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  .مربي گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي سمنان پزشك عمومي ، -۴ .پزشك عمومي -۳

_________________________________________________________________________  
  چكيده

متنـاقض   ي گاه متفاوت وي تاحدود وجود اثرات آن    اين با. شود طور سنتي در ترميم زخم استفاده مي       هگياه صبر زرد ب    : زمينه و هدف  
  .در موش صحرايي انجام گرفتپوست خم برشي اثر موضعي ژل صبر زرد بر ترميم زمطالعه به منظور تعيين اين . است
  

 کنتـرل  هـاي   گـروه  درطور تصادفي از نژاد ويستار به)  گرم٢٠٠ -٢٥٠( سر موش صحرايي نر ٤٠ در اين مطالعه تجربي   :روش بررسي 
حيوانـات  ) خـط وسـط  (متر و به ضخامت درم بر روي پوست پشت      سانتي ٣برشي به طول    . تقسيم شدند  دو گروه درماني      و کاذب، کنترل 

از ( موضـعي را دو بـار در روز   كرم كلدگروه کنترل، . نگرفتصورت گروه کنترل کاذب هيچ درماني  يبرا. ايجاد شدتحت بيهوشي عميق    
براي محاسبه . دريافت نمودند طور مشابهي ه را بدرصد٧٥ و   درصد٢٥روه درمان ژل صبر زرد      و گ ) شروع آزمايش تا بسته شدن كامل زخم      

  . صورت گرفتانجام برش زخم از  بعد١٦ و ١٤، ١٢، ١٠، ٨، ٦، ٤، ٢گيري مساحت زخم در روزهاي  درصد بهبود زخم، اندازه
  

غلظـت  بـا   و در گروه درماني ژل صبر زرد  ١٢در روز   رصد   د ٢٥گروه درماني ژل صبر زرد با غلظت          در پيشبرد ترميم زخم   :ها   يافته
  .مشاهده شددر مقايسه با گروه كنترل  ١٢ و ١٠،  ٨روزهاي درصد در ٧٥

  
كنـد و ايـن    تجويز موضعي ژل صبر زرد روند ترميم زخم برشي در موش صحرايي را تسريع مي           اين مطالعه نشان داد كه       :گيري نتيجه

  .دترميم با غلظت ژل ارتباط دار
  

   ، موش صحرايي، صبر زرد زخم ، پوست،  ترميم :ها کليد واژه
_________________________________________________________________________  
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   در موش صحرايي پوستاثر موضعي ژل گياه صبر زرد بر ترميم زخم برشي/  ١٤

  )۲۹پي در پي  (۱شماره  / ۱۱دوره  / ۱۳۸۸بهار  / مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

 مقدمه
ــبر زرد ــاه صــــ   Aloe barbadensis Miller گیــــ

(syn. Aloe vera; Liliaceae) گیاهی بادوام و گوشتی اسـت  .
از ازمنـه  این گیاه به عنوان یک گیاه شفادهنده شـناخته شـده و        

 ).1(شــود  مختلــف پزشــکی اســتفاده مــیمقاصــد قــدیم بــراي 
 مختلف برگ گیاه صبر زرد موارد استفاده متفاوتی      يها قسمت
قـرار   ژل غلیظ و شفاف گیاه که در بخش داخلـی بـرگ          .دارد
مایع زرد رنـگ  (شیره آن . شود  در انواع زخم استفاده می ،دارد

 خـواص ملـین   ،آیـد  دست می هکه از الیه بیرونی برگ ب  ) و تلخ 
مطالعـات  ). 2( ه و حاوي ترکیبات آنتراکـوئین اسـت      قوي داشت 

متعددي در خصوص اثرات ترمیمی گیاه صبر زرد انجـام شـده      
 کـه بـا روش   یهـای  موشدر پشت مطالعه  یک  در  ). 2-7(است  

Biopsy punch  زخم ایجاد شده بود، تجویز دهانی و موضـعی 
 قطر زخم در مقایسه بـا  ياین گیاه موجب کاهش پنجاه درصد     

 یهـاي حـذف     زخـم  يمطالعه دیگر بـر رو     ).3 (شدنترل  گروه ک 
(excisional)  تجویز موضـعی   کهداد در موش صحرایی نشان 

