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 الملخص

تقوم ل الوظيفيبغرضها  لتفيلي تحسين خواص الضمادات الجراحية إ تهدف الدراسة الحالية
قد تؤدى إلى  التيجروح القدم السكرى قبل حدوث أى مضاعفات للقدم  التئامسرعة  بدورها في

معالجه ببعض األساليب التنفيذية المختلفة تساعد طبية بترها، وذلك عن طريق إنتاج ضمادات 
إكساب بعض الخامات تحت التجربة خواص  والعمل علىعالج جروح وقرح القدم السكرى  في

 لنانو والكيميائية والفيزيقية الموروفولوجيه الخواص دراسةالبيولوجية وذلك عن طريق  األلياف
 –كتان  – (قطن الخيط خامةدراسة تأثير تغيير نوع و. الفضة ونانو الحيوى الزجاج بورات

لضمادة قرح القدم السكرى وذلك  الراحةوخواص  الوظيفية) على الخواص رميكرو فيببوليستر 
هذا  المنتجة، الضمادةوتحديد فاعلية هذا المتغير على خواص  الضمادةجودة هذه  لتقدير معيار

بوجه عام مع تثبيت  الطبية الضمادةتصنيع  فيمن هذه الخواص  االستفادةإلى إمكانية  باإلضافة
  نوع التركيب النسجى المستخدم وهو الهنيكوم.

 التئاموتساعد بدرجه كبيره على  عالية ةذات جود ةإنتاج ضمادات طبي فيأهمية البحث وتكمن 
من  الجرحبذلك تقوم بوقاية  وهي البكتيريحماية الجرح من التلوث  فيجروح وتساعد أيضا" ال

الضمادات المعالجة بتقنية  لتوفيرآثار جانبيه وكذلك  أيوليس لها  اإلصابةالتعرض لمضاعفات 
  .االقتصادية التكلفةوتقليل  محليا يالنانو تكنولوج

تحت  المنتجة الضمادةلخواص  المعملية االختباراتبعض إجراء  لى هذه االهداف تمل إووللوص
نوع  فيوهو متغير  البحثيوعالقة هذه الخواص بالمتغير  المختلفةالبحث وذلك لتحديد خواصها 

وبعض المتغيرات فى أسلوب التجهيز مثل  فيبر)ميكرو بوليستر  –كتان  – (قطن اللحمةخيط 
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تم  التجهيز فقدتركيز مادة  الحيوي) ونسبةنانو بورات الزجاج  – الفضةهيز (نانو نوع مادة التج
 Eللبكتريا من النوعين  الضمادةمدى مقاومة  –المعالجة سمية العينات قياس(اختبارات عمل 

COLI , Staphylococcus – قياس الوزن) - قياس السمك  
 هي الفضةبنانو  والمعالجة هنيكومالنسجى عينة الكتان ذات التركيب ن وقد توصلت النتائج إلي أ

إلى مجموعه من أيضاً  الدراسةوتوصلت الوظيفية، جميع الخواص لإلتئام الجرح  عينه فيأفضل 
ولذلك يجب  الطبيةالنتائج تعتمد على معايير علميه وقياسيه تساعد على تطوير الضمادات 

  .منافسا" لنظيره المستورد المصريج لجعل المنت النسجيةمع الصناعات  البحثيةتتضافر الجهود 
  الكلمات المفتاحية

   الضمادات الطبية  -  النانو تكنولوجي
  مقدمة

 التي للعملة اآلخر الجانب هو العادية الحياة في النانو واالستفادة من علم النانوية المواد تطبيق
 الذرات سلوك حول التخصصات متعددة جديدة نظر وجهة أنشأت وقد. العلمي التقدم تعكس مدى
 جوانب من العديد على مثيل له يسبق لم فهم إلى أدى مما جدا، صغير نطاق على والجزيئات

 النانوية المواد هذه وتوفر. قبل من يتصورها لم األساسية خصائصها عن كاملة ومعرفة المسألة
 يرة،األخ اآلونة وفي ،(Jesline.A, and et al,2015) المختلفة المجاالت في مبتكرة حلول
 مواد إلنشاء النانوية المركبات في العضوية غير النانوية الجسيمات الستخدام كبير اهتمام أولي
 وخاصة التكنولوجية، المجاالت مختلف في المواد هذه وتستخدم. للميكروبات مضاد نشاط ذات
 هذه بين ومن ) (Ladj R, Bitar A,and et al,2015 الحيوية التكنولوجيا مجال في

 والذهب والمغنيسيوم والتيتانيوم والزنك النحاس واعدة، األكثر النانو في المعدنية اتالجسيم
 المعدنية، النانوية الجسيمات عرفت ، وقد ،(Jesline.A, and et al,2015) والفضة
، الدقيقة الكائنات من واسعة مجموعة على قوية سامة آثارا الفضية النانوية الجسيمات وخاصة
 واسع نطاق على الفضة استخدمتللميكروبات  المضادة الطيف واسعة ئصالخصا هذه وبفضل

 أظهرت وقد. قرون ،  لعدة البيئي التطهير عمليات من وغيرها الحيوية الطبية للتطبيقات
 أيون مستوى من انخفاض األول المقام في تتأثر والميكروبات الخاليا أن األولية الدراسات

 Guzman M, Dille J, Godet S[الصغر  متناهية ماتالجسي من يصدر ) الذي(+Ag الفضة

(2012(-  Zeljka D. ,2018 [.  
  مشكلة البحث
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لمقاومة البكتريا والميكروبات والتي معالجة الطبية الضمادات التتمثل مشكلة البحث في ندرة 
يكون في أشد الحاجة اليها مرضي القدم السكري وذلك لصعوبة التئام جروح وقروح أقدامهم 

لمواكبة التطور  وهذا كان دافعاً االصابة،في مضاعفات  إلى ويؤدي يؤثر عليهم سلباًمما 
علي الضمادات الطبية لتحسين خواصها  يالنانو تكنولوجالمعالجة بتقنية  التكنولوجي، وتطبيق

  الوظيفية 
  ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت االتية 

 الطبية؟ الضمادة وجودة خواص ىعل اللحمة خيط خامة نوع اختالف تأثير ما •

 للضمادة الوظيفيةالخواص على  الحيوينسبة تركيز نانو بورات الزجاج اختالف ما تأثير  •
  الطبية؟

 ؟الطبية للضمادة الوظيفيةالخواص على  الفضةتركيز نانو  نسبةما تأثير اختالف  •
 

  أهداف البحث

للضمادات الطبية لتفي بالغرض تطبيق المعالجة بتقنية النانو تكنولوجي دراسة امكانية  •
 الوظيفي

 محل الدراسة يةالطبلضمادات الوظيفية ل وتحسين الخواصرفع كفاءة  •

  الوظيفيبالغرض  تفيللضمادة الطبية للخيط اللحمة الوصول إلى أفضل نوع خامه  •
بـالغرض   نانوية محل الدراسة لمعالجة الضمادة الطبيـة لتفـي  الوصول إلى أنسب مادة   •

  الوظيفي
 تفـي للمواد النانوية محل الدراسة لمعالجة الضمادة الطبية لأفضل نسبة تركيز صول الي الو •

  الوظيفيبالغرض 
  همية البحثأ

تجهيز صناعة الضمادات بحاث تكنولوجيا النانو في مجال العلمية لتطبيق اقنيات تمواكبة ال •
 الطبية 

 وتحسين خواصها الوظيفيةتطبيق تكنولوجيا نانو الفضة على الضمادات الطبية لرفع كفاءة  •

على الضمادات الطبية لرفع كفاءة وتحسين انو بورات الزجاج الحيوي تطبيق تكنولوجيا ن •
  خواصها الوظيفية

تقليل  بهدفآثار جانبيه  أيليس لها توفير ضمادة طبية محلية معالجة بالنانو تكنولوجي   •
 .االقتصادية التكلفةالمستورد وتقليل 
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  فروض البحث

  الطبية الضمادةوخواص وجودة  خامة حيط اللحمةبين نوع وق ذات داللة إحصائية توجد فر •
والخواص  الحيويبين نسبة تركيز نانو بورات الزجاج توجد فروق ذات داللة إحصائية  •

  الطبية للضمادة الوظيفية
 للضمادة الوظيفيةوالخواص   الفضةبين نسبة تركيز نانو توجد فروق ذات داللة إحصائية   •

  بيةالط
التجهيز  في المستخدمة النانويةالمواد  اختالفتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  •

  .الطبية للضمادة الوظيفيةوالخواص 
  منهج البحث

 المعالجة بتقنية المتغير المستقل (للكشف عن فاعلية  التحليلي التجريبييتبع البحث المنهج  •
) باستخدام الطبية للضمادات وظيفيةال الخواص) على المتغير التابع (تكنولوجي النانو

انتاج ضمادات طبية في  اختالف خامة خيط اللحمة واختالف مواد التجهيز ونسب تركيزها
(  قياس  اختباراتعمل من خالل وتقييم جودة المعالجة   معالجة لتفي بالغرض الوظيفي 

