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ي گیاه لوئی بر التیام زخم تجربی تمام ي گردهارزیابی هیستوپاتولوژي عصاره
ضخامت در موش سوري

4سروش سابیزا و 3بروجنی، مهدي پورمهدي2زادهصالح اسماعیل ،*1هادي نداف

4/2/95: تاریخ پذیرش10/6/94:  تاریخ دریافت

چکیده
هاي تاالبی همچون بومی محیط ،گیاه لوئی.شده استها استفاده زخم يهترمیم دهندي مادهش از گیاهان به عنوان از هزاران سال پی

لوئی بر  گیاه يي گردههدف این مطالعه بررسی اثر التیامی عصاره.باشدبه وفور قابل دسترس و استحصال می است وخوزستان 
کنترل ، گروه کنترل سالینتایی شامل گروه  12گروه  3سوري به  موش سر36تعداد .  التیام زخم تمام ضخامت موش سوري است

 5/0×5/0رداشت یک قطعه پوست به ابعاد پس از بیهوشی، ب. تقسیم شدند) گرده يسرین محتوي عصارها(و گروه آزمایش اسرین
این پروسه . لوژي استریل تحت درمان قرار گرفتموضع عمل با سرم فیزیو.پشت گردن و بین دو کتف انجام شديمتر از ناحیهسانتی

درمان اختصاصی بار صورت روزانه یکه بگرفت و هر گروه پس از اجراي عملیات جراحی صورت موش  سر12درمانی براي کلیه 
پس از .)روز 21و  14و  7گروه (گروه تقسیم شدند 3ها نیز به هر یک از گروهمنظور تعیین مدت زمان درمان، ه ب.ردکخود را دریافت 

متر از پوست اطراف برداشته سانتی 5/0به همراه ی هر موش،کشپس از آسان موضع زخمپوست ،زمانی در هر گروه يهخاتمه هر دور
زایی فیبروبالست و عروق ،اياي، چند هستههاي تک هستهدر پایان مطالعه میزان سلول.شدبه آزمایشگاه هیستوپاتولوژي ارسال و شد 

نسبت به  14تر بودن انقباض زخم در گروه درمان، این روند در روز رغم کمعلی. )>001/0P(ها بودسایر گروهاز تر در گروه درمان کم
تري آغاز شد ولی در ادامه شدت که در گروه درمان روند انقباض زخم با شدت کمرغم اینعلی.)>001/0P(تر بودها بیشسایر گروه

در این مطالعه، . مشاهده شدها در تمامی گروه 21بهبودي کامل زخم در روز  . )>001/0P(ها داشت تري نسبت به سایر گروهبیش
بر ي نقش سودمندشاید و بنابراین  شتدادر موش ترمیم زخم  مراحلی برلوئی تأثیر مثبت يگرده يدانه يکاربرد موضعی عصاره

.باشدداشتهترمیم زخم 

التیام زخم، گیاه لوئی، موش سوريهیستوپاتولوژي، : کلمات کلیدي

مقدمه
هاي التیام زخم از جمله مسائلی است که همواره تالش.

.فراوانی در جهت دستیابی به آن صورت گرفته است
-ن ترمیماز گیاهان به عنوا ،آدمی از هزاران سال پیش

 Duke and Ayensu(نمودها استفاده میزخم يهدهند

 يهیک گیاه آبزي پایدار از خانواد1گیاه لوئی.)1985

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده *1
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازي دانشیار گروه پاتوبیولوژي، دانشکده 2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکدهمواد غذایی،  دانشیار گروه بهداشت 3
ي دامپزشکی، دانشگاه ، دانشکدهجراحی دامپزشکی دکتراي تخصصی يآموختهدانش 4

هاي این گیاه در مناطق باتالقی و مرداب. است 2تیفاسا
مطالعات نشان . کندشمالی و جنوب غربی ایران رشد می

هاي حاوي اسید آمینهي این گیاه، داده است که گرده
ي عصاره. )Yeung 1985(باشدها میضروري ارگان

در درمان التهاب حاد و مزمن در موش یئي گیاه لوگرده

1- Typha angustifolia
2- Typhaceae

E-mail: hdnaddaf@scu.ac.ir)مسئول ينویسنده(

چمران اهوازشهید
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.Varpe et al(ثر است ؤسوري م همچنین تاکنون ). 2012
ضروري و غیرضروري در  ينوع اسید آمینه 15بیش از 

آنچه . ي گیاهان متفاوت شناسایی شده استگرده يدانه
شود ترکیباتی است که در که باعث اهمیت گرده می

اثرات . هاي بیولوژیکی بدن دخالت داردافزایش فعالیت
ي آن هیپولیپدمیکی و ضد توموري همراه با اثرات فزاینده

