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چکیده

عنوان یک محـرك جدیـد در   (در حالل شامل روغن زیتون و وازلین) به)Eisenia foetidaدر این تحقیق عصاره بدن کرم خاکی (هدف:
) مورد استفاده قرار گرفته است. Carassius auratusه ماهی طالیی (ترمیم زخم بخی

ها عبارت بودند از: کنترل منفی (پوست سالم)، کنترل مثبت (زخم بخیه با فنی تویین)، کنترل کـاذب  تقسیم بندي گروهها:مواد و روش
. در هر مـاهی در امتـداد سـر بـه دم     )صاره بدن کرم خاکیمیلی گرم از ع10(شم: زخم بخیه با تیمار حالل) و تجربی (زخم بخیه با تیمار 

مشـاهدات  عمـل آمـد.  گیـري بـه  روز، خـون 14متري ایجاد و پس از بخیـه تیمـار روزانـه شـد. پـس از گذشـت       یک زخم طولی دو سانتی
ماهیـان طالیـی   ) در سرم خـون LPO/MDAماکروسکوپی و میکروسکوپی نیز به انجام رسید. همچنین محتوي پراکسیداسیون لیپیدها (

سنجیده شد.

ها و مشاهدات میکروسکوپی تاثیر بهتر تیمار با عصاره کرم خاکی در مقایسه با فنی تویین را نشان داد. در بررسی سطح بیرونی زخمنتایج:
ی تولید شده ها در سرم خون ماهیان طالینسبت به سایر گروهMDAتیمار با عصاره بدن کرم خاکی مشخص گردید که میزان کمتري از

است. 

سـازي  عنوان کاندید جدید در ترمیم زخم آبزیان بوده که اجزایی از آن بـا ورود بـه خـون و فعـال    عصاره بدن کرم خاکی بهنتیجه گیري:
شود.  در سرم خون ماهیان میLPOهاي آنتی اکسیدانتی بدن موجب کاهش میزان سیستم

LPOعصاره بدن کرم خاکی، فنی تویین، ترمیم زخم بخیه، ماهی طالیی،واژگان کلیدي:
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مقدمه

هاي جانوري فرآیند تـرمیم زخـم بالفاصـله پـس از     در انواع مدل
هـاي  تـدریج بـا مهـاجرت   ایجاد آسیب در محل بافت شروع و بـه 

هاي کـالژن در ناحیـه درم،   سلولی و سپس تولید و انباشت رشته
میم و بهبـود یابـد.   پیگیري شده و در نهایت زخم مورد نظـر تـر  

وسعت زخم ایجاد شده، محل ایجاد آن و تاثیر عوامـل محیطـی،   
همگی موجب تغییر در روند ترمیم زخم و زمان انجـام کامـل آن   

شوند. هر قدر از میزان بار میکروبی محل زخم کاسـته شـود،   می
شود. در ایـن میـان   تر میهمان میزان روند ترمیم بهتر و سریعبه

هاي گیـاهی و یـا   ها، عصارهکمکی نظیر انواع داروچه عوامل چنان
جانوري در محل زخم مورد استفاده قرار گیرنـد، فرآینـد تـرمیم    

). 1تر به انجام خواهد رسید (زخم با کیفیت بهتر و گاه سریع

درمان به موقـع و مـوثر زخـم هـاي عفـونی پـس از جراحـی در        
طالیی و دیگر نظیر ماهی بسیاري از ماهیان زینتی یا آکواریومی

ماهیان با ارزش نظیر انواع ماهیان خاویاري بسیار مورد توجه قرار 
داشته و به کاهش میزان مـرگ و میـر در ایـن جـانوران کمـک      
زیادي نموده است. تومورهاي خارجی در سطح بدن ماهیان نیـز  

). گاه مشکالت 2نیاز به جراحی و سپس ترمیم زخم موثر دارند (
هاي شدید چشمی در ماهیـان نیـز نیازمنـد    شناوري و یا بیماري

