مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی
دوره نهم ،شماره سی و چهار  -بهار 1398

بررسی اثر همافزایی ورزش تردمیل و عصاره چای سبز در ترمیم زخم جلدی موش سوری
دیابتی

.۷
.2
./

گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد پرند ،پرند ،ایران
گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاداسالمی ،واحدپرند ،پرند،ا یران
دانشگاه افسری امام علی

چکیده
سابقه و هدف :در این مطالعه اثر همزمان عصاره چای سبز ) (Camellias Sinesisو ورزش هوازی بر روی دستتگاه تردمیتب بتر
بهبودی زخم در موشهای مبتال شده به دیابت با القاء داروی استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و

روشها :تعداد  ۰۹سر موش سوری نر با وزن تقریبی  /۹-/۰گرم بالغ و سالم در  ۰گروه که شامب سالم ساکن ،دیابتی

ساکن دیابتی همراه با ورزش دیابتی و ساکن همراه با عصاره چای سبز دیابتی همراه با ورزش و عصاره چای سبز مورد بررسی قرار

گرفتند .پس ازالقاء دیابت توسط داروی استرپتوزوتوسین پس از کشتار در روزهای  2۷-۷۱-۱-/خصوصیتهای ماکروسکوپی زخمها و
در ادامه بررسی هیستوپاتولوژیکی انجام شد.

یافتهها:

نتایج همافزایی نشان داد که نسبتبه سایر گروهها در گروه دیابتی دارای ورزش و مصرف عصاره چای سبز از روز  ۱مساحت

زخم کاهش ،و نیز تعداد فیبروبالستها افزایش معنیداری داشت .تعداد سلولهای التهابی چند هستهای از روز سوم کتاهش معنتیدار و

تعداد فیبروبالست افزایش معنیداری داشت (.) P<۹۳۹۹۷

نتیجهگیری:

نتایج این تحقیق نشان دادکه اثر همافزایی دو عامب ورزش و عصاره چای سبز موجب آغاز بهبودی از روز  ۱و روز

بهبودی کامب درروز۷۱انجام میشود.
واژههای کلیدی :بهبود زخم-دیابت -استرپتوزوتوسین -چای سبز -تردمیب ،اثر همافزایی

مقدمه
در بیماران دیابتی ترمیم زخم بتا تتخخیر انجتام متیشتود .ایتن
بیمتتاران در معتترا عتتوارا تصتتلب شتترایین و انستتداد عتترو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده مسئول:

گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
پرند،پرند،ایران
پست الکترونیکیvahid55vet@yahoo.com :
تاریخ دریافت۷/۰۱۳۷۹۳۱ :
تاریخ پذیرش۷/۰۱۳۷۷۳۷۱ :

هستند که منجر به کاهش گردش ختون عروقتی و هایکوکستی
میشود .که این فرآیند در نهایتت باعت افتزایش واکتنشهتای
التهابی اولیه و تولید رادیکالهای آزاد متیگتردد .افتزایش قنتد
خون تولید رادیکال آزاد را القا میکند و باعت تشتکیب عترو
خونی ناقص و اتصاالت  Gapنامنظم میشود (.)2۱
ترمیم زخم را به سه فاز التهاب ،تکثیر و تجدید ساختار تقسیم
میکنند که از هم مستقب نیستند .همه زخمها صرفنظراز
عامب ایجادشان دارای این سه مرحله هستند ( .)۷۷در فاز
التهاب طی  2۱ساعت اول پس از آسیب نوتروفیبها به حداکثر
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مواد و روشها

