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Abstract 

 

Background and purpose: Due to the properties of Stevia, it seems that this plant can be 

effective in reducing oxidative damage consequent to ischemia-reperfusion, and increase the survival of 

skin flap. This research aimed at investigating the effects of oral extract of stevia on apoptosis and skin 

flap necrosis in rats. 

Materials and methods: In this experimental study, Sprague Dawley rats were orally gavaged 

25 mg/kg/daily of stevia leaf extract for one week, before or after the removal of flap. One week after 

surgery, the amount of flap necrosis, the content of malondialdehyde (MDA) in flap tissue, and 

superoxide dismutase (SOD) activity were measured. 

Results: Pre-treatment or post-treatment with stevia leaf extract reduced the necrotic area in the 

flap compared to the control group. It also reduced the MDA content and increased SOD activity. Pre-

treatment with stevia leaf extract was found to have a better protective effect than post-treatment in all 

variables investigated. 

Conclusion: Current findings confirmed the survival of the flap with oral administration of 

stevia leaf extract. The beneficial effects of oral extract of stevia leaf can be clinically examined in 

reducing ischemic flap necrosis before and after surgery. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (6-3)   6931 سال   آبان    611بيست و هشتم   شماره دوره 

 6931، آبان  611دوره بيست و هشتم، شماره                         مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                               2

 پژوهشی

 ( Stevia rebaudianaبرگ ) یرینش یاهگ یعصاره خوراک یاثر محافظت
 نر ییدر موش صحرا یفلپ پوست یبر بقا

 
    1محمد یبن یدمج

    3،۲جاودان یغالمعل   
    4اکباتان سماوات یمشم   

   5یفس یمجتب   
 6یدریزهره حاج ح   

 چكیده
تواند  رر ادا آ یسدی  رسد  ایدن گیداه مدی(، به نظر میبا توجه بر خواص گیاه شیرین برگ )استویا و هدف: سابقه

مطالعه حاضر با   ف بررسدی . رپرفیوژن، موثر واقع ش ه و بر میزان بقای فالپ پوستی بیفزای  -ااسی اتیو متعاق  ایسکمی
 .یرفتموش صحرایی، انجام پذ بر یپوپتوز و نکروز فلپ پوستی رر ،برگاثرات پیآ و پس ازمصرف خوراای عصاره شیرین

 نداار  دای صدحراییقبد  یدا بعد  از برراشدتن فلدپ رر مدوش یزمایشداا ی،-رر ایدن مطالعده تجربدی ها:مواد و روش
Sprague Dawley روزانه ،mg/kg 52  یدک  فتده گررید عصاره شیرین برگ به م ت یک  فته به صورت گاواژ تجویز .

 یسدموتازر ی بافت فلدپ و میدزان فعالیدت سوپرااسد (MDA) ال  ی پس از جراحی، مق ار نکروز فلپ، محتوای مالون ری
(SOD ) . ان ازه گیری ش 

 ادا آ پیآ تیمار یا پس تیمار با عصاره شیرین برگ، ررص  منطقه نکروزه رر فلپ را رر مقایسه با گروه انترل ها:یافته
 ه پس تیمار با عصداره خدوراای شدیرینرا افزایآ رار. پیآ تیمار نسبت ب SODرا اا آ و فعالیت  MDA مچنین محتوای  و رار

 برگ )با لحاظ تمامی متغیر ای ذار ش ه رر باال( اثرات محافظتی بهتری ایجار ارر.
. شد وسیله پیآ یا پس از ررمان با عصاره خوراای شیرین برگ رر موش تایید  ه این مطالعه، بقای فلپ ب رر استنتاج:

توان  برای اا آ نکروز فلپ ناشی از ایسدکمی، و بع  از جراحی می اثرات مفی  تجویز عصاره خوراای شیرین برگ قب 
 مورر بررسی بالینی قرار گیرر.

