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تأثیر عصاره هیدرواتانولی تخم شنبلیله بر ترمیم زخم تمام ضخامت
پوست در موشهای آزمایشگاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
محمدرضا فرهپور ،*1محمد آقایی

2

و دیگر درمانهای دیمیایی میتواند بیماری را ب درجات

چکیده
اختالل در التیام زخم یکی از جدیترین عوارض بیماری دیابت

متی بادتد اترا ت

متیدهتد .دتبلییی گیتاهی است

حساسی

زخمهای بیمار را ب عفونی ددن افتاای

یکسال

برگ و دان های آن ب طتور گستترد در غتااها استتفاد متیدتود و دارای

ماایایی برای سالمتی انسان اس  .امروز با توج ب دیوع بیمتاری دیابت

و عتوارض

جانلی آن ،استفاد از گیاهان دارویی از جمی عصار دان دبلییی مورد توج بسیار واقت

مختیف بترل بد ،اما از عوارض بسیار معمول این عارض ،
میکروآنژیوپاتی اس

پای پاتولونیک و ابد عامیی دارد و

موجب بروز زخم و یا تاخیر در فرآیبد روند التیام زخم با تداوم
التهاب بافتی و حضور سیولهای التهابی در محل زخم ،بی

دد اس  .مطالع حاضر ب مبظور بررسی اثر عصتار هیتدرواتانولی تختم دتبلییی در

نظمی ماتریکس خارج سیولی و تاخیر در سبتا و بازسازی

تجربتی نتوع 2

پودشی میگردد ( .)02ب همین دلیل ،تاخیر در

روند ترمیم زخم روی  45سر موش آزمایشگاهی نر ملتتال بت دیابت

صورت پایرف  .یک زخم بردی تمام ضخام با پانچ بیوپسی  6مییی متری در پش
هر موش ایجاد گردید .هم حیواناتب طور تصادفی در س گرو دامل گرو دارونمتا،
و گرو های درمانی با عصار هیدرواتانولی تخم دتبلییی  ٪4و  ٪01تقستیم دتدند  .از
نظر میکروسکوپی ،میاان ادم بافتی ،نوزای
و نوزای
(<0.05

تولید باف

عروقی ،نفوذ فیلروبالس  ،رسوب تالنن

پودشی مورد بررسی قرار گرف  .میاان ادم تاه

معبتی داری

 )Pدر هر دو گرو درمان نسل ب گرو دارونما ،نشان داد ،و نوزای
باف

نفوذ فیلروبالس  ،رسوب النن و نوزای

پودشی بطور معبتی داری ()P <0.05

در هر دو گرو درمان نسل ب گرو دارونما ،افاای

داد  .این نتتای نشتان داد ت

اربرد موضعی عصار هیدرواتانولی تخم دبلییی روند التیام زخم تمام ضخام
پوس

را در مدل حیوانی ملتال ب دیاب

واژگاا

عروقتی،

بردتی

بهلود می بخشد.

لیادی تختم دتبلییی  ،عصتتار هیتدرواتانولی ،التیتام زختم بردتی ،متتوش

دوبار باف

روند التیام زخم در بیماران دیابتی تلدیل ب یکی از بارگترین
اال ها برای پادکان و ار بان مراقل

های بهدادتی گردید

اس  .تخمین زد دد اس

تاخیر در روند التیام زخم حدود

 %04از بیماران ملتال ب دیاب

ب دلیل بستری ددن طوالنی

مدت و یا مراقل های بهدادتی ضعیف اتفاق میافتد ،سرانجام
مبجرب قط عضو در بیمار میگردد (.)00
اگر ا در سالهای اخیر بسیاری گیاهان برای سرع

بخشیدن

ب فرآیبد التیام زخم بکار برد دد اند ،اما تعداد می از آنها

آزمایشگاهی دیابتی.

ب عبوان مثال ،صلر زرد ( ،)0( )Aloe veraگل گیا پبیرک

تاریخ دریاف  45/00/0 :تاریخ پایرش44/2/01 :

( )01( )Malva sylvestrisو گان ( )01( )Urtica dioicaبا
موفقی

مقدمه

گردید اند.

