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زمینه و هدف :از فنیتوئین ســدیم به شــکل معمول در درمان زخم اســتداده میشــود .ﺗأثیرات ﺗرمیمی آلوورا هم با
افزایش ماکروفاژها و فیبروبالسـتها با افزایش ﺗولید کالژن و پروﺗئوگلیکانها باعث ﺗسـری بهبودی زخم میشود .این
مطالعه با هدف بررســـی اثرات پماد فنیﺗوئین  ،%8ژل آلوئه ورا ،ژل رویال و عســـل بر ﺗرمیم زخم پوســـتی در مدل
ﺣیوانی خرگوش صورت گرفت.
مواد و روشها :این مطالعه روی  1خرگوش با  11زخم پوستی صورت گرفت .پماد فنیﺗوئین  ،%8ژل آلوئهورا ،ژل
رویال و عسل در چهار زخم استداده شد و یک زخم دیگر به عنوان شاهد بدون دارو در نظر گرفته شد .محل پانسمان
مواد به شکل مرب کای عوض میشد .مطالعه ماکروسکوپی در روزهای  83 ،88 ،4 ،8و  81پس از ایجاد زخم و مطالعه
هیستوپاﺗولوژی در روزهای  81و  88از محل زخمها صورت گرفت.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشــان داد که در روز  4و  88در گروههای ژل آلوئهورا ،ژل رویال و عســل مســاﺣت زخم
نسبت به گروه فنیﺗوئین دارای اختالف معناداری ( )P˂ 1/11بودند که نشاندهنده کاهش سری ﺗر سطح زخم نسبت
به گروه فنیﺗوئین بوده اسـت .در روز  83پس از ﺟراﺣی سـطح زخم گروه عسل بهصورت کامل بستهشد و در روز 88
ﺗمامی زخمها در ﺗمامی گروهها به صـورت کامل ﺗرمیم شدند .همننین بررسیهای هیستوپاﺗولوژیکی در روزهای 81
و  88هیچگونه اختالف معناداری بین گروههای موردمطالعه نشــان ندادند و ﺗمامی زخمها در روز بیســتم بهصــورت
کامل ﺗرمیم شدند.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که پماد فنیﺗوئین  ،%8ژل آلوئهورا ،ژل رویال و عسل همگی ﺗأثیر خوبی در ﺗرمیم
زخم داشتهاند.

 .1مقدمه
ﺗرمیم زخم پس از آسیب به پوست ،شامل یک ارﺗباط گسترده بین
اﺟزای مختلف سلولی و بخشهای گوناگون پوست و ماﺗریکس
خارجسلولی آن است .در شرایط فیزیولوژیکی طبیعی ،ﺗرمیم و بازسازی

بخش عملکردی و محافظتی اپیدرم در ﺗرمیم زخم بسیار مؤثر است،
در ﺣالی که ﺗرمیم در بخشهای عمقیﺗر الیه درم ،کمتر و با ﺗأخیر
است و موﺟب ﺗشکیل بافت اسکار و از بین رفتن بخش قابلﺗوﺟهی از
ساختار اصلی و عملکردی پوست میشود .به همین دلیل میﺗوان برای
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سید آرمان رضوی و همکاران

ﺗکهستهای ،ائوزینوفیلها ،فیبروبالستها ،رسوب کالژن ،عروقزایی
ﺟدید و ﺗشکیل بافت اسکار ﺟدید میباشد .این عوامل نشان میدهند
ﺗأثیر فنیﺗوئین در ﺗرمیم سری و بازسازی زخم میﺗواند ناشی از ﺗکثیر
سری سلولها و بهکارگیری و ﺟایگزینی آنها در موض زخم باشد
البته افزایش کمی ،هم در ﺟمعیت فیبروبالستهای پوست هم در
شرایط آزمایشگاه دیده شده است .این خاصیت غیرممکن است که
ناشی از خاصیت مخدر فنیﺗوئین باشد با این ﺣال ممکن است با ﺗأثیر
مستقیم بر ﺗرشح ،سنتز و مهاﺟرت فیبروبالستها از طریق فاکتورهای
رشد مثل فاکتور ﺗنظیمکننده رشد پالکتی از ماکروفاژها و مونوسیتها
باعث ایجاد بافت گرانوله شود (.)4

