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Abstract 

Aims: Wound healing is a complex physiological process involves a series of 

successive stages of hemostasis, inflammation, proliferation, and regeneration. 

This study aimed to investigate the effect of hydroalcoholic extract of Brassica 

oleracea L. (var. capitata) leaves in comparison with Phenytoin on epithelial 

layer healing and the holes in the skin of mice. 

Materials & Methods: This study was done on 40 male NIH Mice between 25-

30gr. Animals were randomly divided into 4 groups (n=10). Negative control 

group received saline, positive control group administrated with 1% Phenytoin 

and treated groups received 10% and 20% hydroalcoholic extract twice a day 

until closing holes. Macroscopic and microscopic analysis was performed on 

days 1, 4, 7, 12 and 15. Statistical analysis was done by SPSS 16 software and 

Tukey test. 

Findings: A significant reduction was observed in average size of holes in 20% 

hydroalcoholic extract treated group compared to the negative control 10% 

extract at day 7 (p=0.001). There was a significant reduction in average size of 

holes in 20% extract group compared to 10% extract and negative control 

groups at day 12. (p=0.007). The skin holes in 20% extract group were closed 

earlier than the other groups. Epithelial thickness was increased in 20% extract 

group from 7th day the much faster than other groups. 

Conclusion: Brassica oleracea L. (var. capitata) has the same effect of 

phenytoin in healing of rapid closure of holes and proliferation of epithelial 

cells. 
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  مقدمه

داليل مختلف   اي است که پيوستگي خود را به زخم، نسج گسيخته

از دست داده است. التيام زخم پاسخی پويا به آسيب و مستلزم 

هاي ساختماني،  ها، پروتئين تعامل بين انواع مختلف سلول

فاکتورهاي رشد و پروتئينازهاست. ترميم زخم فرآيند فيزيولوژيک 

امل مراحل متوالي از جمله هموستاز، التهاب، تکثير و اي ش پيچيده

هموستاز بالفاصله پس از زخم با انقباض رگي و  .[1]تجديد است

که خونريزي کنترل   شود. هنگامي تشکيل لخته فيبريني آغاز مي

کنند و فاز التهابي  هاي التهابي به محل زخم مهاجرت مي شد، سلول

ها،  هابي ترميم زخم پالکتطي مرحله الت .[2]برند را پيش مي

ها به محل زخم مهاجرت  ها، ماکروفاژها و لنفوسيت نوتروفيل

هاي جديد  فاز تکثير در ترميم زخم شامل تشکيل رگ .[3]کنند مي

(Neoangiogenesis) تشکيل بافت گرانوله حاصل از تکثير ،

 (Reepithelialization)ها و تشکيل مجدد اپيدرم  فيبروبالست

اي از اپيتليوم  کيل مجدد اپيدرم سطح زخم با اليهاست. در تش

هاي  شود و بر پايه تمايز، تکثير و مهاجرت کراتينوسيت پوشيده مي

[4]اپيدرمال است
 و کرده توليد کالژن ها فيبروبالست تجديد، فاز در .

  .[5]دهند مي رسوب درم ماتريکس در

 ،تهاي جراحي، عفون هاي عمده در درمان زخم با وجود پيشرفت

مير پس از  و عنوان يکي از علل قابل توجه در مرگ بههنوز هم 

از داروها و پمادهاي متعددي  .[6]شود محسوب مياعمال جراحي 

ها  د که هرکدام داراي محدوديتشو براي ترميم زخم باز استفاده مي

عالوه بر مواد موثر موجود در گياهان  و نواقص فراواني است.

ادي نيز وجود دارند که هرگونه عوارض آن دارويي، بدون استثنا، مو

گيرد. وجود اين  را خنثي کرده و زهر داروهاي شيميايي را نيز مي

پادزهر، که از مواهب بزرگ آفرينش است بشريت را که چندين 

زيسته است، از گزند مواد حاصله  هزار سال در دامان طبيعت مي

 شيميايي موجود در گياهان حفظ کرده است. 

