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بر روند ترميم زخم و القاء بيان ژن فاكتور رشد شبه  ثير موسيالژ آلوئه ورا أت
  balb/c انسوليني پوست آسيب ديده موش

  

  حميرا جعفرزاده ،*مهران عربي ،نرگس نجفي
  .، ايرانشهركرد ،شهركردعلوم پزشكي دانشگاه  ،گروه زيست شناسي
  28/8/92 :پذيرشتاريخ     14/2/92  :تاريخ دريافت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :مقدمه
به دنبال بروز هر گونه آسيب به پوست يا ديگر 

سلولي و  بافت هاي بدن مجموعه اي از رويدادهاي
شامل سه مرحله تشكيل  ترميم زخم .مولكولي رخ مي دهد

رايي آلخته و التهاب، تكثير و تشكيل بافت جديد و باز
ل رساني ترين رخدادهاي سيگنا مهم .)1( بافتي مي باشد

يند آسلولي و فعل و انفعاالت ماتريكس خارج سلولي در فر
وسيله انواع مختلفي از فاكتورهاي رشد از جمله ه ترميم، ب

، فاكتورهاي رشد )EGFs(فاكتورهاي رشد اپيدرمي 
، فاكتورهاي رشد تغيير شكل يافته )FGFs(فيبروبالستي 

)TGFs(  و فاكتورهاي رشد شبه انسوليني)IGFs( كنترل 
فاكتور رشد شبه انسوليني شامل پلي پپتيدهايي . مي شود

  بوده كه از نظر توالي ساختاري بسيار شبيه به انسولين 
مي باشد و به دليل تحريك ترشح هورمون رشد به آن ها 

اين تركيبات نقش خود را  .اتالق مي شود Cسوماتومدين 
 ندوكراين بهااز مسيرهاي مختلف اتوكراين، پاراكراين و 

  .)2(نجام مي رسانند ا
ه فاكتورهاي رشد شبه انسوليني در پوست نرمال ب

  وسيله تعداد كمي از سلول هاي درم و اپيدرم ترشح 
مي شوند؛ اما در طي آسيب پوستي توسط اكثر سلول هاي 
. اپيدرمي از جمله ماكروفاژها و پالكت ها ترشح مي گردد

ژنيك اين خانواده از فاكتورهاي رشد موجب تحريك ميتو
. )3( فيبروبالست ها شده و نيز در روند آنژيوژنز دخيل مي باشند

  :چكيده
م از جمله گياهان استوايي بوده كه به منظور ترمي (Aloe barbadensis Miller)آلوئه ورا  گياه :زمينه و هدف

آلوئه موسيالژ بررسي اثرات حاضر با هدف مطالعه بسياري از سوختگي ها و ديگر زخم ها كاربرد فراوان دارد؛ 
 .است شدهموش انجام پوست آسيب ديده يند ترميم زخم در آبر فر ورا

 به پنج  گرم 22±2در محدوده وزني   balb/cنژاد نر سوري موش سر 30 تجربي اين مطالعهدر  :روش بررسي
زخم با تيمار سروم فيزيولوژيك  روز، 8سرم فيزيولوژيك به مدت  تيماربا ، زخم )كنترل منفي(روه بدون زخم گ

روز تقسيم  16روز و زخم با تيمار آلوئه ورا به مدت  8به مدت  آلوئه ورا موسيالژ تيمارروز، زخم با  16به مدت 
 پوست  ضخامت كاملبرداشت ا متر ب ميلي 10± 2به قطر مساوي هر موش دو زخم پشت بر روي . شدند

(Full-thickness) هاي به عمل آمدو از تكنيك روز از هر گروه نمونه برداري  16و  8پس از  .ايجاد گرديد 
RT-PCR  ميزان بيان ژن فاكتور رشد شبه انسوليني بررسي جهت)IGF(  و در مطالعات بافت شناسي تغييرات

و  )ANOVA( طرفهرسي آماري از آزمون آماري آناليز واريانس يك جهت بر. بافتي مورد بررسي قرار گرفت
  .استفاده شد )Tukey(آزمون تعقيبي توكي 