 

 skin flap ی،، فالپ پوستMDA، SOD، استویا، Stevia rebaudianaشیرین برگ،  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
معموالً به منظور حفظ عملکرر پوسدت  یفلپ پوست

 بده توانمیاه  شورمی پس از یسی  وسیع به اار گرفته
 ،نوسازی فلپ، برای ررمان پوست از رسدت رفتدهاستفاره از 

بدا ایدن  (.1،5)اشاره اررتومور برراشت  یا رر نتیجه تروما

 دای اسدتفاره از فلدپ حال به رلی  نکروز پس از پیوند ،
 مح ور است. رر واقع، نبدور پوستی رر شرایط بالینی بسیار
 ترین رلید از جراحی، اصلی جریان خون رر بافت فلپ پس

 برخی از رارو ا نکروز فلپ رر قسمت ریستال ین است.
 

  E-mail: Zhajheydari@yahoo.com                    پوست، گروه پزشکی مازن ران، رانشک ه پزشکی علوم رانشااه ساری: -مولف مسئول: زهره حاج حیدری

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم رانشااه پزشکی، رانشک ه فیزیولوژی، تحقیقات مراز پزشکی، رانشجوی .1
 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم رانشااه پزشکی، رانشک ه فیزیولوژی، تحقیقات مراز .5
 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم رانشااه تهاجمی، ام  ای جراحی مرازتحقیقات استاریار،. 3
 ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم رانشااه ،پزشکی نوین علوم رانشک ه پزشکی، نانوتکنولوژی ارش  اارشناسی.4
 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم رانشااه پزشکی، رانشک ه فیزیولوژی، تحقیقات مراز پزشک،. 2
 ایران ساری، مازن ران، پزشکی علوم رانشااه پزشکی، رانشک ه پوست،گروه  رانشیار،. 6

 : 8/1/1361تاریخ تصوی  :              11/11/1366تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            12/11/1366 تاریخ رریافت 
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 9        6931 آبان،  611دوره بيست و هشتم، شماره        ندران                                                                     مجله دانشگاه علوم پزشكي ماز              

