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چکیده
زمینه و ههد :اسههاده اه از ئه وه و ا  )Aloe barbadensis Millerنقش مهمی ا ا ترمیم زخم هه ایده می نمه ینهد .ههد :از این
مط هع ا زی بی ت ثیر ا م نی ژل ت زه ئه و و ا ا ترمیم زخم ه ی ب ز پ سای ا م ش ب اه است.

وش ک

گروه ه ی م ش ه ی سه ی ب سه تکرا ) اه م  )1کنارل ک ذب اهم) زخم ب تیم سهر

یزی ه ژیکی و  )2زخم ب

تیم  2گر ژل ئه و و ا ب اند .ا پشهت هر م ش و ا او رر :سها م مهره ه ا ن ی خ جی او زخم مسه وی ب قطر  10میلی مار ب
براااههت اهه مت ک م پ سههت ایج ا گراید .ا
ا زی بی بی م ژم سهتا

کا

وزه ی  8و 16پس از ایج ا زخم ه نم ن براا ی ه ی ب ای از زخم ه ب منظ

اهد یبروبالسهای  )FGF-Rب کمک  RT-PCRب عم ئمد .ا همین وزه نم ن ه ی اا ا جهت

سنجش غلظت هید وکسی پروهین  )HPب عن ام ا خص چرخ سناز و تغییر کالژم ت سط کیت مرب ر ب انج
ی ا ه نا یج م نشه م ااا ک ک برا ژل ت زه ئه و و ا م ج

سید.

ا زایش بی م ژم  FGF-Rا مق یسه ب او گروه ایگر یعنی کنارل

مندی و ام گرایده است  .) P< 0/05هم چنین ،غلظت  HPاا ا ا مق یس ب او ایگر ا زایش معنی اا ی ا نش م ااا .) P< 0/05
نایج گیری ژل ت زه ئه و و ا ق ا ب ترمیم زخم ه از رریق ا زایش ع هیت چرخ سهناز و تغییر کالژم ب اه و می ت ام این ژل
ا ب عن ام یک ک ندید خ ب برای ترمیم زخم ه ا

ی ان ت و انس م ا نظر گر ت.

واژه ه ی کلیدی ژل آلوئه ورا ،پوست موش ،ترمیم زخم ،فاکتور رشد ،چرخه سنتز و تغییر کالژن.

مقدم
پوست بزرگ ترین اندام در بدن جانوران بوده که با

در همین ارتباط فیبروبالست ها در پاسخ به فاکتورهای

تنظیم تبادالت داخل و خارج بدن موجب برقراری

رشد اقدام به ترشح و سنتز هر چه بیش تر ماتریکس خارج

هومئوستازی بافتی می شود .در زمان بروز زخم در پوست

سلولی به ویژه فیبرهای کالژن می کنند( .)5،27در فرایند

مجموعه ای از پاسخ های سلولی و خارج سلولی شامل:

روند ترمیم زخم مجموعه ای از فاکتور های رشد در محل

انعقادخون ،التهاب ،زایش اپیتلیوم جدید ،آنژیوژنز ،سنتز

آسیب بافتی افزایش تولید و ترشح یافته که از آن جمله

فیبرهای کالژن ،انقباض زخم و در نهایت بازآرایی بافتی

می توان به فاکتور رشد فیبروبالستی ) (FGFو رسپتور

وارد عمل شده تا ترمیم زخم ) (Wound healingصورت

آن ) (FGF-Rاشاره نمود .بررسی ها نشان داده که 22

پذیرد .تنظیم درست و به موقع این پاسخ ها ،نیازمند فعال

عضو خانواده  FGFبا استفاده از واسطه های پروتئین

شدن برخی سیستم های ژنی است .در فرایند ترمیم زخم

کینازی موجب القای روند میتوز در سلول هدف خود می

به منظور مهاجرت های سلولی و بازآرایی های بافتی الزم

شوند .برای مثال  FGF1از پالکت و ماکروفاژ ترشح شده

است تا با سنتز و ترشح فاکتورهای رشد و سایتوکاین ها،

و موجب فعال سازی لوکوسیت ها و نیز تحریک اپی

ماتریکس خارج سلولی نیز ترمیم شده و وارد عمل شوند.