ها نیز گزارش شده هاي متابولیکی ارگاندر روند پروسه
.Dukhanina et al(است  اي دیگر در مطالعه). 2006

، تري ترپنوئید 2، کولین1موادي همچون آالنتوئین
 يدر دانه5و تانیس 4روزماریک، مشتقات اسید 3ساپونین

.Kucera et al(ی گردیده است ي گیاه لوئی شناسایگرده

و  هابیماريبسیاري از  جهت بهبودگرده این ).2004
يبیولوژیکی تحریک کننده يههمچنین به عنوان یک ماد

يگرده).Yeung 1985(هاي بدن کاربرد داردارگان يکلیه
و  ی مانند کلسیم، فسفریعنصر شیمیا28داراي این گیاه 

منیزیم و اختصاصاً مقادیر زیادي پتاسیم، مس، کبالت و 
هاي ، هورمونمتنوعهايگرده داراي ویتامین. آهن است

باکتریال و ترکیبات آنتیمواد،هاي رشدگیاهی، محرك
تعدادي از مخمرهاي ضروري براي .باشدمیضدالتهابی

ی بدن، در گرده یافت شده یشیمیامتابولیسم و فرآیندهاي 
ست که به حفظ ا6گرده باالخص داراي فیتوسیت. است

کندها کمک میها و ویروسها، قارچگیاه در مقابل باکتري
)Duke and Ayensu 1985.( مواد و  هاویژگیبا توجه به

، موجود استگیاه لوئی ثر بر ترمیم زخم که در ؤو ممتنوع 
ي گیاه ي گردهبررسی اثر التیامی عصارههدف این مطالعه، 

لوئی بر التیام زخم تجربی تمام ضخامت در موش سوري 
.است

1- Allantoin
2- Choline
3- Triterpenoid saponin
4- Rosmarinic acid derivatives
5- Tannis
6- phytocide

مواد و روش کار
گیاه لوئی از نیزارهاي هورالهویزه به کمک بومیان 

-سپس اقدام به جمع. گردیدآوري جمعهور  يمنطقه

 يهاي زایندهی اندامهاي گرده از بخش باالیدانهآوري 
اي پارچه يها در یک کیسهو قرار دادن آن) نراندام (گیاه 

به منظور تسهیل در امر حمل و  .شد از جنس کتان
هاي گرده بر محتوي دانه يدستکاري، با قرار دادن کیسه

. آب عملیات خمیري شدن صورت گرفت باالي بخار
ه هاي گرده بدست آمده، دانهه پس از سرد شدن خمیر ب

اي سفت ولی ترد و شکننده و زرد رنگ هصورت ماد
به ) الکل اتیلیک(الکلی  يهعصار در ادامه،.تبدیل شد

.Sukhdev et al(دست آمد ه روش معمول ب 2008 .(
موش سوري تهیه و  سر36تعداد براي اجراي این مطالعه، 

 3ها به موشسپس .نگهداري شدندهاي انفراديدر قفس
سرم فیزیولوژي (کنترل سالینتایی شامل گروه 12وه گر

ساخت شرکت دارو (400کنترل اسرین، گروه )استریل
ه ب گرده ياُسرین محتوي عصاره(و گروه آزمایش ) پخش

کنترل گروه در .تقسیم شدند) درصد 1صورت پماد 
 25میانگین وزن (پس از وزن کردن هر موش ، سالین

هوشی براي موش سوري با توجه به دوز داروي بی) گرم
 mg/kg5) (Tranquilli etزایالزین + mg/kg50کتامین (

al. صورت داخل صفاقی و با استفاده از سرنگ ه ب) 2013
 يپس از بیهوشی، ناحیه.انسولین تزریق صورت گرفت

 5/2×5/2و بین دو کتف حیوان به وسعت  پشت گردن
و براي برش جراحی و متر موزنی، ضدعفونیسانتی

متر سانتی 5/0×5/0رداشت یک قطعه پوست به ابعاد ب
براي جلوگیري از اشتباه در مساحت . سازي شدآماده

-سانتی 5/0×5/0رداشته شده از شابلن با وسعت پوست ب

پس از برداشت پوست با تمام . شداستفاده متري
موضع عمل با سرم فیزیولوژي ) درم و درماپی(ضخامت 

درمانی  ياین پروسه.قرار گرفتاستریل تحت درمان 
جراحی  موش پس از اجراي عملیات سر12براي کلیه 

3نیز به موش هر گروه خود سر12(گرفت صورت 
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.)پس از جراحی تقسیم شدند روز 21و  14و  7گروه زیر
ها با موش ،درمانی در هر گروه يهپس از خاتمه هر دور

موضع زخم به همراه کشی گردیده و از آساناستفاده از اتر 
فرمالین برداشته شد و در  ،متر از پوست اطرافسانتی 5/0