 پژوهشی

 توانن  جلدویرسانی خاص می با اثر بر روی مسیر ای پیام

از رست رفتن بافت ایسکمیک را بایرن  و میزان تحمد  

بافت را نسبت به ایسکمی و یسدی  ااسدی اتیو افدزایآ 

 توانند ان  اه مدیاری گزارش ش هرارو ای بسی .(3-2)ر ن 

 ای التهابی، میزان بقای بافت را از طریق سراوب پاسخ

 ای یزار و جلوگیری از یزار ش ن بیآ از ح  راریکال

 .(6،1)زایی افزایآ ر ن  القای رگ

تجدویز رارو قبد   گرری  اهمطالعات قبلی تایی  رر 

 تواند مختلد  مدی ای رر ارگان ،ایسکمییا بع  از یسی  

 یسی  بدافتیاا آای را برای ای پیام رسانی ویاهمکانیسم

مسیر ای مولکولی عمومداً از طریدق  این.(8-11)فعال ان 

 دای تثبیت فیزیولوژی میتوان ری، اا آ تولید  گونده

 ای التهابی عمد  ( و تضعی  پاسخROS) فعال ااسیان

 ای پتاسدیمی حسدا  فعال ش ن اانال .(15-14)انن می

سلول بده  رر یسی  ااسی اتیو را میتوان ریایی، ATP به

وسددیله محافظددت از  شددای میتواندد ری و اددا آ بیددان 

ادا آ  3و ااسدااز  Baxیپوپتوزی  - ای پیآپروتئین

 ترین را کار دا بدرای ادا آکی از ایمنی .(12-52)ر  می

 طبیعدی اسدت منشأموار با تجویز خوراای  ،یسی  ایسکمی

 تنیااسی انی ررمحیط ررونو ینتیاه خاصیت ض التهابی 

(in vivo)  بدرگ بده شیرین. از عصاره (51-54)راشته باشن

اددا آ  ااسددی انی، بددرایرلیدد  رارا بددورن خاصددیت ینتددی

  ای مختل  اسدتفارهیسی  بافتی پس از ایسکمی رر ارگان

 یبداتمدذاور بدا رارا بدورن ترا یداه. گ(52،56)ش ه است

نشدان راره از خور  ی اتیوخواص ض  استر  ااس ی،فنول

 (TAC)ا   ی انیااسیینت یتظرف یآاه موج  افزااست

بدرگ  یالد یفندول یمطالعه، محتدوا یکش ه است. رر 

 ی ایکالرار ررص  22 گرم،یکروم 24/11رر روز  یا،استو

DPPH  را مهددار اددرره اسددت(IC50). خددواص یا اسددتو

 یرارن قند خون، گشدارانن هادا آ   مچدون ریاری

 یریجلدوگ یسدکمیاز ا یتوان  از اثرات ناشدیعروق )م

 یسدتمتواند  اثدرات فعدال شد ن سی)م یان (، ض  التهاب

 یکروبدی،میرا مرتفع سازر(، خواص ینت یوژنرر رپرف یمنیا

ضر، حا مطالعهرر  نیز رارر. ی،مخمرو ض  یروسیویینت

اثر پیآ و پس تیمار با عصاره خوراای شیرین برگ بدر 

بقای فلپ و مارار ای ااسی اتیو رر بافت فلدپ،  فدت 

. بدا مورر مطالعده قدرار گرفدتروز پس از برراشتن فلپ 

 یداهگ یدنرسد  اینظدر مد بده یا،استو یاهتوجه بر خواص گ

 –یسددکمیمتعاقدد  ا ی اتیوااسدد ی بتواندد  رر اددا آ یسدد

 یفالپ پوسدت یبقا یزانواقع ش ه و بر م موثر یوژن،رپرف

. با توجه بر لزوم حفظ بقاء و افزایآ اثدر بخشدی یفزای ب

فلپ  ای پوستی، یافتن را ی جهت انترل میزان از بدین 

  ف از این رو این مطالعه با  است.رفتن بافت، ضروری 

و  ینکدروز بدافت یدزانمبدر  یا،اسدتو یاثرات ررمدان یابیارز

 ی و سوپرااسد ی یل ئی)مالون ری اتیواسااستر  یمارار ا

 .(51-35)انجام پذیرفت ی(، رر فلپ پوستیسموتازر
 

 مواد و روش ها
 یزمایشداا ی، پدس از تایید -مطالعه تجربیرر این 

 امیتدده اخددالق رانشددااه  توسددط ددا تمددامی پروتکدد 

 مددوش صددحرایی نددر ندداار  42از  ،علددوم پزشددکی ایددران

Sprague Dawley،  4گدرم رر  542تدا 112بدا وزن بدین 

بد ون انجدام فلدپ، جراحدی  (sham) ، شدمگروه شدام 

فلپ، تجویز عصاره شیرین برگ قب  از جراحی فلدپ و 

تجویز عصاره شیرین برگ پس از جراحی فلپ اسدتفاره 

 دا بدا تزریدق راخد  ش . قبد  از برراشدتن فلدپ، حیدوان

پنتوباربیتال س یم بیهدوش شد ن . رو  mg/kg 22صفاقی 

و ایدن  ،متری موازی رر منطقه پشتی ایجدارتیسان 8برش 

متدری رر سدانتی 3وسیله یدک بدرش عرضدی ه رو برش ب

 فیلم شفاف اسدتری . یک گرری ن منطقه رمی به  م متص  

ین  فاشدیای محافظدت انند ه وبین پوست برراشته شد ه 

 یدریناه پوست فالپ به بافت زین ا ی)برا قرار راره ش 

و بهدره  یرمدوار ین تداث خور متصد  نشد ه و از عدروق و

از  ی اسدتر یلمزره شد . فد یدهبخو ساس پوسدت ( ی نجو

 یدانپا یآاه یزما  فتمروز  فالپ تا یروز انجام جراح

نکدروز  یهناح یریگمان . ارتفاع فالپ و ان ازه ی، باقیاب 

 ،1 تصویر شدماره .(33)بوره است ینبراسا  روش مک فارل

 یده. ررصد  ناح  رمی نشان را پوستی فلپ مح  و ابعار
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 عصاره خوراکي گياه شيرین برگ
 