تلیزاسیون و پیشبرد روند آنژیوژنز و سنتز رشته های کالژن
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چرخ سناز و تغییرکالژم ا ترمیم زخم ه ی پ سای ت سط ژل ئه و و ا و اخ هت ستا

کا

اد یبروبالسای

در موضع زخم شده است FGF7 .نیز از فیبروبالست ها

زمان به سطح طبیعی و اولیه خود برمی گردد .در الیه

ترشح و موجب تحریک و بازسازی اپی تلیوم در طی روند

کالژن دار پوست ،با همکاری اسکوربات سنتز

ترمیم خواهد شد( .)35در محل زخم پالکت ها باعث

هیدروکسی پرولین صورت گرفته که نتیجه آن افزایش

افزایش بیان فاکتور های رشد مختلف از جمله  PDGFو

استحکام فیبرهای کالژن و کامل شدن ساختار پوست

 EGFگردیده که این فاکتورها به نوبه خود موجب

است( .)8،28،29گیاه صبر زرد یا آلوئه ورا )(Aloe vera

تحریک میتوزی و افزایش بیان ژن  FGF7در فیبروبالست

) (Aloe barbadensis Millerمتعلق به خانواده

ها می شوند .رسپتورهای  FGFاز نوع تیروزین کینازی

 Xanthorrhoeaceaeبوده و دارای برگ های گوشتی

بوده و دارای  4رده) (FGF-R1-4هستند .برای مثال

آبدار محتوی ژل است .گلیکوپروتئین های موجود در این

رسپتور نوع  R3بیش تر در غشای سلول های اپی تلیومی

ژل موجب مهار تورم و درد و نیز تسریع روند ترمیم زخم

و کراتیـنوسایـت ها مستقر بوده و کشش زیادی نسبت به

گردیده و پلی ساکاریدهای آن نیز در تحریک روند بهبود

FGF1&2دارد( .)10 ،13،35این رسپتورها موجب فعال

زخم ها وارد عمل می شوند 99 .درصد ترکیب این گیاه

سازی چندین مسیر سیگنال رسانی نظیر PLC ، PKBو

آب بوده و تمامی مواد موثر و با فعالیت زیستی آن در یک

 MAPKدر درون سلول هدف می شوند .بررسی ها نشان

درصد محتوی آن یافت می شوند( .)8در داروسازی از

داده که فعال شدن مسیر  MAPKموجب پیشبرد روند

ترکیبات مختلف این گیاه پماد ،قرص و کپسول استفاده

آنژیوژنز و تکثیر سیستم اندوتلیوم می گردد .فعال شدن

می گردد .ژل آلوئه ورا دارای خواص ضد میکروبی و ضد

مسیرهای فیدبک منفی مثل  ERK1/2موجب

التهابی بوده و مصرف خوراکی آن به عنوان آنتی اکسیدان

فسفوریالسیون و غیرفعال شدن  FGF-Rها می شود.

باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود( .)19در این ژل

آزمایشات نشان داده که در ترمیم زخم ها میزان تولید

 75نوع ماده موثر وجود داشته که بیش تر آنان پلی

mRNAهایFGF-R5 ،FGF-R2 ، FGF-R1وFGF-

ساکاریدی هستند .وجود نوعی سینرژی بین این مواد

 R7بافتی افزایش معنی داری را نشان می دهد(.)10،29

موجب بروز اثرات درمانی آلوئه ورا می شود .در میان این

چرخه سنتز و تغییر  (Turnoverفیبرهای کالژن در پوست

پلی ساکاریدها ترکیب اسمان) ،(Acemannanنوعی

از اهمیت زیادی در استحکام و عملکرد این بافت

مزوگلیکان غنی از مانوز ،واجد قدرت ترمیم کنندگی

برخوردار بوده و در طی ترمیم زخم های پوستی نیز این

زخم ها است .این ترکیب با تحریک برخی رسپتورهای

چرخه با ردیابی و سنجش اسید امینه هیدروکسی پرولین

فاکتورهای رشد واقع بر سطح فیبروبالست ها موجب

در ادرار ،نمونه زخم و خون قابل اندازه گیری است و

افزایش تولید و ترشح کالژن در محل ترمیم زخم می

بنابراین با این ارتباط مستقیم ،هر گونه افزایش در غلظت

شود( .)4،8،19مطالعات نشان داده که در محل ترمیم زخم

هیدروکسی پرولین معادل با ترمیم بهتر و کامل تر زخم

ژل آلوئه ورا از یک طرف موجب افزایش میزان فیبرهای

در نظر گرفته می شود( .)8در برخی از بیماری ها نیز نظیر

کالژنی شده و از طرف دیگر با برقراری اتصاالت عرضی

فیبروز حاد کبدی و مشکالت عضالنی ،میزان هیدروکسی

بین این فیبرها موجب افزایش استحکام ساختار پوست در

پرولین در مایعات بدن افزایشی معنی دار را نشان می دهد.

آن محل می گردد( .)13در ترمیم زخم ،توانایی آلوئه ورا

معموالً میزان کالژن و هیدروکسی پرولین در  7روز پس

در بازسازی اپی تلیوم مربوط به عملکرد گلیکوپروتئین

از ایجاد زخم به حداکثر میزان خود رسیده و با گذشت

 G1G1M1DI2در ژل آن است( .)4،30زخم های تیمار
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شده با آلوئه ورا در مقایسه با دیگر گروه ها از آنژیوژنز

نگهداری مدل جانوری مورد استفاده موش های سوری نر

بیش تر و بیان افزایش یافته ژن (VEGFفاکتور رشد اپی

نژاد BALB/cبا متوسط وزن  22±2گرم خریداری شده

تلیومی -رگ خونی) در موضع زخم برخوردار هستند(.)4

از مرکز پرورش حیوانات کوچک آزمایشگاهی دانشکده

عالوه بر این موارد ،نجفی و همکاران ( )15و جعفرزاده و

دامپزشکی دانشگاه شهرکرد بودند .موش ها به صورت

همکاران( )21به ترتیب نشان دادند که استفاده از ژل آلوئه

تصادفی به سه گروه )1 :بدون زخم(کنترل منفی) )2 ،با

ورا در ترمیم زخم های باز پوستی موش موجب افزایش

زخم تیمار شده با سرم فیزیولوژیکی(کنترل کاذب یا شم)

معنی دار بیان ژن های رسپتور EGFو  TGF-βدر مقایسه

و  )3با زخم تیمار شده توسط ژل تازه آلوئه ورا ،تقسیم

با سایر گروه ها می شود .ژل خانواده آلوئه ورا واجد

بندی گردیدند .هر گروه شامل  12سر موش(با سه تکرار

سیستم های آنزیمی آنتی اکسیدانی نظیر گلوتاتیون

مستقل) بودند .در ابتدای کار موش ها در قفس های

پراکسیداز) (GPxو سوپراکسید دیسموتاز) (SODبوده که

جداگانه در دمای  20±2درجه سانتی گراد و رطوبت 50

با خنثی سازی و سپس دورسازی رادیکال های آزاد

درصد با چرخه  12ساعته روشنایی -تاریکی با غذا و آب

موجود در موضع زخم ،و نیز با خواص ضد التهابی خود

نامحدود به مدت 14روز جهت سازش با محیط نگهداری

موجب تسریع در روند ترمیم زخم می شود( .)13با توجه

شدند .برای شروع کار موش ها به کم مخلوط دارویی

به خصوصیات بیوشیمیایی ژل آلوئه ورا در پژوهش حاضر

شامل کتامین ،زایالزین و اسپرومازین با تزریق درون

تاثیر درمانی ژل تازه و خالص این گیاه بر ترمیم زخم های

صفاقی ) (IPبیهوش شده( )6و سپس به کمک پانچ بافتی

باز پوستی در موش  BALB/cبا تمرکز بر نقش FGF-R

بر روی ناحیه خاجی موش ها در دو طرف ستون مهره ها

و نیز تغییرات غلظت هیدروکسی پرولین در چرخه سنتز و

دو زخم مساوی با برداشت ضخامت کامل پوست(Full-

تغییر کالژن مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.

