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Abstract
Background and purpose: Diabetes mellitus is a metabolic disorder with several
complications, such as delayed wound healing. The aim of this study was to evaluate the efficacy of oral
administration and topical application of hydroalcoholic extract of Melissa officinalis on cutaneous
wound healing and serum biochemical changes in alloxan-induced diabetic rats.
Materials and methods: In this experimental study thirty-six Wistar rats were randomly divided
into three groups of control, diabetic control, and diabetic treatment. After anesthesia, full-thickness
pieces of skin (25×25 mm) were removed from upper dorsal part of the rats. Subsequently, 24 h after the
operation, the wounds of the diabetic group were locally treated with topical application of 5% cream and
oral administration of Melissa officinalis extract (2500 mg/kg) was performed by gavage, daily for three
weeks. The control and diabetic control groups received no treatment. The wound surface areas were
measured using linear and photographic methods on days 4, 7, 14, and 21. Incisional biopsies were
performed to evaluate the wound healing rate and for histopathologic examination. Finally, blood samples
were taken to measure the serum glucose level and biochemical factors including triglycerides, total
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cholesterol, high-density lipoprotein, serum glutamic pyruvic transaminase, and serum glutamic
oxaloacetic transaminase using standard methods.
Results: According to the results, administration of Melissa officinalis extract significantly
reduced glucose, total cholesterol, low-density lipoprotein, and creatine phosphokinase levels in the
diabetic group (P<0.05). Additionally, the histopathological study showed that the collagen fibers density
and wound healing increased in the diabetic treatment group.
Conclusion: As the findings indicated, oral and topical administrations of Melissa officinalis
extract accelerated the wound healing process and may act as an cardioprotective agent.
Keywords: alloxan, diabetic ulcer, Melissa officinalis, rat, wound healing
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چکیده
سابقه و هدف :دیابت ملیتوس یک اختالل متابولیک با عوارض جانبی همچون تأخیر در ترمیم زخم است .در
این مطالعه ،تأثیرات مصرف خوراکی و کرم موضعی عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه ( )Melissa officinalisبر روی
ترمیم زخم پوست و تغییرات بیوشیمیایی سرم در موش های صحرایی دیابتی القاشده با آلوکسان ارزیابی شدند.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی 32 ،سر موش صحرایی نژاد ویستار بهصورت تصادفی به سه گروه کنترل،
گروه دیابتی و گروه دیابتی تحت درمان تقسیم شدند .پس از بیهوشی ،ضخامت کامل ناحیه پشتی پوست موش صحرایی به
ابعاد  25 × 25 mmبرداشته شد 24 .ساعت پس از عمل جراحی ،زخم در گروه حیوانات دیابتی تحت درمان ،بهصورت
موضعی با کرم  5درصد و بهصورت خوراکی با عصاره بادرنجبویه ( )2522 mg/kgبا گاواژ خورانده شد .در گروه کنترل و
کنترل دیابتی درمانی صورت نگرفت .ناحیه سطح زخم به روش خطی و تصویری در روزهای  14 ،7 ،4و  21اندازهگیری و
برای ارزیابی ترمیم زخم و هیستوپاتولوژیک نمونهبرداری انجام شد .در پایان مطالعه ،نمونه خون برای اندازهگیری قند و
فاکتورهای بیوشیمیاییها به روش استاندارد گرفته شد.
یافتهها :مصرف عصاره بادرنجبویه در موشهای صحرایی دیابتی ،بهطور معنیدار سبب کاهش گلوکز ،کلسترول،
لیپوپروتپینهای با دانسیته پایین و کراتین فسفوکیناز در مقایسه با گروه کنترل دیابتی شد ( .)P<2/25مطالعات
هیستوپاتولوژیک نشان داد که روند پوششدارشدن ،افزایش تراکم رشتههای کالژن و ترمیم زخم در گروه درمانشده با
بادرنجبویه بیش از گروههای دیگر بود.

واژههای کلیدی :آلوکسان ،بادرنجبویه ،ترمیم زخم ،زخم دیابتی ،موش صحرایی

مقدمه
دیابت ملیتوس یک اختالل متابولیک است که تقریباً

با افزایش قند خون و تغییرات غیرطبیعی در متابولیسم

 5درصد از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار میدهد ( )1و

پروتئین ،چربی و کربوهیدرات همراه است ( .)2این بیماری
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استنتاج :مصرف خوراکی و موضعی عصاره بادرنجبویه ،سبب گسترش شتاب ترمیم زخم و تأثیرات محافظتکنندگی
قلبی میشود.