 6931، آبان  611شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                            دوره بيست و هشتم،           4

نکروزه رر  ر فالپ رر روز  فتم پس از باال بررن فالپ 

به طول ا  فالپ محاسبه  یکنکروت یهطول ناح یمبا تقس

 . (33)براسا  ررص  محاسبه ش  یجهنتو 
 

 
 

ام، رر تصددویر  1یددک نموندده از بافددت فلددپ رر روز 

   ه است.نشان راره ش 5شماره 

 

 
 

 پوستی فلپ مح  و ابعار :1تصویر شماره 

 

 
 

 نکروزی ناحیه و پوستی فلپ :2تصویرشماره 

 
رر گددروه عصدداره شددیرین بددرگ ص فلددپ، عصدداره 

رر روز بده مد ت یدک  mg/kg 52شیرین برگ به میزان 

 ید  فته قب  از عم  بده صدورت گداواژ تجدویز شد . رل

گدذر  انیدزبه صدورت گداواژ نامشدخو بدورن م یزتجو

 ینتیکمختل  پوست و فارمااوا ی ایهاز ال یاعصاره استو

 ا و یریگاه ان ازهی حال رره است، بور یکالتوپ یزتجو

 و اثددرات  یدداهگ یددنگدداواژ عصدداره ا یبددر رو یقدداتحقت

 ین قددبال مشددخو شدد ه اسددت. عصدداره اسددتفاره شدد ه از 

 مربددوب بدده بددرگ گیدداه اسددتویا بددوره و از  ی،نددوع یبدد

Hunan NutraMax Inc, China گرری  یهته. 

پس از   اگروه فلپصعصاره شیرین برگ، موش رر

و  mg/kg 52میزان فلپ، عصاره شیرین برگ به جراحی 

بدد ون  shamرر گددروه  رریافددت اررندد .روز  1مدد ت 

روز پددس از  1بددرش انجددام گرفددت.  برراشددتن فلددپ، فقددط

 دا منطقده رر  مده گدروه ،sham برراشتن فلپ یا جراحی

وسیله ه ه مطابق با فرمول گفته ش ه، محاسبه ش . بنکروز

 دای و نمونده حیوانات اشته ش ه( mg/kg 122اتامین )

ررجددده  -52 رمدددای یوری و ررفلدددپ پوسدددتی جمدددع

 گرار برای ینالیز بیوشیمیایی ناه اری ش ن .سانتی

 

 رر بافت فلپMDA و  SODسنجآ 

 بافددددددددددددددت پوسددددددددددددددت رر بددددددددددددددافر 

TETris–ethylenediaminetetraacetic Acid) و رر )

. بافدت  ماددن گررید  مادن  pH=  2/1و  C 4°رمدای 

 C 4°رقیقدده رر رمددای  1بدده مدد ت  g × 1222شدد ه بددا 

رر نهایدددت فااتور دددای  سدددانتریفوژ و سددداس ایزولددده و

گیدددری شددد . بدددرای تعیدددین سدددط  انددد ازه بیوشدددیمیایی

رر بافت  مان  MDA ا، محتوای پرااسی اسیون چربی

بدا اسدتفاره از  MDA مقد ار رید  وگرگیری ش ه ان ازه

، به وسیله Cayman's TBARS Assay Kit, USAایت 

پاسخ انترل ش ه بدا تیوباربیتوریدک و تولید  مداره فعدال 

( سدددنجی ه شددد . فعالیدددت  TBARS) تیوباربیتوریدددک

 بددر اسددا  پروتکدد  شددرات  سددموتازیر سوپرااسددی 

 تعیین ظرفیت ینتدی ااسدی انی بافدت فلدپ  سازن ه برای

(K335, BioVision, USA) تمدامی  گیدری شد .اند ازه

از  گرری  وینالیز  Graphpad prism 6افزار نرم  ا باراره

(ANOVAیدددک طرفددده بدددا )  یزمدددون تعقیبدددی تدددوای 

(post hoc tukey testبرای مقایسه راره ). ا استفاره ش  

 

