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چكیده
سابقه و هدف :شواهد زیادی مبنی بر خواص درمانی کمبوچا وجود دارند؛ از
این رو در این بررسی به مشاهده اثر استفاده همزمان خوراکی و موضعی
کمبوچا در ترمیم جراحتهای ناشی از سوختگیهای درجه سوم پرداخته شد.
روش بررسی :دراین مطالعه تجربي ،تعداد  40سر موش صحرایی بالغ به طور
تصادفی در گروههای کنترل (بدون تیمار) ،شم (تیمار توأم خوراکی و موضعی
چای شیرین) ،تجربی ( 1تیمار توأم خوراکی چای کمبوچا و موضعی همزیست
کمبوچا) و تجربی ( 2تیمار توأم موضعی و خوراکی چای کمبوچا) قرار
گرفتند .تحت بیهوشی عمومی با رعایت شرایط استریل ،سوختگی درجه سوم در
پشت هر موش صحرایی ایجاد شد .تیمار موضعی سوختگی 4 ،بار در روز به مدت
 21روز صورت گرفت و بعد از پایان مدت تیمار ،موشهای صحرایی به وسیله
کلروفرم کشته شدند و یک نمونه از بستر زخم هر موش صحرایی تهیه و در
بوئن فیکس شد و مراحل کار عملی بافتشناسی عمومی روی آن به عمل آمد.
نمونهها توسط هماتوکسیلین -ائوزین رنگآمیزی شدند و مشاهدات میکروسکوپی
روی آنها صورت گرفت.
یافتهها :در مشاهدات ماکروسکوپی سطح زخم سوختگی پس از دوره تیمار ،جمع
گروههای تیماری کمبوچا نسبت
شدگی کامل زخم سوختگی و کاهش اسکار در
به گروههای شم و کنترل مشاهده شد .در بررسیهای میکروسکوپی ،افزایش
معنیدار ( )p>0/0001ضخامت کل پوست ،الیه کراتینه ،اپیدرم و هیپودرم،
تعداد و قطر فولیکولهای مو در گروه تجربی  1نسبت به گروه کنترل مشاهده
شد.
نتیجهگیری :تجویز خوراکی چای کمبوچا به همراه مصرف موضعی چای کمبوچا
یا سمبیوز هموژن کمبوچا موجب تسریع جمع شدگی و التیام زخمهای ناشی از
سوختگیهای درجه سوم میگردد .استفاده موضعی کمبوچا در تیمار توأم،
مفیدتر است.
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واژگان كلیدي :چای کمبوچا ،همزیست کمبوچا ،موش صحرایی ،سوختگی
درجه سوم ،ترمیم زخم.
مقدمه1

کمبوچااا درمااانی ساانتی اساات کااه
استفاده از آن در قرنهای گذشاته
از جایی در شرق دور آغاز گردیده
است و شامل یک کشت سامبیوتیک از
مخماار و تعاادادی از سااویههااای
متفاوت از باکتریها میباشاد کاه
در چای سیاه یا سبز شایرین شاده
رشد مییابد .همزیست کمبوچا شبیه
به یک کلوچه ارتجاعی اسات .کشات
کمبوچا در چای شیرین به مدت  7تا
 10روز ،تخمیر ماییاباد .نوشایدن
 150تااا  250میلاایلیتاار از چااای
تخمیریافتااه کمبوچااا باارای ساام
زدایی بدن مفید اسات .ایان چاای
کمی ترش است و طعمی همچاون طعام
سرکه سیب دارد .مایع نهایی شامل
اسید گلوکورونیک ،اساید الکتیاک،
اسید استیک ،ویتامینهاا و دیگار
ترکیباااات مااایباشاااد .اساااید
گلوکورونیک توساط کباد جهات سام
زدایی ترکیبات معینی به کار مای-
رود و این اسید در بیشتر ماوارد
به عنوان مفیادترین ترکیاب چاای
کمبوچا شناخته شده است ( .)1گفته
میشود کمبوچا برای افازایش طاول
عمر ،درمان سارطان ،مباارزه باا
آکنه ،از بین بردن چین و چارو،،
درمان رماتیسم ،افزایش تعاداد T-
 cellها ،درمان آسم ،افزایش نیروی
حیااات و برگرداناادن رنااگ موهااای
سفید به رنگ طبیعیشان مفیاد مای-
باشد ( .)2ترکیب کمبوچاا از نرار
میکروبیولاااوژی ماااورد بررسااای
قرارگرفته است .باکتریها و مخمر
موجاااود در کمبوچاااا همزیسااات
قدرتمندی را ایجاد مایکنناد کاه
قادر به مهاار رشاد بااکتریهاای
بیماریزا و آلوده کننده احتمالی
میباشد ( Acetobacter xylinum .)3،4اصلی-
ترین بااکتری موجاود در کمبوچاا
اساات و دارای قاادرت ساااخت شاابکه
سلولز شناور میباشد که پیوساتگی
آدرس نویسنده مسئول  :تهران ،دانشگاه آزاد اساالمی ،واحاد
علوم و تحقیقات ،پرستو محمدی محقق
()email: parastoo.mohaghegh@yahoo.com
تاریخ دریافت مقاله1390/3/12 :
تاریخ پذیرش مقاله1390/8/1 :