زمایشگاه هیستوپاتولوژي ارسال نگهداري و به آ درصد 10
 يکلیه ،و آزمایش کنترل اسرینهاي در گروه.شد

همان بود که در و مدت زمان درمان عملیات انجام شده 
 صورت گرفت با این تفاوت که درمان کنترل سالینگروه 

 يهپماد اُسرین محتوي عصاريپایهبا اُسرین وبه ترتیب
ه حجم مصرفی سرم فیزیولوژي ب.گرده انجام شد يدانه

سازي كهاي احتمالی پااي بود تا موضع زخم از آلودگیگونه
از اسرین و اسرین محتوي  همچنین حجم یکسانی. شود
اي نازك الیهصورت ه بو شداستفاده میي گرده دانه

یري نیز به همان گنمونه.پوشاندمیتمامی موضع زخم را 
وسعت  يهمحاسب.پذیرفتصورت روش دو گروه قبل 

برداري عکسبا گانههاي سهدر گروه 1شدگی زخمجمع
هاي نمونه.)1تصویر (شدروزانه انجام  2ريپالنیمتبه روش 

آمیزي به پس از رنگارسال شده به آزمایشگاه پاتولوژي، 
ائوزین، مورد ارزیابی کیفی و کمی  –روش هماتوکسیلین 

در ارزیابی کیفی با استفاده از لنز شیئی به . قرار گرفتند
میدان میکروسکوپی از مرکز 10صورت تصادفی و تعداد 

) شان در جهت راست 5شان در جهت چپ و  5(،زخم
، 3ايآماسی تک هستههاي خاب شده و تعداد سلولانت

 ها، تعداد فیبروبالست4آماسی پلی مورفهاي تعداد سلول
-پس از جمع.شمارش گردیدتعداد عروق تازه تشکیل و

هر گروه در سه زمان  يبراي مقایسهها، آوري داده
 يو به منظور مقایسه 5طرفهمختلف از آنالیز واریانس یک

هاي مختلف از آزمون ها و زماندر گروهها میانگین
.استفاده شدSPSSافزار نرم 16در نسخه LSDتکمیلی 

.دار در نظر گرفته شدمعنی >05/0Pمقادیر

1- Contraction
2- planimetric
3- Mononuclear Cell (MNC)
4- Polymorphonuclear Cell (PMNS)
5- ANOVA

گیري وسعت جمع شدگی زخم به روش اندازه: 1تصویر 
پالنیمتري

نتایج
ارزیابی کمی

نتایج تغییرات متغیرهاي بافتی
هاي ها از نظر تعداد سلولمیان گروه يدارتفاوت معنی

اما در روز  ،وجود نداشت 14و  7اي در روز تک هسته
گروه .)>05/0P(شد ي مشاهده دارتفاوت معنی 21

 کنترل سالینبا گروه در مقایسه ، 21کنترل اسرین در روز 
 يدانه يرین محتوي عصارهد اُسپما(و گروه آزمایش 

هاي تک تعداد سلول دارايي دارمعنی طوره ب) گرده
، تعداد 21در روز . )>05/0P(بود تري بیشايهسته
داري طور معنیه بکنترل سالینايهاي تک هستهسلول

میانگین . )>05/0P(تر بودبیشگروه آزمایش  نسبت به
مورف بین سه گروه در هاي پلیمتغیرهاي تعداد سلول

ولی این اختالف در . ي نداشتداراختالف معنی 7روز 
دار بود و معنی) >001/0P(21و  )>05/0P(14روزهاي 

مورف گروه هاي پلیمیانگین تعداد سلولدار کاهش معنی
مشاهده گردیدکنترل سالینبا گروه  14آزمایش در روز 

)05/0P<( .مورف در روز یلهاي پمیانگین تعداد سلول
گروه تر از بیشاسرین کنترل سالین وهايگروه 21
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میانگین تعداد  يمقایسهدر ). >001/0P(بودآزمایش 
 21و  14و  7فیبروبالست بین سه گروه در روزهاي 

-تعداد سلول). >001/0P(شد ي مشاهده دارتفاوت معنی

طور ه ب7در روز گروه کنترل سالین هاي فیبروبالست 
و گروه آزمایش  اسرینکنترل گروه  تر ازداري کممعنی

ها در همچنین میانگین تعداد این سلول). >001/0P(بود
با گروه  کنترل سالینو گروه  کنترل اسرینگروه  14روز 

در روز  ).>001/0P(اشتدي دارمعنی افزایشآزمایش 
در  کنترل اسرینها در گروه میانگین تعداد سلول 21

و مقایسه بین گروه و آزمایش کنترل سالینمقایسه با گروه 
داشتيدارمعنی افزایشبا گروه آزمایش  الینکنترل س