هـاي  جراحی فوري و موثر بوده کـه در ایـن میـان تـرمیم زخـم     
). تغذیه و درجه4و 3مربوطه از اهمیت خاصی برخوردار است (

موثري نقشپوست ماهیاندرزخمترمیمروندحرارت مناسب بر
اهمیـت  ازAوCمثـل  هـا ویتـامین برخـی کـه  طوريداشته به

). اسـتفاده غـذایی از ترکیـب    5روند برخوردارند (اینري دربسیا
کیتوسان در ماهی کپور معمـولی موجـب افـزایش سـرعت     -آلفا

). 6شود (مسدود شدن محل زخم و تسهیل روند ترمیم آن می

در دیگر تحقیقات نیز نشان داده شده که حتـی نـوع پانسـمان و    
ـ   نیز نوع و تعداد بخیه غییـرات  روز تها در پوست مـاهی موجـب ب

نعمـت اللهـی و همکـاران    شود. دار در روند ترمیم زخم میمعنی
نشان دادند که کاربرد الگـو هـاي مختلـف از بخیـه موجـب      )7(

تغییر در روند کیفیت بهبود زخم و زمان کامـل شـدن آن شـده    
تـرین میـزان   اده از بخیه زیـر کوتیکـولی، بـا کم   که استفطوريبه

وست ماهی طالیی همراه بوده، که در هاي بافتی پالتهاب در برش
نهایت موجب تسریع روند ترمیم زخم و بهتر شدن شکل بیرونـی  

گردد.    آن می

پروري مورد توجـه قـرار گرفتـه،   آبزيعلممواردي که درازیکی
ماهیاینبرسابق. استخاویاريماهیانازخاویاربرداشتنحوه

بـه اقدامسپسصید وراسال7تا6حدودعمربامادهخاویاري
امـا نمودنـد، میماهیشکمازخاویارهمانیاهاتخمسازيخارج

بیـرون کشـیدن   سپسوشکمجراحیروشبااخیرهايسالدر
پـس و این ماهینبودهمادرماهیکشتنبهنیازيدیگرخاویار،

. شـود میرهامحل پرورشآبدرزخممناسبترمیمودرماناز
انـواع دربردارنـده ماهیـان زنـدگی محـیط یشهاز طرف دیگر هم

جریـان درمنفـی تـاثیر خوداینکهبودههامیکروبوهاعفونت
بتـوان چنانچهخصوصایندرلذا. گذاردمیجايبرزخمترمیم

کـرم ي بـدن هاي مختلف گیاهی و جانوري مثل عصارهعصارهاز
سـتفاده اخاویـاري ماهیاندرزخمموثردرمانوتیماردرخاکی
.شـد آبزي پـروري خواهـد  اقتصاديرونقبهزیاديکمکنمود،

هـاي تجربـی   زمان از سه عصاره گیاهی در محل زخماستفاده هم
ایجاد شده توسط تزریـق بـاکتري آئرومونـاس در پوسـت مـاهی      

تــر طالیــی موجــب کــاهش جمعیــت میکروبــی و بهبــود ســریع
).    8هاي ایجاد شده در پوست این ماهیان گردید (زخم

گان خاکزي بوده کـه بـه جهـت    همهرهاي خاکی از جمله بیکرم
سزایی هبارورسازي خاك مناطق مختلفی از کره زمین از اهمیت ب

هاي خاکی، نـوعی  د. از میان ترکیبات مختلف بدن کرمبرخوردارن
کمپلکس گلیکولیپوپروتیینی کـه داراي خـواص متفـاوتی نظیـر:     

تریایی و محرك رشد سلولی بوده، ی، ضدباکتاثرات آنتی اکسیدان
مدنظر محققین قرار گرفته است. میزان محتوي پروتیینی موجود 
در ساختار  مستخرج از عصاره بدن نوعی کرم خاکی موسـوم بـه   