زخم مامن اندام تحتانی یک اال
افاای

موجب بهلود زخم در مدلهای حیوانی دیابتی

سن و همچبین افاای

بارگ بالیبی اس

با

عوامل خطرساز ،از جمی سیگار

گیا دبلییی ( )Fenugreekگیاهی اس

از خانواد بقوالت

( ،)Fabaceaeیکسال  ،با برگ متشکل از س بخ

تخم مرغی

شیدن ،ااقی و دیاب  ،دیوع باالتری پیدا می بد ( 02و .)00

دکل واک و گلهایی مبفرد .این گیا در جهان بیشتر در

ب دلیل ارا بودن عوارض ددیدی

نواحی آسیای درقی از جمی شورهای هبد ،پا ستان ،این و

مانبد نفروپاتی دیابتی ،نوروپاتی ،رتیبوپاتی و زخمهای دیابتی،

داد میدود .در ایران این گیا  ،جاو گیاهان بومی

در این راستا ،بیماری دیاب
از اهمی

خاصی برخوردار اس

( .)4اگر ا درمان با انسولین

ایران ش

بتود و در نواحی دمال غرب و دمال درق میروید .بترگ

* -0استادیار ،گرو عیوم درمانگاهی ،دانشکد دامپادکی ،واحد ارومی  ،دانشگا آزاد اسالمی ،ارومی  ،ایران

mrf78s@gmail.com
 -2دانشجوی د تری گرو عیوم باغلانی ،دانشکد شاورزی ،دانشگا ارومی  ،ارومی  ،ایران.
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(بصورت خشک دد و یا تاز ) و تخم آن مصرف خورا ی و

بافر ( )pH = 5/4حل دد و مقدار یک دهم مییی لیتر از طریق

بکار برد

تاریق داخل صفاقی با دوز  61میییگرم بر ییوگرم ب هر موش

پادکی دارد و ب دکل سبتی برای درمان دیاب
میدوند (.)21

تاریق دد .پس از گاد

با توج ب اثرات مفید متعدد تخم گیا دبلییی  ،مطالع حاضر ب

گیو ومتر از طریق ورید دمی انداز گیری دد و در صورت

مبظور ارزیابی اثر غیظ

های مختیف عصار هیدروالکیی تخم

گیا دبلییی  ،بر روند ترمیم زخم بردی تمام ضخام

تجربی

پوس  ،در موش آزمایشگاهی دیابتی مورد مطالع قرار گرفت
اس  .ب این مبظور ،میاان آماس ،توزی فیلروبالس  ،نوزای
عروقی ،سبتا النن و بازسازی باف

پودشی مورد ارزیابی

قرار داد دد.

حیوانات مورد آزمایش
در این مطالع از  45سر موش آزمایشگاهی نر بالغ با محتدود
وزنی  21±3گرم ،تهی دد از دانشتکد دامپادتکی دانشتگا

گردید .تخمها پتس از دستشتو و خشتکانیدن ،توست دستتگا
خرد ن ،خرد دد و  041گرم از پودر حاصتل توست تر یتب
آب و اتانول  46درج و با روش ماسراسیون عصار گیری دتد.
آمتد  ،توست دستتگا تقطیتر در ختظ ت یتی

گردید .محیول غیی ب دست

ب مبظور تطابق ب

درای محیطی جدید نگهداری دتدند .قفتسهتای نگهتداری

تخم تاز گیا دبلییی از بازار گیاهان دارویی دتهر ارومیت تهیت

آمتد در ست مرحیت فییتتر دتد.

آمد نهایی ،تح

خشک گردید و تا زمان ساخ

درای استریل در دمای 24oC
پماد (یک هفت ) در دمتای -5oC

نگهداری دد ( 8و .)1

ب مبظور آماد سازی پمادهای درمانی  4و  01درصد ،ب ترتیب
 4و  01گرم از عصار خالص تهی دد از تخم تاز گیا
دبلییی ب ترتیب ب  44و  41گرم پماد پای