آماده سازی مدل های حیوانی

در این مطالعه تعداد  ۰۹ستر متوش ستوری نتر ستالم بتا وزن
تقریبی  /۹-/۰گرم و بتالغ از مسسسته تحقیقتاتی سترمستازی
رازی واقع در حصارك کتر تهیته شتده و متورد بررستی قترار
گرفتند .موش ها در قفس های تمیز و ضدعفونی شده نگهتداری
شدند و خوراك مخصوص حیوان آزمایشگاهی از شرکت سهامی
خوراك دام وطیور پارس تهیه شده و در دسترس موشها قترار
گرفت موشها هیچگونه محتدودیتی از نظتر مصترف آب و غتذا
نداشتند .همگی موشها در شرایط استاندارد محیطی در سیکب
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رسیده و پس از  /روز کاهش مییابند .در عرا  2۱تا ۱۴
ساعت ماکروفاژها به حداکثر میرسند و در روز پنجم بیشترین
سلولهای زخم را تشکیب میدهند .فاز تکثیراز انتهای دیررس
فاز التهاب شروع میشود که روز سوم پس از آسیب است تکثیر
فیبروبالست و سنتز کالژن وگلیکوزآمینو گلیکان میشود.
میزان سنتز کالژن تا سه هفته بهطور مداوم زیاد میشود تا یک
نقطه تعادل بهدست آید یعنی نقطهای که سنتز و تجزیه کالژن
برابر است ( .)2۱فاز تجدید ساختار سه هفته بعد از آسیب
شروع میشود که در آن تعادل بین سنتز و تجزیه کالژن وجود
دارد و این مرحله طوالنی است .در طی آن کالژن نوع  /به نوع
 ۷تبدیب میشود و گلیکوزآمینها تجزیه شده تا به مقدار
موجود در پوست طبیعی برسد .یک دوره تخخیری  ۷۹تا ۷۱
روز در افزایش قدرت کشش وجود دارد بعد از این زمان یک
افزایش سریع در آن دیده میشود و ظرف بیش از چهار هفته
 ٪۱۹و بعد بهتدریج به  ٪۴۹قدرت کشش پوست سالم میرسد
( .)2۱ورزش بهخصوص ورزش هوازی با تغییر متابولیسم قند و
کم کردن عوامب خطر ساز دیابت میتواند موجب کاهش خطر
بیماریهای قلبی -عروقی و ریسک آترواسکلروز شود ( )2۹در
این تحقیق از عصاره چای سبز بهعنوان یکی از گیاهان دارویی
استفاده شده است .عصاره چای سبز حاوی پلیفنبها کاتشین،
اپیکاتشین ،کافئین و اپیگالوکاتشین و گالوکاتشین ،تینین
) (teaninپیرولوکینولین و کینون که یک ویتامین تازه
شناخته شده است ،از چای سبز برای کاهش وزن افزایش
هوشیاری درمان سردرد پوکی استخوان و ترمیم زخم استفاده
میشود ) .)۷۱، 2۰لذا با توجه به نتایج متفاوتی که توسط
محققان بیان شده است در این تحقیق اثر توأم چای سبز و
ورزش تردمیب بر ترمیم زخم جلدی مورد بررسی قرار گرفت .

