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 حرایی، موش صترمیم زخم، صبر زرد، بره بوم :کلیدی های واژه

 

 

                                                           
 زوین، ایران، قگروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین یسنده مسئول:* نو

Email: mohasofi@yahoo.com  

 چکیده
از دیرباز، از ترکیبات طبیعی برای ترمیم سریع تر زخم ها استفاده شده است. در این مطالعه اثرات موضعی ترکیب بره  مقدمه:

 صحرایی نر بررسی شد. بوم و صبر زرد بر روی بهبودی زخم باز ایجاد شده در پوست موش سفید

گرم به طور تصادفی در گروه های کنترل و  253تا  233سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن  23 مواد و روش ها:

سانتی متر در باالی ران  5/3 با قطر تجربی قرار گرفتند. بعد از بیهوشی با رعایت شرایط استریل یک زخم مدور با ضخامت کامل و
دو به صورت دو بار  گروه های تجربی تیمار با ضماد پوستی حاوی حدود یک گرم از بره بوم یا صبر زرد و یا هر د. درحیوانات ایجاد ش

چنین  روز ادامه یافت و طی این مدت میزان ترمیم در همه گروه ها با اندازه گیری سطح زخم ارزیابی شد. هم 33در روز و به مدت 
میلی لیتر ادرار از مثانه آن ها تهیه و هیدروکسی پرولین آن اندازه گیری  1عمیق گرفته و حدود در روز آخر تمامی نمونه ها بیهوشی 

 . صورت گرفتو دانت  ANOVAآزمون های آماری و  SPSSنرم افزار شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از 

 9 الی 3بی و گروه کنترل در روزهای اختالف معنی داری در درصد بهبودی زخم بین گروه های تجر :پژوهش های یافته

چنین میزان  . هم(P<0.05)روز اختالف معنی داری با گروه کنترل نشان داد 33تا  13تیمار وجود نداشت ولی در بازه زمانی 
 (.P<0.01)طور معنی داری افزایش داشته هیدروکسی پرولین در گروه ترکیبی صبر زرد و بره بوم نسبت به گروه کنترل ب

مصرف موضعی ترکیب صبر زرد با بره بوم روند ترمیم زخم باز پوستی با ضخامت کامل پوست را ی: گیر نتیجه و بحث

 تسریع می کند و مصرف توام آن ها واجد اثربخشی بیشتری خواهد بود.
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 مقدمه
زخم، نسج گسیخته شده ای است که به سبب 
عوامل مختلف پیوستگی خود را از دست داده باشد. 
انسان از بدو خلقت همیشه در معرض حوادث منجر به 

(. در ناحیه زخم سیستم گردش خون 1زخم بوده است)
متحمل آسیب زیادی شده که نتیجه آن هیپوکسی، 

(. التیام زخم 3است) و الکتواسیدوزیس Co2افزایش 
منظم  یک پاسخ دینامیک به آسیب بوده که پیچیده و

است و مستلزم تعامل بین انواع مختلف سلول ها، 
کتورهای رشد و پروتئیناز پروتئین های ساختمانی، فا

 (. ترمیم زخم را به سه فاز التهاب، تكثیر و2،1)می باشد
م تجدید ساختار تقسیم مى کنند که این سه فاز از ه

مستقل نیستند. همه زخم ها صرف نظر از عامل ایجاد 
 تولید زخم ترمیم جهت (.3داراى این سه مرحله هستند)

 سلولی خارج ماتریس مجدد یابی شكل و کالژن
 را زخم بهبودی کالژن تولید در اختالل و دارد اهمیت

 پرولیل آنزیم. ساخت خواهد مواجه چالش با
 اسید و دهد می شافزای را سنتزکالژن هیدروکسیالز

 لذا باشد می آنزیم این برای کوفاکتور یک اسكوربیک
 هیدروکسی میزان آنزیم این فعالیت افزایش هنگام به

 عنوانه ب که یابد می افزایش ادرار و سرم پرولین
در . (4)گیرد می قرار بررسی مورد ترمیم میزان شاخص

 حال حاضر برای درمان جراحت ها، از محلول های ضد
ی کننده نظیر بتادین، اسید استیک، سرم عفون