ﺗسری روند التیام زخم و ﺟلوگیری از عدونت و ﺗأخیر در ﺗرمیم از مواد
مختلف در پوشاندن سطح باز زخم استداده کرد ( .)8از این رو مطالعه
ﺣاضر با هدف بررسی اثرات مقایسهای ژل رویال ،عسل ،ژل آلوئهورا و
فنیﺗوئین سدیم بر ﺗسری روند التیام زخم در مدل ﺣیوانی خرگوش
صورت گرفته است.
ژل رویال یک مکمل غذایی سنتی است که بهوسیله غدد فک
پایینی و زیرﺣلقی زنبورهای کارگر ﺗولید میشود و غذای اصلی ملکه
و الروها میباشد که ﺣاوی آب ( ،)31-31%پروﺗئین (،)9-84%
کربوهیدرات ( ،)3-84%اسیدچرب ( )4-89%و نمکهای معدنی (-6%
 )1.4و مقدار کمی ویتامین و پلیفنول است ( .)8ژل رویال دارای اثرات
آنتیباکتریال و آنتیاکسیدانی ،ضدﺗوموری و ضدالتهابی میباشد (.6
 .)8در مدلهای آزمایشگاهی ،ژل رویال باعث اﺗساع عروقی ،افزایش
خونرسانی به موض زخم و همننین باعث افزایش سرعت رشد
سلولی و ﺗمایز سلولها میشود.
آلوئهورا یک گیاه متعلق به خانواده سوسنیان است که ﺟزو گیاهان
شاداب کاکتوسمانند هستند و معموالً دو محصول متمایز دارند :یکی
شیرابه زردرنگ است که به عصاره آلوئهورا معروف است و دیگری
خمیری است که از بخش درونی برگ و پارانشیم منشأ میگیرد که
محل ذخیره مواد مغذی است و به ژل آلوئهورا معروف است که این ژل
شامل آب ( )%94.1و سایر مواد ( )%8.1مانند ویتامینهای محلول در
چربی ،مواد معدنی ،آنزیمها ،پلیساکاریدها ،ﺗرکیبات فنولی و اسیدهای
آلی است .آلوئهورا از زمانهای قدیم در ﺗرمیم زخم استداده میشده
است .آنزیمهای هیدرولیزکننده پروستاگالندین و برادیکینین در
آلوئهورا باعث کاهش التهاب و درد میشوند (.)1
عسل یک ماده دارای قند اشباع بهدستآمده از شهد ﺟم آوری
و فراوری شده ﺗوسط زنبور است که از قدیم در درمان و محافظت از
زخم استداده میشده است که شامل ( )%61گلوکز )%81( ،فروکتوز،
( )%1ساکاروز )%81( ،آب و مواد دیگر مثل اسیدآمینه ،ویتامین و
موادمعدنی میباشد .عسل عالوهبر ﺗأثیر محافظتی بر زخم ،اثر
آنتیباکتریالی هم دارد و همننین باعث افزایش ﺗحریک رشد بافتی در
مدل ﺣیوانی و آزمایشهای انسانی شده است (.)3
در سال  8963از فنیﺗوئین بهعنوان دارویی برای درمان ﺗشنج
استداده میشد ولی بعدها در اثر استداده بر روی ﺗعدادی بیمار مشخص
شد که این دارو باعث ﺗسری در ﺗرمیم زخمهای دهانی در برخی
بیماران شده است .در مطالعات بعدی ،ﺗأثیر فنیﺗوئین بر بهبود مؤثر
در زخمهای مزمن و زخمهای ناشی از ﺗروما به اثبات رسید .امروزه از
فنیﺗوئین بهعنوان یک داروی ارزان و در دسترس و مؤثر بر ﺗرمیم زخم
در سراسر ﺟهان استداده میشود ( .)3بیوپسی از زخمهای باز ﺗحت
درمان با فنیﺗوئین ،نشاندهنده ﺣضور بسیار زود سلولهای