)thicknessبه قطر  10میلی متر ایجاد گردید .روز ایجاد

م اا و وش ه

زخم ها روز صفر در نظر گرفته شد .در گروه های تجربی

برای تهیه ژل خالص و تازه آلوئه ورا ،نمونه های

به مدت 16روز ،روزانه زخم ها یک مرتبه با  2گرم ژل

گیاهی با کد هرباریوم  ،114از مرکز پرورش گیاهان

تازه آلوئه ورا و یا سرم فیزیولوژیکی(گروه شم) تیمار

دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تهیه گردیدند .ابتدا

گردیدند .جهت بررسی تغییرات بیان ژن  FGF-Rدر

برگ های بزرگ بیرونی را جدا نموده و در الکل 70

پوست و نیز سنجش میزان هیدروکسی پرولین ادرار ،در

درصد ضدعفونی و دو برش در دو انتهای برگ ها ایجاد

روزهای  8و  16پس از ایجاد زخم ،پس از بیهوشی عمیق،

نموده و به مدت  15دقیقه برگ ها را به طور عمودی قرار

نمونه های پوستی برداشت شدند .به منظور بررسی های

داده تا شیرابه زرد رنگ (التکس) غیر الزم از آنان جدا

مولکولی و بررسی تغییرات بیان ژن  FGF-Rاز تکنیک

گردد .سپس ژل درون برگ ها را تراشیده و از بخش سبز

 RT-PCRاستفاده گردید .به طور خالصه تمامی RNA

رنگ پوسته برگ جدا نمودیم .ژل ها دوباره ضدعفونی و

سلولی نمونه های زخم ها با استفاده از کیتRNX-

با آب مقطر شستشو داده شدند .در انتها ژل های خرد شده

(plusشرکت سیناکلون) استخراج و  cDNAساخته شد.

توسط هوموژنایزر دستی برقی به خوبی مخلوط و هوموژن

از  RNAهای استخراج شده با استفاده از کیتRT-

شده و ذرات فیبری سفت به کمک صافی جدا

 universalنسخه برداری معکوس به عمل آمد.

گردیدند( .)10این ژل در یخچال تا سه هفته نیز قابل

cDNAها نیز به عنوان الگو برای انجام  PCRمورد استفاده
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اد یبروبالسای

قرار گرفتند .دناتوراسیون اولیه در دمای  94درجه سانتی

حاصله به صورت میانگین ±انحراف استاندارد نمایش داده

گراد به مدت سه دقیقه ،و دناتوراسیون بعدی به مدت 30

شده اند .جهت مقایسه میانگین داده ها از روش های

ثانیه در دمای  94درجه سانتی گراد ،آنیلینگ به مدت 30

آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر

ثانیه در دمای  59درجه سانتی گراد ،و مرحله طویل شدن

)(Repeated measures ANOVAو نیز  t-testبه کمک

در دمای  72درجه سانتی گراد برای  25ثانیه انجام گرفت.

