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  13/11/95پذیرش مقاله:             17/9/95 دریافت مقاله: 

لحـاظ اثـرات ضـدالتهاب و  . بـهشـودیچالش درمانی محسوب مـها و اختالالت مزمن یک يماریبهبود زخم در برخی ب در صمغ، مقدمه:

  عصاره هیدرو اتانولی صمغ درخت زردآلو، این عصاره در ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی بررسی شد. ترمیمی

کنترل داري زخم بدون درمان، گـروه  دوم:نرمال، گروه  اول:گروه تقسیم شدند. گروه  4ستار به وینژاد  موش بزرگ نر 28 :هامواد و روش

مـوشبر پشت  مترمیلی 280داري زخم درمان با عصاره صمغ درخت زردآلو. زخمی به ابعاد  :هارمداراي زخم درمان با وازلین و گروه چ :سوم

و به مقدار نـیم گـرم بـر صورت روزانه افت. تجویز داروها بهروز درمان ادامه ی 21به مدت  4و  3ایجاد شد. در گروه  4و  3، 2 هايگروهدر  ها

گیري از پوسـت روز انجام گرفت. نمونه 21ها با آنالیز تصاویر دیجیتال به مدت میان اندازه زخم گیري یک روز دراندازه روي زخم به کار رفت.

آمیـزي ائوزین رنـگ - لینیمیکرون تهیه و با هماتوکس 5ها به ضخامت انجام و نمونه در فرمالین فیکس شدند. برش 21روز در تمام حیوانات 

هـاي آماسـی مطالعـه کالژن، عـروق و سـلولهاي ررسی قطر پوشش، میزان رشتهبراي بهاي بافتی مورد بررسی کیفی و کمی شدند. برش

 ها مقایسه شدند.هاي با توزیع غیر نرمال با آزمون من ویتنی بین گروهدادهو هاي نرمال، با استفاده از آزمون توکی . دادهندشد

 هـايرشـتهآماسـی و افـزایش  هـايسلولهفته دوم به بعد، کاهش استفاده از صمغ درخت زردآلو، باعث کاهش عروق خونی از : هایافته

  .شداپیتلیزاسیون بافت  درنهایتکالژن و 

  تر بهبود بخشد.تواند ترمیم زخم را سریعاستفاده از عصاره صمغ درخت زردآلو می گیري:بحث و نتیجه