)001/0P< .(میانگین تشکیل داري بین اختالف معنی
میانگین . مشاهده نگردید 7در روز عروق بین سه گروه 

بین سه گروه اختالف 21و 14تشکیل عروق در روز 
گروه  14در روز ). >001/0P(را نشان داد  يدارمعنی

گروه و کنترل سالیندر مقایسه با گروه  کنترل اسرین
). >001/0P(تري داشتزایی بیشعروقآزمایش 

با  سالینکنترل بین گروه  يهمچنین در خصوص مقایسه
تفاوت  21و گروه آزمایش در روز  اسرینکنترل گروه 
).>001/0P(مشاهده شدداري معنی

مان بررسی اي در طول زتک هستهي هامقادیر سلول
کنترل که در گروه  )>001/0P(دار شددچار کاهش معنی

بوددار در طول زمان بررسی از نظر آماري معنی اسرین
)001/0P<.( این گروه،ي بین روزهاي در مقایسه 

داراي تفاوت  21و  14با روز  7مشخص شد که روز 
این  کنترل سالینبراي گروه ).>05/0P(دار است معنی

 21با  14و روز  14با  7روز  يمقایسهها مربوط به تفاوت
در مورد گروه آزمایش در طول ).>05/0P(دار بود معنی

هاي تک هاي مورد بررسی نیز روند کاهش سلولزمان
به ). >001/0P(بوددار اي در گروه تیمار معنیهسته
کاهش  21و  14با روز  7اي که این نوسانات در روز گونه
در مورد متغیر ). >001/0P(داد را نشان  يدارمعنی
نوسانات مقادیر ، )مورفپلی(اي هاي چند هستهسلول
هر سه گروه در طول زمان مورف درهاي پلیسلول

نشان دادداري را بررسی از نظر آماري روند کاهش معنی
)001/0P<(و  کنترل سالین، کنترل اسرینهاي که در گروه

بوددار تفاوت معنی 21و  14با روز  7تیمار، روز 
)001/0P< .( در مورد نوسانات تعداد فیبروبالست

 کنترل سالین، کنترل اسرینهاي در گروهمشخص گردید 
که در ). >001/0P(است دارو آزمایش اختالف معنی

14با روز  7روز  کنترل اسرینخصوص گروه 
)001/0P< .( 21با روز  7روز)05/0P<(  با  14و روز

کنترل گروه . )>001/0P(دار بوداختالف معنی 21روز 
با  14و  21با  7داري را بین روزهاي تفاوت معنی سالین

و در مورد گروه آزمایش نیز ) >001/0P(نشان داد  21
تفاوت  21و  14با روز  7نوسانات فیبروبالست روز 

-نوسانات میزان عروقدر مورد ). >001/0P(دار بود معنی

و آزمایش در طول  کنترل سالین، کنترل اسرینگروه ی، یزا
). >001/0P(دار بود زمان بررسی از نظر آماري معنی

کنترل ،کنترل اسرینبدین نحو که این نوسانات در گروه 
اختالف  21و  14با روز  7و آزمایش تغییرات روز  سالین
خطاي  ±میانگین  ).>001/0P(داد داري را نشانمعنی

ها در سه داري آنمعیار فاکتورهاي التهابی و وضعیت معنی
و آزمایش در سه زمان  کنترل سالین، کنترل اسرینگروه 

.نشان داده شده است 1آزمایش در جدول
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در سه ) T(و آزمایش ) N.T(، کنترل اسرین )C(خطاي معیار فاکتورهاي التهابی در سه گروه کنترل سالین  ±میانگین : 1جدول 
زمان آزمایش

فاکتور         
MononuclearPolymorphsFibroblastRevascularization

گروه روز

7
C92/0±45/895±5/29587/3±95/22βα81/1±2/11

N.T11/11±3621/66±4/2126±25/5269/1±6/11
T57/5±65/2452/43±5/146631±55/5341/3±14

14
C26/0±3/674/0±3/8β41/3±7/53β18/0±25/1α

N.T19/3±45/87/5±7/1846/5±6/54β3/0±3/1*β

T59/0±5/366/0±5*24/2±7/6*α05/0±05/0α

21
C37/0±5/4β15/0±55/5β42/0±55/11βα26/0±3/4βα

N.T94/0±32/9*β16/0±6/5β68/0±12/20*β28/0±4/0*

T26/0±12/2*17/0±72/0*α47/1±4*α0*

.>05/0Pدار با گروه کنترل سالین در هر روز تفاوت معنی* 
α 05/0دار با گروه کنترل اسرین در هر روز تفاوت معنیP<.
β 05/0دار با گروه آزمایش در هر روز تفاوت معنیP<.

