
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID
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پژوهشیمقاله 
یابتیديهام زخمیبر ترم)Vitis Vinifera(هسته انگور یاثر عصاره الکلیبررس

ستارینر نژاد ویموش صحرائ

یگاهده اهللایفر 1یدا حجتی، و1يروین شی، عبدالحس1

دهیچک

هسته یاثر عصاره الکلیبررسق ین تحقیهدف از ا. مد نظر پژوهشگران استیابتیام زخم دیموثر در التيافتن داروهای:مقدمه
.باشدیمستارینر نژاد ویموش صحرائیابتیديهام زخمیترميبر رو) Vitis Vinifera(انگور 
م یتقس) دویک، تجربیی، کنترل مثبت، تجربیکنترل منف(گروه 4ستار را به یسر موش نر نژاد و48ن مطالعهیدر ا:هاروش

روند .میجاد کردیمتر مربع در سمت چپ ستون فقرات ایسانت3به مساحت یش زخمیمامورد آزيهاهدر گرو.دندیگرد
جینتايمرز استنتاج آمار. گزارش شدMean±SDصورتها بهشیج آزماینتاو .شدیبررسیصورت ماکروسکوپم زخم بهیترم
 )05/0≤P(و )01/0≤P (و )001/0≤P (در نظر گرفته شد.

ام زخم یو التشدترمیم رتر ید،سه با گروه سالمیدر مقاmg/kg55با دوز نیشده با استرپتوزوسیابتیديهازخم گروه:هایافته
.برخوردار بوديشترینسبت به گروه کنترل از سرعت بهسته انگوریعصاره الکلمار شده بایتیتجربيهادر گروه

یابتیسالم و ديهانمونهیپوستيهام زخمیع ترمیتسرموجبهسته انگوریعصاره الکلج نشان داد که ینتا: يریگجهینت
.شودیم

یابتیرت د، هسته انگوریعصاره الکلم زخم، یترم:يدیواژگان کل

دامغان، ایراناسالمی،آزاددانشگاهواحد دامغان،شناسی،زیستگروه-1
پست الکترونیک09111701926:، تلفن3671639998: پستیکد، چشمه علی دامغانخیابان،چشمه علی،دامغان،سمنان: نشانی ، :

faridehalahgahi@gmail.com

21/12/1394: تاریخ پذیرش9/12/1394: تاریخ درخواست اصالح17/10/1394: تاریخ دریافت
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مقدمه
ریزدرونغدددستگاههايبیماريترینشایعازدیابت یکی

خون،قندافزایشآنعوارضکهشودمیمحسوببدن
وهاها، چربیاتکربوهیدرمتابولیسمدراختالل
قندجذب سلولیعدمدلیلبهبیمارياین.هاستپروتئین

مقاومتیاوانسولینترشحکاهشازناشیخون
.]2،1[دشومیایجادانسولینبرابردربدنهايسلول

ینیباليهاتیوضعابتیديماریشرفت بیزمان با پهم
ر شکل پا و یی، تغیعروقيماری، بیمانند نوروپاتيانهیزم

درصد70تا 60ان ین میکه در اکنندبروز پیدا میعفونت 
ب یباشد که فشار و آسیمیها، نوروپاتن زخمیعلت ا

. ]1[کندید زخم کمک مجایبه آن در ایبافت
ين اعضایبين عضو بدن و سدیعنوان بزرگترپوست به

از جمله یمهميهاط خارج بوده و نقشیبدن و محیداخل
پوست از .م حرارت بدن را بر عهده داردیتنظمحافظت و

در .ل شده استیپودرم تشکیدرم، درم و هیاپيهاهیال
ن از یرود که به ایصورت صدمه به پوست، اپیدرم از بین م

یط. ]2شودیساختمان بدن، زخم اطالق میختگیهم گس
که مناطق و قطعات مجزایى از الیه صدمه در صورتى

