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Abstract
Aims: Silver sulfadiazine is widely used for burning wound. Studies have shown
that, dressing wounds with placental membrane can accelerate their healing. Our
objective was to evaluate the recovery of second-degree burns in male rats that
treated with topical Silver sulfadiazine-impregnated placental amniotic membrane.
Materials & Methods: In this experimental study, 64 male rats were divided into
4 similar groups. In all rats, the second degree burn was induced under general
anesthesia. Wound dressing in the first group (control) included simple dressing,
but amniotic membrane in second group, and Silver sulfadiazine in third group and
in the fourth group it was Silver sulfadiazine impregnated amniotic membrane.
At the end of the 7th, 14th, 21st and 28th day, under the general anesthesia, the
tissue biopsies were taken from burns and microscopic evaluation was done. Data
were analyzed statistically using ANOVA and P less than 0.05 was considered as
significant.
Findings: In treated groups, the PMN leukocyte count was significantly lower than
control (p<0.001), also the amount of granular formation and its organization, the
number of fibroblasts, and the rate of wound healing were greater than control
(p<0.001). There was no significant difference in measured parameters between
the 3 treatment groups.
Conclusion: Considering the biological effects of the ammonium membrane, it is
recommended to use it as an effective dressing method to accelerate burn wound
healing.
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مقایسه اثر استفاده از پردههای جفتی تنها
یا در همراهی با سیلور سولفادیازین درترمیم
سوختگی موشهای صحرایی

مقایسه اثر استفاده از الیههای جفتی با سیلور سولفادیازین درترمیم سوختگی موشهای صحرایی 120

چکیده

اهــداف :از ســیلور ســولفادیازین بهطــور گســتردهای بــرای پانســمان زخــم
ســوختگی اســتفاده میشــود .مطالعــات نشــان دادهانــد کــه پانســمان زخــم بــا
الیههــای جفــت موجــب تســریع در بهبــود آن میشــود .هــدف ایــن مطالعــه
ارزیابــی نحــوه ترمیــم ســوختگی درجــهدو مــوش صحرایــی نــر بــا اســتفاده
موضعــی از ســیلور ســولفادیازین بــه همــراه الیــه آمنیــون جفــت بــود.
مـواد و روشهــا :در ایــن مطالعــه تجربــی  64ســر مــوش صحرایــی نــر بــه ســه
گــروه یکســان تقســیم و تحــت بیهوشــی عمومــی در همــه آنهــا ســوختگی
درج ـهدو ایجــاد شــد .پانســمان زخــم در گــروه اول (کنتــرل) شــامل پانســمان
ســاده  ،گــروه دوم الیــه آمنیــون جفــت ،گــروه ســوم :پمــاد ســیلور ســولفادیازین
و گــروه چهــارم :پمــاد ســیلور ســولفادیازین بــه همــراه الیــه آمنیــون بــود .در
پایــان روز  21 ،14 ،7و  28تحــت بیهوشــی عمومــی ،بیوپســی از بافــت ســوختگی
انجــام و مــورد ارزیابــی میکروســکوپی قــرار گرفــت .دادههــا بــا اســتفاده از
آزمــون آنــوا تحلیــل آمــاری و  Pکمتــر از  0.05حــد معن ـیدار منظــور شــد.
یافتههــا :تعــداد لوکوســیت  PMNدر گــرو ه هــای تحــت درمــان بــه طــور
معنــی داری از گــروه کنتــرل کمتربــود ( )p>0/001همچنیــن میــزان تشــکیل
بافــت گرانولــه ،ســازما ن یافتگــی آن ،تعــداد فیبروبالســت هــا و ســرعت
ترمیــم زخــم در ایــن گروههــا از گــروه کنتــرل بیشــتر بــود ( .)p>0/001تفــاوت
معنــی داری درپارامترهــای مــورد ســنجش ،بیــن ســه گــروه مختلــف درمــان
یافــت نشــد.
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه اثــرات بیولوژیــک الیــه آمنیــون ،اســتفاده از
آن بهعنــوان یــک روش پانســمان مؤثــر در تســریع بهبــود زخــم ســوختگی
توصیــه میشــود.
کلیدواژهها :سوختگی ،الیه آمنیون ،سیلور سولفادیازین.
تاریخ دریافت1396/06/17 :
تاریخ پذیرش1397/02/12:
*نویسنده مسئولmohasofi@yahoo.com :

