
ضدمیکروبــی اســت .درصد زنــده مانــدن قربانیان
ســوختگی ارتبــاط مســتقیم بــا اقدامــات درمانــی
ً
خصوصــا درمانهای موضعی دارد .پیشــرفتهای
قابلتوجهــی در سیســتمهای پانســمان زخــم و
بهکارگیری عوامل ضدمیکروبی جدید بهدستآمده
اســت و بــا ایــن وجــود ،مطالعــات تحقیقاتــی برای
تسریع روند بهبود زخم و افزایش اثربخشی آن ادامه
دارد.
برایتقویتفعالیتضدمیکروبیطیف گستردهای
از اقدامــات شــامل بهینهســازی عوامــل درمانــی
موضعی ،تســهیل فرآیند ضدعفونی در محل زخم،
تســریع روند بهبود زخم و عوامــل افزاینده مکانیزم
بازســازی بافت انجام میشود .برخی از درمانهای
معمــول براســاس بهکارگیــری مــواد ضدمیکروبــی
نظیــر ترکیب برخــی از آنتیبیوتیکهــای موضعی از
جملــه  ،Povidone-Iodineنقره-ســولفادیازین،
کلرهگزیدیــن و  Mafenide Acetateانجام میشــود.
راهکارهای جدید موردمطالعه ،شامل مولکولهای
ضدمیکروبــی مبتنــی بــر ایمنــی (پلیپپتیدهــا
ماننــد دفنســینها) و میکروارگانیســمهای درمانی
(پروبیوتیکها و با کتریها) هســتند .عالوه بر این،
ً
اخیــرا نتایــج قابلتوجهــی بــرای طیــف وســیعی از
درمانهــای نــوری بــا اســتفاده از  ،NIRنــور مرئــی
(آبــی یا ســبز) گزارش شــده اســت .همچنین برخی
از رویکردهای نوآورانه مانند اســتفاده از سلولهای
بنیــادی و ســایر انــواع ســلولدرمانی نتایــج بســیار
مثبتــی را در بهبــودی زخــم از خود نشــان دادهاند.
در سالهای اخیر ،علیرغم پیشرفت قابلمالحظه
روشهــای نوین درمان زخم ســوختگی ،همچنان
درمان در برابر عفونتهای سوختگی با چالشهای
جدیدی روبهرو اســت .در این راستا ،نانوساختارها
( )NSsبهعنــوان ناقلهایــی پیشــرفته برای ســلول
درمانی ،فا کتورهای رشــد ،عوامل ژندرمانی ،مواد
ضدمیکروبی پیشــرفته و عوامل مؤثر بر بهبود زخم
بهینــه شــدهاند .عــاوه بــر ایــن ،در طــی مطالعــات
اخیر دســته بســیار جدیدی از نانوناقلهــا با عنوان
نانورباتها جهت درمان عفونت ناشی از سوختگی
معرفی شــده است .نانوســاختارهای مورداستفاده
در بهبــود زخــم و احیــای ســوختگی میتواننــد بــه
نانوســیمها ،نانوذرات ،نانوفیلمها و داربســتهای
چندبعــدی طبقهبنــدی شــوند .شــکل  ۱بهصورت
شبیهسازی چندین روش مهم در زمینه روشهای
نوین درحالتوســعه ،بهینهسازی برای بهبود زخم
و مهــار عفونت ســوختگی کــه در ســالهای متوالی

شکل  .۱تصویر شماتیک روشهای نوین درمان زخم سوختگی (مانند نوردرمانی ،میکروارگانیسمهای درمانی
ماننــد با کتریوفاژها و با کتریها با اثرات با کتریوســایدی؛ نانوذرات ضدبا کتری ،نانــوذرات با اثرات درمانی مانند
نانوذرات نقره ،نانوذرات نوین بهعنوان مثال نانوذرات هوشمند و نانوژلها؛ داربستهای جدید برای پانسمان
زخم ،سلول درمانی (سلولهای بنیادی) و غیره؛ فنون نوآورانه ،مانند ویرایش ژن  CRISPR-Cas9که موضوع
تحقیقات متنوع با هدف بهبود زخم و پیشگیری از عفونت در سوختگی بوده است.

موردبررسی قرار گرفتهاند را نشان میدهد.
مدلهــای حیوانــی بــرای تحقیقات آزمایشــگاهی
در زمینه بهبود زخم ســوختگی بسیار مهم هستند
زیرا مطالعات در سطح آزمایشگاهی تنها میتوانند
بخشی از نتایج قابلقبول را ارائه کنند و برای تائید
نتایج انجــام آزمایشهــای حیوانــی اجتنابناپذیر
اســت همچنیــن بــرای آزمایش محصــوالت مبتنی
بــر فناوری نانو بهطور مســتقیم بر قربانیان انســانی
سوختگی محدودیتهایی وجود دارد .این مدلها
بــه درک بهتــر فرآیندهــا و مکانیزمهــای مربــوط بــه
بهبــود زخــم کمــک میکننــد و میتواننــد منجــر
بــه پیشــرفتهای شــگرف در زمینــه درمانهــای
سوختگیشوند.
 2ساختار پوستوروندبهبودزخمسوختگی
از جمله مواردی که برای شــناخت نقش و کارآیی
فنــاوری نانــو در زخمهای ســوختگی حائــز اهمیت
است ،میتوان به درک فیزیولوژی پوست طبیعی،
بیماریزایــی ســوختگیها و همچنیــن ارزیابــی
عفونتهایــی کــه در ســوختگی بــه وجــود میآینــد
و شناســایی میکروارگانیســمهایی کــه در مراحــل
مختلف سوختگی گسترش مییابند ،اشاره کرد.
بهطورکلــی ،پوســت از ســه الیــه متمایــز از جملــه
اپیــدرم ،درم و هیپــودرم تشــکیل شــده اســت
(شــکل  .)a-۲اپیــدرم نقــش حفــظ هیدراتاســیون
بــدن را دارد .پنــج الیــه (بــه نــام  )stratumsشــامل:
 lucidum ،Granulosum ،Spinosum ،Basaleو
 Corneumبــه ترتیــب الیههــای اپیدرمــی پوســت
هســتند .این الیههــا از انواع ســلولهای غیرایمنی
و ایمنــی ماننــد کراتینوســیتها ،مالنوســیتها،
سلولهای مــــــــرکــــــــل ،سلولهای النگـــــــرهانس،
ســلولهای  ،CD8 + Tکرنوســیتها و ســلولهای
بنیادی ساخته شدهاند .الیه پایه قسمت زاینده از

