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خالصه
سابقه و هدف :عوامل بسیار زیادی در سرعت و چگونگی روند ترمیم زخم موثرند .از اهداف علوم پزشكی ،ترمیم زخم در زمان کوتاه با کاهش عوارض جانبی است؛ ازآنجائیكه تاثیر
و مكانیسم عملكرد کبر بر ترمیم زخم دهانی شناخته شده نیست لذا در تحقیق حاضر برای اولین بار اثر عصاره هیدروالكلی این گیاه در ترمیم زخم دهانی موش بررسی شده است.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی  96سر موش نر از نژاد ویستار ،در محدوده وزنی  212-122گرم مورد استفاده قرار گرفته است که شامل  6گروه بوده و به دو گروه مستقل 1
و 22روز تفكیک شده و هر دسته شامل  9گروه با دوز  922 mg/kg،122 mg/kgو با آب مقطر می باشد .بعد از بیهوش کردن زخمی در سمت راست زبان ایجاد شد و پس از
کشتن موشها بررسی هیستوپاتولوژی ،مورفومتری و ایمونوهیستوشیمی صورت گرفت.
یافتهها :در بررسی ضخامت اپیتلیوم در گروههای  1روزه تیمار با کبر122 mg/kgو  922تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما میانگین ضخامت پاپیال و آستر مخاط نسبت به گروه
کنترل به ترتیب بیشتر وکمتر بود ( .)p>2/222میانگین تعداد عروق خونی و ماستسل  1روز به ترتیب در گروه اول و دوم ( )7/1±1/6 ،1/9±1/9و ( )24/3±4/4 ،16/1±7/1بود
( .)p>2/222در حالیكه نتایج معنیداری از بررسی ائوزینوفیلها بدست نیامد .در بیان نیتریک اکسید سنتتاز ( )Nitric oxide synthases=INOSاختالف معنیداری بین
نتیجه گیری :نتایج مطالعه نشان داد که عصارهکبر با افزایش ضخامت پاپیالی اپیتلیوم ،کاهش ضخامت آستر مخاط ،افزایش تعداد عروق خونی ،افزایش تعداد ماستسل و کاهش
بیان  INOSمیتواند در ترمیم زخم دهانی موش آزمایشگاهی نقش داشته باشد.
واژههای کلیدی :ترمیم زخم ،عصارهکبر ،موش آزمایشگاهی ،ماستسل ،ائوزینوفیل.

مقدمه
بافت بعد از آسیب است .انجمن ترمیم زخم تعریف دقیق تری به صورت ترمیم"