باکتریها و مخمرها را تقویت مای-
کند ( .)3سلولهای مخمر سوکروز را
به فروکتوز و گلاوکز تبادیل مای-
کنند و تولید اتانول ماینمایناد
( .)5،6باااکتریهااای اسااید اسااتیک
گلوکز را به گلوکورونیک اساید و
فروکتوز را به اسید استیک تبدیل
مینمایند .کافئین و گزانتینهاای
موجااود در چااای دم کاارده ،ساااخت
سلولز را توسط باکتریهاا تحریاک
میکنناد ( .)3اساید اساتیک باعا
تحریک مخمر برای تولیاد اتاانول
میشود و در عوض اتانول نیاز مای-
تواند برای رشد باکتریهای استیک
اسید مفیاد باشاد ( .)4اتاانول و
اسااید اسااتیک هاار دو ماایتواننااد
فعالیااات ضااادمیکروبی بااار ضاااد
باکتریهای بیماریزا داشته باشند
که خود سادی جهات محافرات علیاه
آلودگیهای کمبوچا میباشد (.)4
پوست نقش مهمی را در حفا محایط
داخلی بدن بر عهاده دارد ،بازر -
ترین عضو بدن انسان است و صادمه
شدید به این اندام باعا ایجااد
مشکالتی در تداوم حیات مایگاردد.
پوست شامل دو الیه اپایدرم و درم
است که روی چربی زیر پوستی قرار
میگیرد .اپایدرم باه طاور عماده
شامل الیههای کراتینوسیتی است که
در آن انواع دیگر سلولی از جمله
مالنوسیتها و سلولهاای النگرهاانس
پراکنده شدهاناد .اپایدرم توساط
غشاء قاعدهای از درم تفکیک شاده
است .درم از قسمتهای پااپیالر و
رتیکوالر تشکیل شده است که شاامل
ماتریکس خاار سالولی یاا مااده
زمینهایِ متشکل از کالژن ،فیبرهای
شاااااااابکهای ،االسااااااااتین و
گلوکزآمینوگلیکانها میباشند (.)7
سوختگی به صورت آسیب باافتی باه
وجود آمده در اثر عواملی همچاون
حاااارارت ،مااااواد شاااایمیایی،
الکتریسته ،نور خورشید یا تشعشع
هسااتهای تعریاام ماایشااود .بیشااتر
سوختگیها ناشی از آتاشساوزیهاای
ساختمان ،تماس با آب جوش ،بخاار
آب ،مایعاااات و گازهاااای قابااال
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اشتعال میباشند ( .)8ساوختگیهاای
حرارتی و سوانح مانند آن از مهم-
تاارین علاال ماار و معلولیاات در
اااالنه دو
ااتند ( .)9سا
ااراد هسا
افا
میلیاون نفار باه علات آسایبهاای
سوختگی ،درمانهای پزشکی دریافات
مایکنناد .بسایاری از درماانهاای
اولیه از جملاه اساتعمال موضاعی
دارو جهت جلوگیری از ورود ماواد
عفونی به داخال زخام مایباشاند.
بهبود روشهای درمان زخم و ترمیم
بافت باع افزایش کیفیات زنادگی
در بیماران دچار ترومای ساوختگی
میگردد و همچنین ممکان اسات باه
کاهش هزینههای درمانی کمک نماید
( .)10بهبود زخمهای پوستی فرایند
پیچیدهای است کاه حاصال عملکارد
مشتر ،بافتهای مختلم با دودماان
سلولی متفاوت میباشد .رفتار هار
کدام از انواع سلولهای ماثثر در
طول فازهای تکثیر ،مهاجرت ،ساخت
ماااتریکس و انقباااض ،فاکتورهااای
رشد و سیگنالهای ماتریکسی موجود
در محل زخم در حال حاضر به خوبی
شااناخته شاادهانااد ( .)11بعااد از
آسیب ،یک ساری از وقاایع معماول
جهت تارمیم صادمه باه وقاوع مای-
پیوندند .در نتیجه پاسخ التهابی
ناشی از آسیب ،سلولهای زیار درم
شروع به ساخت کالژن میکنند که تا
مرحلاه پایاانی سااخت اپایتیاالی
ادامه مییابد (.)12
اکثر متابولیتهاا و ویتاامینهاای
موجود در کمبوچاا در بهباود زخام
مفید هستند .شواهد تجربای موجاود
از تأثیرات مثبت کمبوچا در درمان
برخی از مشکالت پوستی همچون جوشها
و دانههای پوستی ،چاین و چارو ،و
از خاواص سیساتمیک
خشکی پوست و نیا
آنتیبیوتیکی و آنتیاکسیدانی چاای
کمبوچا در بدن باعا آغااز ایاده
بررسی علمی مشاهده تأثیر استفاده
توأم موضعی و خوراکی کمبوچاا بار
ترمیم جراحتهای ناشای از ساوختگی
درجه سوم در موش صحرایی نر باالغ
نژاد ویستار گردید.

