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اثر عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه پنیرک در التیام زخمهای پوستی تمامضخامت برشی
در موش صحرایی
محمدرضا فرهپور ،*1سارو

صداقت2

 -1استادیار گروه علوم درمانگاهی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
 -2دانشجوی گروه علوم درمانگاهی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتmrf78s@gmail.com :
(دریافت مقاله 94/3/1 :پذیرش نهایی)94/6/33 :

چکیده
التیام زخم تمام ضخامت پوست همواره به دلیل اختالل در روند ترمیم که منجر به طوالنی شدن دوره بهبودی میگردد ،مورد توجهه
بوده است .از این رو ،تالش برای یافتن ترکیبات موثر بر بهبود روند التیام زخمهای جلدی بسیار مهم است .مطالعه حاضر بهه منظهور
بررسی اثرات عصاره هیدرواتانولی برگ پنیرک ( )Malva sylvestrisبر روند ترمیم زخم ،در  45سر موش صحرایی نر ،انجام شهد .دو
زخم استاندارد برشی گرد تمام ضخامت جراحی به قطر  7میلیمتر در پوست پشت موشها ایجاد شد و به صورت موضهعی ،در سهه
گروه ،پارافین نرم زرد (گروه کنترل) و پمادهای درمانی  % 1/4و ( % 3عصاره مخلوط با پارافین نرم زرد) تحت مهداوا قهرار گرفتنهد.
درمان بالفاصله پس از ایجاد زخم و برای بعد از ایجاد زخم ،به مدت  11روز متوالی ،بهه کهار گرفتهه شهد .التیهام زخهم بهه شه ل
می روس وپی ،از نظر شروع رسوب بافت نو پوستی و بسته شدن زخم در طی یک دوره  11روزه مورد بررسهی قهرار گرفهت .نتهای
نشاندهنده افزایش معنیدار میزان انقباض زخم در حیوانات تحت درمان ،بهخصوص دوز درمانی  3درصد ،در مقایسه با گروه کنتهرل
بود .همچنین ،در حیوانات تحت درمان با عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه پنیرک میزان نفوذ سلولهای التهابی کاهش یافته و نهوزایش
عروقی ،انتشار فیبروبالستها ،محتوای کالژنی و ضخامت بافت پوششی افزایش نشان میداد .این نتای نشان داد که کاربرد موضهعی
عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه پنیرک دارای اثرات مفیدی بر بهبود زخم تمام ضخامت برشی پوست است.
کلید واژهها :پنیرک ،عصاره هیدرواتانولی ،التیام زخم تمامضخامت ،موش صحرائی.

مقدمه
روند بهبود زخم یک پاسخ فیزیولوژیک بافت پوست
آسیب دیده و سایر بافتهای نرم میباشد .پس از وقوو

آسیب ،واکنش بازسازی بافت طی سو مرلهو الاهوابی،
تکثیر ،بازسازی و بهوغ ،شورو و بو پایوای موی رسود.
مرله الاهوابی بوا اناروار سوهو هوای ایننوی از لنهو
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نوتروفیلها و ماکروفاژها مرخص میشود .مرله تکثیر

با تول ب اثرات مفید ماعدد گیاه پنیور  ،در م العو

توسط رگزایی ،رسوب کالژی ،ترکیل بافت پوشری و

لاضر تاثیر عصاره هیدرواتانولی برگ گیواه پنیور  ،بور

انقباض زخم و مرله بهوغ با تنوج رشا های کوالژی و

ترمیم زخوم تمربوی تنوام ضوخامت پوسوت در مووش

افزایش قدرت مکانیکی بافت مرخص میشود .اگرچو

صحرایی مورد بررسی قرار گرفا است.

روند الایام ب طور طبیعی در زخمها شرو شده و توداوم
مووییابوود ولووی نایموو هنووواره م هوووب ننوویباشوود

مواد و روشها

( .)Farahpour et al., 2015امووروزه لهووت افووزایش

روش عصارهگیری و آماده سازی پماد

سرعت و کیفیت روند ترمیم ،از داروهای صوناعی شوبی

برگهای گیاه پنیر

از موزار اطوراف شوهر هنودای

نیاروفورازوی ،لناامایسین ،موپیروسوین و دیرور مووارد

(عوورض لارافیووایی 43 :درلوو و 25دقیقوو  ،طووو

اسافاده میگردد ک داروهای اخیر دارای عوارض لانبی

لارافیایی 38 :درل و  45دقیقو ) لنو آوری گردیود.

