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  7331 دی ومس ی /هفته053 ی /شمارهمو شش  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 71/73/7231: چاپتاریخ  23/8/7231تاریخ پذیرش:  32/4/7231تاریخ دریافت: 

  

 صحراییدر موش  عمیق پوستیبر بهبود زخم  بیان شیرین ی اسانس الواند و عصاره حاوی نانوامولسیونیکرم  ثربررسی ا

 
 4طالیی علیرضا سید، 3عصمت آقاداوود، 2اعرابی حسین، محمد 1کاظمی مریم

 
 

چکیده

ها به  آن یتبودن، فعال پذیر تخریب زیستو  آلرژیک های مانند واکنش عواملی بیان، شیرین ی خوب اسانس الواند و عصاره بسیار دارویی های ویژگی با وجود مقدمه:

کرم  تأثیر بررسی ،حاضر ی مطالعهانجام باشد. هدف از  میها  محدودیت اینغلبه بر  برای راهی نانوامولسیون،کند. ساخت  یرا محدود م یدرمان یعنوان داروها
 .بود ییدر مدل موش صحرا یقعم یبر بهبود زخم پوست بیان شیرین ی اسانس الواند و عصاره حاوی نانوامولسیونی

 در ریثأت یبررس جهت. شد ساخته یخود خودبه یساز ونیبه روش امولس انیب نیریش ی عصاره و الوانداسانس  یحاو ونینانوامولس ی،تجرب ی مطالعه نیا در ها: روش

بعد از ایجاد زخم از  74و  73، 1، 1، 3در روزهای  گیری مساحت سطح زخم برای اندازه. دیگرد جادیا عمیق زخم ،نر ییسر موش صحرا 81 روی پوست زخم، بهبود روند
مطالعه، از محل زخم  74و  1، 3همچنین، در روزهای  مورد استفاده قرار گرفت. Image Jافزار  انجام شد و به منظور محاسبه، نرم یتالیجید یبردار عکسها  نمونه
روش با  Col III وTransforming growth factor-beta1 (TGF-β1)، Type I collagen (Col I )ی ها ژن انیب زانیمبرداری صورت گرفت و  نمونه

Real-time polymerase chain reaction (Real-time PCR) شد یریگ اندازه. 

کاهش  (P < 313/3)درصد  7 نیتوئ یو کرم فن (P < 373/3) یونینانوامولس یراز کرم غ تر یعسر یا مساحت سطح زخم را به طور قابل مالحظه یونی،کرم نانوامولس ها: یافته

 (.P < 373/3) دهد یم شیرا افزا Col III و TGF-β1، Col I یها ژن انیب یونیبا کرم نانوامولس ها زخم ینشان داد که درمان موضع RT-PCR یها داده ،نیداد. همچن

 .باشد برخوردار می صحراییدر مدل موش  عمیق پوستیبهبود زخم  برای ای بالقوه یلپتانساز  بیان شیرین ی اسانس الواند و عصاره حاوی نانوامولسیونیکرم  گیری: نتیجه

 انیب نیریش الواند، ون،ینانوامولس زخم، میترم واژگان کلیدی:

 
 ی اسانس الواند و عصاره حاوی نانوامولسیونیکرم  بررسی اثر .علیرضا آقاداوود عصمت، طالیی سید، حسینمحمد  اعرابی، کاظمی مریم ارجاع:

 7211-7267(: 132) 26؛ 7231مجله دانشکده پزشکی اصفهان . صحراییدر موش  عمیق پوستیبر بهبود زخم  بیان شیرین

 