مواد و روشها
در این مطالعه تجربای ،از  40سار
موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

در محدوده وزنی  200تاا  250گارم
استفاده شد .برای حصول اطمیناان
از عدم وجود هر گوناه عفونات در
باادن ،حیوانااات بااه خااوبی مااورد
معایناه قارار گرفتناد .ماوشهاای
صااحرایی در اتاااق حیوانااات بااا
شرایط مناساب ،درجاه حارارت 22±2
درجه سانتیگراد ،رطوبات نسابی 40
تااا  60درصااد و ساایکل  12ساااعته
روشاانایی-تاااریکی در شاابانه روز
نگهداری شدند و تغذیه آنهاا باا
ص حیوانااات
حبااههااای ) (pelletمخصااوِ
آزمایشگاهی و آب آشامیدنی لولاه-
کشی صورت میگرفت.
برای تهیه کمبوچاا ،از رارف ساه
لیتری با دهاناه گشااد اساتفاده
شد 100 .میلیلیتار چاای دم کارده
میلیلیتار آب
صاف شده به 800
مقطر اضافه گردید و  60گارم شاکر
سفید به آن افزوده شد و جهت حال
شدن کامل شکر در آب ،رارف حااوی
آن روی همزن مغناطیسی قرار داده
شد .سپس  100میلیلیتر چای کمبوچا
و نیااز یااک همزیساات کمبوچااا بااه
عنوان آغازکننده تخمیر باه رارف
کشاات اضااافه گردیااد .پااس از آن،
دهانه ررف به وسایله یاک پارچاه
کتان تمیز پوشانده شاد تاا ضامن
عبور هوا به داخال رارف از ورود
آلودگی به آن جلوگیری شود .رارف
به انکوباتور منتقل شد و دماای
آن روی  27درجه سانتیگراد تنرایم
گردید .بعاد از یاک هفتاه ،رارف
حاوی کشت کمبوچاا از انکوبااتور
خار شد .سپس محصاوالت ایان کشات
شامل سمبیوزها – سامبیوز ماادر و
فرزند -و نیز چای تخمیری کمبوچا
به یخچال  4درجه سانتیگراد منتقل
گردیدند .جهت تهیه مااده تیماار
موضااعی گااروه تجرباای  ،1ساامبیوز
کمبوچااا خاارد و سااپس در دسااتگاه
مخلوط کن به صورت هموژن درآمد.
موشهای صحرایی به صورت تصاادفی در
 4گروه آزمایشی تقسیم شدند که هار
گروه شامل  10سار رت باود .ابتادا
هرکدام از رتها توسط تزریا درون
اوش
اامین و زایالزیان بیها
صفاقی کتا
شدند .هریک از آنها پس از بیهاوش
شاادن ،از ناحیااه شااکم روی تشااتک
تشریح قارار داده شادند و موهاای
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ات کاامال
ناحیه پشت آن با تیغ ژیلا
تراشیده شد .ناحیه تراشایده شاده
با پنبه آغشته به بتادین  10درصاد
ضد عفونی شد و در پوست ناحیه پشت
آنها در محدوده ما بین دو کتام و
زیر گردن ،توسط یک دساتگاه هویاه
داغ ،سوختگی شدید و عمیقی از نوع
حرارتی ،به قطر  5میلیمتار ایجااد
شااد (شااکل  .)1بااه محاال سااوختگی،
بتادین زده نشد تا خواص ضد عفونی
کنندگی مواد تیماری سانجیده شاد.
گروههای آزمایشی عبارت بودناد از:
الم) گروه کنترل :که پس از ایجاد
ادون های
سوختگی شادید و عمیا با
تیماری باقی ماندند؛ ب) گروه شم:
رتها بعد از ایجاد سوختگی ،توساط
چای شیرین هم به صاورت خاوراکی و
هم موضعی استفاده شدند؛ ) گاروه-
های تجربی :گروه تجربی  1شامل رت-
های مجروح که توسط چای کمبوچا به
صااورت خااوراکی و همزیساات همااوژن
اا
اعی توأما
اورت موضا
اه صا
کمبوچااا با
تیمار شدند .گروه تجربای  2کاه در
آن رتهای مصدوم توسط چای کمبوچاا
اعی و خاوراکی توأماا
به صورت موضا
تیمار شدند .تیمارهای موضعی  4بار
در روز انجام میشدند و روش تیماار
اه
اود کا
اورت با
ان صا
اه ایا
اوراکی با
خا
روزانه بطریهای ویژه آب آشاامیدنی
قفس رتها از مایع تیماری پر مای-
شد .بعد از اتماام مادت زماان در
نرر گرفته شده ( 21روز)  ،ماوشهاا
از طریاا استنشاااق کلروفاارم در
دسیکاتور دچار مر ساریع و بادون
درد ) (euthanasiaشدند .موهای آن قسامت
از پوست پشتشان که پس از ساوختگی
اغ ژیلات
تیمار شاده باود ،باا تیا
تراشیده و پس از تهیه تعدادی عکس
ازان و
از محل زخم ،جهت مقایسه میا
ام از
اود زخا
کیفیت جمع شدگی و بهبا
لحااام ماکروسااکوپی ،پوساات ناحیااه
اه کاارگیری تیاغ
مورد نرار باا با
اسکالپل جدا شد.

