بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زبان گنجشک (  )Fraxinus excelsiorدر ترمیم زخم برشی در موشهای صحرایی نر
نرجس نظری ،1نسرین حیدریه*2
 .1کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری  ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم
* .2استادیار  ،گروه فیزیولوژی جانوری  ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم

چکیده
ترمیم زخم پروسه پاتوفیزیولوژیکی پیچیده ای است که شامل ارتباط متقابل پروسه های سلولی و بیوشیمیایی است.هر گونه
نقص در پروسه ترمیم نرمال زخم موجب به تاخیر افتادن درمان و یا فیبروز اضافی می شود.
امروزه گرایش جدی به مصرف گیاهان دارویی به خاطرکم بودن عوارض جانبی گوناگون ترکیبات مؤثرموجود در گیاهان،رواج
یافته است .با توجه به اثر ضد التهابی گیاه زبان گنجشک هدف از این مطالعه بررسی اثر پماد زبان گنجشک در ترمیم زخم
برشی در موش های صحرایی نر شده می باشد.
روش کار :سرشاخه میوه دار و برگ دار زبان گنجشک پس از شناسایی توسط هرباریوم دانشگاه در سایه خشک گردید سپس
عصاره هیدروالکلی توسط سوکسله استخراج و با استفاده از روتاری پودر عصاره تهیه گردید.سپس پماد  %07و  %53به صورت
د رصد حجمی با استفاده از اوسرین(پایه پماد) و پودر عصاره ساخته شد.
در این مطالعه تجربی موش صحرایی نر نژاد ویستار (277g

 )257استفاده شد.

برای ایجاد زخم ابتدا حیوان با اتر بیهوش شدند و در ناحیه پوست خط وسط پشت حیوانات زخم برشی به طول  2سانتی متر
و به ضخامت درم ایجاد گردید .موش ها در چهار گروه ( ، ) n=8بدون تیمار(کنترل منفی )  ،تیمار اوسرین (کنترل مثبت)،
تیمار با پماد  %53و  %07زبان گنجشک قرار گرفتند.
تیمار به صورت یک روز در میان از روز ایجاد زخم به مدت  11روز صورت گرفت .قبل از تیمار با کمک دوربین دیجیتال از
محل زخم عکس گرفته و سپس با کمک نرم افزار اتوکد مساحت زخم تعیین گردید و درصد ترمیم زخم محاسبه شد.
داده ها توسط نرم افزار  SPSSو آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفتند (P˂ 0/05) .
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نتایج نشان داد بین گروه کنترل من فی (بدون تیمار) و مثبت (دریافت کننده اوسرین) تفاوت معنی داری در درصد ترمیم زخم
وجود ندارد و اوسرین در ترمیم زخم اثری ندارد .اما پماد  %53و  %07زبان گنجشک سبب افزایش معنی داری در درصد ترمیم
زخم نسبت به گروه کنترل مثبت گردیدند.
نتیجه گیری:
عصاره هیدروالکلی زبان گنجشک سبب تسریع بهبود زخم در موش های صحرایی می شود .
واژه های کلیدی  :زخم برشی  ،ترمیم زخم  ،عصاره هیدروالکلی زبان گنجشک  ،موش صحرایی نر
ابتدایی مورد مصرف قرار می گرفتند تا اینکه کمیته

مقدمه

متخصصین سازمان بهداشت جهانی در سال  1777توصیه

زخم یا جراحت  ،آسیبی است که در آن پوست خراشیده،

کرد که روش های سنتی بیشتر مورد بررسی قرار گیرند.

پاره ،بریده ،سوراخ و یا دریده شود و یا بعلت یک تروما با
اینکه پوست سالم مانده ولی در زیر آن آثار قرمزی و یا

درخت زبان گنجشک (  )Fraxinus excelsiorیکی از

کبودی دیده شود)5،1(.

گونه های گیاهان گلدار از راسته نعناسانان است  )17(.این
درخت در مناطق معتدل رشد می کند ،و بومی اروپا است،

بهبود زخم فرایندی پیچیده و بیولوژیکی پویا است ،این

همچنین در غرب آسیا و سراسر جنوب شرقی مراکش و

فرایند حاصل چهارمرحله متمایز زمانی است که با هم

در ایران اغلب در مناطق شمالی و کوه های البرز و وجود

تداخل دارند :انعقاد ،التهاب ،تکثیر و بازسازی )3،5( .

دارد )12(.
بهبود زخم شامل یک سریی از وقایع هماهنگ از جمله
در طب سنتی ایران از زبان گنجشک برای تسکین درد،

خونریزی ،انعقاد  ،شروع یک واکنش التهابی اولیه ،

تصلب شرائین ،تب بر ،تقویت رحم  ،تقویت دستگاه

بازسازی ،مهاجرت و پرولیفراسیون بافت همبند وسلول

ادراری و کلیه ها ،دفع سنگ کلیه و مثانه ،تقویت دستگاه

های پارانشیم ،و همچنین سنتز پروتئین ماتریکس خارج

تناسلی  ،تقویت کودکان و درمان درم و زخم استفاده می

سلولی ،بازسازی پارانشیم جدید و بافت همبند و رسوب

شده است )1(.