از ایجاد خلل در یكپارچگی بافت دهانی و از بین رفتن اپیتلیوم سطحی ،درد و

تخریب ساختمان آناتومیكی و عملكردی بافت" برای زخم بیان کرده است(.)2

ناراحتی ایجاد شده که بر زندگی روزانه تاثیر بسزایی دارد ،از این رو استفاده

عوامل بسیار زیادی در سرعت و چگونگی روند ترمیم زخم از جمله اندازه زخم،

موضعی از داروهایی با خاصیت ضدالتهابی ،ضد باکتریایی و داروهای بیحسی

ذخیره خونی محل ،وجود اجسام خارجی و میكروارگانیسم ها ،سن ،وضعیت

جهت تسریع درمان وجود دارد .در دههای اخیر در بسیاری از کشورها به ویژه

سالمت و تغذیه بیمار موثر هستند( .)1ترمیم زخم فرآیند پیچیده ای است که در

کشورهای پیشرفته استفاده از گیاهان و فراوردههای گیاهی جهت درمان و تسریع

پاسخ به زخم شروع شده و تا اصالح بافت آسیب دیده ادامه مییابد و توسط

ترمیم زخمها رواج یافته است .امروزه گیاهان دارویی به دلیل کاهش زمان و اثرات

آبشاری از وقایع سلولی و مولكولی رخ می دهد و شامل هموستاز ،التهاب ،ترمیم و

درمانی ،مورد توجه مردم در صنعت پزشكی و دارو قرار گرفته اند ( .)4از اهداف

بازسازی است .در فرآیند ترمیم ،سلولهای آماسی حاد و مزمن ،عروق خونی و

علوم پزشكی ،ترمیم زخم در زمان کوتاه با کاهش عوارض جانبی است؛ بنابراین

لنفی ،سایتوکاینها ،فاکتورهای رشد و عوامل تولیدکننده کالژن و ماتریكس

شناسایی ترکیبات جدید طبیعی برای تسریع روند بهبود زخم حائز اهمیت

متالوپروتئیناز و مهار کنندههای آن نقش دارند که به محض شروع ایجاد زخم

میباشد .گیاه کبر دارای ترکیبات شیمیایی فراوانی است که از مهمترین آنها

آبشاری از فرآیندهای سلولی جهت ترمیم آغاز می گردد( .)1از رایج ترین زخمهای

میتوان به کوئرستین ،روتین ،کامفرول ،الكالوئید ،کمپسترول ،بتاسیتوسترول

دهانی که همواره در معرض ابتال به آن می باشیم میتوان به زخمهای بوجود

واستیگماسترول اشاره کرد (6و )1که در مجموع نقش آن در ترمیم زخم بدلیل

 این مقاله حاصل پایان نامه معصومه تاجیک دانشجوی رشته دندان پزشكی و طرح تحقیقاتی به شماره  3442221دانشگاه علوم پزشكی بابل می باشد.
*مسئول مقاله :دکتر فریده فیضی
E-mail: faridehfeizi@yahoo.com
آدرس:بابل ،دانشگاه علوم پزشكی ،پژوهشكده سالمت ،مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولكولی .تلفن222 -91233136 :

] [ DOI: 10.22088/jbums.18.12.33

ترمیم زخم که التیام نیز نامیده می شود به معنی بازسازی ساختار و عملكرد

آمده بر اثر تروما و زخمهای آفتی عود کننده یاد کرد( .)9در زخمهای دهانی پس

] [ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07

گروه اول  1روز و کنترل مشاهده شد  .p=2/22درگروههای ده روز هیچ اختالف معنیداری بدست نیامد.
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ارزیابی هیستوپاتولوژیكی عصاره هیدروالكلیکبر...؛ معصومه تاجیک و همكاران

وجود کوئرستین مطرح میشود ( .)1فالونوئیدها از آنتیاکسیدانهای قوی هستند

عصاره هیدروالكلی به منظور عصاره گیری ،ساقه و برگ خشک شده گیاه کبر

که اثرات مهمی را در بیولوژی سلولی دارند .آنها دارای اثرات ضدالتهابی ،ترمیمی،

توسط دستگاه خرد کننده پودر شده و  222گرم از پودر گیاه درون ارلن یک لیتری

سیتوتوکسیک ،آنتیاکسیدانی بوده و در عملكرد آنزیمها موثر هستند(.)7

ریخته و به الكل اتیلیک  71درصد اضافه شد ،به گونهای که سطح پودر را پوشاند.

کوئرستین یک نوع فالونوئید است که نخستین بار در بلوط شناسایی گردید .این

بعد از  71ساعت محلول صاف شده و سپس محلول صاف شده توسط دستگاه

فالونوئید دارای خواص ضدالتهابی ،ضدانعقاد ،ضد باکتری ،ضدفشار خون و

تقطیر در خأل در دمای  12درجه سانتیگراد و سرعت چرخش  72دور در دقیقه تا

آنتی آتروژنیک است.گیاه کبر بیشترین مقدار کوئرستین را نسبت به سایر گیاهان

 2/9حجم اولیه تغلیظ شد(.)22

دارد (8و .)7مطالعات مختلفی در ارتباط با ترمیم زخم پوستی با عصاره گیاهان

نمونهگیری و مطالعات هیستوپاتولوژیكی :انجام مطالعات آسیب شناسی بافتی در

مختلف و از طریق بررسی رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین انجام شده

