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P-31-05
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایرانو بیست و 

تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابا آدم بر ترمیم زخم

گريژیال فعلهرزا سیفی،، پریسا حسنین، سیامک یاري

پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران شناسی، دانشکده علومگروه زیست

است که شمار زیادي از تولیدات طبیعی همچون داروهاي گیاهی و مطالعات نشان دادهبودهاي ترمیم زخم فرآیند پیچیده:مقدمه
التهابی، لیت ضداست که گیاه بابا آدم داراي فعامطالعات فارماکولوژیکی نشان داده. تاثیرات مهمی در تنظیم فرایند ترمیم زخم دارند

.باشدهدف از این مطالعه بررسی تاثیرات عصاره گیاه بابا آدم بر فرآیند ترمیم زخم می.دباشمیکروبی و ضدتکثیري میضد
حیوانات به . هاي گیاه بابا آدم استخراج شداتانولی از برگ-عصاره آبی. ت نژاد ویستار ایجاد شدرمدل زخم برشی در :هامواد و روش

که روزانه با مخلوط وازلین و عصاره (و گروه تجربی ) وزانه با وازلین تیمار شدندکه ر(شم،)گونه تیماربدون هیچ(کنترل : سه گروه
. زایی صورت پذیرفتهاي التهابی و فعالیت رگهاي هیستولوژیکی براي شمارش سلولبررسی. تقسیم شدند) گیاه بابا آدم تیمار شدند

همراه ، بهone-way ANOVAها از لحاظ آماري به روش داده. افزار تحلیل تصاویر انجام گرفتسرعت بسته شدن زخم توسط نرم
.بررسی شدندTukey’s Post hocتست
هاي کنترل و شم کاهش پیدا داري در گروه تجربی نسبت به گروهطور معنیهاي التهابی بهنتایج نشان دادند که تعداد سلول:هایافته
شدن که سرعت بستهدر حالی. داري افزایش پیدا کردطور معنیگروه تجربی بهزایی در همچنین نتایج نشان داد که فعالیت رگ. کرد

.هاي دیگر کاهش پیدا کردزخم در گروه تجربی نسبت به گروه
هاي برشی دارد و فرآیندهاي آدم تاثیرات مفیدي در بهبود مدل زخماتانولی گیاه بابا-مطالعه ما نشان داد که عصاره آبی:گیرينتیجه

.استلذا، این عصاره گیاهی یک روش جایگزین براي ترمیم زخم را فراهم آورده. کنددر ترمیم زخم را تنظیم میدرگیر 

ت نژاد ویستاررگیاه بابا آدم، ترمیم زخم، :کلمات کلیدي
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