). 4(شـود    یصبر زرد موجب افـزایش قـدرت کـشش زخـم مـ            
 سـوختگی در انـسان نیـز اثـرات     يعمل آمده بر رو هتحقیقات ب 

موجب بهبود  این گیاه   .  داده است  درمانی ژل صبر زرد را نشان     
 در  2 درجـه    ی پوسـت و سـوختگ     ی خـون میکروسـکوپ    جریان

 صورت ایی که اخیراً    در مطالعه  ).6و5(شود   یموش صحرایی م  
  Aloeگرفتـــه، اثـــر عـــصاره تـــام بـــرگ دو گونـــه از جـــنس  

) Aloe ferox Miller وAloe arborescens Miller ( در زخم
 دهنــده نــشانبرشـی و حــذفی در مـوش صــحرایی و خرگـوش    

اهان شامل تسهیل ترمیم زخم، مهار رشـد    اثرات درمانی این گی   
  ).7( است بودهمیکروبی و فقدان اثرات جانبی 

 نیــز در مــورد اثــرات گیــاه ی نتــایج متناقــض،بــا وجــود ایــن
 که بعد از یدر یک مطالعه در زنان. صبرزرد گزارش شده است

ــر ،الت تــرمیم زخــم داشــتند ک ژینکولوژیــک مــشیجراحــ  اث
 ی معمـول درمـان    يهـا   روش عصاره صبرزرد بر بهبـود زخـم بـا        

بـه  روز  53 از افزایش مدت درمـان از      ینتایج حاک . مقایسه شد 
 اي مطالعه در ).8(بود زرد ر روز در گروه تحت درمان با صب  83

گزارش شد که تجویز موضعی صبرزرد ممکن اسـت بـر      دیگر
هاي جنسی موثر باشد، اگرچه اثر آن بـر          هرپس و پسوریازیس  

صــبر زرد بــر ژل همچنــین ). 9(تــرمیم زخــم نامــشخص اســت 

بـا وجـود   ). 10 (بوداثر  جراحات پوستی ناشی از گاز خردل بی    
تحقیقات متعدد بر روي اثرات صبرزرد بر تـرمیم زخـم، هنـوز            

 در مورد اثرات ایـن گیـاه وجـود          یهای ناقض ت یگاهابهامات و   
صـبرزرد بـر تـرمیم زخـم        گیـاه   ثر ژل   مطالعه ا لذا در این    . دارد

  .ی در موش صحرایی بررسی شدجلدي نوع برش
  روش بررسي

  هاي تجربي حيوانات و گروه
 سر مـوش صـحرایی نـر از نـژاد     40در این مطالعه تجربی از   

هـاي   هـا در قفـس    مـوش . استفاده شـد  )  گرم 200-250(ویستار  
ــاي   ــرادي، در دم ــا 20انف ــانتی 24 ت ــه س ــیکل    درج ــراد و س گ

ه آب و غـذا   ساعته و دسترسی آزادانه ب    12 تاریکی   -ی  یروشنا
  .نگهداري شدند

روه آزمایـشی    گـ  4بـه    حیوانات به روش تخصیص تصادفی    
  .تقسیم شدند

 پـس از ایجـاد زخـم تحـت هـیچ            : گروه کنترل کـاذب      -1
  .گرفتندنپروسه درمانی قرار 

پـس از ایجـاد زخـم تـا بهبـودي، از پمـاد              :  گروه کنترل  -2
 صــورت هبــ) ترکیبــی از وازلـین، النــولین و اوسـرین  (کلـدکرم  

  . شدموضعی و دو بار در روز استفاده
پـس از ایجـاد زخـم تـا بهبـودي           : هاي درمان     گروه -4 و   3

 محلـول  درصـد 75 و  درصـد 25کامل به ترتیب از ژل صبرزرد   
ــ ــه   هدر کلــدکرم ب ــار در روز صــورت موضــعی و ب ــزان دو ب می