شکل  -1تصویر سوختگی ایجاد شاده در
رت

نمونااههااا بااه ماادت  4ساااعت در
فیکساتیو بوئن قرار داده شدند و
پااس از انجااام مراحاال آبگیااری و
تهیه قالبهای پارافینی ،برشهای
اد و
اه شا
اا تهیا
ای از آنها
 6میکرونا
رنگآمیزی هماتوکسایلین -ائاوزین
روی آنهااا صااورت گرفاات .هاادف از
تهیه برشها بررسی ضخامت الیههاای
پوساات ،شاامارش و اناادازه گیااری
تعداد و قطر فولیکاولهاای ماو و
شفت مو بود که به صورت تصادفی 10
مقطااع از هاار الم از گااروههااای
آزمایشی مورد بررسی قرار گرفتند
(.)13
دادههاا باا اساتفاده از آناالیز
واریانس یک طرفه( و آزمون تعقیبی
اای گردیدناااد .معیاااار
 Tukeyبررسا
اسااتنتا آماااری  p>0/001در نراار
گرفتااه شااد .تحلیاال نتااای بااا
استفاده از نرمافزار آمااری SPSS
انجام گرفت (.)14

یافتهها
تصاویر ماکروسکوپی از محال زخام
در گروههای آزمایشی بعد از گذشت
مدت زمان تیماار ،تأییاد کنناده
جمع شدگی و بسته شدن کامال زخام
در گروههای تیمااری باا کمبوچاا
(تجربی) (شکل  4و شکل  )5نسبت به
گروه شم (شکل  )3و کنترل (شکل )2
میباشد .همچناین روناد بهباود و
جمع شدگی زخم در گروه شام نسابت
به گروه کنترل بهتر باود .گاروه
دریافت کننده تیماار موضاعی باا
همزیست کمبوچا به هماراه تجاویز
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خوراکی چای کمبوچا (گروه تجربای
 )1نسبت به گاروه دریافات کنناده
تیمار توأم موضعی و خوراکی چاای
کمبوچا (گاروه تجربای  ،)2اساکار
کمتری بر جای گذاشت.

شکل -2تصویر ماکروسکوپی جمع شدگی زخم
در گروه کنترل .فلش محل جمع شدگی بعد
از  21روز باقی ماندن بدون تیماار را
نشان میدهد.