اثرات بادرنجبویه روی ترمیم زخم و تغییرات سرمي موشهای صحرایي دیابتي

بهدلیل افزایش وقوع مرگ زودرس ،ازکارافتادگی و هزینه

است که بیش از دو هزار سال از شناخت آن میگﺬرد

درمان ،سبب خسارات اقتصادی و اجتماعی میشود (.)3

( .)13این گیاه بیشتر در نواحی مدیترانه ،کشورهای

روند ترمیم زخم بهعنوان یک فرآیند زیستی طبیعی در بدن

اروپایی ،آسیای مرکزی و بهطور گسترده در کشور ایران

انسان ،شامل چهار مرحله برنامهریزیشده (هموستاز

در استانهای تهران ،گلستان ،آذربایجان ،لرستان ،کرمانشاه

(خونبندی) ،آماس ،تکثیر ،تزاید و بازسازی) است ( .)4در

رشد میکند ( .)14مطالعات اخیر خواص آنتیاکسیدانی

بیماران دیابتی مراحل روند ترمیم زخم دچار اختالل

( ،)15کاهنده قند خون و چربی ( ،)12ضدمیکروب (،)17

میشود و بهعنوان یک زخم مزمن ،برای التیام به زمان

ضدتومور ( ،)18ضدافسردگی ،ضداضطراب (،)13

طوالنی نیاز دارند ( .)5در دیابت ملیتوس با افزایش قند

ضددرد ،ضدالتهاب و ضداسپاسم این گیاه را نشان داده

خون ،بیان بیشازحد سیتوکینهای التهابی ،استرس

است ( .)21،22مطالعات فیتوشیمیایی بر روی بادرنجبویه،

اکسیداتیو ،تأخیر در سنتز کالژن ،کاهش رگسازی ( )2و

حضور ترپنها (مونوترپن ،سیسکوترپن ،تریترپن) و

افزایش سطح متالوپروتئینازهای ماتریکس ،فرآیند ترمیم

ترکیبات فنولیک شامل اسیدهای فنولیک ،فالونوییدها

زخم بهصورت اولیه دچار تأخیر میشود (.)8،7

و تانن را مشخص کرده است ( .)22از ترکیبات

آزمایشگاهی ،از ماده شیمیایی آلوکسان منوهیدرات

همچون اپیژنین-7-اکسید-گلوکوزید ،لوتئولین-7-

استفاده میشود .مکانیسم عمل این ماده در ایجاد دیابت

اکسید-گلیکوزید و سه فالونول شامل رامنوسیترین،

بررسی و مشخص شده است که آلوکسان با نام ،5 ،4 ،2

رامنازین و ایزوکوئرسیترین را نام برد ( .)23-25ازآنجاکه،

 2تترااکسی پیریمیدین ( )3بهوسیله انتقالدهنده گلوکز 2

درمان زخم در بیماران دیابتی رضایتبخش نیست و

( )Glut2در غشای پالسمایی وارد سلول بتا میشود ()12

بیماران از تأخیر در روند التیام شکایت دارند ،مطالعات بر

و با تخریب اختصاصی سلولهای بتای لوزالمعده و

روی داروهای جدید برای درمان زخمهای پوستی در

تولید رادیکالهای آزاد در این سلولها ،مانع ترشح

بیماران مبتالبه دیابت ملیتوس برای به حداقلرساندن التهاب

انسولین و سبب ایجاد دیابت ملیتوس نوع اول میگردد

و همچنین ،سرعت بخشیدن به فرآیند ترمیم با افزایش تولید

( .)11امروزه از داروهای صناعی و انسولین برای درمان

فیبروبالست و کالژن و کاهش عوارض دیابت ملیتوس ،از

دیابت استفاده میشود .این داروها عوارض جانبی

اهمیت باالیی برخوردار است .براساس بررسیهای

همچون مقاومت دارویی ،ادم و افزایش وزن دارند (.)12

صورتگرفته ،تاکنون هیچ مطالعهای بهطور همزمان درباره

بهتازگی براساس گزارشهای سازمان بهداشت جهانی

تأثیرات پماد و عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه با دوز باال

( ،)World Health Organization: WHOدرمان

در روند ترمیم زخم و ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی سرم

دیابت ملیتوس و عوارض جانبی آن بر روی استفاده از

خون در موشهای صحرایی دیابتی القاشده با آلوکسان،

عصاره و روغنهای گیاهی متمرکز شده است (.)1

انجام نشده است.

یکی از این گیاهان دارویی بادرنجبویه با نام علمی
 Melissa officinalisو نام التین  Lemon balmمیباشد.

مواد و روشها

بادرنجبویه علفی پرشاخه و پرپشت با برگهای بیضوی،

در این مطالعه تجربی از  32سر موش صحرایی نر بالغ

قلبمانند ،دانهدار و پوشیده از تار و متعلﻖ به خانواده نعنایان

نژاد ویستار با میانگین وزنی  152تا  182 gخریداریشده از

 05مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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برای ایجاد دیابت نوع اول در حیوانات

فنولیک میتوان رزمارینیک اسید ،تانن و فالونوئیدهایی

پژوهشی

عبدالرسول نامجو و همکاران

انستیتو پاستور تهران استفاده شد .حیوانات بهصورت

عصاره خشکشده از روی ظرف جمعآوری شد و برای

تصادفی و سهتایی در قفسهای پلیکربنه و تحت شرایط

تهیهی پماد بادرنجبویه ( )14و خوراندن عصاره با لوله

استاندارد در دمای  22تا  22درجه سانتیگراد و چرخه

معدی با دوز  2522 mg/kgوزن بدن استفاده شد (.)27

روشنایی تاریکی  12ساعته ،با دسترسی آزاد به آب و

در این مطالعه برای ساخت پماد  5درصد با استفاده

غﺬای استاندارد در مرکز تحقیقات آسیبشناسی دانشگاه

از اوسرین 5/3 g ،از عصاره خالص بادرنجبویه در

آزاد اسالمی واحد شهرکرد نگهداری شدند .برای حصول

 122 gاوسرین حل که بهصورت پماد  5درصد وزنی-

سازش با شرایط محیط جدید ،همه آزمایشها پس از

وزنی فرموله ،و به مقدار  2/5 gدر روز بهصورت

گﺬشت حداقل یک هفته از استقرار حیوانها انجام شد.