اپیدرم برای تولید کراتینوسیتها است که میتواند
بر روی الیههای گرانول و همچنین الیههای بیرونی
 stratum corneumمتمایز شــود .پوست پایه دارای
الیــه اضافــه  stratum lucidumاســت .ســلولهای
بنیــادی کــه در اپیــدرم پایــه قــرار دارنــد ،مســئول
جایگزینی کراتینوسیتهاهستند کهبهطور معمول
از طریــق الیهبــرداری و همچنین بازســازی پوســت
زخمــی از بیــن میروند .الیــه  Dermaیــک الیه بین
ً
 Hypodermisو  Epidermisاســت کــه عمدتــا از
پروتئیــن کالژن ،رگهــای خونــی (آرتــرول ،وریــد،
مویرگــی) غدد عرق ،ریشــه مو ،ســلولهای عصبی،
عــروق لنفــاوی و ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی
 MSCســاخته شده اســت .عملکرد اصلی درم این
اســت که ســختی ســاختاری پوســت را فراهم کند.
تمایز ســلولهای بنیادی مزانشیمی پوستی که در
آزمایشــگاه دیده میشوند ،شــامل کندروسیتها،
استئوسیتها ،آدپیوسیتها ،سلولهای عضالنی
صاف ،ســلولهای خون ،نورونها و گلیا هســتند.
چربی زیر جلدی شــامل  ،adepiocytesما کروفاژها،
عروق ،اعصاب و فیبروبالستها است و عملکرد آن
پشتیبانی الیههای پوستی و اپیدرمی است( .شکل
 )a-۲ســاختار پوست را شبیهســازی کرده و (شکل
 )b-۲الیههای مختلف پوســت و ســلولها را نشان
میدهد.
ً
طبقهبندی شــدت ضایعات ســوختگی معموال با
دو معیــار ارزیابــی میشــود .ارزیابــی عمق خســارت
حرارتــی و بــرآورد نســبی درصدی از کل ســطح بدن
( )TBSAکه تحت تأثیر آسیب سوختگی قرار گرفته
اســت .در روش اول ،زخمها به چهار درجه تقسیم
میشــوند (شــکل  .)b-۲ســوختگیهای درجه اول
که تنها شامل قرمزی ،درد در محل آسیب و خشکی
پوســت میشوند .ســوختگیهای درجه دوم که بر
روی الیــه پاپیالری (یعنــی درماتیک فوقانی) یا الیه
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مقاالت

شکل  .۲شبیهسازی پوست  )aساختار پوست )b ،الیههای پوست ،از جمله اپیدرم ،درم و هیپودرم و سلولهای تشکیل دهنده آن و زیرالیهها.
جدول .۱فرآیندهای سلولی و مولکولی درترمیم زخم
مراحل

توضیحات

هومیوستازی

تجمع پال کت ،فعالسازی ایمنی ،لخته شدن خون و تکمیل سیستم القایی

فاز التهابی

حضور نوتروفیلها و ما کروفاژها در سلولهای موجود در پوست

فاز تکثیر

اپیتلیالیزاسیون مجدد؛ گسترش کراتینوسیتها ،سلولهای اپیتلیال،
سلولهای بنیادی و فیبروبالستها ،آنژیوژنز؛ فعالسازی سلولهای
اندوتلیال و ایجاد رگ و گرانوالسیون

فاز بازسازی

تولید کالژن و االستین همزمان با تمایز میوفیبروبالست در حضور سلولهای
 Tو ما کروفاژها

رتیکوالر (یعنی درم عمیــق) تأثیر میگذارند به رنگ
ســفید یا زرد ،تاول در پوســت و ظاهر مرطوب دیده
میشــوند .در ســوختگیهای درجــه ســوم ،تمــام
الیههای پوســت تخریب میشــوند و باعث آســیب
بافــت اپیــدرم و درم و حالــت چرمی میشــود .پس
از بهبودی اســکار ایجاد میشــود .سوختگی درجه
چهــار باعث آســیب دایمی به عضــات ،تاندونها،
رباطهــا و حتی اســتخوان میشــود .همانطور که
ً
قبال ذکر شد ،سوختگی با توجه به درصد  TBSAنیز
ُ
ارزیابی میشــود .قانون نه تایی ،روشی سریع برای
برآورد درصد آسیب  TBSAاست (شکل .)۳
ارزیابــی دقیقتــر توســط نمــودار لنــد و بــرودر
 Lund &Browderانجــام میگیــرد کــه در آن
نســبتهای مشــخصی از قطعات بــدن در کودکان
و بزرگســاالن محاســبه میشــوند؛ بهعنــوان مثــال،
زخــم ســوختگی کمتــر از  ۱۰درصــد در کــودکان،
معــادل شــدت زخــم ســوختگی  ۱۵درصــد بــرای
بزرگســاالن اســت .ایــن محاســبات بســیار مهــم
اســت زیــرا شــوک هیپوولمیــک بــه علــت از دســت
دادن مایعــات بــدن ،بهطــور بالقــوه تهدیدکننــده
جــان فــرد اســت .هنگامــی کــه حــدود  ۲۵درصد از
ســطح بــدن تحــت تأثیــر ســوختگی قــرار میگیــرد،
از دســت دادن مایعــات بــه علــت آســیب مویرگها
باعث ایجاد آدم و هیپوپروتئینمی میشــود .حجم
مایع جایگزیــن با محلول کریســتالوئید ایزوتونیک
(ال کتــات رینگــر) را میتــوان بــا فرمــول پارکلنــد:
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weight(kg)×%TBSA