مقدمه
ســوختگی یکــی از آســیبهای گســترده در سراســر جهــان
میباشــد کــه اغلــب قربانیــان آن بــه توجــه پزشــکی جــدی و
بســتری شــدن در بیمارســتان نیازمنــد میباشــند[ .]1ســوختگی
یکشــکل بســیار شــدیدی از آســیب حرارتــی اســت کــه منجــر بــه
بــروز تغییراتــی در شــرایط متابولیــک همــراه بــا تضعیــف سیســتم
ایمنــی در مســیر بهبــودی زخــم خواهــد شــد و بــه دلیــل آســیب
ســلولی غیرقابلبرگشــت ازجملــه بیثباتــی پــرده ســلولها و
کاهــش  ،ATPنکــروز بافــت اتفــاق میافتــد[ .]2,3شــکلترمیــم
زخــم ســوختگی از دیگــر روشهــای ترمیــم زخمهــا متفــاوت
نیســت[ .]4ترمیــم طبیعــی یــک زخــم شــامل تعامــل پویــا اجــزاء
بیولوژیکــی ماننــد عوامــل رشــد و کموکایــن ســلولی و منتقلــه
از راه خــون ،چنــد آبشــار ســیگنالی و همچنیــن ماتریکــس
Volume 24, Issue 2, Spring 2018

