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آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

ارزیابی اثر ترکیب عصاره هیدرواتانولی گل گیاه هوفاریقون و روغن کتان بر بهبود روند
التیام زخم جلدی در موش صحرایی
*1
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 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ارومیه ،استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،ارومیه ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتmrf78s@gmail.com :
(دریافت مقاله 23/3/11 :پذیرش نهایی)23/1/5 :

از روش های مختلفی که در راستای اثرگذاری بر سرعت التیام و کیفیت بافت التیامی نهایی می توان از آن بهره برد ،استفاده از موواد
بیولوژیک میباشد .هدف این مطالعه ارزیابی اثر ترکیب عصاره هیدرواتانولی گیاه هوفاریقون و روغن کتان در تسریع روند التیام زخم

ve

میباشد .در این مطالعه که روی  27سر موش صحرایی نژاد ویستار انجام گرفت ،ابتدا اقدام به ایجاد دو زخم دایره وار اسوتاندارد بوه
قطر  2میلیمتر ،روی پوست پهلوهای راست و چپ موشها شد ،سپس هر  81موش بهطور تصادفی در یک گروه قرار داده شود و توا

hi

پایان هفته دوم پس از ایجاد زخم ،روزانه یک بار ،مورد درمان موضعی قرار گرفتند .مساحت سطح زخمهوا در روزهوای ،1 ،6 ،4 ،7
 87 ،81و  84بعد از ایجاد ،توسط کاغذ شفاف اندازهگیری شدند .به منظور بررسی های هیستوپاتولوژی ،در پایان روزهوای  2 ،3و 84
از زخم های گروه های مختلف ،توسط پانچ مخصوص بیوپسی ،نمونه بوافتی اخوذ گردیود .کواربرد موضوعی پمواد ترکیبوی عصواره

Ar
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هیدرواتانولی هوفاریقون–روغن کتان ،در مقایسه با سایر گروهها ،موجب بروز اثرات مثبت آن در افزایش سرعت روند التیام زخمهای
تمام ضخامت پوستی با کاهش اندازه زخم و میزان مهاجرت سلول های آماسی چند هستهای به محل زخم ،و همچنین افزایش نوزایش
عروقی و فیبروپالزی گردید .بر اساس نتایج بهدست آمده ،روند بهبود زخم در پماد درموانی حواوی ترکیوب عصواره هیودرواتانولی
هوفاریقون–روغن کتان ،در مقایسه با سایر گروهها بسیار بهتر بوده است.
کلید واژهها :هوفاریقون ،روغن کتان ،پماد ،التیام زخم ،موش.

مقدمه
بهبود زخم نقش اساسی را در سالمت فیزیکیی بری

از قدیمیت ین چالشدا اسیت .از دی بیاز گیادیاط یبیی
بی ییور گسییه دخ در س اسی

هییاط توسین وز ییکاط

ایفا میکند .تحقیق در میورد میواد بهبودددنیدخ زخیم از

بیماراط ب ای درماط مورد اسهفادخ ق ار میگی نید .بهبیود

نظ مکانیسمدای درگی در ت میم بافت آسیبدیدخ یکی

اسیت ،کی توسین

زخم ووست یی

ف آینید دینامیی
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مل  ،اسید چ ب آلفا لینولنی  ،اسید چی ب امگیا 0

ماک فاژدیای بیافهی اتفیا مییافهید .ایین ف آینیددیای

میبا د .ب اساس مطالعیا

دمادنگ امل مح کدا فازدای مره کی دسیهند کی

گ دیدخ ک اسیددای چ ب امگیا 0

ی

بهبود موث را ویش میب ند(.)Fatima et al., 1999
ای اط دارای ی

یب سنهی بیا قیدمت دی ینی

صیور

گ فهی  ،مریخ
 6داصیل از ایین

گیاخ ممکن است از قوع بیماریدیای قلبیی ع قیی،

هیت

الههابی

ب خی از بیماریدای خود ایمنی مانند بیمیاری
آرت یت ر ماتوئید لوگی ی کنید ( Żuk

ارتقای سالمت میبا د ،ک در آط از تعداد ف ا انی گیاخ/

الههابی ر دخ

یا عصارخدای گیادی هت درمیاط انیواع عار ی دیا از

 .)et al., 2011; Pan et al., 2009از سوی دیگ  ،لیگناط

مل درماط زخمدای نا ی از ب یدگی ،سوخهگی ییا

یبق بندی
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عفونت اسهفادخ می ود .یکیی از ایین گیادیاط دار ییی،