نخورده باقى مانده باشند، پوست مجدداً تولید دست،زاینده
تر، در اثر تقسیم فعال عمیقيهادر زخم. خواهد شد

هاى اپیدرم کنار زخم، پوششى جدید از اپیدرم در سلول
.]3[شودرفته تشکیل مىروى ناحیه از بین

، شودیجا که زخم باعث اختالل در عملکرد پوست ماز آن
م زخم و کوتاه کردن زمانیند ترمیفرآيادیان زیساليبرا

. ]4[ن را به خود جلب کرده استیآن توجه محققيبهبود
بهبود يبرایباتیافتن ترکی، محققیناهدافاز یکیلذا 
ن خصوص یدر ا. استیبن عوارض جانیها با کمترزخم

ن رو یاز ا. ت باشدیتواند حائز اهمیمییاهان دارویگ
درمانگیاهی براييهابیترکیافتندنبالپژوهشگران به

.]5[هستندیابتیديهازخم
شوند که منابع یمیاهیگونه گ2000شامل ییاهان دارویگ

.]6[سالم در جهان هستنديه داروهایتهيبرایبا ارزش
مللسنتیطبدرکهدارندوجودزیاديبسیارنگیاها

کهگیرندمیقراراستفادهمورددیابتدرمانبرايمختلف
قراربررسیموردهاآنازبسیاريهیپوگلیسمیکتأثیر

)Vitis Vinifera(انگور از خانواده .د شده استیتائوگرفته
و Euvitisجنس ریزVitisجنس Ampelidaceaeره یت

ن یهسته انگور مورد مطالعه در ا. استیرانیور اگونه انگ
باشد که یوه میآبميهازائد کارخانهيهاپژوهش از فراورده

درصد 8یال5درات و ین، کربوهی، پروتئیاز چربیبیترک
بستگیر آن به جنس و گونه انگوریفنل بوده که مقادیپل

موجود در عصاره هسته انگور شامل يهافنلیپل.دارد
ن، یکاتچ3-ک فالوان یک، مونومرید گالیدها، اسینوئفال

ک یمریک و پلیک، مونومریمریت و دیگال-3نیکاتچیاپ
مر موجود در ین دیدیانیپروآنتوس. باشدین میدیانیپروآنتوس

.]8،7[استیدانیاکسیب آنتین ترکیهسته انگور موثرتر
ن بردن یدر از بییار باالیل بسیپتانسيهسته انگور دارا

باشد که یمویداتیآزاد و مهار استرس اکسيهاکالیراد
ده یو به اثبات رسیداتیآن در مهار استرس اکسينقش مهار

یدانیاکسیعوامل آنت،با توجه به موارد ذکر شده. ]9[است
ابت یديماریاز بیکاهش عواقب ناشدرییسزانقش به

ءبات با منشاین استفاده از ترکین بیو در ا،د شدنخواه
همراه است، يکمتریبا عوارض جانبکه معموالًیاهیگ

رسد که عصاره هسته انگور یمنظر به. ت خاص داردیاهم
ت است، چرا که نقش آن در یحائز اهميماریدر درمان ب

و حاصل از یداتین استرس اکسیدرمان قند خون و همچن
اهان یاز آنجا که گ.]10[ده استیروند التهاب به اثبات رس

در ، هستندیعیطبيهادانیاکسیاز آنتیمنابع غنییدارو
کاربههايماریبازياریبسدرمانوکنترليبرایسنتطب

م که با توجه به خواص یق هم برآنین تحقیدر ا.روندیم
دا یپیبتایديهاام زخمیشبرد و التیپيبرایهسته انگور راه

.]11[میکن

هاروش
با ستار،ینر از نژاد وییسر موش صحرا48ن مطالعه یدر ا

م یقسگروه ت4انتخاب و به ،گرم240تا 180یمحدوده وزن
منظور تطابق با به(ط کنترل شدهیوانات در شرایح. دندیگرد
12و ییساعت روشنا12(از نظر نور)شگاهیط آزمایمح