میانگین متغیر انقباض زخم يمقایسه
دار بین از نظر انقباض زخم تفاوت معنی 14در روز 

مقادیر گروه 14در روز ). >001/0P(داشت ها وجود گروه
طور ه باسرین و گروه آزمایش  کنترلبا گروه  سالین کنترل
تفاوت  21و  7اما در روز ). >05/0P(بود  تري کمدارمعنی

درصد انقباض در سه گروه .مشاهده نشديدارآماري معنی
داري را تحت بررسی در طول زمان، روند افزایشی معنی

کنترل هايبدین نحو که در گروه ).>001/0P(نشان داد 
اختالف میانگین انقباض روز هفتم و آزمایش اسرینسالین، 

دار بود معنی 21با روز چهاردهم و روز هفتم با روز 
)001/0P< .( انحراف معیار درصد انقباض زخم  ±میانگین

و آزمایش در سه  کنترل سالین، کنترل اسرینگروه در سه 
.نشان داده شده است 2جدولزمان آزمایش در

، )C(انحراف معیار درصد انقباض زخم در سه گروه کنترل سالین  ±میانگین : 2جدول 
در سه زمان آزمایش) T(و آزمایش) N.T(کنترل اسرین 

روز             
گروه

71421

C38/7±11/2501/2±4/90βα00±100
N.T6±33/4228/1±6/95*00±100
T7/9±03/2165/0±35/99*00±100

.>05/0Pدار با گروه کنترل سالین در هر روز تفاوت معنی* 
α 05/0دار با گروه کنترل اسرین در هر روز تفاوت معنیP<.
β 05/0دار با گروه آزمایش در هر روز تفاوت معنیP<.
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نتایج ارزیابی کیفی
روزه 7گروه شاهد 
هاي تهیه شده از این گروه، آثار فیبروپالزي و در نمونه

صورت و در یک نمونه به(صورت خفیف زایی بهرگ
ي ي میانی زخم در همهناحیه. مشاهده شد) شدیدتر

نوتروفیل و فیبرین (ها با اگزوداي آماسی حاد نمونه
ها شدت البته در یکی از نمونه. اشغال شده بود) فراوان

در  1تلیومتشکیل مجدد اپی. تر بودواکنش آماسی خفیف
که (ها شروع شده و به استثناي یک نمونه این نمونه

در سایرین حدود یک سوم سطح زخم ) تکمیل شده بود
دلمه در سطح زخم در این . از طرفین را پوشانده بود

).2تصویر (صورت ثابت مشاهده شد گروه به

هاي گروه مقطع بخشی از زخم در یکی از موش: 2تصویر 
پوشاننده آن و نیز ) S(به دلمه . 7کنترل اسرین در روز 

در قسمتی از زخم توجه شود ) Ep(تلیوم تشکیل مجدد اپی
).H&Eآمیزي رنگ(

روزه  7گروه کنترل 
زایی هاي این گروه، آثار فیبروپالزي و رگدر کف زخم

ي زخم دیده شد که عموماً تا میانه) 3تصویر(پیشرفته 
حیوان  ي سطحی زخم در هر چهارالیه. ادامه یافته بود

با نوتروفیل و فیبرین فراوان پر شده و فرآیند تشکیل 
) از طرفین(تلیوم حدود یک چهارم سطح زخم مجدد اپی

ي هاي نسبتاً ضخیم در سطح همهدلمه. را پوشانده بود
.ها دیده شدنمونه

1- Re-epithelialization

اي حاوي تعداد زیادي رگ خونی و بافت جوانه: 3تصویر 
هاي گروه یکی از موش در بخشی از زخم) f(فیبروبالست 

).H&Eآمیزي رنگ. (7کنترل اسرین در روز 

روزه  7گروه درمان
بیش مشابه گروه قبل هایی کم ودر این گروه نشانه

.مشاهده شد

روزه  14گروه شاهد 
ها بالغ شده و از ي گوشتی در این نمونهبافت جوانه

واکنش . تعداد عروق تازه تشکیل آن کاسته شده بود
ها به استثناي یکی ي نمونهآماسی در سطح زخم در همه

تلیوم، به نحو محسوسی تخفیف یافته و تشکیل مجدد اپی
تلیوم البته اپی. تکمیل شده و سطح زخم را پوشانده بود

). 4تصویر (بود  2درمیجدید ضخیم و فاقد زوائد اپی
 3ییانقباض زخم در این گروه انجام شده و فرآیند بازآرا

.نیز شروع شده بود

2- Rete peg
3- Remodeling
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تکمیل نسبی روند ترمیم زخم به شکل بلوغ بافت : 4تصویر 
و پوشیده شدن سطح با بافت پوششی نسبتاً ) Gt(اي جوانه