 , E COLIللبكتريا من النوعين  الضمادةمدى مقاومة   – العينات المعالجة  سمية

Staphylococcus – لعينات البحث قياس الوزن)  - قياس السمك 

  حدود البحث

  .الكبرى بالمحلةم النسيج بشركة مصر للغزل والنسيج قس حدود مكانية : •
سداء واحده  قطن من نمرة  أسطوانةسم  وتم تسدية 190نول رايفر دوبى   حدود مادية: •

  إنجليزيترقيم  14/1
العينات محل الدراسة ومعالجتها واجراء االختبارات عليها خالل عام  حدود زمانية :تم انتاج •

  م2017
 عينة البحث

  :وهي البحث تحت المنتجة األقمشة إنتاج فى للحمه خيوط أنواع ثالث استخدام تم
  دنير 150/288/1 نمرة رالميكرو فيب البوليستر )1

  كتان% 100 مبيض 36 نمرة الكتان )2
  إنجليزي 24 نمرة مسرح قطن )3

  %4 بنسبة إنجليزي 24 بنمرة قطن -ليكرا إضافة تم وقد



5 

 

 -% 0.05 -% 0.01 ى(نانو الفضة  بتركيز: بتقنية النانو  ةللمعالجتم استخدام مادتين 
  )% 2 - %1 -%0.5(نانو بورات الزجاج الحيوي بتركيز  ) و 0.1%

  أدوات البحث:

  تتمثل أدوات البحث في اآلتي:
  طبية القماش المستخدم لعمل الضمادة ال )1
  جسيمات نانو الفضة )2
  جسيمات نانو بورات الزجاج الحيوي  )3
  فئران التجارب  )4
  أدوات الغيار والتشريح )5
 آلة تصوير )6

مدى مقاومة   –  ةالجلدي البشريةعلى الخاليا  السميةإختبارات (  قياس مدى نشاط  )7
 - قياس السمك – E COLI , Staphylococcusللبكتريا من النوعين  الضمادة

  )قياس الوزن
  مصطلحات البحث:

 المجهريةهى تقنية المواد المتناهية فى الصغر وتعرف أيضا بالتكنولوجيا  :النانو تكنولوجي
  )2017عال يوسف وآخرون ( .الدقيقة
  هو واحد من المليار من المتر :النانو

أو للضغط على  او ربط وهي أية مادة تُستعمل لتثبيت  رباطا طبيا هي :  الضمادات الطبية 
أو لرفع وتعليق العظام  النزف لتمنع تلوث الجرح أو تُستعمل ضاغطًا لوقفإصابة  موضع 

  .)موسوعة ويكبيديا  (المكسورة
  الدراسات المرتبطة:

تصميم أقمشه تصلح إلعادة  إلى الدراسةهدفت  ) 2009  مروة عاطف على عبداهللا(دراسة  
 الدراسةوقد توصلت ، دعيمعشر ووضع مواصفات تالءم عملية الت واالثني للمعدةبناء (دعامه) 

ثم  2/2على قيمه للشغل المبذول للقطع يليه السن الممتد أ حقق 1/1تركيب الساده ان  إلى
 تأثيرنتاج عينات البحث كان لها إل المستخدمة النسجيةختالف الخامات إن أوجد  التقليدية الشبيكة

 لخامتي بالنسبة على حده أما نتاج العينات كالإفى  المستخدمة النسجيةكبير باختالف التراكيب 
  . )5(هما لنمو خاليا حيه جديدهزالزجاج والبوليستر / ليكرا فإن تحفي
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تكنولوجى  إلى االستفادة من تقنية النانو الدراسةهدفت ) 2016سالي أحمد العشماوي  (دراسة 
م جسيمات لمالبس الرياضيين الداخلية، وقد أجريت الدراسة باستخدا الوظيفيفى تحسين األداء 

ميكروجرام / مل ) لمعالجة أقمشة  50/  30/  10بثالثة تركيزات مختلفة ( ةالنانو متريالفضة 
الريب ) ثم  – الجرسية - % بثالثة تركيبات بنائية هى (االنترلوك 100تريكو اللحمة قطن 

نفاذية  - ء نفاذية األقمشة لـلـهوا -إجراء االختبارات المعملية المتمثلة فى: وزن المتر المربع 
مقاومة البكتيريا وذلك لمعرفة التغير فى خواص األقمشة  - مقاومة االنفجار  -األقمشة للماء 

المعالجة ولتحديد أفضل التراكيب البنائية وتركيز نترات الفضة النانومترية ، وقد أظهرت النتائج 
مقاومة البكتيريا  أن معالجة األقمشة محل الدراسة بجسيمات الفضة النانومترية يكسبها خاصية

ومن ثم تكون مالئمة لحماية الرياضيين من اإلصابة باألمراض الجلدية مقارنة باألقمشة الداخلية 
غير المعالجة . وقد أسفر البحث عن أن أفضل التراكيب البنائية التى تحقق خواص األداء 

بتركيز  ةالنانو متريالوظيفى لمالبس الرياضيين الداخلية هو (الجرسية المعالج بجسيمات الفضة 
النانو ميكروجرام / مل ) وأن أقل التراكيب البنائية هو الريب المعالج بجسيمات الفضة  30(

  .)ميكروجرام / مل 30بتركيز ( ةمتري

تطوير ضمادات جروح ذكية  هدفت الدراسة الى )2016خرون وآإبراهيم الشربيني ( دراسة
بالقدرة على مراقبة البيئة  ها من مستشعراتبما لدي كثر فاعلية لمرضى السكري، تتميزوأ

المحيطة بالجرح والتحكم في مكوناتها مثل نسبة الرطوبة، ودرجة الحموضة، مع تمرير القدر 
 المناسب من الدواء للمريض وفق الحاجة.

تعمل هذه الضمادات الذكية على تنبيه المريض عند اكتمال التئام الجرح بتغيير لونها بشكل كما 
والذي من الصعب تحققه عند تغطية الجرح بواسطة الضمادات التقليدية، وذلك دون  تلقائي،

تغيير الضمادات مرارا وتكرارا، وهي عملية باإلضافة لكونها مؤلمة للمريض قد تزيد من خطر 
تجاوزت  البكترياالنانوية كفاءة عالية في مقاومة وقد حققت جميع الجزيئات ، العدوى الميكروبية

التي تشتمل  NFs ظهورا إيجابيا واعدا كما أظهرت النتائج أيضا أنالنتائج أظهرت ٪ ، و94
يمكن أن تكون المرشح الواعد لشفاء الجروح بشكل  المحسنة والمحملة بالليسيثين NPS على
  .فعال

التعرف على معلومات طالبات  هدفت الدراسة الى ) 2017رون خعال يوسف وآ(دراسة
الجهاز التناسلي ودراسة المشاكل الصحية الناتجة عن سوء استخدام  الجامعة اتجاه عدوي

،وكان من نتائج الدراسة وجود فروق في درجة وعي الطالبات بالنسبة لدور المالبس  المالبس
  في الوقاية من عدوى الجهاز التناسلي
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 هدفت الدراسة الي انتاج حفاضات صحية) 2017عبد الرحمن عبد الجواد وآخرون (دراسة 
معالجة لتصبح مضادة للجراثيم ومزيلة للروائح لحل مشكلة مرضى سلس البول ،حيث ان هؤالء 

البول سواء االطفال او المسنين ونظرا الن الحفاضات خروج التحكم في  ال يستطيعونالمرضى 
لفترة طويلة مما الممتص في الحفاظة يبقى دافئا  تحتفظ بالبول وتبقي مالصقة للجسم فان البول

تكسير اليوريا الي امونيا من خالل وهذه البكتريا قادرة على  يالبكتيرر جو مناسب للنمو يوف
تنتج رائحة كريهة فقط بل ايضا تزيد من الرقم الهيدروجيني للوسط  انزيم اليورياز ،واالمونيا ال

 منتتكون مما يؤدي الي ضرر بالجلد ويسبب الطفح الجلدي فتم انتاج حفاضات ذات طبقة واقية 
 هذهلحل  رالنانو فيب النتاج السليلوز المغزول كهربائيا/خالت اللجنين/ مركب ثنائي النحاس

  )aminophenylcholorothiazoleامينو فينيل كلورو زاثول ( حيث ان مشتقاتالمشكلة 
 اللجنين  اسيتات / السليلوز ألياف وكانت. للجراثيم قاتل نشاط إلنتاج النحاس ملح مع تتفاعل

 سمحت matric في للجنين وجود. المختلفة الوزن نسب في الغزل الكهربائي طريق عن تنتج
 النانو ألياف النحاس في  وحصر مركب وصفت تم. ، النشطة المكونات في التحكم إلطالق
 سلوك في التحقيق تم الحرارية ، ذلك إلى باإلضافة. SEM باستخدام - Lig / Cu/  المركبة

