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چكيده :کتيرا پليساکاريدي آنيوني است که از گونههاي آسيايي گَوَن ترشح ميشود و ايران بزرگترين
توليد کننده آن در جهان است .مهمترين ويژگي کتيرا ،قوام دهندگي و کاهش کشش سطحي به صورت همزمان است.
اين ماده از قديم داراي کاربرد گسترده در صنايع غذايي ،دارويي ،آرايشي ،نساجي و پزشکي بوده است .متأسفانه
در دهههاي پيشين به دليل برخي مسئلهها مانند وقوع جنگ بين ايران و عراق و استفاده از صمغهاي ارزانتر و داراي
کيفيت ثابتتر مثل زانتان ،بازار فروش کتيرا کاهش چشمگيري يافته است .البته در سالهاي اخير با توجه به ويژگيهاي
دلخواه اين ماده ،سير افزايشي فزاينده براي ايجاد فرصتهاي جديد استفاده از کتيرا به ويژه در زيستپزشکي
آغاز شده است .در اين مطالعه ،پس از اشاره به ويژگيهاي کتيرا ،پژوهشهاي انجام شده اخير با موضوع
کاربردهاي نوين کتيرا در زيستپزشکي مرور شده است .به طور کلي ،کتيرا داراي قدرت جذب آب ،زيستتخريبپذيري
و زيستسازگاري مناسب و پتانسيل بااليي براي اصالح شيميايي و فيزيکي است و به دليل داشتن مونوساکاريدهاي ويژه،
قابليت ويژهاي براي استفاده در مهندسي بافت و رهايش ژن و دارو دارد .بنابراين به نظر ميرسد در آينده به عنوان
يک گزينه اميدوار کننده ،کاربردهاي کتيرا در زيستپزشکي گسترش يابد .در اين راستا انجام پژوهشهاي بيشتر
براي کسب دانش کافي از ويژگيهاي کتيرا و گسترش ويژگيها و کاربردهاي اين صمغ ضروري است.
البته بايد توجه داشت برخي ويژگيها مانند نسبت جزء محلول به نامحلول ،ترکيب درصد مونوساکاريدها،
درجه متوکسيالسيون و استيالسيون و در نتيجه رفتار رئولوژيکي ،قدرت کاهش کشش سطحي ،افزايش قوام،
گستره واکنش و برهمکنشهاي شيميايي ،چگونگي برهمکنش با يونهاي فلزي و پروتئينها و بسياري ديگر
از ويژگيهاي صمغ بهدست آمده از گونههاي گوناگون متفاوت است.
واژههاي كليدي :کتيرا؛ گَوَن؛ ويژگيهاي فيزيکوشيميايي؛ ويژگيهاي زيستي؛ کاربردهاي زيستپزشکي؛
هيدروژل.
;KEYWORDS: Tragacanth gum; Astragalus; Physicochemical properties; Biological properties
Biomedical applications.
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با توجه به ويژگيهاي مناسب و سابقه کاربرد کتيرا در پزشکي
سنتي ،ايجاد فرصتهاي جديد استفاده از اين ماده به ويژه
در پزشکي و زيستپزشکي امکانپذير به نظر ميرسد .الزمه اين امر
کسب دانش کافي در مورد ويژگيهاي اين ماده و انجام مطالعههاي
جامع براي بهبود ويژگيها و ايجاد زمينههاي جديد کاربرد
براي اين صمغ است .در سال هاي اخير مطالعاتي ،بهويژه
در محيطهاي دانشگاهي و پژوهشي ايران ،براي شناخت بهتر
اجزاي تشکيل دهنده ساختار و ويژگيهاي گوناگون کتيرا و
همچنين بهبود ويژگيهاي کتيرا براي گسترش کاربردهاي اين ماده
انجام شده است .در اين پژوهش پس از ارايه ويژگيهاي کتيرا،
مروري بر مطالعههاي ياد شده صورت ميگيرد و امکان استفاده از
کتيرا در کاربردهاي جديد زيستپزشکي بحث و بررسي ميشود.

کتيرا صمغي طبيعي است که از دستهاي از گياهان روينده
در منطقههاي مرتفع آسيا در محدوده ترکيه تا افغانستان با نام گَوَن
(آستراگالوس( ))1ترشح ميشود .بوته گياه کتيرا با ارتفاعي بين
 0/1تا  1متر در ناحيههاي مرتفع و صحراهاي ايران ،ترکيه،
عراق ،سوريه ،لبنان ،افغانستان ،پاکستان و روسيه يافت ميشود.
گونههاي گوناگون بوته کتيرا در بيشتر نقطههاي ايران به ويژه
در ناحيه مرکزي به طرف غرب کشور و در ناحيههاي کوهستاني
زاگرس پراکنده است [ .]1ايران و پس از آن ترکيه بزرگترين
توليد کنندگان کتيرا در جهان هستند و کتيراي ايراني داراي
باالترين کيفيت در بين کتيراهاي توليد شده در کشورهاي
همسايه است [ .]1کتيراي ايراني در  11رده گوناگون شامل  5رده نواري()1
و  7رده پرک( )3براي فروش و صادرات دستهبندي ميشود.
رده نواري داراي رنگ شفاف و رده پرک تيره رنگ است.
در جدول  1تعدادي از معروفترين گونههاي گياه ترشح کننده
صمغ کتيراي ايراني معرفي شده است [.]1
کتيرا از ديرباز کاربرد گستردهاي در صنايع غذايي ،آرايشي و
بهداشتي ،کاشي و سراميک ،نساجي و طب سنتي داشته است .کتيرا
همراه با داشتن خاصيت کاهش کشش بين سطحي ،ميتواند در نقش
قوام دهنده عمل نمايد .اين دو خاصيت کاربرد اين ماده را در صنايع
غذايي ،دارويي و آرايشي افزايش داده است [ .]3 ,4متأسفانه
در چند دهه پيشين با توجه به مسائل سياسي و اقتصادي حاکم بر
رابطه کشورها ،وقوع جنگ بين دو کشور اصلي توليد کننده اين ماده
يعني ايران و عراق و همچنين استفاده از صمغهاي ارزانتر و داراي
کيفيت ثابتتر مانند زانتان و گوار در صنايع غذايي ،بازار فروش کتيرا
کاهش يافته است .به صورتي که فروش ساالنه اين صمغ از بيش از
 4000تن براي صادرات در سالهاي  1770تا  1790ميالدي
به توليد کلي  300تن در سالهاي منتهي به  1003ميالدي
کاهش يافته است .قيمت فروش کتيراي نواري با کيفيت پايين
 4000-3000دالر آمريکا براي هر تن و براي بهترين کيفيت
 11000دالر آمريکا براي هر تن گزارش شده است [.]1