روز پس  16و  8در  )IGF(تيمار با موسيالژ آلوئه ورا سبب افزايش بيان ژن فاكتور رشد شبه انسوليني  :يافته ها
توليد اپي تليوم و  آلوئه ورا موجب افزايش باز همچنين تيمار). >05/0P(از ايجاد زخم نسبت به گروه شم گرديد 

  .تحريك توليد سلول هاي فيبروبالست، فيبروسيت، رشته هاي كالژن و آنزيوژنز در ناحيه آسيب ديده گرديد
به عنوان يك ترميم كننده قوي در موسيالژ آلوئه ورا را مي توان بر اساس نتايج مطالعه حاضر  :نتيجه گيري

  .تي مورد استفاده بهينه قرار دادترميم آسيب هاي پوس
  

  .رشد شبه انسولينيفاكتور،ژنبيانم زخم،يترمآلوئه ورا،،موسيالژ :هاي كليدي واژه
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ها همراه با ساير فاكتورها  IGFمطالعات ديگر نشان داده كه 
نقش مهمي  )PDGF(نظير فاكتور رشد مشتق از پالكت ها 

يند ترميم زخم داشته، به طوري كه باعث افزايش آدر فر
بازال اپيدرم در اليه . ضخامت درم و اپيدرم مي شوند

اما اين ميزان  ؛ها كم بوده IFGپوست نرمال ميزان بيان ژن 
  در يك تا سه روز پس از بروز زخم افزايش معني دار

در بررسي هاي ديگر نشان داده شده كه ). 4،5( مي يابد
موجب افزايش بيان و توليد  IGFافزايش غيرطبيعي بيان ژن 

 جيره پروآلفازنجيره پروآلفا يك از كالژن نوع يك و زن
يك از كالژن نوع سه در فيبروبالست هاي زخم شده و 

را ) اسكار(بدين ترتيب موجبات افزايش اندازه اثر زخم 
  .)5- 8(فراهم خواهد نمود 

 (Aloe barbadensis Miller) گياه آلوئه ورا يا صبر زرد
بوده و شبيه كاكتوس، گياهي گوشتي و آبدار با ظاهري 

اين . هستند )ژل(موسيالژ  برگ هاي آن حاوي بافت
بوده كه از تورم و ها ن ئيگليكوپروتبرخي حاوي  موسيالژ

همچنين  ؛نموده درد جلوگيري و روند بهبود را تسريع
كه رشد و ترميم پوست را هاست حاوي پلي ساكاريد

براي درمان  موسيالژ اين گياهاز . مي نمايدتحريك 
). 9،10(مود نتوان استفاده  مي هاي دروني و بيروني زخم

به موسوم تركيبي بوط به خاصيت ترميم كنندگي آن مر
مانوز ي نظير كه غني از پلي ساكاريدهايبوده گلومانان 

گلومانان بر گيرنده هاي فاكتور رشد فيبروبالست اثر . است
نموده ا تحريك اين سلول ها رگذاشته و فعاليت و تكثير 

  الژنكو ترشح افزايش توليد موجب كه به نوبه خود 
را در محل آلوئه ورا نه تنها ميزان كالژن  موسيالژ. مي شود

در ساختار تغيير ايجاد زخم افزايش داده، بلكه ضمن 
داده و افزايش بين اين رشته ها را  الژن، اتصاالت عرضيك

با اين اوصاف ). 11( كندمي  تسريع را در نتيجه بهبود زخم
در  ،ئه وراو با توجه به خاصيت ترميم كنندگي گياه آلو

اين گياه بر روند ترميم زخم  ثير موسيالژأپژوهش حاضر ت
در پوست موش مورد بررسي و  IGFثير آن بر بيان ژن أو ت

  .ارزيابي قرار گرفته است

  :روش بررسي
نر  سوري موش سر 30تجربي  اين مطالعهدر 

مورد استفاده گرم  22±2در محدوده وزني   balb/cنژاد
بدون زخم  گروه: مستقل شامل وهگر پنج. قرار گرفتند

سرم فيزيولوژيك به  تيماربا زخم گروه ، )كنترل منفي(
زخم با تيمار سروم  ، گروه:)1شم( روز 8مدت 

