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  مقدمه 

پوشاني زيادي دارند. فاكتورهاي رشد القا شده در محل  آن هممختلف ) يك روند پيوسته بوده كه مراحل Wound healingترميم زخم (
 شيميايي، اي در تماس با مواد ويژه در ماهيان واجد سازگاري پوستموجب بهبودي سريع زخم و بازآرايي هاي مورد نياز مي شوند.  زخم

 باكتريايي، هاي نظير عفونت زيادي عوامل و بوده شايع امري ماهيان در پوستي هاي زخم .است در آب اطراف زيستي و محرك هاي فيزيكي

اسيد هاي چرب و برخي ويتامين  كمبود شيميايي، هاي مسموميت شكاري، پرندگان و صيد وسايل از ناشي جراحات سوختگي، آفتاب ويروسي،
هاي محيط در كه بدن ماهياني وستازيئموه در اپيدرم وسيله به زخم محل سريع شدن پوشاندهدر اين ميان  دخالت دارند. در ايجاد آنان ها

كاربرد عصاره هاي جانوري و گياهي در روند ترميم زخم موثر بوده و موجب تسريع اين فرايند مي  .باشد مي مهم ،دارند قرار متفاوت اسمزي
از حدود . ن مي گردندآب تغيير در روند ترميم زخم و تغيير در زمان انجام كامل موجوسعت زخم، محل ايجاد آن و تاثير عوامل محيطي  د.نشو

 شارخونفآور، ضد ضد تشنج، ادرار ضد تب،به عنوان  )Earthwormsكرم هاي خاكي (عصاره بدن در شرق دور از قبل تا به حال سال  4000
عصاره گليكوليپوپروتييني در اين مطالعه براي اولين بار در داخل و خارج از كشور از  .)Zhang et al., 1992( استفاده شده است آلرژيو 

 ) استفاده شده است.goldfishپوستي تجربي در ماهيان طاليي(اي ترميم زخم هكرم هاي خاكي در تسريع روند بدن 

  ها مواد و روش

به عنوان مدل جانوري استفاده شد. ) Carassius auritus gibelio( اين پژوهش در قالب يك طرح كامال تصادفي از ماهيان طالييدر 
تيمار با تركيب  (زخم+كاذب يا شم كنترول  ،هاي مذكور شامل كنترول منفيقطعه در هر گروه قرار داده شدند. گروه  12ماهيان به تعداد 

تيمار يك ميلي گرم از عصاره كرم خاكي در يك گرم از تركيب روغن كرچك و  (زخم+و گروه تجربي  )روغن كرچك و وازلين سفيد بهداشتي
درجه سانتي گراد با پمپاژ دايمي اكسيژن و غذاي  20تا  18بودند. ماهيان در درون تانك هاي محتوي آب بدون كلر و در دماي بين  )وازلين

عصاره گليكوليپوپروتييني به كمك كلروفرم و متانول و در طي چند مرحله سانتريفيوژ و خشكي انجمادي در نهايت كافي نگهداري گرديدند. 
شهركرد) به صورت يك پودر سفيد رنگ و محلول در پايه ي چربي (روغن  -ي (تهيه شده از شركت سروش محيط سبز كرم هاي خاكبدن 

در  )Full-thicknessجهت انجام كار ابتدا ماهيان با داروي بنزوكايين بيهوش و سپس يك زخم تمام ضخامت (كرچك) استخراج گرديد. 
در روز پانزدهم نمونه هاي  ،روز و اعمال تيمارها 14ي) آنان ايجاد گرديد. پس از گذشت ناحيه مياني سطح شكمي (در جلو باله هاي شكم

 ، از روش ليزوپليتماهياندر سروم خون  يبراي تعيين فعاليت ليزوزيمسروم خون همراه با نمونه هاي بافت محل زخم از ماهيان اخذ گرديد. 

)Lie et al.,1989 ( انكوباسيون)با برخورد استفاده گرديد كه در طي آن كلوني هاي باكتري ميكروكوكوس ليزودكتيكوس در ساعته)  20
ميزان  ،شده و بدين ترتيب با اندازه گيري مناطق روشن در محيط هاي كشتفعاليت ليزوزيمي سروم خون ماهيان دچار مرگ و كاهش اندازه 

 10يكي نيز نمونه هاي پوست محل زخم ها به درون ظروف حاوي فرمالين جهت بررسي هاي هيستوپاتولوژ .محاسبه گرديد فعاليت ليزوزيمي
 One آزمونوارد و اساليدهاي حاصله بررسي گرديدند.  H&Eدرصد وارد و فيكس شده و سپس در مراحل برش زني و رنگ آميزي به روش 

way-ANOVA 0/0 5سطح آماري با راي مقايسه ميانگين داده ها بp<  افزارنرم      به كمكوSPSS  .به انجام رسيد  