 مقدمه

بی  بففیت    آسیی  تواند  میاست و بدن  طبیعی فرایند یک ،زخم ترمیم

و بیف   گییر   میی صیور    آرامیب   فرایند اینامف  ،را جبران کند زخمی

 هیفی  ب  کمیک  نیفز بنفبراین،مواج  است.  میکروبیعفونت  بفالیخطر 

 راهبر هیفی (. 1روند بهبیو  زخیم وجیو   ار       تسریع برای خفرجی

و کالژنییفز(،  DNaseهییف   آنییمیم حییفوی هییفی کییر شییفم   مختلفییی

 هیفلورونییک  هیفی  هییدروژ  هیف،   یورتفن پلیزخم مدرن،  هفی پفنسمفن

 رمفن زخم توسع   ا ه شده اسیت   برای مصنوعیو عوام  رشد  اسید

 یعیوار  جیفنب  بف گیفهی   اروهفیاستفف ه از ، ریاخ یهف (.  ر سف 2 

 یاز اختالال  پوست یتوج   ر انواع مختلف   بهبو  قفب یپتفنس و کمتر

 .(3  تهف و زخم مشفهده شده اس یهف، سوختگ یدگیمفنند بر

 قفلی    ر را هف آن توان یم ،فهفنیگ فعف  بف یترک از استفف ه منظور ب 

 فهیی گ ی شی  یری  برای مثیف ، عصیفره  . نمو  استخراج اسفنس فی و عصفره

 یفعیفل  زیسیتی  بیف  یترک  اشیتن  بف (Glycyrrhiza glabra  فنیب نیریش

 نید یفرا توانید  یمی  Glycyrrhizinic acid و Glabridin A & B مثی  

 قیرار  ریثأتی  تحیت  بففیت  میترم مختلف مراح   ر را یپوست زخم بهبو 

 یسیو  از (.4  شیو   یپوسیت  یهیف  زخیم  بهبو  روند عیتسر سب  و  هد

 و Linalool کی  ( Lavandula angustifolia  الواند فهیگاسفنس  گر،ی 

Linalyl acetate تیخفصی  و هسیتند  آن ی ثرهؤم هفی مف ه نیتر یاصل از 

  ر میی ن ،(5-6  اسیت  دهیرسی  اثبف  ب  هف آن یدانیاکس یآنت و یالتهفب ضد

 مقاله پژوهشی
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 .(7  بفشد یم ثرؤم زخم میترم روند مختلف مراح 

 امیف  ،اسیت  ممکن یفهیگ محصوال  نیا یموضع ی استفف ه چ  اگر

عوامی    برابیر   ر اگیر  و هسیتند  دارینفپف و فرار بف یترک نیااین ک   او 

 محففظیت ( نیور  و حیرار   شیدن،  ریی تبخ ون،یداسی یاکس مفنند  یخفرج

 نینیو  یهیف  یورآ فین  و  ایین کی    . شیوند  یم  یتخر یراحت ب  ،نشوند

 تواننید  یمی  یکی یمیف یداریی پف ی وسیت یز یفراهمی  شیافیما  بف ی ارورسفن

 یکی ی ،کیر ن  ون ینفنوامولس(. 8  کنند کفرآمدتر را بف یترک نیا از استفف ه

 قطیرا   ،هیف  ونینفنوامولسی اسیت.   ی ارورسیفن  نینیو  یهیف  روش نیا از

 ی،سیم  ریغ بف یترک نیا. هستند نفنومتر 22-222 یبیتقر قطربف  یکوچک

 ارو  ر مقفبی     یی و سب  محففظت ترک بفشند می عیعملکر  سر ی ارا

 (.9  شوند یم ونیداسیو اکس میدرولیهفرایند 

 ی عصیفره  و الواند اسفنس یبرا شده گمارش دیمف آثفر ب  توج  بف

 یهیف  سیتم یس یفیی مما گیرفتن  نظیر   ر بف و زخم بهبو   ر فنیب نیریش

 کیر   اثیر  یبررسی  حفضیر،  ی مطفلعی  انجف   از هدف ن،ینو ی ارورسفن

 بهبیو   بیر  فنیب نیریش ی عصفره و الواند اسفنس یحفو یونینفنوامولس

 .بفشد یم ییصحرا موش مد   ر قیعم یپوست زخم

 