  .صمغ درخت زردآلو، بهبود زخم، موش صحراییهاي کلیدي: واژه
 

 چکیده
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 مقدمه

 درسـاختمان ممتـد بـدنی،  گسـیختگی هـم اززخم، به 

زیسـتشـیمیایی و ، آسیب حاصله از عوامل فیزیکـی نتیجه

ــناختی ــی ش ــود (اطــالق م نــد یتــرمیم زخــم، فرآ ).1ش

که خود شامل چندین واکنش اي است پاتوفیزیولوژي پیچیده

سلولی و بیوشیمیایی نظیر التهاب، سـاخت عـروق و رسـوب 

سلول گسیختگیازهمفقدان یا  درواقعم ). زخ2ست (اکالژن 

ترمیم زخم، یک فرآینـد  آناتومی و عملکردي است. از نظرها 

گیـري شـود و بـا شـکلبیولوژیکی بوده که با تروما شروع می

هاي پیچیـده تداخل سريکیرسد و شامل اسکار به پایان می

و ماتریکس خارج سلول  هاسایتوکاینهاي مختلف، بین سلول

ها از ). در حال حاضر در ایران براي درمان جراحت3،4است (

کننـده نظیـر بتـادین اسـید اسـتیک، هاي ضـدعفونیمحلول

ــا ســرم فیزیولوژیــک، پمادهــاي آنتــی بیوتیــک و شستشــو ب

ضـدالتهاب،  ي). داروها4،5شود (هیدروکورتیزون استفاده می

ترین داروهاي بعـد پرمصرف استروئیدهااز نوع غیر  خصوصبه

منظــور کــاهش درد و التهــاب و بهتــر نمــودن احـی بــهاز جر

 ).5سـت (ا يوضعیت عمومی بیمار در جهـت تسـریع بهبـود

درصـد از  70هایی که به دقّت بخیه شده باشند، حـدود زخم

شتر به علّـت یآورند که باستحکام پوست سالم را به دست می

شـوند ها برداشـته مـیکه بخیهها است. وقتیقرار دادن بخیه

درصـد  10الً پس از یک هفته، اسـتحکام زخـم حـدود معمو

ترین عامل تـأخیر در مهم تنهاییبهعفونت  .پوست سالم است

 Cکمبـود ویتـامین  خصوصبهالتیام است. کمبود پروتئین و 

  ).1اندازد (را به تأخیر میزخم تولید کالژن و التیام 

نـام علمـی گویند. می Apricotزردآلو در انگلیسی به آن  

ــانواده آن  آن و  ، خ

ن میـوه سرشـار از یـاآن احتماالً ارمنسـتان اسـت.  خاستگاه

و آهــن اســت. مــواد مغــذي موجــود در  A ،C هــايویتــامین

کند و از فیبـر موجـود ها و قلب محافظت میزردآلو، از چشم

ع غنـی زردآلـو، منبـ شـود.ها استفاده میدر آن علیه بیماري

) است. زردآلوهایی که رنـگ Aوتن (پیش ساز ویتامین بتاکار

نارنجی تیره دارند، حاوي بتاکاروتن بیشـتري هسـتند. مـواد 

هـاي غذایی حاوي بتاکاروتن باعث کاهش خطر بروز بیمـاري

 ).6شوند (ها میمروارید و بعضی سرطانقلبی، سکته، آب 

نظیـر، حملـه حشـرات، هـاي بـیوسیله آلـودگیصمغ به

هـاي آبـی و دیگـر ي ماشینی و شـیمیایی، اسـترسهاآسیب

هـاي گیاهـان زاي محیطی در برخی گونهعوامل محرك تنش

شود. اتیلن، یک فـاکتور اصـلی مسـئول بـراي القـاء القاء می

هدف از این مطالعه، بررسی تـأثیر  ).7د (یآصمغ به شمار می

عصاره هیدرو اتانولی صمغ درخت زردآلو بر روند بهبود زخـم 

  ی در موش صحرایی است.پوست

  هامواد و روش

سـتار، موش صحرایی نر از نـژاد وی 28در این پژوهش از 

ها از دانشگاه علـوم گرم استفاده شد. موش 300-200 به وزن

تـا  20شده و در دمـاي  پور اهواز خریداريکی جندي شاپزش

ــه آب و غــذا  گــرادیســانتدرجــه  24 ــه ب و دسترســی آزادان

  .م شدندیتقسار گروه نگهداري و سپس به چه

 گروه نرمال بدون زخم. -1

 گروه کنترل مثبت، داراي زخم، بدون درمان. -2

 گروه درمان با وازلین. -3

گروه درمان با عصـاره هیـدرو اتـانولی صـمغ درخـت  -4

 زردآلو، روزانه نیم گرم.

دارو تا درمـان کامـل روزانـه  4و  3هاي درمانی در گروه 

ردآلو در اسـتان لرسـتان تهیـه و صمغ درخت ز استفاده شد.