نرم افزار (SPSSویراست  )2019استفاده گردید .سطح

در این تحقیق جهت بررسی میزان تغییرات بیان ژنFGF-

 P< 0/05از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

 Rاز پرایمرهای اختصاصی مندرج در جدول  1استفاده

نا یج

گردید .محصول نهایی  PCRبر روی ژل آگاروز تفکیک

با بررسی تصاویر ژل های الکتروفورز در شکل های 1

شده و به کمک رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید و استفاده

و  2و نیز میزان عددی بیان ژنی در شکل  3مشخص

از دستگاه ژل داک تصویر برداری به انجام رسید .بررسی

گردیدکه تیمار زخم های باز پوستی با ژل خالص و تازه

نهایی میزان تغییرات بیان ژن  FGF-Rتوسط نرم افزار

آلوئه ورا موجب افزایش معنی دار بیان ژن  FGF-Rدر هر

UV-TEACHصورت گرفت .حاصل کار این نرم افزار

دو دوره زمانی  8و 16روزه نسبت به دو گروه کنترل منفی

شناسایی و سپس ارزشیابی و تعیین شدت باند های موجود

و شم شده است( .) P< 0/05میزان بیان ژنی در گروه شم

بر روی ژل ها است .در ادامه به هر شدت یک عدد تعلق

نسبت به گروه کنترل منفی اختالف معنی داری را نشان

گرفت که با آنالیزهای آماری قابل مقایسه بودند .به منظور

نداد(() P≥ 0/05جدول  .)2نتایج مربوط به تغییرات غلظت

بررسی چرخه سنتز و تغییر کالژن )(Collagen turnover

هیدروکسی پرولین در ادرار گروه های مختلف در جدول

از روش سنجش غلظت هیدروکسی پرولین) (HPدر نمونه

 3آورده شده است .این نتایج نشان دهنده افزایش غلظت

های ادرار استفاده شد .در این آزمایش یک میلی لیتر ادرار

هیدروکسی پرولین در گروه های دارای زخم پوستی تیمار

با پونکسیون از مثانه برداشت و به وسیله کیت مخصوص

شده با ژل تازه آلوئه ورا و سرم فیزیولوژیکی بوده است.

(HP assay kit , Cat. No.: STA-675, Cell Biolabs,
)Inc., CA, USAبا حساسیت ردیابی تا  47/5میکروموالر

در گروه های تیمار شده با ژل آلوئه ورا افزایش

از هیدروکسی پرولین  ،مورد سنجش قرار گرفت .نتایج
این سنجش با واحد میکروگرم هیدروکسی پرولین در
میلی لیتر ادرار بیان گردیده اند .در این مطالعه داده های

هیدروکسی پرولین نسبت به دو گروه دیگر معنی دار
بوده( ) P< 0/05و در مقابل افزایش غلظت هیدروکسی
پرولین در گروه شم نسبت به کنترول منفی معنی دار نبود.

(() P≥ 0/05جدول .)3

جدول -1ت اهی پرایمره ی اخاص صی م ا اساد اه ا بر سی میزام تغییرات بی م ژم . FGF-R
اندازه باند

توالی پرایمر

ژن

220

5- GGATATCCGGATGCCTCAG-3

F- FGFR

220

5- CCTTCAGCCTCACTACCGG-3

R- FGFR
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2

200 bp
اک  RT-PCR -1بر وی  RNAاسا راج اده از پ ست م ش و بر سی میزام بی م ژم  FGF-Rا ن ی ترمیم زخم پس از  8وز
 :COچاهک 1و  3محصول  RT-PCRاز  RNAاستخراج شده از پوست موش بدون زخم (کنترل منفی) با پرایمرهای ژن  ، FGF-Rچاهک 2و 4
محصول  RT-PCRاز  RNAاستخراج شده از پوست موش کنترل منفی با پرایمرهای اکتین.
 :AVچاهک  1و : 3محصول  RT-PCRاز  RNAاستخراج شده از پوست موش تیمار شده با آلوئه ورا به مدت  8روز با پرایمر های FGF-R
چاهک  2و  : 4محصول  RT-PCRاز  RNAاستخراج شده از پوست موش تیمار شده با آلوئه ورا به مدت  8روز با پرایمر های اکتین
:SHچاهک  1و : 3محصول  RT-PCRاز  RNAاستخراج شده از پوست موش تیمار شده با سرم فیزیولوژیکی (شم) به مدت  8روز با پرایمرهای FGF-R
چاهک2و  : 4محصول  RT-PCRاز  RNAاستخراج شده از پوست موش گروه شم به مدت  8روز با پرایمر های اکتین
.اندازه طول محصول برابر  240جفت باز و ( )Mمارکر  50جفت بازی اندازه  DNAاز شرکت فرمنتاز  . 3MO 373ژل آگارز %10