 التفاضلي الضوئي المسح وكذلك) TGA( الحراري الوزني لالتحلي طريق عن األلياف هذه
 ضد للبكتيريا المضاد نشاطه تقييم وتم النانو لنظام النحاس مركب تحميل تم). DSC( المسعر
 و الذهبية العنقودية لبكترياا مثل ، حفاضاتال في تنمو التي للبكتيريا الشائعة الساللة

Pseudomonas aeruginosa.  
هدفت هذه الدراسة الي معالجة العينات محل الدراسة  ) 2017خرون لمان وآاحمد سا (دراسة

الستخدامها في  لألقمشةباستخدام جزيئات الدهب النانوية  بغرض تحقيق الخواص الوظيفية 
) عن GNPsتم معالجة العينات بجسيمات الدهب بحجم النانو (، معالجة مرضى الروماتيد 

) في وجود ثالثي سترات الصوديوم لجزيئات في HAuCL4طريق اختزال كلوريد الدهب ( 
متر ،وتم توصيف جزيئات الذهب المحضرة باستخدام خاصية امتصاص نو) نا25:5نطاق (

وتم استخدام ثالث تركيزات المجهر االلكتروني النافذ ،  TEMاالشعة الفوق بنفسجية واختبار 
ينات فعالية باختبار خاصية مل لتحديد أكثر الع 25-20- 10من جزيئات الذهب النانوية 

الفوق بنفسجية ليتم تطبيقها على اختبار  لألشعةومعامل الحماية  االمتصاص الذري للمادة الفعالة
السمية في المختبر ،تم تقيم السمية للخاليا لجزيئات الذهب المحضرة باستخدام فحص للخاليا 

ستخدام جزيئات الذهب المحضرة وهذه النتائج أكدت أنه يمكننا إ  IC50و MMT الحية من قيم 
  بحجم النانو بأمان في العالج الطبي الذي يالمس الجلد.
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الي تناول دراسة تجريبية لمعرفة  الدراسةهدفت  ) 2017وسام أسامة عبد الرءوف ( دراسة
ستخدامها ان لما لها من خصائص تسمح لنا باكيتوز مدى تأثير معالجة االقمشة بتكنولوجيا النانو

ة المالبس الصوفية والمخلوطة بعد االقمشة القطنية الوبرية قبل وبعد صباغتها واقمش في تجهيز
ان معالجة عينات البحث الوظيفية وتوصلت الدراسة الي  صباغتها وذلك لتحسين الخواص

 – امتصاص الماءكيتوزان حسنت من بعض الخواص وذلك بعد الصباغة مثل (زمن  بالنانو
بزيادة تركيز  اختبار الغسيل) حيث يزداد تحسن تلك الخواص–ب) رط–اختبار االحتكاك (جاف 

كيتوزان يقلل من بعض  النانو كيتوزان ،كما ثبت ان معالجة القماش محل الدراسة بالنانو
  .القطنية الوبرية مثل وزن المتر المربع لألقمشةالخواص 

  تعليق على الدراسات المرتبطة:

بتقنية النانو تكنولوجي و تطبيقها على  بفاعلية السابقة استفادت الدراسة الحالية من الدراسات
االقمشة الطبية والتعرف علي فاعلية بعض الجسيمات المعدنية التي لها نشاط مضاد للميكروبات 
وتقوم الدراسة الحالية بتجريب تقنية النانو تكنولوجي علي عينات البحث بمتغيرات البحث محل 

  الدراسة
  االطار النظري

 Nano Technologyكنولوجي النانو ت

ميتر وهي أصغر وحدة على تصغير حبيبات المادة لتكون دون المائة نانو تكنولوجيا تقوم وه
قياس للبعد أستطاع االنسان قياسها حتى االن وعند تصنيع المواد بحجم النانو فإن التركيب 

اما في خصائص المادة الكيميائي والفيزيائي للمواد الخام المستخدمة في التصنيع تلعب دورا ه
نانوي من المادة ، الطريقة االولى من االعلى الناتجة ،وهناك طريقتان لتصنيع حجم  ةالنانو متري

: وفيها يتم تصغير وحدات البناء حتي مستوي النانوميتر ،والطريقة Top – Downالي االسفل 
ذرات  بإدخالت البنائية : وفيها يتم تكبير الوحداBottom –Upالثانية من االسفل الي االعلى 

او جزيئات فردية في تفاعالت لتكوين مواد كيميائية ومواد بيولوجية ،ثم ادخال هذه المواد في 
  )2017وسام أسامة ،(  مترية بناء مكونات نانو

 إمكانات أن يعني وهذا التخصصات، متعدد جديد مكعل األخيرة اآلونة في النانو علم تأسيس
 من وتعاوني مكثف عمل خالل من إال يتحقق لن مجتمعنا رفاهية سينلتح النانوية المركبات
. والصناعة والعلوم، والمواد والكيمياء البيولوجيا مثل المجاالت، مختلف من والخبراء الباحثين
 وفي. للمجتمع الجديدة المطالب لتلبية جديدة كمواد النانو تكنولوجيا في النانو علم نتائج وتتحقق
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 إحدى والفضة البوليمر جزيئات مع المعدة النانوية المركبات تركيب عدي الحالي، الوقت
  (Zang L,and et.al., 2016)النانوية  للعلوم المتنامية الرئيسية االتجاهات

 نوعها من فريدة وبيولوجية ومادية كيميائية خواصا مترية النانو المعدنية الجسيمات وتظهر
 سطحها نسبة ارتفاع إلى أساسا ذلك ويرجع المجهرية، بنظيراتها مقارنة كبير حد إلى وتغيرت

 المجاالت في مبتكرة حلوال المواد هذه توفر نفسه، الوقت وفي]. Mody v. 2010[ حجمها إلى
 بديلة وسيلة توفر ألنها األغذية، وحفظ المياه، ومعالجة بالطب، المتعلقة والبيئية التكنولوجية

 Praveena SM, Aris AZ[ والفطريات لألمراض ةالمسبب البكتيريا انتشار على للسيطرة

(2015).[ 

  الفضية النانوية الجسيمات
 سامة آثاراان لها  الفضية النانوية الجسيمات وخاصة المعدنية، النانوية الجسيمات عرفت وقد

 المضادة الطيف واسعة الخصائص هذه وبفضل. الدقيقة الكائنات من واسعة مجموعة على قوية
 من وغيرها الحيوية الطبية للتطبيقات واسع نطاق على الفضة استخدمت قدو للميكروبات،

  .)(Zeljka D. 2018   قرون لعدة البيئي التطهير عمليات
. العالية سطحها احةمس بسبب الدقيقة الكائنات مع قوي تفاعل لها الفضية النانوية لجسيماتا

 الحية الكائنات هذه اختراق خالل من البكتيري، السطح تهاجم النانوية الجسيمات هذه فإن وهكذا،
 زيادة وبالتالي الغشاء، سيولة في تغير بسبب الحي للكائن حيوية وظائف تعطيل إلى وتؤدي
  (Mpenyana ,and et.al. 2012)الخلية.  نفاذية

  
 من لكل ويمكن. هيكله في والفوسفور الكبريت على البكتيري الغشاء بروتينات تحتوي

 وظائف وتمنع البروتينات هذه مع تتفاعل أن الفضة أيونات مثل الفضية النانوية الجسيمات
 الفضية النانوية الجسيمات، كما ان الكيميائية المواد هذه مع التفاعل طريق عن النووي الحمض

 إلى وتؤدي البكتيرية الميتوكوندريا في التنفسي الجهاز لسلةس تهاجم ها انيمكن الفضة أيونات أو
  )Le Ouay B, Stellacci F ,2015 (الخاليا. موت

  الجسيمات النانوية اللياف الزجاج

النانو وتطبيق  النشط حيويا لياف الزجاجركز التطورات الحديثة في تطوير واستخدام ات
ووجد ان لتطبيقات الطبية. ا وتوظيفها في ةالسيليكات النانويعليها للحصول على  يتكنولوج

تطبيقات طب  محفز اللتئام كسور العظام، لعظام ،ل كبديل الزجاج الحيوي يمكن استخدامه طبيا 
فإنه يبدأ بالتحلل  الجسم حيويال زجاجال حيث ان عند دخولاألسنان ، وهندسة أنسجة العظام ،



10 

 

وهذا يعني أن الجسم ال يعتبرها مادة غريبة، ويفرز أيونات تتواصل مع جهاز المناعة نوعا ما، 
إن الزجاج الحيوي ، لذا فإنها تلتحم بالعظام واألنسجة الرخوة ويحفز على إنتاج عظام جديدة

يعمل في الواقع بشكل أفضل من عظام المريض نفسها. ويعود هذا، كما وجدنا، إلى أنه يرشح 
، يحدث لدى المريض لبيئة المحلية. لذافي اأيونات الصوديوم ببطء وهو يتحلل ويقتل البكتيريا 

للبكتريا له قدرة على التسمم الخلوي  ألنه تأثير المضاد الحيوي الذي يقضي على العدوى
)Sohel Rana, 2017(  
  

  الميكروبي المضادة للنشاط األقمشة
ة ، وصلت الجسيمات النانوية إلى صناعة النسيج كطريقة إلضافة قيمة إلى المنتجات االستهالكي

تج وظيفي في نهاية من الحصول علىمواد األولية ، مما يعني الخصائص  ذلك لالستفادة منو
المعالجة برفع في حالة جسيمات الفضة النانوية ، ترتبط و ]Lombi E, 2014  العملية [
الخامات  األقمشة القطنية هي أكثر، المضادة للبكتيريا والفطريات  للجوانب االقمشة  خصائص

  ههذ قدرةل   [Xue C.and   et.al,2012] ها بالجسيمات النانوية معالجتشيوعا ل ةالنسيجي
التي تجد االقمشة القطنية وسط  المواد في القضاء على الرائحة الناجمة عن الكائنات الحية الدقيقة

األقمشة القطنية واختبار كفاءتها كعامل  على وبتطبيق نانو الفضة، مثل البكتيريا  مناسب لها
القولونية بنسبة  بكترياالعنقودية الذهبية وال البكترياكمية  يتم تخفيضوجد انه  مضاد للبكتيريا.

