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چکیده
در سالهای اخیر استفاده از پالسمای سرد در فشار اتمسفری به عنوان یک استراتژی درمانی جدید و امیدبخش جهت توقف خونریزی
و بهبود زخمهای پوستی در پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد .هدف از انجام مطالعه حاضر ارزیابی اثر بافتیپااتولوییکی پالسامای
آرگون سرد در فشار اتمسفری در بهبود زخم تمام ضخامت پوست و افزایش سرعت انعقاد خون در موشهای صاحرایی باود .بادی
منظور  48سر موش صحرایی نر بالغ به دو گروه کنترل و درمان تقسیم شدند .تحت شرایط بیهوشی ،زخم پوستی به قطر  15میلیمتار
در پشت موشها ایجاد گردید و مدت زمان انعقاد خون اندازهگیری شد .در گروه درمان بالفاصله پس از ایجاد زخم ،پوست موشهاا
یکبار و بهمدت  30ثانیه تحت تابش پالسما قرار گرفتند و همزمان مدت زمان انعقاد خون اندازهگیری گردید .سپس موشهای گاروه
کنترل و تیمار به ترتیب در روزهای صفر 7 ،و  21پس از ایجاد زخم با اتر آسانکشی شدند .سپس زخم و پوست سالم اطراف آن جدا
شد و پس از انجام رنگآمیزی هماتوکسیلی -ائوزی توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی بافتشناسی قرار گرفت .تاابش پالساما
سرعت انعقاد خون در زخم پوستی در شرایط درونتنی را افزایش داد .بر اساس یافتههای آسیبشناسی بافتی ،موشهای گروه درماان
با پالسما ،به طور معنیداری ( )p>0/05روند بهتری را در التیام زخم تمام ضخامت پوستی نشان دادند .بنابرای پالسمای سرد آرگون
میتواند جهت افزایش سرعت انعقاد خون و بهبود روند ترمیم در زخمهای پوستی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدوایهها :انعقاد خون ،بهبود زخم پوستی ،پالسمای آرگون سرد ،موش صحرایی.
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Abstract
In recent years, cold plasma in atmospheric pressure is used as a promising new therapeutic
strategy in medicine for cessation of bleeding and skin wound healing. The aim of the present
study was to evaluate the histopathological effect of cold argon plasma in atmospheric pressure
on full-thickness cutaneous wound healing and increasing the speed of blood coagulation in rats.
Forty-eight mature male rats were divided into two control and treatment groups. Under
anesthesia, a 15 mm diameter skin wound was created on the back of the rats and blood
coagulation time was measured. In treatment group immediately after the injury, the skin of rats
was radiated by plasma once for 30 seconds and simultaneously blood coagulation time was
measured. Then, control and treatment group rats were euthanized by ether at 0, 7 and 21 days
after the injury respectively. The wound and surrounding healthy skin were removed and after
hematoxylin-eosine staining, histopathological examination with light microscope was
performed. Plasma radiation increased the speed of blood coagulation in skin wounds under in
vivo conditions. Based on histopathological results, the process of full thickness cutaneous
wound healing was significantly (p<0.05) better in plasma treated rats. Therefore, cold argon
plasma can be used to increase the speed of blood coagulation and improve cutaneous wound
healing.
Conflict of interest: None declared.
Keywords: Blood coagulation, Cutaneous wound healing, Cold argon plasma, Rat.
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میگذارند ( .)Gravesb, 2014مهمترین گونه واکنشگیر

مقدمه
در سالهای گذشته از پالسمای حرارتی در بسییاری

که توس

پالسما تولید میشود ،نیتریک اکساید ( nitric

از اعمال جراحی جهت ایجاد انعقاد خون و یا سوزاندن

 )oxide; NOمیباشد .از جمله مکانیسیمهای مهیم NO

زخمهییا اسییت اده میشییده اسییت ،امییا بییه دلییید ایجییاد

در فرایند بهبود زخم شامد اثرات ضدباکتریایی ،تحریک

آسیبهای شدید بافتی ،پالسمای حرارتی به مرور زمیان

فراینیید بیگانییهخیییواری نوتروفیدهییا و ماکروفاژهیییا،

جییای خییود را بییه پالسییمای سییرد ( یرحرارتییی) داد

فعالسازی سیستم آنتیاکسیدانی ،متعادلسیازی گیردش

( .)Emmert et al., 2013با توجه به پیشیرفتهایی کیه

خیییون کوچیییک از طرییییت اتسیییا ،عیییرو  ،تک ییییر

در زمینه دستگاههای تولیدکننده پالسمای سرد در فشیار

فیبروبالستها و اپیتلیالسیازی میباشید ( Fridman et

اتمس ری صورت گرفته است ،امروزه تیمیار زخمهیا بیا

 .)al., 2008نتایج تحقیقیات پیشیین نشیان میدهید کیه

پالسما امکانپذیر شده و منجر به ایجاد رشیته جدیید و

حتی بیا ییک بیار تیمیار زخیم توسی پالسیما ،اثیرات

مستقلی در پزشکی به نام "پزشکی پالسما" شده اسیت

ضدالتهابی ،ضیدخارش ،ضیدمیکروبی ،تحرییک بیافتی،

که ییک رویکیرد امییدبخش در بهبیود زخیم مییباشید

تحریک گردش خون موضیعی و سیایر اثیرات درمیانی

(.)Gravesb, 2014

مشاهده میشود که عمدتا ناشیی از عملکیرد گونیههای

پالسما که گاهی به عنوان شکد چهارم ماده نییز در
نظیر گرفتییه میشییود ،گییازی یییونیزه اسییت کییه حییاوی