مواد و روشها
در ایــن مطالعــه تجربــی کــه در ســال  1394در دانشــگاه علــوم
پزشــکی قزویــن انجــام شــد از  64ســر مــوش صحرایــی نــر نــژاد
( Wistarوزن  200تــا 250گــرم) کــه از موسســه رازی (کــرج)
تهیــه شــدند اســتفاده گردیــد .موشهــا بهطــور تصادفــی بــه
 4گــروه (هرکــدام شــامل 16حیــوان) تقســیم شــدند .نگهــداری
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خــارج ســلولی میشــود .بنابرایــن بهتریــن روش درمانــی بــرای
ســرعت بخشــیدن بــه ترمیــم آن جلوگیــری از پاســخ التهابــی
اولیــه و اجــزای آبشــاری تنظیمکننــده مولکولــی التهــاب مثــل
فاکتورهــای رشــد و ســیتوکینها خواهــد بــود .بنابرایــن ،تعدیــل
ســیتوکین هــا بــا بهکارگیــری عوامــل موضعــی درمانــی یــک روش
مهــم در تســریع مراحــل بهبــود زخــم بهحســاب میآیــد[.]5,6
بســیاری از مطالعــات نشــان دادهانــد کــه پانســمان زخــم بــا
الیههــای جفتــی (پــرده آمنیوتیــک) موجــب شــتاب در بهبــود
زخــم میشــود .در کشــورهای چیــن و ژاپــن اســتفاده از الیــه
جفتــی انســان بهعنــوان یــک روش مؤثــر ســابقه طوالنــی دارد.
مردمــان قدیــم ایــن کشــورها معتقــد بودنــد کــه مــواد درون جفــت
دارای قــدرت جادویــی جوانــی اســت[ .]7بــرای اولیــن بــار اســتفاده
از الیههــای جفــت انســان بهعنــوان یــک روش بیولوژیــک موقــت
پانســمان زخــم توســط داگالس در ســال  1952توصیــف شــد
و پــساز آن ســابال در ســال 1913از الیههــای جفــت درترمیــم
زخــم ســوختگی اســتفاده کــرد .نتایــج مطالعــات آنهــا نشــان
داد کــه پــرده آمنیوتیــک فرآینــد مهاجــرت لکوســیت هــای پلــی
مورفونوکلئــر ( )PMNرا مهــار و ســبب تحریــک بافــت پوششــی
و شــتاب در تشــکیل بافــت گرانولــه در منطقــه زخــم مــی شــوند و
بدیــن ســبب ،موجــب بهبــود ســریعتر زخــم خواهنــد شــد[.]8
تقریبـ ًـا در همــه دنیــا بهطــور روزانــه از پمــاد ســیلور ســولفادیازین ٪1
بهعنــوان یــک روش معمــول بــرای پانســمان زخمهــای ســوختگی
بــا ضخامــت جزئــی و حتــی بهطــور انتخابــی در ســوختگیهای
شــدیدتر نیــز اســتفاده میشــود و مصــرف آن نســبت بــه ترکیباتــی
ماننــد نیتــرات نقــره ،ســولفامیلون و اســتات مافنیــد ،بهعنــوان
عوامــل ضــد میکروبــی در اولویــت قــرار دارد ،امــا متأســفانه بهرغــم
اثــرات مفیــد ،مصــرف موضعــی آن باعــث بــروز برخــی از عــوارض
جانبــی سیســتمیک ماننــد نوتروپنــی ،اریتــم ،کریســتالوری و
متهموگلوبینمــی میشــود بعضــی از مطالعــات اخیــر نیــز نشــان
دادهانــد کــه بهکارگیــری آن در ســوختگی بــا ضخامــت جزئــی
ممکــن اســت موجــب تأخیــر در ترمیــم ســوختگی شــود[.]12-9
همانگونــه کــه ذکــر شــد اســتفاده از ســیلور ســولفادیازین یــک
روش درمــان موضعــی روتیــن مهــم بــرای ســوختگی اســت ،از
ســوی دیگــر اهمیــت پردههــای جفتــی هــم بهعنــوان یــکترمیــم
کننــده فیزیولوژیــک زخــم شــناخته شــده اســت ،لــذا تلفیــق ایــن
دو روش ممکــن اســت بهبــود زخمهــا را ســریعتر ســازد .بنابرایــن
هــدف مــا از انجــام مطالعــه حاضــر ،مقایســه نحــوه و کیفیــت
ترمیــم زخــم ســوختگی درجــهدو بــا اســتفاده موضعــی از الیــه
آمنیــون جفــت بهتنهایــی و یــا بهصــورت آغشــته بــا پمــاد ســیلور
ســولفادیازین در موشهــای صحرایــی نــر بــود.
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یافتهها
بررســی میکروســکوپی نمونههــای گروههــای مختلــف در
روز هفتــم نشــان داد کــه بافــت زخــم حــاوی مقادیــر زیــادی
مخــاط نکروتیــک مخلــوط بــا ســلولهای التهابــی (بهطــور
عمــده متشــکل از لکوســیت  )PMNهمــراه بــا تخریــب اپیــدرم
میباشــد .همچنیــن آنژیوژنــز بتازگــی شــروع و مراحــل اولیــه
جایگزینــی بافــت گرانولــه در بخــش زیریــن درم آغــاز شــده بــود.
بهعــاوه آدم و تخریــب التهابــی بافــت همبنــد سســت مشــهود
بــود .در ایــن مرحلــه ،تعــداد لوکوســیت  PMNدر حیوانــات تیمار
شــده در ســه گــروه تیمــار بهطــور قابلتوجهــی از گــروه کنتــرل
کمتــر بــود ( )p>0/001ولــی اختــاف معنـیداری بیــن ســه گــروه
مختلــف درمــان وجــود نداشــت (جــدول .)1
جدول  )1مقایسه تعداد (میانگین ±خطای معیار) لکوسیت  PMNدر چهار گروه مورد
مطالعه

