مقاله پژوهشی
فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل ،شماره ،3پاییز 3333

محمد نبیونی ،*3مهناز آذرنیا  ، 2سید رحمت اله موسوی ، 3طیبه رمضانی
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دانشیار زیست شناسی سلولی تکوینی ،گروه زیست شناسی س لولی و مولکولی  ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
استاد تکوین جانوری ،گروه زیست شناسی جانوری ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران( .استاد تکوین جانوری ،گروه زیست شناسی  ،دانشکده علوم،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شمال ،تهران ،ایران).
كارشناسی ارشد زیست شناسی تکوینی جانوری ،گروه زیست شناسی  ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شمال ،تهران ،ایران.
دانشجوی دكتری تکوین جانوری ،گروه علوم جانوری ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت 33/33/34 :تاریخ پذیرش32/32/70 :

چکیده
مقدمه :بهبود زخم ،عبارت از ترمیم پوست بعد از جراحت است .مورد ،گیاهی با خواص ضدباكتریایی و ضدالتهابی می باشد .در این
مطالعه اثرات پماد عصاره متانولی برگ گیاه مورد در روند التیام زخم در رت های نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها :جهت انجام پژهش تجربی حاضر پماد  37درصد عصاره میرتوس كامونیس در روغن پارافین آماده گردید .زخم
ها در ضخامت كامل پوست در منطقه پشتی رت های گروه های كنترل ،شم و تجربی ایجاد گردیدند سپس زخم ها با پماد آماده
شده برگ گیاه مورد ،یک بار در روز تیمار شدند .در نهایت متوسط ضخامت پوست ،تعداد فولیکول مو ،قطر كالژن و تعداد رگ های
خونی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج با استفاده از آزمون آنووای یک طرفه و با كمک نرم افزار  SPSSنسخه  33مورد تحلیل قرار
گرفت.
یافتهها :نتایج حاصله نشان داد كه تیمار زخم با این پماد در گروه تجربی منجر به افزایش معنی داری در درصد بهبود زخم،
افزایش تعداد فولیکول های مو و تعداد رگ های خونی گردید .همچنین در افزایش ضخامت پوست و قطر كالژن رسوب گذاری شده
نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد .این نتایج دلیلی بر تسریع روند بهبود زخم در نمونه های تحت تیمار بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،این پماد ممکن است در تسریع انتقال از مرحله التهابی به مرحله هیپرپالزی
فیبروبالست به دلیل افزایش سنتز كالژن و عروق خونی در این مرحله موثر باشد.
کلیدواژهها :ترمیم زخم ،رت نژاد ویستار ،گیاه مورد.
*نویسنده مسئولE.mail: Nabiuni@khu.ac.ir :
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اثر پماد عصارة برگ گیاه مورد ،بر روند ترمیم زخم در رتهای نژاد ویستار

دوره ،8شماره(3پیاپی ،)32پاییز 33

طب مکمل

طبّ گیاهی یکی از رایجترین روشهای درمانی در پزشکی

محققان زیادی را به خود جلب كرده است .در این میان

سنّتی است .همچنین امروزه بسیاری از داروهای مدرن

داروهای ارزانقیمت -كه در دسترس باشند -بهخصوص

پزشکی ،از منابع طبیعی استخراج میگردند كه بسیاری از

فرآوردههای گیاهی مانند مورد با اقبال عمومی بیشتری

آنها ریشه در طبّ باستانی دارند .امروزه به دلیل مشکالتی

مواجه شدهاند.