کتيرا ،درشتمولکولي پليساکاريدي تشکيل شده از
مونوساکاريدهاي اسيدي و آنيوني به همراه مقداري نمکهاي
کلسيم ،منيزيم و پتاسيم و مقدار اندکي پروتئين است .اين صمغ
از يک بخش محلول و يک بخش نامحلول متورم شونده در آب
تشکيل شده است .بخش نامحلول تورم پذير در بيشتر مراجع
باسورين( )4و بخش محلول تراگاکانتين( )5يا تراگانتيک اسيد()6
نام داده شده است .تاکنون مطالعههاي زيادي براي شناسايي دقيق
ساختار شيميايي و اجزاي تشکيل دهنده کتيرا انجام شده است
ولي به دليل پيچيدگي ساختار و تنوع و تفاوت اجزا در گونههاي
گوناگون ،نتيجههاي دقيق و همانندي بهدست نيامده است.
ساختار و ترکيب اجزاي صمغ کتيرا بسته به گونه گياه ،زمان و مکان
رويش ،تغييرهاي آب و هوا و روش جمعآوري متفاوت است.
واحدهاي مونوساکاريدي تشکيل دهنده اين صمغ شامل آلفا -دي
گاالکترونيک اسيد( ،)7آلفا-دي-گاالکترونيک اسيد متيل استر(،)9
ال-آرابينوز( ،)7بتا-دي-زايلوز( ،)10بتا-دي-گاالکتوز( )11و آلفا-ال-
فوکوز( )11هستند .ترکيب درصد مونوساکاريدهاي ياد شده

)7( α-D-Galacturonic Acid

)1( Astragalus

)8( α-D-Galacturonic Acid Methyl Ester

)2( Ribbon Grade

)9( L-Arabinose

)3( Flake Grade

)11( β-D-xylose

)4( Bassorin

)11( β-D-Galactose

)5( Tragacanthin

)12( α-L-Fucose

)6( Tragacanthic Acid
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جدول 3ـ تعدادی از معروفترين گونههای گياه ترشح کننده صمغ کتيرای ايراني.

رديف

منطقه جغرافيايي رويش

نام علمي گياه

1

اصفهان و نقاط استپي مانند همدان ،کردستان ،بهبهان و دامنههاي البرز

Astragalus gossypinus

1

شاهرود

Astragalus fluccosus

3

اسفراين

Astragalus rahensis

4

کردستان

Astragalus gummifer

5

شرق ايران

Astragalus keratensis

6

زاگرس

Astragalus microcephalus

شکل 3ـ ساختار شيميايي آرابينوگاالکتان [.]7

و همچنين درجه متيل استري شدن گروههاي اسيدي و همچنين
درجه استيلي شدن( )1در گونههاي گوناگون کتيرا متفاوت هست.
در مورد ساختار و اجزاي تشکيل دهنده بخش محلول و
نامحلول کتيرا گزارشهاي متفاوت و گاهي متناقض وجود دارد.
همه پژوهشگران بر اين عقيده هستند که بخش محلول داراي
مقداري آرابينوگاالکتان( )1است .ساختار شيميايي آرابينوگاالکتان
در شکل  1نشان داده شده است .آرابينوگاالکتان از زنجيره خطي
مونومرهاي دي ـ گاالکتوپيرانوز تشکيل شده است که در آن
زنجيرههاي شاخهاي ال ـ آرابينوفورانوز به برخي جايگاههاي
کربن دوم ،سوم و يا پنجم واحدهاي گاالکتوزي متصل شدهاند.
اتصالها در زنجيره اصلي گاالکتوزي به دو شکل ( )6←1و
( )3←1است [ .]5البته ،برخي پژوهشگران معتقدند ساختار
اين بخش بسيار پيچيدهتر از ساختار توضيح داده شده است [.]6

بدنه اصلي تراگانتيک اسيد از مونومرهاي آلفا ـ دي ـ
گاالکترونيک اسيد تشکيل شده است که با پيوندهاي آلفا ()4←1
به هم متصل شدهاند .در برخي مونوساکاريدهاي زنجيره ،يک يا چند
عدد از شاخههاي جانبي مانند بتا ـ دي ـ زايلوپيرانوز ،آلفا ـ ال ـ
فوکوپيرانوزيل ـ دي ـ زايلوپيرانوز( )3و بتا ـ دي ـ گاالکتوپيرانوزيل ـ دي ـ
زايلوپيرانوز( )4در گروههاي هيدروکسيلي جايگزين هيدروژن
شده است [ .]9 ,7همچنين در تعدادي از مونومرهاي گاالکترونيک اسيد
زنجيره اصلي ،گروه کربوکسيليک اسيد متيل استر جايگزين
گروه کربوکسيل شده است .افزون بر اين ،وجود مقدار اندکي
دي ـ گلوکورونيک اسيد و آلفا-دي-گلوکورونيک اسيد متيل استر
در ساختار تراگانتيک اسيد گزارش شده است [ .]5نماي کلي ساختار
شيميايي تراگانتيک اسيد در شکل  1نشان داده شده است.
)
5
(
باسورين داراي وزن مولکولي باال و شکل مولکولي ميله مانند است.

)4( 2-O-β,D-Galactopyranosyl-D-Xylopyranose
)5( Rodlike

)1( Acetylation Degree
)2( Arabinogalactan
)3( 2-O-α-L-Fucopyranosyl-D-Xylopyranose
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شکل 3ـ ساختار شيميايي تراگانتيک اسيد [.]7

در برخي گونههاي کتيرا ،باسورين به صورت جزئي در محيط قليايي
حل ميشود [ .]7برخي پژوهشگران گزارش داده اند که دو بخش
تراگانتيک اسيد و باسورين در اتانول نامحلول هستند و آرابينوگاالکتان
در مخلوط اتانول و آب با نسبت  70به  30محلول است [.]5 ,10
بنا بر نتيجههاي مطالعههاي انجام شده ،ترکيب درصد
گاالکترونيک اسيد ،فوکوز ،آرابينوز و گروههاي متوکسيل و استيل
در محلول و نامحلول بودن بخشها اثرگذار هستند [ .]11گروهي
از پژوهشگران معتقدند در بخش محلول صمغ ،درصد
گاالکترونيک اسيد و گروههاي متوکسيل باالتر از بخش
متورم شونده است و گروهي ديگر معتقدند در بخش محلول درصد
گروههاي متوکسيل کمتر است .همچنين برخي پژوهشگران
معتقدند نوع کتيرايي که داراي درصد بيشتري يورونيک اسيد
است ،داراي مقدار بيشتري گروههاي متوکسيل و همچنين
گرانروي ذاتي باالتري در محلول آبي است.
بر اساس نتيجههاي مطالعه انجام شده توسط گوليقي( )1و
همکاران [ ،]3در بين کتيراهاي ايران ،کتيراي بهدست آمده
از گَوَنهاي منطقه شاهرود (آستراگالوس فلوکوسوس( ،))1که از اين پس
کتيراي شاهرود خوانده ميشود ،داراي باالترين نسبت وزني
بخش محلول به نامحلول ( 76به  )14و کتيراي مفتولي بهدست آمده
از گَوَنهاي منطقه اصفهان (استراگالوس گوسيپينوس(،))3
که از اين پس کتيراي اصفهان خوانده ميشود ،داراي پايينترين
نسبت بخش محلول به نامحلول ( 35به  )65است .ترکيب درصد
گاالکترونيک اسيد بين  335-100ميليگرم بر گرم در صمغهاي
گوناگون متفاوت و باالترين درصد گاالکترونيک اسيد ،مربوط
)3( Astragalus Gossypinus