موضعی استفاده شد (.)28

همه روشهای کار آزمایشگاهی بهکاررفته در این تحقیﻖ
توسط کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
تأیید و تمام اصول اخالقی در ارتباط با حیوانات
آزمایششونده در طول این مطالعه رعایت گردید (.)22

القای دیابت در موش صحرایی
برای ایجاد دیابت تجربی در موشهای صحرایی،
تزریﻖ زیر جلدی یک نوبت آلوکسان (ساخت شرکت
 ،Sigma Aldrichکشور آلمان) به مقدار 122تا 152 mg

تهیه عصاره هیدروالکلی
ابتدا نمونههای گیاهی بادرنجبویه از مراکز معتبر

به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،در محلول سرم فیزیولوژی
انجام شد (.)23،22

فراهم شد و پس از شناسایی و تأیید توسط گیاهشناس
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی

روش ایجاد زخم

برای عصارهگیری برگ بادرنجبویه از روش پرکوالسیون

هر گروه برای ایجاد زخم استفاده شد .القای بیهوشی با

استفاده گردید .به این منظور مقداری از سرشاخهها و

زایالزین  2درصد ( )12 mg/kgو کتامین  12درصد

برگهای خشکشدهی بادرنجبویه بهوسیلهی آسیاب

( )122 mg/kgبه روش تزریﻖ داخل عضالنی صورت

برقی در حد مالیم به پودر تبدیل شد .سپس  152 gاز گیاه

گرفت .موشها بهصورت شکمی بر روی میز جراحی

پودرشده با حالل اتانول  72درصد به اندازهای که سطح

قرار داده شدند .سپس ،ناحیه مرکزی ستون مهرهها

الکل چند سانتیمتر باالتر از سطح پودر باشد ،مخلوط و

اسکراب و با بتادین  12درصد ضدعفونی گردید .پس

پس از  48ساعت محتوی ظرف با کاغﺬ صافی و قیف

از آن ،برای ایجاد زخم همسان به ابعاد  25 × 25 mmبا

شیشهای صاف گردید .محلول صافشده به داخل بالن

عالمتگﺬاری منطقه ،ضخامت کل پوست شامل

منتقل شد و حالل آن بهوسیله دستگاه روتاری و پمپ خأل

اپیدرم ،درم و هیپودرم برداشته شد (.)32

(تنظیم شده در دمای  52درجه سانتیگراد) خارج شد.
مایع عصاره غلیظ بهدستآمده ،درون ظرف شیشهای پهن
داخل آون با دمای  37درجه سانتیگراد خشک گردید
(از هر  122 mlمایع عصاره غلیظ که  32 gوزن داشت،
 2/35 gعصاره خشکشده بهدست آمد) .پس از آن،

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

گروهبندی موشهای صحرایی تحت مطالعه
موشهای صحرایی بهطور تصادفی به سه گروه
12تایی تقسیم شدند.
گروه  :Iگروه کنترل سالم (شم) و استفاده از حالل
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شهرکرد ،نمونه هرباریومی آن با شماره  427هرباریوم شد.

پس از تأیید دیابت ،تعداد  12سر موش صحرایی از

اثرات بادرنجبویه روی ترمیم زخم و تغییرات سرمي موشهای صحرایي دیابتي

عصاره هیدروالکلی عصاره بادرنجبویه (نرمال سالین) با

سلولهای آماسی در سطح زخم ،تشکیل بافت جوانهای و

لوله معدی و استفاده از پماد پایه ،به مدت  21روز.

نوزایش بافت پوششی ،با میکروسکوپ نوری ارزیابی

گروه  :IIگروه کنترل دیابتی و استفاده از حالل

گردید (.)31

عصاره هیدروالکلی عصاره بادرنجبویه (نرمال سالین) با
لوله معدی و استفاده از پماد پایه ،به مدت  21روز.

در پایان هفته سوم ،موشها پس از  12ساعت ناشتایی
با کلروفرم بیهوش شدند و پس از نمونهبرداری از محل

گروه  :IIIگروه تحت درمان با عصاره بادرنجبویه با

زخم ،خونگیری از قلب آنها صورت گرفت .سپس،

دوز  ،2522 mg/kgبهصورت خوراکی با لوله معدی و پماد

خون در لولههای آزمایشی با عمﻖ پارافینهشده با حجم cc

 5درصد حاوی عصاره بادرنجبویه ،به مدت  21روز.

 5جمعآوری و به مدت  45دقیقه در دمای آزمایشگاهی

طول مدت آزمایش برای همه گروهها  21روز بـود.