  .استفاده شد
 پژوهـشی  اخـالق  کمیتـه  نامه مطابق با آئین آزمایشاته کلی

  .گرفت انجام علوم پزشکی سمناندانشگاه 
  روش ايجاد زخم

 .ندبیهــوش شــد) mg/kg, ip 75(ن هــا توسـط کتــامی  مـوش 
و با تیغ جراحی زخمـی  شد سپس موهاي پشت حیوان تراشیده    

متـر در ناحیـه پـشت ایجـاد        سـانتی  3به ضخامت پوست و طول      
 و Full –thickness)( عمـق زخـم شـامل درم و هیپـودرم    . شد

  .ر محسوب شدروز عمل روز صف
  نحوه تهيه ژل گياه صبرزرد

ــا ــا کــد  ه صــبر زردگی  در 2381 شــماره 001/019/137 ب
ایــستگاه آموزشــی تحقیقــاتی گیاهــان دارویــی و معطــر مرکــز  

. ي گردیـد آور عجمـ  آموزش جهاد کشاورزي سمنان کشت و



  ١٥  / و همکاراني جراحيمرتض  
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 .دادیـم هـاي تـازه گیـاه را شـسته و سـپس از طـول بـرش             برگ
 .شـد  یمـ شتن اپیدرم بـرگ خـارج       عصاره ژل مانند گیاه با بردا     

به زردرنــگ موجــود در امزیــت ایــن روش آن اســت کــه شــیر
هاي محیطی و دستجات آوندي که در زیر اپیدرم بـرگ            سلول

 دسـت آمـده بـا    ژل بـه  ).2(شـود    با ژل مخلـوط نمـی   ،قرار دارد 
و در محل زخم     درصد با کلدکرم مخلوط      75 و   25هاي   نسبت

  .استفاده شد
   مساحت و سنجش بهبود زخمگيري روش اندازه

براي ارزیابی روند بهبود زخم، مساحت زخم از دومین روز    
، 10، 8، 6، 4، 2روزهـاي (بعد از ایجاد زخم تا بهبـودي کامـل         

در (گیـري شـد    با استفاده از ورق شـفاف انـدازه  ) 16 و  14،  12
و پس از عکسبرداري با دوربین دیجیتـال       ) حالت بیهوشی با اتر   

افـزار   وسیله نـرم  هنتقال به کامپیوتر، مساحت زخم ب    ها و ا   از ورق 
  شـد گیـري  انـدازه ) Image Analyzer software (مخـصوص 

سپس بـا اسـتفاده از فرمـول زیـر، درصـد بهبـودي زخـم             .)11(
 ).9(ارزیابی شد 

  
  
  

  
بـراي  . ارائـه شـد    انحـراف معیـار   ±صـورت میـانگین    هنتایج ب 

 و بـراي تعیـین      طرفـه  آنـالیز واریـانس یـک     از  هـا    گـروه مقایسه  
ســطح . فاده شــدتســاز تــست تــوکی ا هــا اخــتالف بــین گــروه

  . در نظر گرفته شد>05/0P يدار یمعن
  ها يافته

نتایج این مطالعه نشان داد که کلدکرم بـه تنهـایی بـه عنـوان         
حامل عصاره گیاهی موجب تسریع در بهبودي زخم در مقایسه   

به بعـد شـروع    این اثر از روز چهارم .شد با گروه کنترل کاذب     
تجـویز موضـعی ژل صـبرزرد       . فـت یا و تا روز دوازدهـم ادامـه        

ــی250(درصــد 25 ــبر زرد    میل ــرم ژل ص ــی750و گ ــرم   میل گ
 درصـد  گردیـد و موجـب تـسریع در بهبـودي زخـم     ) کلـدکرم 

بهبود زخم در گـروه درمـان فقـط در روز دوازدهـم بـا گـروه                  
ــی  ــرل اخــتالف معن ــین ژل  ).>05/0P ( داشــتيدار کنت همچن

ــبرزرد  ــی750 (درصـــد75صـ ــب  میلـ  250و زرد رگـــرم ژل صـ
نیـز موجـب تـسریع در بهبـود زخـم شـد و              ) گرم کلدکرم  میلی

 کـه میـانگین درصـد بهبـود زخـم در      دادهـا نـشان     گیـري  اندازه
گــروه درمــان در روزهــاي هــشتم، دهــم و دوازدهــم بــا گــروه 