روشنایی ت تاریکی  ۷2ساعته بدون آلودگی صتوتی بتهمتدت 2
هفته جهت سازگاری با محیط جدیتد نگهتداری شتدند .بعتد از
گذشت دو هفته موشها به صورت تصادفی در  ۰گتروه۷۹تتایی
بهشرح ذیب تقسیمبندی ومورد مطالعه قرار گرفتند.
-۷گروه سالم (قندخون طبیعی و بدون دیابت)  +ساکن (بتدون
ورزش)
-2گروه دیابتی (قند خون دیابتی)  +ساکن (بدون ورزش)
-/گروه دیابتی (قند خون دیابتی)  +ورزش تردمیب
 -۱گروه دیابتی (قنتدخون دیتابتی)  +ستاکن (بتدون ورزش) +
عصاره چای سبز
 -۰گروه دیا بتی (قندخون دیتابتی)  +ورزش تردمیتب +عصتاره
چای سبز
بعد از تقسیمبندی گروهها متدت  2۱ستاعت ختوراك متوش را
حذف کرده و بعد از  2۱ساعت میزان قنتدخون حیتوان در هتر
گروه به صورت ناشتا بررستی شتد تتا قنتدخون طبیعتی متوش
بتتتهدستتتت آیتتتد .جهتتتت ایجتتتاد دیابتتتت تجربتتتی از داروی
استرپتوزوتوسین ( )streptozotocinاستفاده شده این دارو بته
صورت ویال از شرکت دارویی ستیگما ) (USAخریتداری شتد
دارو به میزان  ۰۹میلیگرم بتهازای هتر کیلتوگرم وزن بتدن بتا
سرنگ های مخصوص انسولین به صورت داخب صفاقی به موش-
ها تزریق شد .قبب از تزریق موشها بهمتدت  2۱ستاعت بتدون
خوراك و غذا بوده اما در معترا آب قترار گرفتنتد .بعتد از 2۱
ساعت ،ابتدا قندخون ناشتا حیوانات اندازهگیتری شتد و ستکس
تزریق صورت گرفت .پتس از حصتول اطمینتان دیتابتی بتودن
حیوانها ،بهمنظور ایجاد زخم الزم استت متوشهتا  2۱ستاعت
قبب از انجام بیهوشی ناشتا نگه داشته شدند.در روز آزمتایش از
مخلوط داروی بیهوشی کتامین ت زایالزین بتا دوز ۹۳/ mg/kg
جهت بیهوشی موشها استتفاده شتدزمان بیهوشتی  /۹دقیقته
است دوز استفاده شتده از داروی بیهوشتی کتتامین وزایالزیتن
 ۹۳/ mg/kgبر اساس وزن موش است .بهعبتارت واضت تتر بته
ازای هر  ۹۳۷، ۷۹۹grکتامین و  ۹۳2زایالزین استفاده میشتود.
پس از اطمینان از بیهوشی کامب حیوان به شکب آسکتیک و بتا
استفاده از شابلون زخمی مربعی شکب کامب (اپیتدرم و درم) در
ناحیه پشت حیوان با استفاده از تیغ جراحی ایجاد شد .متوش-
های سوری جراحتی شتده بتهصتورت انفترادی در قفتس قترار
گرفتند روز جراحی روز اول آزمتایش محستوب شتد .در طتول
آزمایش موشهتای متورد نظتر فعالیتت ورزشتی ،تحتت ورزش
تردمیب دراز مدت (روزی  /نوبت) قرار گرفتند .چتای ستبز بته
میزان  ۷۹۹mg/kgبهصورت گاواژ روزانه بهمتدت  /هفتته داده
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فتم

:)+
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شد .موشها با سرعت  2۱متر در دقیقه بتهمتدت  2۹دقیقته و
بهمدت  ۰روز در هفته روزی  /نوبت در طول سه هفته توستط
دستگاه تردمیب در شیب صفر درجه ورزش داده شدند.

بررسی مساحت زخم در روزهای مختلف

روز سوم  :تفاوت در بین گروهها معنیدار نبود.
روز هفتم :با مقایسه دو گروه سالم و ستاکن بتا گتروه دیتابتی و
ساکن اختالف معناداردیده شتده در گتروه هتمافتزای چتای بتا
ورزش نیز کاهش معناداری در مساحت زختم نستبت بته ستایر
گروهها مشاهده شد() p>۹۳۹۹۷
روز چهاردهم :در گروه همافزای ورزش تردمیب و چتای نستبت
بته ستایر گتروههتا مستتاحت زختم کتاهش معنتیداری داشتتت
() p>۹۳۹۹۷
روز بیست و یکم :در گروه همافزای ورزش و چای سبز نسبتبه
سایر گروهها مساحت زخم کاهش معنیداری نشان داد.

روش تهیه عصاره چای سبز

دراین روش برگ چای سبز خریداری شده از فروشگاه کارخانته
چای کالرآباد در استان مازندران به دانشگاه تهران بترده شتد و
پس از تخیید توسط گیاهشناس هرباریوم دانشگاه تهران عصتاره
چای سبز به روش سوکسله استخرا شد .برای این منظتور بتا
استفاده از آسیاب برقی پودر چای تهیه گردیتد۱۹.گترم پتودر
چتای ستبز درون کاغتذ صتافی قترارداده شتد و بته محفظته
مخصوصی درون دستگاه سوکسله منتقب شد .برای تهیه عصاره
آبی  ۱۹۹میلیلیتر آب مقطر اضافه شده و پس از تهیه عصتاره
به روش سوکسله ،توسط روتاری بن ماری با درجه حرارت ۱۹
درجه سانتیگراد بهمدت  ۱۴ساعت حرارت داده شد تا بهطتور
کامب سفت خشک شود و از عصاره چای ستبز ۹ ۳2میلتیگترم
بهصورت پانسمان بر روی زخمها استفاده گردید.