اکسیژن و نیتروژن واکنشگر مییباشید ( Pompl et al.,

.)2006

ترکیبات مختلف از جمله گونههای اکسیژن واکنشپیذیر

پالسمای سرد معموال با اسیت اده از گیاز آرگیون ییا

( ،)reactive oxygen species; ROSنیتییییروژن

هلیوم تولید میشود .از آنجا که گاز است اده شیده بیرای

واکنشپییذیر (،)reactive nitrogen species; RNS

تولید پالسمای سرد به آرامی یونیزه مییشیود ،بنیابراین

میییدانهای الکتریکییی ،ارات بییاردار و هم نییین نییور

یونها به سرعت و در کسری از ثانیه در شیرای دمیای

ماورای بین ش ( )ultraviolet; UVمییباشید ( Kenda,

اتییا  ،سییرد میشییوند .اک ییر دسییتگاههای تولیدکننییده

 .)2011بهنظر میرسد که اثرات پالسمای سرد در بهبود

پالسمای سرد ،پالسما جتهای نازک با قطر کمتیر از 1

زخییم ،عمییدتا بییه دلییید فراینییدهای اکسایشییی -احیییاء

میلیمتر تولید میکنند که به صورت یک نور کیم رنی

گونههای واکنشپذیر مذکور میباشید ( Heinlin et al.,

قابد مشاهده است (.)Emmert et al., 2013

 .)2010این ترکیبات بهصورت کامال موضعی و در محد

ترمیم زخم از مراحد مختل ی تشکید شده است کیه

تابش پالسما تولید مییشیوند و بیه محتیوای گونیههای

بییهطور خالصییه شییامد مرحلییه توقییف خییونریزی

واکنشگر درونزاد که توسی سیلولها در محید زخیم

(هموستازی) ،مرحله التهاب ،مرحله تک یر شیامد تک ییر

بیییا

فیبروبالسیییتها ،تشیییکید عیییرو خیییونی جدیییید و

ماکرومولکولهای زیستی واکنش داده و بیر فراینیدهای

اپیتلیزاسیون (تشکید بافت پوششی) و در نهایت مرحلیه

پیامرسانی سلولی ،بیان ژنها و پاسخ سیستم ایمنی تأثیر

بلوغ و بازسیازی شیامد تجمیال کیالژن و پروتئینهیای

تولیییید مییییشیییود ،اضیییافه میگردنییید و سیییپ
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خارج سلولی میباشید .اولیین مرحلیه جهیت