مواد زائدي کـه  حذفآماده گردید. نمونۀ مورد مطالعه بعد از 

؛ شـددر داخل صمغ وجود داشت، آماده مراحـل بعـدي کـار 

 جـاد شـد.ی) اmaceration( گیري به شـیوه خیسـاندنعصاره

صمغ درخت زردآلو پس از خشک شدن، دور از نور مسـتقیم 

گرم  50 .کی به پودر تبدیل شدخورشید، توسط آسیاب مکانی

درصـد در  96اتانول  لیترمیلی 500صمغ درخت زردآلو را با 

سـاعت بـر روي تکـان دهنـده  48ظرف ریختـه و بـه مـدت 

 mg/kg50 هــا بــا تزریــق). مــوش8(شــیکر) قــرار داده شــد (

هوش شدند و سـپس موهـاي زیالزین بی mg/kg5 کتامین و
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روي  ايدایـره شابلونو به کمک پشت گردن حیوان تراشیده 

پوست رسم کرده و سپس به کمـک قیچـی و پـنس زخمـی 

متر مربع ایجاد شـد. عمـق زخـم، میلی 280مدور به وسعت 

شـامل هیپــودرم و درم بــوده و روز عمــل جراحــی روز صــفر 

بعد از ایجاد زخم و انجام عمل پانسمان بـر  ).9محسوب شد (

یک روز در میان، آماده شده را، به فاصله  هايعصارهروي آن، 

در ساعات مشخص از روز، بر روي زخم بدن حیوان مالیـده و 

در هـا بعد از ایجاد زخم و درمان با عصـاره، نگهـداري مـوش

در مطالعه موردنظر فاکتورهـاي  انفرادي انجام شد. هايقفس

و هاي کالژن بررسی شامل ضخامت اپیدرم، میزان رشته مورد

. بـا توجـه باشدمیآماسی  هايمیزان سلول و همچنین عروق

به همین  کشدمیبه اینکه زمان ترمیم حدوداً سه هفته طول 

هاي مختلف فرآیند ترمیم زخـم سـه هفتـه بـه علت در گروه

، آبگیـري %10فرمالین ها پس از ثبوت با نمونهطول انجامید. 

، هانمونهشدند. سپس از  گیريقالبدر پارافین  سازيشفافو 

ــر  ــا قط ــاطعی ب ــا  5مق ــر تهیم 10ت ــکرومت ــه روش ی ه و ب

در مطالعــه  آمیــزي شــد.ائــوزین رنــگ -نیلیهماتوکســ

گیــري قطــر زخــم بــا دســتگاه ماکروســکوپی، از روش انــدازه

آنهـا  . سـپسظاهري و خارجی استفاده شد صورتبهکولیس 

جداگانـه ثبـت کـرده و بـراي اینکـه  صورتبهرا در هر گروه 

  زیر استفاده شد. میزان بهبودي محاسبه گردد از فرمول

  

بـا یکـدیگر  هاگروهبراي مقایسه  میکروسکوپیدر مطالعه 

هاي تهیـه المویتنی استفاده شد. از آزمون توکی و آزمون من

نوري مورد مطالعه کیفی قـرار داده  میکروسکوپشده در زیر 

مطالعه قرار  مورد هاي مختلفدر گروهو متغیرهاي بافتی  شد

  گرفت.

  هایافته

یعنی ضخامت اپیدرم، میـزان  ی متغیرهاي بافتیدر بررس

هاي هاي آماسی و عروق از واژههاي کالژن، مقدار سلولرشته

زیاد استفاده شد. میزان درصد این متغیرهـاي  کم، متوسط و

 هاي انجـامگرفت. با توجه به بررسی مطالعه قرار بافتی مورد

اد آماسـی و عـروق زیـ هـايسـلولشده، در هفته اوّل میزان 

هـاي کـالژن و پوشـش مشاهده شده است. امّا درصـد رشـته

هاي آماسـی در هفته دوم میزان سلول باشد.میاپیدرم کمتر 

امّا پوشش اپیـدرم و رشـته ،و عروق کمتر قابل مشاهده است

. در طـی هفتـه دهنـدمـیهاي کالژن رشد بیشتري را نشان 

 و پوشـش اپیـدرم بیشـتر قابـلهاي کالژن سوم میزان رشته

 نسبت به دو هفته قبل نیز بیشـتر کهطوريبه ،ستمشاهده ا

عروق خیلی کمتـر  هاي آماسی واست همچنین نسبت سلول

  ست.از دو هفته قبل ا

 Tukeyها با استفاده از آزمون تعقیبی توکی . مقایسه زوجی گروه1جدول 

درانحراف استاندا داريمعنی  فاصله اطمینان کران پایین  درصد کران باال 95   )1ها (گروه میانگین )2ها (گروه )1(- )2ها (تفاوت میانگین گروه 