 تيمار، گروه زخم با :)2شم( روز 16فيزيولوژيك به مدت 
زخم  و گروه) 1تجربي( روز 8به مدت  آلوئه ورا موسيالژ

تقسيم  )2تجربي( روز 16با تيمار آلوئه ورا به مدت 
هاي سر موش جهت ارزيابي  6در هر گروه . گرديدند

 .قرار گرفتندها مورد استفاده زخم  بافت شناسيمولكولي و 
در و درجه سانتي گراد  22 ±2انات در شرايط دمايي وحي

 با تاريكي –ساعته روشنايي  12درصد و سيكل  50رطوبت 
 دارينگه مجزا هاي قفس آب شهري در و نامحدود تغذيه
در ادامه موش ها به كمك تركيب دارويي شامل  .دشدن

كتامين، زايالزين، آسپارامازين و ديازپام بيهوش شده و 
پس از استريل كردن ناحيه مورد نظر و تراشيدن موهاي آن 

هر موش دو زخم پشت بر روي به كمك پنس و قيچي 
برداشت  به صورتمتر  ميلي 10 ± 2به قطر مساوي 

با عمق اپيدرم و  Full-thickness)(ست پو ضخامت كامل
در دو طرف ستون مهره ها ايجاد و در ناحيه خاجي هيپودرم 
در  .روز صفر در نظر گرفته شد ،هازخم ايجاد روز  .گرديد

مقداري روز روزانه يك بار  16به مدت  ،گروه هاي تيمار
  روي بر آلوئه ورا موسيالژ خالص و تازه از مشخص 

 .ها استعمال شدزخم 

مولكولي و مطالعات بافت بررسي هاي جهت 
هاي روز از هر گروه نمونه برداري  16و  8پس از  ،شناسي

بررسي هاي در اين مطالعه به منظور  .الزم به عمل آمد
جهت ارزيابي ميزان بيان  RT-PCR مولكولي از تكنيك

در ابتدا كل  ،به طور خالصه. استفاده گرديد IGFژن 
RNA با استفاده از كيت  سلولي محل زخم هاRNX-plus 

استخراج  RNAپس از بررسي كيفيت . استخراج گرديد
 UVشده توسط الكتروفورز ژل آگاروز و انجام 

هاي  RNAاز  .ساخته شد cDNAاسپكتوفتومتري، 
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نسخه  RT-universalاستخراج شده با استفاده از كيت 
هاي توليد شده به  cDNA .به انجام رسيد برداري معكوس

. مورد استفاده قرار گرفتند PCRان الگو براي انجام عنو
درجه سانتي گراد به مدت  94دناتوراسيون اوليه در دماي 

 94ثانيه در دماي  30ه مدت عدي بسه دقيقه و دناتوراسيون ب
 59ثانيه در دماي  30درجه سانتي گراد، آنيلينگ به مدت 

 درجه 72درجه سانتي گراد و مرحله طويل شدن در دماي 
در اين تحقيق . ثانيه انجام گرفت 25سانتي گراد براي 

از پرايمرهاي اختصاصي  IGFبيان ژن جهت بررسي ميزان 
جفت باز استفاده  333اين ژن با مشخصات زير و طول باند

 .گرديد

F-IGF: 5-GTAAATAACCCACTAACAATG-3 
R-IGF: 5- AAGGATTAATGAGAGTGGATAC-3 

 
ل آگاروز روي ژ PCRدر انتهاي كار محصول 

با استفاده از  ،جدا و پس از رنگ آميزي با اتيديوم برومايد
. دستگاه ژل داك مشاهده و تصوير برداري به انجام رسيد

  نرم افزار مورد نظر از بررسي ميزان بيان ژن به منظور 
UV-TEACH اين نرم افزار پس از  .استفاده گرديد

و ميزان خته پرداشناسايي باند ها به ارزشيابي شدت باند ها 
پس از . سازدمي  عدد مشخص ه كمك يكشدت باند را ب

اين مرحله اعداد حاصله به كمك روش جذر دوم نرمال 
  .شدند ارزيابي ksشده و با آزمون 

نيز نمونه هاي پوست بافت شناسي هاي بررسي در 
تا  3، به مدت %10در فرمالين  هيك روزي رياز قرارگپس 