SH

AV

4

3

CO

1
2

4

3

1
2

3
4

2

1

220 bp
200 bp

اک  RT-PCR -2بر وی  RNAاسا راج اده از پ ست م ش و بر سی میزام بی م ژم  FGF-Rا ن ی ترمیم زخم پس از  16وز
 :COچاهک 1و  3محصول  RT-PCRاز  RNAاستخراج شده از پوست موش بدون زخم (کنترل منفی) با پرایمرهای ژن  ، FGF-Rچاهک 2و 4
محصول  RT-PCRاز  RNAاستخراج شده از پوست موش کنترل منفی با پرایمرهای اکتین.
 :AVچاهک  1و  :3محصول  RT-PCRاز  RNAاستخراج شده از پوست موش تیمار شده با آلوئه ورا به مدت  16روز با پرایمر های FGF-R
چاهک  2و  : 4محصول  RT-PCRاز  RNAاستخراج شده از پوست موش تیمار شده با آلوئه ورا به مدت  16روز با پرایمر های اکتین.
 :SHچاهک  1و  :3محصول  RT-PCRاز  RNAاستخراج شده از پوست موش تیمار شده با سرم فیزیولوژیکی (شم) به مدت 16روز با پرایمر های FGF-
R
چاهک  2و  4محصول  RT-PCRاز  RNAاستخراج شده از پوست موش گروه شم به مدت  16روز با پرایمرهای اکتین.
اندازه طول محصول برابر  333جفت باز و ( )Mمارکر  50جفت بازی اندازه  DNAاز شرکت فرمنتاز  . 3MO 373ژل آگارز %10
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کا

اد یبروبالسای

جدول  -2مق یس بی م نسبی ژم  FGF-Rا تیم ه و زم م ه ی م الف.
او ه تیم

وز)
16

8
کنترل منفی

a0/42 ± 0/02

a0/42 ± 0/01

شم

a0/65 ± 0/01

a0/67 ± 0/03

آلوئه ورا

b0/94 ± 0/03

b0/92 ± 0/02

در هر ستون داده های با حروف غیرهمنام از نظر آماری اختالف معنی دار ( )P<0/05دارند.
جدول  -3مق یس غلظت هید وکسی پروهین  )HPاا ا ا تیم ه و زم م ه ی م الف.
او ه تیم

وز)
16

8
کنترل منفی

a7/63 ± 0/37

a7/61 ± 0/21

شم

a8/67 ± 0/35

a8/56 ± 0/43

آلوئه ورا

b10/34 ± 0/31

b11/67 ± 0/45

واحد اندازه گیریµg HP/ml :
در هر ستون داده های با حروف غیرهمنام از نظر آماری اختالف معنی دار ( )P<0/05دارند.