 .2مواد و روشها
مطالعه پژوهشی ﺣاضر در بخش ﺟراﺣی و رادیولوژی دانشکده
دامپزشکی دانشگاه شهرکرد در زمستان  8693صورت گرفت.
این مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه با کد اخالق
 IR.SKU.REC.1397.554ﺗأیید شد و در طول مدت پژوهش،
ﺗمام ﺣقوق ﺣیوانات رعایت گردید.
تهیه ژل رویال
ژل رویال بهصورت طبیعی در کندوهای زنبورعسل ﺗوسط
زنبورهای کارگر ﺗولید میشود و از شرکت ﺗولید و پخش عسل
ایازی استان چهارمحالوبختیاری بهصورت خالص ﺗهیه شد.
تهیه عسل
عسل بهصورت طبیعی در کندوهای زنبورعسل ﺗوسط زنبورهای
کارگر ﺗولید میشود و از شرکت ﺗولید و پخش عسل ایازی
استان چهارمحالوبختیاری بهصورت خالص ﺗهیه شد.
تهیه ژل آلوئهورا
برگ گیاه آلوئهورا از فروشگاه محصوالت گیاهی بهصورت ﺗازه
ﺗهیه گردید و ژل آلوئهورا که در قسمت مرکزی برگ موﺟود
است ،با برش قسمت مرکزی استخراج گردید.
تهیه پماد فنیتوئین
این دارو در کارخانه داروپخش بهصورت ﺗجاری و با غلظت %8
ﺗولید میگردد که از داروخانهای در سطح شهر ﺗهیه گردید.
تهیه گونه حیوانی و شرایط نگهداری
در این مطالعه از  1قطعه خرگوش محلی با وزن ﺗقریبی 8
کیلوگرم و سن کمتر از  88ماه استداده گردید .این خرگوشها
به مدت  81روز در خانه ﺣیوانات دانشکده دامپزشکی دانشگاه
شهرکرد نگهداری شدند ﺗا با شرایط محیطی ﺟدید ﺗطابق یابند.
911
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صورت گرفت و در روز  88که خرگوشها با استداده از داروی
نمبوﺗال با دوز باال بهصورت انسانی کشته شدند از سمت دیگر
نمونهگیری انجام گرفت .نمونهگیری به صورﺗی بود که قسمتی
از بافت پوست بهصورت ﺗمامضخامت در لبههای زخم به نحوی
که شامل پوست سالم و آسیبدیده باشد ﺗوسط برش با اسکالپل
برداشته شوند و پس از شستشو با سرم فیزیولوژی ،در ظرف
ﺣاوی فرمالین بافر  81درصد به مدت یک هدته فیکس شد.
سپس ﺗوسط دستگاه میکروﺗوم مقاط  1میکرونی از این
نمونهها ﺗهیه و مورد رنگآمیزی هماﺗوکسلین -ائوزین قرار
گرفت .در مقاط ﺗهیهشده ،روند ﺗرمیم زخم از نظر
هیستوپاﺗولوژیک براساس التهاب ،بلوغ فیبروبالست ،بافت
گرانوله ،رگزایی ﺟدید ،ﺗشکیل مجدد اپیتلیال و نحوه آرایش
کالژن ارزیابی و امتیازدهی شدند.

خرگوشها در روز اول نگهداری برای انگلزدایی ﺗحت
دارودرمانی با داروی آیورمکتین ) (Ivermectin 1%با دوز 1.8
میلیگرم/کیلوگرم قرار گرفتند و دو هدته بعد نیز این درمان
ﺗکرار شد ( .)9در ﺗمام طول مدت نگهداری ،ﺣیوانات با پلت
ﺗغذیه گردیدند.
گروهبندی و انجام عمل جراحی
خرگوشها بهصورت ﺗصادفی به پنج گروه یکﺗایی ﺗقسیم شدند
که هر گروه ﺣاوی  81عدد زخم بود که در گروه  ،8گروه ،8
گروه  6و گروه  8بهﺗرﺗیب از پماد فنیﺗوئین سدیم ،ژل آلوئهورا،
ژل رویال و عسل استداده گردید و در گروه  1بهعنوان گروه
شاهد از هیچگونه دارویی استداده نگردید.
ابتدا خرگوشها با ﺗزریق عضالنی کوکتل محتوی داروهای
کتامین و آسپرومازین بهﺗرﺗیب با دوزهای  61و 1.8
میلیگرم/کیلوگرم بیهوش شدند ( .)81سپس موهای پشت
ﺣیوان ﺗراشیده و موض  ،اسکراب ﺟراﺣی شد .سپس پوست
ناﺣیه ستون فقرات هر ﺣیوان بهصورت ﺗمامضخامت و به شکل
کامال گرد با قطر  1میلیمتر و به فاصله  8سانتیمتر از یکدیگر
در پنج ناﺣیه و در دو طرف ستون فقرات ﺗوسط پانچ پوستی
برداشته شد .محل پانسمان مواد به شکل مرب کای عوض شد
ﺗا در هر محل یک بار یک ماده قرار بگیرد .سپس زخمها ﺗوسط
گاز استریل بانداژ و ﺣداظت شدند .مواد مذکور در محل زخم به
مدت هدت روز استداده گردید.