حیوانتتات از نظتتر دتترای دمتتایی ( 22±3درج ت ستتانتیگراد)،
رطوب

( 61±4درصد) و نوردهی (02ستاع

ساع

رودبایی) در درای استاندارد بودند .در طتول تحقیتق

تتاریکی و 02

حیوانات ب دکل دستی ،توست غتاای مخصتو

حیوانتات

آزمایشگاهی ت ای گردیدنتد و بت آب و غتاا دسترستی آزاد
دادتبد .پروتکل این مطالع مطابق اصول اخالقتی متورد تائیتد
میت های بینالمییی حمای

از حقوق حیوانتات آزمایشتگاهی

انجام گردید اس .
نحوه ایجاد زخم
القاء بیهودی با تاریق تر یب زایالزین هیدرو یراید  %2ب

تهیه پماد پایه

از قلل تهی دد

بود ،اضاف گردید .پماد پای از تر یب  %14وازلین و %24
اوسرین آماد دد بود ( 8و .)1
ب مبظور ایجاد دیاب  ،داروی استرپتوزوتوسین

میاان  01میییگرم بر ییوگرم (

Alfasan, Woerden, The

 )Netherlandو تامین هیدرو یراید  %4ب میاان  41میییگرم
بر ییوگرم ( )Alfasan, Woerden, The Netherlandب -
صورت داخل صفاقی انجام گردید .سپس موشها ب صورت
دکمی روی میا جراحی قرار داد دد و سطح پشتی موشها
از ناحی تف تا اییئوم اسکراب و آماد سازی جراحی دد و

روش ایجاد دیابت

یک زخم دایر ای دکل تمام ضخام
(Sigma-

 )Aldrich Chemie Gmbh Munich, Germanyدر سیترات
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ابتال ب عارض دیاب  ،تح

جراحی قرار گرفتبد (.)02

روز در قفسهای جداگان در محل آزمای

آمادهسازی عصاره گیاه

محیول ب دس

قبد خون ب باالی  241میییگرم بر ا یواالن ،و تایید

آزاد اسالمی واحد ارومی  ،استفاد دد .حیوانات بت متدت 01

مواد و روش ار

عصار ب دست

افاای

دو هفت  ،میاان قبد خون توس

ب قطر د

میییمتر

در محل بین دو تف با استفاد از پانچ بیوپسی استریل د
میییمتری ایجاد دد ( 8و  .)1پس از ایجاد زخم ،تمامی

تأثیر عصاره هیدرواتانولی تخم شنبلیله بر ترمیم زخم تمام ضخامت پوست در موشهای آزمایشگاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

موشها ب طور تصادفی ب س گرو هجد تایی (دارونما و

در روزهای سوم ،هفتم و اهاردهم پس از ایجاد زخم ،از

دو نوع پماد درمانی) تقسیم دد و سپس موشهای هر یک از

جوان ای و در حال ترمیم گرو های مختیف مورد

گرو ها ،خود ب س زیر گرو د

باف

تایی (گرو های نمون -

آزمای

د

نمون ی بافتی بردادت دد .بدین ترتیب

برداری در روزهای سوم ،هفتم و اهاردهم) تقسیم ددند.

حیوان بطور تصادفی از هر گرو انتخاب گردید و پس از

گرو اول (گرو دارونما) توس پماد پای و گرو های دوم و

ایجاد بیهودی ب روش ذ ر دد و انجام عمل اسکراب

سوم ب ترتیب توس پمادهای درمانی  4و  01درصد عصار

آسپتیک توس

پانچ بیوپسی،

میییمتر از تمام ضخام

التیامی

تخم گیا دبلییی تح

معمول جراحی ،تح
نمون ای ب قطر هف

درمان قرار گرفتبد .در حدود نیم گرم

درای

باف

پماد ب طور موضعی ،روزان (یک بار در روز) و در محدود

اخا گردید .نمون ی بافتی اخا دد ب مبظور پایدار ردن در

زمانی بین ساعات  02-03ظهر ،بر روی زخم تا زمان بهلودی

فرمالین  %01خبثی بافردار قرار داد دد و ب آزمایشگا

امل قرار داد دد .در پایان روزهای ما ور ب مبظور بررسی

انجام روش استاندارد تهی مقاط آسیب

آسیبدباختی بافتی ،دو نمون بافتی جه
مربوط اخا دد .برای اطمیبان از برداد
هف

آسیب دباسی جه

دباسی و سایر مراحل تثلی  ،بیوکزنی و تهی مقط مبتقل

انجام آزمایشات
امل باف

گردید .پس از تثلی

از پانچر

(بیوکزنی) ،توس میکروتوم مقاطعی ب ضخام

میییمتری استفاد گردید .برای جیوگیری از وارد آمدن

اساس جدول  0پارامترهای آسیبدباختی نشاندهبد پیشرف

روند مطالع بار گاادت دد.