کالژن می باشد )0،7( .در نهایت ،افزایش استحکام زخم

تا به امروز ،ترکیبات مختلف از جمله بنزوکوآنوزین ها ،

نشان دهنده اوج ترمیم بافت بریده است)0،7 (.

کومارین،آلکالوئیدها  ،فالونوئیدها  ،گلوکوزویدهای ثانویه ،

همزمان با پیدایش انسان ها ،استفاده از گیاهان دارویی
نیز آغاز شد .تا قرن نوزدهم گیاهان دارویی به شکل بسیار
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 ederivatives indolو فنولیک ساده در زبان گنجشک

 -1گروه درمان : % 07زخم  +دریافت کننده پماد% 07

شناسایی شده است )12( .

زبان گنجشک

تحقیقات نشان داده عصاره الکلی آن دارای خواص ضد

نحوه تهیه عصاره هیدروالکلی زبان گنجشک

التهاب مشابه دیکلوفنات است )11،15(.

ابتدا ساقه  ،برگ و میوه تازه زبان گنجشک از سطح شهر

با توجه به اینکه زبان گنجشک دارای اثرات ضد التهابی

قم جمع آوری و پس از شناسایی توسط هرباریوم دانشگاه

است  ،لذا این تحقیق با هدف تعیین اثرات عصاره

آزاد قم در سایه خشک گردید سپس مقدار  17گرم از

هیدروالکلی زبان گنجشک بر روی ترمیم زخم موش های

زبان گنجشک را وزن کرده و در دستگاه سوکسله قرار

صحرایی نر  ،طراحی شد.

دادیم .حالل مورد استفاده در این پژوهش 577 cc
متانول  %07بود .عصاره به دست آمده را در دستگاه آون

روش تحقیق

به مدت  7-5ساعت با دمای  57درجه سانتی گراد خشک
در این مطالعه تجربی موش های صحرایی نر نژاد ویستار

کردیم  .در آخر عصاره پودر شده به دست آمد  .جهت

با محدوده وزنی  257-277گرمی از موسسه انیستیتو

ساخت پماد از ماده اوسرین به عنوان پایه پماد و از سالین

پاستور کرج خریداری شد و مورد بررسی قرار گرفتند.

به عنوان حالل استفاده شد)3172( .

موش ها در شرایط استاندارد  12ساعت روشنایی و 12
در این آزمایش  2دوز پماد زبان گنجشک  07( % 07گرم

ساعت تاریکی  ،رطوبت و تهویه مناسب نگهداری شدند .

عصاره  57 +گرم اوسرین) و  53( % 53گرم عصاره 53 +

در این آزمایش هدف از زخم  ،زخم برشی می باشد .

گرم اوسرین) به صورت درصد حجمی ساخته شد .
گروه بندی حیوانات
روش ایجاد زخم
حیوانات به طور تصادفی به  1گروه ( )n=8تقسیم شدند.
برای ایجاد زخم در حیوانات  ،ابتدا موش ها با اتر بیهوش
 -1گروه کنترل منفی  :فقط زخم

شدند و موهای پشت حیوانات کوتاه شد.

 -2گروه کنترل مثبت  :زخم  +دریافت ماده پایه

سپس خطی به طول  2سانتی متر در امتداد پشت حیوان

پماد(اوسرین)

متمایل به سمت راست کشیده شد و با استفاده از تیغ

 -5گروه درمان : % 53زخم  +دریافت کننده پماد% 53

جراحی و قیچی زخم هایی به اندازه اپی درم و درم ایجاد

زبان گنجشک

گردید.
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روش تیمار

تمامی آزمایشات 7/73

تیمار به صورت یک روز در میان و هر بار حدود 123میلی

گرفته شد .

گرم برای هر موش مورد استفاده قرار می گرفت .گروه

نتایج

کنترل مثبت با اوسرین و گروه های درمان با پماد زبان

 pبه عنوان معنی دار در نظر

در تمام روزهای پس از ایجاد زخم تفاوت معنی داری بین

گنجشک تیمار می شدند.

گروه های کنترل مثبت( دریافت اوسرین) و کنترل منفی

تجزیه و تحلیل داده ها

( بدون دریافت پماد) مشاهده نشده  ،یعنی اوسرین
تاثیری در التیام زخم ندارد.