  نتايج و بحث

روند ترميم زخم در جانوران شامل مسيرهاي مولكولي و سلولي پيچيده اي است كه در يك هماهنگي كامل و همكاري نزديك موجب بهبودي و 
ند ترميم زخم و تغيير در رو  همگي موجب تغيير در ،د. وسعت زخم، محل ايجاد آن و تاثير عوامل محيطينالتيام زخم در يك بافت مي گرد

بين در اين  تر خواهد شد. ميزان بار ميكروبي محل زخم كاسته گردد، روند ترميم زخم بهتر و سريع هر قدر از ن مي گردند.آزمان انجام كامل 
با كيفيت نيز د ترميم زخم چنان چه عوامل كمكي مثل انواع داروها و عصاره هاي گياهي و جانوري در محل زخم مورد استفاده قرار گيرند، فراين
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با بررسي نتايج مشخص گرديد كه كاربرد عصاره ي گليكوليپوپروتييني بدن كرم هاي خاكي با غلظت  به انجام خواهد رسيد. يتر بهتر و سريع
موجب افزايش معني دار در ميزان  ،ي پوستيكرچك و وازلين) بر روي محل زخم هاتركيب روغن (حالل يك ميلي گرم در يك گرم  نهايي

  .)1(جدول  گرديدروزه تيمار  14طاليي در طي دوره فعاليت ليزوزيمي سروم خون ماهيان 

  روزه. 14در يك دوره  طاليي انيماه 	بدن كرم خاكي بر فعاليت ليزوزيمي در سروم خوني : تاثير عصاره  1جدول 
 (mm) فعاليت ليزوزيمي  تيمار

  
 80/6±  3/ 10 ل منفيوكنتر

  b   04 /1 ±02/9  كنترول كاذب (شم)
  a,b,c  39/0  ±56/13  ميلي گرم عصاره در حالل 1

  b  95/0 ±75/10  ميلي گرم عصاره در حالل 10
‐a   05/0مقايسه با گروه شم در سطحp<  
b-  05/0ل منفي در سطح ومقايسه شده با گروه كنترp<  
c -   05/0در سطح  ميلي گرم عصاره كرم خاكي 10تيمار مقايسه شده با گروهp<  

  

ميلي گرم  10ميلي گرم از عصاره كرم خاكي به طور معني داري نسبت به تيمار  1نشان مي دهد كه كاربرد تيمار  1داده هاي موجود در جدول 
نوع پانسمان و نيز اندازه زخم در ت. روزه تيمار شده اس 14آن و نيز نسبت به گروه شم موجب افزايش فعاليت ليزوزيمي خون ماهيان در دوره 

ماهيان طاليي موجب تغيير در كيفيت روند كاربرد الگو هاي مختلف از بخيه در زخم  ه شدهكه نشان داد روند ترميم زخم موثر بوده، به طوري
 بهبود زخم و زمان كامل شدن آن مي گردد  )Nematollahi et al., 2010.(  شاخص هاي ايمني غير فعاليت ليزوزوزيمي از جمله

زا در  اختصاصي در مايعات بدن جانوران از جمله ماهيان بوده كه در شرايط نامطلوب محيطي و به منظور مقابله با عوامل آنتي ژنيك و بيماري
در جهت  ،افزايش دهد يكه بتواند اين فعاليت آنزيمي را به نحوه مطلوبنظير عصاره كرم هاي خاكي بدن جانوران مورد استفاده دارد. هر عاملي 

   .Anderson,1992)( ايمن سازي بدن جانور مورد نظر وارد عمل شده است

 et al.,1993( ترشح ليزوزيم در گردش خون هستند ويژه طحال به عنوان منبع توليد وه جايي كه بافت هاي غني از گلبول سفيد ب از آن
Moyner،( بتوانند ضمن ورود به خون خود را به فاگوسيت هاي  عصاره بدن كرم خاكيكه برخي از اجزاء ماكرمولكول هاي  لذا احتمال آن

اين خود نيازمند كار ويژه ماكروفاژهاي طحال رسانده و آنان را در جهت توليد وترشح ليزوزيم تحريك نمايند، وجود داشته كه ه خوني ب
 ميلي گرم) موجب تشديد روند اپي تليزاسيون 1(كاربرد عصاره مذكور  ده هاي حاصله نشان داد كهدا ،از سوي ديگرتري است.  بيش تحقيقاتي

 ). 1گرديد (شكلزخم ها در مقايسه با گروه شم  و سنتز رشته هاي كالژن در محل
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