جدول شماره  :۷میانگین مساحت زخم در روزهای 2۷،۷۱،۱،/
گروههای
آزمایش

روش اندازه گیری مساحت زخم

با استفاده از ابزار کولیس ابعاد طولی و عرضی زخم را بتهدستت
آورده و مستتاحت زختتم در روزهتتای  2۷،۷۱،۱،/بررستتی شتتد.
بررسی مساحت زخم با اندازهگیتری دو طترف زختم از قستمت
طول و عرا و گرفتن میانگین است .در ضتمن جهتت بررستی
مارفولوژی زخم با استفاده از یک دوربین دیجیتال مجهز به لنز
قوی و ضد لرزش عکسبرداری از روند بهبودی در روزهای ذکر
شده صورت گرفت.این انتدازهگیتری بتا استتفاده از جدیتدترین
نسخه نرمافزار گرافیکی فتو شاپ انجام شد.

سالم +ساکن

روز سوم
۷۳2۰±۹۳2۱

دیابتی+ساکن

۷۳2۰±۹۳۷۱

دیابت+ورزش

۷۳۷۱۴±۹۳۹۰۴

دیابت+چای

۷۳۹۱±۹۳۹2۰

دیابت+چای

نحوه بهدست آوردن درصد بهبودی

+ورزش

با استفاده از فرمول زیر درصد بهبودی محاسبه گردید:

۷۳۹2۱±۹۳۹۰۹

روز هفتم

روزچهاردهم

روز بیست و یکم

۹۳۴/±۹۳۹/۱

۹۳۰۹±۹۳۹۴

۹۳۷۱۷±۹۳۹۱۱

a

a

a

۹۳۰۱±۹۳۹۱۰

۹۳۱/±۹۳۷

۹۳2/±۹۳۹۱۰

b

b

b

۹۳۰۹±۹۳۹۷۱

۹۳۰۴±۹۳۷

۹۳۰۴۴±۹۳۹//

c

c

c

۹۳۰۷±۹۳۹/2

۹۳۰۰±۹۳۹۰

۹۳/2۹±۹۳۹۴/

c

c

c

۹۳۴۱±۹۳۹2۱

۹۳/۱±۹۳۹۴

۹۳۹۹۱۰±۹۳۹۹۱

a

d

d

*حروف نامشابه دلیب بر اختالف معنی دار است.

×۷۹۹

میانگین تعداد فیبروبالست در روزهای21،14،،،3

روش نمونه گیری

روز سوم :با مقایسه میانگین تعداد فیبروبالست تفتاوت معنتی-
داری بین گروهها دیده نشد.
روز هفتم :تعداد فیبروبالستها در گروه همافزای چتای ستبز و
ورزش تردمیب نسبتبه سایر گروهها تفتاوت معنتیداری نشتان
میدهد (.)p<۹۳۹۹۷
روز چهاردهم :با مقایسه تعداد فیبروبالستها در گروه همافزای
چای سبز و تردمیب نسبتبه ستایر گتروههتا تفتاوت معنتاداری
داشت (.)p> ۹۳۹۹۷
روز بیست و یکم :در بین گروهها تفاوت معنیداری دیده نشد.

برای انجام مطالعههای هیستوپاتولوژیکی در روزهای مورد نظر
از موضع زخم و پوست سالم مجاورش در فرمتالین  ۷۹%نمونته
تهیه شد و برای تهیه الم و بررسی میکروسکوپیک به آزمایشگاه
پاتولوژی ارسال گردید.
روش آماری

بهمنظور تجزیته و تحلیتب آمتاری از نترمافتزار  SPSSو روش
 ANOVAو معیار نتایج ارزشی p>۹۳۹۰در نظر گرفته شد.
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یافتهها
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جدول شماره  :2میانگین فیبرو پالست در روزهای 2۷،۷۱،۱،/
گروههای