4

به کتيراي اصفهان است .از طرفي در همه صمغها بخش محلول
داراي مقدار بيشتري گاالکترونيک اسيد و همچنين مقدار کمتري
فوکوز و زايلوز نسبت به بخش نامحلول است .درصد رامنوز و
گلوکورونيک اسيد ،به تقريب در همه صمغها مساوي و به ترتيب
 13-11و کمتر از  10ميليگرم بر گرم صمغ است .همچنين رابطه
مستقيمي بين مقدار فوکوز ،زايلوز و گاالکتورونيک اسيد و مقدار
آرابينوز و گاالکتوز در صمغهاي گوناگون وجود دارد .درصد گروه
متوکسيل در صمغهاي گوناگون در بازه  55-17ميليگرم بر گرم
متغير است و به جز يک مورد تناقض در مورد کتيراي شاهرود،
درصد گروههاي متوکسيل در بخش محلول بيشتر از بخش
نامحلول است .رابطه مستقيم و خطي بين درصد گروههاي
متوکسيل و گاالکتورونيک اسيد در کل صمغ ،دليلي است بر اين
که گروههاي متوکسيل به مونوساکاريد گاالکتورونيک اسيد
استخالف شدهاند [.]3
ويژگيهاي فيزيکي

ويژگيهاي فيزيکي کتيرا وابسته به عاملهاي گوناگوني
از جمله نوع گياه ترشح کننده و زمان برداشت آن است .از مهمترين
ويژگيهاي فيزيکي کتيرا ميتوان به پايداري در برابر محيط اسيدي،
گرانروي باال ،خاصيت همزمان قوامدهي و کاهش کشش سطحي
و  ...اشاره کرد.
 pHمحلول آبي کتيرا بين  6-5متغير است .کتيرا صمغي
مقاوم در مقابل محيط اسيدي است و گرانروي محلول آن در pH
بين  1تا  10تغيير چنداني نميکند .براي نمونه گرانروي محلول
)1( Gavlighi
)2( Astragalus Fluccosus
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 %1کتيرا در محيط اسيد استيک  %1با گذشت  11روز تنها
در حدود  %15کاهش يافته است [ .]11مدت زمان ماندگاري محلول
آبي کتيرا بدون کاهش گرانروي ،در دماي  4درجه سلسيوس
بيش از  6ماه بيان شده است  .پايداري گرمايي کتيرا در مقايسه با
برخي صمغها کمتر است و آغاز تخريب گرمايي آن در دماي
حدود  151درجه سلسيوس گزارش شده است .همچنين انرژي
فعالسازي تخريب کتيرا برابر  159 kJ/molاندازهگيري شده است [.]13
پاي دارسازي تعليقها توسط کت ي را به افزا ي ش گرانرو ي
فاز آبي و همچنين کاهش کشش سطحي به دليل جذب/رسوب
صمغ در سطح مشترک فازها نسبت داده شده است .کتيراي گونه
اصفهان بهترين عملکرد را در بين گونههاي ايراني در پايدارسازي
تعليق کننده دارد [.]15 ,14
ويژگيهاي رئولوژيکي
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کمتر از  1بر ثانيه شبه نيوتني است و با افزايش سرعت برشي
شبه پالستيک ميشود ،رفتار رئولوژيکي محلول باسورين در کل
بازهي ياد شده شبه پالستيک است .گرانروي باسورين در شرايط
يکسان از گرانروي تراگانتيک اسيد بيشتر است و گرانروي کتيرا
بين اين دو قرار دارد [.]5
با توجه به وجود تعداد زيادي گروه کربوکسيل در ساختار کتيرا،
گرانروي اين ماده در قدرت يوني و  pHهاي گوناگون تغيير ميکند.
مطابق نتيجههاي پژوهش انجام شده توسط گرالن( )4و همکاران [،]11
باالترين گرانروي محلول در محدوده  pHبين  5تا  6است و
با کاهش  pHبه دليل کاهش تفکيک يوني گروههاي کربوکسيلي،
گرانروي کاهش مييابد .مطابق نتيجههاي مطالعه بالغي( )5و
همکاران [ ،]16هيدروکلوئيد کتيراي گونه اصفهان در محلول
سديم کلريد  ،داراي باالترين انرژي فعالسازي جريان در بين
 6گونه کتيراي ايراني مطالعه شده است .اين مسئله نشان دهنده
وابستگي بيشتر رفتار گرانروي اين صمغ به حضور نمک در مقايسه با
کتيراي گونههاي ديگر است.
نتيجههاي مطالعه گرالن و همکاران [ ]11در بازه دمايي 15-70
درجه سلسيوس و محمديفر( )6و همکاران [ ( ]5بر روي کتيراي اصفهان)
در بازه دمايي  55-5درجه سلسيوس نشان ميدهد که گرانروي
محلول کتيرا با افزايش دما کاهش مييابد و کاهش دوباره دما
موجب افزايش دوباره گرانروي ميشود ولي اين برگشت تا مقدار
اوليه نيست .دليل اين امر آبکافت خود به خودي و تجزيه گرمايي
کتيرا در محلول آبي و همچنين شکسته شدن تعدادي از گروههاي
متوکسيل موجود در ساختار با افزايش دما بيان شده است [.]5 ,11
همچنين مطالعههاي انجام شده نشان ميدهد اعمال
تنشهاي مکانيکي ،امواج فراصوت و تابش گاما ميتواند موجب
کاهش وزن مولکولي و گرانروي محلول کتيرا به صورت گسترده
شود .تأثير امواج فراصوت و تابش گاما وابستگي بااليي به گونه
کتيرا ،شدت انرژي اعمال شده ،فاز انجام فرايند و غلظت محلول
در صورت انجام فرايند در فاز محلول دارد [.]17 ,19

گرانروي و ويژگيهاي رئولوژيکي در کتيراهاي بهدست آمده
از گونههاي گوناگون ،متفاوت است .به صورت کلي ،کتيرا به سرعت
آب را جذب کرده و پس از اختالط کافي به شکل يک محلول گرانرو
يا نيمه ژل در ميآيد .گرانروي باالي محلول کتيرا ناشي از
ويژگيهاي مولکولي اين ماده است .بسته به گونه گياه ترشح کننده،
بازه گستردهاي از گرانروي در بازه  0/1تا  3/5پاسکال بر ثانيه
براي محلول آبي اين صمغ گزارش شده است [ .]16در بين  6گونه
کتيراي ايراني مطالعه شده ،باالترين ضريب قوام مربوط به کتيراي
بهدست آمده از گونه آستراگالو کامپکتوس( )1و کمترين آن مربوط به
کتيراي بهدست آمده از گونهاي منطقه اسفراين (آستراگالوس
راهنسيس( ))1است .مقدار ثابت آلفا در معادله مارک-هوينک( )3براي
بخش محلول کتيراي گونه اصفهان در حضور نمک و دماي
 15درجه سلسيوس برابر  0/97است .اين عدد نشاندهندهي وجود
پليمر مارپيچ نيمه منعطف در حالل خوب است [.]5
تغيير رفتار گرانروي کتيرا نسبت به تنش مانند سيالهاي
شبه پالستيک است .بدين ترتيب که با افزايش تنش برشي،
گرانروي محلول کتيرا کاهش مييابد و با کاهش تنش برشي اعمالي
به صورت برگشتپذير به نقطه اوليه برميگردد .در حالي که رفتار
رئولوژيکي محلول تراگانتيک اسيد در سرعتهاي برشي محدود