مو ود در دان کهاط ک ی
دخ ب عنواط ی

نوع ک بودیدرا

ت کیب فنولی

میبا د ( Żuk et al.,

دوفیییاریقوط ( )St John's wortییینه مهمیییی از

 ،)20119آنهیاکسیداط قوی بودخ نریاط دادخ یدخ کی

خانوادخدای و یاس است کی دید دا یامل  073گونی

اسییهفادخ از آط مو ییب افییزایش سییط ایمنییی بییدط

دارای گلدای زرد کی بیومی ار ویا،

مل ب خی از انواع س یاطدا میگ دد ( Thompson et

علفی ،چند سال
غ ب آسیا

of

گیاخ می با د ( .)Linde, 2009دوفیاریقوط ،گییاخ اسیت

لوگی ی از قوع بسیاری از بیمیاریدیای مخهلیف ،از

مال آف یقا بیودخ در آم یکیا اسیه الیا

عصارخدای مخهلف گیل بخیشدیای دیوایی گییاخ
دسییهگاخ گییوار ،

می ود ( De Souza Franco et al., 2012; De Spirt et

.)al., 2008; Farahpour et al., 211

hi

دوفییاریقوط بی ای درمییاط اخییهال

افزایش س عت کیفیت بافت ت میمیِ زخمدای ووسهی

ve

نیز ب یور یبیعی دیدخ می ود (.)Peron et al., 2013

 .)al., 2005دمچنین کارب د مو عی این ر غن مو یب

سیالمت ر اط اسیهفادخ یدخ اسیت ( Spiteller et al.,

بزرک ،در این مطالع اثی ت کییب عصیارخ دییدر الکلی

 .)2008; Nogueira et al., 1998مطالعا
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دسهگاخ ادراری ،دسهگاخ تینفه ،قلیب ،کبید ،مفاصیل

با تو

بسیاری تاثی

ب اث ا

مفید مهعدد گیاخ دوفیاریقوط ر غین

گلدای گیاخ دوفاریقوط با ر غن کهاط ،بی تی میم زخیم

الهیام بخری عصارخدای آبی مهانولیِ گل بخشدیای

تج بی ووست در میو

دوایی این گیاخ ر ی نمونی مو یود زنیدخ را بی اثبیا

گ فه است.

صیح ایی میورد ب رسیی قی ار

رسیانیدخانید ( Gál et al., 2009; Hostanska et al.,
.)2012

مواد و روشها

گییییاخ کهیییاط ( )Linum usitatissimumیکیییی از
قییدیمیتیی ین گیادییاط کرییت ییدخ در هییاط اسییت
(.)Diederichsen et al., 2001; Güvenc et al., 2012
ر غن دان این گیاخ ،تحت عنواط ر غن کهاط ییا ر غین
بیزَرک ( )flaxseed oilدییا ی مرییهقا

718

بییا ارز ییی از

روش عصارهگیری و آمادهسازی پماد

وه از چیدط،

سهرو آمادخ نمودط س یاخ دیای

گلدار گییاخ دوفیاریقوط ،بی ای مید
(سای ) نگهداری د تیا خری

 03ر ز در اتیا

یوند ویه از خی د

ک دط 033 ،گ م از آط توسین ت کییب آب اتیانول 66
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ماس یرن عصارخگیی ی یدند .سی ه

دادخ دخ سط ورهی مو

عصارخ ب دسیت آمیدخ ،توسین دسیهگاخ تقطیی در خی

آمادخ سازی

تغلیظ گ دید .محلول غلیظ ب دست آمدخ در س م دلی

کل تمام

فیله

دا از نادی کهف تا ایلئیوم

ادی اسک اب دخ د زخم دایی خ ای
بی

خامت ب قط  7میلیمه در د یی

د .س ه محلیول بی دسیت آمیدخ نهیایی ،تحیت

فاصل  0سانهی مه از سهوط مه خدا  0/3سیانهی مهی از

این اسه یل یدخ در دمیای  03در ی سیانهی گی اد

یکدیگ با اسهفادخ از وانچ بیووسی اسه یلِ  7میلییمهی ی

خر

ایجیاد ید ( .)Farahpour and Habibi, 2012ویه از

گ دید ( .)Eseyin, 2007دمچنیین ر غین دانی

کهاط از ی کت بیاریا اسیانه تهیی گ دیید .در واییاط

ایجاد زخم تمامی مو دا ،ب یور تصیادفی بی  4گی خ

هت ساخت وماددای درمانی میزاط  0/3گ م از عصارخ

د نوع وماد درمانی) تقسییم
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دخ دوفاریقوط ،ب

خر

کل زنی– زنی ،بی یی

 01تایی ( ادد ،دار نما

دخ س ه مو دای د ی

از گ خدیا ،خیود بی 0

قویی دا ی  67/3گ م وماد وایی (ت کیبیی از  73گی م

زی گ خ  6تایی (گ خ دای نمون ب داری در ر زدای ،0

ازلین  03گی م ا سی ین) ا یاف گ دیید .در قیویی

 )04 7تقسیییم ییدند .در وایییاط ر زدییای مییوکور بی

دیگ  0/3 ،گ م از عصارخ خری

منظور ب رسی آسیب ناخهی ،نمون ی بافهی هت انجام

یدخ دوفیاریقوط بی

ب

of

دم اخ  0/3گ م ر غن کهاط ،تحت عنواط ومیاد ت کیبیی،
کل زنی -زنی ب  63گ م وماد وای ا اف گ دید.