میانگین روز

میانگین روز

میانگین روز

میانگین روز

آزمایش

سوم

هفتم

چهاردهم

بیست و یکم

2۰۳۰۹±/۳۰۱

22۳2۹±2۳۹۰

سالم +ساکن

۰±۹۳۹۷

دیابتی+ساکن

۷۷۳۰۹±2۳۱۰

دیابت+ورزش

۷2۳۱۹± 2۳۰۱

دیابت+چای

۳2۹ ± /۳۱۷
۷۱

دیابت+چای
+ورزش

۷۷۳۱2±/۳2۹

a

a

2۷۳۷۹±۷۳۴۰

2۰۳/۹±۰۳۱۹
b

b

2۱۳۰۹±/۳۴۱

22۳/۹±/۳۱۰
c

c

2۱۳2۹±/۳2۰

2۷۳2۹±2۳/۰

c

c

2۱۳۰۹±2۳۱۱

2۹ ۳۷۹±/۳ ۰2
d

d

۷۰۳2۹±۷۳2/

بودن ورزش توأم با چای در کاهش التهاب است (.)p<۹۳۹۹۷

۷۴±2۳۱۱

بحث

۷۴۳۷۹±2۳/۱

۷۱۳۱۹±۷۳۱2

۷۱۳۰۹±2۳/۷

جدول شماره :/میانگین فیبروبالست ها در روزهای2۷،۷۱،۱،/
گروههای

میانگین روز

میانگین روز

میانگین روز

میانگین روز

سالم +ساکن

۰/ ۱۹±۷//۱

۴/۱۹±۷/۱۷

2۳۱۹± ۷۳۱۷

2۳۴۹±۷۳۱۰

a

a

۱۷/2±۱۹/2۹

۷2/۱۹±2/۰۴

b

b

۷۰/۱۹±۱/۷۰

۰/2۹±2/۱۴

c

c

۱/۱۹±۷/۰۰

۱/۰۹±2/۹۷

d

d

۰/۰۹±//۰۹

2/۱۹±2/۹2

e

e

آزمایش

دیابتی+ساکن

دیابت+ورزش

دیابت+چای

دیابت+چای
+ورزش

سوم

هفتم

چهاردهم

بیست و یکم

a

/۳۴۹±۷۳۱۱

۰۳۱۹±۷۳۱۱
b

/۳2۹±2۳2۹

/۳/۹± ۷۳۷۰
c

2۳۱۹±۷۳۴/

۱۳2۹± 2۳۱۷
b

/± 2۳2۷

۷۳۱۱±۷۳2
d

*حروف نامشابه دلیب بر اختالف معنی دار است.