Eisenia foetida گـرم آن  میکروگرم در هر میلـی 40در حدود
هاي آمینی بـه همـراه بـا    باشد. در ساختار این کمپلکس گروهمی

).  در همین ارتبـاط نتـایج   9و گلوکولیپیدها وجود دارند (قندها
هاي خـاکی  هاي قبل در زمینه اثر عصاره بدن کرممطالعات سال

بر تسهیل روند ترمیم زخم در پوست موش نشـان داده کـه ایـن    
تلیوم و افزایش سـنتز برخـی   عصاره موجب افزایش بازسازي اپی

وستی شـده اسـت   در محل ضایعه پEGFهاي رشد نظیر فاکتور
)10         .(

) در اصل نوعی داروي ضـد صـرع   Phenytoinتویین (داروي فنی
هاي پوستی به اثبات بوده که اثرات التیام دهنده آن بر روي زخم

هـاي فیزیولـوزیکی   تویین در بسیاري از سیستمرسیده است. فنی
هـاي سـدیم،   کند. این دارو انتقال یـون اثرات مهمی را اعمال می

هاي آمینه سیم و کلسیم، پتانسیل غشاي سلول و غلظت اسیدپتا
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کولین و گابا را دسـتخوش  نفرین و استیلو ناقلین عصبی نور اپی
هـاي احتمـالی اثـرات ایـن دارو بـر روي      کند. مکانیسمتغییر می

یـت غیـر طبیعـی آنـزیم     در ماهی طالیی، ممانعت از فعالپوست
، تکثیـر فیبروبالسـتی،   چنین افزایش مقـدار کـالژن  کالژناز و هم

اي (گرانوله) جدید و تحریک رونـد  تسریع در تشکیل بافت جوانه
).11باشد (زایی جدید میرگ

ــدها  ــیون لیپی ــه )(LPOپراکسیداس ــورت ب ــی و دو ص طبیع
گسترس قابلیت ها و بافت بدن تولید شده و غیرطبیعی در سلول

اي غشایی،هآنزیمها و کرد چربیعملبر LPOاثرات منفیدارد. 
خوبی بـه  حتی ژنوم بهدر میتوکندري وزنجیره تنفسی هاي آنزیم

هـاي  هاي غنی از اسیدسلولتمامی در LPOاثبات رسیده است. 
ــه    ــباع چندگان ــر اش ــرب غی ــوع (PUFA)چ رخ داده و از مجم

هاي دوگانـه  هایی که شامل تخریب و تشکیل مجدد پیوندواکنش
ناشـی  ،هـاي غشـایی اسـت   هاي چرب غیر اشباع لیپیـد در اسید

هـایی اسـت کـه    مجموعـه واکـنش  LPOهم رفته رويشود.می
ور شـده و  حملـه PUFAموجـب آن اکسـیژن مولکـولی  بـه     به

، سـیالیت  LPO). 12(دهـد پراکسیدهاي لیپیدي را تشکیل مـی 
غشاها را کـاهش داده و در مقابـل ویسـکوزیته آنـان را افـزایش     

يغشـا سـیال یـک یموزاار اختسکرد عملترتیب دهد. به اینمی
هاي اصلی ). یکی از مکانیسم13رود. (میبین ازیا مختل شده و 

یـا  PUFAاکسیژناسـیون غیـر آنزیمـی    LPOرونـد پیشبرددر 
یاکسـیژن هـاي آزاد  رادیکالانواع بوده که توسط اتواکسیداسیون 

)(ROSو) نیتروژنیNOSتحریک ي فلزنیز حضور یون هاي ) و
هـا  رادیکال. این ها مهار می شودتاکسیدانآنتیگري جیبا میانو

شـوند.  میLPOروندور شده و موجب القا سلول حملهيبه غشا
و OH)•(رادیکـال هیدروکسـیل   توان به میROSاز جمله انواع 