کتيرا به عنوان ماده «به طور کلي ايمن( »)7در آمريکا شناخته ميشود

)5( Balaghi

)1( Astragalus Compactus

)6( Mohammadifar

)2( Astragalus Rahensis

)7( GRAS

)3( Mark-Houwink Equation
)4( Gralén

مروری

ويژگيهاي زيستي

5

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،63شماره 3693 ،2

مسلم توکل و محمدامين محمدیفر

سلولهاي فيبروپالست پوست ميشود و کلسيم نقش مهمي در
همايستايي بهنجار( )6پوست پستانداران دارد [.]13

و مصرف مقدارهاي باالي آن توسط انسان به خوبي تحمل
ميشود .اين ماده به عنوان افزودني مواد غذايي ،در محدوده
 1/3-0/1درصد وزني ،از سازمان غذا و داروي آمريکا( )1مجوز مصرف دارد
و نام آن در فهرست افزودنيهاي غذايي پذيرفته شده توسط
کميته پژوهشي غذاي اروپا( )1آورده شده است [ .]1 ,3مصرف کتيرا
فعاليت موتاسيوني بر حيوانها و انسان ندارد و هيچ عالمتي مبني
بر ايجاد نقص در جنين( )3موش با خوراکدهي  1100ميليگرم
اين ماده بر گرم وزن حيوان ديده نشده است [ .]17مصرف روزانه
کتيرا ،به دليل جذب کلسترول توسط گروههاي متيلاستري،
از افزايش کلسترول خون جلوگيري ميکند .البته در برخي از پژوهشها
اشاره شده است که کتيرا ميتواند در پارهاي از موارد حساسيتزا باشد.
مصرف طوالني مدت کتيرا موجب تشديد فعاليت طحال ميشود.
همچنين کتيرا داراي فعاليت ضد ويروسي بوده و در پزشکي سنتي
چين براي درمان بسياري از عفونتها توصيه ميشود.
مطالعههاي برونتني نشان ميدهد اثر سميت کتيرا (گونههاي
مطالعه شده :اصفهان و شاهرود) بر روي سلولهاي بنيادي و
سرطاني انساني در محيط برونتني نسبت به پليمرهاي زيستي
مورد استفاده مانند کيتوزان و زايلوگلوکان کمتر است و همچنين
در غلظتهاي پايين ،کتيرا اثر مثبتي بر روي رشد سلولهاي
ياد شده داشته است [ .]10 ,11چسبندگي سلولهاي رده L929
انساني به فيلم کتيراي شبکهاي شده با يونهاي فلزي
سه ظرفيتي آهن نسبت به فيلم آلژينات شبکهاي شده با يونهاي
ياد شده ،بهتر است .دليل اين امر به برهمکنش مناسب سلولها
با قندهاي موجود در شاخه هاي جانبي کتي را ،مانند فوکوز،
نسبت داده شده است [ .]11همچنين نتيجههاي مطالعه
حائر ي (  ) 4و همکاران [  ] 11نشان م ي دهد که کت ي را
نقش مثبتي در فرايند تمايز استئوژنيک( )5سلولهاي بنيادي
مزانشيمي انساني دارد .همچنين نتيجههاي مطالعههاي
پژوهشگران ،نشان داده است که استفاده از اين ماده بر روي زخم،
موجب افزايش سرعت بهبود و بسته شدن زخم ميشود .دليل اين امر
به وجود ترکيب آرابينوگاالکتان و همچنين مواد معدني مانند
کلسيم ،منيزيم و پتاسيم در کتيرا نسبت داده شده است.
آرابينوگاالکتان موجب تحريک تکثير و افزايش زندهماني

کتيرا از زمانهاي کهن در بسياري از صنايع از جمله صنايع
غذايي ،آرايشي و بهداشتي ،نساجي ،کاشي و سراميک و رنگ
کاربرد داشته است .اين صمغ در صنايع غذايي به عنوان قوام دهنده،
تعليق کننده و پايدار کننده در فراوردههاي گوناگون مانند بستني،
نوشيدني ،شيريني ،شکالت ،سس و پاستيل استفاده ميشود.
کتيرا از يک سو ،گرانروي فاز آبي را افزايش ميدهد و خاصيت
قوامدهندگي دارد و از سوي ديگر کشش بين سطحي روغن و آب را
در تعليق ،کاهش مي دهد .بنابراي ن با افزودن ا ي ن ماده ن ي از
به افزودن قوام دهنده و مواد فعال سطحي از بين ميرود .پايداري
در محيط اسيدي ،مهمترين ويژگي کتيرا براي استفاده در نقش
قوام دهنده و پايدار کننده در صنايع غذايي است [.]1 ,3 ,5
اين صمغ در پزشکي سنتي در نقش مرهم سوختگي و التيام دهنده
زخمهاي سطحي استفاده شده است .مصرف کتيرا موجب تحريک
سامانه ايمني بدن شده و براي تقويت سامانه ايمني بدن افرادي
که شيمي درماني شدهاند توصيه ميشود .همچنين اين ماده
براي درمان عفونت مثانه و جلوگيري از تشکيل سنگهاي کليوي
توصيه ميشود .اين ماده براي درمان بسياري از عفونتها
به خصوص بيماريهاي ويروسي و همچنين بيماريهاي تنفسي
توصيه ميشود.
کتيرا در خمير دندان ،کرمها و لوسيونهاي پوستي و مرطوب کنندهها
در نقش معلق کننده ،پايدار کننده و روانساز و در صنايع چاپ،
نقاشي و خمير رنگ هنرمندان در نقش پايدار کننده و عامل
پراکنش( )7کاربرد دارد [ .]1صمغ کتيرا در صنايع دارويي به عنوان
يک عامل تعليق کننده براي جلوگيري از رسوبدهي مواد
نامحلول و پايدارسازي تعليقهاي دارويي روغن در آب و
آب در روغن استفاده ميشود .همچنين در قرصهاي رهايش تأخيري
در نقش پرکننده و عامل ايجاد تأخير ،به طور معمول به صورت
مخلوط با موادي مانند گليسيرين ،هيدروکسي پروپيل متيل سلولز
و  ...استفاده ميشود [ .]1 ,11بر اساس مطالعهاي که در سال

)5( Osteogenic Differentiation

))1( U.S. Food and Drug Administration (FDA

)6( Normal Homeostasis

)2( Scientific Committee for Food of the European Community

)7( Dispersing Agent

)3( Teratogenicity

کاربردهاي سنتي و متداول کتيرا

)4( Haeri
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 1013ميالدي انجام شده است [ ،]14کتيرا سهم  7درصدي را
در بين پليمرهاي طبيعي مورد استفاده در قرصهاي رهايش تأخيري
دارو دارد .کتيرا با بيشتر صمغها و پليساکاريدها مانند نشاسته،
مشتقهاي سلولز ،صمغ گوار و زانتان امتزاجپذيري مناسبي دارد و
تأثير آميزهسازي کتيرا با پليمرهاي ديگر مانند هيدروکسي پروپيل
متيل سلولز ،کالژن و  ...بر روي سرعت رهايش از سامانههاي
رايج رهايش تأخيري دارو موضوع تعدادي از پژوهشهاي انجام شده
در مورد کتيرا بوده است [.]15-19
اصالح ويژگيها و توسعه کاربردهاي کتيرا در زمينه
زيستپزشکي
امکان اصالح ويژگيها و مطالعه آماري روند پژوهشهاي انجام
شده با محوريت کتيرا

شکل 6ـ تعداد مقالههای علمي ـ پژوهشي منتشر شده در مجلههای
معتبر بينالمللي در ارتباط با کتيرا در سالهای گوناگون.