موویباشووند .از ایوون رو ،در سووا هووای اخیوور اسووافاده از

پس از شساروو ،بورای مودت  01روز در اتوا (سوای )

داروهای با منرأ طبیعی رو ب افزایش است.

نر داری شد تا خرک شوند و پس از خرد کوردی021 ،

گیوواه پنیوور ( ،)Malva sylvestrisگیوواهی از راسووا

گرم از آی توسط ترکیوب آب و اتوانو  69درلو و بوا

پنیر سانای است .این گیاه خزنده و پایا میباشد ک بو

روش ماسریروون عصووارهگیووری شوودند .سو س عصوواره

لالت خودرو در لنرلها و اراضی غیرمزرو میرویود

ب دسوت آموده ،توسوط دسواراه تق یور در خو تاهوی

( .)Zargari, 1992; Lim, 2014از تنام قسنتهای این

گردید .محهو غهی ب دست آمده در س مرلهو فیهاور

گیاه ب عنوای مواد دارویی اسافاده مویشوود .مهومتورین

شد .س س محهو ب دست آموده نهوایی ،تحوت شورایط

ماده مؤثر گلهای پنیر را موسویالژ ،فالونويیود ،توانن،

اساریل در دمای  42درل سوانایگوراد خروک گردیود

ترکیبووات فنهووی و آناوسوویانی هووا (مووالوین ،دلفینیوودین،

( .)Eseyin, 2007در پایووای ،لهووت سوواخت پنادهووای

مالویدین) ترکیل میدهد ( ;Gasparetto et al., 2012

درمانی میزای  0/2و  4گورم از عصواره خوالص خروک

 .)Razavi et al., 2011; Dehkordi, 2003در طووب

شده پنیر  ،ب شکل وزنوی–وزنوی ،بو ترتیوب بو دو

سنای از عصاره گیاه مذکور لهت درمای سرماخوردگی،

قوطی لاوی  68/2و  69گرم پناد پای تماری (پوارافین

سرف  ،زخم معده و زخمهای لهدی اسوافاده مویگوردد

نرم زرد) اضاف گردید .در قوطی سووم فقوط  011گورم

( ;Gasparetto et al., 2012; Esteves et al., 2009

پنوواد پایو تموواری (پووارافین نوورم زرد) ،لهووت کوواربرد

 .)Deh00kordi, 2003هنچنین کاربرد موضعی عصواره

موضعی در موشهوای قورار گرفاو در گوروه داروننوا،

دیاتیل اتوری گولهوای گیواه موذکور مولوب افوزایش

اضاف گردید (.)Farahpour et al., 2015

سرعت و کیفیت بافوت ترمینویز زخومهوای پوسوای در
موشهای دیوابای مویشوود ( ;Pirbalouti et al., 2010

.)Pirbalouti et al., 2009; Ozkan et al., 2005
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در این تحقیو از  23سور مووش صوحرایی نور نوااد
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موووشهووا بوو مرکووز پوورورش و نروو داری لیوانووات

وارد آمدی هر گون خدش طی م الع  ،هر موش پس از

آزمایرووراهی دانرووکده دام زشووکی مناقوول شووده و در

اخذ ننون  ،از روند م الع کنار گذاشا شد.

قفووسهووای اسووااندارد نر و داری موووش تحووت شوورایط
نوردهی کنار شده  05سواعت روشونایی و  05سواعت
تاریکی و دمای ثابت  55±5درل سهسویو

نرو داری

گردیدند.