گراد و یدرجه سانت20-22ط یمحيو دما)یکیساعت تار
ه کدوانات دانشیدرصد در اتاق ح40-60یرطوبت نسب

شدند يدارنگهدامغانواحد یدانشگاه آزاد اسالمیپزشک
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. از نظر مصرف آب و غذا نداشتندیتیگونه محدودچیو ه
شده یبار ضد عفون4ياوانات هفتهیحيدارنگهيهاقفس

و يدارط نگهیشرا. دیگردمیض یچوب تعويهاو خرده
ثبت ین و اصول اخالقیش از قوانیه مراحل آزمایانجام کل

يبندمیتقس. شده در دانشگاه تهران استفاده شده است
:ر انجام گرفتیب زیترتات بهوانیح
زمان با سر موش که هم12شامل :یگروه کنترل منف-1

به یابتیديهاموشبه) S0130(ن یق استرپتوزوتوسیتزر
صورت درون بهیسیس2به مقدار راتیها بافرستآن

ن گروه یجاد زخم در ایپس از اد ویق گردیتزریصفات
.استفاده نشدیچ مرهمیه
ق یسر موش که با تزر12شامل : رل مثبتگروه کنت-2

و شدندیابتیدmg/kg55ن یاسترپتوزوتوسیدرون صفات
ساعت بعد از 72ابت، یدياقاليخون براسنجش قند

، به کمک یاهرگ دمیو با استفاده از خون س(STZ)قیتزر
با يهاموشوک انجام شدیصفر و دستگاه کلوگوکارد

و، در نظر گرفته شدندیابتیدmg/dl300قندخون باالتر از
ن و یق استرپتوزوتوسیک ماه پس از تزریگذشت پس از 

چ یهاما از ،جاد شدیان گروهیزخم در اابت، یديالقا
. گردیداستفاده نم یترميبرایمرهم

جاد یسر موش که پس از ا12شامل : اولیگروه تجرب-3
- رهسته انگویعصاره الکلزخم روزانه دو بار با پماد 

.مار شدندیتگرم2تا5/1زان ین به میاوسر
که پس ازیابتیسر موش د12شامل : دومیگروه تجرب-4

بار روزانه دو، جاد زخمیابودن با یابتیداز ک ماه یگذشت 
زان ین به میاوسر- هسته انگوریعصاره الکلبا پماد 

.مارشدندیتگرم2تا5/1

جاد زخمینحوه ا
نیلزیزاو)K113(ن یتامکیاقق داخل صفیابتدا با تزر

)X1251 (سمت يهوش کرده سپس موهایها را بموش
مورد نظر توسط یده و نواحیچپ ستون فقرات را تراش

سپس با کمک .شدیدرصد ضد عفون10ن یمحلول بتاد
متر مربع با یسانت3به مساحت یخط کش شابلون، زخم

.جاد شدیایغ جراحیغ اسکالپل و تیاستفاده از ت

سطح زخميریروش اندازه گ
ويدرصد بهبودسطح زخم،يریگبهبود زخم با اندازه

.شدیابیبسته شدن کامل زخم ارزيمدت الزم برا
از عمل با بعد21و 0،5/3،7،14يسطح زخم در روزها

.دیگرديریگس اندازهیله کولیوسبهمتر مربع ویلیواحد م
صد در فرمول دردست آمده از سطح زخم،سپس اعداد به

يریروز اندازه گ:(X:ر قرار داده شدندیشرح زبهيبهبود
)سطح زخم

يآمارتجزیه و تحلیل
ن شدهییتعيها در روزهام زخمیروند ترمیبررسيبرا

درصد مساحت ود،یگرديریگها اندازهطول وعرض زخم
درمان براساس آزمون یمختلف طيهازخم گروهيبهبود