-ید (آنیــون سوپراکســ
2O•) در طــول رونــد ). 14) اشــاره نمــود

LPOآزاد شـده کـه   ی مختلفمحصوالت بینابینیها و ، متابولیت
) در TBAجهـت میـل ترکیـب زیـاد بـا اسـید باربیتیوریـک (       به

در شـود. مـی اطـالق  TBARsان آنهاي آزمایشگاهی به سنجش
یـد  یمـالون دي آلد نام را ترکیبی بهTBARsدرصد از 50حدود 

)MDAخــود اختصــاص داده کــه میــل ترکیــب زیــادي بــا ) بــه
کـرد  الل در عمـل شته و موجـب اخـت  هاي سلولی و ژنوم داچربی

).   16و15شود (آنان می

که طراحی و اجراي این پژوهش در آبزیان در نوع خود جاییآناز
جدید و بـدون تکـرار بـوده لـذا ضـرورت بررسـی اثـرات تـرمیم         

بر روند التیام Eisenia foetidaکنندگی عصاره بدن کرم خاکی 

در پـژوهش  Carassius auratusزخم بخیه در مـاهی طالیـی   
حاضر مورد نظر قرار گرفت.

هامواد و روش

دلیـل مقـاوم بـودن و    بـه Carassius auratusماهیان طالیـی  
داري آسـان و شـباهت آنـاتومیکی و فیزیولـوژیکی بـا دیگـر       نگه

عنوان مـدل جـانوري در ایـن پـژوهش     هاي ماهیان کپور، بهگونه
متـر و  سانتی15±2استفاده شدند. ماهیان مورد استفاده با اندازه 

منفـی  گرم انتخاب و در چهار گروه: کنترل40±3محدوده وزنی 
کنتـرل ،)تـویین فنیزخم و تیمار(مثبتکنترل(پوست سالم)،

زخم(تجربیو) و تیمار وازلین و روغن زیتونزخم(یا شم کاذب
گـرم یکدرخاکیبدن کرمعصارهپودرازگرممیلی10تیماربا

قطعـه  8دند. در هر گـروه حـداقل   تقسیم بندي ش)چربیحالل
ماهی طالیی قرار داده شد.

NaClدرصـد  5/0لیتـري آب بـا   50هـاي  کواریـوم آها در ماهی

داري شده تا با شرایط آزمایشـگاهی سـازش   مدت یک روز نگهبه
ها مورد جراحی و سپس بخیـه  پیدا کنند. پس از این مدت ماهی

درصـد  10محلـول  زدن قرار گرفتند. ابتدا این جـانوران توسـط  
صورت بـود کـه   هوش گردیدند. نحوه جراحی بدینبنزوکایین بی

ابتدا پس از برداشت فلس از سطح پوست توسط تیغه اسکالپل با 
قیچی جراحی یک برش به طول یک سانتی متر در راستاي سـر  

حفـره  شکمی و عمق ضخامت کامل بافت تـا  به دم درخط وسط
از نوع تکـی بـر روي محـل    شکمی ایجاد گردید. سپس دو  بخیه

داخل آکواریوم برگردانـده  ها بهها زده شد و پس از آن ماهیبرش
ــن مــدت   ــوم در ای ــاي آب آکواری ــا 18شــدند. دم درجــه 20ت

4ها هـر  آب آکواریوم.بود8تا 5/6آب حدود pHگراد و سانتی
شد. بار تعویض میروز یک

صورت پـودري  بهEisenia foetidaهاي خاکی عصاره بدن کرم
کمـک متـانول و کلروفـرم و در نهایـت     سفید رنگ بـوده کـه بـه   

ساعت 24خشکی انجمادي از آنان استخراج گردید. پس از مدت 
و آغـاز  هاي برشی و سپس بخیه درمان بـا دار از زمان ایجاد زخم

روز متـوالی صـورت   14مـدت  بار و بـه گردید. تیمارها روزانه یک
ناحیـه سـیاهرگ دمـی    گیـري از ت، خونگرفتند. پس از این مد