نگهداری شد .پس از آن ،بهوسیله سانتریفیوژ با دور 3222

روز عمـل جراحی روز صفر محسوب شد .در طی ایـن 21

در دقیقه به مدت  12دقیقه سرم جدا و تا زمان انجام

روز ،هـر گـروه تحت فرآیند درمانی مربوط به خود قرار

آزمایش در دمای  -22درجه سانتیگراد نگهداری گردید.

گرفت .در روزهـای 14 ،7 ،4و  21اندازه طول و عرض

سنجش سرمی قند خون ،آنزیمهای آالنین آمینوترانسفراز،

زخـم بـا اسـتفاده از کـولیس اندازهگیری شد و بـرای

آسپارتات آمینوترانسفراز ،گاماگلوتامیل ترانسفراز ،کراتین

دقـت بیشـتر بـا دوربـین دیجیتالی از زخم و خطکشی که

فسفوکیناز ،اوره و کراتینین با استفاده از کیتهای پارس

همسطح و موازی بـا زخـم بود ،تصویر تهیه گردید.

آزمون با دستگاه اتوآنالیزور ( BT–3000شرکت

عکسها به نرمافزار اتوکد منتقل شدند .با استفاده از این

 ،Biotechnicaکشور ایتالیا) صورت گرفت .غلظت سرمی

نرمافزار ،مسـاحت زخـم بـهدسـت آمـد و درصد انقباض یا

تریگلیسیرید ،کلسترول تام ،لیپوپروتپین با دانسیته باال و

بهبودی زخم از فرمول زیر محاسبه شد (.)32

لیپوپروتپین با دانسیته پایین و آلبومین ،با استفاده از کیت
پارس آزمون (کشور ایران) و براساس دستورالعمل

× 𝟏𝟎𝟎%

𝐭𝐀𝐀𝟎 −
𝟎𝐀

= درصد بهبودی زخم

 =A0مساحت زخم در روز آغازین
 =Atمساحت زخم در روزهای  14 ،7و 21

توصیهشده شرکت سازنده سنجش شد (.)22
بهمنظور تجزیه و تحلیل آماری دادهها ،نرمافزار
 SPSS 21مورد استفاده قرار گرفت .نتایج بیوشیمیایی
با

آزمون

آماری

آنالیز

واریانس

یکطرفه

 21از هر گروه بهصورت تصادفی دو موش صحرایی

ارائه شد و در صورت معنیداربودن ( )P<2/25گروهها

انتخاب و پس از بیهوشنمودن ،نمونه از بافت پوست و

بهصورت دوبهدو با آزمون  Tukeyمقایسه شدند (.)7

بافت زیرپوست محل زخم آنها برداشته شد .ضخامت

همچنین ،مساحت و بهبود سطح زخم در روزهای مختلف

کاملی به قطر تقریبی  8 mmاز محل بافت جوانهای متصل

با استفاده از نرمافزار  ،SPSSآزمون آنالیز واریانس

به پوست ،در داخل فرمالین بافر  12درصد قرار داده شد.

یکطرفه و آزمون تعقیبی  Tukeyتجزیه و تحلیل شد.

پس از فرآیند عملآوری و تهیه بلوکهای پارافینی،
برشهایی به ضخامت  5 μmبا میکروتوم بریده و به روش
هماتوکسیلین و ائوزین رنگآمیزی شد .سپس ،نفوذ

 05مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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برای ارزیابی میکروسکوپی ،در روزهای 14 ،7 ،4و

( )One Way ANOVAبهصورت خطای معیار  ±میانگین

پژوهشی

عبدالرسول نامجو و همکاران

جدول شماره  :1تغییرات بیوشیمیایی سرم در موشهای صحرایی در روز  21در گروههای کنترل ،دیابتی و دیابتی تحت درمان با بادرنجبویه با دوز
2522 mg/kg
گروههای تحت مطالعه