ــاي  شـــکل ()>05/0P(دارد داري  کنتـــرل اخـــتالف معنـــی  هـ
  .)3و2و1

  
  
  
  
  
  
  

 بر بهبود زخم برشي درصد۲۵اثر موضعي ژل صبرزرد  : ۱ شکل
مقايسه تغييرات درصد . در روزهاي مختلف) ميزان دوبار در روز به(

بهبودي زخم بين گروه كنترل و درمان فقط در روز دوازدهم اختالف 
  ).>۰۵/۰P(داد داري نشان  معني

 درصد صبر زرد۲۵عصاره  : Alo. زمان ايجاد زخم= روز صفر
  
  
  
  
  
  
  
  

 بر بهبود زخم برشي درصد٧۵ اثر موضعي ژل صبر زرد :۲شکل 
مقايسه تغييرات درصد . در روزهاي مختلف) ميزان دوبار در روز به(

 ۱۲ و ۱۰، ۸بهبودي زخم بين گروه كنترل و درمان در روزهاي 
  ).>۰۵/۰P(داد  نشان یدار اختالف معني

 صد صبرزرددر٧۵عصاره  : Alo. زمان ايجاد زخم= روز صفر
  
  
  
  
  
  
  

  
 بر بهبود زخم درصد٧۵ و ۲۵ اثر موضعي ژل صبرزرد :۳شکل 

در  )درصد۲۵عصاره (هاي درمان  درصد بهبود زخم در گروه. برشي
 با گروه كنترل ۱۲ و ۱۰، ۸در روزهاي ) درصد۷۵عصاره ( و ۱۲روز 

  ).>۰۵/۰P(داد نشان ی دار اختالف معني
  اره صبرزردعص : Alo .زمان ايجاد زخم= روز صفر
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 x مساحت زخم در روز

 مساحت زخم در روز اول
 =درصد زخم 

x : گيري شده است روزي که مساحت زخم اندازه.  
 ۱۰۰ –زخم درصد =  بهبودي درصد
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  بحث
موجب تسریع در  صبرزردژل نتایج این تحقیق نشان داد که     

صـحرایی شـد و    مـوش     نوع برشـی در    جلديروند بهبود زخم    
 زمان ترمیم  و تقریباً بود   ژل موثرتر    درصد75این اثر در غلظت     

ــه 16را از حــدود   درصــد40روز کــاهش داد کــه معــادل  10 ب
مطالعـات  نتـایج  عه بـا   مطال این .استبوده  کاهش دوره بهبودي    

که تجویز موضعی عـصاره       چنان ،)7و4و3(دیگر مشابهت دارد    
ــه    ــرگ دوگونـــ ــام بـــ    و Aloe ferox Millerتـــ

 Aloe arborescens Miller  موجب تسهیل ترمیم زخم برشـی
 در این مطالعـه از     البته .شده بود در موش صحرایی و خرگوش      

 از کار مـا  عصاره کامل برگ گیاه و با روش استخراج متفاوتی  
). 7(عمل شده و بر روي محـل زخـم بخیـه انجـام شـده اسـت               

تجویز موضـعی صـبرزرد موجـب    نشان داد که  Davisهمچنین  
شـود   مـی  در موش    (excisional)هاي حذفی    کاهش قطر زخم  

ــشانHeggersهمچنــین مطالعــه ). 3( ــ  ن درت دهنــده افــزایش ق
 اي مطالعـه البته  ). 4 (بودکشش زخم حذفی در موش صحرایی       

 تجویز موضـعی  داده است که  نشان   ن نیز انساهاي   زخمبر روي   
هـاي   مـالك  بهبـود  موجـب ن صبر زرد بر زخم بستر بیمـارا      ژل  

 شـدن  بـسته  زمـان  وح ترش تورم، قرمزي، کاهش درمانی شامل
 بـه  یـن گیـاه نـسبت   ل اکـه ژ  ضـمن آن . شـود  مـی  زخـم  کامـل 

زرد در  صـبر ). 12(اسـت    تر هزینه کم و موثرتر ایج ر يها درمان
 باعث بهبود جریـان خـون مـویرگی پوسـتی،       ع دو سوختگی نو 