تجزیهوتحلیل آماری
برای ارزیابی دادههای ﺣاصل از اندازهگیری مساﺣت زخمها ،از
نرمافزار  Graph Pad Prismنسخه  1استداده گردید که در آن
آزمون آماری  One-Way ANOVAانجام گرفت .دادههای
هیستوپاﺗولوژیک با آزمون Nonparametric Kruskal-wallis
ارزیابی شدند .آنالیز آماری دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه 88
سطح معناداری ) (p<0.05انجام شد.

 .3یافته ها
نتایج ماکروسکوپیک ترمیم زخم
در روزهای  83 ،88 ،4 ،8و  81مساﺣت زخمهای ایجاد شده
در هر پنج گروه با استداده از عکسهای گرفتهشده و نرمافزار
 Digimizerاندازهگیری شد که نتیجه آن در نمودار  8آورده
شده است.
مساﺣت زخم روز  4در گروههای آلوورا ،ژل رویال و عسل
نسبت به گروه فنیﺗوئین بهطور معنیداری کمتر بود اما این
گروه با گروه کنترل شاهد ،اختالف معنیداری را به نمایش
نگذاشت .از طرفی گروههای آلوورا ،ژل رویال ،عسل و کنترل
شاهد با یکدیگر اختالف معناداری نداشتند.
مساﺣت زخم روز  88در گروههای آلوورا ،ژل رویال ،عسل
و کنترل شاهد نسبت به گروه فنیﺗوئین بهطور معنیداری کمتر
بود و از طرفی گروههای آلوورا ،ژل رویال ،عسل و کنترل شاهد
با یکدیگر اختالف معناداری نداشتند.
در روز  81ﺗمامی زخمها بسته شده بود و مساﺣت صدر بود.

ارزیابی
ارزیابی گروهها در دو سطح ماکروسکوپی و هیستوپاﺗولوژی
صورت گرفت.
ارزیابی ماکروسکوپی
در روزهای  83 ،88 ،4 ،8و  81پس از ﺟراﺣی ،محل زخمها
ابتدا به صورت ماکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفت و از نظر
ظاهر زخم مانند التهاب ،گرمی ،سرخی ،ﺗورم و سازگاری ﺗرکیب
با ﺗرمیم زخم بررسی گردید .سپس برای ارزیابی روند ﺗرمیم
زخم ،مساﺣت زخم موردنظر در گروههای پنجگانه با استداده از
عکسهای ثبتشده از فرایند ﺗرمیم در روزهای مذکور و
نرمافزار  Digimizerاندازهگیری گردید.
ارزیابی هیستوپاتولوژیکی
پس از انجام ارزیابیهای ماکروسکوپی در روز  81خرگوشها
بیهوش شده و از زخمهای یک سمت ستون مهرهها نمونهگیری
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نمودار  .0مساحت زخمهای ایجاد شده در فواصل  01 ،08 ،1 ،0روز پس از جراحی براساس انحراف معیار  ±میانگین

شکل  .5روز  81پس از جراحی (ناحیه بخیه شده محل نمونهگیری از زخمها در روز ده میباشد).
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نمونهگیری روز  81و  88پس از عمل بهﺗرﺗیب در ﺟدولهای  8و 8
نمایش داده شده است.