ها صورت و برداشت بافت از محل جراحیانجاممختلفهايگروه
گرفت. 
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روز 10مـدت  درصد فرمـالین بـه  10هاي بافتی در محلول نمونه
آمیـزي  گیري در انتهـا بـا روش رنـگ   فیکس شده و پس از برش

ــیلین ــه   -هماتوکس ــده ب ــه ش ــالیدهاي تهی ــوزین اس ــک ائ کم
پ نوري مورد بررسی قرار گرفتند. پارامترهاي مختلف میکروسکو

خون مورد هايترمیم زخم ارزیابی و درجه بندي گردیدند. نمونه
برداشـت و  مختلـف هـاي ناحیه سیاهرگ دمی گـروه نیاز نیز از

هاي مربوطه جدا شدند. سرم

روش بــــهMDA، میــــزان LPOدر بررســــی تغییــــرات  
ان طالیـی مـورد سـنجش    اسپکتروفوتومتري در سرم خون ماهی

آزمـایش هـاي لولهدرخون موجوديهاقرار گرفت. در ابتدا سرم
سـرد )(TCAدرصد اسید تري کلرو استیکدهمحلولکمکبه
یـک ها مـدت شدند. سپس این سرومبه سه رقیقیکنسبتبه

گردیده تا مایع بـاالیی  وژیسانتریفg×2500دور حداکثربادقیقه
محلولبا1:1نسبتبهگردد. سوپرناتانت را(سوپرناتانت) حاصل

شــد. ســپس رقیــق) TBA(اســید تیوباربیتوریــکدرصــدیــک
گـراد سـانتی درجـه 90دمـاي دردست آمـده را هاي بهمجموعه

داده شدند. پـس از خـارج سـازي و سـرد     قراردقیقه10مدتبه
ووتکـ یـک بـه لولـه هـر در دماي اتاق، محتـوي هانمودن لوله

اسـپکتروفتومتر  کمـک بـه نـانومتر 532مـوج طـول درومنتقل
میـزان آلمان)،ساختUVT-20 M/Lمدل Herolab(دستگاه 

.)17شد (گیريها اندازهنمونهنوريجذب

صـورت  بـه هـا دادهتمـامی پـژوهش ایـن درآنـالیز آمـاري:  
Means±Standard Deviation (SD)شده انـد دادهنمایش.

واریـانس آنـالیز آمـاري روشازهـا همیـانگین داد مقایسهجهت
Tukey's HSDآزمونو پس)One way-ANOVAطرفه (یک

ــزار  ــرم اف ــطح  16(ویراســت SPSSدر ن ــد. س ــتفاده گردی ) اس
05/0p<در نظر گرفته شددارمعنیاز نظر آماري.

نتایج

ــی  ــل از بررسـ ــایج حاصـ ــکوپی نتـ ــاي میکروسـ هـ
(هیستوپاتولوژي) و ماکروسکوپی

مشـخص  هاي بافتیهاي هیستوپاتولوژیکی نمونهدر بررسی
گردید که در تیمارهاي بـا پمـاد حـاوي عصـاره بـدن کـرم       

تلیـوم   خاکی (گروه تجربی) رگ زایی بهتر و باز سـازي اپـی  
)، افــزایش میــزان تکثیــر فیبروبالســتی و آرایــش 1(شــکل 

هاي آماسی هاي کالژنی و کاهش تعداد سلولتر رشتهمنظم
)، و در مجمـوع پارامترهـاي   2ها (شکل روهنسبت به سایر گ

هـا مشـاهده   تري در بهبود و ترمیم زخم بخیـه بهتر و کامل
ي آزمــایش روزه14). در طــول دوره 1گردیــد (جــدول  

گونه مرگ و میري در بین ماهیان طالیی مشاهده نشد.هیچ

هاي ماکروسکوپی نشان داد که از دید از سوي دیگر نیز بررسی
هاي تري در زخمنیز ترمیم بهتر و کاملخارجی و سطحی 