سه مورد صورت پذیرفت ،در زمینه اول درصد برخی از سلولهای درگیر در

است(22و.)3

روندهای التهابی (ماستسلها،ائوزینوفیلها) ،در زمینه دوم بررسی ایمونوهیستوشیمی

اما تاثیرعصاره هیدروالكلی کبر بر ترمیم زخم دهانی موش آزمایشگاهی

و در زمینه سوم بررسی هیستومورفومتری ضخامت اپی تلیوم ،تعداد عروق خونی و

بررسی نشده است Amiri .وهمكاران اثر ترمیمی عصاره گیاه کبر را بر زخم

شدت ارتشاح التهابی ،تعیین شد .جهت بررسیهای مولكولی و مطالعات

پوستی آلوده شده به باکتری مورد بررسی قرار دادند نتایج مطالعه ایشان بیانگر

هیستولوژی و ایمونوهیستوشیمی پس از  1و  22روز موشها به طریقه آسان

افزایش تشكیل بافت گرانوالسیون و ضخامت بیشتر اپیدرم در گروه تیمار نسبت

کشته شده و از هر گروه نمونه برداریهای الزم به عمل آمد (.)4

به گروه کنترل بود( .)9از آنجا که مكانیسم دقیق عملكرد کبر شناخته شده نیست.

در بررسی هیستولوژی نمونههای مخاط دهان موش در هر گروه بالفاصله در

لذا در مطالعه حاضر برای اولین بار تاثیر عصاره هیدروالكلیکبر بر ترمیم زخم

فرمالین  %22قرار گرفته و به مدت  48ساعت بعد از فیكس شدن در جهت طولی

دهانی موش بزرگ آزمایشگاهی را با روش هیستولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی

و بزرگترین سطح مقطع برش زده شده و سپس قالبگیری و در بلوکهای پارافینه

بررسی گردید .شاید بتوان از نتایج حاصل از تحقیق در آینده جهت تسریع ترمیم

به کمک دستگاه میكروتوم برشهایی به ضخامت  4-1میكرون زده شد که به

زخم دهانی انسان و کار آزمایی بالینی استفاده کرد.

ترتیب برای رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین ،تولوئیدین بلو (شناسایی ماست-
سل) ،کنگورد(شناسایی ائوزینوفیلها) ،ایمونوهیستوشیمی()Anti iNOS
(ارزیابی رادیكال آزاد نیتروژن) در محل زخم جهت مقایسه تغییرات بافتی مورد

مواد و روشها

بررسی قرار گرفت .جهت بررسی ماستسلها و ائوزینوفیلها ابتدا اسالیدهای

دانشگاه علوم پزشكی بابل میباشد .در مجموع شیامل  6گیروه میوش نیر از نیژاد

 x40در  1فیلد میكروسكوپی( )21و جهت ارزیابی ائوزینوفیلها در  4فیلد

ویستار در محدوده وزنی  122-212گرم میباشد که به  1دسته مسیتقل پینج روز

میكروسكوپی با  x40و میانگین آنها به عنوان تعداد در نظر گرفته شد .با رنگ

وده روز تفكیک شدهاند و هر دسته خیود شیامل  9گیروه مسیتقل بیه شیرح زییر

آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین و هیستومورفومتری ضخامت اپیتلیوم (فاصله الیه

می باشد:

بازال تا کراتین سطحی) بررسی شد .ابتدا تصاویری با  x 22از اپیتلیوم سطحی

گروه تجربی  :2شامل زخم با تیمار دوز  mg/kg 122عصاره کبر

گرفته شد و تصاویر به نرم افزار Motic plus2 [Micro optic Inductrial

گروه تجربی  :1شامل زخم با تیمار دوز  mg/kg 922عصاره کبر

] Group coمنتقل شده ودر  9ناحیه از الیه بازال تا کراتین سطحی اندازهگیری

گروه تجربی  :9زخم با تیمار آب مقطر (کنترل منفی)

شد و میانگین آن به عنوان ضخامت اپیتلیوم در نظر گرفته شد .برای بررسی

در هر گروه  6سرموش جهت ارزیابیهای مولكولی و بافت شناسی زخیمهیا میورد

 iNOSدر صورت عدم رنگ پذیری سیتوپالسم سلولهای اپیتلیالی و یا در

استفاده قرار گرفت،

صورتیكه کمتر از  %11رنگ پذیر باشند منفی و بیشتر از  %11مثبت در نظر گرفته

حیوانات و روش ایجاد زخم :در این مطالعه تجربی  96سر موش نر مورد اسیتفاده

شد ( .)12کنترل مثبت کارسینوم مجرایی پستان و کنترل منفی حذف آنتی بادی

قرار گرفته است .حیوانات در شرایط دمایی  19±1درجه سانتیگراد و رطوبت %12

اولیه بود .پس از جمع آوری دادهها نتایج مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند.