. گردندفيكس ه تا ر داده شدروز در فرمالين تازه قرا 4
 منتقل شدهنمونه ها به داخل دستگاه پاساژ بافت اين پس س

 دستگاه ميكروتومه كمك ب ،و پس از قالب گيري
و در آخر تهيه شد  نميكرو 5برش هايي به قطر  اتوماتيك

  .ندرنگ آميزي گرديد H&Eتوسط روش 
در بررسي الم هاي ميكروسكوپي تهيه شده از 

ست گروه هاي مورد آزمايش در دو دوره نمونه هاي پو
ميزان  ضخامت اپيدرم،پارامترهاي  ،روزه 16و  8زماني 

ميزان تراكم سلول هاي  تراكم و آرايش رشته هاي كالژن،
در محل ) رگ زايي(فيبروبالست و فيبروسيت و آنزيوژنز 

 .جهت مقايسه تغييرات بافتي مورد بررسي قرار گرفتندزخم 
ز آزمون آماري آناليز واريانس يك جهت بررسي آماري ا

استفاده  )Tukey(و آزمون تعقيبي توكي  )ANOVA(راهه 
  .شد

  
  :افته هاي

كه تيمار آلوئه ورا نشان داد مولكولي ي هاي بررس
مقايسه با گروه شم و روزه و در  16و  8دو دوره زماني در 

 IGF بيان ژندر ميزان را افزايش معني داري  ،منفي كنترل
  ).1،2 هاي شمارهتصوير(ديده است اعث گرب

 

  
  ب                                       الف                       ج                                                     
  RT-PCRاز ايجاد زخم به كمك تكنيك روز 8پس از  در ناحيه ترميم زخم IGFبررسي ميزان بيان ژن  :1شماره  تصوير
 ،موسيالژ آلوئه وراپوست موش تيمار شده با  :ج ،تيمار شده با سرم فيزيولوژيك پوست موش :ب ،بدون زخمپوست موش : الف

استخراج  RNAاز  RT-PCRمحصول : 2،4چاهك ؛ IGFاستخراج شده از با پرايمرهاي  RNAاز  RT-PCRمحصول  :1،3چاهك 
 IGF:insulin-like growth factor% 10در ژل آگارز  شده با پرايمرهاي اكتين
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٤ 
 

 

  
  ب                                        الف                                              ج                     
  RT-PCRاز ايجاد زخم به كمك تكنيك روز 16پس از  در ناحيه ترميم زخم IGFبررسي ميزان بيان ژن  :2تصوير شماره 

 ،موسيالژ آلوئه وراپوست موش تيمار شده با  :ج ،تيمار شده با سرم فيزيولوژيك پوست موش :ب ،بدون زخموش پوست م: الف
استخراج  RNAاز  RT-PCRمحصول : 2،4چاهك ؛ IGFاستخراج شده از با پرايمرهاي  RNAاز  RT-PCRمحصول  :1،3چاهك 

 IGF:insulin-like growth factor% 10در ژل آگارز  شده با پرايمرهاي اكتين

  
در ناحيه زخم در گروه  IGFنتايج ميزان بيان ژن 

هاي تيمار با آلوئه ورا و گروه هاي شم و كنترل به 
كمك ريشه دوم نرمال شده و همچنين با استفاده از 

بررسي ها نشان داد . نرمال سنجي گرديدند KSروش 
روز پس  16و  8كه تيمار با آلوئه ورا در دو دوره زماني 

يجاد زخم در مقايسه با گروه هاي شم و گروه كنترل از ا

نتايج  .)>01/0P( افزايش معني داري را باعث شده است
 16و  8تيمار با آلوئه ورا به مدت  بيان ژن در گروه هاي

و  8و گروه هاي شم در دو دوره زماني  روز نسبت به هم
روز نسبت به هم اخالف معني داري را نداشتند  16

)05/0>P( )1شماره  ودارنم(.  