اندازهگیری سطح زخم

در تنامی گروههای درمانی ،زخمها در روزهای ،8 ،3
 05و  09بعد از ایماد ،توسط کاغذ شفاف انودازهگیوری
شدند ( .)Farahpour et al., 2015ب منظور اندازهگیری

روش القاء بیهوشي و ايجاد زخم

القوا بیهوشوی بوا تزریو زایالزیون هیدروکهرایود 5

س ح زخم ،هر موش بیهوش شده در وضعیت خوابیوده

درصود ( )10 mg/kg; Woerden, Hollandو کاوامین

بر روی شکم قرار داده میشد و س س لاشی زخوم بور

هیدروکهرایوود  2درصوود ( 55 mg/kg; Woerden,

روی یک کاغذ شفاف ترسیم میگردید .برای ب لوداقل

 )Hollandب صورت داخل صفاقی انمام گردید .سو س

رسانیدی میزای خ ا ،ترسیم لاشی کل هر زخم ،در هور

موش ها ب صورت شکنی روی میز لرالوی قورار داده

موووش ،س و بووار تکوورار شووده و میووانرین آی محاسووب

شده و س ح پرای موش هوا از نالیو کاو

توا ایهئووم

اسکراب و آماده سازی لرالی شده و دو زخم دایوره ای
شکل تنام ضخامت ب ق ر  9میهیمار در هر طورف بو
فاصه  0سانای مار از ساوی مهرهها و  0/2سوانای ماور از
یکدیرر با اسافاده از پانچ بیوپسی اساریلز  9میهویماوری
ایمواد شود ( .)Farahpour et al., 2015پوس از ایمواد
زخم ،تنامی موشها ب طوور تصوادفی بو  4گوروه 08
تایی (داروننا و دو نوو پنواد درموانی) تقسویم شوده و
س س موشهای هر یک از گروهها ،خود ب  4زیر گروه
 9تایی (گروههای ننون برداری در روزهوای  8 ،3و )09
تقسیم شدند .در پایای روزهای مذکور ب منظور بررسوی
آسیبشناخای بافای ،ننون بافای لهت انمام آزمایرات
مربوط اخذ شد .برای اطنینای از برداشت کامل بافت از
پانچر  8میهیماری اسوافاده گردیود .بورای لهووگیری از

میگردید.
آسیب شناختي بافتي

در روزهای چهارم ،هرام و شوانزدهم بعود از ایمواد
زخم ،پوس از القوا بیهوشوی عنوومی یوک تکو تنوام
ضخامت از بافت لهودی شوامل  5میهویماور از لاشوی
پوست سالم ب هنراه بخروی از بافوت لوانو ای ،لودا
گرا و بالفاصه در داخل ظرف لاوی فرمالین بافر 01
درصوود قوورار داده شوود .پووس از تثبیووت و قالووبگیووری
ننون های بافای درپارافین (بهو زنی) ،توسط میکروتوم
مقاطعی ب ضوخامت  2میکوروی تهیو و بو روشهوای
تریکروم ماسوی و فهورسونت بورای کوالژی رنو آمیوزی
گردید ( .)Farahpour et al., 2015بر اسوا

لودو 0

پارامارهای آسیب شناخای نرایدهنوده پیرورفت تورمیم
زخم بر اسا

امایازدهی گزارش گردید ( Ozay et al.,

.)2010
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جدول  -1پارامترهاي آسیبشناختی نشاندهنده پیشرفت ترمیم زخم و نحوي رتبهبندي آنها
درجه بندی

سلولهای التهابی

نوزایش عروقی

فیبروبالست

تشکیل بافت پوششی

-

عدم لضور

عدم لضور

عدم لضور

ضخیم شدی لب های برش

+

خفی

(اطراف بافت)

خفی

(بافت زیرلهد)

خفی

(اطراف بافت)

مهالرت سهو های پوشری کنار از 21

%

++

خفی

(بافت لوان ای)

خفی

(بافت لوان ای)

خفی

(بافت لوان ای) مهالرت سهو های پوشری بیرار از 21

%

+++

ماوسط (بافت لوان ای)

ماوسط (بافت لوان ای)

ماوسط (بافت لوان ای)

پلزدی نالی برش

++++

بارز (بافت لوان ای)

بارز (بافت لوان ای)

بارز (بافت لوان ای)