فیزیولوژی، پمادهای آنتی بیوتیک و هیدروکورتیزون 
استفاده می شود. در شرایط خاص و در زخم های 
مزمن پانسمان بیولوژی نظیر اتوگرافت پوستی نیز به 

(. مطالعات نشان می دهد که بسیاری از 5رود) کار می
، اسیداستیک، شو نظیر بتادینو  تساین محلول های ش

یدوفور، پراکسید هیدروژن و هیپوکلریدسدیم برای 
فیبروبالست ها، لنفوسیت ها و سلول های مورد نیاز 

با توجه به اهمیت ترمیم  (.6ترمیم زخم، سمی هستند)
زخم و این که درمان نشدن زخم های باز ممكن است 
منجر به عفونت موضعی و در نهایت سرطان شود، 

بر عوامل موثر بر ترمیم زخم  پژوهش های مختلفی
انجام شده است و در نتیجه، مواد مختلفی به صورت 

ها  مرهم زخم ها تهیه و معرفی شده اند که اغلب آن
شامل ترکیبات گیاهی و گاهی شیمیایی هستند ولی 

وثری توصیه ــتاکنون هیچ یک به عنوان داروی م
(. صبر زرد)صبر زرد( گیاهی است که بومی 7نشده اند)

مناطق حاره ای بوده و به صورت بوته ای، دارای گل 
(. از این گیاه 8زمستانی سنبله، به رنگ زرد می باشد)

برای درمان خراشیدگی ها، آکنه، ایدز، آلرژی، 
 سوختگی، خون مردگی، التهاب، ترک پوست،
سرماخوردگی، یبوست، شوره سر، دیابت، عفونت های 

سلی، حالت قارچی، گزش حشرات، تبخال دستگاه تنا
تهوع و استفراغ، انگل، آفتاب سوختگی، زخم روده 

(. ژل صبر زرد  9بزرگ و سرطان استفاده می شود)
میكروبی، ضد التهابی بوده و به  دارای خواص ضد

عنوان آنتی اکسیدان باعث تقویت سیستم ایمنی می 
(. بره بوم)پروپولیس( ماده ای مرکب از 13-13شود)

هان مختلف است که پس از صمغ انواع درختان و گیا
آن تغییراتی ایجاد می  جمع آوری توسط زنبور عسل در

روغن  کند. این ماده از ترکیباتی از جمله صمغ، موم،
های فرار و گرده گل تشكیل شده است و با استفاده از 
 تجزیه بیوشیمیائی از ترکیبات متنوعی از جمله الكل ها،

ه، کالكون ها، آلدئیدها، فالونوئیدها، اسیدهای آمین
ها، اسیدهای چرب و... تشكیل گردیده  استرها، استون

(. که هر کدام از این ترکیبات در صنایع 12است)
 ترین خواص یكی از مهم داروئی ارزش باالیی دارند.

ه آن اثر ضد میكروبی قوی و ضد التهابی آن است لذا ب
طور وسیعی از آن در تولید مواد بهداشتی مانند دهان 

 (. 12-33استفاده می شود) هاشویه 
با توجه به اثرات ضد میكروبی و ضد التهابی این 

زرد  دو ماده، در این تحقیق اثرات موضعی ترکیب صبر
و بره بوم بر روی بهبودی زخم باز ایجاد شده در پوست 

 موش سفید صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفت.

 مواد و روش ها

ش صحرایی سر مو 23در این مطالعه تجربی از 
گرم تهیه شده از  253-233نژاد ویستار با وزن نر

حیوانات به روش  رازی ایران استفاده شد. موسسه
گروه -1تایی توزیع شدند شامل:  8گروه  4 تصادفی در

گروه -4گروه بره بوم، -2گروه صبر زرد، -3کنترل، 
زرد و بره بوم. موش ها در قفس های  ترکیب صبر

می شدند و به آب و خوراک انفرادی تمیز نگهداری 
همگی در یک حیوان خانه که شرایط  دسترسی داشته و
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درجه سانتی گراد و  33±3درجه حرارت اتاق  استاندارد،
 ساعت به سر می بردند. 13:13مدت روشنایی، تاریكی 