نتایج حاصل از بررسی میکروسکوپی
نتایج هیستوپاﺗولوژی ﺣاصل از بررسی مقایسهای ﺗأثیر پماد فنیﺗوئین
سدیم ،ژل آلوئهورا ،ژل رویال ،عسل و گروه شاهد بر التیام زخم در

جدول  .0نتایج حاصل از بررسی هیستوپاتولوژیک نمونههای روز  01بر اساس (حداکثر-حداقل)
گروه
شاهد
عسل
ژل رویال
آلوئه ورا
فنی توئین

شاخص
التهاب
فیبروبالست
بافت گرانوله
عروقزایی ﺟدید
ﺗشکیل مجدد اپیتلیال
نحوه آرایش کالژن

(1)1-1
(8)8-8
(8)8-8
(8)8-8
(8)6-8
(8)8-6

(1)1-1
(8)8-6
(8)8-8
(8)8-8
(8)8-8
(8)8-6

بررسی هیستوپاﺗولوژیک در نمونههای گرفته شده روز 81
هیچگونه اختالف معناداری را بین گروههای مختلف نشان نداد

(1)1-1
(8)8-8
(8)8-8
(8)8-6
(8)8-8
(8)8-6

(1)1-8
(8)8-8
(8)8-8
(8)8-8
(8)6-8
(8)8-8

(1)1-1
(8)8-8
(8)8-8
(8)8-8
(8)6-8
(8)8-8

شاخص
التهاب
فیبروبالست
بافت گرانوله
عروقزایی ﺟدید
ﺗشکیل مجدد اپیتلیال
نحوه آرایش کالژن

P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05

(( )P>0.05ﺟدول.)8

جدول  .8نتایج حاصل از بررسی هیستوپاتولوژیک نمونههای روز  80براساس (حداکثر-حداقل) میانه
گروه
شاهد
عسل
ژل رویال
آلوئه ورا
فنی توئین
(1)1-1
(6)8-8
(8)8-8
(8)1-8
(8)8-8
(6)8-8

P

(1)1-1
(8)8-6
(8)8-8
(8)8-8
(8)8-8
(8)8-8

(1)1-1
(6)6-6
(8)8-8
(1)1-1
(8)8-8
(6)6-8

بررسی هیستوپاﺗولوژیک نمونههای گرفته شده روز  88هیچگونه اختالف

(1)1-1
(8)8-6
(8)8-8
(1)1-8
(8)8-8
(6)6-6

(1)1-1
(6)6-6
(8)8-8
(8)8-8
(8)8-8
(6)6-8

P
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05

معناداری را بین گروههای مختلف نشان نداد (( )P>0.05ﺟدول .)6

شکل  .1مقاطع هیستوپاتولوژی روز  01تمامی گروهها رنگآمیزی شده با هماتوکسیلین و ائوزین با بزرگنمایی  01برابر .الف) گروه فنیتوئین ،ب) گروه
آلوئهورا ،پ) گروه ژل رویال ،ت) گروه عسل و ث) گروه شاهد.
در تمامی گروهها بافت اپیتلیوم بهصورت کامل تشکیل گردید ،بافت جوانهای بهطور کامل نقیصه را پر کرد ،جهتگیری رشتههای کالژن و بلوغ متوسط میباشد.
هرکدام از نمادهای موجود در این مقاطع ،نمایانگر بافتی خاص میباشد:
بافت اپیتلیوم،

خونریزی در زیر بافت اپیدرم،

لخته سطحی
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شکل  .7مقاطع هیستوپاتولوژی روز  80تمامی گروهها رنگآمیزی شده با هماتوکسیلین و ائوزین با بزرگنمایی  01برابر .الف) گروه فنیتوئین ،ب) گروه
آلوئهورا ،پ) گروه ژل رویال ،ت) گروه عسل و ث) گروه شاهد.
هرکدام از نمادهای موجود در این مقاطع ،نمایانگر بافتی خاص میباشد:
جهتگیری بسیار خوب رشتههای کالژن،