V(mL)=4×body

محاســبه کــرد .هــدف نهایــی در بهبــود زخــم
سوختگی ،جایگزینی سریع پوست نرمال با حداقل
میزان اســکار اســت .بهبود کامل آســیب سوختگی
یــک فرآیند زیستشــناختی اســت که شــامل چهار
مرحله همپوشــان ،فاز هومیوســتازی ،فاز التهابی،
فاز تکثیر و فاز بازسازی است (جدول .)۱
 3فنــاوری نانــو بــرای درمــان عفونتهــای
سوختگی و بهبود زخم
درمــان عفونتهــای زخــم ســوختگی و بازســازی
پوســت ،فرآیندهایــی هســتند کــه بــرای دهههــا
موردبررسی و مطالعه قرار گرفتهاند .به تازگی افزایش
میکروارگانیســمهای مقــاوم بــه آنتیبیوتیکهــا
بــه مقاومــت بیشــتر عفونتهــا در برابــر عوامــل
ضدمیکروبی موضعی در ضایعات ســوختگی منجر
شده است که بهعنوان تهدیدی مهم برای سالمت
عمومــی محســوب میشــود .از ایــن رو ،ایجــاد یک
عامــل جدید ضدمیکروبــی ضروری اســت .فناوری
نانو بهعنوان یک پارادایم جدید در پزشکی شناخته
شــده اســت .این فنــاوری نوین ،روشهــای جدید
درمانــی مبتنی بر نانوســاختارها را به منظور مقابله
بــا بســیاری از بیماریهــا ،بهخصــوص زخمهــای
ســوختگی و عفونتهــای ســوختگی معرفــی کــرده
است .نانوپزشکی میتواند به بهبود مؤثر در درمان
عفونتهای ناشی از زخم سوختگی در دوره درمانی

شــکل  .۳ارزیابی میزان سوختگی پوست از نظر سطح
کلبدندرصد(،)TBSAقانوننهتاییدر تقسیمبندی
مناطق بدن ،تخمین سریع درصد.TBSA

پس از آنتیبیوتیک و بهبود بازسازی پوست کمک
کنــد .در ایــن بخــش ،روشهــای جدیــد مبتنــی بــر
فنــاوری نانــو را برای درمان عفونتهای ســوختگی
و بهبــود زخمهــا موردبررســی قــرار میدهیــم.
نانوســاختارها فعالیت ضدمیکروبی چشــمگیری را
در برابــر گونههــای مقاوم میکروارگانیســمها نشــان
دادهاند و همچنین قادر به تســریع احیای پوســت
زخم شده هستند .نانوســاختارهای مورداستفاده
در ســوختگی را میتوان به دو دســته اصلی تقسیم
کــرد :نانــوذرات آلی و غیرآلی که هرکدام شــامل انواع
مختلــف نانــوذرات ماننــد نانوژلهــا ،لیپوزومهــا،
میســلها و نانــوذرات مبتنــی بــر لیپیدهــای جامد
( ،)SLBNsنانوســاختارهای حــاوی نانولولههــای
کربنــی ،AgNP ،CuNPs ،نانوذرات  ،TiO2نانوذرات
مغناطیســی ( )MNPsو نقــاط کوانتومــی (،)QDs
نانوبلورهــای شــامل فولریــن ،نانولولههــای کربنــی
( )CNTsو گرافــن بــرای درمــان عفونتهای ناشــی
از ســوختگی هســتند .عــاوه بــر این ،در ســالهای
اخیــر ،ســاختارهای مبتنــی بــر فنــاوری نانــو ماننــد
نانوکامپوزیتهای چندبعدی ،داربست و نانوفیلم
بهینــه شــده بــرای درمــان زخم توســعه داده شــده
است که در ادامه موردبحث قرار میگیرد.
 1.3نانوذرات پلیمری
نانــوذرات پلیمــری را میتــوان بــا اســتفاده از مــواد
مختلــف و روشهــای متنــوع ســنتز کــرد .بهطــور