كه استفاده از طبّ مدرن به دنبال دارد ،گرایش زیادی برای

بنابراین در این مطالعه تأثیر این گیاه دارویی بر روند ترمیم

جایگزین كردن آن با طب سنّتی و منابع طبیعی وجود

زخم در موشهای رت نژاد ویستار به صورت استعمال

دارد( .)3 ،2گمان میرود كه بسیاری از گیاهان دارویی برای

خارجی و پماد ،به دالیل زیر مورد ارزیابی قرار گرفت .الف-

درمان زخمها مفید باشند( .)3از جملة این گیاهان ،كه در

گرایش به استفاده از داروهای گیاهی جهت درمان بیماری-

طب باستانی بسیار مورد توجه بوده است ،گیاه مورد می-

های مختلف از جمله زخم و نیاز به موادی با تأثیرگذاری

باشد .گیاه مورد 3نوعی گیاه بوتهای و یا در ختچهای

بیشتر از یکسو و خواص و اثرات ضدّمیکروبی گیاه دارویی

همیشه سبز است .برگهای این گیاه تركیبی آروماتیک با

مورد از سوی دیگر ،ب -توجه به این مطلب كه تاكنون

بویی نیروبخش از خود ساطع میكند كه یادآور بوی

اثرات پماد گیاه مورد بر روند ترمیم زخم مورد ارزیابی قرار

اكالیپتوس میباشد( .)8برگها مزة بسیار تلخ و ناخوشایندی

نگرفته است.

دارند .گیاه مورد با فراوانی باال از شمال غرب تا مدیترانة

مواد و روشها

شرقی میروید .گیاه مورد به دلیل استخراج روغن از برگ و

تحقیق حاضر از نوع مطالعات تجربی بوده و برای انجاام آن

میوة آن از اهمّیت اقتصادی باالیی نیز برخوردار است .در

كارهای زیر انجام شده است:

ب سنّتی میوة این گیاه برای درمان برخی بیماریهای
ط ّ

جمعآوری نمونهها :برگهای مورد تازه از گیاه یاکسااله از

عفونی از جمله اسهال بهكار میرود( .)5همچنین برگ گیاه

مناطق بین هرزویال و منجیال جماعآوری و در هربااریوم

مورد به عنوان ضدّعفونیكننده و ضدّ التهاب مصرف

دانشگاه خوارزمی تهران شناسایی گردید.

دارویی دارد .گزارشهایی مبنی بر اثر بسیاری از اعضای

آمادهسازی عصاره :برگ گیااه ماورد در دماای اتااق و در

این خانواده بر كاهش قند خون نیز وجود دارد(0و .)6التیام

جریان هوا ،دور از نور خورشید (به مادت 37روز) خشاک و

زخم عبارت است از حصول مجدد تمامیت فیزیکی

پودر شد 377 .گرم از پودر برگ در  3777میلیلیتر متانول

ساختارهای آسیبدیده ،و شامل تعامالت پیچیدة بین

%07در دمای  8درجه به مدت  84ساعت قرار گرفت .سپس

سلولها و فاكتورهای متنوع میباشد( .)4ترمیم زخم،

عصارهها با كاغذ صاافی واتمان شامارة 3فیلتار شادند ،در

مکانیسمی هموستاتیک برای بازگشت تعادل فیزیولوژیک

دمای  87درجه خشک شدند و در دمای  8درجه نگهاداری

است .این روند در بر گیرندة مجموعهای از وقایع ،شامل

گردیدند(.)33

پاسخ التهابی ،تولید مجدد اپیدرم ،جمعشدن زخم و در انتها

آمادهسازی پماد :پماد ) %37 (w/vگیاه ماورد از مخلاو -

شکلگیری بافت همبند است( .)3درمان زخم و مراقبت از

كردن عصارة ژلی برگ گیاه مورد و روغن پاارافین سااخته

آن جهت افزایش سرعت بهبود و همچنین جلوگیری از

شد.

مزمنشدن و عفونت آن همواره مد نظر انسان بوده است

حیوانات آزمایشگاهی :رتهای نر نژاد ویساتار باا محادودة

ولی بهرغم تالشهای گسترده در این زمینه ،كنترل زخم

وزنی  347تا  227گرم ،كه در شرایط اساتاندارد  32سااعت

هنوز به حد مطلوب نرسیده است ( .)37 -32امروزه كاهش

نور و  32ساعت تاریکی و دمای  2±22نگهداری گردیاده

). Myrtus communis (Myriaceae

بودند ،در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفتناد .حیواناات،

1
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مقدمه

عوارض ترمیم زخم و افزایش سرعت بهبود آن ،نظر

محمد نبیونی و همکاران

اثر پماد عصارة برگ گیاه مورد بر ...