 ها یافته
 ررص  نکروز فالپ

 1وه، ، ررص  نکروز فلپ از  ر گر1 شماره نمورار

با توجه به این ر  . نشان می را روز پس از برراشتن فلپ

 یدزانم و )انتدرل( ررص  نکدروز رر گدروه فلدپنمورار 
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 پژوهشی

ه اسددت بدداال بددور Shamنکددروز فلددپ رر مقابدد  گددروه 

(221/2 p<) تیمار عصاره خوراای شیرین برگ قب  از .

راری جراحی فلپ رر گروه یزمایشی، به صدورت معندی

رر مقاب  گدروه  >p 21/2مح ور ارر ) منطقه نکروزه را

 مچنددین تیمددار بعدد  از جراحددی بددا عصدداره و  فددالپ(

برگ منطقه نکروزه رر فلدپ را ادا آ خوراای شیرین

چن  این اثر به   ر ،رر مقاب  گروه فالپ( >p 22/2) رار

ان ازه گروه پیآ تیمار با عصاره خوراای شیرین بدرگ 

 .ه استنبور

 

 MDA محتوای
 محتدوای، رر مقایسده 5نمدورار شدماره با توجده بده 

MDA  رر بافت  مان ش ه فلپ با گدروهSham،  پدیآ

 MDAمحتدوای ، تیمار با عصاره خوراای شیرین بدرگ

پدیآ  .(>p 21/2) ادا آ راررا رر مقایسه با گروه فلدپ

برگ رراا آ محتدوای تیمار با عصاره خوراای شیرین

MDAای خددورا، رر مقایسدده بددا پددس تیمددار بددا عصدداره

 یمدار ر چن  اده پدس ت ه است،برگ، مؤثرتر بورشیرین

رر  >p 22/2شدد  ) MDA یباعددک اددا آ محتددوا یددزن

 (.با گروه فلپ یسهمقا

 
 SODفعالیت 

  یسدوپر ااسد یمیندز یتفعال یزانم 3نمورار شماره 

 یدکمختلد   ی دارر گروه یسموتاز رر فالپ پوستیر

جده بده ر د . بدا تورا نشان می فالپ ی فته بع  از جراح

 SOD یک  فته پس از جراحدی فلدپ، فعالیدتاین نمورار، 

 یسهرر مقا >p 22/2)انترل( اا آ یافت ) رر گروه فلپ

(. پیآ تیمار با عصداره خدوراای شدیرین Sham با گروه

رر بافت فلپ   SODراری فعالیتیبرگ، به صورت معن

 (.()انتدرل با گروه فلدپ یسهرر مقا >p 21/2) را افزایآ رار

بدرگ، یدک  فتده مار با عصاره خدوراای شدیرینپس تی

 >p 22/2را افدزایآ رار ) SOD پس از جراحی فلپ فعالیت

چن  به ان ازه گروه   ر (،)انترل با گروه فلپ یسهرر مقا

 پیآ تیمار مؤثر نبور.