ترمیم زخم بر اساس امتیازدهی گاارش گردید(.)04

تهیه مقاطع آسیب شناسی بافتی

جدول 0ت پارامترهای آسیبدباختی نشاندهبد پیشرف
درجه بندی
0

عدم حضور

1

خفیف (اطراف باف )

نو زای

عروقی

گسترش فیبروبالست ها

رسوب الژ

نوزایش بافت پوششی

عدم حضور

عدم حضور

ضخیم ددن لل های برش

عدم حضور
خفیف (باف

زیر جید)

خفیف (باف

جوان ای)

ترمیم زخم و نحوی رتل ببدی آنها.

خفیف (اطراف باف )

خفیف (باف

جوان ای)

پود

حداقل (باف

جوان ای)

پود

متر از  % 41از سطح زخم
توس باف

2

جوان ای و خ تعیین

خفیف (باف

خفیف (باف

جوان ای)

ببد تمایا)
3

متوس (باف

جوان ای و خ

 4میکرون

تهی و ب روش تری روم ماسون رنگآمیای گردید ( .)8بر

هر گون خدد طی مطالع  ،هر موش پس از اخا نمون  ،از

ارتشاح سلولهای التهابی

و قالبگیری نمون های بافتی در پارافین

بیشتر از  % 41از سطح زخم
توس باف

متوس (باف

جوان ای)

متوس (باف

جوان ای)

متوس (باف

جوان ای)

پودشی نوببیاد

پودشی نوببیاد

پل زدن ناحی برش

دمار اسیون)
4

برجست (باف

جوان ای و خ

برجست (باف

جوان ای)

برجست (باف

جوان ای)

برجست (باف

جوان ای)

داخی ددن

دمار اسیون)

تحلیل آماری

گرف  .برای بررسی اختالف معبیدار آماری ،مت یرهای بین 2

داد ها ب صورت میانگین  ±انحراف استاندارد(ها) ارائ دد

گرو  ،در هر بار انداز گیری ،با استفاد از مدل خطی عمومی

اس  .نرمال بودن توزی داد ها را برای مت یرهای باف دباسی با

برای انداز گیریهای مکرر (برای  )LDFیا وییکا سون زوج

استفاد از آزمون ولموگروف ت اسمیرنوف مورد بررسی قرار

نمون آزمون (برای پارامترهای بافتی) رتل مقایس دد .برای
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ت ییر میان گروهی بین فواصل زمانی انداز گیری در طول فرایبد

تشکیل عروق نوساز ب طور معبی داری ( )p>1/14بیشتر از

بهلود زخم ،آزمون روسکال ت والیس انجام دد .برای هر

گرو بترل بود.

مقایس  ،تفاوت در  p<0.05در نظر گرفت دد .تجای و تحییل

مهاجرت سیولی در تمامی گرو ها ،در روز هفتم افاای

آماری با استفاد از نرمافاار امپیوتری انجام دد ( ،SPSSنسخ

و از آن ب بعد روند اهشی پیدا رد بود .با این تفاوت

 ،08دیکاگو ،ایییبوی ،ایاالت متحد آمریکا).

روزهای سوم و هفتم ،در هر دو گرو درمانی ،ب دکل معبی-

دادت
در

داری ( )p>1/14مهاجرت سیولهای فیلروبالس  ،در مقایس با

نتایج

گرو بترل افاای
در گرو های

ت ییرات فراسبج های موثر در ترمیم زخم پوس

داد .

از نظر سبتا النن و ترا م الننی ،مشخص گردید در روز

مورد مطالع و همچبین در زمانهای مختیف ،در جدول  2ارائ

سوم در نمون های گرو دارونما الننی ساخت نشد بود و با

و مورد مقایس قرار اس .