 ها روش

 جیبیفر  ی اروسیفز  شیرکت  از فنیی ب نیریشی  ی عصیفره  و الوانید  اسفنس

 روش از ،ونینفنوامولسی  سیفخت بیرای   و شید  یداریی خر کفشفن اسفنس

( Spontaneous emulsification  یخییو  خو بیی  یسییفز ونیامولسیی

 مرکیم  نیمحققی  توسی   گرفتی   صور  یقبل ی مطفلع   ر. دگر ی استفف ه

 ونیفرموالسی  نیبهتیر  بی   دنیرس منظور ب  ،کفشفن ی انشگفه علو  پمشک

 از یمختلفیی یهییف نسییبت دار،یییپف ونینفنوامولسیی کییی  یتشییک جهییت

 جی(. نتیف اسیت  نشده منتشر جی نتف شدند  یترک هف اسفنس بف رهفیففیامولس

 یبیرا   یترت ب  1:2 رهفیففیامولس ینسبت برا نیاز آن بو  ک  بهتر یحفک

 لنیاتی  یپلی  یهیف  حیال   کمیک  ،نیهمچن. بفشد یم 82 نیو توئ 22 نیتوئ

ی  بیرای تهیی    .دیی گر  اسیتفف ه  1:1 نسیبت  بف نیریسیگل و 422 کو یگل

 تیوئین  گر   حس  بر امولسیففیر از شده تعیین نفنوامولسیون، ابتدا مقدار

ی  عصیفره  از شیده  تعییین  مقیف یر  سپس، و بر اشت  شد (82 توئین و 22

و بی  ایین    اضیفف   آن بی  ( گیر   حسی   بر شیرین بیفن و اسفنس الواند 

 بیف  ظیرف  سیط   پوشیفندن  از پیس . ترتی  قسمت روغنی تشکی  شید 

 از .قیرار گرفیت   میفری  بین  حفوی قسمت روغنی  اخی  ظرف  پفرافیلم،

اتییلن   پلیی  و گلیسییرین   هیف  حیال   کمیک  محلیو  آبیی از    یگر، طرف

میفری قیرار    بن  اخ  ظرف حفوی قسمت آبی نیم تهی  و( 422گالیکو  

خیفرج و  ر   میفری  بین  از قسمت روغنیی  حفوی ا ام ، ظرف  ر .گرفت

ی   رجی   37 میفی   رر اسیتفی  حمف  آب گر  تعبی  شیده بیر روی هیتیر   

  ر  ر  قیق ( قرار  ا ه شد و قسمت آبیی، بی  صیور     222 گرا ، سفنتی

 از محلیو   چرخییدن،  حیین   ر. شید  اضفف  قسمت روغنی ب  قطره قطره

 بعید . شد بررسی( ابری ی نقط   بو ن  و قسمتی و بو ن قسمتی تک نظر

 امولسییون  نیفز و ب   ست آور ن محلیو  شیففف،   مور  زمفن گذشت از

 .شد نگهداری  ار  رپوش ظرف یک  اخ  شده تهی 

نیر نیدا     ییسر موش صحرا 85 از ی،تجرب ی مطفلع  نیانجف  ا یبرا

Wistar  پیرورش  مرکیم  از وانف یحگر  استفف ه شد.  222-252بف وزن 

 ی مف بف خفن  وانیح  ر و شد  یته کفشفن یپمشک علو   انشگفه وانف یح

 و ییروشینف ی  چرخی   و  رصد 45 رطوبت وگرا   ی سفنتی  رج  22  2

 نظیر  از مطفلعی   طیو    ر هیف  . میوش شیدند  ینگهدار سفعت  12 یکیتفر

ی حفضر، پس از اخیذ   مطفلع نداشتند.  یتیب  آب و غذا محدو  ی سترس

ی اخییال   از کمیتیی  IR.KAUMS.MEDNT.REC.1396.68مجییوز 

 وانیف  یاصیو  کیفر بیف ح    انشگفه علیو  پمشیکی کفشیفن انجیف  شید و      

 بی   وانیف  ی. حدیی گر  تیرعف ت یکمهفی آن مطفبق بف  ستور یشگفهیآزمف

 1شیفم  گیروه   ( سیر  17 گیروه  هیر   ریز یهف ب  گروه یصور  تصف ف

 ففیت ی ر 4گیروه   ، رصید  1 نئیتیو  یفن 3گروه  ، ارونمف 2گروه  شفهد،

بی  فیر     فنیی ب نیریشی  ی اسیفنس الوانید و عصیفره    یحیفو  کر  ی کننده

 و الوانید  اسیفنس  یحیفو  کیر   ی کننده ففتی ر ،5گروه  و ونینفنوامولس

  اخی   قیی بیف تمر  هیف  وانیی ح ،ابتیدا تقسیم شیدند.   فنیب نیریش ی عصفره