67/18-  42/34-  001/0<  75/2  وازلین -54/26 
 کنترل 097/40

05/23-  80/38-  001/0<  75/2  صمغ -92/30 

42/34  67/18  001/0<  75/2  کنترل 54/26 
 وازلین 66/64

49/3 25/12-  411/0  75/2  صمغ - 38/4 

80/38  05/23  001/0<  75/2  کنترل 92/30 
 صمغ 02/71

25/12 49/3 -  411/0  75/2  وازلین 38/4 

 

  هادر گروههاي آماسی و تعداد عروق هاي کالژن، درصد سلولدرم، قطر رشتهیمیانگین و انحراف معیار قطر پوشش اپ .2جدول 

 صمغ وازلین بدون درمان  سالم
  متغیرها

 انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین راف معیارانح±میانگین انحراف معیار±میانگین

 کرون)یقطر پوشش (م ▲∆00/60±89/17 88/46±38/14 75/35±79/11 51/13 ± 43/33/0

 کرون)یکالژن (م يهاقطر رشته ∆41/0±38/2  ▲71/0±67/1 1/0±00 3/0±00

 آماسی* يهاسلولدرصد  58/0±67/2  35/0±88/2 3/0±00 ---

 40تعداد عروق در هر شان با بزرگنمایی  33/2±16/1  35/0±88/2 3/0±00 ---
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با یکدیگر با استفاده از آزمون تعقیبـی  هاگروهدر مقایسه 

انحـراف معیـار در  ±مشاهده شده اسـت کـه میـانگینتوکی 

درمــان شــده بــا در گــروه و  92/30 ± 75/2، گــروه کنتــرل

صمغ بـا  درمان شده بااست. در گروه  28/4 ± 75/2، وازلین

شـده، سـطح بهبـودي بـاالتري  انجـام هـايمقایسهتوجه به 

  نسبت به گروه کنترل و وازلین مشاهده شده است.

دهـد کـه ) نشان میP>001/0( هاگروهداري سطح معنی

سـه یعملکرد صمغ نسبت به دو گروه دیگر بیشـتر اسـت. مقا

دهد که از روز پنجم به بعد صمغ درصد نشان می هاگروهبین 

  بودي باالتري دارد.به

ها در روزهاي . روند خطی میانگین درصد بهبودي در گروه1نمودار 

 گیرياندازه

 
(گروه  2(گروه کنترل منفی، بدون زخم)، گروه  1گروه . 1شکل 

(گروه درمان  3کنترل مثبت، داراي زخم و بدون درمان)، گروه 

: عروق A(گروه درمان شده با صمغ).  4شده با وازلین) و گروه 

  : اپیتلیومE: ماکروفاژ و M: لنفوسیت، Lخونی، 

  گیرينتیجهبحث و 

کـه اسـتفاده از صـمغ  دهدمینتایج مطالعه حاضر نشان 

آماسی بعـد از گذشـت  هايسلولدرخت زردآلو باعث کاهش 

. شـودنتـرل مـیبـا گـروه ک در مقایسـهاز درمـان هفتـه سه 

ث تجدیـد همچنین بعد از سه هفته صمغ درخت زردآلو باعـ

. نتایج نشان داد که اسـتفاده از صـمغ شودمیساختار اپیدرم 

براي درمان زخم در هفته اول منجر به افزایش رگزایی شـده 

تا هفته سوم میزان عروق خونی کاسته و ساختار  تدریجبهکه 

  بافتی بهبودي نسبی نشان داد.