احتمییاال در آینییده میییتوانیید از قطییال عضییو ناشییی از

ترمیم زخم ،توقف خونریزی اسیت .زییرا ادامیه ییافتن

زخمهییای مییزمن (ماننیید زخییم پییای دیییابتی) یییا

خونریزی از بسته شدن زخم جلیوگیری کیرده و سیبب

سوختگیهای وسیال جلوگیری کند (.)Fridman., 2008

تجمال باکتریها در محد زخم میشیود ( Ghaderi and

در اییین ارتبییا نتییایج حاصیید از تحقیقییات هینلییین و

.)Afshar., 2013

همکاران نشان داده است که تابش پالسمای سرد آرگون

تحقیقییاتی کییه تییاکنون روی مییدلهای جییانوری و

روی زخم پوستی ،از ایجاد ع ونت در زخم جلیوگیری

انسانی و در محی های درونتنی و بیرونتنیی ( in vivo

کرده و سبب بهبود اپیتلیزاسیون مجدد در زخم میگردد،

 )and in vitroانجام شده است ،نشان میدهد که تیابش

درحالی که پوست اطراف زخم حالیت طبیعیی خیود را

پالسمای سرد میتواند سرعت انعقیاد خیون را افیزایش

ح ی میکنید ( .)Heinlin et al., 2013نتیایج تحقییت

دهد .تیابش پالسیما حتیی در افیراد مبیتال بیه بیمیاری

پامپیید و همکییاران نیییز نشییان داده اسییت کییه تیمییار

هموفیلی که دارای اختالل در انعقاد خیون هسیتند ،نییز

کوتاهمدت پالسیما روی پوسیت انسیان و حیوانیات در

میتواند تغییرات معنیداری را در فعالسازی پروتئینهیا

شییرای درونتنییی و بییرونتنییی هیچگونییه آسیییب

و فاکتورهای انعقاد خون ایجاد کیرده و سیبب افیزایش

میکروسکوپی در پوست ایجاد نمیکند ( Pompl et al.,

سرعت انعقاد خون شود .پالسمای سرد این اثر را بدون

 .)2006هم نین ،با توجه به اینکه اثرات م یید دسیتگاه

هیچگونیه پخیتن زخیم ( ،)wound cookingو فقی از

پالسمای سرد آرگون در افیزایش سیرعت انعقیاد قطیره

طریت فعال کردن مکانیسمهای طبیعی انعقاد خون ایجاد

خون در شیرای  in vitroو هم نیین افیزایش سیرعت

میکنید ( .)Heinlin, et al., 2010; Janani, 2013یکیی

انعقاد خون در بافت کبد آسیبدیده در شرای

از مهمترین مزیتهای است اده از پالسمای سرد در فشار

نشان داده شیده اسیت ( ،)Janani., 2013لیذا هیدف از

اتمس ری این است کیه واکنشهیای آلرژییک ییا سیمی

انجییام مطالعییه حاضییر بررسییی اثییرات هیسییتوپاتولوژی

ایجاد نمیکند ،هم نین بدون تماس ،بیدون درد ،خیود

پالسمای سرد آرگون در فشار اتمس ری در روند تیرمیم

استرلیزهکننده و یرتهاجمی است و امکان تیمار سیطو

زخم پوستی در موشهای صحرایی و هم نین افیزایش

یرهمگن و حساس به حیرارت را در بافتهیای زنیده

in vivo

سرعت انعقاد خون در شرای  in vivoبود.

فراهم میکند .پالسیما هم نیین امکیان درمیان نیواحی
التهابی دردنیاک و ع ونتهیای پوسیتی را بیه صیورت

مواد و روشها

یرتماسییی فییراهم میکنیید (.)Pompl et al., 2006

 -ویژگیهای دستگاه تولیاد کنناده پالسامای سارد

هم نین از آنجایی که پالسما بسییار سیریال و می ثر بیه

آرگون در فشار اتمسفری :دستگاهی که در این مطالعیه

کوچکترین منافذ و فضاهای درون بافت ن وا میکنید،
در نتیجه سبب اسیتریلیزه شیدن زخیم و از بیین رفیتن
باکتریها میشود و بر این اساس به نظیر مییرسید کیه

مورد است اده قرار گرفته است (شکد  ،)1دستگاه تولیید
پالسما جت سرد آرگون در فشار اتمس ری میباشد کیه
با شماره  74562ثبت اخترا ،شده است .این دسیتگاه از
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یک لوله شیشهای به طول  5سانتیمتر و قطر خیارجی 8

فلز نگهدارنیده ایین مجموعیه هیم از جین

میلیمتر ساخته شده است .الکتیرود داخید ایین لولیه از

میباشد .این فلز یک قسمت ورودی گاز دارد که فلومتر

نیکد -کروم و به طیول  11سیانتیمتیر و قطیر 1

(جریانسنج) به آن متصد میشود .گاز آرگون بیا فشیار

میلیمتر میباشد .این الکترود متحیرک بیوده و بنیابراین

 1/2-5/5لیتر بر دقیقیه وارد دسیتگاه شیده و پالسیمای

میتوان به نحوی آن را تنظیم کیرد کیه پالسیما بهتیرین

تولیدشده از لوله شیشهای آن خارج میگیردد .براسیاس

کارایی را داشته باشد .در ایین دسیتگاه  7سیانتیمتیر از

آزمایشهای انجامشده گاز آرگیون بیا فشیار  2لیتیر بیر

طیول الکتییرود داخیید لولیه قییرار دارد .قطییر عییایت دور

دقیقه ،پالسمایی با طول بیشتر و با کی ییت بهتیر تولیید

جن

الکتییرود حییدود  4میلیمتییر و جیین
میباشیید .الکتییرود دوم از جیین

پیییرک

آن از پیییرک
بییوده و الیییه

نازکی به طول  2سانتیمتر دور لوله شیشهای آن پی ییده

آلومینییوم

میکند ( .)Janani., 2013در بررسی حاضر این دسیتگاه
با فرکان

 50هرتز و ولتاژ  1/1کیلوولت و جرییان 0/1

میلیآمپر مورد است اده قرار گرفت.

میشود تا پالسما کی یت و طول بیشیتری داشیته باشید.

شکد  -1دستگاه تولید پالسما جت سرد آرگون در فشار اتمس ری که در مطالعه حاضر مورد است اده قرار گرفته است.

 -حیوانات مورد مطالعاه :جهیت انجیام ایین مطالعیه

ذای کافی در اختیار آنها قرار گرفیت .آزمیایش بیرای

تجربی در شرای  48 ، in vivoسر موش صیحرایی نیر

گییروه درمییان و کنتییرل در شییرای کییامال یکسییان و بییا

بالغ نژاد ویستار ( )Wistarبا محیدوده وزنیی 180-200

رعایت کامد موازین اخالقی انجام گرفت.