 
 

  فتده یدکمختلد   ی دارر گدروه یررص  فالپ پوست :1نمودار شماره 
ان . ش ه یانب Mean± SDVرت راره  ا به صو ،فالپ یبع  از جراح

22/2 *p<  221/2و ***p< با گروه  یسهرر مقاSham  22/2و #p<  و
21/2 ##p< 22/2با گروه فلپ )انترل(.  یسهرر مقا †p< یسدهرر مقا 

 ررمان یآبا گروه پ
 

 
 

میددزان مددالون ری یل  یدد  رر فددالپ پوسددتی رر  :2 شووماره نمووودار

 ی فدالپ. راره  دا بده صدورتحد ای مختل  یک  فته بع  از جراگروه

Mean±SDV اند بیان شد ه .*P<0.05 و **p<0.01 و ***p<0.001 
رر مقایسدده بددا  p<0.01##و  P<0.05#و  Shamرر مقایسدده بددا گددروه 

  رر مقایسه با گروه پیآ ررمان. p<0.05†. )انترل( گروه فلپ
 

 
 

سدموتاز رر یر  میدزان فعالیدت یندزیم سدوپر ااسدی :3 شوماره نمودار
 ای مختل  یک  فته بع  از جراحی فدالپ. الپ پوستی رر گروهف

رر مقایسده  >P* 22/2. ان بیان ش ه Mean± SDV ا به صورت راره
 رر مقایسه با گدروه فلدپ >p## 21/2 و >P# 22/2و  Shamبا گروه 
 رر مقایسه با گروه پیآ ررمان >p† 22/2 )انترل(.
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 بحث
ر پدیآ تیمدار و رر مطالعه حاضر برای اولین بار تأثی