بحث و نایج گیری

ترکیبی به نام بتا -سیتوسترول( )β-sitosterolبوده که با

فرایند ترمیم زخم از جمله روندهای پیچیده و حساس

افزایش دهی بیان ژن  VEGFو رسپتور مربوطه موجب

فیزیولوژیکی بوده که در طی آن مجموعه ای از سلول ها

گسترش آنژیوژنز در دوره زمانی ترمیم زخم می

و ترشحات آنان به ویژه فاکتور های رشد و سایتوکاین ها

شود( .)20هم چنین کاربردآلوئه ورا در ترمیم زخم های

وارد عمل می شوند( .)25عصاره های گیاهی به صورت

رت موجب افزایش سنتز و تجمع فیبرهای کالژن نوع 3

سنتی در جوامع انسانی در ترمیم زخم ها مورد استفاده قرار

در موضع می شود( .)8از جمله ترکیبات تشکیل دهنده ژل

گرفته اند ،برای مثال ژل آلوئه ورا با اثرات ترمیم کنندگی

آلوئه ورا قند مانوز( )Mannoseبوده که پس از تحریک

و ضد دردی خود در درمان سوختگی ها مورد کاربرد

ماکروفاژهای موضع زخم موجب ترشح سایتوکاین ها از

داشته است( .)4نتایج پژوهش ها نشان داده که کاربرد ژل

آنان و پیشبرد دیگر مراحل ترمیم زخم می شود(.)17

آلوئه ورا موجب افزایش فعالیت تعدادی از ژن های دخیل

مطالعات سالیان اخیر حاکی از آن است که کاهش بیان

در ترمیم در زخم می شود( .)15 ،21 ،23تاثیر مذکور از

ژن های  FGFدر موضع زخم با اختالل در ترمیم زخم

طریق خوراکی نیز به انجام رسیده به طوری که خورانش

همراه بوده به طوری که در موش های دیابتی که ترمیم

قطعات ژل تازه آلوئه ورا به موش های رت دیابتی ،موجب

زخم ناقص دارند بیان ژن ها به ویژه  FGF7کاهش معنی

تسریع در ترمیم زخم های پوستی آنان شده و در طی آن

داری را نشان می دهد( .)25 ،30هم چنین در موش های

میزان بیان ژن های  TGFβ1و  VEGFافزایش قابل توجه

با ژن غیرفعال شده  FGF2مشخص شده که در زخم های

ای را نشان داده است .در این میان  TGF-β1با تحریک

عمیق آنان کاهش سنتز کالژن همراه با اختالل در ترمیم

فیبروبالست ها موجب بازسازی هر چه بهتر و سریع تر

زخم وجود دارد( .)24در این ارتباط به کارگیری ترکیبات

ماتریکس خارج سلولی در محل زخم ها می شود(.)3

دارویی با منشا گیاهی که در بیش تر موارد در ترمیم زخم

بررسی های دیگر نشان داده که ژل آلوئه ورا محتوی

فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی و تکوین جانوری ،شماره پیاپی  ،58جلد  ،15شماره  ،2بهار 1401
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عوارض کم تری را نسبت به ترکیبات سنتتیک از خود

زخم های برشی پوست موش موجب تکثیر فیبروبالستی و

نشان می دهند ،از اهمیت زیادی برخوردار هستند .نتایج

افزایش معنی دار بیان ژن های  IGF-1٬FGF2و VEGF

حاصله از پژوهش حاضر نیز نشان داد که ژل تازه و خالص

در موضع زخم شده که نتیجه آن تسریع روند ترمیم زخم

آلوئه ورا موجب افزایش معنی دار بیان ژن  FGF-Rدر

و افزایش سرعت بسته شدن زخم ها بوده است( .)22در

زخم های باز پوستی در موش های سوری مورد آزمایش

سال  2021نیز مشخص گردید همراه سازی سلول های

شده است .در جریان ترمیم زخم رسپتورهای فاکتورهای

مزانشمی با ژل آلوئه ورا موجب بهبود روند ترمیم زخم در

رشد از جمله  FGF-R1,2,5&7در موضع زخم دچار

سوختگی درجه  2در رت ها می شود .در همین مطالعه

تنظیم افزایشی شده که تا چندین روز نیز این افزایش

کاربرد ژل آلوئه ورا موجب افزایش بیان ژن برخی

فعالیت ادامه می یابد( .)1،10در همین راستا مشخص شده

فاکتورهای رشد نیز در موضع زخم شده است( .)30از آن

که افزایش میزان  FGFو  FGF-Rدر بافت های آسیب

جایی که داده های زیادی در ارتباط با تاثیر آلوئه ورا بر

دیده همراه با ترمیم دوباره اپی تلیوم و افزایش فیبرهای

 FGF-Rدر دسترس نیست با این حال نتایج پژوهش حاضر

کالژن نوع  3بوده که به ترمیم بافت منجر می

موید تاثیر مثبت ژل این گیاه بر روند ترمیم زخم بوده که

شود( .)14،34،35فعال شدن مسیر سیگنال رسانی Wnt

با افزایش فعالیت های رسپتوری موجب بازسازی و

پس از تحریک توسط  FGFها موجب تسریع روند ترمیم

بازآرایی موضع زخم در مدل جانوری موش شده است.