وسیكل  21ساعت روشنایی ی تاریكی با تغذیه نامحدود و آب شهری در قفسهای

اطالعات با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 28و آزمونهای One Way

مجزا نگهداری شدهاند .موشها به کمک ترکییب داروییی شیامل کتیامین ،زایلین

 ANOVAو  T-Testمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و  p<2/21معنیدار

بیهوش شده و پس از استریل کردن ناحیه مورد نظر به کمک پنس و قیچی وتیی

در نظر گرفته شد.

و عمق  4±2میلیمتر به صورت برداشت کامل ضخامت مخاط (برداشیت اپیتلییوم
تا بافت عضالنی زیرین) ایجاد شد .در گروه تیمار روزانه به مدت  22روز ،یک بیار

یافته ها

122و  922میلی گرم به وزن رت عصاره کبر بر روی زخمهای دهیان بیه صیورت

یافتههای رنگ امیزی تولوئیدین بلو :در بررسی گروههای روز پنجم میزان تراکم

گاواژ استعمال شد.

ماستسلها در گروه اول نسبت به گروههای دوم و سوم افزایش معنیداری داشته

تهیه عصاره هیدرو الكلی کبر :به منظور عصاره گیری ،ابتدا ساقه و برگ گیاه کبر

است ( .)p<2/222بیشترین تراکم ماستسلها در گروه کبر با دوز122 mg/kg

جدا و در شرایط سایه و دمای  11درجه سانتیگراد خشک شد .در روش تهیه

مشاهده شده است .در گروههای ده روز نیز اختالف معنیداری بین گروههای یک

] [ DOI: 10.22088/jbums.18.12.33

بیستوری بر روی سمت راست مخاط زبان هر موش زخمی به طول  9±2میلیمتر

] [ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07

این مطالعه تجربیی–آزمایشیگاهی میورد تاییید کمیتیه اخیالق در پیژوهش

میكروسكوپی با  x22مشاهده شدند و نواحی با بیشترین تراکم ماستسلها با
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و دو با گروه کنترل وجود داشته ( )p<2/222ولی در بین گروههای یک و دو

جدول  .2میانگین تراکم ماست ها ،تراکم عروق خونی و ضخامت اپیتلیوم ،پاپیال،

اختالف معنی دار نبوده است .بیشترین تراکم ماستسلها در گروه کنترل مشاهده

بافت آستر همبند (میكرومتر)

شده بود (جدول ( )2شكل 1و.)2
کنترل

گروه یک

گروه دو

1

*16/1±7/1

24/3±4/4

23/1±1/8

22

21/1±4/2

29/2±4/2

11/3±3/6

1

1/9±1/9

*7/1±1/6

6/6±2/8

22

6/1±1/2

1/3±1/2

6/3±2/2

پنجم ،رنگ آمیزی تولوئیدین بلو( :A .)×22گروه تیمار با کبر :B ،122 mg/ml

1

**979/92±6/28

122/14 ±4/32

222/22±9/84

گروه تیمار با کبر  :C ،922 mg/mlکنترل

22

999/47±9/33

122/41±3/49

112/73±9/21

1

**2318/11±22/69

**1641/11±14/12

4227/48±91/27

22

1792/62±212/91

9431/32±41/41

1221/11±22/44

ماستسلها(روز)

تراکم عروق خونی(مصرف)

شكل  .2مقطع بافت مخاط دهان موش صحرایی بزرگ ،تراکم ماست سل ،روز

ضخامت پاپیال(روز)

بافت آستر همبند(روز)

**p<2/222،* p<2/21

C

A

B

شكل  .1مقطع بافت مخاط دهان موش صحرایی بزرگ،تراکم ماست سل،
روزدهم ،رنگ آمیزی تولوئیدین بلو( :A .)×22گروه تیمار با کبر :B ،122 mg/ml

یافتههای رنگ آمیزی کنگورد :در بررسی میكروسكوپی انجام شده جهت
اندازهگیری تراکم ائوزینوفیلها تنها در دو نمونه روز پنجم سلولهای ائوزینوفیل
به تعداد  1تا  9عدد در هر اسالید مشاهده شد و در سایر اسالیدها دیده نشدند