ها صورت گرفته است دار گروه تجربی نسبت به سایر گروهبخیه
).3(شکل 

روزه در تیمارهاي مختلف.14هاي هیستوپاتولوژي و درجه بندي پارامترهاي ترمیم زخم بخیه ها پس از یک دوره :  نتایج بررسی1جدول 
تیمارها

کنترل پارامتر مورد بررسی
کاذب
(شم)

کنترل مثبت
(پماد 

تویین)فنی

گروه تجربی
(عصاره کرم خاکی)

-+++هاي آماسیحضور سلول
++++++بلوغ فیبروبالستی

+++-زایی جدیدرگ
++++تلیومبازسازي اپی

++-میزان گرانوله شدن
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تجربی.گروهدرهاي خونی جدیدرگپیوندي و تشکیلبافتدر درم توسطزخمفضايکاملانباشتباهمراهتلیوماپیکامل: بازسازي1شکل 
E ،اپیدرم ::D  ،درمV: 400رگ خونی (بزرگنمایی(×

هاي آماسی درم، فلش: پراکندگی ، سلولD :تجربی.گروهزخم درفضايدرآماسیهايکاهش تعداد سلولوفراوان کالژنهايرشته: وجود2شکل 
×)400(بزرگنمایی 

LPOنتایج حاصل ارزیابی تغییرات 

میزانشمگروهدرکهدهندمینشان2جدولدرموجودنتایج
MDAمحتوي(خونمسرLPO (کنترلگروهبادرمقایسه

افزایشداريمعنیصورتبهروزه14دورهانتهايدر) زخمبدون(
داريمعنیسطحردتغییرمیزاناینکهطوريبهیافته،

05/0p<کرمعصارهدو تیمار.باشدمیدرصد78/134بابرابر
خونمسرLPOمیزانکاهشموجبتوئینفنیپمادوخاکی

عصارهتیماريدرمقایسهکاهشاینکهتفاوتاینباگردیده؛

اما،)>05/0p(بودهدارمعنیکاذب یا شمکنترلباخاکیکرم
کاهشرغمعلیشمگروهباینیتوفنیمادپبامقایسهدر

وخاکیکرمعصارهباتیمارگروهدوچنانچه. باشدنمیدارمعنی
کاهشمیزانگردند،مقایسهکنترلگروهباتویینپماد فنی

LPOباتیمارگروهدرکنترل،گروهبهآنمقدارو نزدیکی
گروهباتیمارگروهدرامانبودهدارمعنیخاکیکرمعصاره

.)2جدول(استداراختالف معنینیتویفنی

E

E

D

V

D
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دهنده الیه شیري رنگ بر روي محل زخم بخیه بوده که نسبت به سایر تیمارها      دار تیمار شده با عصاره کرم خاکی. فلش نشانزخم بخیه:3شکل 
خود گرفته است. تري بهشکل کامل

هاباشد، دادهمیµM MDA/mg proteinگیرياندازهواحدمختلف.تیمارهايدرطالییماهیاندرسرمدهالیپیپراکسیداسیونتغییراتبررسی: 2جدول
.استدارمعنی>05/0pسطحدردارندهمنامغیرحروفکههاییگروهآماري بیناختالف.اندشدهآوردهMeans ±SDصورتبه

(LPO)پراکسیداسیون لیپیدها گروه

a02/0±92/0کنترل منفی

bcd04/0±85/1تیمار فنی تویین

ad03/0±41/1تیمار عصاره کرم خاکی

cb01/0±16/2کنترول کاذب (شم)

بحث

فیزیولوژیکی هايیندآفرترینپیچیدهازیکیزخمروند ترمیم
ویژه بهسلولیترشحات مختلفوهاسلولآندر طیکهبوده

شوند.میعملواردهاتوکینسیازبسیاريورشدفاکتورهاي
هايو فعالیتوقایع مولکولیپوست،در آسیببروزدنبالبه