شاخی شدی

( )p>1/12اندازه س ح زخم در مقایس با گروه داروننا شود

تحلیل آماری دادهها
اطالعات ب دست آمده از اندازهگیری سو ح زخومهوا بوا

ب طوریک  ،اندازه مسالت زخم در روز اندازهگیوری پایوانی

اسافاده از آزموی تحهیول واریوانس یوک طرفو (،)ANOVA

(روز شانزدهم) ،در گروه داروننا برابر  3/25±1/29میهیماور

مورد واکاوی آماری قرار گرفاند .تفواوت در سو ح p>1/12

مرب بود .در لالیک این میزای در گروه درمانی با پنواد 0/2

معنیدار در نظر گرفا شد .یافاو هوا بو صوورت میوانرین

±

درصد گیاه پنیر برابر  0/66±1/96میهیمار مرب و در گروه

انحراف معیار ( )mean ± Standard Diviationنرای داده

درمانی با پناد  4درصد گیواه پنیور

شدند.

مرب بود .نکا قبل تول اینک  ،از روز هرام ب بعد ،بین دو

 1/86±1/46میهویماور

گروه درمانی نیز اخاالف معنیدار ( )p>1/12ولود داشوت.

يافتهها

تاییرات اندازه مسالت زخم در پیررفت رونود بهبوودی در

ارزيابي اندازه زخم

لدو  5نرای داده شده است.

کاربرد موضعی عصاره هیدرواتانولی برگ گیواه پنیور  ،از
روز هرووام بعوود از ایموواد زخووم مولووب کوواهش معنوویدار
جدول  -2اثر پمادهاي درمانی بر میزان متوسط  ±انحراف معیار اندازه مساحت زخم (میلیمتر مربع) در روزهاي مختلف دوره آزمایش
روزهای اندازهگیری

گروههای مورد آزمایش
روز 4

دارونما
پماد 1/4
پماد 3

%

%

روز 8

روز 12

روز 11

37/77± 2/54a

14/45±1/11a

4/44±4/41a

5/42±4/41a

31/11±2/55 b

14/45±1/54b

4/41±1/44b

1/44±4/74b

27/41±2/12 b

11/11±1/11b

2/44±4/21b

4/14±4/34b

 aو :bبیانگر اختالف معنیدار بین گروه کنترل و گروههاي درمانی در هر ستون میباشد (.)p>0/05

ارزيابي آسیب شناختي

درمانی ،از میزای باالتری برخوردار بوود .ایون میوزای در

در ننونوو هووای اخووذ شووده در روز چهووارم پووس از

تنامی گروها در روزهای ننون برداری بعدی (هروام و

لرالی ،میزای ارتراح سهو های آماسی (نوتروفیولهوا)

شانزدهم) کاهش یافا بود .در گروه درمانی توسط پنواد

در ننون های گروه داروننا ،در مقایس با هور دو گوروه

با دوز درمانی باالتر ،در روز چهارم پس از ایماد زخوم،
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میزای ارتراح سهو های آماسی در لد ماوس ی بووده و

میزای پایینی را از لحاظ نفوذ فیبروبالستهوا و محاووای

در روزهای ننون بورداری بعودی (هروام و شوانزدهم)