تقييم النشاط المضاد للميكروبات لألقمشة تم من ناحية أخرى  و٪ على التوالي. 91و  97
 Staphylococcus) في نوعين من البكتيريامن نانو الفضة القطنية بكميات مختلفة 

aureus و Escherichia coli) ونوع واحد من الفطريات (Candida albicans)  مما ،
ذلك على يمكن تطبيق وتثبيط نمو البكتيريا والفطريات  زيدي نانو الفضة  بزيادةيدل على أن 

 Velazquez.and] .لمرضىل ةمزمنال الجروح لتضميداألقمشة القطنية في المجال الطبي 
et.al,2012]  

  : الطبيالمجال  فياألقمشة  استخدام

تطور وانتشر استخدام األلياف النسجية على نطاق واسع فى األغراض الطبية كمالبس المرضى 
واألطباء وحتى البدائل البشرية لألوعية الدموية وصمامات القلب ودعائم الجهاز الدورى إلى 

جهاز جانب استخدامات أخرى خاصة فى الفك واألسنان وطب العيون وكذلك مرشحات الكلى و
وتعتبر األقمشة الطبية أحد مجاالت األقمشة  إلى غير ذلك من االستخدامات الصناعيالقلب 

  )2000-األقمشة التقنية" محمود محمدالصناعية والتى يطلق عليها أيضاً "
  تصنيف األقمشة الطبية:
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ط تعددت وتنوعت المنتجات النسجية وخاماتها المستخدمة فى المجاالت الطبية بدءاَ من خيو
الجراحة واألقمشة الجراحية البسيطة الخاصة بعمليات النظافة واألقمشة العازلة المستخدمة فى 
الحماية من التلوث فى غرف العمليات الجراحية وحتى المنتجات معقدة التركيب مثل المنتجات 
 المستخدمة فى مجال بدائل العظام ومن ثم ظهرت أهمية التصنيف لهذه المنتجات النسيجية. (

  )2011- مروة حسن 
  ل البيولوجى:تصنيف األقمشة الطبية علي اساس قدرتها على للتحل  
ألياف تتحلل بيولوجياً : هى تتحلل خالل شهرين أو ثالثة بعد زراعتها بالجسم مثل القطن  -أ

  يوريثان. والبوليوالفسكوز 
زراعتها بالجسم مثل ألياف ال تتحلل بيولوجياً : هى تحتاج ألكثر من ستة أشهر لتتحلل بعد  -ب

  )2004 -علي احمد  البوليستر والبولى أميد والبولى بروبلين وألياف الكربون. (
  :Wound careالضمادات الجراحية  

يعتمد شفاء الجروح على تناول العقاقير الطبية وأيضاً على إستخدام الضمادات الجراحية 
ند إزالتها وقدرتها على البقاء على سطح المناسبة التى تتميز بسهولة اإلستخدام وال تسبب ألم ع

الجرح لفترة طويلة مع تقليل عدد مرات تغير الضمادات وهناك أشكال متنوعة للضمادات 
  )2010  -نشوى مصطفىالجراحية لتناسب الجروح المختلفة. (

  الشروط الواجب توافرها فى الضمادات الجراحية المثالية :

  الغريبة والكائنات الدقيقة بعيداً عن الجرح.مقاومة التلوث بواسطة حجز األجسام  - 1
  أن تمد سطح الجرح بالرطوبة الالزمة.  - 2
  سهولة إزالتها دون أن تسبب أى أذى أو ألم. - 3
  )2007- هبة خميس حماية الجروح من االحتكاك والمساعدة على سرعة الشفاء. ( - 4

  
  -الخطوات اإلجرائيه للدراسه العمليه للبحث :

  -تجه تحت البحث :مواصفات األقمشه المن -1

تحت البحث بأقسام النسيج بشركة مصـر للغـزل    المنتجة األقمشةتم نسج عينات التجارب من 
سداء واحـده    أسطوانةسم  وتم تسدية 190الكبرى بإستخدام نول رايفر دوبى  بالمحلةوالنسيج 

  -ترقيم انجليزى وقد تم نسج العينات على النحو التالى : 14/1قطن من نمرة 
  -م إنتاج هذه األقمشه بالمتغيرات األتيه:وقد ت

  أوال" نوع خيط اللحمه  المستخدم:
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  تحت البحث وهى : المنتجة األقمشةتم إستخدام ثالث أنواع خيوط للحمه فى إنتاج 
  دنير  150/288/1نمرة  البوليستر الميكروفيبر -1
  % كتان100مبيض  36الكتان نمرة  - 2
 انجليزى 24قطن مسرح نمرة  - 3

  % 4انجليزى بنسبة  24قطن بنمرة  -تم إضافة ليكرا وقد
  العوامل الثابته:

  14نمرة خيط السداء المستخدم قطن نمرة  -      هنيكومالتركيب النسجى  -

 عدد خيوط السداء -     %100نوع خيط السداء المستخدم قطن  -

 %4نسبة خيط الليكرا فى اللحمه -               عرض السداء بالمشط -

  اللحمةات خيط عدد حدف -
  ) مواصفات األقمشه المنتجه تحت البحث1جدول (                  

 نمرة خيط اللحمه التركيب النسجى المستخدم نوع خامة خيط اللحمه رقم العينه

 دنير150 هنيكوم بوليستر ميكروفيبر 1

 24/1 هنيكوم قطن 2

 36/1 هنيكوم كتان 3

 ثالثا" تحضير مواد التجهيز: 

وهى مـادة نـانو    تحضير هذه المواد بالمركز القومى للبحوث قسم الزجاج وقسم النسيج وقد تم
  ونانو بورات الزجاج الحيوى الفضة

تم تثبيت هذه المواد على عينة قماش بقسم النسيج التابع للمركز القومى للبحوث بثالث تركيزات 
ـ  2 -%1 -%0.5مختلفه لنانو بورات الزجاج الحيوى ( زات مختلفـه لنـانو   %) وثالث تركي

  البشريةعلى الخاليا  السمية%) وذلك إلختبار نسبة 0.1 -% 0.05 -% 0.01( الفضة
  -اختبار نشاط السميه على الخاليا البشريه: نتائج

علـى خاليـا الجلـد     الفضةبنانو  المجهزةللعينات  السميةأوال" نتائج إختبار قياس مدى نشاط 
  -البشرية: 

 الفضة نانو من بأعلى تركيز المجهزة بالضمادة سميه تأثير أي يوجد ال أنه) 2( جدول من يتضح
 كانت أعلى نسبه لها هـى  أهلكت التى الخاليا نسبة ألن وذلك الجلدية الخاليا على% 0.1 وهى

 علـى  سامه العينة ستصبح% 35 الهالكة الخاليا نسبة تعدت إذا أما% 35 إلى تصل ولم 26%
  .البشرية الخاليا
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 الجلد خاليا على الفضة بنانو المجهزة للعينات السمية نشاط مدى قياس اختبار ائجنت ) 2جدول (
 البشريه

REMARKS Sample CODE 

10.5 % 0.01 % Ag 

13.2 % 0.05 % Ag 

26 % 0.1 % Ag 

1 % at 100 ppm Dmso 

0 % Negative Control 

عن نسبة  Yالخطى حيث تعبر  اإلنحدار لمعادلة البيانى الرسم وهو) 1( بشكل موضح هو كما و
فهى تعبر عن معامل التحديد (  R2أما  الفضةفتعبر عن نسبة تركيز نانو  Xأما   الهالكةالخاليا 

   0.915معامل اإلرتباط) وقيمته

  
  يه) معادلة اإلنحدار الخطى لتأثير إختالف نسبة تركيز نانو الفضه على الخاليا الجلد1شكل (

) صوره الخاليا الجلديه تحت الميكروسكوب الواقعه تحت تأثير العينه المعالجه 2ويوضح شكل (
) صوره للخاليا الجلديه تحت الميكروسكوب دون 3بأعلى تركيز من نانو الفضه ويوضح شكل (