برخوردار بودند و مراحل انجام آزمایشات بر روی آنهاا باه

شدند و از نظر مقدار تشکیل فولیکول مو و میزان آنژیاوژنز

تأیید كمیتة اخالق دانشکدة علوم زیستی دانشگاه خوارزمی

ضخامت پوست ترمیمشده مورد بررسی قرار گرفتند.

رسید.

سنجش میزان كالژن :برای سنجش میزان سانتز كاالژن،

مدل ایجاد زخم :حیوانات در ابتدا برای ایجاد زخم با تزریاق

قطر الیاف كالژن رسوبگذاریشده در مقایسه با گروه شام

درون صفاقی مخلوطی از كتامین زایالزیان ( 37:3باه ازای

و كنترل برشها باا رناگآمیازی اختصاصای بارای الیااف

هر كیلوگرم از وزن بادن) بیهاوش شادند .موهاای پشات

كالژن (ماسونتری كروم) رنگ شدند .قطر الیااف كاالژن

حیوان كامال با تیغ تراشیده شد و پوست این ناحیه با الکال

رسوبگذاریشده با استفاده از گراتیکول در نمونههای تیمار

 %07استریل گردید .سپس با كمک پانچ بیوپسی زخمی باا

و كنترل اندازهگیری شد(.)35

قطر  2سانتیمتر و عمق  2تا  8میلیمتار در پشات حیاوان

نتایج به وسایلة نارمافازار  SPSS33باا اساتفاده از آناالیز

ایجاد گردید .از زخمها به صورت باز تیمار و مراقبت شاد و

واریانس یکطرفه و آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفات

حیوانات مورد آزمایش نیز در قفسهای جداگاناه نگهاداری

و نمودارها با استفاده از نرمافزار اكسل ترسیم گردید.

شدند.

یافتهها

سپس حیوانات به صورت تصاادفی باه  3گاروه  32تاایی

نتایج حاصل از بررسی درصد بهبودی زخم در بافت پوسات

تقسیم شدند .گروه اول ،گاروه كنتارل باود كاه هایچ ناوع

رتهای گروه كنترل ،شم و تیمارشده با عصارة گیاه مورد:

تیماری دریافت نکردند .گروه دوم ،گروه شم بود كه روزاناه

در یافتههای حاصل از این قسامت ،افازایش معنااداری در

یک نوبت با روغن پارافین تیماار شادند و گاروه ساوم نیاز

میزان بهبودی زخمهای پوساتی رتهاای گاروه تیماار باا

روزانه با یک نوبت استفاده از پمااد  %37گیااه ماورد تیماار

عصارة گیاه مورد در مقایسه باا گاروههاای كنتارل و شام

قرار میگرفتند .مبنای تقسیمبندی بر این اساس بود كه هر

مشاهده گردید .با توجاه باه اثارات تارمیمكننادگی روغان

 3روز  3حیوان از گروههای مختلف سهگانة یادشده قرباانی

پارافین ،میزان بهبود زخمها در گروه شم نیز نسبت به گروه

شوند و بررسیهای مورد نظر بعد از برداشات بافات انجاام

كنترل معنادار بود ولی سطح معنیداری بین گروه كنتارل و

گیرد .روز جراحی (ایجاد زخم) به عناوان روز صافر در نظار

تیمار بسیار بیشتر بود .در گروه تیمار بستهشدن كامل زخام

گرفته شد .تیمارها تا بهبود كامل زخم ادامه یافت.

حدود روز دهم و بهبود كامل زخم در روز دوازدهم مشااهده

اندازهگیری سطح زخام :از روز ایجااد زخام (روز صافر) تاا

گردید در حالی كه در گروههای شم و كنترل بهباود كامال

بهبود كامل و بستهشدن زخم هر چهار روز یاکباار شاعاع

تنها پس از گذشت شانزده روز مالحظه شد (نمودار .)3

زخم ایجادشده با كولیس دیجیتال انادازهگیاری و مسااحت

مطالعات هیستولوژیکی :برای انجام آنالیزهای بافتی قطعات

زخم محاسبه شد و مطابق فرمول زیر درصد بهبود زخم باه

پوستی ناحیة زخم در حاال تارمیم جادا شادند .از مقااطع،

دست آمد(.)38

برشهای سریال به ضخامت  6میکرومتار تهیاه گردیاد و

مطالعات هیستولوژیکی :در فاصلة هر سه روز سه حیاوان از

پس از رنگآمیزی با رنگهاای هماتوكسایلین  -ائاوزین و

هر گروه كشته شد و پوست ناحیة زخم در حال ترمیم جادا

ماسونتری كروم مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند.