هاي گروه کنترل سالین در در یکی از موش) Ep(ضخیم 
).H&Eآمیزي رنگ(14روز 

روزه 14گروه کنترل 
و بیش مشابه مشاهدات میکروسکوپی این گروه کم 

هاي در یکی از نمونه. هاي گروه قبل ارزیابی گردیدنمونه
) بر خالف سایرین(این گروه نیز واکنش آماسی متوسطی 

تلیوم این در اپیدرمید اپیهمچنین زوای . مشاهده گردید
.ها مشاهده گردیدنمونه

روزه 14گروه درمان 
درمی د اپیو نیز تشکیل زوای بازآراییپیشرفت فرآیند 

-در یکی از نمونه .هاي این گروه مشاهده گردیددر زخم

تلیوم تازه تشکیل مشاهده ها هنوز دلمه متصل به اپی
ها همچنین واکنش آماسی در یکی از نمونه. گردید

.متوسط در سطح با سایرین مشاهده گردید

روزه21گروه شاهد 
دهی و پیشرفت فرآیند نظم تلیومتشکیل مجدد اپیتکمیل 

تلیوم تشکیل شده البته اپی .ها دیده شدمجدد در این زخم
و تعداد ) 5تصویر (بوده درمید اپییکماکان فاقد زوا

. شداندکی عروق جدید در جوشگاه دیده می

با منظم ) Ft(پیشرفت روند بازآرایی بافت پیوندي : 5تصویر 
گروه کنترل سالین در  هايها در یکی از موششدن رشته

رغم کاهش قطر ولی فاقد علی) Ep(بافت پوششی . 21روز 
).H&Eآمیزي رنگ(درمی است زوائد اپی

روزه21گروه کنترل 
رغم کاهش علی). 6تصویر (کم و بیش مشابه گروه قبل 

تعداد عروق تازه تشکیل در بافت جوشگاه تعداد 
.ها همچنان قابل توجه بودفیبروبالست

با منظم ) Ft(پیشرفت روند بازآرایی بافت پیوندي : 6تصویر 
هاي گروه کنترل اسرین در ها در یکی از موششدن رشته

درمی است  فاقد زوائد اپی) Ep(البته بافت پوششی . 21روز 
).H&Eآمیزي رنگ(

روزه 21گروه درمان 
هاي در این گروه، بلوغ بافت جوشگاه و منظم شدن رشته

کوالژن به همراه ناپدید شدن تقریبی عروق تازه تشکیل و 
.ها مشاهده گردیدفیبروبالست



. . . ي گیاه لوئی بر التیام زخم ي گردهارزیابی هیستوپاتولوژي عصاره

1396105بهار، 1، شماره سیزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

بحث 
شمارش شده در این هايي بین سلولهاتفاوت
داللت بر تسریع روند التیام در اثر پماد  دتوانمیمطالعه، 

گرده باشد،  يدانه ياُسرین و پماد اُسرین محتوي عصاره
تر باشد حکایت بیش ي التهابیهاسلولچه تعداد زیرا هر

Kumar(استاز تسریع روند التیام زخم  et al. 2005 .(
هاي معکوس با تعداد سلول يروند التیام رابطههمچنین 

Kumar(دارد  ايچند هسته et al. هاي که با یافته) 2005
خوانی دارد و مبین اثربخشی حاصل از این مطالعه هم

روز درمان با  14پس از .باشدرفته میکار ه ي بعصاره
ها با کاهش در سطح لویی، آثار ترمیم در زخم يعصاره

100و  14درصدي در روز  99نقباض زخم و افزایش ا
شاید شد که  مشاهده7نسبت به روز  21صدي در روز در

ي مینهآاثر بخشی اسیدهاي بتواند در پاسخ به این نتایج 
 Declair(گیاه لوئی باشد يي گردهدر عصارهموجود

هاي تحت درمان سکوپی زخمماکرودر بررسی ). 1999
 يانقباض لبه ، تولید بافت گرانوله وبا پماد محتوي عصاره

 يمنقبض شده موضعدر  .مشخص بود خارجی زخم
فیبروبالست نقش مهمی در بسته هاي میو، سلولزخم

Corsi(هاي زخم دارندشدن زخم و نزدیک کردن لبه et al. 