جمله گياهاني است که  از (.Brassica oleracea L) برگ کلم

کننده زخم در طب سنتي کاربرد  عنوان غذا و هم ترميم هم به

[7]دارد
% ۴۷/۲% منيزيم، ۱۵% فسفر، ۲۹% کلسيم، ۴۵در گياه کلم  .

% آهن و مقاديري فالونوئيد، آنتوسيانين، تانن، ۱۱% يد، ۲۱پتاسيم، 

،   B6 ،B2،B1هاي  ويتامينگوگرد، کلر، منگنز، آرسنيک و نيز 

K ،PP ،E ،C  وA ويتامين  .[8]وجود دارندC  که يک

عنوان کوفاکتور در تشکيل پروکالژن نقش  اکسيدان است، به آنتي

[9]شود دارد و باعث مقاومت در برابر آلودگي مي
بيشتر  Aويتامين  .

دهد و باعث ايجاد پاسخ  مراحل ترميم زخم را تحت تأثير قرار مي

[9]شود سازي و سنتز کالژن مي بي و پيشرفت اپيتليالالتها
ويتامين  .

E سازي، پاسخ  اکسيدانی است که در تمايز سلولي، اپيتليال آنتي

سازي نقش داشته و براي ترميم زخم افراد  اوليه التهاب و رگ

  .[9]ديابتي سودمند است

تازگي  به ) (Brassica oleracea L. var. capitataکلم قرمز

توجه زيادي را به خود  خود، فيزيولوژيک و کاربردي خواص لدلي به

[10]جلب کرده است
فالونوئيدهاي موجود در گياهان داراي اثرات  .

هاي موجود در کلم قرمز عالوه بر  آنتوسيانين .[11]هستندضدالتهابي 
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داشتن خواص رنگي، در بسياري از عملکردهاي فيزيولوژيک از 

توئين دارويي است که  فني .[12]دارندجمله خواص ضدالتهابي تأثير 

شود. اين دارو ترميم زخم را از طريق  ها استفاده مي براي درمان زخم

ها، کاهش فعاليت کالژناز، مهار توليد  تحريک تکثير فيبروبالست

زايي و کاهش آلودگي  گلوکوکورتيکوئيد، افزايش بافت گرانوله، رگ

  .[13]سازد ميکروبي ميسر مي

عه بررسي اثر عصاره هيدروالکلي برگ کلم قرمز، در هدف اين مطال

شدن  توئين در التيام اليه اپيتليال و بسته مقايسه با داروي فني

  هاي ايجادشده در پوست موش سوري نر بود. سوراخ

 

  ها  مواد و روش

گرم ۲۵- ۳۰بين  NIHسر موش سوري نر  ۴۰اين مطالعه روي 

پايدار در اتاق حيوانات سازي رازي؛ مشهد) و در شرايط  (مرکز سرم

ها  دانشکده علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي مشهد انجام شد. موش

Cدر دماي 
 -ساعت تاريکي۱۲% و در شرايط ۵۰، رطوبت °۲۲-۱۸

روشنايي همراه با آب و غذاي کافي (غذاي صنعتي استاندارد) و در 

کليه مراحل انجام آزمايش  .[14]هاي مناسب نگهداري شدند قفس

  مطابق پروتکل حمايت از حيوانات صورت گرفت.نيز 

دقيقه و از بين رفتن ۵ابتدا به پشت حيوان کرم موبر زده شد. پس از 

موهاي اضافه، کمي اسپري ليدوکائين به موضع زده و حيوان را در 

متر  ميلي۶اي به قطر  مجاورت اتر قرار داده شد. پشت حيوان، دايره

با قيچي جراحي برش زده شد.  کشيده شد. پوست آن با پنس بلند و

نخورده به فرمالين  عنوان پوست اوليه و دست شده به بافت برداشت

  منتقل شد. قبل و بعد از برش موضع با بتادين ضدعفوني شد. 