بلوغ خوب و جهتگیری خوب رشتههای کالژن،

بلوغ بسیار خوب و

بلوغ نسبتاً خوب و جهتگیری نسبتاً خوب رشتههای کالژن

درمانهای طبیعی ،گیاهی و بیولوژیکی شده است .عسل و
سایر محصوالت زنبور عسل نظیر ژل رویال ،صمغ و زهر ،نهﺗنها
بهعنوان محرک سیستم ایمنی بلکه بهعنوان محرک درمان
زخمهای مزمن نیز مورد استداده قرار میگیرند (.)88 .88
ﺣبیبیپور و همکاران ( )8116ﺗأثیر داروی فنیﺗوئین را بر
زخم پوستی در رت بررسی کردند .نتایج ﺣاکی از برﺗری
معنیدار گروه فنیﺗوئین نسبت به گروه شاهد در شاخص میزان
استحکام کششی زخم بود .همچنین فنیﺗوئین با ﺗأثیر بر
پرولیدراسیون سلولی و رشد فیبروبالستها و کراﺗینوسیتها و
افزایش ﺗولید و بلوغ سری ﺗر کالژنها و همچنین کاهش بار
میکروبی زخم به دلیل خاصیت آنتیباکتریال خود ،باعث ﺗسری
بهبود روند زخم میشود ( .)86در مطالعه ﺣاضر نیز استداده از
پماد  %8فنیﺗوئین باعث افزایش سرعت ﺗکثیر سلولهای
اپیتلیال و همننین ایجاد بافت گرانوله ﺟدید و عروقزایی قوی
در زخمهای ﺗحت درمان شده است.

 .4بحث و نتیجهگیری
روند ﺗرمیم زخم ،یکی از پینیدهﺗرین فرایندهای فیزیولوژیک
است که طی آن ،سلولها و ﺗرشحات مختلف سلولی و بهویژه
فاکتورهای رشد و بسیاری از سیتوکینها وارد عمل میشوند.
به دنبال آسیب به پوست ،آبشاری از وقای مولکولی و
فعالیتهای سلولی شامل التهاب ،شکلگیری بافت ﺟدید و
بازآرایی بافتی رخ میدهد و در نهایت منجر به ﺗرمیم کلی بافت
آسیبدیده میشود .طی این روند ،کراﺗینوسیتها ،سلولهای
اندوﺗلیال ،فیبروبالستها و سلولهای التهابی ضمن ﺗکثیر،
شروع به مهاﺟرت به محل آسیبدیده میکنند .در محل زخم،
این سلولها ضمن برقراری ارﺗباط با ماﺗریکس خارج سلولی با
ﺗرشح سیگنالهای مختلف ﺗحریکی باعث فعالسازی یکدیگر
نیز میشوند .به موازات این وقای  ،ضمن ﺗولید مجدد رگهای
خونی در محل ،سلولهای مولد ماﺗریکس و فیبروبالستها به
ناﺣیه بافت گرانوله وارد میشوند و ماﺗریکس آسیبدیده را
بازسازی میکنند.
امروزه در پزشکی مدرن ،ﺗوﺟه زیادی به استداده از
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ﺣسامنیس8و همکاران ( )8181داروی فنیﺗوئین را بهصورت
موضعی برای بهبود روند ﺗرمیم زخم در رتهای آلبینو مورد مطالعه
قرار دادند و مشاهده کردند که داروی فنیﺗوئین در فرایند ﺗرمیم
زخم و سرعت بهبودی زخمها ﺗأثیرگذار بوده است (.)88
همننین در مطالعهای دیگر ،بررسیهای میکروسکوپی و
ماکروسکوپی زخمهای درمانشده با فنیﺗوئین نشانگر ﺗشکیل
دلمههای ضخیمﺗری نسبت به گروه شاهد بودهاند و همین امر باعث
کاهش مهاﺟرت سلولهای اپیتلیال در لبه زخم و ﺗشکیل نشدن
فولیکولهای مو میشود ولی از طرفی باعث افزایش عروقزایی در
گروه درمان و همننین باعث افزایش رشد فیبروبالستها و رسوب
کالژن و ﺗشکیل بافت گرانوله در بستر زخم شده است ( .)81در
مطالعه ﺣاضر ،استداده از پماد فنیﺗوئین  %8باعث افزایش سرعت
ﺗکثیر سلولهای اپیتلیال و همننین افزایش رشد کالژنها و
عروقزایی قوی در زخمهای گروه درمان شد ولی به دلیل ﺗشکیل
دلمه ضخیم ،سطح زخم نسبت به سایر گروهها کاهش
قابلمالﺣظهای نداشت اما در نهایت باعث ﺗسری روند بهبودی زخم
و ایجاد بافت گرانوله با درﺟه باال در ناﺣیه زخم گردید.
آﺗیبا 8و همکاران ( )8181ﺗأثیر ژل آلوئهورا را در ﺗرمیم و
اپیتلیالیزاسیون قرنیه از طریق سوزاندن قرنیه با محلول قلیایی در
رتهای نرمال و دیابتی ارزیابی کردند .در این مطالعه مشخص
گردید که استداده از ژل آلوئهورا با کاهش التهاب و افزایش
اپیتلیزاسیون ،ﺗولید فیبروبالستها و کالژن باعث ﺗسری در
بهبودی زخم و کاهش ﺗشکیل بافت فیبروزه میگردد .همچنین
آلوئهورا باعث افزایش فاکتورهای رشد مؤثر در ﺗرمیم زخم میشود
و با کاهش سایتوکاینهای التهابی و کاهش ندوذ لکوسیتها
خاصیت ضد التهابی نیز دارد ( .)8در مطالعه ﺣاضر نیز استداده از
ژل آلوئهورا باعث افزایش سرعت ﺗکثیر سلولهای اپیتلیال و
همننین افزایش رشد کالژنها و ﺗشکیل بافت گرانوله و کاهش
التهاب در زخمهای ﺗحت درمان شده بود و بر سرعت ﺗرمیم زخمها
ﺗأثیر مثبت داشت.
ﺗکزاری 6و همکاران ( )8183از ژلآلوئهورا بهصورت موضعی در
زخمهای پوستی استداده کردند ﺗا فعالسازی فاکتور رشد
ﺗراریختی بتا ) (TGF-Bرا بررسی کنند .در این مطالعه مشخص
شد که ژل آلوئهورا باعث ﺗحریک ﺗولید  TGF-Bمیشود که این
فاکتور باعث ﺗأثیر بر آنژیوژنز و عروقزایی و همننین اپیتلیزاسیون
سلولی و ﺗشکیل بافت گرانوله ،افزایش سنتز کالژن و ﺗحریک در
ﺗولید فیبروبالستها شده و باعث ﺗسری در بهبود زخم میشود