شکل -3تصویر ماکروسکوپی جمع شدگی زخم
در گروه شم .فلش محل جمع شدگی بعد از
 21روز باااقی ماناادن باادون تیمااار را
نشان می دهد.

شکل -4تصویر ماکروسکوپی جماع شادگی
زخم در گروه تجربی .1
فلش محال جماع شادگی بعاد از  21روز
باقی ماندن بدون تیمار را نشان مای-
دهد.

شکل -5تصویر ماکروسکوپی جماع شادگی
زخم در گروه تجربی .2
فلش محال جماع شادگی بعاد از  21روز
باقی ماندن بدون تیمار را نشان مای-
دهد.

در بررساای میکروسااکوپی باارشهااای
بافتی ،بافت گرانوله و اپیتلیوم
ناز ،،عدم تشکیل الیاه کراتیناه،
بافت چربی و فولیکولهاای ماو در
گروههای کنترل (شکل  )6و شم (شکل
 )7مشاهده شد .ولی در محل تارمیم
ِ گروههای تجربای ( 1شاکل  )8و
زخم
تجربی ( 2شکل  )9بافتهاای تماایز
یافتاه اپایدرم ،درم ،هیپاودرم و
فولیکولهای تازه تشکیل یافته مو
دیااده شااد .در نتیجااه ،در رساام

 /6مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
اثر کمبوچا بر ترمیم سوختگی درجه سوم در موش صحرایی

نمودارهااا و بررساایهااای آماااری،
ضخامت اپیتلیوم و بافت گرانولاه
گروههای کنترل و شم ،باه ترتیاب
ِ گروههاای
با ضخامت اپیدرم و درم
تجربی  1و  2مقایسه گردید.

شکل  -8فتومیکروگراف نموناه پوساتی
در گروه تجربی ( 1بزر نمایی نهاایی
میکروسکوپی×.)100
شکل  -6فتومیکروگراف نموناه پوساتی
در گروه کنترل مجاروح (بازر نماایی
نهایی میکروسکوپی ×.)100

شکل  -9فتومیکروگراف نموناه پوساتی
در گروه تجربی ( 2بزر نمایی نهاایی
میکروسکوپی ×.)100

شکل  -7فتومیکروگراف نموناه پوساتی
در گااروه شاام (بزرگنمااایی نهااایی
میکروسکوپی ×.)100

ضخامت کل پوست در گروههای شام و
تجرباای نساابت بااه گااروه کنتاارل
افاازایش معناایداری را نشااان داد
( .)p>0/001همچنین افزایش معنیدار
ضخامت کل پوست در گروههای تجربی
اده
ات کننا
اای دریافا
اروهها
 1و ( 2گا
تیمار کمبوچا) نسبت به گروه شام
مشاهده شاد ( .)p>0/001ضاخامت کال
اروه
ای ( 2گا
اروه تجربا
ات در گا
پوسا
تجربی دریافت کننده تیمار تاوأم
موضااعی و خااوراکی چااای کمبوچااا)
اروه
ای ( 1گا
اروه تجربا
اه گا
ابت با
نسا
تجربی دریافت کننده تیمار موضعیِ
همزیست کمبوچا به هماراه تجاویز
خوراکی چای کمبوچا) ،کاهش معنای-
داری داشت (( )p>0/001نمودار .)1

دوره   22شماره  1
کاظم پریور و همکار7 /

بهار 91

دارای کااااهش معنااایداری باااود
(( )p>0/001نمودار .)5

ضخامت کل پوست

***

ضخامت الیه کراتینه
^^^
***

^^^
***
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5

گروه ها

0

نمودار  -1مقایسه ضخامت کل پوست در
گااروههااای کنتاارل ،شاام ،تجرباای  1و
تجرباااای  .2افاااازایش معناااایدار
(*** )p>0/001ضخامت کل پوست در گاروه
شم و گروه های تجربی نسبت به گاروه
کنترل ،افزایش معنایدار (^^^)p>0/001
ضخامت کل پوست در گاروههاای تجربای
نسبت به گروه شم و کااهش معنایدار
( )p>0/001###ضخامت کل پوست در گاروه
تجربی  2نسبت به گروه تجربی .1

control

گروه ها

نمودار -2مقایسه ضخامت الیه کراتینه
در گروههای کنترل ،شام ،تجربای  1و
تجرباااای  .2افاااازایش معناااایدار
(*** )p>0/001ضخامت الیاه کراتیناه در
گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل،
افزایش معنایدار (^^^ )p>0/001ضاخامت
الیه کراتینه در گروههای تجربی نسبت
به گروه شم.