One way anovaیلیو آزمون تکمTukeyافزار تحت نرم
ها شیج آزماینتا. سه شدندیگر مقایکدیبا 21SPSSيآمار

يمرز استنتاج آمار. گزارش شدMean±SDصورتبه
در نظر ) P≥01/0( و) P≥001/0( و)P≥05/0( جینتا

مربوطه با استفاده از نرم يهاستوگرامیهتاًینها. گرفته شد
Excelافزار  .دیرسم گرد2003

هایافته
یعصاره الکلروز 21ن پروژه نشان داد که مصرف یج اینتا

جاد شده در یایپوستيهاام زخمیالتدر روندهسته انگور
زان مساحت زخم و درصد سطح ی، در میتجربيهاگروه

. داردکنترل يهاه گروهنسبت بيداریزخم کاهش معن
).2و نمودار1نمودار(

صورت پماد بهاه یهسته انگور سروزه 21ن مصرف یهمچن
يهاجاد شده در گروهیایپوستيهاام زخمیالتيبرا

نشان را يداریش معنیافزايزان درصد بهبودی، در میتجرب
.)3نمودار(داد
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نسبت به کنترل مثبت مشاهده 2یرا در گروه تجربيداریکه کاهش معن،دهدیش را نشان میزماآمورد يهاسه مساحت زخم در گروهیمقااین نمودار 
میکنیم

زمایشآهاي مورد مقایسه درصد سطح زخم در گروه-2نمودار 
و نسبت به کنترل مثبت2یرا در گروه تجربيداریکه کاهش معندهد ینشان مش را یزماآمورد يهاسه درصد سطح زخم در گروهیمقااین نمودار 

.میکنیمشاهده میمنف
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مقایسه درصد بهبودي در گروه هاي مورد ازمایش-3نمودار
.داردسبت به کنترل مثبت ن2یرا در گروه تجربيداریش معنیکه افزادهد یش را نشان میزماآمورد يهادر گروهيسه درصد بهبودیمقااین نمودار 

سطح زخمدرصد

(mm2)مساحت زخم

بهبودي زخمدرصد

شیهاي مورد آزماگروهسه مساحت زخم دریمقا-1نمودار 
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بحث
مختلف هاي سلولهمکارياملشفراینديپوستی،زخمترمیم

هايسلولماکروفاژها،ها،مونوسیتها،فیبروبالستجملهاز
هاو سیتوکینرشدفاکتورهاي(، اپیدرمالهايلسلوواندوتلیال

مشاهدههاي آماري،ارزیابیوشناسیبافتبررسیدر. باشدمی
روندبرمؤثرمراحل مختلفمطالعه،مورددورهطولدرکهشد

عصارهتأثیرتحتشود،زخم میشدنبسته بهمنجرکهرمیمت
گروهبامشابهشدهتیمارهاي دیابتیگروهدرهسته انگور،یالکل

همهدیابتی،کنترلگروهدرکهدر حالیرود؛میپیشسالمکنترل
این.دهدرخ میزمانیتأخیربادیگردو گروهبهنسبتفوقوقایع
احتماالًخود،ناشناختهوشدهشناختهکیباتتردلیل تنوعبهگیاه،

اثرات تجمعیباکهاستمتعددترکیباتتأثیرازداراي تنوعی
.کنندمیهمکاريزخمترمیمدرخود

Kumarو فالونوئیدهاکه دادندنشان2007سالدرو همکاران
.]5[دهندمیرا افزایشاپیلیزاسیونوزخمانقباضترپنوئیدها،تري

اینداراينیزحاضردر تحقیقاستفادهموردگیاهاینکهبهتوجهبا
زایی،اپیتلیومزمینهدرحاضرنتایج تحقیقمشاهده،استترکیبات

یافالونوئیدهاحضورازناشیاحتماالًهاي فوقیافتهباراستاهم
رازخمالتیام،2008سالدرChoudhary.باشدیتریترپنوئیدها م