یکــی از  درواقـعمیـزان رگزایـی و توسـعه عــروق خـونی 

مل تـرمیم زخـم اسـت. هـر عـاملی کـه بتوانـد عوا مؤثرترین

تشکیل عروق خونی را در زخم ایجاد شـده تسـریع نمـوده و 

گردش خون ناحیه بافتی را برقـرار سـازد، بـه پیشـبرد رونـد 

بهبودي کمـک کـرده و از عمیـق شـدن  سويبهترمیم زخم 

). پدیده رگزایی عامل مهمـی در 10( کندمیزخم جلوگیري 

). این پدیـده همزمـان 10( رودمیشمار تغذیه و بهبود زخم ب

میبا تشکیل بافت گرانوله در مرحله تجدید ساختار به وقوع 

. میزان آنژیوژنز در بافت گرانولـه در حـدود روز هفـتم پیوندد

 تـدریجبـهو بعد از آن  رسدمیآسیب به باالترین میزان خود 

. تشـکیل عـروق تـا روز هفـتم رونـد شـوندمیعروق تخریب 

 تدریجبه ارد که با فاز تکثیر تطابق دارد و بعد از آنصعودي د

نبیونی و همکاران طی تحقیـق  ).10( کندمیسیر نزولی پیدا 

نشان دادند که عصاره گیاه گل مـاهور در دوز  1390در سال 

از طریق رگزایی و تشـکیل ضـخامت اپیـدرم،  تواندمیپایین 

خامت ضـ ماننـد). عـواملی 11د (یـنماترمیم زخم را تسـریع 

هاي ماکروفاژ، لنفوسیت و ، تعداد سلولاپیتلیزاسیون اپیدرم و

هـاي فیبروبالســت، تعــداد و تــراکم نوتروفیـل، تعــداد ســلول

خونی و انـدوتلیوم و رگ زایـی،  تعداد عروقکالژن،  فیبرهاي

در میزان ترمیم و بهبودي زخم  مو هايفولیکول و قطرتعداد 

. گیرندمیرد بررسی قرار مو شناسیبافتبوده و از لحاظ  مؤثر

علیرغم نامشخص بودن اثر صبر زرد،  محققین نشان دادند که

مطالعـات فارمـاکولوژیکی، خصوصـیات ، بر بهبود زخم جلدي
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دهنـد ضدالتهابی و اثرات ضد باکتریایی این گیاه را نشان می

ع یتسـر). ترکیبات موجـود در ژل صـبر زرد، سـبب 12،13(

لتهاب، تحریک و تقویت سیسـتم بافت و توقف درد و ا میترم

  ).14،15شود (ایمنی می

شـود کـه عصـاره شده، مشاهده مـیهاي انجامدر بررسی

و بوده  مؤثرزخم  بر بهبودهیدرو اتانولی صمغ درخت زردآلو، 

هاي کالژن، در گروه درمان بـا صـمغ، بیشـترین رشته زانیم

هـاي افزایش را داشته است. در طب سنتی، در درمـان زخـم

مطابقت آن با زمـان  و درستی، از این عصاره استفاده شده پو

به این نتایج دست یافت که  توانمیگذشته، در درمان زخم، 

مصرف عصاره هیـدرو اتـانولی  تأثیر این عصاره مطلوب است.

صمغ درخت زردآلو، به دلیل افزایش پوشش اپیدرم، کـاهش 

طـول  هاي کالژن درآماسی و افزایش میزان رشته هايسلول

  .است مؤثردوره ترمیم، در ترمیم زخم 

  تشکر و قدردانی

نامه آقاي کـریم جوادآبـادي در این مقاله قسمتی از پایان

باشد. بدینوسـیله از تمـام کسـانی مقطع کارشناسی ارشد می

الخصـوص نامه یاري نمودنـد علـیکه ما را در انجام این پایان

مال کمـال مسئولین دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد تهـران شـ

  .تشکر و قدردانی را داریم
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