گردید .بافتها در فرمالین  %37فیکس شدند و برشهاایی

اندازهگیری ضخامت پوست نوسازیشده :ضاخامت پوسات

از آنها با ضخامت  6میکرومتر تهیه شد.

بازسازیشده در نمونههای بافتی برشزدهشدة گروه كنترل،
شم و تیمار با عصارة گیاه مورد ،به وسیلة گراتیکول مدرج و
ابژكتیو × 87اندازهگیری شد.
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غذا و آب به مقدار كافی در اختیار داشتند و از سالمت كامل

مقاطع تهیهشده با رنگآمیزی هماتوكسیلین -ائوزین رناگ

دوره ،8شماره(3پیاپی ،)32پاییز 33

طب مکمل

نهم پس از تیمار با عصارة گیاه مورد ،ضخامت الیة پوسات

در واقع ترمیم زخم یک فرایند چهار مرحلهای همپوشاانی-

در روز سوم تفاوت معناداری در مقایسه با گروه شم و تیمار

كننده شامل مراحال انعقااد ،التهااب ،فیباروپالزی و ت ییار

نشان نداد .در حالی كه در روز ششم و نهم میزان ضاخامت

آرایش بافتی است .در فاز انعقاد ،در نتیجة انقباض عاروق و

این الیه به صورت معناداری افزایش یافت .ترمیم اندكی از

آزادشدن كاتکولآمینها دیاپدز آغاز میگردد .در فاز التهاب،

روز ششم به وسایلة روغان پاارافین هام مشااهده گردیاد

زخم به وسیلة سلولهای فاگوستوزكننده اش ال میشود .در

چنانچه گروه شام در ایان روز تفااوت معنااداری باا گاروه

فاز فیبروپالزی فیبروبالستهاایی كاه باه زخام مهااجرت

كنترل نشان داد (جدوال شمارة .)2

كردهاند انواع كالژن را سنتز و ترشح میكنند و در نتیجه به

نتایج حاصل از بررسی تعداد فولیکاول در پوسات رتهاای

استحکام زخم افزوده میشود و آنژیوژنز در ایان مرحلاه ر

گروه كنترل ،شم و تیمارشده با عصارة گیاه مورد:

میدهد .در مرحلة ت ییر آرایش بافتی بافات حالات طبیعای

تعداد فولیکولهای مو در روزهاای ساوم ،ششام و نهام در

خود را به دست میآورد ( .)36-34در این آزمایش با توجاه

مقاطع آماادهشاده شامرده شاد .مشااهدات نشاان داد كاه

به نتایج حاصل از استفاده از پماد  %37گیاه مورد ،اخاتالف

بازسازی منسجم فولیکول مو تا روز ششم وجاود نادارد ،در

معنیداری در درصد بهبود زخام و كااهش مسااحت آن در

حالی كه در روز نهم ساختارهای فولیکولی قابال تشاخی

گروه تجربی و گاروه كنتارل در روزهاای چهاار ،هشات و

بودند (جدول شمارة  3و تصویر شمارة .)3

دوازده مشاهده گردیاد .باه هار حاال دورة تکمیال فرایناد

نتایج حاصل از بررسی تعداد عروق در بافت پوست رتهای

بهبودی در گروه تیمار ،روز دوازدهام باود در حاالی كاه در

گروه كنترل ،شم و تیمارشده با عصارة گیاه مورد:

گروه كنترل این زمان شانزده روز باه طاول انجامیاد .ایان

هیچ رگ خونی تاازه در پوسات در حاال تارمیم در روز 3

یافتهها به معنی تسریع در روند كاهش سطح زخام باوده و

تشکیل نشده بود در حالی كه در روز ششام میازان ایجااد

نشاندهندة اثرات مثبت گیااه ماورد در تارمیم زخامهاای

رگ افزایش یافته بود و در روز نهام ایان تعاداد در گاروه

عمیق پوستی است .در این راساتا رضاایی و همکااران ،در

تیمار نسبت به گروه كنترل در سطح  P<7/75معنایداری

سال  2732اثرات ترمیم عصارة گیاه مورد را بر درمان زخم

بود (جدول شمارة .)8

در رتهای نژاد ویستار به صورت خوراكی بررسی نمودند و

نتایج حاصل از بررسی قطر كالژن در بافت پوست رتهای

نتایج حاصل از مطالعة آنان نشان داد كه بهبود كامل زخم-

گروه كنترل ،شم و تیمارشده با عصارة برگ گیاه مورد:

هایی با ابعاد  22میلیمتر در رتهایی كه روزانه عصارة %5

اندازهگیری قطر كالژنهای ساختهشاده در محال جراحات

برگ گیاه مورد را دریافت میكردناد حادود  24روز زماان

نشان داد حداكثر زمان مورد نیاز بارای سااخت كاالژن در

نیاز دارد .در حالی كه در تحقیقات ما این زمان بسیار كمتار

پوست آسیبدیده شش روز است .افزایش معناداری در قطر

و در حدود روز  32در گروه رتهاایی باود كاه باه صاورت

كالژن در گروههای تیمار روزهای ششم و نهم در مقایساه

روزانه پماد  37درصد گیاه مورد را دریافت مینمودند .البتاه

با گروه شم و كنترل ،بیاانگر قادرت ایان گیااه در پیشابرد

خاطرنشان میشود كه ابعاد زخم در پژوهش حاضار حادود

ساخت كالژن در محل جراحت اسات( .جادول شامارة  5و

 27میلیمتر بود كه با با ابعااد زخام در پاژوهش ذكرشاده

شکل .)2

تفاوت چندانی نداشت ( .)33مطالعات ما نشان داد كه تعاداد

آنالیزهای هسیتولوژیکی باا رناگآمیازیهاای اختصاصای

فولیکولهای مو در نمونههای تجربی نسبت به نمونههاای

تفاوت بین تعداد فولیکول مو و قطار كاالژن را باه خاوبی

كنترل در روز نهم به صاورت معنایداری افازایش یافتاه و

نشان داد( .شکل  3و.)2

همچنین تعداد عروق خاونی تشاکیلشاده در روز نهام در
450
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با توجه به نتایج به دست آمده در روزهاای ساوم ،ششام و

بحث

محمد نبیونی و همکاران

اثر پماد عصارة برگ گیاه مورد بر ...