هايو باز آراییجدیدبافتگیريشکلالتهاب،شاملسلولی
ترمیمبهمنجرنهایتدرودادهصورت پشت سرهم رخبهبافتی
شوند. این روند از اهمیت میدیدهآسیببافتو یا کلیجزیی

هاي دیابتی و جراحی) و در پزشکی (درمان زخمفراوانی
و دامپزشکی (درمان زخم در سطح بدن ماهیان زینتی اکواریومی

نیز ماهیان خاویاري) برخوردار است. عالقه و توجه به درمان هر 
چه بهتر زخم در ماهیان زینتی که از ارزش اقتصادي قابل 

، لذا در این میان اي نیز برخوردار هستند، رو به افزایش بودهتوجه
تر و در عین حال موثرتر، مورد توجههاي مناسبانتخاب درمان

.)18محافل علمی قرار گرفته است (

کمک ها بهکنون هیچ اطالعاتی در زمینه ترمیم زخم بخیهتا
ها در منابع معتبر علمی دنیا هاي خاکی در ماهیعصاره بدن کرم

ین بار بوده که به انجام در دسترس نبوده و این تحقیق براي اول
رسیده است. 

هاي خاکی نیز مشخص گردید که عصاره بدن کرم2001در سال 
ی و ضد باکتریایی بوده و تهاي آنتی اکسیدانواجد خاصیت

می توان آن را به عنوان یک کاندید مناسب در ترتیببدین
). همچنین 19یند ترمیم زخم در جانوران مد نظر قرار داد (آفر

ها ن ارتباط مشخص شده که این عصاره در پوست موشدر ای
تلیوم و افزایش سنتز برخی موجب افزایش بازسازي مشهود اپی

در محل ضایعه پوستی شده FGFو EGFهاي رشد نظیر فاکتور
). نتایج این دو پژوهش در تایید نتایج پژوهش حاضر 10است (

ترمیم هر هاي خاکی قابلیت بوده که در طی آن عصاره بدن کرم
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هاي پوستی ماهیان را در مقایسه با داروي متداول چه بهتر زخم
باشد. نظیر فنی تویین دارا می

گیري مناسب در پژوهش حاضر از بخیه زیر کوتیکولی جهت بهره
نعمت از جفت شدن دو سر محل برش استفاده بهینه گردید. 

بهتر و نشان دادند که نوع بخیه در بهبود )20(اللهی و همکاران
هاي ماهی طالیی نقشی اساسی را موثرتر محل زخم در جراحی
ي نوع زیر کوتیکولی بهترین نتیجه ایفا نموده و دراین میان بخیه

دنبال داشته است. این نتیجه بیانگر این مطلب است که را به
هاي مناسب استفاده درست از نوع عالوه بر کاربرد ترمیم کننده

ها موثر بهتر روند ترمیم و بهبود زخمبخیه زدن نیز در اجراي
خواهد بود. 

دنبال ایجاد از سوي دیگر نتایج برخی تحقیقات نشان داده که به
MDAو LPOویژه در موش ها میزان زخم در بدن جانوران به

هاي پوست و خون دجار تغییرات مثبت شده و عدم در بافت
رمیم ها به کاهش وسعت تدر محل زخمLPOکنترل میزان 

زخم منجر خواهد شد. در همین رابطه نیز مشخص شده که 
داري از مقدار ي گیاهان دارویی نیز به طور معنیکاربرد عصاره

MDAترتیب شرایط جهت سروم خون موش ها کاسته و بدین
).21ها فراهم خواهد گردید (افزایش سرعت ترمیم زخم

هاي کرمدر تحقیق حاضر نیز مشخص گردید که کاربرد عصاره 
ویژه گروه شم و دار نسبت به سایر تیمارها بهطور معنیخاکی به

سپس گروه تیمار شده با فنی تویین، موجب کاهش میزان 
MDAجایی دار شده است. از آنسرم خون ماهیان با زخم بخیه