گرم از انستیتو پاستور ایران خریداری شده و بهصیورت

 -ارزیابی اثر پالسمای سرد آرگون بر سرعت انعقااد

تصادفی به دو گروه کنترل و درمان (هر گروه شیامد 24

خون زخم تمام ضخامت پوست در شارایط :in vivo

سر از موشهای مذکور) تقسیم شدند .موشها در اتیا

در این مرحله از مطالعه ،موشهای گروه کنترل با تزریت

حیوانات بیا درجیه حیرارت کنتیرلشیده  23±3درجیه

درون صییی اقی کتیییامین هیدروکلرایییید ( )50 mg/kgو

سلسیوس و دوره نوری  12ساعت تاریکی و  12ساعت

زایالزین (( )10 mg/kgساخت شرکت آل اسیان هلنید)

روشنایی نگهداری شدند و در طول دوره آزمایش آب و

بیهوش شدند .در حالت بیهوشیی کامید موهیای پشیت
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بیر روی

زخمها به همراه پوست سالم اطراف آن جدا شیده و بیه

حیوانات در نزدیکی دم تراشیده شیده ،سیپ

پوست در ناحیه خاجی و در دو طرف ستون مهرهها بیا

منظور انجام بررسیهای بافتی بیه میدت  24سیاعت در

است اده از پان ری با قطیر  15میلییمتیر زخمیی به عمت

فرمالین بافر 10درصید ت بییت گردیید و پی

از ایجیاد

اپیدرم و هیپودرم ایجاد گردید و بالفاصییله مییدت زمییان

برشهای  4میکرونی به روش معمیول هماتوکسییلین و

الزم برای انعقاد کامد خون و تشکید لختیه بیا کرنیومتر

ائوزین رن آمیزی گردید .جهت درجهبندی پارامترهیای

پانسمان خشک توس نخ بخیه روی

موثر بر ترمیم زخم ،در هیر نمونیه بیافتی  10ناحییه بیه

زخم ت بیت شد .در ادامه در گروه درمان نیز مشابه گروه

صورت تصادفی مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفت

کنترل ،زخم ایجاد گردید ولی با این ت اوت که بالفاصله

و میییانگین هریییک از پارامترهییای تییرمیم زخییم شییامد

از ایجاد زخم ،پوست موشها ،بیه میدت  30ثانییه

اپیتلیزاسیون ،حضور یا عدم حضیور سیلولهای التهیابی

تحت تابش یکنواخت پالسمای سرد آرگون قرار گرفت

تکهستهای ،حضور فیبروبالستها ،نیوزایش عروقیی و

و همزمان با تابش پالسما هم ،مدت زمان ایجیاد انعقیاد

تشکید رشتههای کالژنی بیه عنیوان ییک امتییاز واحید

پانسیمان

نیمیییهکی ی ( )Beldon, 2010در نظیییر گرفتیییه شییید

ثبت گردید .سپ

پ

خون در آنها ثبت گردید (جیدول  ،)1سیپ

خشک توس نخ بخیه روی زخم ت بییت شید .الزم بیه

(جدولهای  2تا .)6

اکر است که در گروههیای کنتیرل و درمیان ،روز ایجاد
زخم ،روز ص ر در نظرگرفته شیید و تییابش پالسییما در
گروه درمان ،فق یک بار و آنهم در روز ص ر صیورت

یافتهها
 -یافتههای مربوط به اثر پالسمای سرد بر سرعت انعقااد

گرفت.

خون در زخم تمام ضخامت پوست در شارایط :in vivo

 -بررسی آسیبشناختی بافتی :در ایین مرحلیه جهیت

مطابت جدول  ،1تابش پالسمای سرد آرگیون بالفاصیله

انجام بررسیهای آسیبشناختی بافتی ،موشهای گیروه

پ

از ایجاد زخم (روز ص ر) ،سیبب کیاهش معنییدار

کنترل و گروه درمان هر یک به سه زیرگروه مربیو بیه

( )p=0/03مدت زمان الزم برای انعقیاد خیون در زخیم

روزهای ص ر 7 ،و ( 21هر کدام حیاوی  8سیر میوش)

گردید.

تقسیم شدند .این موشها به ترتیب در روزهای ص ر7 ،
و  21پ

از ایجاد زخم با اتر آسانکشی شیدند .سیپ
جدول  -1مقایسه میانگین مدت زمان انعقاد خون در زخم پوستی موشهای صحرایی گروه کنترل و گروه درمان
شاخص

میانگین مدت زمان الزم جهت انعقاد خون در زخم

گروههای آزمایش
کنترل

درمان

 0±340/99ثانیه

* 12/0±15/41ثانیه

* :اختالف معنیدار نسبت به گروه کنترل ()p=0/03
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 -یافتااههای آساایبشااناختی در نمونااههای پوساات

روز  21پی

موشهای گروههای کنترل و درماان :تیابش پالسیمای

( )p=0/046حضور فیبروبالستها ،نیوزایش عروقیی و

از ایجاد زخم ،سبب افیزایش معنییدار

تشکید رشتههای کالژن در گروه درمیان در مقایسیه بیا

( )p=0/048اپیتلیزاسیییون ،نییوزایش عروقییی ،حضییور

گروه کنترل شد ،در حالیکه حضور سیلولهای التهیابی

فیبروبالستها ،حضور سلولهای التهابی تکهسیتهای و

تکهستهای به طور معنیداری ( )p=0/048کاهش یافت

رسوب کالژن در گروه درمیان در روز  7در مقایسیه بیا

(جداول  2تا  6و شکدهای  2و .)3

سرد آرگون پ

از ایجییاد زخییم ،سییبب افییزایش معنیییدار

گروه کنترل گردید .هم نیین تیابش پالسیمای سیرد در
جدول  -2مقایسه ترمیم زخم بر اساس تشکید بافت پوششی (به صورت نیمهکمی)
گروههای آزمایش