شكل  .4مقطع بافت مخاط دهان موش صحرایی بزرگ ،تراکم عروق خونی ،روز
پنجم ،رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین(.)×42

(شكل.)9
یافتههای رنگ آمیزی هموتوکسین-ائوزین
از لحاظ بررسی تراکم عروق خونی :در بررسی گروههای پنج روز بیشترین تراکم

بررسی ضخامت اپیتلیوم

عروق در گروه دوم دیده شد .بین گروههای ییک و دو اخیتالف معنییدار بیوده و

میزان پاپیالها در روز پنجم در گروه اول که با کبر  122 mg/kgتیمار شده

تراکم عروق خونی بیشتری در گروه دوم ،کبر با دوز 922 mg/kgنسبت به گیروه

بودند نسبت به گروه دوم و سوم افزایش معنیداری نشان داد ( .)p<2/222این در

اول مشاهده شد .در گروههای ده روز هیچ اختالف معنیداری بدست نیامده اسیت

حالی است که در روز دهم در بین گروهها اختالف معنیداری مشاهده نشده است.

(جدول ( )2شكل.)4

در گروه کنترل در میزان پاپیالها بین روزهای پنجم و دهم اختالف معنیدار بوده

] [ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07

گروه تیمار با کبر  :C ،922 mg/mlکنترل

 p<2/222اما در گروههای اول و دوم معنیدار نبوده است  .p>2/21در ترمیم
بافت آستر مخاط (بافت همبند اپیتلیوم) در گروه سوم (کنترل) نسبت به
اختالف معنیدار بوده است ( .)p<2/222این امر نشان دهنده این است که
عضالت زیر این نواحی در گروههای اول و دوم کامال ترمیم شده است و تا
نزدیكی سطح کشیده شده است (جدول ( )2شكل6و)1
یافته های رنگ امیزی :INOSاختالف آماری معنیداری در بیان درصد رنگ
پذیری سیتوپالسم سلولهای اپیتلیالی در میان گروه اول و سوم دیده شد.
شكل .9مقطع بافت مخاط دهان موش صحرایی بزرگ ،تراکم ائوزینوفیل با رنگ
آمیزی قرمز کنگودر روز پنجم ()×42

 p<2/222این در حالیست که در بین گروههای ده روز اختالف معنیداری
مشاهده نشد (جدول ( )1شكل.)7

] [ DOI: 10.22088/jbums.18.12.33

گروههای اول و دوم در روز پنجم عمق آستر مخاط بسیار زیاد میباشد و این
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ارزیابی هیستوپاتولوژیكی عصاره هیدروالكلیکبر...؛ معصومه تاجیک و همكاران

مكانیسم هیستوپاتولوژی تاثیر کبر در هیچ مطالعهای بررسی نشده است .تاکنون

C

B

A

مواد مختلفی به صورت مرهم زخمها تهیه و معرفی شدهاند که اغلب این مواد به
صورت ترکیبات گیاهی و گاهی شیمیایی بودهاند ولی هیچ کدام نتوانستهاند به
عنوان یک داروی مؤثر توصیه شوند .امروزه گرایش مجددی به مصرف گیاهان
دارویی به دلیل کم بودن عوارض سوء جانبی ،گوناگونی ترکیبات مؤثر موجود در
گیاهان ،توسعه صنایع وابسته به کشت گیاهان دارویی به وجود آمده است و در
حال حاضر نیز مواد اولیه موجود در آنها در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار

شكل .1مقطع بافت مخاط دهان موش صحرایی بزرگ ،تراکم عروق خونی ،روز
دهم ،رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین(  :A .)×42گروه تیمار با کبر mg/ml

میگیرد(.)9
مرحله التهاب بالفاصله بعد از ایجاد زخم آغاز میشود که هدف آن فراهم
کردن یک سد ایمنی بر علیه هجوم میكروارگانیسمها است .سلولهای التهابی

 :B ،122گروه تیمار با کبر  :C ،922 mg/mlکنترل

مختلفی در این مرحله مشارکت دارند اگرچه نقش اصلی در ترمیم زخم دهانی بر
عهده ماکروفاژها میباشد اما نقش و مكانیسم عملكرد ماستسلها و ائوزینوفیلها