همه حیوانات با استفاده از کتامین و 
زایالزین)مرک آلمان( بیهوش شده، سپس موهای 

تراشیده و تمیز  چپ حیوان کامالً بخشی از پهلوی
درجه شست و  63گردیده و محل ایجاد زخم با الكل 

شو داده شد. سپس با استفاده از یک شابلون و ماژیک 
سانتی متر بر روی  5/3 نوک باریک یک دایره با قطر

ناحیه تراشیده شده رسم کرده و با پنس پوست را بلند 
مل الیه های عمیق که شا کرده و یک زخم باز کامالً

اپیدرم و درم بود به وسیله قیچی تیز در ناحیه پوست 
 (.6باالی ران حیوان در شرایط استریل ایجاد گردید)

سطح زخم در  روش اندازه گیری سطح زخم:
روزهای صفر تا روز بیستم بعد از جراحی اندازه گیری 

این اندازه گیری در ساعات معینی از روز و به  شد.
به منظور اندازه گیری  انجام شد. وسیله فرد واحدی

حیوان در وضعیت کروچینگ قرار گرفته و  سطح زخم،
و مرز زخم پوستی بر روی یک ورقه شفاف ترسیم  حد

سپس برای تعین سطح دقیق زخم ها از نرم  گردید،
افزار اتوکد استفاده شد. برای تعیین درصد بهبودی زخم 

 (31از فرمول زیر استفاده شد:)
 

 
 

مواد مورد استفاده در  سیون و تهیه ضماد پوستی:فرموال
فرموالسیون عبارت بودند از: صبر زرد، بره بوم، 

تهیه و تایید گونه مورد  از بعد النولین، وازلین، اوسرین.
شو و استخراج ژل و  نظر گیاه صبر زرد  اقدام به شست

از برگ با ایجاد برش های طولی روی برگ شد. ژل 
ه سانتی گراد حرارت و فیلتر شد و درج 53استخراجی تا 

مواد الزم دیگر از داروخانه تهیه گردید. مواد محلول در 
درجه سانتی گراد و مواد محلول در چربی  83آب را تا 

درجه سانتی گراد توسط بن ماری حرارت داده  75را تا 
و سپس با افزودن فاز آبی به فاز چربی توسط هم زدن 

ه شد. بره بوم گرفته شده های مداوم ضماد مزبور ساخت
 درجه سانتی گراد -4دمای  از کلنی زنبورها در

گرم از بره بوم هموژنیزه و سپس  23نگهداری شد. 
عصاره گیری اتانولی از آن انجام و توسط فیلترهای 

صاف شد. در گروه کنترل پس از ایجاد زخم  43واتمن 
 از وازلین، تا بهبودی زخم از پماد کلدکرم)ترکیبی

استفاده شد. تیمار در همه گروه ها  ولین و اوسرین(الن
و  میلی لیتر 3حجم حدود  با موضعیمالیدن به صورت 

 (.  33،31دوبار در روز بود)
چنین در روز آخر تمامی نمونه ها بیهوشی  هم

ها  میلی لیتر ادرار از مثانه آن 1عمیق گرفته و حدود 
با روش برش کوچک پوست ناحیه و پونكسیون با 

رنگ تهیه و هیدروکسی پرولین آن به روش س
بیوشیمیایی و اندازه گیری میزان این اسید آمینه با کیت 

داده ها با  .(33مخصوص مورد سنجش قرار گرفت)
و آزمون های آماری  SPSSاستفاده از نرم افزار 

ANOVA  و تعقیبی دانت تجزیه و تحلیل شد. جهت
غیر  های اطمینان بیشتر از سطح معنی داری تست

ویتنی نیز انجام -والیس و من-پارامتریک کروسكال
عنوان معنی ه بP<0.05 گردید. مقادیرتفاوت آماری با 

 صورت به حاصل نتایج دار در نظر گرفته شد.
 شده است. نمایش داده «رمعیا انحراف±یانگینم»

 ی پژوهشیافته ها
در آزمایش مربوط به اندازه گیری سطح زخم و 

ی آن، اختالف معنی داری در محاسبه درصد بهبود
روزهای دوم تا نهم، بین گروه کنترل و گروه های 
ضماد پوستی پایه حاوی صبر زرد و بره بوم و یا هردو 

( ولی مقایسه درصد بهبودی 1شماره  شكل.)دیده نشد
زخم بین گروه تحت تیمار با ضماد پوستی پایه حاوی 