شاخص ترمیم

امتیاز

زخم

کنترل
0

ضخیم شدن لبه های برش
مهاجرت سلولهای پوششی کمتر از
تشکید

 50درصد

بافتپوششی

مهاجرت سلولهای پوششی بیشتر از

(اپیتلیزاسیون)

 50درصد
پد زدن ناحیه برش
شاخی شدن

درمان
21

7

0

21

7

+
-

+

++++

*

-

++

++++

++
+++
++++

* :اختالف معنی دار نسبت به گروه کنترل روز .)p=0/048( 7

جدول  -3مقایسه ترمیم زخم بر اساس میزان حضور سلولهای التهابی تکهستهای (به صورت نیمهکمی)
گروه های آزمایش
شاخص

امتیاز

کنترل
0

حضور سلولهای
التهابی تک هستهای

عدم حضور

-

خ یف (کمتر از  25درصد)

+

خ یف (بین  25تا  50درصد)

++

متوس (بین  50تا  75درصد)

+++

برجسته ( بیش از  75درصد)

++++

-

7

+

* :اختالف معنیدار نسبت به گروه کنترل روز  )p=0/043( 7و  :#اختالف معنیدار نسبت به گروه کنترل روز .)p=0/048( 21
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21

+++

0

-

7

*++++

21

++#
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جدول  -4مقایسه ترمیم زخم بر اساس حضور فیبروبالستها (به صورت نیمهکمی)
گروههای آزمایش
امتیاز

شاخص

کنترل
0

حضور
فیبروبالستها

عدم حضور

-

خ یف (اطراف بافت)

+

خ یف (بافت جوانهای)

++

متوس

+++

برجسته

++++

درمان

7

-

21

+

0

-

+++

7

*+++

21

++++#

* :اختالف معنیدار نسبت به گروه کنترل روز  )p=0/041( 7و  :#اختالف معنیدار نسبت به گروه کنترل روز )p=0/044( 21

جدول  -5مقایسه ترمیم زخم در بر اساس ایجاد عرو جدید (به صورت نیمهکمی)
گروه های آزمایش
امتیاز

شاخص

کنترل
0

نوزایش عروقی

عدم حضور

-

خ یف (اطراف بافت)

+

خ یف (بافت جوانهای)

++

متوس

+++

برجسته

++++

درمان

7

-

21

++

0

+++

21

7

*++++

-

++++#

* :اختالف معنیدار نسبت به گروه کنترل روز  )p=0/044( 7و  :#اختالف معنی دار نسبت به گروه کنترل روز )p=0/041( 21

جدول  -6مقایسه ترمیم زخم بر اساس حضور رشتههای کالژن (بهصورت نیمهکمی)
گروههای آزمایش
امتیاز

شاخص

کنترل
0

حضور رشتههای کالژن

عدم حضور

-

خ یف (اطراف بافت)

+

خ یف (بافت جوانهای)

++

متوس

+++

برجسته

++++

-

7

+

درمان
21

+++

0

-

7

*+++

21

++++#

* :اختالف معنیدار نسبت به گروه کنترل روز  )p=0/041( 7و  :#اختالف معنیدار نسبت به گروه کنترل روز )p=0/043( 21
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از ایجاد زخم .الف-

گروه کنترل روز ص ر :اپیدرم سالم (پیکان) و درم سالم ( )Dو در محد برش از بین رفتن اپیدرم و درم و خونریزی زیاد (نوک پیکان) مشاهده میگردد
(بزرگنمایی  .)×160ب -گروه کنترل روز  :7اپیدرم دو طرف لبه زخم هنوز به یکدیگر نرسیده است (نوک پیکان) .در سطح اپیدرم مقدار زیادی لخته
خون و واکنش التهابی چند هستهای مشاهده میشود .در درم نیز بافت جوانه گوشتی (*) دیده میشود (بزرگنمایی  .)×64پ -گروه کنترل روز  :7در کنار
اپیدرم در حال ترمیم ( )Eمیزان زیادی اکسودای چرکی (نوک پیکان) دیده میشود .در الیه درم واکنش التهابی و بافت جوانهای (پیکان) مشاهده میشود.
الیه عضالنی ( )Mدچار بینظمی شده و به داخد الیه درم وارد شده است (بزرگنمایی  .)×160ت -گروه کنترل روز  :21اپیدرم کامال ترمیم یافته (پیکان)
و درم نیز در حال التیام است (نوک پیکان) و در اطراف آن درم سالم ( )Dمشاهده میشود (بزرگنمایی ( )×160رن آمیزی هماتوکسیلین -ائوزین).
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شکل  -3نمای ریزبینی از تغییرات بافتشناسی در زخم پوستی تمام ضخامت موشهای گروه درمان تیمار شده با پالسما در روزهای ص ر 7 ،و  21پ