معمــول مــوادی ماننــد کیتــوزان ( ،)CSکورکومین،
پلیال کتیــک کوگلیکولیــک اســید ( )PLGAبــرای
ســنتز نانوذرات خودآرا مورداستفاده قرار میگیرند.
همچنین این نوع نانوذرات به شــکلهای مختلف
از جمله دندریمر ،هیدروژل و میلهای شــکل ســنتز
میشوند .نانوذرات پلیمری در زمینههای مختلف
ً
پزشــکی کاربــرد دارند .معمــوال خودآرایــی پلیمرها
بهوسیله برهمکنش شاخهها با گروههای کاتیونی
ً
و آنیونــی به وجود میآیند .این فرآیند نســبتا مالیم
بــوده و در روش خودآرایــی درجــه حــرارت بــاال و
حاللهــای آلــی بــهکار گرفته نمیشــود و بــه اجزای
پروتئینها آسیب وارد نمیشود .در روش خودآرایی
فرآینــد امولســیون بــرای تولیــد نانــوذرات پلیمــری
اســتفاده میشــود .چنیــن روشهایــی میتواننــد
بهعنوان اســتراتژی تولید نانوذرات پلیمری زیســت
ســازگار بــا اســیدهای نوکلئیــک ،پروتئینهــا یــا
پروتئینهای درمانی استفاده شوند.
 1.۱.3پــل ـیال کــتــیــک کــوگــلــیــکــولــیــک اســیــد
()PLGA
 KGFیک فا کتور رشد مهم در اپیتلیزاسیون مجدد
زخمهای پوستی است .تحقیقات اخیر نشان داده
اســت که نانــوذرات حــاوی  KGFمیتوانند موجب
تحریــک بهبــود زخمهای پوســت ،افزایــش مجدد
اپیتلیزاســیون ،بازســازی بهتــر بافــت و بازســازی
پوســت شــوند .در تولیــد نانــوذرات پلیمــری (-۱۰۰
 ۲۰۰نانومتــر) از  PLGAبــه علت مزایای آن ،از جمله
قابلیت تخریب زیستی ،سازگاری زیستی و غیرسمی
بــودن اســتفاده میشــود و موردتائید  FDAاســت.
نانــوذرات مبتنــی بــر  PLGAبهطور معمول توســط
امولسیفیکیشــن اجزای هیدروفوب ،با اســتفاده از
حاللهــای شــیمیایی و ســورفکتانتهای متنــوع
ســاخته میشــوند .در یــک مطالعــه PLGA ،بــرای
تولیــد نانــوذرات بارگیری شــده با  EGFبــرای بهبود
زخم استفاده شد .زخمهای تیمار شده با PLGA-
 NPsبارگیری شده با EGFبه باالترین سطح انبساط
فیبروبالســت و بهبــود ســریعتر رســیدند .محققان
گزارش کردهاند که  PLGAتوانایی فراهمسازی یک
سیستم زیست سازگار برای تحویل فا کتورهای رشد
را دارد .در یــک مطالعــه ،پپتیدی به نــام  LL37که
بــه  NPGA PLGAمتصل شــده بود ،باعث کاهش
انتشــار ال کتــات و بهبــود زخــم شــد .مطالعــات بــه
وضوح نشــان میدهد که  PLGA-NPsکه با پپتید
آنتیبا کتریال  LL-37بارگذاری شده است میتواند
بهعنــوان یک عامل مؤثــر در برابــر زخمهای عفونی
آلوده به چندین میکروب مورداستفاده قرار گیرد.
 2.۱.3کیتوزان
نانــوذرات کیتــوزان بــا انــدازه  ۱۵۰تــا  ۳۰۰نانومتــر
ً
معمــوال بــا اســتفاده از برهمکنــش یونــی ســاخته
میشــوند .نانوذرات کیتــوزان میتواننــد بهعنوان
یــک مــاده زیســتتخریبپذیر طبیعــی و بیخطــر
در طراحــی سیســتمهای تحویــل دارو یــا ژن
مورداستفاده قرار گیرند .به تازگی ،نانوساختارهای

مبتنــی بــر کیتــوزان بــه علــت مزایــای قابلتوجــه
در بهبــود زخمهــای ســوختگی و بهعنــوان
پروفیال کتیــک نقــش ممانعت از توســعه عفونت را
ایفــا میکنند .کیتــوزان یک پلیمر کاتیونی اســت و
ً
ذاتا خــواص ضدمیکروبی دارد و بــرای جلوگیری از
عفونتهای میکروبی اســتفاده میشود .بسیاری
از مطالعــات ،خــواص ضدمیکروبــی کیتــوزان و
آنالوگهــای مشــابه آن را تائیــد کردهانــد .از مزیت
دیگــر پانســمانهای طراحــی شــده بــا نانــوذرات
کیتــوزان حمایــت مکانیکی از محل آســیبدیده و
افزایش میزان بهبودی زخم در انســان و حیوانات
اســت .در یکــی دیگــر از تحقیقــات انجــام شــده از
نانوذرات کیتوزان و آلژینات بهصورت ترکیبی برای
تهیه فیلم ترکیبی با آلژینات برای درمان زخمهای
عفونی استفاده شد.
 3.۱.3کورکومین
نانــوذرات حــاوی کورکومیــن بــه انــدازه ۲۰۰-۴۰
نانومتر هســتند .کورکومین رنگدانه طبیعی اســت
که از ریشه گیاه  Curcuma longaاستخراج میشود
و قرنها در پزشکی سنتی مورداستفاده قرار گرفته
اســت .انکپســوله کــردن کورکومیــن در نانــوذرات،
تأثیــر باالیــی بــر جــذب این مــاده نامحلــول در آب
ً
دارد .در تحقیقاتــی کــه اخیــرا انجــام شــده اســت،
نانوذرات حــاوی کورکومین اثــر آنتیبا کتریال قوی
در مهار و ســرکوب رشــد  P.aeruginosaو S.aureus
و درمــان عفونتهــای پوســتی در زخمهای موش
از خود نشــان دادند .در مطالعات دیگر ،مشــخص
شد که نانوذرات حاوی کورکومین میتوانند باعث
کاهش التهاب و القای تقســیم سلولی شوند که در
بازسازی بافت آسیبدیده تأثیر مفیدی دارند.
 4.۱.3درختسانها
نوعــی از ما کرومولکولهــای پلیمــری بــا ســاختار
یکنواخــت و یکپارچــه بــا انــدازه نانومتــری
( ۱۰-۱نانومتــر) هســتند کــه در تشــخیص و درمــان
کاربــرد دارند .درختســانها یک هســته متقارن،
پوســته داخلــی و بیرونــی دارنــد .درختســانها را
میتــوان از زیر واحدهای فنیل اســتیلن تهیه کرد.
عــاوه بر ایــن ،گروههــای عاملی موجود در ســطح
نانوذرات درختسان میتوانند نقش ضدمیکروبی
ایفــا کننــد .طبــق یکــی از تحقیقــات انجــام شــده
برهمکنش گروههای مثبت درختسان گروههای
آمونیوم و گروههای منفی دیواره سلولی با کتریایی
میتوانند منجر به اختالل ســاختار با کتری شوند.
عــاوه بــر ایــن ،درختســانهای محلــول در آب
مانند پلی آمیدآمین را میتوان با آنتیبیوتیکهای
غیرحــال در آب بارگیــری کــرد (بهعنــوان مثــال
نایافیلوکساســین و پرولیفلوکساســین) کــه باعــث
افزایــش قابلیــت دســترسپذیری زیســتی آنهــا
میشود و تأثیر ضدبا کتریایی را افزایش میدهد.
 5.۱.3هیدروژلها
هیدروژ لهــا بهعنوان شــبکههای پلیمری دارای