A

B

شناخته شده نیست به طوریكه در این مطالعه اینگونه به نظر میرسد که ماست

C

سلها در روز پنجم عواملی ترشح میکنند که میتواند در ترمیم سریعتر زخم نقش
داشته باشد و تحریک کننده عملكرد ماکروفاژها باشد به عبارت دیگر در روز پنجم
بافت گرانوالسیون سریعتر از بافتهای دیگر تشكیل شده است اما در روز دهم کبر
باعث کاهش تراکم ماستسل ش ده و به نوعی فرایند ترمیم زخم به سمت کالژن
شكل .6مقطع بافت مخاط دهان موش صحرایی بزرگ،تراکم عروق خونی ،روز پنجم
،رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین(  :A .)×42گروه تیمار با کبر :B ،122 mg/ml

سازی بیشتر پیش میرود.
در بررسی رنگ آمیزی قرمز کنگو در دو نمونه گروه اول روز پنجم به تعداد
بسیار کم ائوزینوفیل دیده شد این مورد بیانگر آن است که ائوزینوفیلها در روند

گروه تیمار با کبر  :C ،922 mg/mlکنترل

معمول ترمیم زخم دهانی با عصاره کبر نقش چندانی ندارند به عبارت دیگر
جدول  .1درصد رنگ پذیری سیتوپالسم سلولهای اپیتلیالی در موش آزمایشگاهی

گروه
اول*
دوم
سوم*

اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد که ماستسلها و مدیاتورهای آزاد شده
از آنها نقش موثرتری در ترمیم زخم دهانی دارند .نتایج حاصل از این تحقیق
همچنان نشان داد سلولهای التهابی ماستسل در روز پنجم نسبت به گروه
کنترل به مراتب بیشتر بوده و منجر به آغاز سریعتر فاز ترمیمی طی روزهای
نخستین روند بهبودی شد سپس از تراکم سلولهای التهابی در گروه تیمار با

ضعیف( ،)-متوسط تا شدید()+

عصار کبر کاسته شده اما در گروه کنترل همچنان میزان تراکم این سلولها زیاد
میباشد .ماستسلها ،منبع مهمی از مدیاتورهای التهابی و سایتوکاینها به شمار
میآیند .این مدیاتورها ،تغییرات التهابی و عروقی را پیش میبرند (.)29
 Tellecheaو همكاران نشان دادند ماستسلها ،مسئول ترشح هیستامین
میباشند که بر مهاجرت فیبروبالستها و روند تكثیر سلولی موثرند ( .)24در
مطالعهای دیگر Csabaو همكاران به بررسی روند التیام زخم در موشهای فاقد

A

B

C

D

ماستسل با استفاده از دیمتیدین به عنوان یک انتاگونیست رسپتور ،H1دریافتند
که این ماده با جلوگیری از آزاد شدن هیستامین ،در روند التیام زخم اختالل ایجاد

ایمونوهیستوشیمی بیان ( )inosدر روز پنجم ( :A .)×22گروه تیمار با کبر

روند طبیعی التیام زخم ضروری میباشد( .)21یافتههای بدست آمده در این

 :B ،122 mg/mlگروه تیمار با کبر  :C ،922 mg/mlکنترل منفی :D ،کنترل مثبت

پژوهش از جهت بررسی تراکم سلولهای التهابی با یافتههای این محققین
همخوانی داشته است و میتوان افزایش تعداد ماستسلها در نمونههای تیمار در
روز پنجم پس از ترمیم و سپس کاهش تراکم آنها در روز دهم را دال بر تاثیر

از نتایج بالینی و پاتولوژی مطالعه حاضر به نظر میرسد که عصاره کبر با دوز

مثبت این گیاه در روند التیام بخشی و موثر در فاز التهابی ترمیم زخم دانست .از

 122 mg/kgمیتواند بر ترمیم زخم دهانی در موش آزمایشگاهی موثر باشد.