به همين ترتيب مطابق جستجوي انجام شده در پايگاه
اينترنتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداک)(،)1
تعداد پاياننامههاي کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي (دفاع شده)
ثبت شده در پايگاه ياد شده بر روي صمغ کتيرا از  17عدد
در سالهاي  1370-1399به  17عدد در سالهاي 1373-1371
افزايش يافته است .نکته داراي اهميت ديگر افزايش تعداد دانشگاهها
و پژوهشگاههايي که بر روي اين ماده پژوهش کردهاند از تعداد
 10به  15عدد در بازه سالهاي ياد شده است که نويد دهنده
گسترش توجه به اين ماده در سالهاي اخير در بين پژوهشگران
ايراني است .در جدول  1به برخي مقالههاي علمي ـ پژوهشي منتشر شده
در ژورنالهاي معتبر بينالمللي در رابطه با کتيرا اشاره شده است.

همانگونه که در بخشهاي پيش اشاره شد ،کتيرا از سوي
نهادهاي مرتبط بينالمللي به عنوان يک ماده ايمن براي استفاده
در صنايع غذايي و دارويي به تأييد رسيده و داراي کاربرد گسترده
در صنايع غذايي ،دارويي و بهداشتي است و مطابق پژوهشهاي
جديد زيستسازگاري آن تأييد شده است .از سوي ديگر وجود
تعداد زيادي گروههاي کربوکسيل ،هيدروکسيل و متوکسيل
در ساختار ،ماهيت يوني و امکان برهمکنش با فلزها و پليمرهاي
داراي بار مخالف و امتزاجپذيري اين ماده با صمغها و بسياري از
پليمرهاي ديگر ،انجام اصالحهاي شيميايي و فيزيکي بر روي
اين ماده را امکانپذير ميسازد .افزون بر اين ،تنوع ساختار و
ويژگيها در گونههاي گوناگون ،با وجود ايجاد برخي مشکالت،
ميتواند به عنوان يک برتري براي گسترش کاربرد اين ماده تلقي شود.
در دهه اخير پژوهش بر روي شناخت و اصالح ويژگيها و
گسترش کاربردهاي اين ماده به ويژه در زمينه زيست پزشکي و
صنايع غذايي و آرايشي و بهداشتي روند رو به رشدي داشته است.
در اين مقاله با تمرکز بر روي بحث زيستپزشکي به اين موضوع
پرداخته خواهد شد.
با توجه به نتيجههاي جستجوي تحليلي انجام شده بر روي
کلمه کليدي کتيرا در پايگاه استنادي اسکوپوس(( )1شکل  ،)3تعداد
مقالههاي علمي منتشر شده در ژورنالهاي علمي پژوهشي
بينالمللي از  65عدد در سالهاي  1005-1001با روند صعودي
به  96و  177عدد در سالهاي  1010-1006و  1015-1011ميالدي
افزايش يافته است.

هيدروژلها شبکههاي سهبعدي پليمري هستند که به طور معمول
از پليمرهاي طبيعي و يا مصنوعي با ايجاد اتصالهاي عرضي
فيزيکي يا شيميايي بين زنجيرهاي پليمري تهيه ميشوند.
سامانههاي ياد شده به دليل داشتن ساختار آبدوست و شبکهاي شده،
ميتوانند بدون حل شدن مقدار زيادي از آب را جذب کرده و
ضمن تورم ،آب را در ساختار خود نگه دارند .ويژگيهاي يگانه
هيدروژلها به ويژه نوع تهيه شده از پليمرهاي طبيعي،
از جمله زيست سازگاري ،زيست تخريب پذيري ،نزديکي ويژگيها
به بافتهاي زنده و حفظ ويژگيهاي داروهاي پروتئيني

)2( www.irandoc.ir

)1( www.scopus.com
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در طول فرايند بارگذاري و رهايش ،موجب کاربرد فراوان آنها
در زمينههاي پزشکي و دارويي به خصوص رهايش دارو و
مهندسي بافت شده است.
در يک سامانه کنترل رهايش دارو ،داروي بارگذاري شده
در پاسخ به محرکهاي محيطي با آهنگ خاص و يا به صورت
تدريجي آزاد ميشود .رهايش دارو از هيدروژل به دليل نفوذ و
انتقال جرم ،تخريب شبکه هيدروژلي و فشار مکانيکي به صورت
تدريجي يا در پاسخ به محرکهاي محيطي مانند  ،pHدما ،قدرت
يوني ،غلظت مواد خاص و  ...انجام ميشود و مکانيسم کنترل کننده
سرعت رهايش ميتواند نفوذ ،تورم و يا تخريب هيدروژل باشد.
کتيرا به دليل داشتن ويژگيهاي دلخواهي مانند آبدوستي،
ماهيت يوني ،حضور گروههاي عاملي حساس به  pHو
زيستتخريبپذيري داراي پتانسيل استفاده در سامانههاي کنترل
رهايش داروي هيدروژلي است .مهندسي بافت ،علمي بين رشتهاي است
که در آن با به کارگيري علوم مهندسي ،پزشکي و علوم پايه
رسيدن به هدف ترميم بافت و يا اندام خاصي که بنا به دليلي
آسيب ديده است دنبال ميشود .براي ساخت يک بافت
به شيوههاي مهندسي ،نياز به طراحي يک داربست با ساختار فيزيکي
مناسب است که امکان فعاليت مناسب سلولها از جمله چسبندگي
سلولها به داربست ،مهاجرت سلولي ،تکثير سلولي ،تمايز سلولي و
سرانجام رشد و جايگزيني بافت جديد را به وجود آورد .کتيرا
به دليلهايي مانند آبدوستي ،زيستسازگاري ،حضور گروههاي عاملي
و ساختار نزديک به پليمرهاي موجود در بدن و حضور
مونوساکاريدهاي خاص در ساختار به عنوان يک ماده اميدوار کننده
ميتواند براي تهيه داربستهاي مورد استفاده در مهندسي بافت
ارزيابي شود.
به دليل وجود تعداد زيادي گروههاي کربوکسيل ،هيدروکسيل
و متوکسيل در ساختار کتيرا ،اين ماده قابليت بااليي براي
بهکارگيري روشهاي گوناگون شبکهاي کردن فيزيکي و شيميايي
و همچنين اصالح شيميايي با هدف تهيه شبکه سهبعدي
هيدروژل دارد .شبکهاي کردن يوني ،شبکهاي کردن پليمرهاي
باردار با ايجاد پيوندهاي فيزيکي بين پليمرهاي باردار و يونها يا
پليمرهاي داراي بار مخالف ،يکي از روشهايي است که براي
تهيه هيدروژلها استفاده ميشود .نتيجههاي مطالعهها،
نشاندهنده وابستگي اتصال يوني به عاملهايي مانند pH
و قدرت يوني محلول و ويژگيهاي پليمر و يون مورد استفاده