  نییییییالزیزا وگر /کیلیییییوگر (  میلیییییی 82  نیکتیییییفم یصیییییففق

پشیت   ی  یی نفح یموهیف  ،شیدند. سیپس   هوشیبگر /کیلوگر (  میلی 22 

. توس  گر ید یعفون سط  آن ضد نیبتف و بف شد  دهیتراش وانیگر ن ح

هیفی پوسیتی بیف مسیفحت      تیغ جراحی، زخمی شفم  بر اشت تمف  الیی  

. عمیق  (7  مربع  ر پشت گر ن میوش، ایجیف  شید    متر یلیم 25 یبیتقر

صیور  روزانی      بسیتر زخیم بی    ،زخم شفم   ر  و هیپو ر  بو . سپس

 روزی یک مرتب  و ب  میمانی ک  سط  زخیم بی  طیور      اروتحت تیمفر 

 شیده  یطراحی  یهیف  گیروه  طبق یموضع صور  ب کفم  پوشفنده شو ( 

 شیرکت توسی    نیسیر وا  یی مور  اسیتفف ه  ر پف  یهف کر  ه شد. قرار  ا

 .(1 شک   شدند  یته کفشفن اسفنس جیبفر ی اروسفز
 

 
ی نانوامولسیون در روز صفر  ی دریافت کننده محل زخم در نمونه .1 شکل

 مطالعه )راست( 11)چپ( و روز 
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بف اسیتفف ه   14 و 12، 7، 5، 2 یروزهف  ر ،یستومتریه یفبیارزبرای 

بیف  رج  ( SONY, HX90 V, JAPAN   یجیتیف   نی وربی  ریتصیفو از 

 ،زخیم گیری مسفحت سیط    . جهت اندازهشد  یتهزخم  ر ر کنف فسیمق

 استفف ه شد.( Image J  NIH, USAافمار  از نر 

 Transforming growth factor-beta1هیفی   جهت ارزیفبی بیفن ژن

 TGF-β1) ،Type I collagen  Col I )و Col III ر وانییف حی  

 هر زخم مح  اززخم کشت  شدند و  جف یبعد از ا 14 و 7، 2 یروزهف

هیفی پوسیت اسیتخراج     ی الیی   از حیوانف ، یک نمون  شفم  هم  کی

و  شیدند  مهیهمیوژن  ،مریهموژنیف   سیتگفه بیف اسیتفف ه از    هف . نمون شد

 مخصیییو   بییییف اسییییتفف ه از کیییییت  تیییف   RNAاسییییتخراج 

 Wizol reagent Wisbios, South Korea ) ی. بیرا صور  گرفیت 

  از کییییییییت (complementary DNA  cDNA سیییییییینتم

Wizscript™ RT master  Wizbios, South Korea )  .استفف ه شید

 Real time polymerase chain reaction روشاز  ، ر ایین مطفلعی   

 Real time PCR)    ی هیف   جهت ارزییفبی مییمان بییفن ژنTGF-β1 ،

Col I  وCol III تیی از ک ،منظیور  نیی ا یاستفف ه گر ید. برا  EVA) 

WizPure™ qPCR Master  Wizbios, South Korea )و 

  (Roche Diagnostics, Rotkreuz, Switzerland  ه سییییتگف

Light Cycler افیمار   نیر  از  بف استفف ه مرهفیپرا .دش استفف هOligoseven 

ی میور   مرهیف یپرا یتیوال  ندسینتم شید   نفکلونیو توس  شرکت سی  یطراح

 (Comparative CT method  ΔΔCT. آمده اسیت  1استفف ه  ر جدو  

 هفی مور  نظیر  ژن فنیبسط   یریگ اندازه یبرا CT ای یف روش مقفیس 

بی    RNA 18Sهیف، از ژن   . برای طبیعیی کیر ن  ا ه  (12 شد استفف ه 

 عنوان ژن شفهد  اخلی استفف ه شد.

 16ی  نسیخ   SPSSافیمار   بف استفف ه از نیر   یکم یرهفیمتغ میآنفل

 version 16, SPSS Inc., Chicago, IL )   از آزمیون و بیف اسیتفف ه 

One-way repeated measures ANOVA همچنیین،  .دشی  نجیف  ا 

 .گر یداستفف ه  Tukeyاز پس آزمون  ،هف گروه ی و ب   و ی س یمقف یبرا

 