از

ایجاد زخم الف -گروه درمان ص ر :محد برش بهصورت از بین رفتن اپیدرم (پیکان) مشاهده میشود .قسمتی از اپیدرم سالم (نوک پیکیان) و درم ( )Dنییز
مشاهده میشود (بزرگنمایی  .)×40ب -گروه درمان روز  :7اپیدرم در حال ترمیم (پیکان) که هنوز کامد نشده است (نوک پیکیان) و الییه درم ( )Dکیه در
آن بافت التیامی دیده میشود و درم سالم در اطراف آن (*) قابد مشاهده است (بزرگنمایی  .)×160پ -گروه درمان روز  :7اپیدرم در حال ترمیم (پیکیان)
که همراه با اندکی خونریزی است (نوک پیکان سیاه) .در الیه درم بافت التیامی همراه با تعداد زیادی از فیبروبالستها (نوک پیکان س ید) مشیاهده میشیود
(بزرگنمایی  .)×640ت -گروه درمان روز  :21اپیدرم کامال ترمیم یافته (پیکان) و در قسمت درم ( )Dبافت همبند التیامی (نوک پیکان) دییده مییشیود .در
ناحیه سالم کناری فولیکولهای مو و دد چربی ( )Aنیز دیده میشود (بزرگنمایی  .)×160ث -گروه درمان روز  :21در قسمت درم ناحییه التییامی بسییار
پرعرو بوده (نوک پیکان) و سلولهای التهابی تکهستهای نییز مشیاهده میشیود (پیکیان) .هم نیین ضیخامت رشیتههای کیالژن قابید توجیه مییباشید
(بزرگنمایی ( )×640رن

آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین).
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حرارت گاز است ادهشده ییا بیه حیرارت خیون بسیتگی

بحث و نتیجهگیری
التیییام سییریال زخمهییای جراحییی و جلییوگیری از

نیدارد ( .)Kalghatgi, 2007; Fridman, 2008از طیرف

ع ونتهای ثانویه اهمییت بسییار زییادی دارد ( Beck,

دیگر نتایج تحقیقات پیشین نشیان میدهید کیه پالسیما

 .)2003در مطالعیه حاضییر اثیر التیییامی پالسیمای سییرد

قادر به فعالسازی پالکتها و تشکید رشتههای فیبیرین

آرگون در روند ترمیم زخم پوسیتی تمیام ضیخامت در

اسییت .در شییرای فیزیولییوژیکی ،فعالسییازی و تجمییال

موش صحرایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

پالکتها اولین مرحله از مسییر طبیعیی انعقیاد خیون و

بر اساس نتایج تحقییت حاضیر ،تیابش پالسیما بیه

تبدید شدن فیبرینوژن به فیبرین آخرین مرحلهی انعقیاد

مدت  30ثانیه سیبب افیزایش سیرعت انعقیاد خیون در

میباشد و پالسما به طیور می ثری روی هیر دو مرحلیه

in vivo

تیأثیر دارد (.)Pompl et al., 2006; Kalghatgi, 2007

گردید .به طوری که میانگین مدت زمان انعقاد خیون در

تحقیقات دیگر نشان میدهد که حتی تابش پالسما روی

پوست حیوانات گروه درمان تیمارشده با پالسما به طور

محلول فیبرینوژن نیز سیبب تولیید فیبیرین میشیود ،در

معنیییداری کمتییر از گییروه کنتییرل بییود .یافتییههای

حالی کیه پالسیما روی سیایر محلولهیای پروتئینیی از

از ایجیاد جراحیت،

جمله آلبومین اثری ندارد .ایین امیر نشیان میدهید کیه

مقدار خونریزی بیشتری را در گیروه کنتیرل نسیبت بیه

پالسمای سرد بهطور انتخابی روی پروتئینهیایی کیه در

گروه درمان تحت تابش پالسما نشان داد .این نتیایج در

مکانیسم انعقیاد طبیعیی شیرکت دارنید ،اثیر میگیذارد.

توافت با نتایج سایر محققین بود که اثر پالسمای سیرد را

بنابراین اثر آن روی پروتئینها نه تنهیا مخیرب نیسیت،

در افزایش سرعت انعقاد خون نشان دادهاند ( Robotis,

بلکه کامال انتخابی و طبیعی میباشید ( Fridman et al.,

.)2003; Fridman et al., 2008; Manner, 2008

.)2008

زخم ایجادشده در پوسیت موشهیا در شیرای

بافتشناسی نیز در روز صی ر پی

هرچند جزئیات مسیر بیوشیمیایی اثر پالسمای سیرد بیر

بر اساس نتایج بافتشناسی مطالعه حاضر ،یک بیار

نیسیت ،ولیی چنیدین

تابش پالسما به مدت  30ثانیه ،اثرات م ییدی در بهبیود

مکانیسم احتمالی در این خصوص پیشنهاد شیده اسیت.