دوره  ،63شماره 3693 ،2

براي شبکهاي کردن است .با توجه به ماهيت يوني و وجود
گروههاي کربوکسيليک اسيد در ساختار کتيرا ،اين ماده پتانسيل
شبکهاي شدن با يونهاي فلزي را دارد و بنابراين تهيه شبکه
هيدروژلي يوني از کتيرا براي استفاده در رهايش دارو و کپسوله کردن
باکتريها و سلولهاي جانوري موضوع مطالعه تعدادي از پژوهشگران
بوده است .اوتادي و همکاران [ ]54در سال  1005ميالدي
از يونهاي سه ظرفيتي آهن و آلومينيوم براي شبکهاي کردن کتيرا
استفاده کردند .اين فرايند در ادامه براي کپسوله کردن و تثبيت
باکتري اي.کوالي( )1در شبکه هيدروژلي کتيرا استفاده شد.
نتيجههاي اين مطالعه نشان داده است که شبکه هيدروژلي کتيرا ـ
آلومينيوم در مقايسه با شبکه هيدروژلي آلژينات ـ کلسيم انتقال جرم
و پايداري باالتري نشان داده است [.]54
فتاحي و همکاران [ ]11در سال  1011ميالدي با هدف افزايش
حالليت کتيرا و همچنين ايجاد تعداد بيشتري گروه کربوکسيلي
آزاد براي برهمکنش يوني با يونهاي شبکهاي کننده ،کتيراي
اصفهان را در فرايند فراوري با سديم هيدروکسيد استرزدايي کردند
و در ادامه از آن برا ي تهيه ذر ه ها ي شبکه ا ي شده
بر اساس روش ژل شدن يوني با يونهاي کلسيم ،آهن و روي
استفاده کردند .از ميان يونهاي مطالعه شده تنها يونهاي روي و
آهن توانستند موجب تشکيل ذرههاي پايدار شبکهاي شوند
و يون کلسيم نتوانست موجب شبکهاي شدن مناسب کتيرا شود.
دليل اين مسئله به تعداد و چگونگي توزيع گروههاي کربوکسيلي
در طول زنجيره پليمري کتيرا و همچنين ساختار شاخهاي کتيرا
که ميتواند موجب نوعي ممانعت فضايي در مقابل دسترسي
اين گروهها براي شبکهاي شدن شود ،نسبت داده شده است.
در غلظتهاي باالي يونها ،در مورد يون روي يک ديواره فشرده
شبکهاي بر روي سطح ذرهها تشکيل و هسته غير شبکهاي باقي ماند،
در حالي که يونهاي آهن توانستند شبکه يکنواختي را
تشکيل دهند .اين رفتار مطابق با شعاع اتمي يونها بوده و با رفتار
يونهاي ياد شده در شبکهاي کردن پليمرهاي يوني ديگر مانند
پکتين مطابقت دارد [ .]11فراوري در محيط قليايي موجب افزايش
حالليت کتيرا ،کاهش گرانروي محلول و همچنين تبديل رفتار
غير نيوتني به نيوتني شده است .همچنين ارزيابي مدول ذخيرهاي
و مدول افت نشان داده است با فراوري قليايي رفتار هيدروکلوئيد
از حالت شبه ژل خارج شده و مقدارهاي مدول افت از مدول
ذخيره بيشتر ميشود .دليل اين امر به کاهش وزن مولکولي کتيرا
)1( E.Coli
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و کاهش نسبت جزء نامحلول کتيرا (باسورين) با فراوري قليايي
نسبت داده شده است .در اين مطالعه چسبندگي سلولهاي L929
به ذرههاي تهيه شده و ذرههاي کلسيم آلژينات مقايسه شده است.
در حالي که سلولهاي ياد شده بر روي شبکه آلژينات کلسيم
به صورت دايرهاي رشد کرده و چسبندگي مناسبي نشان ندادند،
اين سلولها بر روي شبکه کتيرا ـآهن به حالت چسبيده مانند کشت
بر روي پالت رشد کردند .دليل اين مسئله به برهمکنش متفاوت
سلولها با مونوساکاريدهاي موجود در ساختار کتيرا ،به ويژه فوکوز،
نسبت داده شده است [ .]11همچنين ،حائري و همکاران []11
در سال  1016ميالدي ،تمايز استئوژنيک سلولهاي مزانشيمي انساني
کشت داده شده بر روي داربست تهيه شده با استفاده از کتيراي
فراوري قليايي شده را بررسي کردند .نتيجههاي اين مطالعه
نشان داد در طول فرايند تمايز سلولي ،فعاليت آلکالين فسفاتاز و محتواي
کلسيم و همچنين ميزان بيان ژنهاي  Osteonectin ،Runx2و
 Osteocalcinدر مقايسه با کشت بر روي کوالژن بيشتر
بوده است.
)
1
(
در مطالعه ديگري توکل و همکاران ،پس از پيوندزني
تيرامين( )1به ساختار کتيرا ،تهيه هيدروژلهاي شبکهاي شده
شيميايي تشکيل شونده در محل( )3با استفاده از واکنش آنزيمي را
بررسي کردند [ .]10 ,49 ,47عاملدارسازي کتيرا با تيرامين
با دو روش گوناگون بر روي گروههاي اسيدي و متيلاستري کتيرا
انجام شده و براي تهيه هيدروژل ،آنزيم هرس راديش پراکسيداز و
هيدروژن پراکسيد با محلول پليمر عاملدار مخلوط شده است.
عاملدارسازي کتيرا بر روي گروههاي اسيدي در نتيجه واکنش
گروه کربوکسيليک اسيد با گروه آميني در حضور  -3ديمتيل
آمينوپروپيل کربوديايميد هيدروکلريد و نرمال هيدروکسي
سوکسينايميد در محيط آبي انجام شده است .در روش دوم يعني
واکنش آمونيمکافت( )4گروههاي متيلاستري ،کتيرا و تيرامين
به محيط متانول افزوده شده و به مدت چند شبانه روز هم ميخورند
تا پيوند زني گروه آميني تيرامين به گروه متيل استر کتيرا انجام شود.
جداسازي ساده فراوردهها با سانتريفيوژ و عدم نياز به واکنشگرهاي
گرانقيمت ،حسن اين روش نسبت به روش عاملدارسازي
از جايگاه کربوکسيلي است [ .]47در فرايند تشکيل هيدروژل،
آنزيم هرسراديش پراکسيداز موجب تجزيه پراکسيد هيدروژن
به راديکالهاي پراکسيد ميشود .راديکالهاي تشکيل شده