کلم گرم پودر ۲۰۰روش خيساندن استفاده شد.  گيري به از عصاره

 شده شناسايي و مشهد شهر اطراف باغی قرمز تهيه شده از اراضی

 کد با مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناس گياه متخصص توسط

 درظرف مخصوص دربسته،  داخل IAUM ، ۹۷۱۱هرباريومی

ساعت قرار داده ۷۲مدت  به C۴۵°در آون  %،۷۰ اتانول ليتر۲

بار مخلوط گياه و حالل تکان و سپس توسط  ۴يا  ۳. هر روز [15]شد

د. عصاره توسط قيف بخنر و کاغذ صافي واتمن مخلوط صاف ش

 C۴۰°در حرارت  نوين؛ ايران) طب روتااواپراتور (پارسدستگاه 

شده در يخچال نگهداري شد. براي  غليظ  حذف حالل شد و عصاره

سي  سي۱۰گرم از عصاره هيدروالکلي در ۱%، ۱۰هاي  تهيه محلول

گرم از هرکدام در ۲%، ۲۰هاي  سالين و براي تهيه محلول نرمال

  لين حل شدند.سي نرمال سا سي۲۰

تايي کنترل منفي، کنترل ۱۰گروه  ۴طور تصادفي به  ها به موش

تيمار تقسيم شدند. به گروه کنترل منفي نرمال   مثبت و دو گروه

 % (داروپخش؛ ايران) و۱توئين  فنيسالين، گروه کنترل مثبت پماد 

صورت موضعي  %) به۲۰و  ۱۰هاي تيمار عصاره هيدروالکلي ( گروه

ها  شدن سوراخ رنگ فيلتردار) روزي دو بار تا زمان بستهقطره با س۵(

  .[16]تجويز شد

متر بودند. براي بررسي  ميلي۶هايي به قطر  هاي اوليه دايره سوراخ

ها در  سرعت ترميم در مقايسه با بافت کنترل مساحت سوراخ

پس از پانچ اوليه، توسط ورق شفاف و  ۱۵، ۱۲، ۷، ۴، ۱روزهاي 

  گيري و ثبت شدند. اندازه [17]کاغذ ميليمتري

 ۱۵و  ۱۲، ۷، ۴، ۱منظور بررسي مقاطع ميکروسکوپي، در روزهاي  به

برداري مجدد بافتي  بعد از پانچ اوليه از محل در حال ترميم، نمونه

وشو با سرم فيزيولوژي در  ها پس از شست صورت گرفت. نمونه

ز % نگهداري شدند. پس از طي مراحل پاساژ بافتي، ا۱۰فرمالين 

ميکرون تهيه شد. براي بررسي ۶ها مقاطعي به ضخامت  نمونه

وسيله ميکرومتر چشمي  ها به ضخامت اپيتليوم در ناحيه ترميم الم

  ائوزين انجام شد. -آميزي هماتوکسيلين رنگ

و آزمون تعقيبي  SPSS 16افزار  نرمبراي تجزيه و تحليل آماري از 

  توکي استفاده شد.

  
  ها يافته

هاي کنترل و تيمار از نظر شواهد  ري بين گروهدا تفاوت معني

پس از ايجاد سوراخ، وجود نداشت.  ۴و  ۱ماکروسکوپي در روز 

ها در گروه تيمار با  داري در ميانگين مساحت سوراخ کاهش معني

به گروه  مترمربع) نسبت ميلي۵/۱۳±۵/۰% (۲۰عصاره هيدروالکلي 

% ۱۰يدروالکلي مترمربع) و عصاره ه ميلي۸/۲۲±۲/۱کنترل منفي (

). p=۰۰۱/۰مترمربع) مشاهده شد ( ميلي۳/۲۰±۵/۱( ۷در روز 

% ۲۰، در گروه عصاره ۱۲ها در روز  ميانگين مساحت سوراخ

% ۱۰مترمربع)، نسبت به عصاره  ميلي۵/۰±۹/۲(

مترمربع) و گروه کنترل منفي  ميلي۵/۰±۵/۴(

) ولي =۰۰۷/۰pداري داشت ( مترمربع) کاهش معني ميلي۵/۰±۴/۵(

داري ديده  معني مترمربع) تفاوت ميلي۹/۲±۱/۰توئين ( فنيبا گروه 

  نشد. 