نشانوکردندهلیله بررسیگیاهمیوهاتانولیعصارهتحت تأثیر
کههستند گیاهاینترکیباتتریناز مهمیکیها،تانینکهدادند
تلیزاسیون،اپیمیزانافزایشزخم،گیشدمسؤول جمعاساساً

.]14[باشندمیهافیبروبالستافزایشومویرگیتشکیل مجاري
،استتانینحاوينیزنگورهسته ایالکلعصاره اینکهبهبا توجه

ودهندگیضانقباخاصیتعلتبهترکیباینجودوتماالًاح
کامل عصارهدرگرچه،باشدمیزخمالتیاممسؤولمیکروبی،ضد 

ترکیبات مختلفتجمعیاثراتاستممکنگیاهیکازحاصل
داشتهدنبالبهمتفاوتینتایجترکیب،هرمنفردتأثیربامقایسهدر

باراستاهمحاضر شایدپژوهشهايیافتهآیدمینظربهلذاباشد؛
درترپنوئیدهاتريفالونوئیدها وها،تانینازمشروحههايسازوکار
دادندنشان2010سالهمکاران دروLatiff.باشددیگرتحقیقات

باعث(Momordica charantia)تلخ ،کدويگیاهعصارهکه
احتماالًکهشودمیدیابتیفرادادرزخمبهبودسرعتافزایش

وفالونوئیدهاها،یفنولپلمثلمواد فتوشیمیاییدلیلبه
.]3[باشدمیتریترپنوئیدها

TAMبر ترمیممبنیخودتحقیقدر2011سالردهمکارانو
روندکنترل دیابتی،نمونهدرکهدادندنشاندیابتی،هايزخم

در. ]15[بودترطوالنیالتهابی،پاسخوشدانجامتأخیربابهبودي
اثر عصاره یکروسکوپیمیبررسدر خصوصگر کهیدیتحقیق

التهابی،هايکه سلولشد، مشاهدهانجام شده بودن یکوروکیالکل
کنترلهايدر گروه،چهارمروزیعنیترمیمآغازینروزهايدر

بیشترمراتببهکنترل دیابتیگروهبهنسبتعصارهباتیماروسالم
روندنخستینروزهايطیفاز ترمیمیترسریعآغازبهمنجروبود

.)3نمودار(]6[گردیدبهبودي
Dweck گیاهیداروهاياثربربنیمخودمطالعهدر2002در سال

دارايالتهابی،ضدخصوصیاتباگیاهانیکهدادپوست نشانبر
.]16[فالونوئیدها هستندازسطح باالیی

Ruizدادند،نشان2007سالدرهمکارانوQuercetinیککه
شودمیهاي التهابیسیتوکینبیانمهارباعثاست،فالونوئیدنوع

تحقیقدررسدمینظربهلذا.کندمیتضعیفراالتهابنتیجه،درو
باتطابقدر،هسته انگوردروجود فالونوئیدهادلیلبهحاضر،
طریقازکهالتهابیضداثراتباالًاحتمااین دانشمندان،تحقیق

تسریع التیامالتهاب،دورهکاهشبااست،مربوطههايمهار میانجی
بخش.]17[استشدهمشاهدهتیمارگروهدردیابتیهايزخم
برايرگزایی.استمجددرگزاییمدیونزخم،ترمیمازمهمی
خونیعروقتشکیل.استضرورياکسیژنتأمینوزخمتغذیه

وداشتهافزایشیروندروز هشتم،تاسالمکنترلوتیمارگروهدر
.کندیدا مینزولی پسیرتدریجبهآنازبعد

کمترین میزاندیابتی،کنترلگروهيهازخمنیزحاضردر تحقیق
یعصاره الکلبادرمانازبعداختاللاینکهداشتهرارگزایی