به اتم هيدروژن هيدروکسيل فنولي حمله ميکنند و در نتيجه
موجب تشکيل جايگاه واکنشپذير راديکال آزاد بر روي گروههاي
تيراميني روي ساختار کتيراي عاملدار ميشود .در ادامه با تشکيل
پيوند غير اشباع دوگانه بين اتم اکسيژن راديکال آزاد و کربن
کناري ،راديکال آزاد ايجاد شده با يکي از دو اتم کربن داراي
موقعيت اورتو ايزومر ميشود .در نتيجهي واکنش ديمريزه شدن
بين ساختارهاي راديکالي ياد شده ،پيوندي کواالنسي تشکيل
ميشود .با تشکيل چندين پيوند کواالنسي ديتيراميني بين
زنجيرههاي پليمر عاملدار ،شبکه سه بعدي هيدروژل شکل ميگيرد.
زمان ژل شدن هيدروژل ياد شده ،قابل تنظيم در زمان
کمتر از يک دقيقه و درجه تورم تعادلي هيدروژل ،در محدوده
 3000-1000درصد بوده است [ .]10همچنين بيش از %70
سلولهاي مزانشيمي بارگذاري شده در هيدروژل پس از  49ساعت
گرماگذاري قابليت حيات خود را حفظ کردهاند [ ]10و تمايز
برونتني سلولهاي مزانشيمي کپسول شده در هيدروژل به
سلولهاي غضروفساز پس از  11روز گرماگذاري در حضور
عاملهاي بيوشيمايي محرک تمايز رخ داده است [ .]1بر طبق
نتيجهها ،هيدروژل ياد شده به خصوص پس از آميزهسازي کتيرا و
ژالتين عاملدار ويژگيهاي رهايش داروي قابل قبولي نشان داده
است [ .]49با دانستن دخالت واکنش راديکال آزاد در شبکهاي شدن
کتيراي عاملدار و همچنين توانايي پرتوهاي يونساز در ايجاد
راديکال آزاد بر روي گروه فنولي ،توکل و همکاران در سال  1016ميالدي
از پرتودهي الکتروني محلول کتيراي عاملدار با گروه تيراميني
براي تهيه هيدروژل استفاده کردند .مهمترين ويژگي اين روش،
تهيه هيدروژل سترون همراه با فرايند شبکهاي شدن و بدون نياز
به واکنشگرهاي شيميايي براي شبکهاي کردن است [.]50
کياني و همکاران [ ]53 ,51در سال  1011ميالدي با روش پخت
در حضور عاملهاي شبکهاي کننده گليسيرين ،اتيلن گاليکول،
ترياتيلنگاليکول و گلوتارآلدهيد ،غشايي هيدروژلي از کتيرا تهيه
و رفتار تورمي غشاي تهيه شده را مطالعه کردهاند .نتيجههاي
مطالعههاي آنها نشان ميدهد در صورت کنترل ميزان آب
موجود در غشا در محدوده  %10وزني حتي در حالت بدون حضور
عاملهاي شبکهاي کننده ،پخت غشا در دماي  110درجه موجب
شبکهاي شدن ميشود .غشاي تهيه شده ميتواند براي استفاده
در رهايش دارو يا ديگر کاربردهاي مهندسي پزشکي ارزيابي شود.

)3( In-situ Forming Hydrogel
)4( Ammonolysis

)1( Tavakol
)2( Tyramine
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در مطالعهاي براي تهيه ابرجاذب ،با روش پليمريزاسيون
اکسايش کاهشي با آغازگر سريکآمونيومنيترات( ،)1پليآکريلونيتريل()1
به زنجيره اصلي کتيرا پيوند زده شده است .پليمر اصالح شده
پس از ايجاد اتصالهاي عرضي توسط واکنش هيدروليز قليايي،
به عنوان سوپر جاذب مورد استفاده قرار گرفته است [ .]7همچنين
در مطالعهاي ديگر تهيه شبکه درهم تنيده کتيرا ـ پلياتيلن اکسيد
با تابش گاما انجام شده است .در اثر تابشدهي ،وزن مولکولي کتيرا
کاهش يافته و از طرف ديگر شبکه اتصالهاي عرضي پلي اتيلناکسيد
شکل گرفته است .آميزهسازي با کتيرا موجب افزايش درصد ژل،
تورم پذيري و ظرفيت جذب آب هيدروژل شده است [.]73
مطالعههاي ديگري نيز در زمينه تهيه هيدروژل ،سوپرجاذب،
پالستيکهاي زيستي و  ...با استفاده از کتيرا انجام شده که
با توجه موضوع مطالعه به شرح آن پرداخته نميشود .
تا کنون مطالعههاي زيادي بر روي برهمکنش
پليساکاريدهاي آنيوني با پروتئينها براي تهيه هيدروژل و به ويژه
نانوذرههاي کامپوزيتي انجام شده است .کمپلکس شدن کتيرا يا
بخش محلول آن با با بتاالکتوگلوبين تاکنون موضوع تعدادي از
پژوهشها بوده است [ .]70 ,74با توجه به نتيجههاي اين مطالعهها،
در محدوده  pHمناسب در حدود  ،4/5برهمکنش الکترواستاتيک
بين پليمرهاي ياد شده بيشتر شده و ميتواند براي تهيه نانو يا
ميکروذرهها استفاده شود .با دانستن اين مسئله که به دليل وجود
گيرندههاي شناسايي کربوهيدراتها در سطح سلولها ،کتيرا
با داشتن مونوساکاريدهاي فوکوز ،زايلوز و گاالکتوز در شاخههاي
جانبي ميتواند به عنوان يک گزينه مناسب براي رهايش هدفمند
مورد مطالعه قرار گيرد ،فتاحي( )3و همکاران [ ]76از برهمکنش
يوني براي تهيه نانوذرههاي کامپوزيت اليگو کيتوسان ـ کتيرا
در محيط آبي استفاده و نانوذرههاي تهيه شده را به عنوان ناقل ژن
ارزيابي کردند .کمپلکس نانوذرههاي ياد شده با ديانآ( ،)4بازدهي
باالتري نسبت به کمپلکس کيتوزان ـ ديانآ براي انتقال ژن
به سلولهاي  Helaو  HepG2نشان داد .دليل اين امر به کمپلکس شدن
ضعيفتر با ديانآ نسبت داده شده است .کاهش انتقال در حضور
گاالکتوز نشان دهنده عملکرد اختصاصي اندوسايتيز تسهيل شده
توسط گيرنده نانوذرههاي ياد شده است .اين ويژگي ميتواند

خواجوي( )7و همکاران [ ]69از روش خشک کردن انجمادي
بدون استفاده از ماده شبکه اي کننده براي تهيه داربست الياف
کتيرا استفاده کردند .بدين ترتيب که پس از تهيه هيدروکلوئيد
کتيرا ،نمونه توسط خشک کن انجمادي خشک شده است.
مطالعههاي اين گروه نشان داد که در حين فرايند خشک شدن
انجمادي مناطق بلوري موجود در ساختار کتيرا حذف و بدين ترتيب
قدرت جذب آب در اين ساختار افزايش مييابد و از طرف ديگر
با تشکيل داربستي از الياف نازک و نانوالياف با قطر  1-0/3ميکرومتر،
مقاومت خمشي کتيرا افزايش و انعطافپذيري افزايش مييابد.
در مطالعه ديگري تهيه نانوفيبرهاي کامپوزيتي از آميزه کتيرا
و پليمرهاي سنتزي مانند پليوينيل الکل و پلي اي-کاپروالکتون
با روش الکتروريسي( )9بررسي شده است .با توجه به وزن مولکولي
باال و گرانروي زياد محلول کتيرا تهيه نانوفيبر از کتيرا مشکل است
و از طرف ديگر وجود دافعه زياد بين زنجيرههاي کتيرا به دليل
وجود تعداد زيادي مونومر آنيوني و کربوکسيلي در ساختار
از گيرافتادن زنجيرههاي کتيرا جلوگيري ميکند .براي توسعه
اين ويژگيها ،از محلول آميزه فيزيکي کتيرا و پليوينيل الکل يا
پلي اي ـ کاپروالکتون براي تهيه نانوفيبر استفاده شده است.