میانگین سلولهای التهابی در روزهای مختلف

روز سوم :تعداد سلولهای  PMNدر گروه دریافت کننده چتای
سبز و ورزش نسبت به سایر گروههتا تفتاوت معنتاداری داشتت
(.)p>۹۳۹۹۷
روز هفتم :در گروه دارای ورزش و چای ستبز نستبت بته ستایر
گروهها کاهش معناداری دیده شد این امتر نشتان دهنتده ایتن
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در این پژوهش اکسیژنرسانی از طریق ورزش هتوازی بتر روی
دستگاه تردمیب بر بهبودی زخم در موشهتای مبتتال شتده بته
دیابت با استفاده از داروی استرپتوزوتوسین بررسی شده استت.
یکی از مهمترین مسلفتههتا در فرآینتد التیتام زختم استتفاده از
گیاهان دارویی است .چای ستبز یکتی از ایتن گیاهتان دارویتی
استتت کتته خاصتتیت آنتتتی اکستتیدانی آن  ۷۹۹برابتتر متسثرتر از
ویتامین  Cو 2۰برابر مسثرتر از ویتتامین  Eاستت .امتروزه اثتر
عصاره چای سبز بر روی زختم پوستتی ،ستوختگیهتا ،اثرهتای
ضدسترطانی ،جتوانستازی ،درمتان آلزایمتر بته اثبتات رستتیده
است ۷۰۹.گزارش از مطالعههای  invitro،invivoبر اثرهای
چای سبز روی پوست وجود دارد که تمرکز اولیه این مطالعهها
بازدارنتتدگان شتتیمیایی ،کارستتینوژنهتتای شتتیمیایی یتتا
فوتوکارستینوژنهتا در جونتدگان استت ( .)2/بتهطتور کلتی
گلیکوپروتئین فعالیت زیستی مختلفی مثب فعالیتت ضتدتومور،
ضد التهاب ،ضد ویروس ،ضد انعقاد ،ضد پیتری و پتایین آورنتد
قند خون دارد ( EGCG .)۷۰اپی گالوکاتکین گاالت ،ترکیتب
اصلی پلیفنولیتیک چای سبز است که خاصیت آنتیاکسیدانی،
آنتیتومور و آنتیموتاژنیک دارد ( .)2/مطالعههای بیولوژیکی و
اپیدمیولوژیکی در ده سال اخیر نشتان داده کته  EGCGمتی-
تواند بازدارنده رشد تومور پستان ،ریه ،کبد ،لوزالمعتده ،معتده،
پانکراس ،پوست ،مثانه پروستات باشد( EGCG .)۷مهارکننده
کموتریکسین ،فاکتور نکروز توموری آلفا ،گلتوکز - 6-فستفاتاز
کبدی ،لیکید پراکسیدا است ( .)۷،2مطالعه ما تخثیر هتمافزایتی
عصاره چای سبز وورزش را بر روی زخم جلدی دیابتی را نشان
میدهد و بررسیها نشان داده استت در روز ستوم کته معترف
مرحله التهاب فرآیند التیام زخم محسوب میشود( .)۷2میزان
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مطلب بوده که التهاب در این گروه بتهسترعت کتاهش یافتته و
مرحله تکثیر زودتر آغاز شده است (.)p<۹۳۹۹۷
روز بیست و یکم :در این روز نیز میتانگین ستلولهتای التهتابی
 PMNدر گروه همافزای چای سبز و ورزش تردمیب نستبتبته
سایر گروهها تفاوت معنیدار نشان داد که نشتان دهنتده متسثر
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شکب شماره  :2روز سوم در گروه دیابتی با ورزش و چای سبز بزرگنمایی. ×۱۹
فلش = ناحیه زخم
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شکب شماره  :۷مقطع بافتی محب زخم در روز سوم در گروه دیابتی و ساکن بزرگنمایی ×۱۹
فلش  =Bنمایان گر ناحیه زخم است ،فلش  :Aنواحی التهاب :نوتروفیب ،فیبروبالست ،ماکروفاژ

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم -بررسی ارتباط ...