حیوانات مورد مطالعه

صیح ایی نی بیال بیا

محد دخ زنیی  063±03گی م ،تهیی

یدخ از دانریکدخ
بی

آزمایرییگادی

دانرکدخ دام ز کی منهقل دخ در قفه دای اسهاندارد
نگ داری مو

تحت

این نیورددی کنهی ل یدخ 00

ساعت ر ینایی  00سیاعت تیاریکی دمیای ثابیت
 00±0در

سلسیوس نگهداری گ دیدند.

کهیامین

دیدر کل ایییید  3درصییید ( mg/kg; Woerden,

س ه مو دا ب صور

داخیل صیفاقی انجیام گ دیید.
کمی ر ی میز

د.

اندازهگیری سطح زخم

در تمامی گ خدای درمانی ،زخمدا در ر زدای ،4 ،0

 04 00 ،03 ،1 ،6بعد از ایجاد ،توسین کاغیو یفا
اندازخگی ی دند ( .)Farahpour and Habibi, 2012ب
منظور ب رسی اندازخگی ی سط زخم ،د مو

بیهو

عیت خوابیدخ ب ر ی کم ق ار دادخ می د

س ه دا ی زخم ب ر ی ی

القیا بیهو یی بیا تزرییق زایالزیین دیدر کل ایید 0

 )33Hollandب صور

مو

دخ در

روش القاء بیهوشي و ايجاد زخم

درصید ()03mg/kg; Woerden, Holland

وه از اخو نمون  ،از ر ند مطالعی کنیار گوا یه

Ar
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م کییز ویی ر

لوگی ی از ارد آمدط د گون خد

یی مطالع  ،دی

hi

دام ز کی دانرگاخ ار می  ،اسهفادخ د .این دیوانا
نگهییداری دیوانییا

کامل بافت از وانچ  1میلیمه ی اسیهفادخ گ دیید .بی ای

ve

در این تحقیق از  70س مو

آزمایرا

م بوی اخو د .بی ای ایمینیاط از ب دا یت

کاغیو یفا

ت سییم

میگ دید .ب ای ب دداقل رسانیدط میزاط خطیا ،ت سییم
دا ی کل د زخم ،در د مو  ،س بار تک ار یدخ
میانگین آط محاسب میگ دید.
آسیبشناختي بافتي

ادی قی ار
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در ر زدای سیوم ،دفیهم چهیارددم بعید از ایجیاد
زخم ،ویه از القیا بیهو یی عمیومی ،یی

میک توم مقایعی بی
ر

تکی تمیام

یخامت  3میکی ط تهیی

دماتوکسیلین-ائوزین ( هیت یمار

بی

سیلولی)

خامت از بافت لیدی یامل  0میلییمهی از دا یی

رنگآمییزی گ دیید ( .)Süntar et al., 2011بی اسیاس

ووست سالم ب دم اخ بخریی از بافیت وانی ای ،یدا

یید ل  0وارامه دییای آسیییب ییناخهی نرییاطددنییدخ

گره

بالفاصل در داخل ظی

ویر فت ت میم زخم ب اساس امهیازددی گزار

دیا ی ف میالین بیاف

 %03قیی ار دادخ یید .وییه از تیبیییت قالییبگییی ی

گ دیید

(.)Ozay et al., 2010

نمونیی دییای بییافهی در وییارافین (بلییوکزنییی) ،توسیین
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جدول  -1پارامترهاي آسیبشناختی نشاندهنده پیشرفت ترمیم زخم و نحوي رتبهبندي آنها

درجهبندی

سلولهای التهابی

نوزایش عروقی

فیبروبالست

تشکیل بافت پوششی

3

عدمدضور

عدمدضور

عدمدضور

خیم دط لب دای ب

بافت)

خفیف (بافت زی

لد)

خفیف (ای ا

0

خفیف (بافت وان ای)

خفیف (بافت وان ای)

0

مهوسن (بافت وان ای)

مهوسن (بافت وان ای)

مهوسن (بافت وان ای)

4

بارز (بافت وان ای)

بارز (بافت وان ای)

بارز (بافت وان ای)

اخی دط

ve

تحلیل اریانه یی ی فی

در  p> 3/33معنادار در نظ گ فه

د .یافه دیا توسین

معییار ( )mean ± S.D.نریاط دادخ

ارزيابي اندازه زخم

تغیی ا

مسادت زخم در ویر فت ر ند بهبیودی در

Ar
c

( ،)ANOVAمورد اکا ی آماری ق ار گ فهنید .تفیا

hi

با اسهفادخ از آزموط تجزی

د.