کنترل

دیابتی القاشده با آلوکسان

دیابتی تحت درمان با بادرنجبویه 2522mg/kg

سطح معنیدار

گلوکز ()mg/dl

21/2 ± 222/13b

132/5 ± 25/73a

27/7 ± 85/23b

2/222

تریگلیسیرید ()mg/dl

22/4 ± 4/22b

117/8 ± 5a

122/14 ± 12/51a

2/228

کلسترول ()mg/dl

24/5 ± 2/13a

78/2 ± 25/43a

37/3 ± 28/45b

2/222

لیپوپروتئین با دانسیته باال ()mg/dl

43/1 ± 22/73a

a

33/1 ± 27/74

a

42/2 ± 25/41

2/455

لیپوپروتئین با دانسیته پایین ()mg/dl

32/3 ± 74/12b

42/1 ± 3/25a

22/1 ± 38/37c

2/222

1/47 ± 2/272b

2/21 ± 2/11a

2/31 ± 2/22c

2/222

213/32 ± 85/24a

2/248

a

542/143 ± 85/77

2/143

5/2 ± 84/33a

2/424

پارامترهای بیوشیمیایی

کلسترول
لیپوپروتیین با دانسیته باال

72/222 ± 3/135a

آالنین آمینوترانسفراز ()U/l

75/22 ± 4/32a

آسپارتات آمینوترانسفراز ()U/l

212/31 ± 22/22a

345/21 ± 522/28

گاماگلوتامیل ترانسفراز ()U/l

2/2 ± 5/22a

3/2 ± 74/28a

a

a

آلکالین فسفاتاز ()U/l

1142/128 ± 422/ 31a

1233 ± 311/38

1382/14 ± 312/24

2/423

کراتین فسفوکیناز ()U/l

822/217 ± 222/55b

1822/122±522/53a

322/115 ± 14/34b

2/222

کراتینین ()mg/dl

2/32 ± 2/237a

2/42 ± 22a

2/44 ± 2/25a

2/214

b

a

a

اوره ()mg/dl

138/2 ± 82/88b

144/5 ± 522/5

212/22 ± 28/21

2/223

نیتروژن اوره خون ()mg/dl

24/1 ± 85/34b

27/2 ± 12/78b

38/3 ± 25/33a

2/214

آلبومین ()g/dl

4/28 ± 2/22a

4/57 ± 2/225a

4/ 2± 12/22a

2/122

تعداد نمونه در هر گروه ( )n=2و حروف غیر متشابه در هر ردیف ،نشاندهنده اختالف آماری معنیدار  P<2/225است

صحرایی ،سطح گلوکز خون ناشتا در مقایسه با گروه

عصاره بادرنجبویه ،در مقایسه با گروه کنترل و کنترل

کنترل بیش از سه برابر افزایش یافته بود ( .)P=2/222سطح

دیابتی بهطور معنیداری کاهش یافته بود (.)P=2/222

گلوکز خون ناشتا در موشهای صحرایی دیابتی تحت

مقدار آنزیم کراتین فسفوکیناز در موشهای صحرایی

درمان با عصاره بادرنجبویه ،نسبت به گروه دیابتی کاهش

دیابتی در مقایسه با گروه کنترل و موشهای صحرایی

معنیدار را نشان داد (( )P=2/222جدول شماره  .)1مقدار

دیابتی تحت درمان با عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه،

تریگلیسیرید در موشهای صحرایی دیابتی و دیابتی تحت

بهترتیب افزایش معنیدار را نشان داد (،P=2/222

درمان با عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه ،نسبت به

( )P=2/224جدول شماره  .)1فعالیت بیوشیمیایی نیتروژن

موشهای صحرایی گروه کنترل بهترتیب افزایش معنیدار

اوره خون در موشهای صحرایی دیابتی تحت درمان با

را نشان دادند (( )P=2/223، P=2/223جدول شماره .)1

عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه ،بهترتیب بیش از گروه

درمان با عصاره بادرنجبویه نسبت به گروه کنترل و کنترل

در موشهای صحرایی دیابتی تحت درمان با عصاره

دیابتی ،کاهش معنیدار را نشان داد ( .)P=2/221مقدار

بادرنجبویه ،بهترتیب بهطور معنیدار بیش از گروه کنترل و

لیپوپروتئین با دانسیته پایین در موشهای صحرایی دیابتی

دیابتی مشاهده شد ( ( )P=2/233 ،P=2/214جدول شماره

تحت درمان با عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه ،در مقایسه با

 .)1نتایج دیگر تغییرات بیوشیمیایی سرم موشهای

گروه کنترل و موشهای صحرایی دیابتی بهترتیب کاهش

صحرایی تحت مطالعه ،در جدول شماره  1آمده است.

معنیدار را نشان دادند (( )P=2/222 ،P=2/212جدول

نمودار شماره  1نشان میدهد که درصد بهبودی یا

شماره  .)1همچنین ،نسبت کلسترول به لیپوپروتئینهای با

انقباض زخم در روز چهاردهم در گروه موشهای

دانسیته باال در موشهای صحرایی دیابتی تحت درمان با

صحرایی دیابتی تحت درمان با پماد  5درصد
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مقدار کلسترول در موشهای صحرایی دیابتی تحت

کنترل و دیابتی بود ( .)P=2/232 ،P=2/214مقدار اوره نیز

اثرات بادرنجبویه روی ترمیم زخم و تغییرات سرمي موشهای صحرایي دیابتي

نمودار شماره  :1درصد بهبودی (انقباض) زخم در روزهای مختلف در موشهای صحرایی غیردیابتی (کنترل) ،دیابتی و دیابتی تحت درمان با پماد عصاره
هیدروالکلی بادرنجبویه  5درصد
** ( P<2/221در مقایسه با گروه کنترل)

عصاره بادرنجبویه ،تقریباً دو برابر بیش از گروه دیابتی

تعیین شد ( P=2/212و ( )P=2/222نمودار شماره  1و

است ( .)P=2/22درصد انقباض زخم در موشهای

تصویر شماره  .)1در موشهای صحرایی دیابتی،

دیابتی تحت درمان با پماد  5درصد بادرنجبویه در روز

مساحت سطح زخم در هفته دوم و سوم بیش از گروه

بیستویکم ،بهترتیب بیش از گروه کنترل و دیابتی

کنترل و موشهای صحرایی دیابتی تحت درمان با پماد

 5درصد در روزهای 14 ،7 ،1و 21
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تصویر شماره  :1تصویر ماکروسکوپیک روند ترمیم زخم در موشهای صحرایی غیردیابتی (کنترل) ،دیابتی و دیابتی تحت درمان با پماد بادرنجبویه