در بازه دو با گروه کنترل  صبر زرد و بره بوم و یا هر
روز اختالف معنی داری را نشان  33تا  13زمانی 

 (.3شماره  شكل.)داد
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درصد بهبودی زخم بین چهار گروه کنترل، گروه تحت تیمار ضماد پایه حاوی صبر زرد و  (Mean±SEM). مقایسه1 شماره شکل

درصد بهبودی زخم گروه ترکیبی در روز دهم  .گروه تحت تیمار با ضماد پوستی پایه حاوی صبر زرد و بره بوم از روز دوم تا دهم

  (.P<0.01)*صورت معنی داری از گروه کنترل بیشتر بوده ب
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درصد بهبودی زخم بین چهار گروه کنترل، گروه تحت تیمار ضماد پایه حاوی صبر زرد و  (Mean±SEM). مقایسه2شماره شکل 

در روزهای دوازدهم تا بیستم. میزان افزایش بهبودی زخم در  ه بومو بر گروه تحت تیمار با ضماد پوستی پایه حاوی صبر زرد

 نسبت به گروه کنترل. P<0.01و ** P<0.05* .طور معنی داری از گروه کنترل بیشتر استه گروه های تحت تیمار ب

 
 

در آزمایش مربوط به اندازه گیری میزان غلظت 
هیدروکسی پرولین)میكروگرم بر میلی لیتر( مابین چهار 
گروه کنترل، تحت تیمار با صبر زرد یا بره بوم و یا 
ترکیب صبر زرد و بره بوم در روز بیستم، غلظت 

و  بره  هیدروکسی پرولین ادرار گروه ترکیبی صبر زرد
بوم افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل یافته 

 (.2()شكل شماره P<0.01)بود
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پرولین بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر در چهار گروه کنترل، گروه  وکسیغلظت هیدر (Mean±SEM). مقایسه3 شماره شکل

میزان افزایش این ماده در گروه . تحت تیمار با صبر زرد یا بره بوم و یا ترکیب این دو ماده در روز بیستم نشان داده شده است

 بود. گروه هر سرحیوان در 8 با ها برابر نمونه . تعداد(P<0.01)*ترکیبی نسبت به گروه کنترل اهمیت آماری داشت

 

 بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه نتایج التیام بخشی گروه های 

ه تحت درمان با صبر زرد یا بره بوم به تنهایی و یا ب
آن ها نسبت به گروه  صورت ترکیبی بیانگر برتری

ها از  کنترل بود که اثر تسریع دهندگی ترمیم زخم آن
اری معنی داری با گروه روز دهم به بعد تفاوت آم

ه اثربخشی ترکیب صبر زرد و بره بوم  ب داشت.کنترل 
ویژه در افزایش غلظت هیدروکسی پرولین که شاخصه 
مرحله ترمیم است اندکی از گروه های منفرد صبر زرد  
یا بره بوم بیشتر بود. مطالعات متعددی در خصوص 

ر ما اثرات ترمیمی گیاه صبر زرد وجود دارد که نتایج کا
(. برای مثال در یک مطالعه 34،32ید می کند)ئرا تا

تجویز خوراکی یا موضعی گیاه صبر زرد موجب کاهش 
پنجاه درصدی قطر زخم در مقایسه با گروه کنترل در 

بیوپسی در پشت آن ها  موش هایی شد که به روش
(. مطالعه دیگری بر روی زخم 35زخم ایجاد شده بود)

نشان داد که تجویز در موش صحرایی  های حذفی
موضعی صبر زرد موجب افزایش قدرت کشش زخم می 

 3چنین تحقیقات بر روی سوختگی درجه  (. هم36شود)
ان خون ینشان داده است که این گیاه موجب بهبود جر

(. در 37میكروسكوپی و تسریع ترمیم زخم می شود)
صورت گرفته، اثر عصاره تام دو  مطالعه ایی که اخیراً

ر زخم برشی و حذفی در موش صحرایی و گونه آن د
خرگوش مشاهده شد که شامل تسهیل ترمیم زخم، 

(.  38مهار رشد میكروبی بدون اثرات جانبی بوده است)

البته در تعداد اندکی از بیماران به دنبال مصرف پوستی 
ژل آن دچار سوزش پوست، درماتیت تماسی و خارش 

اند که ژل  (. تحقیقات علمی نشان داده39خفیف شدند)
(، 21( ضد التهاب)23،12آن دارای اثرات ضد میكروب)

که ذکر شد همان طور . می باشد (23آنتی اکسیدان)
واجد اثرات ضد میكروبی است  لذا، ممكن  عصارهاین 

 است  با پیشگیری از ایجاد عفونت و رشد میكرو
البته  ارگانیسم ها موجب تسریع روند بهبودی زخم شود.