آنجا که کبر دارای ترکیباتی همچون ،کوئرسنین ،روتین ،کامفرول و آلكالوئیدها

این مطالعه اولین بار در ترمیم زخم دهانی در موش آزمایشگاهی انجام شدهاست و

میباشد ،نتایج بدست امده دور از انتظار نمیباشد .فالونوئیدها آنتی اکسیدانهای

] [ DOI: 10.22088/jbums.18.12.33

شكل  .7مقطع بافت مخاط دهان موش صحرایی بزرگ ،رنگ آمیزی

مینماید .در نتیجه بیان داشتند که فعالیت ماستسلها و آزاد شدن هیستامین در

بحث و نتیجه گیری

] [ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07

<%2/11
4
2
-

>%2/11
1
1
6

عملكرد اصلی آنها در واکنشهای ازدیاد حساسیت و آلودگی انگلی بوده است .بر
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قوی هستند که دارای اثرات مهمی در بیولوژی سلولی هستند و دارای خواص

وتری ترپنوئیدها انقباض زخم و اپیتلیزاسیون را افزایش میدهند( .)12در مطالعه

ضدالتهابی میباشند ( Dweck .)24نشان داد که گیاهانی که دارای خاصیت ضد

حاضر میتوان بیان کرد که نتایج بدست امده در زمینه اپیتلیومزایی ،هم راستا با

التهابی میباشند دارای سطح باالیی از فالونوئیدها هستند( .)26کوئرستین یک

یافتههای مطالعه  ،Kumarاحتماال ناشی از حضور فالونوئیدها میباشد.

فالنوئید می باشند که گیاه کبر بیشترین مقدار کوئرستین را نسبت به دیگرگیاهان

 Gunes Bilgiliو همكاران در مطالعه ایی بر التیام زخم پوستی در رت بیان

دارد ( Azaizeh .)8و همكاران طی مطالعه ای نشان دادند کوئرستین (فالو

داشتند اپیتلیوم س ازی و افزایش کالژن زخم در گروههای تجربی نسبت به گروه

نوئید) دارای فعالیت ضد التهابی است و سبب مهار ترشح هیستامین و دیگر

کنترل افزایش قابل توجهی داشته است .این در حالی است که فیبروبالست ها نیز

میانجی های التهابی می شود ( Ruiz .)27وهمكاران نشان دادند ،کوئرستین که

افزایش معنیداری در این گروههای تجربی داشتهاند ( .)12همچنین مطالعه روی

یک نوع فالونوئید است ،باعث مهار بیان سیتوکینهای التهابی می شود و در

گیاه حنا نشان داد که عصاره اتانولی حنا که حاوی ترکیباتی همچون بتاسیتوسترول

نتیجه التهاب را تضعیف میكند (.)28

و الكالوئیدها می باشد ،بر روند التیام تاثیر بسزایی داشته و سبب میزان باالیی از

خط دفاعی دیگر ،بستر عروقی زیر مخاطی میباشد که یونهای بیكربنات

انقباض زخم ،کاهش در دوره اپیتلیزاسیون ،قدرت باالی انسجام بافتی ،افزایش

ریز مغذی و اکسیژن را برای سلولهای مخاطی فراهم کرده و فراوردههای

قابل توجه در وزن بافت گرانوله شده است که الكالوئیدها با اثرات قوی

متابولیكی سمی را پاک سازی میکنند .این شبكه عروقی در بهبود سریع زخمهای

فیزیولوژیكی را دلیلی بر موثر بودن حنا بر التیام زخم دانستند(.)23

مخاط موثر می باشند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان از افزایش عروق خونی در

یافته بدست امده از مطالعه حاضرنشان داد در ترمیم بافت آستر مخاط (بافت

گروه تیمار با کبر دوز  mg/kg922در روز پنجم دارد که این نتیجه احتماال التیام

همبند زیر اپیتلیوم) در گروه کنترل نسبت به گروههای تیمار با عصاره کبر در روز

بخشی گیاه کبر را نشان میدهد Asadbe .و همكاران ،افزایش خون رسانی و

پنجم عمق آستر مخاط بسیار زیاد و این اختالف معنیدار بوده است .این امر نشان

اکسیژن رسانی به محل زخم از طریق گشاد نمودن عروق را یكی دیگر از عوامل

دهنده این است که عضالت زیر این نواحی در گروههای تیمار با عصاره کبر

موثر در روند التیام زخم دانستند ( )22و نتایج حاصل از تحقیق ما با یافتههای این

کامال ترمیم شده است و تا نزدیكی سطح کشیده شده است .همچنین ترکیبات

محقیقن مطابقت دارد.