 يدهد که درمان زخم با عصارهنتایج نشان می). 1994
هاي میوفیبروبالست در نواحی ی باعث چینش سلوللوئ

ها در سنتز این سلول. شودهاي درمان شده میزخم
یابی کمی را در سازمانفعال بوده و ماتریکس شدیداً

Corsi(دهندزخم نشان می يحاشیه et al. 1994, Declair 

et al. گذر از یک سري وقایع منظم  ترمیم زخم.)1998
. گرددمیکه سبب تشکیل تمامیت بافت صدمه دیده است 

از  هاي صدمه دیدهشود تا بافتسبب می زخم رمیمت
و موجبات بازسازي شده زا محافظت تهاجم مواد بیماري

فازهاي متفاوتی در ترمیم . شودبافت صدمه دیده فراهم 
ي باشند، که شامل، فازهاي التهابی، جوانهدخیل میزخم 

گوشتی، تشکیل و تزاید بافت فیبروبالستی، تشکیل 
عروقی خونی جدید، جمع شدن زخم و تشکیل بافت 

فرایندهاي ترمیم زخم ).Falanga 2005(استتلیال اپی
از طریق استفاده از گیاهان و مواد موجود در طبیعت که 

ها و قبیل فالونوئیدها، آلکالوئیدها، تاننداراي ترکیباتی از 
این عوامل .گیرداست، صورت میها سایر بیوملکول

. تر مؤثرنداغلب بر یک فاز از فرایند ترمیم و یا بیش
.Chithra et al(1خواص ترمیمی صبر زرد سنتال) 1998

.Shukla et al(2اسیاتیکا 3پروکومبنتریداکس) 1999

)Udupa et al. .Sidhu et al(4کورکومینو ) 1995 1998 (
گزارش شده و از طریق مطالعات تجربی بر روي حیوانات 

اندام نر  يهاي گردهدانه.مختلف به اثبات رسیده است
ها، گیاه لوئی محتوي انواع مختلفی از فالونوئیدها، تانن

عناصر آزاد و  ي، اسیدهاي آمینهAو  E ،Cهاي ویتامین
در هر حال سودمندي اثر فالون موجود .باشدمی متنوع

در این گیاه بر ترمیم زخم پوست دست، به اثبات رسیده 
.Gupta et al(است  که باید گفت که ضمن این). 2006

دار در میزان انقباض و صورت افزایش معنیه این اثر ب
تلیال، افزایش فت اپیباشدگی زخم، افزایش تشکیل جمع

 Gupta(ین و هگزوزامین مشخص شد در هیدروکسی پرول

et al.  يههیدروکسی پرولین، جزء اصلی سازند). 2006
ژن نه تنها سبب کال. باشدکالژن در موضع زخم می

شود بلکه نقش ی ماتریکس بافت میاستحکام و یکپارچگ
ی ترمیم زخم تلیالیزیش در فاز انتهایتی و اپیپایداري حیا

افزایش هگزوزامین سبب پایداري و ثبات  .را دارد
هاي کالژن از طریق افزایش فعل و انفعاالت ملکول

شود و یونی می) در بارهاي الکتریکی ساکن(الکترواستاتیک 
)Clark 1996 .(تلیالیزیشن و تري از اپیبیش يدرجه

هاي درمان شده با ها در موضع زخمتعداد فیبروبالست
اي هفتم و چهاردهم و سپس گرده در روزه يعصاره

اپیتلیالیزیشن . کاهش آن در روز بیست یکم مشاهده شد
بلوغ، گواه بر این مدعا  يتر و قرار گرفتن در مرحلهبیش

1- Aloe vera
2- Centella asiatica
3- Tridax procumbens
4- Curcumin
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ي گرده است که موجب است که فالون موجود در عصاره
اي است آل شده است، زیرا که فالون مادهایده ياین واقعه
.Gupta et al(است  مؤثري در زخم یترمیماثر که داراي 

گونه که ذکر شد کاهش حاضر همان يدر مطالعه). 2006
 يروق خونی در گروه آزمایش که مرحلهتعداد مقاطع ع

یابی کالژن در آل از نظر روند بازسازي و سازمانایده
دلیل حضور ه باشد دیده شد که احتماالً بموضع زخم می

.Gupta et al(باشد گرده می يدانه يفالوین در عصاره

ي اي، اثربخشی یکی از گیاهان خانوادهدر مطالعه). 2006
تیفا بر ترمیم زخم تجربی در موش سوري و صحرایی 

.Akkol et al(اثبات شده است گیاهان این .)2011
از . هستندساکاریدها خانواده حاوي مقادیر متنوعی از پلی

گیاهان متفاوت بر ترمیم زخم ساکاریدهاي طرف دیگر پلی
.Akkol et al(باشند ثر میؤم هاي آزاد رادیکال. )2011

 يتولید شده در موضع صدمه دیده سبب زیان در پروسه
سلولی، نوکلئوتید،  يترمیم از طریق صدمه به غشا

ی مانند هایاکسیداز آنتی. شودمی ها و لیپیدهاپروتئین
و غیره نامبرده شده که  E، ویتامین 1رنگی زردچوبه يهماد

صدمه دیده به هاي اکسیدانی آنان در بافتخاصیت آنتی
.Pascoe et al(اثبات رسیده است 1987, Selvam et al.