ول زدط نادی ب

يافتهها

ب دست آمدخ از اندازخگی ی سط زخیمدیا

مییانگین  ±انحی ا

خفیف (بافت وان ای)

مها

سلولدای وو ری بیره از 33

%

of

0

خفیف (ای ا

تحلیل آماری دادهها

ایالعا

بافت)

مها

سلولدای وو ری کمه از 33

%

د ل  0نریاط دادخ یدخ اسیت .ت کییب دوفیاریقوط-
ر غن کهاط ،مو یب کیادش معنییدار انیدازخ زخیم در
مقایس با گ خ ادد دخ است ( ،)p>3/33ب یوریکی
اندازخ مسادت زخیم در ر زدیای  04 00 ،03بعید از
ایجاد ،در گ خ یادد ب ابی 7/60±0/00 ،00/30±0/16
 0/00±3/60میلی مه م بع بود .در دالیک این مییزاط
در گ خ درمانی بیا ومیاد  %0/3گییاخ دوفیاریقوط ب ابی
 3/36±3/40 0/71±3/31 ،3/33±0/00میلیمهی م بیع
در گیی خ درمییانی بییا ومییاد ت کیبییی ،6/60±0/33
 0/40±3/33 4/00±0/03میلیمه م بع بود.
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جدول  -2اثر پمادهاي درمانی بر اندازه مساحت زخم در روزهاي مختلف دوره آزمایش (میلیمترمربع)
روزهای اندازهگیری

گروهها
روز 2

روز 4

روز 6

روز 8

روز 11

روز 12

روز 14

ادد

07/00±0/00

00/36 ±0/70

00/60±0/60

07/70±0/70

00/30±0/16

7/60±0/00

0/00±3/60

دار نما

06/06±0/40

06/60±0/60

06/36±0/06

03/04±0/67

03/60±0/70

7/30±3/61

0/70±3/34

وماد %0/3

03/03±0/74

07/36±0/30

07/00±0/07

00/00±0/06b

6/60±0/33b

4/00±0/03b

0/40±3/33b

03/00±0/71

07/30±0/00

06/07±0/06

03/00±0/00a

3/33±0/00a

0/71±3/31a

3/36±3/40a

وماد ت کیبی
 b aبیانگ اخهال

معنیدار بین گ خ کنه ل گ خدای درمانی در د سهوط میبا د (.)p>3/33
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ارزيابي آسیبشناختي

در نمون دای اخو دخ در ر ز سوم وه از

ایجاد زخیم در دید بیا ت ی بیودخ در ر ز دفیهم بی
ادیی،

میییزاط ارترییاس سییلولدییای ایمنییی چنددسییه ای در
نمون دای ادد دار نما ،در دد با یی بود یی ی

یید

در ر ز چهییارددم نیییز ر نیید

افییزایش یافه ی

کادری نراط میداد ( کل  ،0د ل .)0
در نمون دای دار نمیا

of

ر ند نز لی آدسیه  ،در ر ز دفیهم چهیارددم نمونی
ب داری کادش یافه بود .در دالیک این مییزاط ،در دی

د گ خ دریافتکنندخ وماد درمانی ،بخصوص زخمدای

یادد ،در ر ز سیوم مییزاط

نوزایش ع قی بسیار کیم بیودخ لیی در ر ز دفیهم بی
میزاط قابل مالدظ ای افزایش یافه  ،اما با نزدیی