ســاختار ســهبعدی آبدوســت بــوده و جــذب در
آنهــا را تقویــت میکنــد .تخلخل بــاال ،یکپارچگی
و نرمــی از جمله مزایایی اســت که بر پوشــشدهی
زخــم و کمــک بــه بازســازی بافــت تأثیــر بهســزایی
دارنــد .هیدروژ لهــا بــرای زخمهای عفونــی گزینه
مناسبی هستند زیرا میتوانند بافت آسیبدیده را
محافظــت کنند و طبیعت غیرچســبی آنها بافت
زخــم را حفظ میکند و دارای عملکرد خنککننده
هســتند .پیشرفتهای اخیر نشــان داده است که
نانوذرات هیدروژل همراه با سایر پلیمرها بهصورت
ترکیبــی توانایــی القای بازســازی پوســت را در زخم
سوختگی ایجاد میکنند .در یک مطالعه ،فعالیت
ضدمیکروبــی و پیشــگیری از اســکار هیــدروژل
ترکیبی با  PVP، PEGبرای زخم عفونی موردبررسی
قــرار گرفت .یک داروی مدل به نام ،تتراســایکلین
هیدروکلرایــد در ســاختار هیدروژل بارگذاری شــد.
آزادی تجمعــی دارو بــه مقــدار  ۸۰درصــد بیــش از
 ۴۸ســاعت نشــان داده شــد .بــه دنبــال آن ایــن
آنتیبیوتیــک تأثیــر خــود را در برابــر با کتریهــای
گــرم مثبــت و گرم منفــی در هنگام اســتفاده از این
نــوع پانســمان بــه وضــوح نشــان داد .هیدروژ لها
همچنیــن دارای ویژگیهــای قابلتوجهــی بــرای
بازســازی بافت و مهندســی بیومتریال هستند .در
مقایســه با ســلولهای قرار داده شــده در ســاختار
دوبعدی ماتریکس ســهبعدی شــبکهای متشــکل
از هیــدروژل رفتاری زیســت ســازگار دارد .به تازگی،
فا کتور رشــد فیبروبالســتی پایه ( )bFGFبهوســیله
هیدروژ لهــای مبتنــی بــر ژالتیــن و نحــوه رهایش
آنهــا گزارش شــده اســت و بــه بهبود زخــم کمک
شــایانی میکنــد .اســتفاده از ایــن نانوســامانه
مبتنی بر هیدروژل  bFGFبهبود بازســازی بافت را
افزایــش میدهــد .در یک تحقیق دیگــر ،نانوذرات
میکروامولوســیونی با اســتفاده از کیتــوزان طراحی
شدند .این نانوســامانه با تغییرات هیدروفوبیک،
همراه با اســیدهای چرب در محیط آبی بهصورت
خودآرایــی تشــکیل میشــوند .نتایــج نشــان داد
کــه ســازگاری بیولوژیکی نانوذرات انکپســوله شــده
بــا داروی غیرمحلــول در آب (کالریترومایســین)
موفقیتآمیز بوده اســت و جهت بازســازی پوست
و بهبود زخم مفید است.
 6.۱.3نقاط کوانتومی
نانوبلورهــای نیمههادی با ســاختار ســهبعدی و
انتشار تابشی لومینسانس در طیف گسترده رنگی
بهعنوان رنگهای فلورسنت و نشانگرها در زیست
پزشــکی به نقاط کوانتومــی (کوانتوم دات) معروف
هســتند .نشــان داده شــده کــه نقــاط کوانتومــی
ً
گرافــن ( )GQDsذاتــا فعالیــت پرا کســیدازی دارنــد
بهطوری که مشــابه یــک کاتالیزور عمــل میکنند.
 GQDsقــادر بــه تولیــد رادیکالهای هیدروکســیل
از آب ا کســیژنه اســت؛ بنابرایــن ،از آنجــا کــه • OH
دارای فعالیــت ضدبا کتــری قــوی اســت ایــن نــوع
نانــوذرات دارای خاصیــت ضدبا کتریایــی هســتند
(شکل .)۴
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مقاالت

 4نانــوذرات نقره و تأثیر آنها در بهبود زخم
سوختگی
بــرای چندیــن دهــه نیتــرات نقــره و SSD Silver
 sulfadiazineبهعنوان مواد ضدمیکروبی موضعی
در درمان زخم سوختگی مورداستفاده بوده است.
بــه تازگــی نانــوذرات نقــره و هیدروژلهــای حــاوی
نانــوذرات نقــره در درمان زخم ســوختگی اســتفاده
ً
شــده اســت .دو مطالعــهای کــه اخیــرا انجام شــده
است گزارش شده است که هیدروژل حاوی AgNP
جایگزیــن قــوی بــرای  SSDاســت و توانایــی التیــام
عفونتهای زخم سوختگی را دارا است .در مطالعه
دیگــری AgNP ،بهعنــوان یــک مــاده ضدمیکروبی
بــرای بهبــود زخمهــای پوســتی مورداســتفاده قرار
گرفــت کــه اثــرات ضدمیکروبــی خــوب و قابلیــت
اســتفاده در زخمهــای عفونــی از نتایج این تحقیق
بود .در یک مطالعه مشــابه AgNP ،بارگذاری شده
بــه همراه مــواد دارویی دیگر مانند انوکســاپارین که
بهعنــوان یک ضدانعقاد اســتفاده میشــود ،باعث
ایجاد فعالیت ضدالتهابی و آنژیوژنیک برای درمان
زخــم شــد AgNPs .بارگیــری شــده بــا انوکســاپارین
میتوانــد زمان بهبودی زخمهــا را کوتاه کند؛ اما در
تحقیق دیگری تأثیــر نانوذرات نقره بــر روی دناتوره
شــدن و از بیــن رفتــن کارکرد پروتئیــن هموگلوبین،
عامــل اصلــی انتقــال ا کســیژن در بدن شــد و نتایج
ثابــت کردند که نانوذرات نقره باعث دناتوره شــدن
و از دســت رفتــن کارکــرد ایــن پروتئیــن ویــژه و مهم
میشــود بنابراین توصیه میشــود قبل از اســتفاده
از نانــوذرات نقــره در محصــوالت تجاری آزمایشــات
بالینی بیشتر و جامعتری صورت بگیرد.