پژوهشی

عبدالرسول نامجو و همکاران

نمودار شماره  :2مقدار مساحت زخم ( )mmدر روزهای  14 ،7 ،4 ،1و  21در گروههای مختلف تحت مطالعه
* ( P<2/21در مقایسه با گروه کنترل ) P<2/221( ** ،در مقایسه با گروه کنترل)

بادرنجبویه  5درصد بود (( )P=2/22نمودار شماره .)2

سلول است که بهترتیب از عمﻖ به سطح شامل

همچنین ،مقدار مساحت زخم در روز بیست و یکم در

سلولهای بازال ،خاردار ،دانهدار و الیه کراتین میباشد.

موشهای صحرایی دیابتی تحت درمان با پماد بادرنجبویه

در زیر الیه اپیدرم ،الیه درم شامل بافت همبند و ضمایم

 5درصد ،بهطور معنیدار کمتر از گروه کنترل مشاهده شد

پوستی شامل فولیکولهای مو و غدد سباسه است .غدد

( ( )P=2/212نمودار شماره ( )2تصویر شماره .)1

عرق در موش صحرایی مشاهده نمیشود ( .)8در
بررسیهای ریزبینی بافت زخم در روزهای مختلف در

ارزیابی بافت پوست

موشهای صحرایی گروه دیابتی تحت مطالعه ،حضور

ساختار پوست در موش صحرایی ،از جهات

سلولهای التهابی ،خونریزی و نکروز تا روز

بسیاری به پوست انسان شباهت دارد .در قسمت خارج،

بیستویکم مطالعه ،در سطح زخم مشاهده شد (تصویر

بافت پوششی (اپیدرم) به ضخامت چهار تا پنج الیه

شماره  2ب).

سطح زخم (سر پیکان) و افزایش بافت همبند همراه با تحلیل عروق خونی ناحیه درم (پیکان)؛ ( .)H&E×400گروه دیابتی (ب) حضور
اگزودای چرکی و لخته خون در سطح زخم (سر پیکان) ( )H&E×100و گروه دیابتی (ج) تحت درمان با پماد بادرنجبویه  5درصد؛
پوششدارشدن کامل سطح زخم (سر پیکان) و بافت جوانهای بالغ با رشتههای کالژن متراکم (پیکان) ()H&E×400
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تصویر شماره  :2تصویرهای میکروسکوپیک روند ترمیم زخم پوست در روز  21در موشهای صحرایی گروه کنترل (الف)؛ پوششدارشدن

اثرات بادرنجبویه روی ترمیم زخم و تغییرات سرمي موشهای صحرایي دیابتي

جدول شماره  :2ارزیابی و درجهبندی هیستوپاتولوژیک روند بهبود زخم در گروههای مختلف در روز  14 ،7 ،4و 21
زمان

روز 4

کنترل

دیابتی

درمان

دیابتی تحت

کنترل

دیابتی

درمان

دیابتی تحت

کنترل

دیابتی

درمان

دیابتی تحت

کنترل

دیابتی

درمان

پارامترها ترمیم

روز 14

دیابتی تحت

گروه

روز 7

روز 21

نفوذ سلولهای آماسی

+2

+3

+1

+2

+3

+1

+1

+2

-

+1

+2

-

بافت جوانهای بالغ (پررشته)

+1

-

+2

+2

+1

+3

+2

+1

+3

+3

+2

+4

بازساز ی بافت پوششی

-

-

-

+

+

+3

+2

+

+4

+4

+2

+4

درجه بند ی انقباض زخم

+

+

+

+2

+2

+2

+3

+2

+3

+3

+2

+4

معیار درجهبند ی روند ترمیم زخم :وجود ندارد ( ،) -خفیف ( ،)+متوسط ( ،)+2زیاد ( ،)+3بسیار پیشرفته ()+4

همچنین ،روند بازساز ی بافت پوششی ،بلوغ بافت

موجب تنظیم گلوکز و لیپید خون میشود (.)32

جوانهای ،تراکم رشته های کالژن و انقباض زخم در

تحقیقات  Chungو همکاران ( )2212نشان داد که

این گروه (تصویر شماره  ،1تصویر شماره  2ب و

مصرف اسانس بادرنجبویه در موش دیابتی نژاد db/db

جدول شماره  ) 2نسبت به گروه کنترل و دیابتی تحت

بهطور قابلتوجه سبب کاهش گلوکز و افزایش غلظت

درمان با کرم و عصاره بادرنجبویه ،با تأخیر همراه

انسولین خون میشود ( .)33نتایج مطالعات حاضر نشان

است؛ بهطوریکه در روز چهاردهم و بیستویکم،

میدهند که مصرف عصاره بادرنجبویه در کاهش برخی

روند پوششدار شدن سطح زخم ،بلوغ بافت جوانهای و

از پروفایلهای چربی در موشهای صحرایی دیابتی،

انقباض زخم در گروه دیابتی تحت درمان با عصاره

میتواند مفید باشد .این مطلب با مطالعات جندقی

بادرنجبویه ،بهمراتب سریعتر از گروه کنترل و کنترل

و همکاران ( )2212بر روی تأثیرات کاهنده پودر

دیابتی است (تصویر شماره  ،1تصویر شماره  2الف و

بادرنجبویه بر روی بیماران با چربی خون مطابقت

جدول شماره .)2

دارد ( .)34مکانیسم کاهش لیپوپروتپینهای با دانسیته
پایین با مصرف بادرنجبویه توسط سرکوب بیان ژن