گروه

کنترل

الیه
آمنیون

سیلورسولفادیازین

سیلورسولفادیازین
 +آمنیون

هفته اول

130±2/4

*108±2/3

*107±3/1

*102±2/1

هفته
دوم

79±2/7

*47±1/5

*32±2/3

*38±1/4

هفته
سوم

28±2/2

*18±1/7

*12±0/9

*12±1/7

هفته
چهارم

0

0

0

0

زمان

*سطح معنی داری  p<0.001با گروه کنترل

بــا بررســی بافتشناســی زخــم  14روز پــس از ســوختگی
مشــخص شــد کــه ســطح زخــم ســوختگی در همــه گروههــا
کاهشیافتــه ولــی ترشــحات اگزوداتیــو فیبرینولکوســیت
هنــوز وجــود داشــت .انــواع ســلولهای مزمــن التهابــی
دوره  ،24شامره  ،2بهار 1397
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موشهــا در شــرایط اســتاندارد آزمایشــگاهی (دمــای اتــاق
یعنــی  21±2درجــه ســانتیگراد) بــا  12ســاعت تاریکــی12 /
ســاعت روشــنایی و دسترســی آزاد بــه غــذا صــورت گرفــت .قبــل
از شــروع کار ،ایــن مطالعــه توســط کمیتــه اخالقــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی قزویــن تصویــب شــد و همــه پروتکلهــا مــورد
اســتفاده در ایــن مطالعــه مطابــق بــا دســتورالعملهای اخالقــی
اعالمیــه هلســینکی  1975بــود .تعییــن تعــداد نمونــه براســاس
مطالعــات مشــابه صــورت گرفــت .قبــل از ایجــاد ســوختگی،
موهــای پشــت گــردن موشهــا بــا ماشــین اصــاح برقــی
اســتاندارد تراشــیده شــد .ســپس حیوانــات بــا تزریــق داخــل
صفاقــی  40میلیگرم/کیلوگــرم کتامیــن (شــرکت ،GmbH
آلمــان) و  5میلیگــرم /کیلوگــرم زایالزیــن (شــرکت گالــوی،
ایرلنــد) بیهــوش و ســوختگی توســط اســتامپ آهنــی داغ
(حــدود 80درجــه ســانتیگراد) مدور(قطــر  1.75ســانتیمتر) بــه
مــدت  1ثانیــه ایجــاد شــد .ســوختگی درجــه  2توســط از طریــق
تهیــه اســاید پاتولــوژی و رنگآمیــزی ائوزیــن هماتوکســیلین
( )H & Eتأییــد شــد[ .]13گروههــای آزمایــش شــامل.1 :کنتــرل
(پانســمان ســاده بــا ســالین نرمــال) .2 ،پانســمان بــا پــرده
آمنیــون جفــت .3 ،پانســمان بــا پمــاد ســیلور ســولفادیازین
( %1شــرکت دارویــی ســبحان)  .4پانســمان بــا پمــاد ســیلور
ســولفادیازین بــه همــراه پــرده آمنیــون جفــت بــود .هــر روز
یکبــار محــل زخــم پــاک و بافــت نکــروزه برداشــته میشــد
و بهجــای آن پانســمان تــازه بهصــورت شتشــو بــا نرمــال
ســالین یــا مصــرف موضعــی ســیلور ســولفادیازین بــا ضخامــت
 1میلیمتــر و یــا گذاشــتن الیــه آمنیــون آغشــته بــه  %1ســیلور
ســولفادیازین قــرار میگرفــت .بهمنظــور جلوگیــری از هرگونــه
خطــر انتقــال عفونــت ،ســابقه پزشــکی زنــان بــا بــاردار طبیعــی
گرفتــه و مطالعــات آزمایشــگاهی نیــز انجــام شــد و افــراد
مشــکوک بــه ســرطان ،بیمار یهــای عفونــی و مــواد مخــدر و
نیــز مــوارد هپاتیــت  Bو  ،Cســیفلیس و  HIVحــذف شــدند.
بهمحــض انجــام ســزارین انتخابــی (در بیمارســتان کوثــر شــهر
قزویــن) ،در زیــر هــود ،الیههــای مرتبــط جنینــی جــدا و ســپس
تحــت شــرایط اســتریل ،بــا محلــول رینگــر شســته شــده و الیــه
آمنیــون جــدا و بــه ظــروف اســتریل ســرد ( 4درجــه ســانتیگراد)
منتقــل و بالفاصلــه پــردازش میگردیــد یعنــی بهمنظــور حــذف
خــون و آالیندههــای دیگــر چهــار بــار شتشــو بــا نرمــال ســالین
و پــس از آن یکبــار بــا داکیــن (محلــول هیپوکلریــت ســدیم
 )٪0.25انجــام و پــسازآن دوبــاره بــا نرمــال ســالین ،شســته
میشــدند و ســپس هــر نمونــه بــه قطعــات موردنظــر تقســیم
و بــه ظــروف اســتریل منتقــل شــده و در یخچــال ( 4درجــه
ســانتیگراد) نگهــداری شــدند .همــه ایــن مراحــل در کمتــر از
 2ســاعت انجــام میشــد .در پایــان روز  21 ،14 ،7و  28تحــت
بیهوشــی عمومــی ،بیوپســی برشــی بافت از ســوختگی و پوســت
طبیعــی نزدیــک آن بــرای ارزیابــی میکروســکوپی انجــام شــد.
محــل برداشــتن بیوپســی در روزهــای مختلــف یکســان بــود[.]14
نمونههــا بافتــی در بافــر فرمالیــن  ٪10ثابــت شــد و ســپس