کالژی نرای مویدادنود ،اموا در روزهوای ننونو بورداری

روند کاهری قابل ماللظ ای پیدا کرده بود (لدو .)4

هرام و شوانزدهم افوزایش چرونریری در ننونو هوای

در بررسی میزای نوزایش عروقی ،در تنامی گروهها تا

گروه درمانی ،ب خصود در گروه درمانی با دوز بواالتر

روز هرام یک روند افزایش ولود داشت ،ب طووریکو

دیده شد درلالیکو  ،نفووذ فیبروبالسوتهوا و محاووای

در روزهای چهارم و هرام ننون برداری افوزایش قابول

کووالژی در ننونوو هووای گووروه داروننووا در روزهووای

توولهی در میوزای نووزایش عروقوی ننونو هوای گووروه

ننون برداری هرام و شانزدهم ،میزای بسویار کناوری را

درمووانی ب و خصووود در گووروه درمووانی بووا دوز بوواالتر

نرای میداد (لدو  4و شکل .)0

مراهده شود .درلوالیکو  ،میوزای نووزایش عروقوی در

در بررسووی روز چهووارم ،هیچرون و بازسووازی بافووت

ننون های گروه داروننا در روز چهارم بسیار کم بود .در

پوشری در گروههای مورد آزمایش دیوده نرود .اموا در

روز ننون برداری شانزدهم ،میوزای نووزایش عروقوی بو

روز هرام بازسازی بافت پوشری آغاز شوده بوود و در

دلیل ساخت و رسوب کالژی در تنامی گروههای موورد

گروههای درموانی ،بو خصوود گوروه درموانی بوا دوز

آزمایش کاهش یافا بود .در گروه درمانی توسوط پنواد

بوواالتر ،بازسووازی بیروواری مروواهده گردیوود .در روز

با دوز درمانی باالتر ،در روزهای ننون برداری شوانزدهم

شانزدهم در گروه درموانی بوا دوز بواالتر ،بورخالف دو

پس از ایماد زخم ،میزای نوزایش عروقی روند کاهروی

گروه دیرر ،پاپیالی پوسای نیز شده تروکیل شوده بوود

قابل ماللظ تری را نرای میداد (لدو .)4

(لدو  4و شکل .)0

در بررسی میزای نفوذ فیبروبالستها و محاوای کالژی
در محل زخم ،در روز چهارم درموانی تنوامی گوروههوا
جدول  -3نتایج حاصل از بررسی آسیب شناختی بافتی در گروههاي مورد آزمایش
روزهای نمونه برداری

روز چهارم

گروههای مورد آزمایش

سلولهای ایمنی

نوزایش عروقی

فیبروپالزی

محتوای کالژنی
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شکل  -1نماي ریزبینی از سطح مقطع پوست در روز شانزدهم نمونهبرداري )A( .گروه درمان شده با پماد دارونما؛ ( )Bگروه درمان شده با دوز درمانی
 1/5درصد و ( )Cگروه درمان با دوز درمانی  3درصد .در تصاویر ردیف اول اپیتلیوم بالغ بهخوبی فشرده شده و کراتین ( )Keقرمز رنگ در سیتوپالسم
سلولهاي سنگفرشی دیده میشود .تصاویر در ردیف دوم نشاندهنده باندهاي کالژن میباشد که بهطور کامل در گروه درمانشده با دوز باالتر بالغ
شده است ( :C-1 ،B-1 ،A-1رنگآمیزي تريکروم کروماسون :C-2 ،B-2 ،A-2 ،رنگآمیزي فلورسنت براي کالژن ،درشتنمایی ×.)000

بحث و نتیجهگیری

تولید و ترشوح فاکاورهوای الاهوابی از لنهو انوواعی از

در بررسوووی لاضووور کووواربرد موضوووعی عصووواره

سایاوکینها ،پروسااگالندینها و اینارلووکینهوا توسوط

هیدرواتانولی برگ گیاه پنیر  ،ب شکل وابسا بو دوز،

سووهو هووای ایننووی مهووالرت کوورده بوو محوول زخووم

مولب افزایش میزای انقبواض زخوم پوسوت و کواهش

ب خصود نوتروفیلها میباشد .نوتروفیلهوا بوا ترشوح

مدت زمای روند ترمیم آی در مووش صوحرایی شود .در

آنوزیمهوای پروتئواز و االسوااز در محول زخوم ،عواموول

این م الع میوزای نووزایش عروقوی ،رسووب کوالژی و

عفونتزا را از بین میبرند ،اما میزای بواالی آنوزیمهوای

بازسووازی بافووت پوشرووی در لیوانووات تحووت درمووای،

ذکر شده ،ب دلیل ولود عفونت محل زخوم ،مویتوانود

ب خصود در دوز درمانی باالتر ،افزایش یافت.