 أى مؤثر وإذا ما تم المقارنه بين الشكلين فإنه يتم التأكد من أن عينة القماش المجهـزه بـأعلى  
تركيز من نانو الفضه لم تأثر على صحة الخاليا وذلك ألن صورة الخاليا الهالكه تظهر تحـت  

  الميكروسكوب وعليها نقط سوداء دائريه منتشره 

   
 وتأثيرها على الخاليا الحية% 0.1 الفضةبأعلى تركيز نانو  المجهزة الضمادة) عينة 2شكل (

 تحت الميكروسكوب
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  يه تحت الميكروسكوب) الخاليا الجلد3شكل (
لحيـوى  ثانيا" نتائج إختبار قياس مدى نشاط السميه للعينات المجهزه بنانو بورات الزجـاج ا 

  على خاليا الجلد البشريه:

بأعلى تركيـز مـن نـانو     المجهزة بالضمادةتأثير سميه  أي) أنه ال يوجد 3يتضح من جدول (
لك ألن نسبة الخاليا التى أهلكت كانت وذ الجلدية% على الخاليا 2وهى  الحيويبورات الزجاج 

  % 32.1أعلى نسبه لها هى 
نتائج إختبار قياس مدى نشاط السميه للعينات المجهزه بنانو بورات الزجاج الحيوى  )3جدول ( 

  على خاليا الجلد البشريه
REMARKS Sample CODE 

24.3 % 0.5 % s 
23.4 % 1 % s 
32.1 % 2 % s 

1 % at 100 ppm Dmso 
0 % Negative Control 

 

عن نسبة  Y) وهو الرسم البيانى لمعادلة اإلنحدار الخطى حيث تعبر 4و كما هو موضح بشكل (
فهى تعبر عن معامل التحديد  R2أما  الفضةفتعبر عن نسبة تركيز نانو  X الهالكة أماالخاليا 
  فهى تكون معادله دقيقه.0.828) وقيمته االرتباط (معامل

  
  ) معادلة اإلنحدار الخطى لتأثير إختالف نسبة تركيز نانو4شكل(

  بورات الزجاج الحيوى على الخاليا الجلديه
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) صوره الخاليا الجلديه تحت الميكروسكوب الواقعه تحت تأثير العينه المعالجه 4ويوضح شكل (
وره للخاليا الجلديه تحـت  ) ص3بأعلى تركيز من نانو بورات الزجاج الحيوى ويوضح شكل (

فإنه يتم التأكد مـن أن عينـة القمـاش     بينهماالميكروسكوب دون أى مؤثر وإذا ما تم المقارنه 
المجهزه لم تأثر على الخاليا وذلك ألن صورة الخاليا الهالكه تظهر وعليها نقط سوداء دائريـه  

  منتشره.

         
% وتأثيرها 2ن نانو بورات الزجاج الحيوى ) عينة الضماده المجهزه بأعلى تركيز م5شكل (

 على الخاليا الجلديه تحت الميكروسكوب

  -ثانيا" إختبار مدى مقاومة العينات المجهزه للبكتريا :

للبحث وهى دراسة بعض المتغيرات فى أسلوب تنفيذ  الرئيسيةيعتبر هذا اإلختبار من األهداف 
 –بمفرده  الفضةوب التجهيز ( التجهيز بنانو وبعض المتغيرات فى أسل الخامةمثل نوع  الضمادة

ونـانو بـورات الزجـاج     الفضةالتجهيز بنانو  –التجهيز بنانو بورات الزجاج الحيوى بمفرده 
بمعمـل   الالزمـة  المعمليـة تـم إجـراء اإلختبـارات    و الوظيفيةالحيوى معا") على الخواص 

  . القاهرةة بكلية العلوم جامع الدقيقةمركز التحاليل  -الميكروبيولوجي
 للهنيكـوم ) E-Coli( النـوع  مـن  البكتريا مقاومة على الدراسه محل نتائج تأثيرالعوامل -1

  : المجهز والهنيكوم الخام

تأثير ) 6( شكل

  ) E- Coli( النوع من البكتريا مقاومة على الدراسة محل العوامل
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  المجهز والهنيكوم الخام للهنيكوم

  النوع من للبكتريا المجهز الهنيكوم عينات مقاومة يوضح) 4( جدول 

)E- Coli (الميكروسكوب تحت  

  نوع مادة المعالجه

  نانو الفضه  نوع الهنيكوم
نانو بورات 

  الزجاج الحيوى

 الفضةنانو 

ونانو بورات 

  الزجاج الحيوى

  قطن
  

)25(  
  

)23(  
  

)21(  

  بوليستر
  

)21(  
  

)11(  
  

)21(  

  كتان
  

)22(  
  

)19(  
  

)20(  

  أن:) 6( شكل ومن) 4( جدول من ويتضح

المـأخرة   فـى  وتأتى لبوليسترا ثم الكتان يليه للبكتريا مقاومه أعلى أعطى قد القطن قماش •
  الهنيكوم الخام.

بورات الزجـاج   بنانو المعالج يليه للبكتريا مقاومه أعلى الفضة بنانو المعالج القطن أعطى •
   .ونانو بورات الزجاج الحيوى الفضة بنانو المجهز النهايه فى ويأتى الحيوى

 الزجـاج  بورات بنانو لمعالجا يليه للبكتريا مقاومه أعلى الفضة بنانو المعالج الكتان أعطى •
الحيوى ويأتى فـى   الزجاج بورات بنانو المجهز النهاية فى ويأتي معاً الفضةالحيوى ونانو 

 .المأخره بأقل قيمه الكتان الخام

 الزجاج بورات بنانو المعالج يليه للبكتريا مقاومه أعلى الفضة بنانو المعالج البوليستر أعطى •
 فـى  ويأتى الحيوى الزجاج بورات بنانو المجهز النهاية فى تىويأ معاً الفضة ونانو الحيوى
 .الخام للبوليستر قيمه بأقل المأخره
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  -):E Coliتحليل التباين ثالثى اإلتجاه لمقاومة البكتريا (

تم إجراء   E Coliلمعرفة معنوية تأثير العوامل تحت الدراسه على خاصية مقاومة البكتريا 
        Three-way Anovaاه تحليل التباين ثالثى اإلتج

  )E Coli) تحليل التباين لمقاومة البكتريا (5جدول (

 الدالله اإلحصائيه Pالمعنويه المحسوبه  قيمة ف المحسوبه مصدر التغيير

تأثير معنوى بداللة  0.049 3.37 نوع الخامه
0.05 

تأثير معنوى بداللة  0.000 40.18 نوع المعالجه
0.01 

  -اآلتى:) 5يتضح من جدول (

وذلـك   E Coliلنوع الخامه على مقاومة البكتريا من النوع  0.05يوجد تأثير معنوى بداللة  -1
) مما يدل على أن هناك إختالف معنوى ومأثر فى إخـتالف  0.049المحسوبه = المعنويةألن (

  E Coliنوع الخامه على مقاومة البكتريا من النوع 
ختالف نوع مادة التجهيز على مقاومة البكتريا من ال 0.01يوجد تأثير معنوى بداللة   -2 

  ) 0.000وذلك ألن (المعنويه المحسوبه = E Coliالنوع 
  -):E Coliتحليل التباين أحادى اإلتجاه لمقاومة البكتريا (

  ) بين القماش الخام والمجهزE Coli) تحليل التباين أحادى اإلتجاه لمقاومة البكتريا (6جدول (

 ة ف المحسوبهقيم مصدر التغيير
المعنويه 
 Pالمحسوبه 

 الدالله اإلحصائيه

بين القماش الخام 
 والمجهز

36.87084 E-10  1.69     تأثير معنوى
 0.01داللة 

  -) اآلتى:6يتضح من جدول (

بين القماش الخام والمجهز وهذا يسـتدعى  0.01يوجد فروق معنويه ذات دالله إحصائيه بقيمة  
  )T-Testواألخرى بإختبارات ( لعمل مقارنه بين كل مجموعه

 الفضـة ) بين القماش الخام والقماش المجهز بنانو T-TESTعمل إختبار ( -: المجموعه األولى
) يتضح أنه يوجـد فـروق معنويـه  ذات داللـه     7ونانو بورات الزجاج الحيوى ومن جدول (
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بـورات الزجـاج    بين القماش الخام والقماش المجهز بنانو الفضه ونانو 0.01إحصائيه بمقدار 
 الحيوى

 ) بين القماش الخام والمجهزE Coli) تحليل التباين أحادى اإلتجاه لمقاومة البكتريا (7جدول (
  ونانو بورات الزجاج الحيوى الفضةبنانو 

 
 قماش خام

نانو فضه+نانو بورات 

 الزجاج الحيوى

 20 0 الوسط الحسابى

Variance 0 10.5 

Observations 9 9 

  

) بين القماش الخام والقماش المجهز بنانو بـورات  T-TESTعمل إختبار ( -: الثانيه المجموعه
بمقـدار   إحصـائية ) يتضح أنه يوجد فروق معنويه  ذات دالله 8الزجاج الحيوى ومن جدول (