)5( 3-Aminopropyltriethoxysilane

)1( Ceric Ammonium Nitrate

)6( Quercetin

)2( Polyacrylonitrile

)7( Khajavi

)3( Fattahi

)8( Electrospinning

))4( Deoxy Ribonucleic Acid (DNA

مروری

براي انتقال هدفمند به سلولهاي داراي گيرنده قند استفاده شود.
همچنين روشهاي ديگري براي تهيه نانوذرههاي هيدروژلي
با شبکهاي کردن کتيرا بررسي شده است .براي نمونه در مطالعهاي
از -3آمينوپروپيلترياتوکسيسيالن( )5و عاملهاي شبکهساز
گلوتارآلدهيد ،پليوينيل الکل و گليسيديل اتر براي تهيه نانوذرههاي
هيدروژل مورد استفاده در رهايش دارو استفاده شده است [.]75
آمپيفيل
متاکريالتي
جانبي
پيوندزني شاخههاي
poly(dimethylaminoethylmethacrylate)-polycaprolactone-

) )methylated polyethyleneglycolبه کتيرا روش ديگري بوده
است که براي تهيه نانوذرههاي ميسلي ارزيابي شده است .کوپليمر
پيوندي تهيه شده ،در اثر تغيير  pHدر محيط آبي به شکل
تجمعات ميسلي در آمده و بارگذاري و رهايش داروي کوئرستين()6
در آن بررسي شده است [.]60
ميکروالياف و نانوالياف
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براي افزايش پايداري و مقاومت در برابر آب ،نانوفيبر در حضور
بخار گلوتارآلدهيد شبکهاي شده است .داربستهاي نانوفيبري
تهيه شده براي استفاده در التيام زخم و مهندسي بافت پوست
ارزيابي شده است .نتيجههاي مطالعه نشان داده است داربست
کامپوزيتي کتيرا ـ پلي وينيلالکل در نسبت وزني  30به  70داراي
ويژگيهاي مطلوب فيزيکي و مکانيکي و همچنين داراي خاصيت
ضد ميکروبي بوده و سلولهاي فيبروبالست انساني به خوبي
به آن ميچسبند [ .]61همچنين داربست تهيه شده از محلول
آميزه کتيرا ـ پلي اي-کاپروالکتون در نسبت وزني  1/5به  3داراي
شکل و ويژگيهاي دلخواهي است .هر چند نانوفيبر کامپوزيت کتيرا
نسبت به نانوفيبرهاي تهيه شده از پليمرهاي مصنوعي ياد شده
ويژگيهاي مکانيکي ضعيفتري نشان داده است ولي موجب
افزايش آبدوستي ،فعاليت ضد ميکروبي و همچنين چسبندگي
سلولي شده است .همچنين افزودن کتيرا موجب کاهش شديد قطر
نانوفيبرها در مقايسه با نانوفيبر تهيه شده از پلي اي ـ کاپروالکتون
شده است [.]66

در چند سال اخير مطالعاتي در جوامع دانشگاهي و پژوهشي،
به ويژه در ايران ،براي شناخت بهتر اجزاي تشکيل دهنده،
ساختار و ويژگيهاي گوناگون کتيرا و ويژگيهاي هيدروکلوئيد کتيرا
و همچنين گسترش کاربرد اين ماده به ويژه در زيستپزشکي
انجام شده است .به صورت يک نتيجه کلي اين صمغ در مقايسه با
پليمرهاي زيستي ديگر مورد استفاده در زيستپزشکي از نظر
قدرت جذب و نگهداشت آب قابل رقابت بوده و داراي
زيستسازگاري مناسبي ميباشد و افزون بر اين به دليل داشتن
مونوساکاريدهاي خاص در ساختار در کاربردهاي خاص مهندسي بافت
و رهايش ژن و دارو قابليت يگانه دارد و به جاست
که به عنوان يک ماده مطلوب مورد ارزيابي بيشتر قرار گيرد.
از سوي ديگر به علت ساختار شاخهاي و غير منعطف و همچنين
نبود توانايي تهيه محلول با غلظت باال به دليل گرانروي باالي محلول،
بيشتر شبکههاي سه بعدي تهيه شده از اين ماده در مقايسه با ساير
پليمرهاي طبيعي داراي ويژگيهاي مکانيکي مناسبي نيستند.
در استفاده از کتيرا براي زيستپزشکي و کاربردهاي ديگر توجه به
چند نکته داراي اهميت است .نخست اينکه نياز به مطالعههاي
ساختار شناسي و خصوصيتسنجي پيش از استفاده در موارد ويژه
ضروري به نظر ميرسد .دوم اين که بسياري از ويژگيها مانند حالليت،
نسبت جزء محلول به نامحلول ،ترکيب درصد مونوساکاريدها و
درجه متوکسيالسيون و استيالسيون و در نتيجه رفتار گرانروي و
کشش سطحي ،شدت انجام واکنش شيميايي ،مقاومت در برابر
پرتوها و امواج تخريب کننده ساختار ،برهمکنش با مواد گوناگون
از جمله يونهاي فلزي و پروتئينها و بسياري ديگر از ويژگيها
در صمغ بهدست آمده از گونههاي گوناگون کتيرا متفاوت ميباشد.
اين مسئله در حالي است که بسياري از پژوهشها بدون توجه به
تفاوت بسيار زياد در ويژگيهاي کتيراي بهدست آمده از
گونههاي گوناگون گياه ترشح کننده اين صمغ انجام شده است.
بنابراين در مطالعههاي بعدي و در کاربرد اين صمغ در صنايع
گوناگون بايستي با دقت به گونه و ويژگيهاي آن توجه نمود.
در پايان اين که با توجه به ويژگيهاي دلخواه ارزيابي شده و
همچنين روند افزايشي مطالعههاي انجام شده بر روي کتيرا،
به نظر ميرسد اين ماده در آينده ميتواند به عنوان يک جايگزين
اميدوار کننده براي برخي پليمرهاي طبيعي و مصنوعي در کاربردهاي
زيستپزشکي مورد استفاده قرار گيرد.

)3( Moghbel

)1( Fayazzadeh

درمان زخم
()1

فياض زاده و همکاران از مطالعههاي درونتني روي موش
آزمايشگاهي براي مشخص شدن اثر درماني کتيرا در بهبود زخم
استفاده کردند .اين پژوهشگران با پوشاندن زخم موشها
با اليهاي از هيدروکلوئيد کتيرا و مقايسه آن با نمونه شاهد،
به اين نتيجه رسيدند کتيرا موجب افزايش سرعت بهبود و بسته شدن
زخمها و همچنين موجب بهبود تشکيل بافت گرانوله و بازسازي
مخاطي( )1ميشود [ .]13همچنين مطالعه انجام شده توسط
مقبل( )3و همکاران بر روش خوکچه آزمايشگاهي ،اين نتيجهها را
تأييد ميکند [.]67
نتيجهگيري

با توجه به ويژگيهاي دلخواه و سابقه کاربرد کتيرا در پزشکي،
ايجاد فرصتهاي جديد استفاده از اين ماده در پزشکي و
زيستپزشکي امکانپذير به نظر ميرسد .الزمه اين امر کسب
دانش کافي در مورد ويژگيهاي اين ماده و انجام مطالعههاي
جامع براي بهبود ويژگيها و ايجاد زمينههاي جديد کاربرد
براي اين صمغ است .همانگونه که در بخشهاي پيشين اشاره شد،

)2( Epithelial Regeneration
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