 5فوتوتراپــی و اولتراســونیک بــرای درمــان
عفونت و بهبود زخم
 1.5فوتوتراپی
در فوتوتراپــی ضدمیکروبــی ( )PTاز محــدوده
نــور مرئــی و غیرمرئــی (اشــعه ماوراءبنفــش و
مادونقرمــز نزدیــک) بــرای درمــان بیماریهــای
عفونی اســتفاده میشــود PT .متشکل از چندین
روش درمانی مانند اشــعه ماوراءبنفش (۲۸۰-۲۰۰
نانومتــر) ،درمان نــور آبــی ) BLT (400-470 nmو
لیــزر ) (LLLT) (390-1100 nmاســت .همچنیــن،
درمــان فوتودینامیــک مبتنــی بــر ( )PDTو درمان
فوتوترمــال ( )PTTانــواع مختلفــی از فوتوتراپــی
هســتند که نتایــج امیدوارکننــدهای بــرای درمان
زخــم ســوختگی نشــان دادهانــد .ا گرچــه نــور
 UVدارای اثــرات نامطلــوب بــر روی ســلولهای
پســتانداران (بهعنــوان مثال ،آســیب رســاندن به
 DNAآنهــا) بهویــژه در اثــر در معرض قــرار گرفتن
طوالنی یا مکرر اســت ،اما تحقیقات متعدد انجام
شــده نشــان داده اســت کــه میکروارگانیســمها
بهطورکلــی بســیار حســاس بــه  UVهســتند؛
بنابراین پیشــنهاد شده است که نور  UVمیتواند
بهعنــوان روشــی مناســب بــرای درمــان عفونــت
اســتفاده شــود .اشــعه ماوراءبنفش به اســیدهای
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شکل  )a .۴نانوسامانه مبتنی بر  / GQDسطح پایین  H2O2بهعنوان عامل ضدبا کتری استفاده میشود )b ،باند
پانسمان مجهز به  GQDبرای ضدعفونی محل زخم در داخل بدن است.

نوکلئیــک میکروبــی آســیب وارد کــرده و رشــد
میکروارگانیسمها را سرکوب میکند.
همچنیــن نــور  UVبــرای استریلیزاســیون و
مراقبــت از زخــم عفونــی بــهکار گرفته شــده اســت
امــا نفــوذ عمقــی اشــعه مــاورا بنفــش بــه بافــت
ً
ضعیــف اســت ،بنابراین فقط برای عفونت نســبتا
سطحی استفاده میشــود LLLT .یک فوتوتراپی
غیرحرارتــی و ضدمیکروبــی اســت کــه از لیــزر یــا
اشــعه نــور در آن اســتفاده میشــود LLLT .در
مطالعــات تحقیقاتــی تاثیراتــی همچــون افزایــش
تکثیــر ســلولی ،کاهــش التهــاب و تســریع مجــدد
اپیتلیزاسیون و ترمیم پوست آسیبدیده را نشان
داد .در یــک مطالعه یادو و همکاران یک لیزر ۹۰۴
نانومتری را برای افزایش سطح  ATPدر سوختگی
مورداســتفاده قــرار دادنــد .نتایــج نشــان داد کــه
سوختوســاز هــوازی بهبــود یافتــه (بــا افزایــش
فعالیــت آنزیمهایــی ماننــد PFK، CS، G6PD
و  CCOو ســطح باالتــر  ATPو نســبتNADP/
 NADPHپایینتــر) ،بیــان  GS1کاهــش مییابد و
تنظیــم  GLUT1و  pAMPKαصــورت میگیــرد.
ایــن تغییــرات منجر به فعال شــدن انرژی زیســتی
ســلولی ،تنظیــم هوموســتازیک ،کاهــش پاســخ
التهابــی ،و در نتیجه بهبود زخم میشــود .درمان
نــور آبــی ( )BLTاثــرات ضدمیکروبــی چشــمگیر را
بهخصوص برای درمان زخمهای عفونی پوســتی
از جملــه ســوختگی نشــان داده اســت .از جملــه
مزایــای درمــان بــا نــور آبی نســبت به امــواج نوری
دیگــر تأثیــر شــگرف ضدمیکروبــی و علیالخصوص

ایمن بودن این روش است و مالحظات مربوط به
خطــرات مرگبار امــواج اولتراســونیک در این روش
وجود ندارد.
 2.5درمان مبتنی بر اولتراسونیک
تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه ســونوگرافی اثرات
مفیــدی بــر روی درمــان زخــم و در نتیجه ســرعت
بخشــیدن به روند بهبود زخم در ســوختگی دارد.
در یــک کار تحقیقاتــی روی زخم ســوختگی ثانویه
مزمن ،مشــخص شــد که ســونوگرافی با شدت کم
میتواند نکروز بافت عضله را کنترل کند همچنین
بافت را تقویت کرده و روند بستن زخم را (از طریق
انقبــاض) تســریع کند .ســونوگرافی اثــرات مفید بر
روی فا کتورهــای التهابــی و تکثیر ســلولی و بهبود
فرآینــد درمــان در ســوختگی دارد امــا میتوانــد
آنژیوژنز نامطلوب نیز ایجاد کند.
در مطالعــه دیگــری امــواج اولتراســونیک بــرای
فعــال کــردن نانــوذرات  TiO2کــه  ROSتولیــد
میکنند ،موردبررســی قرار گرفت ROS .در ســطح
فیزیولوژیکــی توانایــی بهبــود پاســخ ســلولی و
آنژیوژنــز را دارد و در ســطوح غلظتی باالتر میتواند
ضدعفونــی انجــام دهــد؛ از ایــن رو اســتفاده از
اولتراســونیک باعــث افزایــش نفــوذ نانــوذرات بــه
مناطــق عمیقتــر شــده و باعــث درمــان موثرتــر
عفونت میشود (شکل .)۵
در مطالعه دیگری ،تأثیر ماتریکس نانوفیبر حاوی
 MMPمتصــل بــه لینکر و اضافه شــده بــه siRNA
جهــت خامــوش کــردن ژن  MMP2در یــک مدل