 ها افتهی

هفی مربوط ب  تغییرا  مسفحت سط  زخم طی روزهفی مختلیف    ا ه

هیف بیف    نشفن  ا ه شده است. همچنین، بررسی یففتی   2شک   مطفلع   ر

نشیفن   One-way repeated measures ANOVA آزموناستفف ه از 

(. P < 221/2هف اتفف  افتف ه اسیت    ی گروه  ا  ک  بهبو  زخم  ر هم 

هف نشفن  ا  ک  بین روند بهبو  زخم طی  ب  عالوه، واکفوی آمفری  ا ه

هیفی مختلیف مطفلعی ، اخیتالف آمیفری       وهروزهفی مختلف و بین گر

حیفکی از آن   Tukeyآزمیون   (. نتیفیج پیس  P=  216/2وجو   اشت  

ی  هیفی شیفهد و  ریففیت کننیده     است کی  تنهیف اخیتالف بیین گیروه     

(؛ ب  عبیفر   یگیر، اگیر چی      P=  218/2 ار بو    نفنوامولسیون معنی

ایجف  کننید و  اند تغییری  ر روند بهبو  زخم  ی مداخال  توانست  بقی 

هیف   زمفن بف پیشرفت مطفلع  از مسفحت زخم بکفهند، امف اختالف آن هم

   ار نیست. بف گروه شفهد معنی

 

 
های  ی مساحت زخم پوستی ایجاد شده در حیوانات گروه مقایسه .2 شکل

 مطالعه 11و  11، 7، 5، 2ی روزها درمختلف 
 .اند  ا ه شده شینمف معیفرانحراف  ± نیفنگیم صور  ب  هف  ا ه

 ار بف گروه شفهد  اختالف معنی **(، P < 252/2 ار بف گروه شفهد   اختالف معنی *

 212/2 > P ،)*** 221/2 ار بف گروه شفهد   اختالف معنی > P .) 

 ار بف گروه  اختالف معنی ^^(، P < 252/2 ار بف گروه نفنوامولسیون   اختالف معنی ^

 (.P < 221/2 ار بف گروه نفنوامولسیون   اختالف معنی ^^^(، P < 212/2نفنوامولسیون  

 

هفی مختلف بیف روش   هفی مور  نظر  ر گروه بررسی تغییرا  بیفن ژن

Real time PCR  ،نیییم نشییفن  ا  کیی  تحییت تییأثیر مییداخال  مختلییف 

هف تغییر کر ه است. نتفیج ب   ست آمده از سنجش بییفن   هف  ر گروه بیفن ژن

نشییفن  ا  کیی  اسییتفف ه از  ارونمییف طییی روزهییفی مختلییف   TGF-β1ژن 

آزمفیش، تیأثیری بیر بییفن ایین ژن نداشیت  اسیت، امیف مصیرف موضیعی          

 (.  3توئین، امولسیون و نفنوامولسیون بیفن ژن را تغییر  ا ه است  شک   فنی

 

 . توالی پرایمرهای مورد استفاده در مطالعه1جدول 

 Fتوالی پرایمر  Rتوالی پرایمر  ام ژنن

TGF-β1 CTCTGTGGAGCTGAAGCAGTAG ACTGATACGCCTGAGTGGCTGT 
Col 1 α TCCATCGGTCATGCTCTCTC CATGCCGTGACCTCAAGATG 
Col 3 α CATACCCCGTATCCCTGGAC GAAGACGGCAAAGATGGGTC 

RNA 18S GGCCTCACTAAACCATCCAA GCAATTATTCCCCATGAACG 
TGF-β1: Transforming growth factor-beta1; Col 1 α: Type I collagen 
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 ی تغییرات میزان بیان ژن  مقایسه .3 شکل

Transforming growth factor-beta1 (TGF-β1 در زخم پوستی )

 آزمایش  11و  7، 2های مختلف مطالعه در روزهای  جدا شده از حیوانات گروه
  .اند  ا ه شده شینمف معیفرانحراف  ± نیفنگیم صور  ب  هف  ا ه

 ار بف گروه شفهد  اختالف معنی **(، P < 252/2 ار بف گروه شفهد   اختالف معنی *

 212/2 > P ،)*** 221/2 ار بف گروه شفهد   اختالف معنی > P .) 