روز عمل جراحی را روز صفر در نظر گرفته می شود .
روزهای  11،12،17،7،5،1،2،زخم به وسیله خط کش

در روزهای ششم ،هشتم  ،دهم و دوازدهم بین گروه های

اندازه گیری می شد  .به این صورت که موش را به کمک

دریافت کننده پماد  %53و  %07نسبت به گروه کنترل

اتر بیهوش کرده و خط کش را هم سطح و موازی زخم

مثبت افزایش معنی داری در درصد التیام زخم مشاهده

قرار می دادیم و سپس از محل زخم با کمک دوربین

شد ()P˂0/05 , P< 7/771( .نمودار )1

دیجیتالی عکس گرفته می شد  .سپس عکس ها به نرم
افزار اتوکد منتقل شده و مساحت زخم توسط این نرم
افزار تعیین می گردید .
درصد بهبود زخم را با استفاده از فرمول زیر برای هر روز
بدست آوردیم .
مساحت زخم در روز  - Xمساحت زخم در روز
group nondiabe tic

اول
***

***



مساحت زخم در روز اول

100.00



 Xمساحت زخم در روزهای مختلفی است که می





50.00

خواستیم درصد بهبود زخم آن روز را محاسبه کنیم.
25.00

داده ها توسط نرم افزار  SPSSو آنالیز واریانس یک طرفه

day 8
0.00
ointm ent %35 ointm ent%70

و آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفتند .در

4

control +

control -

)%wound healing(mm2

75.00

nondiabe tic gr oup

بحث
***


***


100.00



50.00

)%wound healing(mm2



75.00

نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد که طول درمان یا
التیام زخم در موش ها  11روز است که توسط پماد % 53
به  17روز و پماد  % 07به  7روز کاهش پیدا کرد.

25.00

زخم به عنوان آسیب یا اختالل در ساختار نرمال آناتومی

day 10
0.00
ointm ent %35 ointm ent%70

control +

control -

و تابع آن تعریف می شود)13( .
ترمیم زخم پوستی  ،فرآیندی شامل همکاری سلول های
مختلف ( ار جمله فیبروبالست ها ،مونوسیت ها ،
ماکروفاژها ،سلول های اندوتلیال و سلول های اپیدرمال ) ،
فاکتورهای رشد و سیتوکین ها می باشد.
ترکیبات فنلی ثانویه موجود در زبان گنجشک درهموستاز
چربی ،کاهش التهاب و نیز دردیابت مرتبط ب ا چاقی نقش
دارد )15( .
 Dweckو همکاران نشان دادند گیاهانی که دارای

نمودار - 1اثر پماد زبان گنجشک بر ترمیم زخم

خاصیت ضد التهابی می باشند دارای سطح باالیی از
زخم برشی موش های صحرایی نر با پماد زبان گنجشک

فالونوئیدها هستند)10( .

( %53و  ) %07و پایه پماد یا اوسرین (کنترل مثبت) یک
پژوهش ها نشان داده ترکیبات شیمیایی از قبیل

روز در میان تیمار می شدند  .در صد بهبود زخم با تعیین

گلیکوزیدهای فنلی متعدد نظیر،گزانتون  ،کومارین ،

مساحت زخم محاسبه میگردید  .نمودارها نشان دهنده

گلیکوزید بتاسیتوسترول و کینوئید تانن ها و آلکالوئیدها

میانگین  ±انحراف معیار استاندارد) (SEM ± Meanمی

در برگ های گیاه به عنوان بخش دارویی گیاه حنا تأثیر

باشند n=8 .

مثبتی بر روند ترمیم دارد)2( .

*P˂0/05
**P< 7/71
*** P< 7/771
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 Kumarو همکاران در سال  2770نشان دادند که

طریق تسریع التهاب و تکثیر سلولی بر ترمیم زخم ها

فالونوئیدها و تری ترپنوئیدها ،انقباض زخم و اپی

دخالت دارند.

تلیزاسیون را افزایش می دهند)17( .
 Choudharyدر سال  ، 2777التیام زخم را تحت تاثیر
عصاره اتانولی میوه گیاه هنله( Terminalia bellirica
)بررسی کردند و نشان دادند که تانن ها  ،یکی از
مهمترین ترکیبات این گیاه است که اساسا مسئول جمع
شدگی زخم  ،افزایش اپی تلیزاسیون  ،تشکیل مجاری
مویرگی و افزایش فیبروبالست ها می باشند)17( .
با توجه به اینکه گیاه مورد استفاده درتحقیق حاضر نیز
دارای این ترکیبات می باشد ،مشاهده نتایج تحقیق حاضر
هم راستا با یافته های فوق احتماالً ناشی از حضور
فالونوئیدها  ،تر یترپنوئیدها و تانن ها می باشد .
بسیاری از آنتی اکسیدان ها با از بین بردن اثرات منفی
( ROSگونه های فعال اکسیژن) سبب بهبود زخم می
شود)27).
استروئیدهای فعال که از ترکیبات زبان گنجشک می باشد
هم به عنوان یک جزء مهاری قوی بر روی سلول های
تومور و التهاب پیشنهاد شده است )21( .
در مجموع با مقایسه نتایج تحقیق حاضر و یافته های
دیگر دانشمندان ،به نظر می رسد زبان گنجشک احتماال
به دلیل دارا بودن آلکالوئیدها با اثرات آنتی اکسیدانی ،فالو
نوئیدها با اثرات آنتی التهابی وتانن ها با اثرات تکثیر
سلولی و رگزایی در فرایند ترمیم و بازسازی زخم ها از
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in the margin of chronic diabetic foot
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