 گروه های مختلف در عفونت میزان در این مطالعه
نمی توان در این مورد  طور یقینه لذا ب نشد بررسی

چنین فعالیت ضد التهابی و آنتی  هم قضاوت نمود.
اکسیدانی گزارش شده است که تعدیل التهاب و 
استفاده از آنتی اکسیدان ها ترمیم زخم را تسریع می 

 (. 22،4کند)
بره موم برای  در بیشتر کشورهای توسعه یافته از

تولید قرص و کپسول های آنتی بیوتیک برای درمان 
بیماری های عفونی و نیز در تولید انواع کرم های 
پوستی و خمیر دندان استفاده می شود. اما در ایران به 
علت آشنا نبودن زنبور داران و مردم با خاصیت های 
دارویی و بهداشتی این ماده شفابخش از این فرآورده 

برداری نمی شود. بره بوم به عنوان یک محصول بهره 
طور آزمایشگاهی در مقابل برخی از میكرو ه طبیعی ب

ارگانسیم های دهان اثر ضد باکتریایی نشان داده 
چنین در سایر مطالعات گزارش شده که  (، هم24است)
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بره بوم همانند صبر زرد عالوه بر اثر ضد میكروبی و 
اثرات مفید دیگری می  اثرات ضد التهابی دارای برخی

این این، می توان استنباط کرد که  بر (. بنا22-28باشد)
و  احتماالً از طریق کاهش التهاب دو ماده طبیعی

، جمع کردن رادیكال های آزاد و مواد اکسیدان عفونت
ند و ترکیب این دو روند ترمیم زخم را بهبود بخشیده ا

م ها تقویت ها را در روند بهبود زخ با هم اثر مفید آن
مطالعه در سه گروه تیمار با خالصه،  طوره ب می کند.

و ترکیب آن ها نشان داد که تجویز  بره بوم یا صبر زرد
موضعی هر یک روند ترمیم زخم برشی در موش 
صحرایی را تسریع می کند ولی مصرف توام آن ها 

 دنبال خواهد داشت.ه اثربخشی بیشتری ب
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Abstract 

Introduction: Traditionally, the natural 

ingredients have been used for faster 

healing of wounds. In this study, the effects 

of topical application of propolis and aloe 

vera were studied on the healing of open 

skin wounds in male rats.  

 

Materials & methods: 32 male Wistar rats 

(300 - 350 g) were randomly divided into 

control and 3 experimental groups. After 

anesthesia, under sterile conditions round 

full-thickness wound with a diameter of 2.5 

cm were created above the thigh of animals. 

In experimental groups, treatment of wound 

was performed with usage of ointment 

containing approximately 1gram of propolis 

or aloe vera or both of them, two times per 

day and continued for 20 days.   During this 

period, the rate of wound healing was 

assessed by measuring the levels of wound 

in all groups.  Also at the last day, under 

deep anesthesia, 1 mL of urine samples 

were taken from the bladder of all animals 

and its hydroxyproline concentration were 

measured. Data were analyzed using SPSS 

software with ANOVA and Dunnett test.  

 

Findings: Wound healing percentage 

showed no significant difference between 

control and experimental groups on 2 to 9 

days, but in the 10 to 20 days interval, the 

treatment groups showed significant 

differences compared to control(P<0.05). 

The hydroxyproline content significantly 

increased in the combined aloe vera and 

propolis group compared to control 

(P<0.01).  

 

Discussion & Conclusion: The topical use 

of aloe vera or propolis accelerates healing 

of full thickness skin wounds and their 

combination is more effective.  

 

Keywords: Wound healing, Aloevera, 

Propolis, Rat 
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