مراحــل پاســاژ ،پــردازش ،جاســازی در پارافیــن ،و بــرش ســریال
 5میکرونــی انجــام و بعــد از رنگآمیــزی  H&Eاســایدها در
زیــر میکروســکوپ نــوری از نظــر تعــداد ســلولهای لکوســیت
 ،PMNفیبروبالســت هــا و رگهــای خونــی جدیــد مــورد بررســی
قــرار گرفــت .از تمــام نمونــه توســط دوربیــن الیمپــوس DP25
تصاویــر گرفتــه شــد و توســط نرمافــزار  Cellsensمــورد بررســی
کــور شــده توســط شمارشــگر قــرار گرفــت[ ]15ســطح زخــم نیــز در
روزهــای 7و 14و 21و  28اندازهگیــری و بــرای ارزیابــی درصــد
بهبــودی ،از فرمــول زیــر اســتفاده شــد .درصــد ســطح زخــم=
(ســطح زخــم در روز موردنظــر *  )100ســطح زخــم در روز اول
درصــد بهبــود= ( -100درصــد ســطح زخــم)
کنتــرل و مشــاهده رونــد بهبــود توســط یکــی از پژوهشــگرانی
کــه نســبت بــه گروههــا  Blindبــود انجــام شــد .دادههــای
جمعآور یشــده بــا اســتفاده از بســته نرمافــزار آمــاری SPSS
نســخه 19مــورد بررســی قــرار گرفــت .تجزیهوتحلیــل داده بــا
اســتفاده از آزمــون آنالیــز واریانــس یکطرفــه و تعقیبــی توکــی
صــورت گرفــت p>0/05.بهعنــوان ســطح معنـیدار پذیرفتــه شــد.
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جدول  )2مقایسه تعداد (ميانگين±خطاي معيار) فیبروبالست ها در گروه های مختلف

گروه

کنترل

الیه
آمنیون

سیلورسولفادیازین

سیلورسولفادیازین
 +آمنیون

هفته اول

8±0/8

*12±0/9

*11±0/2

*11±1

هفته دوم

27±0/7

*38±1/1

*32±2/6

*32±1/1

هفته
سوم

37±1/2

*43±0/9

*38±1/9

*42±1/2

هفته
چهارم

39±1/1

*41±1/2

*38±1/3

*39±0/8

زمان

*سطح معنی داری  p>0/001با گروه کنترل

جدول  )3مقایسه تعداد (ميانگين±خطاي معيار) عروق جدید در گروه های مورد مطالعه

گروه

کنترل

الیه
آمنیون

سیلورسولفادیازین

سیلورسولفادیازین
 +آمنیون

هفته اول

*6±0/2

*12±0/8

*9±0/2

*9±1/1

هفته دوم

12±1/4

*25±1/6

*21±0/3

*24±1/8

هفته
سوم

7±0/8

*11±1/2

7±0/3

7±0/9

هفته
چهارم

4±0/7

4±0/8

3±0/1

3±0/6

زمان

*سطح معنی داری  p>0/001با گروه کنترل

درصــد بهبــود زخــم در روز هفتــم ،چهاردهــم ،بیســت و
یکــم و بیســت و هشــتم در گروههــای تحــت درمــان بــا
سولفاســاالزین ،الیــه جفتــی یــا سولفاســاالزین و الیــه جفتــی.
بهطــور معنــیداری از گــروه کنتــرل بیشــتر بــود ()p>0/001
(جــدول  .)4همچنیــن در هفتههــای  21و  28ســازمانیافتگی
بافــت گرانولــه ،دانیســیته فیبروبالســتی و رســوب فیبــر کالژن
در گروههایــی کــه در آنهــا از پــرده جفــت اســتفاده شــده بــود
ً
مضافــا اینکــه در پایــان هفتــه
از گــروه کنتــرل بیشــتر بــود.
چهــارم ،اپیتلیزاســیون مجــدد بخــش مرکــزی زخــم در گــروه
کنتــرل هنــوز ناقــص بــود (جــدول.)4
بحث
در ایــن مطالعــه اثــر اســتفاده از پــرده آمنیوتیــک جفــت
بهتنهایــی و یــا در همراهــی بــا ســیلور ســولفادیازین در درمــان
ســوختگی بــا ضخامــت جزئــی بررســی شــد نتایــج حاصــل از
مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه اســتفاده از پردههــای جفتــی
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سیلورسولفادیازین