حیوانــی جهــت بهبود زخــم آزمایش شــد .مطالعه
دیگــری نشــان داد که ترشــح  MMPنقــش کلیدی
در بازســازی و تســریع بهبــود و همچنیــن نقــش
القایی در تنظیم سیگنالینگ سلولی کیناز در روند
ً
درمــان زخــم دارد .در یکــی از مطالعاتــی کــه اخیــرا
انجام شــد ،افزایــش فعالیت لیزوزیــم بهعنوان یک
بیومارکر عفونی همزمان با فعال شــدن نانوسامانه
ضدمیکروبــی حســاس به محــرک موردبررســی قرار
گرفت( .شکل )۵c
در تحقیقاتــی کــه بــه تازگــی انجــام شــده اســت،
نانــوذرات  PEGفعال شــده با  MoS2ســنتز شــدند
و بــه علــت فعالیــت کاتالیــزوری پرا کســیدازی در
هــر دو روش فوتوترمــال و تابــش  NIRبهصــورت
همزمان اســتفاده شدند .شــکل  ۶مکانیسم عمل
ایــن نانوسیســتم چندمنظــوره را نشــان میدهــد.
فعالیت پرا کســیداز اجازه میدهــد تا تبدیل H2O2
بــه رادیــکال هیدروکســیل ( )OHکــه دارای اثــر
آنتیبا کتریال قوی اســت ایجاد شود .اثر سینرژیک
کاتالیــزوری و  PTTتابش  ۸۰۸نانومتری به مولکول
 PEG-MoS2 NPمنجــر بــه حــذف مؤثــر E.coli
مقاوم در برابر آمپیســیلین و حــذف تدریجی دیگر
با کتریهــای گــرم مثبــت موجــود در محیــط زخم
شــد (شــکل  .)b-۵همچنین گزارش شده است اثر
فوتوترمال باعث ا کسیداســیون گلوتاتیون ()GSH
ً
میشــود و نهایتــا منجــر بــه القــاء مــرگ با کتــری
بهصورت موثرتر میشود.

UITUIT+

۱۲۰

*

۱۰۰
۸۰
۶۰

)Relative area (%

 6کارآزمایــی بالینــی بــرای روشهــای نویــن
بهبود زخم

)(a

)(b

یک گام اساسی در استفاده از روشهای مختلف
بهبــود زخــم کــه در ایــن مقاله به آنها اشــاره شــد
۴۰
توانایــی بهکارگیــری ایــن فناوریهــای نویــن در
از
برنامههــای بالینــی اســت .در ایــن راســتا ،برخی
۲۰
ً
مطالعات بالینی که اخیرا در این زمینه انجام شده
است بهصورت خالصه ذکر میشود.
۰
در آوریل  ۲۰۱۷شــرکت Cytori Therapeutics Inc
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۰
بــرای انجــام کارآزمایــی بالینــی محصــول «Cytori
 »Cell TherapyTMبــرای درمــان بیمــاران مبتــا
بــه ســوختگی حرارتــی ،مجوزهــای الزم را از FDA
اخــذ و ســپس طبــق اســتانداردهای تعریــف شــده
بــا مراقبتهــای دقیق برای بیمــاران مبتال به زخم
سوختگی با  ۲۰تا  ۵۰درصد  TBSAموردارزیابی قرار
داد .در مارس  ،۲۰۱۷یک کارآزمایی بالینی فاز  ۱در
بیمــاران مبتال به زخم درجه دوم با  TBSAکمتر از
)(c
 ۲۰درصد توســط دانشگاه میامی تأیید شد .هدف
از ایــن تحقیــق ،ارزیابــی درمــان مبتنــی بــر MSC
آلوژنیــک و ســپس تعییــن حدا کثــر دوز مطمئنــه
در فــاز دوم ایــن مطالعــه بــود .در میــان روشهای
رایــج بــرای درمــان زخــم ،آلوگرافــت پوســتی بــرای
حفاظت از پوســت و افزایش مجدد اپیتلیزاســیون
در ضایعات سوختگی پیشنهاد شده است.
بســته شــدن زخــم بــر اثر «مــواد حــاوی نیتــروژن» شکل  )a .5تصاویر زخمهای عفونی تحت تأثیر درمانهای مختلف ( )Ultrasound-activated TiO2 UITدر
بهعنــوان مثــال نیتروســوتیول یــا  RSNOبــه دلیــل طی روزهای صفر تا هفتم  )bمنحنیهای محاســبه اندازه درصد زخم نســبت به زخم اولیه ( cشــکل شــماتیک
مدوالســیون التهــاب ،تولیــد ســیتوکین و بهبــود فعالیت لیزوزیم بهعنوان بیومارکر عفونی
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شــکل  )a .۶شــکل شــماتیک نانوســامانه  PEG-MoS2برای از بین بردن با کتریها از طریق ترکیب کاتالیزوری پرا کسیداز و فعالســازی فوتوترمال )i( :به دام انداختن
نانوســامانه توســط با کتریهــا؛ ( )iiفعالیــت کاتالیــزوری نانوســامانه منجــر به تجزیــه  H2O2با غلظت کم و تولید  OHو صدمه به دیواره ســلولی میشــود )iii( .ســپس
استفاده از هایپر ترمیا Hyperthermia؛ با لیزر  ۸۰۸نانومتر باعث افزایش ا کسیداسیون  GSHمیشود  )bزنده ماندن نسبی با کتریها  ،B. subtilisپس از انکوباسیون
 )cمیــزان  GSHپــس از حــرارت دادن توســط حمــام آب و  ۸۰۸ NIRنانومتــر در مقایســه با کنتــرل ( GSHغیرفعال) به مــدت  ۲۰دقیقه در دمای  ۵۰درجه ســانتیگراد )d
عکاسی از بافت با میکروسکوپ که نشاندهنده بهبود ناشی از تیمار با  PDTاست )i( :پوست طبیعی )ii( ،زخم بدون عفونت )iii( ،زخمهای عفونی )iv( ،زخمهای
عفونی تیمارشده با  ۲۰۰میکروموالر  )v) pl-cp6زخمهای عفونی با تیمار  ۲۰۰میکروموالر  pl-cp6همراه با قرار گرفتن در معرض تابش با دوز 60 J/cm2