  

 
 در زمان هاي مختلف بين گروه هاي مختلف تيمار IGFمقايسه آماري ميزان بيان ژن  :1شماره  نمودار

alo8 : ؛روز 8تيمار با موسيالژ آلوئه ورا به مدتSham8  : ؛ روز 8تيمار با سرم فيزيولوژيك به مدتalo16 : تيمار با موسيالژ
 ؛مدر گروه هاي غير همنا a،b،c :05/0<P؛ روز 16تيمار با سرم فيزيولوژيك به مدت :  Sham16روز، 16آلوئه ورا به مدت 

IGF:insulin-like growth factor  
  

در بررسي و مقايسه برش هاي بافتي مشخص 
گرديد كه پارامتر ميزان ضخامت اپيدرم در گروه هاي 

آلوئه ورا نسبت به گروه شم و  تيمار شده با موسيالژ
همچنين . تري را نشان داد افزايش بيشكنترول منفي 
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آلوئه ورا با افزايش  گروه هاي تيمار شده با موسيالژ
تراكم سلول هاي فيبروبالست و فيبروسيت و ميزان 
تراكم بيش تر رشته هاي كالژن نسبت به ديگر گروه ها 

از سوي ديگر نيز با افزايش جمعيت . روبرو گرديدند

ز در روزهاي پاياني سلولي در محل زخم ميزان آنژيوژن
 دوره ترميم زخم در گروه هاي تيمار شده با موسيالژ

آلوئه ورا نسبت به ساير گروه ها افزايش بيش تري را 
  ).3،4هاي شماره تصوير(نشان داد 

 

 
  الف                                     ب                                             ج                                

 روز پس از ايجاد زخم 8مقايسه تغييرات بافت شناسي در پوست موش تيمار شده با موسيالژ آلوئه ورا در  :3تصوير شماره 

: ج) گروه شم(بافت زخم در پوست موش تيمار شده با سرم فيزيولوژيك : ؛ ب)كنترل منفي(بافت پوست موش بدون زخم : الف
 fc:، فيبروبالست fb:، سلول هاي اليه زاينده: bدرم، : Dاپيدرم، : E(رشده با موسيالژ آلوئه ورا بافت زخم در پوست موش تيما
  )كراتينوسيت ks: ،جديد روقع a:،شاخي اليه :sc، هاي كالژن رشته  co:،فيبروسيت

  

 الف                                             ب                                      ج                          

 روز پس از ايجاد زخم 16مقايسه تغييرات بافت شناسي در پوست موش تيمار شده با موسيالژ آلوئه ورا در  :4تصوير شماره 

  )گروه شم(بافت زخم در پوست موش تيمار شده با سرم فيزيولوژيك : ؛ ب)كنترل منفي(بافت پوست موش بدون زخم : الف
، فيبروبالست fb:، سلول هاي اليه زاينده: bدرم، : Dاپيدرم، : E(وست موش تيمارشده با موسيالژ آلوئه ورا بافت زخم در پ: ج

:fc فيبروسيت،:co  هاي كالژن رشته ،sc: شاخي اليه،:a جديد روقع، : ks كراتينوسيت(  
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  :بحث
  استفاده از گياهان دارويي در درمان انواع 

اين گياهان به . ه استزخم ها از ديرباز مورد توجه بود
  دليل كاهش بار مالي و اثرات درماني مورد توجه مردم 

گياهان متعددي در درمان بسياري زخم هاي . مي باشد
پوستي و سوختگي به شكل سنتي در نقاط مختلف دنيا 

از جمله اين گياهان ). 12( مورد استفاده قرار مي گيرد
اشد نيز خرفه مي ب عناب، تركيب چزكوهي و كندر و

كه در روند ترميم زخم سوختگي در موش به اثبات 
آلوئه ورا به عنوان در اين ميان ). 13-15( رسيده است

  سابقه بسيار طوالني در ترميم ي كه يكي از گياهان
مورد استفاده  ،داشتهزخم هاي پوستي و سوختگي ها 

  .زيادي دارد
بررسي مولكولي  پژوهش حاضر براي اولين بار

ثير أدر ت IGFبيان ژن بر روي ميزان  RT-PCRبه روش 
به موسيالژ آلوئه ورا بر محل زخم هاي پوستي در موش 

 نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد .رسيده استانجام 
در  IGFموسيالژ آلوئه ورا سبب افزايش بيان ژن  كه