سیلورسولفادیازین
 +آمنیون

هفته اول

5

*11

*9

*14

هفته دوم

12

*23

*21

*24

هفته
سوم

29

*65

*62

*72

هفته
چهارم

71

*100

*98

*100

گروه

کنترل

آمنیون

زمان

*سطح معنی داری  p<0.001با گروه کنترل

همــراه بــا ســیلور ســولفادیازین مزیــت چندانــی بــر اســتفاده از
الیههــای جفــت و یــا ســیلور ســولفادیازین بهتنهایــی نــدارد .در
همیــن رابطــه ،در مطالعـــه نسـ ً
ـبتا مشــابهی ،اثربخشــی پانسمـــان
بــا پــرده آمنیــون جفــت در پانســمانهای محــل دهنــده گرافــت
در مقایســه بــا پانســمانهای معمــول آنتیبیوتیکــی (پمــاد
ســیلور ســولفادیازین) در  42بیمــار بــا ســوختگی درجــهدو و
ســه مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه ازنظــر میــزان عفـــونت در
دو روش اختــاف معنــیدار آمــاری وجــود نداشــت .ولــی
همــکاری بیمــاران در تعـــویض پانســمان پوشیـــده شــده بــا
آمنیـــون بهتــر بــود .همچنیــن مـــدت زمــانترمیــم زخــم در
پانسمـــان بــا پــرده آمنیــون چهــار روز کاهــش یافــت[ .]16در
مطالعــه دیگــری ،محمــدی و همکارانــش اثــرات دو روش
پانســمان بــا ســیلور ســولفادیازین و غشــای آمنیوتیــک انســان
در زخمهــای ســوختگی مــورد بررســی قــرار داده و نشــان دادنــد
کــه در بیمــاران بــا پانســمان پــرده آمنیــون نیــاز بــه تزریــق
آلبومیــن ،داروهــای مســکن و میــزان عفونــت از گــروه ســیلور
ســولفادیازین بیشــتر بــود[ .]17همچنیــن در مطالعــه دیگــری
اثــر موضعــی ســولفادیازین و پــرده آمنیوتیــک کــه بــه آنهــا
اشــعه ماوراءبنفــش تابانــده شــده بــود ،بهعنــوان پوشــش
زخــم در  102کــودک مبتــا بــه ســوختگی درجـهدو ارزیابــی شــد.
نتایــج مطالعــه حاکــی از آن بــود کــه تعــداد تعویــض پانســمان،
میانگیــن اقامــت در بیمارســتان در گــروه پــرده آمنیوتیــک
بهطــور معنـیداری از گــروه ســیلور ســولفادیازین کمتــر بــود[.]18
برخــی از نتایــج ایــن مطالعــات مــورد اشــاره هــم راســتا بــا نتایــج
مــا بــوده ولــی بعضــی از آنهــا بــا نتایــج مــا ســازگار نیســت کــه
احتمــا ًال ایــن عــدم توافــق ممکــن اســت بــه علــت اختــاف در
شــدت ســوختگی گروههــا و بهویــژه تفــاوت در نــوع گونههــای
موردمطالعــه باشــد.
ترمیــم زخــم ســوختگی یــک فعالیــت بیولوژیــک پویــا ،پیچیــده
و مســتمری اســت کــه از ســه مرحلــه متمایــز ولــی مرتبــط بــه
هــم یعنــی :التهــاب ،تکثیــر و تنظیــم مجــدد تشــکیل شــده
اســت و از تعامــل بیــن التهــاب و عوامــل واســطه رشــد ،نفــوذ
اجــزای ســلولی و رســوب ماتریکــس خــارج ســلولی شــکل
میگیــرد .در ایــن بیــن بــا شــروع التهــاب واســطههای التهابــی،
ســیگنالهای آغــاز رونــد بهبــود زخــم را از طــرق مختلــف،
Horizon of Medical Sciences
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(لنفوســیت ،پالســما ســل و ماکروفاژهــا) جایگزیــن ســلول
حــاد التهابــی شــده بــود و گرانولهــای بافتــی و عــروق خونــی
جدیــد مشــاهده شــد .در ایــن مرحلــه بهطــور ویــژه و نیــز
در هفتههــای بعــدی تعــداد فیبروبالســتها و کانالهــای
عروقــی جدیــد (بهجــز هفتــه چهــارم) بهصــورت معنــیداری
در گروههــای تحــت تیمــار ،از گــروه کنتــرل بیشــتر بــود
( )p>0/001ولــی همچنــان بیــن ســه گــروه درمــان اختــاف
معنــیداری مشــاهده نشــد (جــداول 3و.)2