باعث تخریب بافای و طوالنی شدی مدت زموای مرلهو

فرآیند ترمیم زخم ،با مرله الاهابی آغاز میگردد ،ک

الاهابی گردد (.)McDaniel et al., 2011

افزایش مودت زموای آی بوا عوارضوی هنوراه مویگوردد

بررسیهای فیاوشوینیایی نروای دادهانود کو عصواره

( .)Beldon, 2010از ویاگیهای اصهی مرلهو الاهوابی،

هیدرواتانولی برگ گیاه پنیر لاوی مقوادیر مانوابهی از

37

دوره  ،9شماره  ،1پیاپی  ،33بهار 1394

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

ترکیبات پهیساکاریدی ،آناوسویانین ،فالونويیود و توانن

نوووزایش عروقووی در بافووت لوانو ای موویتوانوود بیووانرر

میباشد .نرای داده شده است ک عصواره اتوانولی بورگ

افزایش میوزای سورعت تورمیم زخوم باشود .در بررسوی

گیوواه پنیوور بوو دلیوول دارا بووودی ترکیبووات فنهووی و

لاضر ،ترکیل عرو خونی در هور دو گوروه درموانی،

فالونويیوووودی دارای اثوووورات ضوووودباکاریایی اسووووت

ب خصود دوز درمانی باالتر ،افزایش قابول توولهی در

( ;Mihaylova et al., 2015; Gasparetto et al., 2012

روز هرام ننون برداری ،نرای داد.

.)Razavi et al., 2011; Sleiman and Daher 2009

از سوی دیرر ،فیبروبالستها مسئو ساخت و ترشح

هنچنین تحقیقات دیرری نرای داده اسوت کو عصواره

کالژی ،االساین و پروتئوگهیکوایهوا مویباشوند .کوالژی

هیوودرواتانولی بوورگ گیوواه پنیوور ب و دلیوول دارا بووودی

پروتئین عنده ماتریکس خارج سهولی اسوت کو منمور

ترکیباتی هنچوی اسکوپولاین ( ،)Scopoletinکويرساین

ب افزایش قدرت کریده شدی لب هوای زخوم بو طورف

(-4 ،)Quercetinمالویووووووووودین ( )3-malvidinو -2

یکدیرر میگردد ( .)Beldon, 2010از ایونرو ،ارزیوابی

گهوکوزید ( )5-glucosideدر کواربرد موضوعی مولوب

میزای رسوب کالژی در بافت لوان ای میتوانود بیوانرر

کاهش زمای مرله الاهابی و مهالرت سهو های ایننوی

افزایش میزای سرعت ترمیم زخم باشد .از سووی دیرور،

مویگوردد ( Prudente et al., 2013; Sleiman and

اکسیای مولکوولی نقوش اصوهی را در پواتوژنز و درموای

.)Daher 2009

زخمهای مزمن ایفا میکند .تولید بیش از لد گون هوای

در م العوو اخیوور مرووخص گردیوود کوو از لضووور

اکسیای فعا منمور بو اسوار

اکسویداتیو و در نایمو

سهو های ایننی (نوتروفیلها) در زخمهای گوروههوای

سنیّت سهولی و تأخیر در روند بهبود زخوم مویگوردد.

درمای شده توسوط پنواد لواوی عصواره هیودرواتانولی

بنابراین ،لذف گون های اکسیای فعا توسوط ترکیبوات

پنیر  ،ب شکل قابل ماللظ ای کاسا شده اسوت .ایون

آنای اکسویدای از لنهو فالوونويیودها ،مویتوانود یوک

امر را میتوای ب ولود ترکیبات ضودباکاریوایی عصواره

راهکووار مهووم در بهبووود زخوومهووای مووزمن باشوود

مووذکور ( Mihaylova et al., 2015; Sleiman and

( .)Dissemond et al., 2002; Shetty et al., 2008در

 )Daher 2009و هنچنین اثرات ضد الاهابی ( Prudente

بررسی لاضر مرخص گردید ک لضور فیبروبالستها

 )et al., 2013; Sleiman and Daher 2009آی نسوبت

و میزای کالژی ساخا شده در زخمهوای تحوت درموای

داد.