هـاي   هـا و کـاهش چـسبندگی گلبـول        کاهش نفوذپذیري ونول  
عالوه بر این ژل آن اثـرات ضـدالتهابی داشـته و       . شود سفید می 

  ).13(کند  ترمیم زخم را تسریع می
م تـاثیر ژل گیـاه صـبر زرد در تـرمیم            عـد مطالعـاتی   در  البته  

ژل نـشان داد کـه     Schmidt  مطالعه .ش شده است  گزارها   زخم
الت ک ژینکولوژیک مـش ی که متعاقب جراحیدر زنانصبرزرد  

). 8 (ه اسـت  موجب تاخیر در بهبـود زخـم شـد    ،ترمیمی داشتند 
صبرزرد بر جراحات پوستی ناشـی از گـاز خـردل       ژل  همچنین  

 اگرچـه اثـر آن قابـل        .اثـر اسـت    گرده بی  در مقایسه با کرم گل    
مطالعـه  در یـک    ). 10(ا کرم سیلورسولفودیازین است     مقایسه ب 

در مورد اثر صبرزرد گزارش شـد کـه تجـویز موضـعی آن بـر              
همچنـین ممکـن اسـت بـر      . آسیب ناشی از تشعشع موثر نیـست      

هاي جنسی موثر باشد، اگرچه اثر آن بـر          هرپس و پسوریازیس  
در مورد اثر صبر زرد بر ترمیم ). 2(ترمیم زخم نامشخص است     

کـه در یـک      چنان .نظر کامل وجود ندارد    ها نیز اتفاق   گیسوخت
 ذکر شد که ژل صبر زرد ممکـن      ،عمل آمده  هبررسی مروري ب  

یک . )14 ( موثر باشد یک و دو فقط در سوختگی درجه،است
گیري خاص در این مطالعات  علت ناتوانی در ترسیم یک نتیجه

ــ ــصوالت    هب ــاوت در مح ــطه تف ــصاره (واس ــا ع ــایج ) ژل ی و نت
  .باشد گیري شده می اندازه) عوامل(

اگرچه مکانیسم اثر صبرزرد بر بهبود زخم جلدي نامشخص   
اســت، مطالعــات فارمــاکولوژیکی خــصوصیات ضــدالتهابی و  

ژل ). 15و7(دهـد   اثرات ضـدباکتریایی ایـن گیـاه را نـشان مـی           
صــبرزرد ســبب تــسریع تــرمیم بافــت و توقــف درد و التهــاب،  

ــی   ــستم ایمن ــت سی ــیتحریــک و تقوی ــود   م ــایج ). 16و2(ش نت
زرد بـر بهبـود زخـم و    ر در ارتباط با اثـر صـب  in vitroمطالعات 

یک توضیح ممکن . رسد نظر می متناقض به یگاهتکثیر سلولی   
 در .تواند این باشد که شیره گیاه اثرات سیتوتوکـسیک دارد   یم

 ).2( سبب افزایش رشد سلول شود ،که ژل ممکن است حالی

  گيري نتيجه
 ژل صـبرزرد موجـب پیـشبرد     کـه ین تحقیق نشان داد  نتایج ا 

شود و مدت تـرمیم را    ترمیم زخم برشی در موش صحرایی می      
واسـطه تفـاوت    ه بـا وجـود ایـن بـ    .کاهد یدرصد م40حدود در  

ــسان    ــرمیم زخــم در حیوانــات آزمایــشگاهی و ان ) 1(فرآینــد ت
نیازمند بررسی بیشتر در رابطه با اثر ترمیمی صـبرزرد بـر بهبـود           

 .هاي جراحی در انسان هستیم ها و زخم ریدگیب

  قدرداني تشكر و
. دکتراي عمـومی بـود  نامه جهت اخذ  ل پایانحاصمقاله  این  
مـساعدت مـدیریت محتـرم گـروه و          وسیله از همکاري و    بدین

سمنان آقایان دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات فیزیولوژي 
انجـام ایـن    عباسـعلی وفـایی در      دکتـر   پور و    دکتر علی رشیدي  

  .نماییم تشکرمی تحقیق
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