از آنجايي كه  .ناحيه زخم پوستي موش مي شود
ها و هاي ترشح شده از پالكت  IGFمجموعه 

فيبروبالست ها در محل آسيب بافتي، در روند توليد 
به ميزان زياد و در روند توليد و ترشح  مجدد اپيتليوم

كالژن ها به ميزان كمتر وارد عمل مي شوند، مي تواند 
اين گونه بيان نمود كه موسيالژ آلوئه ورا در تسريع 

نتايج . روند ترميم زخم هاي پوستي موثر مي باشد
بافت شناسي نيز همسو با نتايج مولكولي  بررسي هاي

مين محيطي مناسب أنشان داد كه موسيالژ آلوئه ورا با ت
و تحريك كننده در محل زخم ها موجب فراهم سازي 
  .مقدمات و سپس تسريع ترميم زخم ها را فراهم مي كند

موسيالژ مشخص شده كه خوراندن قطعات 
عث تسريع ، با2آلوئه ورا به موش هاي رت ديابتي نوع 

ترميم زخم هاي پوستي اين جانوان شده به طوري كه در 
يمار آلوئه ورا باعث افزايش ميزان كه تنتايج نشان داده 

در ناحيه زخم پوست  VEGFو  TGFβ1بيان ژن هاي 

در اين . شده استموجب اين تسريع موش هاي رت 
تحريك فيبروبالست ها موجبات با  TGF-β1مورد 

خارج سلولي محل زخم ماتريكس  هر چه بهتربازسازي 
 ).16(را فراهم آورده است 

نشان نيز ي ديگر يپژوهش هاارتباط در همين 
به عنوان يكي از ) β-sitosterol( كه بتاسيتوسترول هداد

ميزان بيان لوئه ورا از طريق افزايش آ موسيالژاجزا 
VEGF  و رسپتور آن در محل زخم، موجب افزايش

شده ه بهتر بافت هاي آسيب ديده آنژيوژنز و ترميم هر چ
  ).17( است

در ارتباط با تحريك ماكروفاژها در بافت هاي 
قند نشان داده كه  نيز in vitro  آسيب ديده، آزمايشات

مانوز موجود در تركيب آلوئه ورا پس از اتصال به 
 ،بر سطح ماكروفاژهاي پوستواقع گيرنده مربوطه 

  يد موجب تحريك اين سلول ها در جهت تول
 سيتوكين ها و پيش برد برخي از مراحل ترميم زخم 

به  Acemenanدر همين ارتباط نام تجاري . مي شود
براي مجموعه پلي عنوان يك تركيب درمان كننده 

آلوئه ورا در نظر  در موسيالژ ساكاريدهاي غني از مانوز
  .)18( ه استگرفته شد

Atiba نشان دادند  2011در سال  شو همكاران
آلوئه ورا موجب  موسيالژفاده خوراكي از كه است

در ناحيه زخم پوست  bFGFو  TGF-β1افزايش توليد 
تشعشع قرار گرفته نوعي ثير أموش هاي رت كه تحت ت

در  2010در سال همچنين ). 16( ه استديبودند، گرد
استعمال پوستي كه مشخص گرديد  ي ديگرتحقيق

زخم موش هاي رت موجب  آلوئه ورا در محل موسيالژ
و تسريع ترميم و سرعت بخشيدن به جمع شدگي 

 معلومدر اين پژوهش . شده استزخم انقباض محل 
آلوئه ورا موجب افزايش آنژيوژنز  باگرديد تيمار پوستي 

  بهتر هر چه و افزايش بافت گرانوله و نيز آرايش 
 .)19(ه است رشته هاي كالژن در محل زخم گرديد

عي از موسيالژ آلوئه ورا موجب ترميم زخم استفاده موض
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اين ). 20(برشي در موش صحرايي و خرگوش شده بود 
نتايج در راستاي نتايج تحقيق حاضر بوده و نشان دهنده 

در مديريت  آلوئه ورا اثر بخشي استفاده از موسيالژ
بهبود بسياري از انواع زخم هاي پوستي در مدل هاي 