روند صعودی بسیار آهست دروع و از روز هفتم ب بعد با روند

در مشاهدات ریابیبی ،ددت آماس در تمامی روزهای

متوسطی ادام داد  ،در حالی

نمون برداری ،روند اهشی دادت اما در هر دو گرو درمانی،
اه

النن در همان روز سوم دروع دد بود و با روند افاایشی
معبیداری( ،)p>1/14ب

بسیار بیشتری در مقایس با گرو بترل وجود داد

( .)p>1/14نکت قابل توج ایبک ددت آماس در گرو درمانی
 ،%01در مقایس با گرو درمانی  ،%4اه

در هر دو گرو درمانی سبتا

خصو

اهاردهم ادام یافت بود (نگار  0و نمودار  .)0در مقایس دو
گرو درمانی با یکدیگر تفاوت معبیداری دید نشد.

بیشتری را نشان

میداد.

از نظر نوزای

تشکیل عروق خونی نوساز در تمامی گرو ها ،در روز هفتم

نمون های گرو دارونما بازسازی باف

افاای
تفاوت

در روزهای هفتم و

باف

پودشی ،مشخص گردید تا روز هفتم در
پودشی دروع نشد

دادت و از آن ب بعد روند اهشی پیدا رد بود .با این

بود ،در حالیک این روند در هر دو گرو درمانی آغاز دد بود

در روزهای سوم و هفتم ،در هر دو گرو درمانی،

و در دوز درمانی باالتر با روند افاایشی معبیداری ()p>1/14
ادام یافت بود (نگار .)0

جدول  -2مقایس ت ییرات فراسبج های موثر در ترمیم زخم پوس

بین گرو های مورد مطالع در زمانهای مختیف (داد ها ب صورت میانگین  ±خطای

استاندارد ارائ دد اس )
روزهای
نمونهبرداری

گروههای مورد آزمایش
دارونما

روز سوم

تیمار %5
تیمار %10
دارونما

روز هفتم

تیمار %5

شدت آماس
a
b

+++

b
a

++
+++

b

++
+

تیمار %5

b

-

تیمار %10

b

-

تیمار %10

نوزایش عروقی
a

++++

b

دارونما
روز اهاردهم

پارامترهای مورد سنجش

+a

++

b

++
++

b

+++

b

+++

+a
a

+

a

+

 aو :bحروف غیر یکسان در هر ستون نشاندهبد اختالف معبیدار میبادد (.)p>1/14
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a

+

b

a

فیبروبالست
b

++

b

++

a

میزا

+

+++

b

+++

+a
a

+

a

+

a

-

b

+

b

+

a

++

b

الژ

نوزایش بافت پوششی

+

b

+++

b

+++

+++ a
b

++++

b

++++

a

-

a

-

a

-

a

-

b

+

b

++

+++ a
b

++++

b

++++

تأثیر عصاره هیدرواتانولی تخم شنبلیله بر ترمیم زخم تمام ضخامت پوست در موشهای آزمایشگاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نگار 0ت نمای ریابیبی از سطح مقط پوس

در روز هفتم (ردیف اول) و اهاردهم (ردیف دوم) نمون برداری پس از ایجاد زخم A( .و  )Dگرو درمان

دد با پماد دارونما؛ ( Bو  )Eگرو درمان دد با پماد درمانی عصار هیدرواتانولی تخم دبلییی  %4و ( Cو  )Fگرو درمان دد با پماد درمانی عصار
هیدرواتانولی تخم دبلییی  .%01در تصاویر ردیف اول سبتا بهتر النن در روز هفتم ،در هر دو گرو درمانی در مقایس با گرو دارونما ،دید میدود.
تصاویر در ردیف دوم باندهای النن ایجاد نظم ،سازمان یافتگی و بیوغ هر ا بیشتر باف

پودشی و درم در روز اهاردهم ،در هر دو گرو درمانی در

مقایس با گرو دارونما ،می بادد (رنگآمیای تری روم روماسون ،C ،B ،A ،دردتبمایی × 511و  :F ،E ،Dدردتبمایی × .)011