التهاب گروه تیمار بهطورمعنیداری()p>۹۳۹۹۷کمتتر از گتروه
شاهد است.
نتایج حاکی از آن است که چای سبزوورزش موجب شده است
تا مرحله التهاب فرآیند التیام زخم زودتر دوره ختود را ستکری
نموده و به انتهای خود برسد فاز تکثیر فرآیند آغاز شود .عالوه-
بر ای ن استتفاده از عصتاره چتای ستبز وورزش باعت شتده کته
افزایش معنیدار فیبروبالست وکاهش التهتاب از روز هفتتم بته
بعد در مقایسه با سایر گروهها دیده شود.
 EGCGموجب تکثیتر ،تقستیم و تحریتک رشتد ستلولهتای
طبیعی میگردد که این وظایف را از طریتق تقستیم ستلولی و
اثرهای آنتیآپوپتوزیس به انجتام متیرستاند .هتمچنتین بقتاء
کراتینوسیتهای انستانی را افتزایش متیدهتد و بتر روی رشتد
تکثیر و تثبیت فیبروبالستتهتا اثتر متیگتذارد ( .)2۴اثرهتای
مهاری چای سبز به توان آنتیاکسیدانی آن مربتوط متیشتود.
پلیفنولها و گلیکوپروتئینها بتهدلیتب فعتالیتی هماننتد پتاك
کننده ) )scavengerدر شرایط خاص بهصورت اکسیدان عمب
کرده و از این طریق اثرهای مهاری خود را بتر رشتد بتاکتری و
ویروسها اعمال میکنند .در این رابطه میتوان به مطالعته اثتر
مهاری چتای ستبز ) (Camellia Sinensisو ستیاه بتر رشتد
باکتری اشرشیاکلی توسط نیلوفر خلجی و تیرنتگ نیستتانی در
ستال  ۷/۴۰اشتاره نمتود .احتمتال دارد چتای ستبز از طریتق
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جلوگیری از عفونت و استریب نگه داشتن سط زخم بهبودی را
تسریع بخشد .گزارش شده است که داروهای آنتتیبیوتیتک از
طریق کنترل عفونت زخم موجب تسریع بهبودی زخم میشوند
( .)۱اما در این مطالعه عالئم ظتاهری عفونتت زختم حتتی در
گروه شاهد مشاهده نشد .بنابراین ساز و کارهای دیگری غیر از
جلوگیری از عفونت زخم برای چای سبز جهت تستریع بهبتود
زخم بهنظر میرسد .در پی مطالعههای (دوستتار  ) Doustarو
همکتتاران وی در ستتال  2۹۹۱و  zinmanو همکتتاران در ستتال
 2۹۹/و  chiasevraدر سال  2۹۹۹همگی به نقش ورزشهای
منظم در کاهش عوارا بیماری دیابت اشاره نمتودهانتد کته بتا
نتایج مطالعه حاضر در بیشتر متوارد هتمختوانی داشتته استت
( .)۷۹فعالیت ورزشتی بتا ایجتاد هیکوگالیستمی باعت کتاهش
عوارا دریافت گلوکزدر توبولهای کلیوی شده استت و بتدین
صورت باز جذب گلوکزدر توبول-های کلیوی و باز جذب سدیم
در سلولهای توبولی کاهش مییابد ،از طترف دیگرآستیبهتای
عروقی نیز کاهش یافته ،فعالیت ورزشتی متنظم باعت کتاهش
 VLDLو افزایش  HDLدرخون بیماران دیابتی متیگتردد .در
افزایش فشار خون دیابتی نیتز ،ورزش تردمیتب توانستته استت
باع کاهش فشار خون و تقلیب آسیبهای عروقی در بیمتاران
دیابتی گردد .در این مطالعه اثر همزمان ورزش و عصتاره چتای
سبز بررسی شده است سلولهای فیبروبالست یکی از مسثرترین
و مهم ترین سلول در پدیده ترمیم زخم است که روز سوم التیام
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شکب شماره :/روز بیست و یکم در گروه دیابتی  +چای +ورزش بزرگنمایی ×۱۹
فلش= ناحیه زخم بهطور کامب ترمیم شده است
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نتیجهگیری

در گروه همافزایی چتای ستبز همتراه بتا ورزش سترعت ستنتز
کالژن از نظر زمانی افزایش یافته و کالزن زخم به حد ماکزیمم
رسیده و فاز تجدید ساختار زودتر شروع شده استتفاده از چتای
سبز در درمان زخم باع بهبود پیامد ،صترف هزینته کتمتتر و
کاهش استفاده از آنتیبیوتیکها و مقاومتت بته آنهتا در افتراد
دیابتی میشود بنابراین در صورتی که مسثر بودن آن در زخم ها
ثابت شود میتواند بهعنوان یتک درمتان مناستب بترای بهبتود
زخمها پیشنهاد میشود ،که در این مطالعه اثر عصاره چای سبز
همراه ورزش در ترمیم زختم بتهشتدت متسثر بتوده و از لحتا
هیستو پاتولوژیکی ترمیم پوست کامب بوده است.