  

روزه در  ۱۵طی بازه  مترمربع) (ميلي ها سوراخ مساحت خطي مقايسه )۱نمودار 

  های مورد مطالعه  گروه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  زاده جينا خياط  ٢٦٦

   ١٣٩٣ زمستان ،٤، شماره ٢٠دوره                       نامه افق دانش فصل

% از ساير ۲۰، سوراخ پوستي در گروه تيمار با عصاره ۱۵در روز 

طور کامل) بسته شد ولي اين تفاوت با ساير  ها زودتر (به گروه

  ).۱دار نبود (نمودار  هاي تيمار و کنترل معني گروه

و بسيار سريعتر از ساير  ۷%، از روز ۲۰ر با عصاره در گروه تيما

، الف)، ضخامت اپيتليال ۱خصوص کنترل منفي (شکل  ها به گروه

) به ۱۲ها (در روز  ، ب) و زودتر از ساير گروه۱افزايش (شکل 

، ۱ميکرون) کاهش يافت (شکل ۲/۲ضخامت اپيتليوم پوست سالم (

 ۱۰يوم از حدود روز % افزايش ضخامت اپيتل۱۰). در گروه عصاره پ

   .)ت، ۱به اوج خود رسيد (شکل  ۱۲آغاز شد و در روز 

هاي تيمار،  پس از ايجاد سوراخ، در کليه گروه ۱۵در نهايت در روز 

توئين بود. اما  ضخامت اپيتليوم مشابه با پوست سالم و تيمار با فني

  ).۲گروه کنترل منفي داراي تاخير بود (نمودار 

  

  

 هاي در گروه روز ١٥ال (ميکرومتر) طی بازه مقايسه ضخامت اپيتلي )٢ نمودار

  مورد مطالعه

 در منفي کنترل گروه در موش پوست ترميم حال در الف: ناحيه دهند). ها ضخامت اپيتليوم را نشان می ائوزين (فلش -آميزی هماتوکسيلين مقطع اپيتليوم با رنگ )۱شکل 

*). پ: ناحيه در حال ترميم پوست ۸۰۰نمايي  (بزرگ ۷% در روز ۲۰*). ب: ناحيه در حال ترميم پوست موش در گروه تيمار با خيسانده هيدروالکلي ۴۰۰نمايي  (بزرگ ۷ روز

 گروه در موش پوست ترميم حال در *). ت: ناحيه۲۰۰نمايي  که ستون اپيتليالي از بين رفته است (بزرگ ۱۲% در روز ۲۰موش در گروه تيمار با عصاره خيسانده هيدروالکلي 

  )*۱۰۰ نمايي  بزرگ(است  رويت قابل آن ديگر سمت به زخم لبه پيشروی که ۱۲ روز در% ۱۰ هيدروالکلی خيسانده با تيمار

  

  بحث

، [18]هاي طبيعي گياهان متعددي مانند عسل تاکنون فراورده

شده در روند ترميم  و غيره داراي نقش اثبات [15]دار تشنه ،[19]کلپوره

علت داشتن  رسد گياه کلم قرمز به اند. به نظر مي زخم بوده

و فالونوئيد در ترميم زخم نقش داشته باشد.  C  ،A ،Eهاي ويتامين

روش خيسانده با  در اين مطالعه از عصاره هيدروالکلي کلم قرمز به

  ول در آب و ـول استفاده شد زيرا اتانول هم ترکيبات محلحالل اتان

  

کند و همه ترکيبات موجود در  هم محلول در چربي را استخراج مي

ها،  شوند. مواد موثر اين گياه از جمله ويتامين گياه در آن حل مي

هاي فنولي و فالونوئيدها از خيسانده هيدروالکلي که  اکسيدان آنتي

شود وجود دارند. مشاهده شد که هر دو  در حرارت پايين تهيه مي

هاي پوستي موش موثر بودند  عصاره در تسريع روند التيام سوراخ

توئين بود و حتي در گروه  نتايج هر دو دوز عصاره مشابه پماد فني

  توئين بود. % اين روند سريعتر از پماد فني۲۰تيمار با عصاره 

 ب الف

 ت پ



 ۲۶۷   نر یها اليه اپيتليال پوست در موش  اثر عصاره هيدروالکلي کلم قرمز بر التيامــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دهد، زيرا به دنبال  زايي سرعت التيام زخم را افزايش مي افزايش رگ