موجود در این گیاه رشد فیبروبالستها را افزایش داده و زمینه را برای تسریع روند

افزایش رگزایی سرعت التیام زخم را افزایش میدهد .زیرا به دنبال افزایش

بهبود زخم فراهم میکند.

سرعت رسیدن به فاز تكثیر در ترمیم زخم است( .)23نتایج حاصل از این تحقیق

تعداد ماستسلها ،افزایش تعداد عروق خونی ،افزایش ضخامت پاپیال وکاهش

نیز بیانگر این موضوع می باشد .بررسیهای آسیب شناسی نشان دهنده افزایش

ضخامت آستر مخاط ،کاهش بیان نیتریکاکسایدسنتاز میتواند در روند ترمیم زخم

ضخامت اپیتلیوم در محل ترمیم در نمونههای تجربی نسبت به نمونههای کنترل

دهانی در موش آزمایشگاهی موثر باشد و دوز 122 mg/kgعصاره کبر موثرتر از

است .این اختالف اگرچه معنیدار نمی باشد ولی این امر احتماال دال بر تاثیر

دوز 922 mg/kgآن بوده است.

مثبت این عصاره بر روند ترمیم میباشد .انقباض سریع زخم و تشكیل اپیتلیوم
یک عامل موثر در التیام است و اولین هدف در ترمیم زخم ،بسته شدن سریع آن
است .ازدیاد ضخامت اپیتلیوم که به دلیل ازدیاد تكثیر سلولهای فوق صورت

تقدیر و تشكر

پذیرفته تحت تاثیر عصاره کبر میباشد .از لحاظ تشكیل پاپیالها وطول آنها نیز

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی بابل جهت

بررسیهای میكروسكوپی نمونههای تیمار در گروههای پنج روزه سرعت بیشتری

حمایت از این تحقیق و همچنین از همكاری کارشناس آزمایشگاه آقای شیخزاده

نسبت به نمونههای دیگر نشان داد Kumar .و همكاران نشان دادند فالونوئیدها

تشكر و قدردانی میگردد.

] [ Downloaded from jbums.org on 2023-01-07

رگزایی بافت گرانوله زیاد میشود وعمق بافت گرانوله نشان دهنده باال رفتن
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Many factors affect the speed and quality of wound healing. One of the
purposes of medical sciences is wound healing in a short time with reduced side effects, since the effect and
mechanism of action of Capers extract is not known on oral wound healing, this study was conducted to investigate the
effect of the extract of this plant for the first time in oral wound healing in mice.
METHODS: Thirty-six adult male wistar rats weighing approximately 150-200 g each were used in the present study.
We have 2 main groups, first group sacrificed at 5 days and second group at 10 days. Each of the groups was randomly
subdivided into three subgroups as following: 1.rats treated with 200 mg/kg dosage, 2.rats treated with 300 mg/kg
dosage, 3. Control groups (treated with distilled water), and each group contains 6 rats. After anesthesia wound was
placed on the right side of dorsal surface of the tongue and the time of sacrifice histopathological examination,
morphometry and immunohistochemistry was performed.
FINDINGS: After 5 days; Histopathological studies showed inflammatory cells (mast cells) count in treatment group
with 200 mg/kg extraction dosage and blood vessels count in treated groups with 300 mg/kg was significantly higher
than control groups. Result showed new epithelium is thicker in treated groups is higher compare to control group but it
was not statistically significant although papillae thickness was significantly higher and lamina properia was lower in
treatment groups. Results from immunohistochemistry showed significant lower nitric oxide synthase in treated group
with 200mg/kg. Results after 10 days: results showed no significant results.
CONCLUSION: Capers extract by increasing the thickness of the epithelium papillae, reducing the thickness of the
lining, increasing the number of blood vessels, increasing the number of mast cells and reduced expression of Nitric
oxide synthases (INOS) can be involved in wound healing, oral rats.
KEY WORDS: Wound Healing, Capers Extract, Rats, Mast Cells, Eosinophil.
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