سپاسگزاری

از کلیه مسئولین دانشگاه آزاد اسالمی واحتد پرنتد بتهخصتوص
دانشکده علوم زیستی و آزمایشگاه دانشکده علوم زیستی (پرند)
که در تهیته ایتن تحقیتق کمتال همکتاری و مستاعدت الزم را
مبذول فرموده اند ،سکاسگزاری فراوان میگردد.
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خود را به محب زخم میرسانند .در طتول تکثیتر میتزان ستنتز
کالژن تا سه هفته بهطور کامب مدام زیتاد متیشتود تتا تعتادل
ایجاد شود ( Kumar .)22و همکارانش گزارش کتردهانتد کته
پرولیفراسیون فیبروبالست در گروه درمان شده با عصتاره چتای
سبز در مقایسه با بقیه گروهها بیشتر است (.)۷/
،Chandrakasan, Thomas ،Sugunalگزارش کردهانتد کته
جمعشدن زخم در گروه درمان با عصاره چای سبزسریعتر است
(.)2۱
در بررسی نمونههای روز ستوم در گتروه عصتاره چتای و ورزش
تعداد سلول ها فیبروبالست بیشتر استت کته نشتاندهنتده آن
است که فاز تکثیری در گروه عصاره چتای ستبزوورزش زودتتر
شروع میشود .در حالیکه گروه سالم و ستاکن و دیتابتی هنتوز
در فاز التهابی بهسر میبرند .در گروه عصاره چای سبز همراه بتا
ورزش تردمیب سرعت سنتزکالژن از نظر زمانی افزایش یافتته و
کالژن زخم به حد اکثتر رستیده و فتاز تجدیتد ستاختار زودتتر
شروع شدهاست .استتفاده از چتای ستبزدر درمتان زختم باعت
بهبتتود پیامتتد ،صتترف هزینتته کتتمتتتر و کتتاهش استتتفاده از
آنتیبیوتیکها و مقاومت بته آنهتا در افتراد دیتابتی متیشتود
بنابراین در صورتیکه مسثر بتودن آن در درمتان زختمهتا ثابتت
شود می تواند به عنوان یک درمان مناسب برای بهبتود زختمهتا
پیشنهاد شود که در این مطالعه اثر عصاره چای سبز همتراه بتا
ورزش در ترمیم زخم بهشدت مسثر بوده و ترمیم پوستت کامتب
بوده است .ورزش از طریق اکسیژنرسانی به بافتها ،اکسیژن را
در اختیار فیبروبالستها قرار متیدهتد و عصتاره چتای ستبز و
ورزش هر دو هم زمان سبب آزادسازی اکسیژن از هموگلوبین و
با کاهش قند خون باع تسریع بهبود زختم متیشتوند .میتزان
کمتر خونریزی و نکروز بافتی در گروه درمان شتده بتا عصتاره
چای سبز همراه ورزش نسبت به گروههای دیگر در تمام روزهتا
مسثر بودن این درمان در ترمیم زخمهتای دیتابتی را بته اثبتات
می رساند .مجدد در زخمهای گروه دوازده روزه درمان شتده بتا
عصاره چای سبز و ورزش نکته دیگری استت کته رونتد بهبتود
زخمهای دیابتی را تخیید میکند .با توجه به فرآینتد بیولتوژیکی
ترمیم زخم کته شتامب یتکستری تتداخبهتای پیيیتده بتین
سلول های مختلف ،سیتوکاینها درماتریکس خار سلولی است
انتظار میرود با دست کاری مراحب مختلف که با تروما شتروع و
به اسکار ختم می شود .بتوان روند ترمیم زختم را تستریع کترد
( .)2۷،۴میزان کوچک شدن زختم معیتار ختوبی بترای ارزیتابی
میزان بهبودی زخم است سط زخم همزمان با التیام مستاحت
زخم کاهش مییابد .علت این کاهش وجود پدیتده جمتعشتدن

زخم و رسوب بافت پیوندی است .پدیده انقباا به سبب وجود
برخی از سلولها است که میوفیبروبالست نام دارد و بتهواستطه
خاصیت انقباضی خود الیه داخلی اپیتدرم را کشتیده و موجتب
کاهش ابعاد زخم میشود ( .)۷/مدت زمانی که طول میکشتد
تا زخم بهطور کامب بسته شود و مستاحت آن بته صتفر برستد،
دوره بهبودی نامیده می شود در تحقیق حاضتر روز 2۷،۷۱،۱،/
سط زخم اندازهگیری شتد روز هفتتم مستاحت زختم کتاهش
یافته در ضمن محتیط مرطتوب بترای تترمیم مناستب استت و
استفاده از عصاره چای سبز عالوهبر اثرهای بتافتی یتک محتیط
مرطوب و سد فیزیکی فراهم میکند که مانع خشکشدن زختم
می شود و در تسریع ترمیم زخم مسثر است و هتمچنتین زمتان
التیام زخم را کوتاه میکند.
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