یدط

ب ر ز چهارددم ،با کادش ر ند ت میمی میزاط آط کامال

ایجاد زخم در دد مهوسطی بودخ در ر زدیای بعیدی

ب خصوص گ خ درمانی با وماد ت کیبی ،میزاط نیوزایش

ر ند کادری قابل مالدظ ای ویدا کی دخ بیود ( یکل ،0
د ل .)0

ع قی در ر ز سوم بسیار خوب بودخ با گو ت زماط
در ر ز دفهم میزاط آط چرمگی ت

ادیی،

دخ بیود .لیی در

Ar
c

در نمون دای اخو دخ در ر ز سوم وه از

hi

ve

درماط دخ توسن ومیاد ت کیبیی ،در ر ز سیوم ویه از

کم یدخ بیود .در صیورتیکی در گی خدیای درمیانی،

ر ز چهارددم با تو

ب اینک از میزاط کالژط ت یحی

میییزاط ارترییاس سییلولدییای ایمنییی تیی دسییه ای در

ب دد زییادی کاسیه

یدخ ،بی دمیین مییزاط نیوزایش

نمون دای ادد دار نما ،در دد مهوسین بیود ییی

ع قی نیز کادش یافه بود ک این ام بی دلییل کیادش

ر ند صعودی آدسه  ،در ر ز دفهم افزایش یافهی

و خونی در بافت ،تیاثی میبهیی در ر نید تی میم دا یت

ی

ب دنبیال آط در ر ز چهیارددم کیادش یافهی اسیت .در

( د ل . )0

دالیک این میزاط ،در د د گ خ درمانی ،ب خصیوص
گ خ دریافتکنندخ ومیاد ت کیبیی ،در ر ز سیوم ویه از
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شکل  -1نماي ریزبینی از سطح مقطع پوست؛  B ، Aو  Cدر روز چهارم بعد از ایجاد زخم؛ و  E ،Dو  Fدر روز چهاردهم پس از ایجاد زخم؛ به ترتیب
گروههاي شاهد ،درمانی با پماد هوفاریقون و هوفاریقون-روغن کتان .دلمه ) ،(Scبافت پوششی ) ،(Epالیه بافت شاخی )( (Coرنگآمیزي تري
هماتوکسیلین–ائوزین ،درشتنمایی ×.)11

hi

درمانی با وماد ت کیبی ،ر ند فیب والزی تیا واییاط د رخ

چهارددم از دد مهوسن تجا ز نک دخ بود .در دالیکی ،

ییعیت مناسییبی را دا ییه اسییت ،امییا در نمون ی دییای

ب یور کلی در مورد گ خدای درمانی ب خصوص گ خ

ادد ر ند فیب والزی در ر ز سیوم یعیف

درمانی با وماد ت کیبیی ،در دمیاط ر ز دفیهم یخامت

دار نما

بودخ با نزدی

دط ب ر ز چهارددم ب تدریا افزایش

یافه بیود ( ید ل  .)0در ر ز سیوم ویه از

ادیی،

دیچگون نوزایش بافت وو ری دیدخ نرد .از ر ز دفیهم
ب بعد ترکیل اویهلیوم در کلی گ خدا آغاز دخ بود ،اما
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در ر ز سوم ،در د د گ خ درمانی ،ب خصوص گی خ

این میزاط در گ خدای یادد دار نمیا تیا واییاط ر ز

اویهلیوم خوب بودخ ،ب یوریک این کیفیت خوب منجی
ب ایجاد بافت اخی در ر ز چهارددم دخ بود ( یکل
 ،0د ل . )0
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وماد درمانی ت کیبی

-

of

بحث و نتیجهگیری

نراط دادخاند ک گون دای دوفیاریقوط دارای

مقادی مهنابهی از ت کیبا

عصارخدای داصل از این گیاخ دارای

خواص د باکه ییایی

فال نوئیددا ب عنواط ت کیبا

ید ی سیی قابیل تیو هی

مهار و اکسیداسیوط لی یدی بودخ مانع از آسیب سیلولی
افزایش بقای فیب دای کالژنی مییگ دنید ( Shetty et