بحث
بیماری دیاب

با انواع ت ییر در متابولیسم باف

دد اس  .در این بیماری اه
اس

ب دلیل اه

سطح ساخ

ساخ

هملبد دباخت

و تردح النن ممکن

یا افاای

اتابولیسم النن

تاز ساخت دد  ،و یا هر دو عامل اتفاق بیافتد،

در نتیج

مبجرب تاخیر در التیام زخم می گردد.
گاارداتی ارئ گردید اس

ملبی بر ایبک گیاهان صلر زرد ،گل

گیا پبیرک و گان ب دلیل دارا بودن تر یلات فبولی،
نمودار 0ت آنالیا نرم افااری ددت رسوب النن در گرو های تح
آزمای  .همانطور

مشاهد میدود میاان ددت رسوب النن در هر

دو گرو درمانی با پماد عصار هیدرواتانولی دبلییی )FGK 10%( %01
و پماد عصار هیدرواتانولی دبلییی  )FGK 5%( %4بیشتر از گرو
دارونما می بادد .همچبین ددت رسوب النن در گرو درمانی %01
بیشتر از گرو درمانی  %4میبادد.

فالونوئیدی ،ترپبوئیدی و ساپونین ،و همچبین اثرات آنتی
ا سیدانی ،از یک سو موجب اه
سوی دیگر افاای
سرع

ساخ

قبد خون و ادم بافتی و از

و تردح النن و در نتیج افاای

روند التیام زخم میگردند ( 01و  .)0 ،01مطالعات

پیشین نشان میدهبد عصار تخم گیا دبلییی ب دلیل دارا بودن
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محمدرضا فرهپور ،محمد آقایی

(4-

میتوان ب ساپونینهای استروئیدی ( )Steroidal saponinsاز

اسید آمیب خاصی ب نام -5هیدرو سی ایاولئوسین

 )hydroxyisoleucine or 4HO-Ileدر مصرف خورا ی موجب

جمی یاموجبین ( ،)Yamogeninتیگوجبین ( )Tigogeninو

بسیار باالی قبد خون و افاای

اه

حساسی

ب انسولین در

حیوانات دیابتی میگردد ( .)21همچبین بررسیهای
عصار هیدرواتانولی تخم گیا

فیتودیمیایی نشان داد اند

نئوتیگوجبین ( )Neotigogeninموجود در عصار تخم دبلییی
داد ( 08و  .)03در ادام فرآیبد التیام زخم ،با اه

نسل

میاان آماس باف

زخم ،نوزای

دبلییی حاوی مقادیر متبابهی از تر یلات آلکالوئیدی ،فبولی،

جه

فالونوئیدی ،تانن و ساپونین ،پروتئینهای لیاین و ال ت

اخیر مشخص گردید

تریپتوفان

(L-tryptophan

،)Lysine and

ومارین

( ،)Coumarinفبوگریکین ( )Fenugreekineو تریگونیین
( )Trigonellineو اسکوپولتین ( )Scopoletinمیبادد ( 4و )5؛

اس ،

این تر یلات عالو بر اه
درمانی دیگر از جمی اه

یسترول خون ،جیوگیری

خوا

جوان ای آغاز میگردد ( .)00در پژوه
اربرد موضعی عصار

هیدرواتانولی تخم دبلییی  ،بصورت معبیداری موجب
افاای

قبد خون ،موجب بروز

تشکیل باف

عروقی و مهاجرت سیولی

نوزای

عروقی در زخمهای درمان دد  ،گشت

این امر را میتوان ب وجود تر یلات آلکالوئیدی،

فالونوئیدی و ساپونینهای موجود در عصار تخم دبلییی
داد ( 08و  .)6 ،03همامان با افاای

نسل

نوزای

عروقی،

از بروز زخم در دستگا گوارش ( 4 ،06و  )5و همچبین اثرات

مرحی پرولیفراسیون سیولهای باف

ضد التهابی و ضد دردی ( )05میگردد .از این رو احساس دد

سیولهای فیلروبالس ها ب محل زخم ب مبظور ساخ

اربرد موضعی عصار هیدرواتانولی تخم دبلییی می تواند
برای مطالع در خصو

میاان تاثیر بر التیام زخم در درای

دیابتی جالب بادد.
مبجرب بازگش

آسیب دید اس

بازسازی باف

عمیکرد طیلعی عضو

آسیب دید میگردد .محققین فرآیبد التیام زخم را ب س مرحی
این مراحل دارای همپودانی بر یکدیگر