 ار بف گروه  اختالف معنی ^^(، P < 252/2 ار بف گروه نفنوامولسیون   اختالف معنی ^

 (.P < 221/2 ار بف گروه نفنوامولسیون   اختالف معنی ^^^(، P < 212/2نفنوامولسیون  

 

مربیوط بی  گیروه  ریففیت      TGF-β1بیشترین تغییر  ر بییفن ژن  

ی نفنوامولسیون بو ؛ ب  طیوری کی  بییفن آن  ر انتهیفی مطفلعی ،       کننده

(.  ریففت امولسیون نیم بفعث P=  211/2گروه شفهد بو    برابر 14/2

برابر گروه شفهد بفشید   79/1 ر انتهفی مطفلع ،  TGF-β1شد بیفن ژن 

 219/2  =P.) 

 Col I اری  ر بییفن ژن   معنیی توئین تغییر   ریففت  ارونمف و فنی

 هیفی پوسیتی  ر طیی مطفلعی  ایجیف  نکیر ه بیو          جدا شیده از زخیم  

 (. 4 شک  

 نیریشی  ی عصیفره  و الواند اسفنس یحفوبف مصرف موضعی کر  

هفی پوستی  ر مقفیس  بف گیروه   روز بیفن این ژن  ر زخم 14طی  فنیب

 ار  برابر شده بو ، امف ایین اخیتالف از نظیر آمیفری معنیی      99/1شفهد 

را  ر انتهفی مطفلع   Col Iبیفن ژن نبو . مصرف موضعی نفنوامولسیون 

  ار بیو   برابر کر ه بیو  و ایین اخیتالف، از نظیر آمیفری معنیی       55/2

 221/2  =P.) 

ی مداخال  انجف  شده  ر روند بهبو  زخم بفعث افیمایش بییفن    هم 

روز مطفلعی ،   14ب  طیوری کی  طیی     (.5شده بو   شک   Col IIIژن 

برابیر،  ر گیروه  ریففیت     33/1 ر گروه  ارونمف بی    Col IIIبیفن ژن 

تیوئین   ی فنیی  برابر،  ر گروه  ریففت کننده 61/1ی امولسیون ب   کننده

برابیر   31/2ی نفنوامولسیون ب   برابر و  ر گروه  ریففت کننده 89/1ب  

 نسبت ب  گروه شفهد رسیده بو .

 
Type I collagen (Col I )بیان ژن میزان ی تغییرات  مقایسه .1 شکل

العه در های مختلف مط در زخم پوستی جدا شده از حیوانات گروه

  آزمایش 11و  7، 2روزهای 
  .اند  ا ه شده شینمف معیفرانحراف  ± نیفنگیم صور  ب  هف  ا ه

 ار بف گروه شفهد  اختالف معنی **(، P < 252/2 ار بف گروه شفهد   اختالف معنی *

 212/2 > P ،)*** 221/2 ار بف گروه شفهد   اختالف معنی > P .) 

 ار بف گروه  اختالف معنی ^^(، P < 252/2 ار بف گروه نفنوامولسیون   اختالف معنی ^

  (.P < 221/2 ار بف گروه نفنوامولسیون   اختالف معنی ^^^(، P < 212/2نفنوامولسیون  

 

نتفیج آزمون آمفری، نشفن  ا  ک  تنهف اختالف بین رونید بییفن ژن   

 ار بیو    ی نفنوامولسیون و گیروه شیفهد معنیی     ر گروه  ریففت کننده

 221/2  =P.)  

 

 
در زخم پوستی جدا  Col III بیان ژنمیزان ی تغییرات  مقایسه .5 شکل

  آزمایش 11و  7، 2العه در روزهای های مختلف مط شده از حیوانات گروه
  .اند  ا ه شده شینمف معیفرانحراف  ± نیفنگیم صور  ب  هف  ا ه

 ار بف گروه شفهد  اختالف معنی **(، P < 252/2 ار بف گروه شفهد   اختالف معنی *

 212/2 > P ،)*** 221/2 ار بف گروه شفهد   اختالف معنی > P .) 