زخم و  ترمیم ها دراکسیدانموضوع کاربرد آنتی. )1995
ترمیم زخم به اثبات رسیده است يارتقاء پروسه

)Gomathi et al. 2003, Khanna et al. بسیاري . )2002
اکسیدانی گیاهان و گیاهان طبی توان بالفعل آنتی ياز عصاره

 يهفالونوئیدها ترکیبات اصلی بسیاري از عصار. دارند
قوي در مقابل  يهفالونوئیدها خنثی کنند. باشدگیاهان می

 )De-Groot and Rauen 1998(هستندهاي آزاد رادیکال
هاي اکسیدانی عصارهثابت شده است که ظرفیت آنتی

، کاروتنوئید و Eو  Cهاي گیاهی مربوط به حضور ویتامین
.Xing et al(استفالونوئیدهاي آن  با توجه به ). 2002

زخم، شاید بتوان  ترمیم اثر کاروتنوئیدها در افزایش قدرت
فعالیت ترمیم زخمی ناشی از این گیاه را در ارتباط با 

1- Curcumin

.Akkol et al(دانست  نیز کاروتنوئیدها در ). 2011
اکسیدانی و لیپید پراکسید معلوم خصوص میزان مواد آنتی

-که فالون موجود در سنجد تلخ داراي فعالیت آنتی شده

هاي اکسیدانی است که به جلوگیري از بروز واکنش
کند و باعث اکسیداتیو صدمه زننده به بافت کمک می

.Gupta et al(شود ترمیم میيارتقاء پروسه 2005 .(
در گلوتاتیون که افزایش را  هاي درمان شده با فالونزخم

. دهنداست و اسید اسکوربیک نشان می اکسیدانیک آنتی
شده است که افزایش میزان این دو در  مشاهدهچنین 

بخشد ترمیم را ارتقاء می يطور تقریبی پروسهه موضع ب
)Xing et al. اسید اسکوربیک یک نقش تأیید ). 2002

اسید  عالوه بر این، .شده در متابولیسم کالژن دارد
برداري از ژن کالژن، اسکوربیک محرکی در عمل نسخه

هاي کالژن و تولید کالژن در فیبروبالست mRNAمیزان 
.Chojkier et al(انسانی است  يکشت شده با ).1989
مانند از خاك توسط گیاه، مواد معدنی جذب توجه به 

زخم ترمیم کاربرد گیاهان در منگنز، آهن، مس و روي، 
الزم براي تشکیل  عناصرممکن است از طریق تأمین 

محرك  عناصردر واقع این . هاي مورد نیاز باشدآنزیم
ترمیم زخم دخالت  يی هستند که در پروسههایسنتز آنزیم

سخن این که  پایان. )Duke and Ayensu 1985(دارند
مثبت  يی تأثیرگرده لوی يدانه يکاربرد موضعی عصاره

نقش  شاید متفاوت ترمیم زخم دارد، و بنابراین مراحلبر 
.دار باشدعهدهدر ترمیم زخم را سودمندي 
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تشکر و قدردانی
مین أمعاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز براي ت، مراتب تشکر و قدردانی خود را از حوزه مقالهنویسندگان

.نمایندهاي این مطالعه ابراز میهزینه
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Histopathologic evaluation of Typha angustifolia pollen extract on 
experimental full thickness wound healing in mice
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Abstract
Thousands of years before the plants have been used as a wound healing material. Typha 

angustifolia is native plant in wetland environments such as Khuzestan, Iran. It is available in 
abundance and extraction. The aim of this study was to evaluate the effect of Typha 
angustifolia pollen extract on experimental full thickness wound healing in mice. Thirty six
mice were equally divided into 3 groups: the control group of saline, control group of eucerin 
and the treatment group (eucerin containing pollen extract), respectively. After anesthesia, a
piece of 0.5 * 0.5 cm in size of skin was removed from the back of the neck and between the
shoulders. The surgical site was treated with topical saline sterile. This treatment procedure
was done for all 12 mice in each group and after each group received its specific treatment. 
Each of the groups was also divided into 3 subgroups (group 7, 14 and 21 days). At the end of
each period in each group and after euthanasia of each mouse, wounded skin removed with
0.5 cm of surrounding skin and sent to histopathology laboratory. At the end of the study, 
mononuclear cells, polymorphonuclear, fibroblasts and angiogenesis was lower than other 
groups in the treatment group (p<0.001). Despite being less wound contraction in the 
treatment group, the process was more than other groups in day 14 (p<0.001). While in the 
treatment group, the process of wound contraction was less severe at the beginning, it was 
more strongly than the other groups in the following (p<0.001). Complete wound healing was 
observed in all groups at day 21. In this study, the application of Typha angustifolia pollen
extract had a positive effect on wound healing process in mice and therefore it might be 
effective in wound healing.

Key words: Histopathology, Wound healing, Typha angustifolia, Mice
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