زخم در مدل های جانوری شده است( .)18در سال 2019

سنتز به موقع و کافی از فیبرهای کالژن در موضع زخم از

نیز مشخص گردیدکه تیمار با آلوئه ورا موجب افزایش

جمله عوامل جلوگیری از پیدایش اسکار ( )Scarدر انتهای

بیان ژن  FGF2و تحریک مسیر سیگنال رسانی Smad-3

ترمیم زخم در نظر گرفته می شود( .)31نتایج بررسی ها

در بافت آسیب دیده می شود( .)23عالوه بر این خورانش

نشان داده که  FGFها با تحریک مسیر سیگنال رسانی c-

ژل تازه آلوئه ورا در رت های با دیابت نوع  IIموجب

 JunN-terminal kinase JNKدر فیبروبالست ها موجب

افزایش بیان ژن های  VEGFو  TGF-β1در ناحیه زخم

مهاجرت آنان به موضع زخم و ترشح مقادیر کافی از

های پوستی شده و در این میان نیز  TGF-β1با القای میتوز

کالژن شده و بدین ترتیب موجب پیشبرد روند ترمیم زخم

در فیبروبالست ها در بازآرایی ماتریکس خارج سلولی

می شوند( .)33نتایج بررسی های دیگر نیز نشان داده که

موضع زخم وارد عمل می شود( .)3در همین راستا

استفاده از ژل آلوئه ورا موجب افزایش تراکم فیبرهای

مشخص شده که  TGF-β1افزایش یافته در محیط زخم

کالژن و ایجاد پل عرضی بین آنان شده که نتیجه آن

موجب افزایش غلظت  FGF2شده که این خود در ترمیم

استحکام هر چه بیش تر ساختار پوست در موضع زخم

هر چه بیش تر زخم نقش اساسی را ایفا خواهد نمود(.)34

است( .)13در مطالعه حاضر برای بررسی تغییرات چرخه

مطالعات دیگر در خصوص نقش تحریک کنندگی TGF-

سنتز و تغییر کالژن از روش سنجش غلظت اسید امینه

 β1در بافت های جانوری نشان داده که این فاکتور رشد

هیدروکسی پرولین در نمونه های ادرار استفاده گردید و

نقش مهمی در پیشبرد آنژیوژنز تکثیر فیبروبالستی و تمایز

در طی آن مشخص شد که تیمار با ژل تازه آلوئه ورا

میوفیبروبالست ها و نیز شکل گیری ماتریکس خارج

موجب افزایش فعالیت این چرخه در بافت آسیب دیده

سلولی دارد( .)28اخیراً نیز در مطالعه ای دیگر در سال

پوست در موش های مورد آزمایش می شود .این نتیجه در

 2020نشان داده شد که کاربرد ژل آلوئه ورا در ترمیم

راستای نتایج پژوهش های دیگر در سالیان اخیر بوده که

اد یبروبالسای
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 در مقابل در موش.)12(های مورد آزمایش شده است

آلوئه ورا را به عنوان محرک سنتز و بازآرایی فیبرهای

 کاهش سنتز فیبرهای کالژن همراه با٬FGF2 های فاقد

 بر این اساس.)8(کالژن در محل زخم معرفی نموده اند

.)23(کندی ترمیم زخم در پوست مشاهده شده است

می توان عنوان نمود که افزایش غلظت هیدروکسی پرولین

رویهم رفته نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده اثربخشی

در ادرار ارتباط مستقیمی با ترمیم کامل تر زخم های مورد

مناسب ژل تازه و خالص آلوئه ورا در مدیریت ترمیم زخم

 عریان و همکارانش نشان دادند2010  در سال.مطالعه دارد

.های پوستی باز در مدل های جانوری و حتی انسانی است

که کاربرد ژل آلوئه ورا در زخم های پوستی موش های

تشکر و قد اانی

رت موجب سرعت بخشی به انقباض سطح زخم و افزایش

نویسندگان این مقاله از مسئولین دانشگاه شهرکرد بابت

آنژیوژنز و گستردش بافت گرانوله و نیز آرایش هر چه

حمایت مالی و نیز جناب آقای دکتر محمد شادخواست

.)24(بیش تر و بهتر فیبرهای کالژن در محل زخم می شود
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Abstract
Inroduction & Objective: Using herbal products like Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) plays an
important role in wound healing. This study aimed to evalutea the curative influence of Aloe vera (AV)
fresh gel on healing of open cutaneous wounds in mouse.
Material and Method: Mice were 1) pseudo-control (sham): wound treated with physiological serum;
2) wound treated with 2 gr AV fresh gel. Two equal full-thickness skin wounds were made on vertebral
column in the sacral region. On 8th and 16th post wounding day, skin sampling for the purpose of gene
expression of fibroblast growth factor receptor (FGF-R) under RT-PCR evaluation was taken place. Urine
samples were used to determine the concentration of hydroxy proline (HP) as a marker of collagen turnover
in wounds, using HP assay kit.
Results: AV fresh gel could up-regulate the expression of FGF-R gene as compared to negative and
pseudo-controls (P<0.05). In addition, HP concentration was incresed in AV gel-treated groups comparing
to others.
Conclusion: We revealed that AV fresh gel was capable of healing wounds via elevation in collagen
turnover and represents a good candidate for a wound healing process in human and animals.
Keywords: Aloe vera Gel, Mouse Skin, Wound Healing, Growth Factor, Collagen Turnover.
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