که هیچ اطالع دیگري از نتایج مشابه با این مبحث در مجالت و 
توان تصور میباشد، چنینمیمجامع علمی مختلف در دسترس ن

هاي کوچکی از عصاره بدن کرم نمود که اجزا و یا کمپلکس
جریان خون خاکی پس از ورود به محل زخم قدرت مهاجرت به

جا در نهایت موجب افزایش فعالیت را کسب نموده و در آن
ی آنزیمی و غیرآنزیمی در سرم خون تهاي آنتی اکسیدانسیستم

LPOآن مهار القا تولید دار شده که نتیجهماهیان با زخم بخیه

دنبال این اثر و مهار سنتز  محصوالت بینابینی و خواهد بود. به
دار، ویژه بافت واجد زخم بخیههاي بدن، بهدر بافتLPOنهایی 

ترتیب عصاره کاهش یافته و به اینهاي سلولیامکان بروز آسیب
ها تر زخمکاملتر وبدن کرم خاکی توانسته در ترمیم سریع

طور موثر وارد  عمل گردد.به

درEGFدر برخی از مطالعات نیز افزایش فاکتورهاي رشد نظیر 

در LPOها موجب فروکش نمودن و مهار روند تولید محل زخم
تر و بهتر زخم خواهد آن ناحیه شده که نتیجه آن ترمیم سریع

ان داد که نش2007بود. نتایج حاصله از یک کار گروهی در سال 
ها تزریق و هاي دهان خرگوشدر محل زخمEGFچنان چه 

ي بافتی در ضایعهLPOداري از میزان طور معنیوارد گردد، به
گیرد. در همین گزارش کاسته شده و ترمیم بهتر صورت می

ی در تعنوان یک عامل آنتی اکسیدانبهEGFپیشنهاد گردیده که 
هاي آزاد ازي رادیکالمحل زخم عمل نموده و موجب خنثی س

).22اکسیژنی شده است (

ها موجب هاي خاکی در پوست موشکه عصاره بدن کرمجاییاز آن
ه به موارد ذکر شده در باال و ) و با توج19گردیده (EGFافزایش 

توان عنوان نمود که استفاده از چنین نتایج این تحقیق، میهم
در EGFهاي خاکی موجب افزایش تولیدعصاره بدن کرم

ترتیب با کاهش هاي مختلف بدن ماهی طالیی شده و به اینبافت
تر در هاي بافتی جدید و بیشاز آسیبLPOمحصوالت نهایی 

چه تحت شود. از سوي دیگر چنانطی روند ترمیم زخم کاسته می
در محل زخم به انجام LPOمهار EGFاثر عوامل مشخص نظیر 

جدید در محل ضایعه روي زاییرسد، اتفاقات مثبتی نظیر رگ
تر زخم خواهد خواهد شد داده که منجر به بهبود بهتر و سریع

)23.(

نتیجه گیري

هاي خاکی قابلیـت حـل شـدن در    جایی که عصاره بدن کرماز آن
هـاي آبـی جهـت تـرمیم     پایه چربـی را داراسـت لـذا در محـیط    

وهش که در پژطوريهاي آبزیان مورد کاربرد فراوان داشته بهزخم
هـاي  تر زخمحاضر در ماهیان طالیی موجب ترمیم و بهبود کامل

توان اظهار نمـود  دار شده است. لذا میبخیهویژه انواعپوستی به
ــرم  ــدن ک ــاره ب ــه عص ــاري از   ک ــع سرش ــه منب ــاکی ک ــاي خ ه

عنـوان کاندیـداي   بـه توانـد هاي مختلف است، مـی ماکرومولکول
ویژه آبزیـان در نظـر   ان بهها در جانورمناسب در روند ترمیم زخم

گرفته شود. 

تشکر و قدردانی
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تحصــیالت تکمیلــی و امــور پژوهشــی دانشــگاه شــهرکرد اعــالم 
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