توسووط پنوواد لوواوی عصوواره هیوودرواتانولی پنیوور ،

هنزمای با کاهش میوزای عفونوت ،تعوداد سوهو هوای

ب خصود در دوز بواالتر ،بو شوکل قابول ماللظو ای

ایننی و الاهاب محل زخم ،مرله دوم رونود تورمیم بوا

افزایش پیدا کرده است .این امر را مویتووای بو ولوود

نوزایش عروقی ،مهالرت فیبروبالستها و فیبروسیتها

ترکیبات فالوونويیدی و اثورات آناویاکسویدانی آنهوا در

ب محل زخم آغاز میگردد .نووزایش عروقوی فرآینودی

عصاره هیودرواتانولی پنیور

نسوبت داد ( Prudente et

است ک لهت تکثیر سهولی و بهبوود زخوم موورد نیواز

;al., 2013; Pirbalouti and Koohpyeh 2010
Sleiman and Daher 2009; Somashekar et al.,
.)2008

اسووت ( .)Folkman, 1995از ایوونرو ،ارزیووابی میووزای
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میتواند یک گزین مناسب برای درمای زخمهای پوسای

رشد سهو های بافت پوشری از سنت لب های زخم بو

تنووام ضووخامت غیرعفووونی باشوود .در آینووده م العووات

طرف مرکز آی ،روند الایام وارد مرلهو سووم (بهووغ) و

بیراری لهت مقایس اثرات ماده یا موواد مووثره مووثره

نهایی میگردد .در م الع موا کواربرد موضوعی عصواره

با عصاره خام ب منظوور

لدا شده از عصاره گیاه پنیر

کامل مکانیسم اثر برگ گیاه پنیر

هیدرواتانولی پنیر  ،ب خصود در دوز درمانی بواالتر،

در

مولب افزایش قابل ماللظو محاووا و تنووج کوالژی،

زخم مورد نیاز است.

بر رونود الایوام

بازسازی بافت پوشری و انقباض زخم گردید.
ناایج این م الع نرای داد ک کواربرد موضوعی عصواره

سپاسگزاری

هیدرواتانولی بورگ گیواه پنیور  ،بو خصوود در دوز

نرارندگای مقال بدین وسیه از زلنوات هنکوار

درمانی باالتر ،مولوب بوروز اثورات مثبوت در افوزایش

ارلنند آقای دکار کیوای رزاقی (لهت آماده ننودی

سرعت روند الایام زخمهای تنوام ضوخامت پوسوای بوا

عصاره گیاه) و آزمایرراه آینده کو هنکواریهوای

کاهش میزای الاهاب ،انودازه زخوم و هنچنوین افوزایش

الزم را با اینمانب مبذو فرمودهاند ،تقدیر و تروکر

نوزایش عروقی و فیبروپالزی میگردد .با تول ب ناایج
ب دست آمده ،عصاره هیدرواتانولی بورگ گیواه پنیور
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Abstract
The healing of full-thickness wounds has always attracted attention due to disruption of the healing
process that leads to prolonged recovery period. Therefore, the quest for finding clinically effective
wound-healing agents is important in the medical management of full-thickness wounds. The present
study was conducted to investigate the effects of Malva sylvestris hydroethanolic leaf extract on wound
healing process in 54 male rats. Two standardized circular surgical full-thickness excisional wounds with
a diameter of 7mm were created in the dorsal skin of vats in all three groups. The rats in the two
treatment groups were treated with ointments containing 1.5% and 3% of the extract mixed with yellow
soft paraffin, whereas the rats in the control group were only treated with yellow soft paraffin.
Treatments were applied immediately after wounding and also for 16 consecutive days post-wounding.
Wound-healing was assessed microscopically in terms of the initiation of neo-dermal tissue deposition
and wound closure over a 16-day period. Significant increase in wound contraction rate was seen in the
treatment groups, especially the 3% group, compared to the control group (P<0.05). Moreover, the
inflammatory cell score showed a decrease, whereas new vessel formation, fibroblast distribution,
collagen production and epidermis thickness increased in Malva sylvestris hydroethanolic leaf extracttreated animals. These results suggest that the topical application of Malva sylvestris hydroethanolic leaf
extract has beneficial effects on full-thickness excisional wound healing.
Key words: Malva sylvestris, Hydroethanolic extract, Excisional wound healing, Rat.
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