زمان النن تردح دد

در محل زخم ب دکل دستجات الننی درآمد و بازساری
باف

فرآیبد التیام زخم پدید طلیعی و پیچید جه

تقسیم می ببد

النن آغاز میگردد ( .)00با گاد

هملبدی با مهاجرت

پودشی نیا آغاز میگردد .در پژوه

گردید

اخیر مشخص

اربرد موضعی عصار هیدرواتانولی تخم دبلییی ،

بصورت معبیداری موجب افاای

مهاجرت فیلروبالس ها،

سبتا النن ،سازماندهی دستجات الننی و بازسازی مجدد
باف

پودشی در زخمهای درمان دد  ،گشت

اس .

هستبد و علارتبد از :مرحی تشکیل دلم و التهاب ،مرحی تااید

گااردات فراوانی وجود دارد ملبی بر ایبک تر یلات و مواد

هملبدی و مرحی بیوغ ( .)00در مرحی اول،

دارای خاصی

آنتیا سیدانی میتوانبد موجب بروز ابین

از وقوع زخم ،با مهاجرت سیولهای فاز

اثراتی در باف

ترمیمی گردند ( 04و  .)3همچبین گاارداتی

سیولهای باف
پس از ابد ساع

التهابی از جمی سیولهای نوتروفیل و تردح پپتیدهای ضد

وجود دارد ملبی بر ایبک عصار های آبی و اتیل استاتی تخم

میکروبی ،گون های فعال ا سیژن ()Reactive oxygen species

دبلییی بدلیل دارا بودن تر یلات فبولی و فالونوئیدی ،دارای

پا سازی محل زخم از عوامل عفون زا،

( 21و  .)2بدین ترتیب می-

و پروتئازها ،جه

موجب ایجاد ادم و التهاب بافتی میگردند ()00؛ در پژوه
اخیر مشخص گردید

اربرد موضعی عصار هیدرواتانولی

تخم دبلییی  ،در مقایس با گرو دارونما ،موجب اه
ادم و التهاب در زخمهای تح
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معبیدار

درمان دد اس  .این امر را

اثرات آنتیا سیدانی قوی اس
توان ابین احتمال داد

عصار هیدرواتانولی تخم دبلییی

نیا ب دلیل دارا بودن اثرات آنتیا سیدانی موجب افاای
سرع

ترمیم زخم در دروع و ادام مراحل مختیف فرآیبد

التیام زخم گشت اس .
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آمتد از پتژوه

با توج ب یافت های آسیب دباسی بدس

 اربرد موضتعی عصتار هیتدرواتانولی تختم دتبلییی،اخیر
،تااید ستیولی

آماس زخم و همچبین افاای

موجب اه

 ستازماندهی دستتجات الننتی و بازستازی،تالنن
پودشی و در نتیجت تستری رونتد التیتام زختم

ساخ
مجدد باف

،  در نهای.پوستی در موشهای آزمایشگاهی دیابتی میگردد
نقت

آمد نشان متیدهتد ت ت ییتر غیظت

نتای ب دس

 در آیبتد.عمد ای در تسری روند التیام زخم ایفا نمتی بتد
مقایس اثرات ماد یا مواد موثر جدا

مطالعات بیشتری جه

دتتد از عصتتار هیتتدرواتانولی تختتم دتتبلییی بتتا تر یلتتات
 ب مبظور درک امل مکانیستم اثتر،دیمیایی موجود در بازار
. پمادهای ذ ر دد بر روند التیام زخم مورد نیاز اس

تشکر و سپاسگزاری
این مطالع بخشی از طرح تحقیقاتی دانشگا آزاد اسالمی
. میبادد40134431428112
مالی دانشگا آزاد اسالمی

دمار

 ب، واحد ارومی

نویسبدگان این مقال از حمای

واحد ارومی و همچبین آزمایشگا آیبد ب دلیل انجام
. مال تشکر و قدردانی را دارند،آزمایشات آسیبدباختی
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