  .جانوري مختلف است
وسيالژ آلوئه ورا داراي موادي نظير م از سوي

بوده كه و برخي اسيد آمينه ها  E ، ويتامينCويتامين 
 .نقش مهمي را در تسريع روند ترميم زخم ايفا مي كنند

با  Cويتامين آزمايشات نشان داده كه  به طوري كه
افزايش توليد كالژن و جلوگيري از تجزيه اين رشته ها 

تي اكسيدان قوي در روند به عنوان يك آن Eو ويتامين 
  ).21(ترميم زخم وارد مي شود 

موسيالژ آلوئه ورا با داشتن اثرات ضد ميكروبي 
 يند ترميم زخم آو ضد التهابي نيز نموجب پيشبرد فر

سيستم هاي  واجدآلوئه ورا موسيالژ  ).22(مي شود 
آنزيمي آنتي اكسيداني نظير گلوتاتيون پراكسيداز و 

از طريق خنثي سازي بوده كه سوپراكسيد ديسموتاز 
با و در محل زخم توليد شده ثير راديكال هاي آزاد أت

خاصيت ضد التهابي خود موجب تسريع در روند ترميم 
  .)23(د نزخم مي گرد

  :نتيجه گيري
مطالعات بافت شناسي در تحقيق حاضر نشان 

ثير مثبت اين موسيالژ بر ترميم و بازآرايي بافتي أدهنده ت
رايي بافتي آپوستي بوده كه اين تقويت بازدر زخم هاي 

با افزايش ميزان رشته هاي كالژن، افزايش بافت گرانوله 
و نيز تشديد تكثير سلول ها فيبروبالستي در ناحيه درم 

از سوي ديگر در مطالعات مربوط . زخم همراه مي باشد
ثير بهتر أدر محل زخم نيز ت IGFبه تغييرات بيان ژن 
لذا  ؛ه با آلوئه ورا مشاهده گرديدگروه هاي تيمار شد

موسيالژ خالص و تازه آلوئه ورا را مي توان به عنوان 
يك ترميم كننده قوي در ترميم آسيب هاي پوستي در 

  .مورد استفاده بهينه قرار داد ،بسياري از جانوران

  

 :و قدرداني تشكر

بدينوسيله از مديريت محترم تحصيالت تكميلي 
پژوهشي اين دانشگاه به دليل  دانشگاه شهركرد معاونت

مين بودجه و از پرسنل آزمايشگاه هاي فيزيولوژي و أت
ژنتيك به دليل همكاري در اجراي طرح و از جناب 
آقاي دكتر احدي و دكتر برزگر به دليل راهنمايي 

  .تشكر و قدرداني مي گردد فراوانشان
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Background and aims: Aloe vera (AV) (Aloe barbadensis Miller) is a tropical plant which has 
been introduced for healing of burns and wounds. The current study was aimed to assess the 
effects AV mucilage on wound healing process in mouse damaged skin. 
Methods: In this experimental study, 30 balb/c male mice with weight range 22±2 gr were 
divided into 5 groups without wound (negative control), wound treated with physiological 
serum for a period of 8 days (sham-operated), wound treated with physiological serum for a 
period of 16 days, wound treated with Aloe mucilage for a period of 8 days (experimental) and 
wound treated with Aloe mucilage for a period of 16 days(experimental). Two equal full-
thickness wounds of 10±2 mm were made with taking full-thickness skin. On 8th

 and 16th post 
wounding day, sampling was performed to assess IGF (insulin-like growth factor) receptor gene 
expression by RT-PCR and histological changes. Data were analyzed using one way ANOVA 
and (Tukey’s hsd post hoc) statically tests. 
Results: AV mucilage treatments significantly increased IGF gene expressions compared to 
sham-operated group during 8 and 16 days following wounding (P<0.05). AV treatments 
elevated re-epithelization production with increased mitotic activity in fibroblasts, fibrocytes, 
collagen fibers and angiogenesis in damaged areas.  
Conclusion: AV mucilage may use as a strength wound healer to heal skin damages in many 
kinds of animal skin damages. 
 
Keywords: Aloe vera, Mucilage, Wound healing, Gene expression, Insulin-like growth 
factor. 
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