  بين القماش الخام والقماش المجهز  0.01
 بين القماش الخام والمجهز) E Coli) تحليل التباين أحادى اإلتجاه لمقاومة البكتريا (8جدول (

  بنانو بورات الزجاج الحيوى
 

 قماش خام

قماش مجهز 

بنانو بورات 

 الزجاج الحيوى

 14.88889 0 الوسط الحسابى

Variance 0 87.86111 

Observations 9 9 

  
 الفضـة ) بين القماش الخام والقماش المجهز بنانو T-TESTعمل إختبار ( -: الثالثة المجموعة

بين القمـاش   0.01) يتضح أنه يوجد فروق معنويه  ذات دالله إحصائيه بمقدار 9( ومن جدول
  الخام والقماش المجهز بنانو الفضه

 ) بين القماش الخام والمجهزE Coli) تحليل التباين أحادى اإلتجاه لمقاومة البكتريا (9جدول (
  الفضةبنانو 

قماش مجهز  قماش خام 

 بنانو الفضه
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 14.88889 0 الوسط الحسابى

Variance 0 87.86111 

Observations 9 9 

) بين القماش المجهز بنانو بورات الزجاج الحيوى T-TESTإختبار ( عمل-: الرابعة المجموعة
) يتضح أنـه  10ونانو بورات الزجاج الحيوى معا" ومن جدول ( الفضةوالقماش المجهز بنانو 

هز بنانو بورات الزجاج الحيـوى والقمـاش   القماش المج بين 0.05يوجد فروق معنويه بداللة 
  ونانو بورات الزجاج الحيوى الفضةالمجهز بنانو 

) بين القماش المجهز بنانو E Coli) تحليل التباين أحادى اإلتجاه لمقاومة البكتريا (10جدول (
  ونانو بورات الزجاج الحيوى الفضةبنانو الزجاج والمجهز بورات 

قماش مجهز بنانو  

و بورات الفضه ونان

 الزجاج الحيوى

قماش مجهز بنانو 

بورات الزجاج 

 الحيوى

 14.88889 20 الوسط الحسابى

Variance 10.5 87.86111 

Observations 9 9 

والقمـاش   الفضـة ) بين القماش المجهز بنـانو  T-TESTإختبار ( عمل-الخامسة:  المجموعة
فروق  أنه يوجد) يتضح 11من جدول (ونانو بورات الزجاج الحيوى معا" و الفضةالمجهز بنانو 

ونانو بـورات الزجـاج    الفضةوالقماش المجهز بنانو  الفضةالقماش المجهز بنانو  معنويه بين
  0.05 بداللة "الحيوى معا
) بين القماش المجهز بنانو E Coli) تحليل التباين أحادى اإلتجاه لمقاومة البكتريا (11جدول (

  ونانو بورات الزجاج الحيوى الفضةبنانو  والمجهز الفضة

 

قماش مجهز بنانو 

ونانو بورات  الفضة

 الزجاج الحيوى

قماش مجهز 

 الفضةبنانو 

 14.88889 20 الوسط الحسابى

Variance 10.5 87.86111 

Observations 9 9 

والقماش المجهز  الفضة) بين القماش المجهز بنانو T-TESTعمل إختبار ( -:المجموعه السادسه
) يتضح أنه  يوجد فروق معنويه  بين القماش 12و بورات الزجاج الحيوى معا" ومن جدول (بنان

  0.05بداللة   والقماش المجهز بنانو بورات الزجاج الحيوى معا" الفضةالمجهز بنانو 
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) بين القماش المجهز بنانو E Coli) تحليل التباين أحادى اإلتجاه لمقاومة البكتريا (12جدول (
  بنانو بورات الزجاج الحيوى جهزوالم الفضة

قماش مجهز بنانو  

بورات الزجاج 

 الحيوى

قماش مجهز 

 بنانو الفضه

 22.88889 14.88889 الوسط الحسابى

Variance 87.86111 2.861111 

Observations 9 9 

    -):Staphylococcusتأثير العوامل محل الدراسه على مقاومة البكتريا من النوع (

  

 للهنيكـوم ) Staphylococcus( النوع من البكتريا مقاومة على الدراسة محل املتأثير العو

  :المجهز والهنيكوم الخام

تأثير ) 7(شكل 

  ) Staphylococcus( النوع من البكتريا مقاومة على الدراسة محل العوامل

  المجهز والهنيكوم الخام للهنيكوم

  

   النوع من للبكتريا المجهز الهنيكوم عينات ومةمقا يوضح)  13( جدول

)Staphylococcus (الميكروسكوب تحت 

  المعالجةنوع مادة 

  الفضةنانو   نوع الهنيكوم

نانو بورات 

الزجاج 

  الحيوى

ونانو  الفضةنانو 

بورات الزجاج 

  الحيوى
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  قطن
  

)16(  
  

)16(  
  

)15(  

  بوليستر
  

)23(  

 

  
)11(  

  

  
)20(  

  كتان
  

)23(  
  

)19(  
  

)17(  

  
 -اآلتى: )7( شكل ومن) 13( جدول من ويتضح

 القطـن  ثـم  لبوليسترا يليه للبكتريا مقاومه أعلى أعطى قد الكتان قماش أن •
  الهنيكوم الخام النهاية فى ويأتي

بنـانو   المعالج يليه للبكتريا مقاومه أعلى الفضة بنانو المعالج الكتان أعطى •
 الفضة ونانو الحيوى الزجاج بورات بنانو المجهز النهاية فى ويأتى الحيوى الزجاج بورات

  معاَ
 بنانو المعالج يليه للبكتريا مقاومه أعلى الفضة بنانو المعالج البوليستر أعطى •

 الزجـاج  بـورات  بنانو المجهز النهايه فى ويأتى معا" الفضةالحيوى ونانو  الزجاج بورات
  الحيوى

بنـانو   المعالج يليه للبكتريا مقاومه أعلى الفضة بنانو المعالج القطن أعطى •
 الفضة ونانو الحيوى الزجاج بورات بنانو المجهز النهايه فى ويأتى الحيوي الزجاج بورات

 معاَ

  

  -):Staphylococcusتحليل التباين لمقاومة البكتريا (
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تحليل التباين  ءلمعرفة معنوية تأثير العوامل تحت الدراسه على خاصية مقاومة البكتريا تم إجرا
        TWO-way Anovaثنائى اإلتجاه 

   )Staphylococcus) تحليل التباين لمقاومة البكتريا (14جدول (      
 الدالله اإلحصائيه Pالمعنويه المحسوبه  قيمة ف المحسوبه مصدر التغيير

 تأثير غير معنوى  0.240 1.50 نوع الخامه

 0.000 166.83 نوع المعالجه
تأثير معنوى بداللة 

0.01 

  -) اآلتى:14يتضح من جدول (

علـى مقاومـة البكتريـا مـن النـوع       الخامـة معنـوى لعامـل نـوع     تأثير غيريوجد  -1
Staphylococcus ) 0.240= المحسوبة المعنويةوذلك ألن (  

 الختالف نوع مادة التجهيز على مقاومة البكتريا من النوع  0.01بداللة  معنوييوجد تأثير  -2

Staphylococcus ) 0.000= المحسوبة المعنويةوذلك ألن ( 

  -):Staphylococcusتحليل التباين أحادى اإلتجاه لمقاومة البكتريا (

) بين القماش الخام Staphylococcus) تحليل التباين أحادى اإلتجاه لمقاومة البكتريا (15(دولج
  والمجهز

 اإلحصائية الداللة P المحسوبة المعنوية المحسوبةقيمة ف  مصدر التغيير

بين القماش الخام 
 والمجهز

163.8389 E-19   1.7  تأثير معنوى داللة
0.01 

  -) اآلتى:15يتضح من جدول (

القماش الخام والمجهز وهذا يستدعى  بين 0.01بقيمة  إحصائيةيوجد فروق معنويه ذات دالله  
  لعمل مقارنه بين كل مجموعه واألخرى 

 الفضـة ) بين القماش الخام والقماش المجهز بنانو T-TESTعمل إختبار ( -:المجموعه األولى 
د فـروق معنويـه  ذات داللـه    ) يتضح أنه يوج16ونانو بورات الزجاج الحيوى ومن جدول (

   0.01إحصائيه بمقدار 
) بين القماش Staphylococcus) تحليل التباين أحادى اإلتجاه لمقاومة البكتريا (16جدول (

  ونانو بورات الزجاج الحيوى الفضة والمجهز بنانوالخام 
 نانو فضه+نانو بورات الزجاج الحيوى قماش خام 
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 17.88889 0 الوسط الحسابى

Variance 0 3.611111 

Observations 9 9 

) بين القماش الخام والقماش المجهز بنانو بورات T-TESTعمل إختبار ( -:الثانية المجموعة
بمقدار  إحصائية) يتضح أنه يوجد فروق معنويه  ذات دالله 17الزجاج الحيوى ومن جدول (

0.05(  
) بين القماش Staphylococcusيا () تحليل التباين أحادى اإلتجاه لمقاومة البكتر17جدول (