بحث

 HMGCRو تنظیم بیان گیرندههای لیپوپروتپینهای با

وزن بدن از عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه به مدت 21

همچون  Eugenolو  Geraniolاز ترکیبات اسانس

روز در موشهای صحرایی دیابتی ،سبب کاهش قند

بادرنجبویه هستند که تأثیرات مثبتی روی کاهش سطح

خون ،کراتین فسفوکیناز و تعدادی از پروفایلهای چربی

سرمی پروفایلهای چربی در موشهای هیپرلیپیدمیک

مثل لیپوپروتپینهای با دانسیته پایین و کلسترول در مقایسه

دارند ( .)37،32فعالیت سرمی آسپارتات آمینوترانسفراز،

با گروه دیابتی فاقد درمان میشود ( .)P>2/21بررسی

آالنین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز ،شاخص آنزیمی

متون نشان داد که فالونوئیدهای موجود در عصاره

مهم برای آسیبهای کبد است ( .)38آسیب به سلولهای

هیدروالکلی بادرنجبویه ،خاصیت آنتیاکسیداتیو دارد

کبد ،سبب ورود آنزیمهای ترانسفراز از سیتوزول کبد به

( )27و با اثر بر روی مولکولهای گوناگون مسیرهای

جریان خون میشود .در این مطالعه ،آنزیمهای آسپارتات

سیگنالی مختلف در سلولهای بتای پانکراس،

آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز در موشهای

هپاتوسیتها ،سلولهای چربی و میوفیبرهای عضالنی،

صحرایی دیابتی تحت درمان با عصاره بادرنجبویه ،در
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مصرف 2/5 g/kg

دانسیته پایین صورت میگیرد ( .)35،33ترپنوئیدهایی

پژوهشی

عبدالرسول نامجو و همکاران

افزایش معنیدار نبود .باوجوداین ،نتایج گوناگونی درباره

است .همچنین ،مساحت سطح زخم در روز چهاردهم

آسیبهای کبدی ناشی از مصرف عصاره هیدروالکلی

و بیستویکم ،در موشهای دیابتی بیشتر از موشهای

بادرنجبویه با دوزهای باال در موش سوری وجود

غیردیابتیک و دیابتی تحت درمان با پماد و عصاره

دارد ( .)14اوره و کرآتینین بهعنوان یک شاخص

بادرنجبویه میباشد .همچنین ،مطالعات هیستوپاتولوژیک

قابلاعتماد عملکرد کلیوی هستند ( .)14افزایش اوره در

نشان داد که روند تشکیل بافت جوانهای و پوششدارشدن

موشهای صحرایی دیابتی تحت درمان با عصاره

زخم در موشهای صحرایی غیردیابتی و دیابتی تحت

بادرنجبویه نسبت به دیگر گروهها ،ممکن است بهعلت

درمان با پماد و عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه در روزهای

سوء عملکرد کلیه ناشی از دوز باالی بادرنجبویه باشد.