( .)83در مطالعه ﺣاضر نیز استداده از ژل آلوئهورا باعث افزایش
سرعت ﺗکثیر سلولهای اپیتلیال و همننین افزایش رشد کالژنها
و ﺗشکیل بافت گرانوله و افزایش عروقزایی در زخمهای ﺗحت
درمان شد و ﺗأثیر مثبتی بر سرعت ﺗرمیم زخمها داشت.
سومارو 8و همکاران ( )8114ﺗأثیر استداده موضعی ژل رویال
بر موکوزیتهای دهانی را بررسی کردند .نتایج نشان دادند که
عسل و موم در مقایسه با گروه کنترل که ﺗحت درمان با وازلین
بودند اندازه موکوزیت را کاهش ندادند ،در ﺣالیکه ژل رویال
بهصورت وابسته به دوز به دلیل خاصیت آنتیباکتریال و ﺟلوگیری
از ایجاد عدونت در زخم و افزایش مهاﺟرت فیبروبالستها در لبه
زخم و کاهش سری سطح زخم ،بهطور قابلﺗوﺟهی موﺟب بهبود
موکوزیت شده بود و به این نتیجه دست یافتند که اﺣتماالً
استعمال موضعی ژل رویال بر بهبود موکوزیتهای شدید دهانی
ناشی از شیمیدرمانی مؤثر خواهد بود ( .)83در مطالعه ﺣاضر نیز
استداده از ژل رویال باعث افزایش سرعت ﺗکثیر فیبروبالستها و
همننین کاهش سری سطح زخمها در زخمهای ﺗحت درمان با
ژل رویال شد و بر سرعت ﺗرمیم زخمها ﺗأثیر مثبت داشت.
شیرزاد 1و همکاران ( )2010با بررسی ﺗأثیر ژل رویال بر بهبود
زخم ناشی از برش استریل در موش بالبسی دریافتند که استداده
از ژل رویال بهطور قابلﺗوﺟهی سبب بهبود زخمها و کاهش زمان
التیام زخم میگردد ( .)84در مطالعه ﺣاضر نیز مصرف موضعی ژل
رویال به مدت هدت روز صورت گرفت و با افزایش سنتز کالژن و
مهاﺟرت فیبروبالستها و کاهش سطح زخم ،ﺗأثیر بهسزایی در
روند ﺗرمیم زخم داشت.
چمنی 3و همکاران ( )8183ﺗأثیر استداده موضعی از عسل در
درمان و بهبود زخم داخل دهانی بر رت را بررسی کردند .در این
مطالعه مشخص شد که استداده از عسل به دلیل خاصیت
آنتیاکسیدانی خود ،باعث کاهش آلودگی باکتریایی زخمها و
همننین افزایش عروقزایی و افزایش رشد فیبروبالستها و
سلولهای اپیتلیال و کاهش التهاب بافتی در بستر زخم شده است
( .)89در مطالعه ﺣاضر نیز مصرف موضعی عسل به مدت هدت روز
صورت گرفت و با افزایش عروقزایی بافتی و کاهش التهاب و
افزایش رشد فیبروبالستها و سلولهای اپیتلیال و کاهش سطح
زخم ،ﺗأثیر بهسزایی بر روند ﺗرمیم زخم داشت.
ﺗکزاری 3و همکاران ( )8183ﺗأثیرات سینرژیستی عسل و موم
را بر زخم ﺟلدی در رت ارزیابی کردند .ارزیابی ماکروسکوپی و
میکروسکوپی نشان داد که درصد بهبود زخم در گروههای آزمایش