روی  پس تیمار با عصاره خوراای گیاه شیرین برگ بدر

. مدورر ارزیدابی قدرار گرفدتقابلیت زیستی فلپ پوستی 

تجویز خوراای عصداره شدیرین بدرگ قبد  از برراشدتن 

وسدیله ه فلپ به صدورت قابد  تدوجهی بقدای فلدپ را بد

رر  MDAاا آ ررص  ناحیه نکروزه، اا آ محتوای 

ر  .  مچندین  یافزایآ م ،SODیت فلپ و افزایآ فعال

پس تیمار با عصاره خوراای شیرین برگ رر بقای فلدپ 

ه ادا آ رار بدوره و مارار دای ااسدی اتیو را یرگزارتاث

پدس ررمدان بدا  با توجه بده نتدایم مطالعده حاضدر،. است

عصاره خوراای شیرین برگ به ان ازه پدیآ ررمدان، بدر 

 مطالعاترر  .یستیسی  ایسکمی رربافت فلپ موثر ن یرو

اه پیآ تیمار با ایزواسدتویول حجدم  ش قبلی نشان راره 

اا آ راره، و باعک بهبوری مرگ  ناحیه انفاراتو  را

 -سددلولی و نفددوذ نوتروفیدد ، بهبددوری فعالیددت عصددبی

سدراوب  ،Bcl-2 ، القدایSODحراتی، افزایآ فعالیت 

 ادهشد ه اسدت  NF-ƙBسوپرااسی اسیون چربی و بیان 

 ا و رن رون  نکروز ویپوپتوز نورونمعکو  ار موج 

 یمزایددا حاضددرمطالعدده  رر .(56،34)گددرررمددیالتهدداب 

برای اثرات عصاره خدوراای شدیرین بدرگ بدر  ایمشابه

بهبور بقا فلپ و اا آ نکروز ناشی از ایسدکمی، تایید  

اثرات ضد  یپوپتدوزی تیمدار بدا عصداره شدیرین  .گرری 

ای مختلفدی  دبرگ روی م ل ایسکمی/رپرفیوژن ارگان

. ایدن (51،55،32،36)از قبی  قل  و مغدز تایید  شد ه اسدت

ویاگی ض  یپوپتوزی عصاره شیرین بدرگ، بدا خدواص 

 ای فعدال ااسدیان مدرتبط ااسی انی و حذف گونهینتی

 ای پیآ یپوپتوزی منجر است و به اا آ بیان پروتئین

تدأثیر پدیآ تیمدار بدا عصداره  حاضر، مطالعهرر  .شورمی

 MDA، SODشیرین برگ بر مارار دای ااسدی اتیو مانند  

. با توجه به ارتبداب قدوی بدین استرر بافت فلپ مشهور 

استر  ااسی اتیو و یسی  میتوان ری و یپوپتوز به نظر 

رس  عصاره شیرین برگ نه تنها باعک اا آ نکروز می

رر  می شور بلکده مدرگ سدلولی از ندوع یپوپتدوز را نیدز

مطالعده   مچندین رر ر د .یر قرار میبافت فلپ تحت تأث

حاضددر رر گرو ددی ادده بعدد  از فلددپ عصدداره خددوراای 

برگ رریافت اررن ، عصاره شیرین برگ باعدک شیرین

 محافظت از فلپ وادا آ اسدتر  ااسدی اتیو شد .  در

چن  تیمار پس از عم  به ان ازه پدیآ تیمدار مدؤثر واقدع 

گ عصاره خوراای شدیرین بدر نش ، با این وجور تجویز

منتظره پوسدتی پیشدنهار  رر بالین پس از وقوع یسی   یر

ثیر ترای  تدوام پدیآ و پدس ا، تمطالعهرر این  شور.می

تیمار با عصاره خوراای شیرین برگ بر ادا آ نکدروز 

فلپ ارزیابی نش . ررمان قب  و بعد  از یسدی  ایسدکمی 

شرایطی مانن  پیون  فلپ اه یسی  ایسکمی  رر بالین رر

 نی است، روشی ااربرری خوا   بور.قاب  پیآ بی

بدر روند   یااثدرات اسدتو ای اه به بررسیرر مطالعه

به صورت  یزتجو یوهش پرراخته است، یزخم پوست یامالت

به  یا،استو ینشان رار اه عصاره یب یمبوره و نتا یکالتوپ

 یو بهبور یعحالت وابسته به روز باعک تسر یکصورت 

 اسدتعمال عصداره چندین.  مشورمی یزخم پوست یامرون  الت

سدرعت  وزخدم شد ه  یدهموج  اا آ ناح یا،استو ییب

یافتده  یآافدزا یونبافدت گرانوالسد یدزانو م یتلیزاسیوناپ

چده  زخدم، اگدر یامالت یتقابل یآاست افزا یهی. ب است

 ی،از طرفد یباش  ولدیم یبهبور یمربوب به رون  ا تریآب

ز(، بدده ) مانندد  نکددرو یبددیتخر یاز روندد  ا یریجلددوگ

 توان گفت اه نتایم این مطالعده. میان یامک م یبهبور

ی باش  اه فلپ پوست یبهبور عملکرر و بقا یانن هیی تا

رر مطالعه حاضر نیز بیان ش ه است.  مچنین نتدایم ایدن 

 (.51)مطالعه مشابه نتایم مطالعه حاضر بوره است

اده تجویزعصداره گررید  مطالعه حاضدر تأیید   رر

بعد  از یسدی   یدان برگ به صورت قبد  خوراای شیری

پوستی باعک محافظدت از پوسدت مدی شدور. از ایدن رو 

توان  به صدورت یدک عصاره خوراای شیرین برگ می

گونه عوارض جانبی رر  مکم   ذایی با امترین یا  یچ

شرایط بالینی برای اا آ یسی  بافتی ناشی از ایسکمی 

الینی، چدده انجددام مطالعددات بدد گددرابدده اددار بددرره شددور. 

 ان .ای را فرا م میمستن ات اافی چنین توصیه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 9

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-11332-fa.html


   
 و همکاران مریم قدیری     

 1        6931 آبان،  611دوره بيست و هشتم، شماره        ندران                                                                     مجله دانشگاه علوم پزشكي ماز              

 پژوهشی

 سپاسگزاری

 فیزیولدوژیاز مرادز تحقیقدات این مطالعه نویسن گان 

 

(PRC)  علوم پزشکی ایران برای حمایت مالی و رانشااه

 .امال تشکر و ق ررانی را رارن تجهیزاتی 
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