.)al., 2008; Getie et al., 2002

بهبود زخم ف آیند یبیعی ویچیدخای ب منظیور کیادش

Ar
c

مییبا یند ( Cecchini et al., 2007; Andesen et al.,

فعال آنهیاکسیداط ،مسئول

hi

ود این ت کیبا

فنلی میبا ند ،کی در نهیجی

(.)Herrera et al., 1996; Cecchini et al., 2007

ve

مطالعا

++++

++

+

+

+

ادد

پوششی
-
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%0/3

فیبروپالزی

تشکیل بافت

 .)1991ب نظ میرسد فعالیت د الههابی گییاخ میوکور

یا محد د ک دط اسکار دیمچنیین کمی

از نظ ف آیند بهبود زخم ب یژخ در ا لین گام از فازدا

بازسازی آسیب بافهی است .ر ییداددای یبیعیی بعیدی

زمیاط ییو نی فیاز

الهیام زخم در س م دلی تق یبیا یدا از یکیدیگ ر ی

بحث ب انگیز با د .در اقع ،مید

بی بهبیود

الههابی مو ب تیاخی در ف آینید بهبیود میی گی دد .بی

میییددیید م دلیی ترییکیل دلمیی

منظور کوتاخ یدط د رخ درمیاط دیمچنیین بی ای بی

و لیف اسیوط سلولدای بافت دمبنیدی م دلی بلیو

دداقل رساندط میزاط درد اسکار ،فعالیت د الههیابی

( .)Beldon, 2012در م دل ا ل ،وه از چند ساعت از

مورد نیاز است ( .)Singer and Clark, 1999از آط ایی

ایجاد زخم ،سلولدای فاز الههیابی (سیلولدیای ایمنیی

ک گون دای دوفیاریقوط دارای بنییاط دیای فعیال ید

چند دسه ای) ،هت واکسازی ،ب محل زخم مها

باکه یایی نظی دیای فورین فال نوئییددا میی با یند،
ادهما سبب بهبود بههی

سی یعتی زخیم مییگ دنید

میکنند .مریخ

الههییاب ،م دلیی

گ دییدخ افیزایش مییزاط سیلولدیای

مییوکور مو ییب افییزایش آمییاس در زخییم مییی ییود
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( .)Beldon, 2012در وژ دش اخی مرخ
ب

یکل قابیل مالدظی ای از ید

گ دید کی

 .)2012دییین اییین م دلی  ،نییوزایش ع قییی ،رسییوب

آمیاس دضیور

سیلولدییای آماسییی چنیید دسییه ای (نوت فیییلدییا) در
زخمدای درماط دخ توسن وماد ت کیبی دا ی عصیارخ
دیدر اتانولی دوفاریقوط-ر غن کهاط ،کاسه
یود ت کیبیا

این ام را مییتیواط بی

عصارخ موکور از ملی ت کیبیا

محمدرضا فرهپور

دخ است.

آنهییباکه ییال

فنلیی ،دیای فورین

کییالژط ،ر یید مجییدد بافییت وو رییی ترییکیل بافییت
گ انول ب ای بازگ داندط یک ارچگی بافت ووست اتفیا
میافهد .ب یور معمول یی ایین م دلی  ،از یی

سیو از

میزاط دضور سلولدای ایمنی در محل زخم کاسه
از سوی دیگ ب مییزاط مهیا

دخ

تعیداد سیلولدیای

فیب بالست ب محل زخم ،ا اف مییگی دد ( Beldon,

 )2007دمچنین خاصیت یدالههابی عصیارخ میوکور

مو عی عصارخ دیدر اتانولی گیاخ دوفاریقوط ،ب صور

SI
D

فال نوئییددا ( Herrera et al., 1996; Cecchini et al.,

 .)2012در وژ دش اخی مریخ

( )Süntar et al., 2010نسبت داد .در ادامی  ،در ا اسین
این م دل (م دل ا ل) از ید
ایمنی چند دسه ای کاسه

گ دیید کی کیارب د

قابل مالدظ ای مو ب افزایش مها

دضیور سیلولدیای

فیب بالستدا

ع نیوزایش بافیت وو ریی در ر زدیای دفیهم

سلولدای ایمنی ت

دسه ای افز دخ میگی دد .دضیور

گ خ درمانی با وماد ت کیبی افزایش بسیار بیره ی نراط

سلولدای آماسی ت

دسه ای ب ییژخ ماک فاژدیا ،بی

انواع سیهوکیندای موث ب ر نید الهییام

دمچنین ف اخواط ،هت مهیا

تغیی ا

یاد دخ در این م دل میتوانید در اثی

ری اسیت ( .)Beldon, 2012از سیوی

یود

خاصیت آنهی اکسیدانی عامل دار یی با ید ( Shetty et

 )al., 2008; Getie et al., 2002از آط ایی ک

hi

محل زخم،

فیب بالسیتدیا بی

میییددیید .در مطالعییا

مهعییددی گییزار

گ دیییدخ کی

ve

منظور ت

of

دخ ب ای آنها بی مییزاط

چهارددم بعد از القا زخم گره است ،ک این مییزاط در

ود

میزاط عوامل عفونتزا آماس زخیم ،نیوزایش ع قیی

است ( ،)Hostanska et al., 2012میتیواط چنیین بییاط

هت ترکیل بافت وان ای آغاز مییگی دد ( Beldon,

ک د ک س عت ر ند الهیام در م دل د م ،در زخمدیای

گ دییید کی کییارب د

درماط دخ با عصیارخ دوفیاریقوط دیمچنیین عصیارخ

مو عی عصارخ دیدر اتانولی دوفیاریقوط بی تنهیایی
دمچنین در ت کییب بیا ر غین کهیاط ،مو یب افیزایش
نوزایش ع قی در زخمدای درماط دخ ،گریه اسیت.

Ar
c

دیگ  ،در ا اخ م دل ا ل ر نید الهییامی بیا کیادش

این خاصیت در عصارخ دوفاریقوط نیز ب اثبیا

 .)2012در مطالعی اخیی مرییخ

رسییدخ

دوفاریقوط-ر غن کهاط افزایش یافه است.