  بورات الزجاج الحيوى والمجهز بنانوالخام 
 قماش مجهز بنانو بورات الزجاج الحيوى قماش خام 

 15.22222 0 الوسط الحسابى

Variance 0 9.194444 

Observations 9 9 

ـ T-TESTعمل إختبار ( -:الثالثة المجموعة  الفضـة انو ) بين القماش الخام والقماش المجهز بن
  0.05) يتضح أنه يوجد فروق معنويه  ذات دالله إحصائيه بمقدار 18ومن جدول (

) بين القماش Staphylococcus) تحليل التباين أحادى اإلتجاه لمقاومة البكتريا (18جدول (
  الفضه والمجهز بنانوالخام 

 قماش مجهز بنانو الفضه قماش خام 

 20.11111 0 الوسط الحسابى

Variance 0 5.361111 

Observations 9 9 

) بين القماش المجهز بنانو بورات الزجاج الحيوى T-TESTعمل إختبار ( -:الرابعة المجموعة
) يتضح أنه يوجـد  19والقماش المجهز بنانو الفضه ونانو بورات الزجاج الحيوى ومن جدول (

   0.05بمقدار  إحصائيةفروق معنويه  ذات دالله 
) بين القماش Staphylococcusالتباين أحادى اإلتجاه لمقاومة البكتريا() تحليل 19جدول (

  الزجاج الحيوى بنانو الفضه ونانو بورات المجهز بنانو بورات الزجاج الحيوى والمجهز
قماش مجهز بنانو الفضه ونانو  

 بورات الزجاج الحيوى

قماش مجهز بنانو بورات 

 الزجاج الحيوى

 15.22222 17.88889 الوسط الحسابى

Variance 3.611111 9.194444 

Observations 9 9 
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) بين القماش المجهز بنانو الفضه والقماش T-TESTعمل إختبار ( - : المجموعه الخامسه
) يتضح أنه يوجد فروق 20المجهز بنانو الفضه ونانو بورات الزجاج الحيوى ومن جدول (

   0.05معنويه  ذات دالله إحصائيه بمقدار 
) بين القماش Staphylococcusلمقاومة البكتريا( االتجاه) تحليل التباين أحادى 20جدول (

  بنانو الفضه ونانو بورات الزجاج المجهز بنانو الفضه والمجهز
قماش مجهز بنانو الفضه ونانو  

 بورات الزجاج الحيوى

 قماش مجهز بنانو الفضه

 20.11111 17.88889 الوسط الحسابى

Variance 3.611111 5.361111 

Observations 9 9 

والقمـاش   الفضـة ) بين القماش المجهز بنـانو  T-TESTعمل إختبار ( -: المجموعه السادسه
) يتضح أنه يوجد فـروق معنويـه  ذات   21المجهز بنانو بورات الزجاج الحيوى ومن جدول (

   0.05دالله إحصائيه بمقدار 
) بين القماش Staphylococcusالبكتريا( ) تحليل التباين أحادى اإلتجاه لمقاومة21جدول (

  المجهز بنانو الفضه والمجهزبنانو بورات الزجاج الحيوى
قماش مجهز بنانو بورات  

 الزجاج الحيوى

قماش مجهز بنانو 

 الفضه

 20.11111 15.22222 الوسط الحسابى

Variance 9.194444 5.361111 

Observations 9 9 

  

  -وزن المتر المربع للهنيكوم المجهز والهنيكوم الخام: لىع الدراسة محل تأثير العوامل
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تأثير ) 8(شكل

  وزن المتر المربع للهنيكوم المعالج والهنيكوم الخام على الدراسة محل العوامل

  -) اآلتى:27-3وجدول ( )8( شكل من ويتضح

الكتان ثم البوليستر أعلى وزن للمتر المربع يليه  أعطى القطن قد قماش أن •
  ويأتى فى المأخره ألقل وزن القماش الخام

ونانو بورات الزجاج الحيوى أعلى قيمه  الفضةأعطى القطن المعالج بنانو  •
ويأتى  الفضةللوزن يليه القطن المعالج بنانو بورات الزجاج الحيوى يليه القطن المعالج بنانو 

 بأقل قيمه القطن الخام.

 قيمه أعلى الحيوى الزجاج بورات ونانو الفضة بنانو المعالج الكتان أعطى •
 ويأتى الفضة بنانو المعالج الكتان يليه الحيوى الزجاج بورات بنانو المعالج الكتان يليه للوزن

  .الخام الكتان قيمه بأقل
 يليه للوزن قيمه أعلى الحيوى الزجاج بورات بنانو المعالج البوليستر أعطى •

 بنـانو  المعـالج  البوليستر يليه معا" والفضةالحيوى  الزجاج بورات بنانو المعالج البوليستر
  البوليستر الخام قيمه للوزن بأقل ويأتى الفضة

  

  :تحليل التباين للوزن

تحليل التباين ثالثـى   ءلمعرفة معنوية تأثير العوامل تحت الدراسه على الوزن تم إجرا  
   Three-way Anovaاإلتجاه 

  ) تحليل التباين للوزن22جدول (                                        

  الدالله اإلحصائيه Pالمعنويه المحسوبه   قيمة ف المحسوبه  مصدر التغيير

  **  0.000  45.59  التركيب النسجى
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  **  0.000  208.77  نوع الخامه
  **  0.002  6.11  نوع المعالجه

  -) اآلتى:22يتضح من جدول (

وذلـك ألن   0.01يب النسجى على خاصية الوزن بداللـة  يوجد تأثير معنوى لعامل الترك -1
ومأثر فى إخـتالف  ) مما يدل على أن هناك إختالف معنوى 0.000= المحسوبة المعنوية(

 على خاصية الوزن المستخدمة التراكيب النسجية

 ألن وذلك 0.01 بداللة الوزن خاصية على نوع الخامه لعامل إختالف معنوى تأثير يوجد -2
 إخـتالف  فى ومأثر معنوى إختالف هناك أن على يدل مما) 0.000= محسوبةال المعنوية(

 الوزن خاصية على المستخدمة نوع الخامات

 ألن وذلـك  الـوزن  خاصـية  مادة التجهيزعلـى  نوع لعامل إختالف معنوى تأثير يوجد -3
أن هناك إختالف معنوى ومأثر فى إخـتالف   على يدل مما) 0.002= المحسوبة المعنوية(

  معالجه على خاصية الوزنمواد ال
  :لخاصية الوزن اإلتجاه التباين أحادى تحليل 3-1-12

  ) تحليل التباين لخاصية الوزن بين القماش الخام والمجهز23جدول (

  مصدر التغيير
قيمة ف 

  المحسوبة
 المحسوبة المعنوية

P  

 الداللة

  اإلحصائية

بين القماش 
  الخام والمجهز

0.365405  0.778418   -  

  -) اآلتى:23جدول (يتضح من 

يوجد تأثير غير معنوى لخاصية الوزن بين القماش الخام والمجهز وهـذا ال يسـتدعى     
  )T-Testلعمل مقارنه بين كل مجموعه واألخرى بإختبارات (

  
  -السمك للهنيكوم المعالج والهنيكوم الخام: على الدراسه محل تأثيرالعوامل
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  السمك للهنيكوم المعالج والهنيكوم الخام على الدراسة محل ثير العواملتأ) 9(شكل

  -) اآلتى:23وجدول ( )9( شكل من ويتضح

 النهايـة أعلى سمك يليه الكتان ثم البوليستر ويأتى فى  أعطى القطن قد أن •
  ألقل سمك القماش الخام

يمه أعلى ق الفضةأعطى القطن المعالج بنانو بورات الزجاج الحيوى ونانو  •
 الفضـة يليه القطن المعـالج بنـانو    الحيويللسمك يليه القطن المعالج بنانو بورات الزجاج 

 ويأتى بأقل قيمه للسمك القطن الخام.