افزایش چشمگیری داشته است .بر اساس مشاهدات عینای

راستا ،قدیری و افشار ،در سال  2776نیز افزایش ضاخامت

میزان التهاب در زخمهای تیمارشده با پمااد گیااه ماورد در

پوست تولیدشده در نمونههای تجربی تحت تیمار با اكتیال

روزهای یکم تا سوم نسبت باه نموناههاای كنتارل و شام

سیانوكریالت  2-را دلیلی بر قابلیّت این ماده در بهبود روند

بیشتر و التهاب در گروه كنترل با تاأخیر زماانی نسابت باه

التیام زخم دانستند (.)23

گروه تیمار آغاز میگردید به عبارت دیگر میتوان ادعا كرد

نتیجهگیری

كه در گروه تیمار التهاب سریعتر آغاز مایشاد و ساریعتار

تمام شواهد و قرائن كه به آن اشاره شد دال بر تأثیرگذاری

خاتمه یافت .بنابراین احتماالً پمااد گیااه ماورد در افازایش

پماد عصارة برگ گیاه مورد در افازایش روناد بهباود زخام

سرعت گذر از فاز التهابی و واردشدن به فااز فیباروپالزی و

میباشد .و با توجه به فراوانی رویاش ایان گیااه در ایاران،

در نهایت افزایش روند بهبود زخم تأثیرگذار است زیرا سنتز

میتوان تحقیقات بیشتری برای كاربردیكردن مصارف این

كالژن و عروق خونی در این مرحله روی میدهاد .یافتاه-

گیاه انجام داد .از محدودیتهای این مطالعاه كاه بار روی

های ما باا توجاه باه خاواص ضادّمیکروبی ماورد ،كاه در

یک مدل حیوانی انجام گردیاد عادم وجاود مااده یاا ماواد

مطالعات متعدد ( )27،3،0مورد بررسای قارار گرفتاه اسات،

روغنی بود كه در تهیة پماد از آن استفاده شود ولی به طاور

قابل توجیه میباشد .بهعالوه ،روسی و همکااران ،در ساال

كامل بر ترمیم زخم بیاثر باشد.

 2773اثرات ضدّالتهابی گیااه ماورد را ماورد بررسای قارار

تشکر و قدردانی

دادند .این گروه گزارش كرد كه تركیباات موجاود در بارگ

این تحقیق در قالب پایانناماة كارشناسای ارشاد و تحات

گیاه مورد میتواند لیپواكسیژناز و سیکلواكسایژناز را مهاار و

عنوان «بررسی اثرات عصارة (پمااد) گیااه ماورد در تارمیم

تشااکیل اكساایژن آزاد را نیااز در لکوساایتهااا مهااار كنااد.

زخم در موش صاحرایی ناژاد ویساتار» در مركاز تکثیار و

همچنین تركیبات گیاه مورد میتواناد ماانع از ایجااد ادم و

نگهااداری حیوانااات آزمایشااگاهی و آزمایشااگاه تحقیقاااتی

التهاب در موش شود ( .)8در آزمایشات مانیز مشاهده گردید

سلولی -تکوینی دانشگاه خوارزمی انجام گرفات كاه بادین

كه پماد گیاه مورد موجب تعدیل التهاب و ماانع از تخریاب

وسیله نویسندگان مقاله مراتاب تقادیر و تشاکر خاود را از

بیشتر بافتی و آسیبهای دیگر ناشی از آن در بافات مای-

مسئولین آن مركز و ریاست دانشاکدة علاوم زیساتی اباراز

شود .همچنین در قسامت دیگاری از نتاایج ایان پاژوهش

میدارند .انجام آزمایشات بر روی حیوانات در این پاژوهش

نشان داده شد كه ضخامت پوست در حال ترمیم و نوسازی

طبق مصوبة كمیتة اخالق دانشکدة علوم زیساتی دانشاگاه

در نمونة تیمار ،نسبت به نمونة كنترل بیشتر است كه خاود

خوارزمی با شمارة  033/636در تاریخ  37/0/33بوده است.

دلیلی بر تأثیرگذاربودن پمااد عصاارة بارگ گیااه ماورد در
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نمونة تحت تیمار با پماد مورد نسبت به نموناة كنتارل نیاز

افزایش روند باسازی پوست آسیبدیده میباشاد .در هماین

دوره ،8شماره(3پیاپی ،)32پاییز 33

طب مکمل

جدول شمارة  . 3میانگین درصد بهبود زخم در روزهای مختلف و در نمونه های تیمار با عصاره گیاه مورد ،شم و كنترل

روز چهارم

%33

%32

%34

روز هشتم

%62

%50

%43

روزدوازدهم

%68

%00

%377

جدول شمارة  .2نمودار مربو به ت ییرات ضخامت الیه ی پوست در گروه های مختلف
گروه مورد مطالعه

گروه كنترل

گروه تیمار

گروه شم

میانگین ضخامت پوست

میانگین ضخامت پوست

میانگین ضخامت پوست

ارزش  Pبین گروه كنترل
و تیمار
آزمون دانکن

روز سوم

0

3

33/0

7/33

روز ششم

32/3

36/0

25/0

7/772

روز نهم

23/3

28/3

26/0

7/773

زمان بهبود زخم

جدول شمارة  . 3ت ییرات تعداد فولیکول ها در نمونه كنترل ،نمونه تیمار شده با روغن پارافین به عنوان گروه شم و نمونه تیمار باا
عصاره گیاه مورد.
گروه مورد مطالعه
زمان بهبود زخم