 ار بف گروه  اختالف معنی ^^(، P < 252/2 ار بف گروه نفنوامولسیون   اختالف معنی ^

 (.P < 221/2 ار بف گروه نفنوامولسیون   اختالف معنی ^^^(، P < 212/2نفنوامولسیون  
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 بحث

این مطفلع ، نشفن  ا  ک  کفربر  موضیعی کیر  نفنوامولسییونی حیفوی     

سب  تسریع بهبو  زخیم شید و   ی شیرین بیفن  اسفنس الواند و عصفره

و ب   نبف  آن افیمایش بییفن ژن کیالژن     TGF-β1نیم افمایش بیفن ژن 

 ر فرایند  TGF-β1 ر بففت زخم مشفهده شد.  3و کالژن نوع  1نوع 

هیف، تحرییک    ترمیم زخم اهمیت  ار  و ب  منظور تکثییر فیبروبالسیت  

 و 3و  1تشکی  بففت گرانولی، کمک ب  سنتم و رسیوب کیالژن نیوع    

. کالژن، (11 بفشد  همچنین، افمایش قدر  کششی زخم مور  نیفز می

بفشد ک  ب  طور شفخصی،  از اجمای اصلی مفتریکس خفرج سلولی می

کشش زخم و فرایند بهبو  آن ب  بیوسنتم تنظییم شیده، رسیوب و بی      

اثیر   ،و همکیفران  Ganeshkumar نبف  آن بلوغ کالژن وابست  است. 