1 Hasamnis
2 Atiba
3 Takzaree
8 Suemaru

1 Shirzad
3 chamani
3 Takzaree
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 اختالف معناداری بین گروههای، از نظر آماری88  و81 در روز
.مختلف مشاهده نشد

... ژل آلوئهورا،ارزیابی مقایسهای تأثیرات پماد فنیتوئین

 در مطالعه ﺣاضر نیز مصرف.)81(  معنادار بوده است،و گروه شاهد
موضعی عسل باعث کاهش سطح زخم شد و ﺗأثیر خوبی بر روند
.ﺗرمیم زخم داشت
در مطالعه ﺣاضر همنون سایر مطالعات گدتهشده در باال
 ژل رویال، ژل آلوئهورا،مشاهده شد که استداده از پماد فنیﺗوئین
 در بررسیهای. ﺗأثیر بهسزایی بر فرایند ﺗرمیم زخم داشتند،و عسل
 ژل رویال، بین گروههای ژل آلوئهورا88  و4 ماکروسکوپی در روز
 اختالف،و عسل نسبت به فنیﺗوئین در کاهش سطح زخم
معناداری مشاهده شد ولی در بقیه روزها اختالف معناداری بین
 همننین در مطالعه میکروسکوپی.گروههای مطالعه مشاهده نشد

 ﺗمامی نویسندگان بدینوسیله ﺗأیید میکنند که:تﻀاد منافع
.هیچگونه ﺗضاد منافعی در این مطالعه ندارند
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Abstract
Introduction: Phenytoin ointment is a usual medicine for wound
healing. Aloe vera gel promotes wound healing by directly stimulating
the activity of macrophages and fibroblasts that increase both collagen
and proteoglycan synthesis, thereby promoting tissue repair. The aim of
this study was to evaluate the effects of phenytoin ointment1%, aloe vera
gel, royal jelly and honey on skin wound healing in rabbit animal model.
Materials and Methods: 5 rabbits with 50 skin wounds were used in
this study. Phenytoin ointment1%, aloe vera gel, royal jelly and honey
were used in four wounds and another was considered as an untreated
control. Macroscopic study was performed on days 4, 8, 12, 16 and 20
after wounding and histopathologic study was done on the days 10 and
21 from the wounds.
Results: On the 8th and 12th days in the Aloe vera gel, royal jelly and
honey groups, the area of the wound had a significant difference
(P<0.05) than group1 (phenytoin), indicating a faster reduction of the
wound surface than the phenytoin group. On the 16th day after surgery,
the ulcer surface of the honey group was completely closed and on day
20 all the wounds were fully restored in all groups. Also, histopathologic
studies on 10 and 21 days showed no significant difference between the
studied groups and all wounds were completely restored on day 20.
Conclusion: Finally, the results of this Study showed that phenytoin 1%
ointment, aloe vera gel, royal jelly and honey, all had a good effect on
wound healing.
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