چهاردهم و بیستویکم ،بهمراتب سریعتر از گروه دیابتی

افزایش قند خون در بیماران دیابتی به خودی خود ،سبب

است .این نتایج نشان میدهند که استفاده از پماد و عصاره

افزایش مجموعهای از واکنشهای آبشاری در جهت

بادرنجبویه ،تأثیرات سودمندی در روند ترمیم زخم در

افزایش تولید رادیکالهای آزاد مثل رادیکالهای آزاد

موشهای صحرایی دیابتی دارد؛ بهطوریکه روند ترمیم

اکسیژن در بافتهای گوناگون میشود ( .)33،7افزایش

زخم در موشهای دیابتی تحت درمان با پماد عصاره

سطح کراتین فسفوکیناز در موشهای صحرایی دیابتی

بادرنجبویه در روز بیستویکم ،بهطور معنیداری سریعتر

القاشده با آلوکسان ،شاخصی برای آسیب به عضله قلب

از گروه کنترل غیردیابتی و دیابتی است .این تأثیرات مفید

است ( .)42افزایش قند خون موجب قندیشدن برخی از

بهعلت حضور ترکیبات مؤثر همچون فالونوئید و اسید

پروتئینهای بدن همچون کالژن میشود که سبب کاهش

فنولیک ،رزمارینیک اسید و اسیدهای کافیک با فعالیت

انعطافپﺬیری و استحکام کالژن و تأخیر در روند

آنتیاکسیدانی قوی است ( )27که میتوانند در از بین بردن

ترمیم زخم بیماران دیابتی میگردد ( .)7در بیماران

رادیکالهای آزاد و در روند بهبود زخم در موشهای

مبتال به دیابت ،فرآیند بهبود زخم توسط افزایش قند

صحرایی دیابتی نقش داشته باشند .یکی از مهمترین

خون ،التهاب مزمن ،سوء عملکرد مویرگی ،هیپوکسی،

مشخصات روند ترمیم زخم طبیعی ،تشکیل بافت جوانهای

نوروپاتی حسی و حرکتی و آسیب به پیامدهی

است که شامل فیبروبالست ،کالژن و عروق خونی

نوروپپتیدها به تأخیر میافتد ( .)41در موش صحرایی

میباشد که از ویژگیهای شروع واکنش ترمیمی

دیابتی بهدنبال افزایش قند خون و سپس ،افزایش

بهشمار میآیند .اجزای عروق وابسته به رگزایی ،سه

رادیکالهای آزاد در بافتهای گوناگون ( ،)7یک زخم

روز پس از ایجاد زخم ظاهر میشوند .رشد مویرگهای

جزئی میتواند موجب زخم مزمن و غیرترمیمشونده و

تازه تأسیس در داخل زخم ،مجرایی را برای رساندن

درنهایت منجر به عفونت ،گانگرن و قطع عضو گردد .در

مواد غﺬایی و دیگر واسطههای واکنش ترمیمی و حﺬف

پاتوژنز زخم مزمن دیابتی ،گونههای فعال اکسیژن و

متابولیتهای زائد فراهم میکند؛ اما سرکوب روند

استرس اکسیداتیو با منشأ سلولهای التهابی حائز اهمیت

رگزایی موجب بر هم خوردن ترمیم زخم میشود

است ( .)32نتایج روند بهبودی و درصد ترمیم زخم در روز

( .)44،7یافتههای میکروسکوپیک مطالعه حاضر ،نشان داد

چهاردهم و بیستویکم در گروه کنترل غیردیابتیک و

که افزایش رشد مویرگهای تازه تأسیس در روز هفتم در

گروه دیابتی تحت درمان با پماد و عصاره بادرنجبویه،

موشهای صحرایی گروه غیردیابتی و دیابتی تحت درمان
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مقایسه با گروه کنترل و دیابتی افزایش یافته بود؛ اما این

نسبت به گروه کنترل دیابتی بهطور معنیداری بیشتر

اثرات بادرنجبویه روی ترمیم زخم و تغییرات سرمي موشهای صحرایي دیابتي

با بادرنجبویه ،بیش از گروه دیابتی است .یکی از

بهعنوان یک داروی گیاهی مطمئن با خاصیت

اصلیترین دالیل تأخیر در فرآیند ترمیم زخم در موشهای

آنتیاکسیدانی ،در درمان زخم بیماران مبتال به دیابت

صحرایی دیابتیک ،طوالنیترشدن دوره التهاب و عفونت

کارآمد باشد؛ اما با دوز  2522 mg/kgبر روی فعالیت کبد

است؛ بهطوریکه یافتههای ریزبینی سطح پوست موشهای

و کلیه اثر محافظتکنندگی ندارد .بهنظر میرسد عصاره

صحرایی کنترل دیابتی در روز بیستویکم ،واکنش

هیدروالکلی بادرنجبویه با بهبود فعالیت آنتیاکسیدانی ،از

التهابی ،روند انعقاد خون و تأخیر در فرآیند پوششدارشدن

روند تأخیر در ترمیم زخم بیماران دیابتی جلوگیری

سطح زخم را نشان داد .بههرحال ،در موشهای صحرایی

میکند .باوجوداین ،بررسیهای بیشتری برای تعیین انسولین

گروه دیابتی ،مرحله تکثیر و تزاید بهمراتب دیرتر از دیگر

خون در موشهای صحرایی دیابتی و دیابتی تحت درمان

گروهها شروع میشود.

با عصاره بادرنجبویه و تشخیص دقیﻖ مکانیسمهای عمل

یافتههای نتایج مورفولوژیک زخم و تغییرات
بیوشیمیایی در موشهای صحرایی دیابتی تحت درمان با
پماد و عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه ،نشان میدهد که

ترکیبات این عصاره ،ضروری است.

سپاسگزاری

حضور آنتیاکسیدانهای گیاهی موجود در این عصاره

نویســندگان تشــکر و قــدردانی خــود را از معاونــت

در کاهش قند خون ،کاهش کلسترول و لیپوپروتپینهای

پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســالمی و همچنــین از ریاســت

با دانسیته پایین ،کاهش نسبت کلسترول به لیپوپروتئینهای

مرکـــز تحقیقـــات بیوشـــیمی بـــالینی دانشـــگاه علـــوم

با دانسیته باال (خطر قلبی) ،افزایش روند انقباض،

پزشــکی شــهرکرد ،آقــای دکتــر اســفندیار حیــدریان و

کوتاهترشدن زمان ترمیم و پوششدارشدن سطح زخم

کارشناســان مرکــز تحقیقــات بیوشــیمی دانشــگاه علــوم

برهنه که یکی از اجزای اصلی بهبود زخم است ،اثر

پزشــکی شــهرکرد بــهویــژه آقــای اســماعیل اکبریــان و

سودمندی دارد .عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه میتواند

خانم زهرا نور محمدیان اعالم میدارند.
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