گروه كنترل

گروه تیمار

گروه شم

میانگین تعداد فولیکول مو

میانگین تعداد فولیکول مو

میانگین تعداد فولیکول مو

ارزش  Pبین گروه
كنترل و تیمار
آزمون دانکن

7
3/3
8

7
3/0
5

7
8/3
32

7
7/773
7/773

روز سوم
روز ششم
روز نهم

جدول شمارة  . 8نمودار مربو به ت ییرات تعداد عروق در نمونه كنترل ،نمونه تیمار شده با روغن پارافین به عناوان گاروه شام و
نمونه تیمار شده با عصاره گیاه مورد.
گروه مورد مطالعه
زمان بهیود زخم
روز سوم
روز ششم
روز نهم

گروه كنترل

گروه تیمار

گروه شم

میانگین تعداد عروق

میانگین تعداد عروق

میانگین تعداد عروق

ارزش Pبین گروه كنترل
و تیمار
آزمون دانکن

7
3/2
3/6

7
3/3
2/7

7
3/5
5/3

7
7/776
7/773
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گروه

كنترل

شم

تیمار

محمد نبیونی و همکاران

اثر پماد عصارة برگ گیاه مورد بر ...

جدول شمارة  . 5نمودار مربو به ت ییرات قطر كالژن در نمونه كنترل ،نمونه تیمار شده با روغن پارافین به عناوان گاروه شام و
نمونه تیمار با عصاره گیاه مورد.
گروه مورد مطالعه

روز سوم
روز ششم
روز نهم

میانگین قطركالژن (میکرومتر)

میانگین قطركالژن (میکرومتر)

میانگین قطركالژن (میکرومتر)

7/3
2/7
2/3

3/0
2/3
2/0

7/3
5/0
6/7

7/26
7/775
7/778

شکل )3برش عرضی از فولیکولهای مو در رتهای گروه تیمارشده با عصارة برگ گیاه مورد ( )Cدر مقایسه با گروه كنترل ()A
و شم ( )Bدر روز نهم پس از تیمار .تعداد این فولیکولها در نمونة تیمارشده افزایش قابل مالحظهای را نشان میدهد.
رنگآمیزی  ،H&Eبزرگنمایی .X 877
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زمان بهبود زخم

گروه كنترل

گروه تیمار

گروه شم

ارزش  Pبین
گروه كنترل و
تیمار
آزمون دانکن

دوره ،8شماره(3پیاپی ،)32پاییز 33

طب مکمل

در روز نهم پس از تیمار .قطر و انبوه این رشتهها در نمونة تیمارشده افزایش قابل مالحظهای را نشان میدهد.
رنگآمیزی ماسونتری كروم.X877
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شکل )2برش از رشتههای كالژن در رتهای گروه تیمارشده با عصارة گیاه مورد ( )Cدر مقایسه با گروه كنترل ( )Aو شام ()B

محمد نبیونی و همکاران

... اثر پماد عصارة برگ گیاه مورد بر
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Abstract
Introduction: Wound healing is the process of skin repair after injury. Myrtus herb
has antibacterial and anti-inflammatory effects. In this study, wound healing activity of
methanol extract of Myrtus Communis leave extract cream in Wistar rats was
investigated.
Methods: In this experimental study, 10% extract of Myrtus Communis was prepared
in Paraffin oil. A full thickness wound in the dorsal area of rats was made. Wounds
were treated with the prepared cream once a day. Histological analysis was performed
on average of new skin thickness, hair follicle number, collagen fibers diameter, and
blood vessel numbers. Results were analyzed by one way ANOVA through SPSS 11
software.
Results: Results revealed that in experimental group compared to control group, a
significant increase was seen in wound closure, hair follicle numbers, and blood vessel
numbers. Also increased skin thickness and diameter of collagen fibers was seen.
These findings showed the acceleration of wound healing in the treated samples.
Conclusion: Effect of the cream on accelerating the transition from inflammatory to
fibroblasts hyperplasia phase maybe due to an increase in synthesis of collagen and
blood vessels which occurs in this stage.
Key words: Wound healing, Myrtus Communism, Wistar rats.
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