شود و عمق بافت  زايي ضخامت بافت گرانوله زياد مي افزايش رگ

دهنده باالرفتن سرعت رسيدن به فاز تکثير در ترميم  گرانوله نشان

و  ۱التهابي از جمله اينترلوکين  هاي پيش سيتوکين .[20]زخم است

فاکتور نکروز تومور آلفا نقش مهمي در ترميم زخم برعهده 

 اميگذار در التريثااز عوامل ت يکيعنوان  به  Cنيتاميو .[21]دارند

 يموضع استعمال .[22]شود در نظر گرفته مي يپوست يها زخم

 سميشود و مکان يدرم م يها يليکم پاپاتر شيسبب افزا  Cنيتاميو

موثر در رشد و  A نيتاميو .[23]است زيوژنزيآنژ لهيوس به آن احتماالً

استحکام  شيکالژن و افزا يعرض ونديپ شيافزا ،ينمو بافت پوشش

اکسيدان  نيز آنتي  Eنيتاميو .[23]است زخم يختگيگس يرويو ن

است و در تمايز سلولي، اپيتلياليزاسيون، پاسخ اوليه التهاب و 

   .[9]آنژيوژنز نقش دارد و براي ترميم زخم افراد ديابتي سودمند است

 .[14]لتيام زخم هستندها داراي تاثير مثبت بر روند ا اکسيدان آنتي

هاي آن باشد. کلم  اکسيدان تواند ناشي از آنتي تاثير مثبت کلم نيز مي

ليزوفسفاتيديک  .[24]استهاي فنولي  اکسيدان آنتياز منبع غني 

ميانجي ليپيدي است که نقش اسيد از ترکيبات موثر در کلم و نوعي 

دستگاه  جمله هاي جانوري از مهمي در فرايند ترميم زخم در بافت

و در افراد بالغ ترميم زخم را با تکثير و حرکت  کند گوارش بازي مي

ديده پيش  هاي اپيتليال در ناحيه بافت آسيب ها و سلول فيبربالست

[25]برد مي
.   

مرغ در ترميم زخم  مخلوط عصاره الکلي کلم قرمز و سفيده تخم

[26]تاثير قابل توجهي دارد ۲سوختگي درجه 
اما اثر هريک  ،

تنهايي مشخص نشده است. فالونوئيدها و  هب

ها در  فنول ترين پلي ترين و ناهمگن ها غالب اسيدهيدروکسيناميک

ترکيبات فيتوشيميايي موجود در کلم  .[27]هاي کلم هستند گونه

هاي اکسيداتيو جلوگيري  عملکردهاي متفاوتي دارند. آنها از استرس

شوند، سيستم ايمني را  زدا مي هاي سم کنند، باعث القاي آنزيم مي

هاي سرطاني  کنند، خطر ابتال به سرطان و تکثير سلول تحريک مي

(عضوي از خانواده  یترپن تري لوپئول، .[28]دهند را کاهش مي

، زيتون فرنگي، توت فلفل سبز، است که در کلم سفيد، فيتواسترول)

ضدالتهابي  داراي پتانسيل بااليلوپئول  .وجود داردانبه و انگور 

بوده همچنين فعاليت سودمندي عليه ديابت،  [17]وضدسرطاني

 .[9 ,14]هاي قلبي، آرتريت، مسموميت کليوي و کبدي دارد بيماري

 و زخم بهداشتی شرايط اين مطالعه کنترلهاي  از محدوديت

 شود در مي بود. پيشنهادعفونت  از ومير حاصل مرگ از جلوگيری

 گياه، مختلف های عصاره و متفاوت های غلظت آتی مشابه های طرح

 مانند پايه مواد با ترکيبات اين ادغام از حاصل پمادهای يا گياه پودر

 امکان همچنين در صورت غيره و و حيوانی روغن عسل،

 بررسی مورد گياه بيوشيميايي آناليز از حاصل نهايي های فراکسون

   .گيرد قرار
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