عملکرد عروقی پیشــنهاد شــده اســت .اســتفاده از
فنــاوری نانو میتواند تأثیرات چنین محصوالتی را
ً
افزایــش دهد .برای مثال اخیــرا ماده S-Nitroso-
 N-acetyl-cysteineحــاوی پلتفــرم نانــوذرات
مبتنــی بــر هیــدروژل ( )NAC-SNO-npنتایــج
غافلگیرکنندهای را در مطالعات بالینی نشان داده
اســت .این نانوســامانه که میتوانــد  NOرا در یک
برنامــه زمانی آزاد کند ،مجوزهای الزم را از شــرکت
 Nano Biomed Incاخذ کرده است .در سال ۲۰۰۷
آزمونهای بالینی فاز  Iو  IIبرای تجاریســازی ژل
موضعــی تولیــد  NOبــرای بهبــود زخــم ســوختگی
طراحــی و اجرا شــد .این آزمونها بــا حمایت مالی
موسسه ملی بهداشت ( )NIHانجام شد.
فا کتورهــای رشــد میتواننــد بــر بهبود زخــم تأثیر
بگذارنــد امــا ارزیابی بالینی بیشــتری جهــت تائید
کاربردهــای آنهــا موردنیــاز اســت .در آزمایشــات
بالینــی مشــخص شــد کــه انتقــال  ،PDGFفا کتــور
رشــد و ســیتوکین به زخم مزمن با تحریک تشکیل
بافت گرانولیتی به بهبودی در زمان کوتاهتر کمک
شایانی میکند .تحویل هدفمند  PDGFبهعنوان
یــک عامــل موضعــی بــرای زخمهای ســوختگی با
استفاده از نانوسامانه میسر است .سال  ،۲۰۱۰یک

مطالعه بالینی برای ارزیابی بهبود زخم ســوختگی
درجه  ۲با اســتفاده از عامل رشــد rhEGF ،گزارش
شــده اســت .در ایــن مطالعــه  ۸۰بیمار ســالمند از
ســال  ۲۰۰۳تــا  ۲۰۰۸موردمطالعــه قــرار گرفتنــد و
نتایــج حا کــی از ارتقــای رونــد بهبــود زخــم اســت.
در یــک کارآزمایــی بالینــی کــه در چنــد ســال اخیر
انجام شــد ،داربســت کالژن  /ژالتین سنتز شد که
قابلیت انتشار پایدار  FGFرا برعهده داشت .نتایج
حاصل از این کارآزمایی بالینی ،اثربخشی و ایمنی
داربست مورداستفاده در بیماران را نشان داد.
در یــک آزمایــش بالینی فاز  Iتوســط مرکز پزشــکی
دانشــگاه اســتنفورد ( )USA ،CAاز ژن درمــان
مبتنــی بر پوســت بــرای بهبود زخم اســتفاده شــد
و بهعنــوان نخســتین ژندرمانی مبتنی بر پوســت
امــن و مؤثــر شــناخته شــد .ایــن مطالعــه بــا هدف
پیونــد دادن پوســت اصــاح ژنتیکــی شــده روی
زخمهای مزمن بیمــاران مبتال به Epidermolysis
 bullosaانجام شــد .در ســال  ،۲۰۱۲یک کارآزمایی
کنتــرل شــده رنــدم انجــام شــد کــه در آن اثــر
تســکیندهنده درد بــا پانســمان ســاخته شــده با
مواد خاص که قابلیت انتشــار و آزادسازی نیتروژن
ا کسید ( / )N2Oا کسیژن را برای کاهش درد ناشی

از تغییر پانســمان ســوختگی داشــت ،موردبررسی
قرار گرفت.
عالوه بر مطالعات مــوردی فوق ،موارد تحقیقاتی
دیگری بر روی اثرات کراتینوســیتها ،ســلولهای
بنیادی ،نانوذرات پیرفنیدون ،ا کسیژن فشار باال،
مخدرهــا و غیــره بــر بهبــودی زخمهای ســوختگی
موردبررسی قرار گرفتند.
 7نتیجهگیری
نانــوذرات خــواص متعــددی از جملــه فعالیــت
ضدمیکروبــی ذاتــی همــراه بــا اثــرات ضدالتهابــی
و بهبــود زخــم ناشــی از کاهــش اســکار ،ســرکوب
التهــاب موضعــی و سیســتمیک ،مدوالســیون
ســطح ســیتوکین ،افزایــش بســته شــدن زخــم از
طریــق تکثیر و مهاجرت کراتینوســیتها و افزایش
انقبــاض زخــم از طریق تولید مایوبالســت توســط
تمایز فیبروبالســت ارائــه میکنند .عالوه بر این ،اثر
نانوذرات نقره بهعنوان عامل مستعد و حساس به
 UVو رادیوتراپــی و اثــر آن بــر سیســتم ایمنی بدن
نیــز میتواند موردتوجه قــرار میگیرد .لذا نانوذرات
میتواننــد نقــش بزرگــی در زمینههــای کاربــردی
بالینی درمان و بهبود زخم ایفا کنند.
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