م دلیی سییوم ر نیید الهیییامی ،م دلیی بلییو اسییت
( .)Beldon, 2012یی این م دل افزایش سنهز کالژط

ک این ام با یافه دای دیگ محققین مطابقت دارد ( Gál

سازمانددی دسهجا

کالژنی ،تکامل بافیت گ انولی بی

.)et al., 2009; Hostanska et al., 2012

بافت اسکار دو

سیلولدیای دیگی توسین ف آینید

م دلیی د م ر نیید الهیییامی ،م دلیی افزایرییی یییا
و لیف اسیوط سلولدای بافت دمبندی مییبا ید کی از
ر ز سوم بعد از قوع زخم آغاز میی گی دد ( Beldon,
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آوووهوز در نهیج کیادش د چی بیریه انیدازخ زخیم
اتفا خوادد افهیاد ( .)Beldon, 2012در ب رسیی اخیی
مرخ

گ دید ک کارب د مو عی عصارخ دیدر اتانولی
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نراط داد کی عصیارخ
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ب یور کلی نهایا مطالع دا

 ب یور قابل مالدظ ای مو یب کیادش،گیاخ دوفاریقوط

 ب ی خصییوص در،دیییدر اتانولی گییل گیییاخ دوفییاریقوط

اندازخ زخم دمچنین افزایش تولیید بافیت وو ریی از

 در کارب د مو عی در مقایس با،ت کیب با ر غن کهاط

 از سوی دیگ کامل دط ول بافیت وو ریی،سو

میبیت آط در افیزایش

یاخی در ر ز چهیارددم در زخیمدیای

 مو ب بی ز اثی ا،گ خ ادد

س عت ر ند الهیام زخمدای تمیام یخامت ووسیهی بیا

ایجاد یی

 بیا گزار یا،  یافه دای اخیی. گره است،درماط دخ

کادش میزاط اندازخ زخم مها

Herrera et al., 1996; ( دیگی محققیین مطابقیت دارد

چند دسه ای ب محل زخم دمچنین افزایش نیوزایش

Cecchini et al., 2007; Hostanska et al., 2012; De
.)Souza Franco et al., 2012; De Spirt et al., 2008

.ع قی فیب والزی میگ دد

سپاسگزاری
دمکیار ار منید آقیای دکهی

بدین سیل از زدما

ید

از سوی دیگ ب اساس نهایا ب رسی اخی مرخ

SI
D

سلولدیای آماسیی

ی

ک ت کیب عصارخ دیدر اتانولی گل گیاخ دوفیاریقوط بیا
 مو ب ویر فت سی یعتی ر نید الهییام در،ر غن کهاط
مقایس با گ خ کنه ل گ خ درمانی با عصارخ خیال

یبیعی اسهاط دمداط ک دمکاریدای زم را با اینجانب

.دوفاریقوط میگ دد

 تقییدی،مبییو ل ف مییودخانیید








منابع

Beldon, P. (2010). Basic Science of wound healing. Surgery (Oxford), 28: 409-412.
Cecchini, C., Cresci, A., Coman, M.M., Ricciutelli, M., Sagratini, G. Vittori, S., et al. (2007).
Antimicrobial activity of seven Hypericum entities from central Italy. Planta Medica, 73(6): 564.
De Souza, F.E., de Aquino, C.M.F. and de Medeiros, P.L. (2012). Effect of a Semisolid Formulation
of Linum usitatissimum L. (Linseed) Oil on the Repair of Skin Wounds. Evidence-Based
Complementary and Alternative Medicine, Volume 2012: 270752.
Diederichsen, A. and Richards, K. (2001). Cultivated flax and the genus Linum L.: Taxonomy and
germplasm conservation. In Flax, The genus Linum. Edited by: A. M, Westscott N. Amsterdam:
Hardwood Academic Publishers, 22-54.
De Spirt, S., Stahl, W. and Tronnier, H. (2008). Intervention with flaxseed and borage oil
supplements modulates skin condition in women. British Journal Nutrition, 101(3): 440-445.
Eseyin, O.A., Ebong, P., Ekpo, A., Igboasoiyi, A. and Oforah, E. (2007). Hypoglycemic effect of
the seed extract of Telfairia occidentalis in rat. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(3):
498-501.
Farahpour, M.R. and Habibi, M. (2012). Evaluation of the wound healing activity of an ethanolic
extract of Ceylon cinnamon in mice. Veterinarni Medicina, 57(1): 53-57.
Farahpour, M.R., Taghikhani, H., Habibi, M. and Zandieh M.A. (2011). Wound healing activity of
flaxseed Linum usitatissimum L. in rats. African Journal of Pharmacy and Pharmacology,
5(21):2386-2389.