اینکه تشکیلبهتوجهبا.استیافتهبهبوداحتماالًهسته انگور
افزایشدارند، باعثوجودقبالًکههاییمویرگازجدیدعروق
محلبهیمترمبراي فرایندضروريترکیباتنفوذوبافتتغذیه
دربخشند،میتسریعرازخمترمیمروندوشوندمیزخم

دالیلجملهازاحتماالًبر رگزایی،گیاهمثبتاثرنیزحاضرپژوهش
ن التهاب یهمچن.استبودهدیابتیهايگروهدربخشیالتیام

در سنتز 2ژناز یکلواکسیکه سیین در جایله پروستاگالندیوسبه
به احتمال ،نیبنابرا.شودیجاد میکند ایا مفیايدیها نقش کلآن

یت سرکوب کنندگیبا خاصهسته انگوریعصاره آبزیاد 
که دیسالم گرديهاباعث بهبود زخم در موش2ژناز یکلواکسیس

.]18[باشدیدر پژوهش حاضر مینقطه عطف
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از جمله تفاوت موجود ،هاي استتیمحدودير دارایمطالعه اخ
درصدتفاوت در مساحت زخم،،ن مداخالت انجام شدهیدر ب

د یها بانکه نمونهیها و ان گروهیبيسطح زخم، درصد بهبود
جثه و به و با توجه بودهیابتیرا در حالت دیمدت زمان طوالن

ن یهمچن.وجود داشتياان توجهیها تلفات شاموشيروین
ز یآنالانجام متا.ه استز بودینقاط قوت نيز دارایمطالعه حاضر ن

ن نوع یترنکه مناسبیبا توجه به ا،یوانیحيهانمونهيبر رو
، مطالعات کار ینشان دادن رابطه علت و معلوليمطالعه برا

ج حاصل از ینتايز بر رویآنالباشد و انجام متایمیوانیحییآزما
یعصاره الکلنه ارتباط یتر در زمکامليریگجهیها منجر به نتآن

یابتیسالم و ديهادر نمونهیپوستيهابا بهبود زخمهسته انگور

،مطالعهن یما در ايهاافتهیبا توجه به توان یدر خاتمه م.دیگرد
و یا آنژوپاتیینوروپاتيهازخمکه مشکالت يافراديبرا

ه ن بیهمراه اوسررا به هسته انگوریعصاره الکل.دارندیپوست
.کردیمعرفصورت پماد د بهیجدییعنوان دارو

يارزسپاسگ
دانشگاه آزاد (ارشدیکارشناسنامه انیگرفته از پان مقاله بریا

در که از همه کسانی له یوسنیبد.باشدمی)واحد دامغانیاسالم
یاند تشکر و قدردانرساندهيارینویسندگان ران پروژهیانجام ا
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EFFECT OF ALCOHOLIC EXTRACT OF GRAPE (VITIS VINIFERA) ON WOUND
HEALING DIABETIC MALE WISTAR RATS

Farideh Allahgahi1, Abdolhossein Shiravi1, Vida Hojati1

1. Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

ABSTRACT

Background: Finding effective drugs have been considered for healing diabetic wounds by
researchers. The purpose of this study was to evaluate the effects on wound healing ointment
Alcoholic extract of grape seed skin is normal and diabetic rats.
Methods: In this study 48 male Wistar rats into four groups (negative control, positive control, the
first experimental, the second experimental) were divided. Groups tested in the injured area of 3 cm2

were created on the left spine. The wound healing was evaluated macroscopically. The results are
reported as Mean ± SD. Statistical inference border (P ≥0.05) and (P ≥0.01) and (P ≥0.001).
Results: Compared with normal wound healing in diabetic groups were later and Wound healing in
experimental groups treated with Vitis Vinifera more quickly than the control group, respectively.
Conclusions: In this study the skin ointment Vitis Vinifera accelerates the wound healing is normal
and diabetic samples.

Keywords: Wound healing, Alcoholic extract of grape seed, diabetic rat
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