جدول  )4مقایسه درصد بهبود زخم در گروه های تیمار

 123فاطمه سمیعی راد و همکاران

فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

نتیجهگیری
بــا توجــه بــه اثــر مشــابه پردههــای جفتــی بــا روش پانســمان بــا
پمــاد ســولفادیازین در بهبــود زخــم ،اســتفاده از آنهــا بهعنــوان
یــک راه درمــان زخمهــای ســوختگی توصیــه میشــود.
تشــکر و قدردانــی :نویســندگان از کلیــه همکارانــی کــه
در اجــرای ایــن طــرح یــاری کردنــد صمیمانــه سپاســگزاری
مینما ینــد .
تأییدیــه اخالقــی :مالحظــات کار بــا حیوانــات مصــوب کمیتــه
اخــاق دانشــگاه رعایــت شــده اســت.
تعارض منافع :هیچگونه ذکر نشده است.
ســهم نویســندگان :فاطمــه ســمیعی راد (نویســنده اول)
طراحــي مطالعــه /جمــع آوري دادههــا /آناليــز آمــاري /تفســير
دادههــا /آمــاده ســازي دســت نوشــته مقالــه /مــرور متــون ()%60؛
اکــرم بهشــتی (نویســنده دوم) طراحــي مطالعــه /مــرور متــون
()%10؛ امیــر عبــدهللا زنگیونــد (نویســنده ســوم) جمــع آوري
دادههــا /مــرور متــون ()%5؛ محمــد صوفــی آبــادی (نویســنده
چهــارم) آناليــز آمــاري /تفســير دادههــا /آمــاده ســازي دســت
نوشــته مقالــه /مــرور متــون (.)%25
منابــع مالــی :منابــع ایــن تحقیــق توســط معاونــت پژوهشــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن تأمیــن شــده اســت.
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ازجملــه تولیــد برخــی از اجــزای ماتریــس خــارج ســلولی ،تشــدید
پاســخ التهابــی و تشــکیل بافــت گرانولــه آغــاز میکننــد .بــا ایــن
حــال ،گاهــی ممکــن اســت عــوارض ناشــی از ترکیبــات التهابــی
مختلــف بیشــتر از اثــرات مفیــد آنهــا باشــد کــه در ایــن صــورت
تعدیــل واکنــش التهابــی ،بــه مــدد روشهــای جدیــد درمانــی
ارزشــمند خواهــد بــود[.]19
نتایــج مطالعــه مــا نشــان داد کــه درمــان بــا پردههــای جفــت
میتوانــد میــزان مهاجــرت لکوســیت  PMNرا کــم ســاخته
و درنتیجــه واکنشهــای التهابــی را ســرکوب ســازد .البتــه
مکانیســم اصلــی اینکــه چگونــه پردههــای جفــت منجــر بــه
کاهــش مهاجــرت لکوســیت میشــوند هنــوز ناشــناخته مانــده
اســت ،امــا یکــی از مســیرهای احتمالــی تحریــک آپوپتــوز
ســلولهای  PMNمیباشــد در کنــار ایــن فعالیــت ،پردههــای
جفــت تولیــد ســیتوکین (اینترلوکیــن) التهابــی را کاهــش داده
و کموکایــن را نیــز مهــار میســازند .همچنیــن بــا توجــه بــه
توانایــی خــود بــرای پیشــگیری از عفونــت میکروبــی اثــر مهــاری
قدرتمنــدی بــرای کاهــش مهاجــرت لکوســیتی بــه ســطح زخــم
خواهنــد داشــت[ .]21,20یکــی از علــل اصلــی التهــاب غیرقابــل
کنتــرل در زخمهــای ســوختگی ،عفونــت میکروبــی اســت.
در همیــن رابطــه گــزارش شــده اســت کــه پردههــای جفتــی
پانســمان مرطــوب بــا فعالیــت ضــد باکتــری بــروی زخــم
ایجــاد میکننــد و بــا مهــار ســنتز پروســتاگالندین هــا ،پاســخ
التهابــی را کاهــش داده و درنتیجــه از ایــن طریــق بــا کاهــش
آدم موضعــی و تــراوش مویرگــی ،ارتشــاح ســلولهای التهابــی
بهویــژه لکوســیت  PMNو ماکروفاژهــا را کــم میســازند[.]22
در مطالعــه مــا مقــدار تشــکیل گرانوالســیون بافتــی و تعــداد
فیبروبالســت در گروههــای دریافتکننــده پردههــای جفــت از
گــروه کنتــرل بهویــژه بعــد از هفتــه دوم ســوختگی بیشــتر بــود.
در مــورد پردههــای جفــت ایــن مکانیســم مطــرح شــده اســت کــه
ایــن غشــاءها از طریــق ســرعت بخشــیدن بــه تکثیر فیبروبالســتی
تشــکیل بافــت گرانولــه و رگزایــی را تشــدید میکننــد و ممکــن
اســت پردههــای جفــت فرآینــد تولیــد بســیاری از عوامــل رشــد
ماننــد فاکتورهای رشــد فیبروبالســت ( ،)FGFاپیدرمــی (،)EGF
تغییردهنــده بتــا ( ،)TGF-βو اینترلوکیــن  )1-IL( 1را تحریــک
نماینــد کــه بــه تســریع مرحلــه پرولیفراتیــو زخــم و ترمیــم آن
کمــک میکنــد[ .]23در مطالعــه مــا پردههــای جفــت باعــث
تحریــک ســنتز کالژن باکیفیــت باالتــر (ارتبــاط متقابــل بیشــتر
بیــن الیــاف) و ســرعت بخشــیدن بــه تشــکیل بافــت گرانولــه و
آنژیوژنــز بهویــژه در هفتههــای پایانــی شــد .در همیــن زمینــه
ثابــت شــده کــه پردههــای جفــت بــا مهــار  TGF-βو پلــی پپتیــد
متالوپروتئینــاز بافتــی ( ،)TIMPsفیبروبالســت هــا را بــرای
ســنتز ســریع الیــاف کالژن تحریــک میکننــد بعــاوه  FGFبــه
بلــوغ زودتــر کالژن کمــک میکنــد[.]24
بــا توجــه بــه ایــن نتایــج ،پردههــای جفــت میتواننــد یــک
بافــت ایــده آل بــرای پوشــش موقــت زخــم و صدمــات پــس از
ســوختگی بــا ضخامــت جزئــی باشــند ایــن پردههــا از طریــق
کاهــش التهــاب و عفونــت موجــب تســریع رونــد بهبــود زخــم