795

Ar
c




hi

ve

.ترییک میییگیی دد

of

 عضیو ار ید سیازماط تحقیقیا،کیواط رزاقی

منیابع

محمدرضا فرهپور














SI
D



of



ve



hi



Fatima, A.D., Modolo, L.V., Conegero, S., Andreia, C. and Porto, R.R. (2008). Wound healing
agents: The role of natural and non-natural products in drug development. Mini Reviews in
Medicinal Chemistry, 8(9): 879-888.
Gál, P., Tomáš, T., Tomáš, G., Zuzana, V., Karel, S., Dvořánková, B. and Tomáš G. (2009). Effect
of Atropa belladonna L. on skin wound healing: biomechanical and histological study in rats and in
vitro study in keratinocytes, 3T3 fibroblasts, and human umbilical vein endothelial cells. Wound
Repair and Regeneration, 17: 378-386.
Getie, M., Gebre-Mariam, T., Rietz, R. and Neubert, R.H. (2002). Evaluation of the release profiles
of flavonoids from topical formulations of the crude extract of the leaves of Dodonea viscosa
(Sapindaceae). Die Pharmazie, 57(5): 320.
Güvenc, A., Akkol, E.K. and Hürkul, M.M. (2012). Wound healing and anti-inﬂammatory activities
of the Michauxia L’Hérit (Campanulaceae) species native to Turkey. Journal of Ethnopharmacology,
139: 401-408.
Herrera, R.M., Perez, M., Martin‐Herrera, D.A., Lopez‐Garcia, R., Rabanal, R.M. and Arias, A.
(1996). Antimicrobial activity of extracts from plants endemic to the Canary Islands. Phytotherapy
Research, 10(4): 364-366.
Hostanska, K., Rostock, M., Melzer, A. Joerg, B.S. and Reinhard, S. (2012). A homeopathic remedy
from arnica, marigold, St. John’s wort and comfrey accelerates in vitro wound scratch closure of
NIH 3T3 fibroblasts. BMC Complementary and Alternative Medicine, 12: 100.
Linde, K. (2009). St. John’s wort– an overview. Forsch Komplementmed, 16: 146-155.
Nogueira, T., Duarte, F., Venâncio, F., Tavares, R., Lousã, M., Bicchi, C., et al. (1998). Aspectos
quimiotaxonómicos do género Hypericum L. em Portugal. Silva Lusitana. 6: 55-61.
Ozay, Y., Ozyurt, S., Guzel, S., Cimbiz, A., Olgun, E.G. and Kasim, C.M. (2010). Effects of
Equisetum arvense Ointment on Dermal Wound Healing in Rats. Wounds, 22(10): 261.
Peron, A.P., Mariucci, R., Gonçalves, D.A., Igor, V., Düsman, E., Mantovani, M.S., et al. (2013).
Evaluation of the cytotoxicity, mutagenicity and antimutagenicity of a natural antidepressant,
Hypericum perforatum L.(St. John's wort), on vegetal and animal test systems. BMC Complementary
and Alternative Medicine, 13(1): 97.
Shetty, S., Udupa, S. and Udupa, L. (2008). Evaluation of antioxidant and wound healing effects of
alcoholic and aqueous extract of Ocimum sanctum Linn in rats. Evidence-Based Complementary and
Alternative Medicine, 5(1):95-101.
Singer, A.J. and Clark, R.A. (1999). Cutaneous wound healing. New England Journal of Medicine,
341(10): 738-746.
Spiteller, M., Ozen, T., Šmelcerović, A., Zuehlke, S. and Mimica-Dukić, N. (2008). Phenolic
constituents and the in vitro antioxidant activity of the flowers of Hypericum venustum. Fitoterapia,
79: 191-193.
Süntar, I.P., Akkol, E.K., Yılmazer, D., Baykal, T., Kırmızıbekmez, H., Alper, M., et al. (2010).
Investigations on the in vivo wound healing potential of Hypericum perforatum L. Journal of
Ethnopharmacology, 127 (2): 468-477.
Süntar, I., Akkol, E.K., Keleş, H., Oktem, A., Başer, K.H. and Yeşilada, E. (2011). A novel wound
healing ointment: a formulation of Hypericum perforatum oil and sage and oregano essential oils
based on traditional Turkish knowledge. Journal of Ethnopharmacology, 134(1): 89-96.
Żuk, M., Kulma, A. and Dymińska, L. (2011). Flavonoid engineering of flax potentiate its
biotechnological application. BMC Biotechnology, 11: 10.6

Ar
c



... ارزیابی اثر ترکیب عصاره هیدرواتانولی گل گیاه هوفاریقون و روغ کتان بر بهبود روند

791