زخم پوستی موشها نشان داد .فراینید تیرمیم زخیم بیا

بررسییییهای مورفولیییوژیکی الییییه لختیییه از طرییییت

تک یر و مهاجرت سلولهای پوششی که از لبههای زخیم

میکروسییکوپ الکترونییی scanning electron ( SEM

منشأ میگیرند ،آ از میشود .در این تحقیت 7 ،روز پی

 )microscopeنشان میدهد که پالسما خون را نمیپزد،

از ایجاد زخم در هر دو گروه کنتیرل و درمیان ،لبیههای

بلکه مسیر طبیعی انعقاد خون را تسریال میکند .پالسیما

زخم در حیال نزدییک شیدن بیه یکیدیگر بودنید ولیی

تشکید لخته را نه در حجم بلکه در سطح آ از میکند و

مهاجرت سلولهای پوششی در گروه درمان تحت تابش

به صورت انتخابی روی آن دسته از پروتئینهیای خیون

پالسما به طور معنیداری بیشتر از گروه کنترل بود .ایین

که در فرایند طبیعی انعقاد نقش دارند ،تیأثیر میگیذارد.

امر نشان میدهد که پالسما روند اپیتلیزاسیون را تسیریال

هم نین اثرات پالسما ،یرحرارتیی اسیت و بیه درجیه

مینماید .در توافت با این نتایج ،یافتههای تحقیقات سایر

انعقاد خون هنوز کامال مشیخ
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محققین نیز نشان میدهد که پالسمای سیرد بیا افیزایش

بیمار با زخمهای ع ونی مزمن انجام شد ،تیمار زخم بیا

تک یر و مهیاجرت سیلولهای اپیتلییالی ( Volotskova,

پالسمای سرد آرگون سبب کاهش معنیداری در مییزان

 ،)2012نقش مهمی در تسریال بهبود زخم ای یا مییکنید

باکتریهای موجود در زخم در مقایسه بیا گیروه کنتیرل

( .)Nakajima et al., 2014نکته دیگر اینکه در روز 21

گردید ( .)Isbary et al., 2010این اثیر بیه دلیید تولیید

در هر دو گروه کنترل و درمان ،عمد اپیتلیزاسیون کامید

گونههای واکنشگر در پالسما است کیه بیا ضیدع ونی

شده و به مرحله شاخیشدن رسیده بود که از ایین نظیر

بسیار سریال بافت و یرفعالسازی پاتوژنهیا و تحرییک

ت اوتی بین این دو گروه مشاهده نشد.