شــده و هزینــه درمانــی را در مقایســه بــا روشهــای دیگــر
کاهــش میدهنــد .از ســوی دیگــر اســتفاده مزمــن از ســیلور
ســولفادیازین باعــث توســعه مقاومــت آنتیبیوتیکــی شــده و در
ادامــه ممکــن اســت ســرعتترمیــم زخــم را کاهــش دهــد[.]25
همچنیــن ایــن پمــاد ممکــن اســت اثــر سیتوتوکســیک بــر
فیبروبالس ـتهای پوســتی داشــته باشــد[ .]26بنابــر تمامــی ایــن
گزارشهــا و یافتههــا ،بــه نظــر میرســد اســتفاده از پردههــای
جفــت بهتنهایــی شــاید از بهکارگیــری آنهــا بــه همــراه ســیلور
ســولفادیازین ارجحیــت داشــته باشــد .بــا ایــن حــال ،درمــان و
مراقبــت از ســوختگی یکــی از چالــش برانگیزتریــن مفاهیــم در
حــوزه ســامت بــوده کــه انجــام تحقیقــات بیشــتر در ایــن زمینــه
را میطلبــد و اســتفاده از پانســمانهای بیولوژیــک یــا ســنتتیک
جدیــد در زخمهــای ســوختگی توصی ـهای بجــا خواهــد بــود کــه
منجــر بــه تســریع در بهبــودی زخــم خواهــد شــد[.]27,20
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