 یمتنظی  یقز طرا ی ر بهبو  زخم پوسترا  Acalypha indica یموضع

 یین کر نید. ا  یبررسی  یی ر میوش صیحرا   3و  1 نیوع  کالژن ژنیفن ب

از  Acalypha indicaاز  یموضیع  ی نشیفن  ا  کیی  اسیتفف ه   ،مطفلعی  

 ییفن  ر ب یقفب  تیوجه  یشبفعث افما TGF-β1ژن  یفنب یشافما یقطر

قیدر    یشافیما  بفعیث  ییت، نهف ر  کی   شو  یم 3و  1 نوع ژن کالژن

 .(12  شو  یزخم م ترمیمیند فرا ی و تسه یکشش

Mori بی   زخیم،  بهبیو   بیر  را الوانید  اسیفنس  همکفران، تیأثیر  و 

 طرییق  از زخیم  انقبیف   و بففت شدن گرانول  فرایند تسریع ی واسط 

نتیفیج ایین    کر نید.  بررسیی  صیحرایی  موش مد   ر TGF-β1 القفی

روند بهبو  زخیم را   مطفلع  نشفن  ا  ک  کفربر  موضعی اسفنس الواند

بیف تسییریع تشیکی  بففییت گرانیولی از طریییق افیمایش سیینتم کییالژن،     

 1توس  کالژن نیوع   3بفزسفزی بففت از طریق جفیگمینی کالژن نوع 

 همکیفران،  و علومیهمچنین،  .(11 بخشد  و انقبف  زخم سرعت می

ی گیفه شیرین بیفن را  ر روند بهبو  زخم پوسیت   ریش  ی عصفره تأثیر

 ر موش صحرایی مور  بررسی قرار  ا ند. این مطفلع ، نشیفن  ا  کی    

این عصفره، تأثیر مثبتی  ر تکثییر سیلولی، تشیکی  بففیت گرانیولی و      

اپیتلیفلیماسیون  ار . همچنین، افمایش محتوای هیدروکسی پیرولین   ری

هف و ب   نبیف  آن افیمایش    یش تکثیر فیبروبالستی افما ک  نشفن  هنده

 .(4 مشفهده شد  ر بففت پوست سنتم کالژن است، 

ی شییرین بییفن و اسیفنس     شو ، عصفره طور ک  مالحظ  می همفن

الواند ب  طور مؤثری  ر ترمیم زخم نقش  ارند، امف بف وجیو  مماییفی   

اسیتفف ه از  هفیی نظیر نفپفیداری و آلیرژن بیو ن  ر    موجو ، محدو یت

این ترکیبف  گیفهی ب  عنوان  اروهفیی کفرآمید وجیو   ار . یکیی از    

هیف   هف ایجف  محلو  نفنوامولسیونی از آن هفی غلب  بر این محدو یت راه

هیفیی بیف مقییفس نیفنو هسیتند کی         هف، امولسیون نفنوامولسیونبفشد.  می

 .(13  انید  جهت بهبو  رسفنش ترکیبیف   اروییی فعیف ، تولیید شیده     

افمایش فراهمی زیستی  ارو، افمایش پفیداری فیمیکی، افمایش شرای  

هیفیی مفننید کیر  و اسیپری،      جذب، توانفیی قرارگیری  ر فرموالسیون

هفی چربیی  وسیت، پفییدار بیو ن  ر برابیر       کمک ب  حاللیت  اروی

هف  هفی مهم نفنوامولسیون ی آن، از جمل  ویدگی ی سف ه نشینی و تهی  ت 

 (.4، 8  آیند یب  شمفر م

Alam بیر   میخیک  گی   اسیفنس  اثرا  ای مطفلع   ر همکفران، و

 آن  ر فیر  نیفنو   کیر ن  کپسیول   طرییق  از کالژن، زخم و میمان بهبو 

 صحرایی را مور  بررسی قرار  ا ند. نفنوامولسیون، موش  ر امولسیون

 نشیفن  فر  غیر نفنوامولسییونی  ب  نسبت را توجهی قفب  بهبو ی اثرا 

 بیف  مقفیسی    ر لوسیین  محتوای  ر توجهی قفب  افمایش از طرفی،.  ا 

و شفهد نشیفن  ا . از طیرف  یگیر، مسیفحت      فر  غیر نفنوامولسیونی

مطفلع  ب  مقیدار مشیفب  بیف گیروه      24و  22سط  زخم را  ر روزهفی 

ی حفضیر نییم    رسید  ر مطفلعی    . ب  نظیر میی  (15 شفهد مثبت رسفند 

افیمایش  ی شیرین بیفن و اسفنس الواند از طریق  نفنوامولسیون  کر ن عصفره

، توانسیت   فراهمی زیستی، افمایش پفیداری فیمیکی و افمایش قدر  جذب

 ی بیشتری بر زخم پوستی  اشت  بفشد. است اثر بهبو   هنده

توان گفت نفنوامولسییون حیفوی اسیفنس الوانید و       ر نهفیت، می

فن، روند بهبو  زخم را ب  طور مؤثرتری نسیبت بی    ی شیرین بی عصفره

تیوان ایین نفنوامولسییون را  ر     کنید و میی   اسفنس و عصفره تسریع می

 .هفی  ارویی همچون کر  ب  کفر بر  قفل  فرموالسیون

 

 تشکر و قدردانی

 ی نفمی   فنیی پف از سیت آمیده    بی   جینتیف  از یبخشی  حفص  طفلع ،م نیا

طیر    قیی از طر ،آن ی نی  یهم کی   بفشید  یمی  ارشید  یکفرشنفس ی  وره

 یورآ و فین  قیف  یمصیوب معفونیت تحق   96137 ی شیمفره  یقفتیتحق

 ،ل یوسیی نیبییدشییده اسییت.  نیمأکفشییفن تیی ی انشییگفه علییو  پمشییک

  معفونییت آن از را خییو  تشییکر و ریتقیید مراتیی  مقفلیی  سییندگفنینو

 .  ارند  یم اعال 
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Abstract 

Background: Despite the very good medicinal properties of lavender essential oil and licorice extract, some 

factors, such as allergic reaction and being biodegradable, limit the application of them as candidates for 

pharmacotherapeutic treatments. Nano-emulsification is one of the ways to overcome these limitations. The aim 

of this study was to investigate the effects of nanoemulsion cream containing lavender essential oil and licorice 

extract on healing of deep skin wound in rat model.  

Methods: In this experimental study, nanoemulsion cream containing lavender essential oil and licorice extract was 

made using self-emulsifying method. To investigate its effect on wound healing process, a full-thickness skin 

wound was produced on 85 male Wistar rats. The wound area was digitally photographed at 2
nd

, 5
th
, 7

th
, 10

th
,  

and 14
th
 days after surgery using a digital camera; then, the area was quantified using an image analysis system 

(Image J). Moreover, the expression of transforming growth factor-beta1 (TGF-β1), type I collagen (Col I), and  

Col III genes was evaluated using real-time polymerase chain reaction (real-time PCR) at days 2, 7, and 14. 

Findings: Nanoemulsion cream significantly decreased the surface area of the wounds faster than lavender 

essential oil and licorice extract cream (P < 0.010) and phenytoin (P < 0.050). Moreover, real-time PCR showed 

that topical treatment of wounds with nanomulsion cream increased the expression of TGF-β1, Col I, and Col III 

genes in rat’s skin (P < 0.01). 

Conclusion: Nanoemulsion cream containing lavender essential oil and licorice extract exhibits a promising 

wound healing potential towards excisional wound models in rats. 
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