 قيمه أعلى الفضة ونانو الحيوى الزجاج بورات بنانو المعالج الكتان أعطى •
 ات الزجـاج الحيـوى  بور بنانو المعالج الكتان يليه الفضه بنانو المعالج الكتان يليه للسمك
  .الخام الكتان للسمك قيمه بأقل ويأتى

 أعلـى  الفضة ونانو الحيوى الزجاج بورات بنانو المعالج البوليستر أعطى •
بورات الزجـاج   بنانو المعالج البوليستر الفضه يليه بنانو المعالج البوليستر يليه للسمك قيمه

 .الخام البوليستر للسمك قيمه بأقل الحيوى ويأتى

  
  :تحليل التباين للسمك 3-1-14

تحليل التباين ثالثـى   ءعلى السمك تم إجرا الدراسةلمعرفة معنوية تأثير العوامل تحت   
  . Three-way Anovaاإلتجاه 

  ) تحليل التباين للسمك24جدول (

  مصدر التغيير
قيمة ف 

  المحسوبه
المعنويه المحسوبه 

P 
  الدالله اإلحصائيه
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التركيب 
  النسجى

78.39  0.000  **  

  **  0.001  9.29  نوع الخامه
  -   0.420  0.97  نوع المعالجه

  

  -) اآلتى:24يتضح من جدول (

وذلـك ألن   0.01يوجد تأثير معنوى لعامل التركيب النسجى على خاصية السـمك بداللـة    -1
) مما يدل على أن هناك اختالف معنوى ومأثر فى اخـتالف  0.000(المعنوية المحسوبة =
 ستخدمة على خاصية السمكالتراكيب النسجية الم

 المعنوية( ألن وذلك 0.01 بداللة السمك خاصية على نوع الخامة لعامل معنوى تأثير يوجد -2
 نوع الخامات اختالف فى ومأثر معنوى اختالف هناك أن على يدل مما) 0.001= المحسوبة

 السمك خاصية على المستخدمة

 ألن وذلـك  السـمك  خاصية على يزمادة التجه نوع لعامل اختالف معنوى غير تأثير يوجد -3
جميع المواد المستخدمة فى المعالجة لـيس   أن على يدل مما) 0.420= المحسوبة المعنوية(

  لها أى تأثير على تغيير السمك
  :لخاصية السمك اإلتجاه التباين أحادى تحليل 3-1-15

  ) تحليل التباين لخاصية السمك بين القماش الخام والمجهز25جدول (

  غييرمصدر الت
قيمة ف 

  المحسوبه
المعنويه المحسوبه 

P 

الدالله 

  اإلحصائيه

بين القماش 
  الخام والمجهز

0.153056  0.926957   -  

  -) اآلتى:25يتضح من جدول (

يوجد تأثير غير معنوى لخاصية السمك بين القماش الخام والمجهز وهـذا ال يسـتدعى لعمـل    
  ).T-Testمقارنه بين كل مجموعه واألخرى بإختبارات (

  

  - تقييم الجوده الكليه للعينات المنتجه تحت البحث:

تم عمل تقييم الجودة الكلية لألقمشة المنتجة تحت البحث الختيار أفضل عوامل الدراسة المختلفة 
 Radarنوع مادة التجهيز) وذلك بإستخدام أشكال الـرادار (  -نوع الخامة -(التركيب النسجى
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Chartييم الجودة الكلية لألقمشة المنتجة تحت البحـث بإسـتخدام   ) متعدد المحاور ليعبر عن تق
 مقاومـة  -E Coli النـوع  مـن  البكتريا مقاومة -السمك -الخواص التالية: وزن المتر المربع

وذلك بتحويل متوسطات هذه الخواص إلى قيم مقارنـه   Staphylococcusالنوع  من البكتريا
ث أن القيمة األكبر تكون أفضل مع جميع ) حي100-نسبيه ( بدون وحدات) تتراوح بين (صفر

  الخواص المقاسه.
  

  ) معامل الجودة للضمادات المنتجة تحت البحث26جدول (

ترتي

ب 

جميع 

العينا

 ت

ترتيب 

كل 

مجمو

عة 

معالج

 ه

معامل 

 الجودة
Staphyloco الوزن

ccus 
E. 

Coli 
نوع 

 المعالجه

نوع 

الخام

 ه

الترك

يب 

النس

 جى

7 3 79.8% 96.4% 65.2% 
77.8
% 

فضه+زجا

 ج
 قطن

هنيكو

 م

4 1 83.6% 86.1% 87% 
77.8
% 

فضه+زجا

 ج

بولي

 ستر

هنيكو

 م

6 2 81.7% 97% 73.9% 
74.1
% 

فضه+زجا

 ج
 كتان

هنيكو

 م

4 
 duced 96% 69.6% 1 مكرر

85.2
% 

نانو 

 الزجاج
 قطن

هنيكو

 م

9 3 58.8% 87.8% 47.8% 
40.7
% 

نانو 

 الزجاج

بولي

 ستر

هنيكو

 م

5 2 82% 93% 82.6% 
70.4
% 

انو ن

 الزجاج
 كتان

هنيكو

 م

3 3 85.3% 93.8% 69.6% 
92.6
% 

نانو 

 الفضه
 قطن

هنيكو

 م

2 2 87.8% 85.6% 100% 77.8 نانو  بولي هنيكو
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 م ستر الفضه %

1 1 91.3% 92.4% 100% 
81.5
% 

نانو 

 الفضه
 كتان

هنيكو

 م

  

  -) اآلتى : 26ويتضح من جدول (

  بورات الزجاج ونانو الفضه أوال" بالنسبه لمجموعة الضمادات المعالجه بنانو 

هى األفضل بالنسبه لجميع الخواص الوظيفيـه للضـمادات    البوليسترالضماده من نوع خامة  
هى األقل  لقطنالضماده من نوع خامة اوأما  المعالجه بنانو الفضه ونانو بورات الزجاج الحيوى

  نو بورات الزجاج الحيوى.لفضه ونابالنسبه لجميع الخواص الوظيفيه للضمادات المعالجه بنانو ا
   -:ثانيا" بالنسبه لمجموعة الضمادات المعالجه بنانو بورات الزجاج الحيوى

هى األفضل بالنسبه لجميع الخواص الوظيفيه للضمادات المعالجه  القطن الضماده من نوع خامة
جميـع  البوليستر هى األقل بالنسـبه ل  الضماده من نوع خامةأما  الحيوى بنانو بورات الزجاج

  الخواص الوظيفيه للضمادات المعالجه بنانو بورات الزجاج الحيوى.
   -:ثالثا" بالنسبه لمجموعة الضمادات المعالجه بنانو الفضه

الضماده من نوع خامة  الكتان هى األفضل بالنسبه لجميع الخـواص الوظيفيـه للضـمادات     
قل بالنسـبه لجميـع الخـواص    الضماده من نوع خامة القطن هى األوأما المعالجه بنانو الفضه

   الوظيفيه للضمادات المعالجه بنانو الفضه.
  رابعا" بالنسبه لمجموعة الضمادات جميعها المنتجه تحت البحث

لجميـع الخـواص    بالنسبةالضماده من نوع خامة الكتان  والمعالجه بنانو الفضه هى األفضل 
والمعالجـه    القطنده من نوع خامة الضما وأما الوظيفيه لجميع الضمادات المنتجه تحت البحث

هى األقل بالنسبه لجميع الخواص الوظيفيه لجميع  معا" بورات الزجاج الحيوى الفضه ونانو بنانو
  الضمادات المنتجه تحت البحث

  التوصيات

زيادة التعاون بين الجهات البحثية المختصة والجهات االنتاجية لتطوير البحوث العلمية  •
استخدام المواد النانوية أثناء تجهيز المنسوجات  بما ال يؤثر سلبا على  وتبادل المعلومات في

 بكميات محدودة باستخدامهاخواصها الوظيفية وذلك 

 اجراء ابحاث تطبيقية على تقنية النانو تكنولوجي وتطبيقاته علي المنسوجات  •

 هيزها عند تج الضمادات الطبية قمشةنتائج البحث في تطوير مواصفات ااالستفادة من  •
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Abstract 
 It designed the current study to improve the properties of surgical 
dressings to meet the functional its purpose and help to speed the 
healing of the wounds of diabetic foot before the occurrence of any 
complications of the foot that may lead to amputation, through the 
production of bandages processing some of the different operational 
methods help in the treatment of wounds and ulcers, diabetic foot 
and work to give Some raw materials under experiment the 
properties of biological fibers by studying the morphological, 
physiological and chemical properties of nanoparticles, bio-glass 
and nanoparticles. And the study of the effect of changing the type 
of raw material (cotton - linen - polyester micro fiber) on the 
functional properties and the comfort properties of the foot diabetic 
foot massage to assess the quality of this bandage and determine 
the effectiveness of this variable on the properties of the dressing 
produced, in addition to the possibility of taking advantage of these 
properties in the manufacture of medical dressing In general with the 
installation of the type of textile installation used is Henicom.  
The importance of research in the production of bandages high 
medical quality and helps greatly to heal the wounds and also help 
"to protect the wound from bacterial contamination and thus the 
protection and safety of the wound from exposure to complications 
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of infection and have no side effects, as well as to reduce the import 
Dressings technology nanotechnology from abroad and reduce 
treatment Economic cost.  
The laboratory tests and natural tests of the properties of the 
dressing under the research were carried out to determine their 
different properties and the relationship of these properties to the 
research variable, which is variable in the type of weft (cotton, linen, 
polyester, micro fiber) and some variables in the processing method 
Borat glass) and the concentration of the preparation material. Tests 
were carried out (measuring the extent of toxicity activity on human 
skin cells - the extent of resistance of the bandage to E. coli, 
Staphylococcus,  
The results to found that the linen sample with installation 
histocompatibility hanicom treatment with Nano silver is the best eye 
in wound healing and in all the properties of the functional, and the 
study found also to a total of results based on scientific criteria and 
standard helps to develop medical dressings and must therefore 
combine research efforts with the textile industries To make the 
Egyptian product competitive to its importing counterpart. 
 key words  
Nanotechnology - Medical dressings 

 