فرایندهای ترمیمی ،سبب تسریال بهبیود زخیم میشیوند
از ایجیاد زخیم،

( .)Heinlin et al., 2010در ایین ارتبیا مزییت مهیم

هم نین در مطالعه حاضیر پی

حضور سلولهای التهابی تکهستهای در گروه درمان در

پالسییمای سییرد اییین اسییت کییه اثییرات آن بیه صییورت

روز  7بهطور معنیداری بیشتر از گیروه کنتیرل بیود ،در

موضعی بوده و عملکردشان فق به ناحیهای از بافتهیا

حالیکه در روز  21حضور سلولهای التهیابی در گیروه

که گونههای واکنشگیر ن یوا مییکننید ،یعنیی چنید ده

درمان کاهش معنیداری را نسبت به گروه کنتیرل نشیان

میکرومتر ،محدود میشود (.)Volotskova et al., 2011

داد .عقیده براین است که احتماال پالسمای سرد این اثیر

از طرف دیگر نشان دادهاند که بهبود زخیم هم نیین بیا

خود را از طریت تولید گونههای واکنشگر از جمله NO

فعییال شییدن فیبروبالسییتهییا هییم در ارتبییا اسییت

اعمیال میییکنیید ( .)Soneja et al., 2005از آنجییا کییه

( .)Dobryninet al., 2009در تحقیییت حاضییر حضییور

ماکروفاژها در محد زخم ،برخی از فاکتورهای رشید از

فیبروبالستها در گروه کنترل روز  7به صورت خ ییف

جملییه  )platelet derived growth factor( PDGFو

و فق در اطراف بافت مشاهده گردید ،در حالی کیه در

 )transforming growth factor-beta( TGF-Bرا نیییز

گروه درمان حضور فیبروبالستها به صورت متوس و

ترشح میکنند ،بنابراین سیبب تحرییک فیبروبالسیتها،

همراه بیا بافیت جوانیهای بیود و از ایین نظیر افیزایش

سلولهای اپیتلیال و اندوتلیال و در نتیجیه تیرمیم زخیم

معنیداری را نسبت بیه گیروه کنتیرل نشیان داد .اثیرات

هم میشوند (.)Heinlin et al., 2013

پالسمای سرد بر آ از تک یر فیبروبالسیتها در چنیدین

در تحقیت حاضیر هم نیین در زخمهیای گیروه

مطالعه مشخ

شده است و احتماال این اثر نیز مربیو

درمان ،واکنش چرکی کمتری در مقایسه با گروه کنتیرل

به گونههای واکنشگر تولییدشیده در پالسیما میباشید

مشاهده شد .بهنظر میرسد که این امر میتواند به دلیید

( .)Shashurin et al., 2010; Volotskova, 2011البتیه

اثرات پالسمای سرد در اسیترلیزهکردن بافتهیای زنیده

نتایج برخی مطالعات حاکی از این است که اثیر پالسیما

باشد ( .)Fridman et al., 2008بایستی توجه گیردد کیه

بر فعالسازی اینتگرین ( )integrinفیبروبالستها بیشتر

ع ونت مهمترین عامد شناختهشده در به تیأخیر افتیادن

از اثر پالسما بر مهاجرت آنها میباشید ( Volotskova

التیام زخمها میباشید ( .)Nakajima, 2014در تحقیقیی

 .)et al., 2012نشییان دادهانیید کییه پالسییمای سییرد بییا

که توس ایسباری و همکاران در سال  2010روی 150

تحریک تک یر ،مهاجرت و بیان فیبروبالستها میتوانید
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مطالعه تاثیر پالسمای سرد آرگون در فشار اتمسفری بر افزایش سرعت انعقاد خون و ...

نقییش مهمییی را در تسییریال بهبییود زخییم ای ییا کنیید

این یافتهها ،نتیایج تحقییت پامپید و همکیاران در سیال

( .)Shashurin et al., 2010در این ارتبا الزم بیه اکیر

 2006و هم نین سوسینین و همکیاران در سیال 2004

است که چندین راه برای ایجاد میوفیبروبالستها وجود

نشان داد که تیمیار کوتیاه میدت پالسیما روی پوسیت

دارد ،از جملییه تمییایز از فیبروبالسییتها کییه از طریییت

انسیان و حیوانیات در شیرای  in vivoو  ، in vitroبیا

فاکتور  TGF-Bمیانجیگری مییشیود .پالسیمای سیرد

وجییود از بییین بییردن باکتریهییا ،هیچگونییه آسیییب

احتماال دو نقش اصلی روی این مکانیسم دارد :افیزایش

میکروسکوپی و ماکروسکوپی در پوست ایجاد نمیکنید

تک یییر فیبروبالسییتها در سییطح زخییم و هم نییین

( .)Sosnin et al., 2004; Pompl et al., 2006این امیر

فعالسییازی فییاکتور رشیید  TGF-Bاز طریییت گونییههای

میتواند به این دلید باشد که سیلولهای یوکیاریوتی بیا

واکیینشگییر کییه در نتیجییه منجییر بییه افییزایش تعییداد

داشتن متابولیسم سلولی مت یاوت ،سیازماندهی سیلولی

میوفیبروبالستها میگردد (.)Nakajima et al., 2014

باال و هم نین نسبت سطح به حجم بیشتری که دارنید،

بر اساس نتیایج هیسیتوپاتولوژی ایین مطالعیه ،تیراکم و

نسییبت بییه پروکاریوتهییا در برابییر اسییترس خییارجی

سییازماندهی رشییتههای کییالژن در گروههییای درمییان

مقاومت بیشتری دارند ( .)Dobrynin et al., 2009نتایج

روزهای  7و  21بهطور معنییداری بیشیتر از گروههیای

مطالعه حاضر نشان داد که یکبار تابش پالسیمای سیرد

کنترل آنها بود .الزم به اکر است که ساخت رشیتههای

آرگون بر زخم پوستی تمام ضخامت به مدت  30ثانییه،

کالژن با حضور فیبروبالستهای فعیال نییز در ارتبیا

عالوه بر تسریال در عمید انعقیاد خیون ،سیبب افیزایش

است .در واقال فیبروبالستها از بافت سالم اطراف زخم

سرعت اپیتلیزاسیون ،نوزایش عروقیی ،سیاخت کیالژن،

به محد زخم مهاجرت میکننید و بیا سیاخت کیالژن و

تراکم فیبروبالستها و در نتیجه افزایش سیرعت بهبیود

سیلولی بیه تیدریج سیبب

زخم گردید .با توجه به پتانسید بیاالی پالسیمای سیرد

دیگر پروتئینهای میاتریک
تقویت بافت جدید میشوند.

آرگییون در استریلیزاسیییون بافتهییای زنییده ،افییزایش

از نظر تئیوری ،التهیاب حیاد از دو جیزء تغیییرات

سرعت انعقاد خون و بهبود زخم ،بهنظیر مییرسید کیه

عروقی و وقایال سلولی تشیکید شیده اسیت .پالسیمای

است اده از پالسیما ییک تکنولیوژی م یید بیرای درمیان

سرد آرگون میتواند نقیش مهمیی را در رشید و اتسیا،

بیماریهای پوستی مختلف از جملیه زخیمهیای میزمن

عیرو و متعادلسیازی گییردش خیون بییافتی ای یا کنیید

میباشد.

( .)Nakajima et al., 2014بییر اسییاس نتییایج مطالعییه
حاضر ،یک بار تیمیار زخیم بیا پالسیمای سیرد سیبب
افزایش معنیداری در نوزایش عروقیی در گیروه درمیان
روزهای  7و  21نسبت به گروه کنترل گردید.
در مطالعه حاضر تابش پالسیما در گیروه درمیان
هیچگونه اثر سوختگی یا نکروز ایجاد نکرد .در توافت با
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مرکز تحقیقات فیزیک پالسمای واحد

علوم و تحقیقات جهت پشیتیبانی از اجیرای ایین طیر
قدردانی مینمایند.
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