تعداد فولیکاولهاای ماو در گاروه
تجربی  1نسبت به گروه کنترل و شام
افاازایش معناایداری را نشااان داد
ای 2
اروه تجربا
ای در گا
( ،)p>0/001ولا
نسبت به گروه کنترل و شم افازایش
معناایداری نداشاات .همچنااین کاااهش
معنیدار تعداد فولیکولهای ماو در
گروه تجربی  2نسبت به گروه تجربی
 1مشاهده شد (( )p>0/001نمودار.)6
ضخامت اپیدرم

^^^
***

^^^
***

100
80
60
40
20
0

experimental1 experimental2

sham

ضخامت اپیدرم (بر حسب میکرومتر)

ضخامت الیه کراتینه و اپایدرم در
گروههای تجربای نسابت باه گاروه
کنترل و شم افزایش معنایداری را
اااین
اااان داد ( .)p>0/001همچنا
نشا
افاازایش معناایدار ضااخامت الیااه
کراتیناه و اپایدرم در گاروههاای
تجربی  1و  2نسابت باه گاروه شام
مشاهده شد ( .)p>0/001کاهش مشاهده
شده در ضخامت الیه کراتینه و اپی-
اه
ابت با
ای  2نسا
اروه تجربا
درم در گا
گااروه تجرباای  1معناایدار نبااود
(نمودار  2و .)3
ضااخامت درم در گااروههااای شاام و
تجرباای نساابت بااه گااروه کنتاارل
افاازایش معناایداری را نشااان داد
ایدار
ار معنا
( ،)p>0/001ولای تغییا
ضخامت درم در گروههای تجربای  1و
 2نسبت به گروه شم مشااهده نشاد.
ضخامت درم در گروه تجربی  2نسابت
به گروه تجربی  1تغییر معنایداری
نداشت (نمودار .)4
ضخامت هیپودرم در گروههای تجربی
 1و  2نسبت به گروه کنتارل و شام
افاازایش معناایداری را نشااان داد
( .)p>0/001ضخامت هیپودرم در گروه
تجربی  2نسبت باه گاروه تجربای 1

experimental1 experimental2

sham

ضامت الیه کراتینه (بر حسب میکرومتر)

ضخامت کل پوست (بر حسب میکرومتر)

###
^^^
***

^^^
***

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

control

گروه ها

نمودار -3مقایسه ضاخامت اپایدرم در
گااروههااای کنتاارل ،شاام ،تجرباای  1و
تجرباااای  .2افاااازایش معناااایدار
(*** )p>0/001ضخامت اپیدرم در گاروه-
های تجربی نسابت باه گاروه کنتارل،
افزایش معنایدار (^^^ )p>0/001ضاخامت
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اثر کمبوچا بر ترمیم سوختگی درجه سوم در موش صحرایی
اپیدرم در گروههای تجربی نسابت باه
(*** )p>0/001ضخامت هیپودرم در گروه-
گروه شم.
های تجربی نسابت باه گاروه کنتارل،
قطر فولیکولهای مو در گروه تجربای
افزایش معنایدار (^^^ )p>0/001ضاخامت
گروههای تجربی نسابت
هیپودرم در
 1نسبت به گروه کنترل و شم افزایش
بااه گااروه شاام و کاااهش معناایدار
معناایداری را نشااان داد (،)p>0/001
( )p>0/001###ضخامت هیپودرم در گاروه
اروه
اده در گا
ولی افزایش مشااهده شا
تجربی  2نسبت به گروه تجربی .1
تجربی  2نسبت به گروههای کنتارل و

شم معنیدار نبود .کاهش مشاهده شده
در قطر فولیکاولهاای ماو در گاروه
تجربی  2نسابت باه گاروه تجربای 1
معنیدار نبود (نمودار .)7

تعداد فولیکول های مو
25

15
10

ضخامت درم
###

^^^
***

^^^
***

experimental2

experimental1

5

800
600
400
200
0
sham

ضخامت درم (بر حسب میکرومتر)

1000

control

گروه ها

نمودار -4مقایسه ضخامت درم در گروه-
های کنترل ،شم ،تجربی  1و تجربای .2
افزایش معنایدار (*** )p>0/001ضاخامت
اپیدرم در گروههای تجربی و گروه شم
نسبت به گروه کنترل.

0
experimental2

experimental1

sham

control

گروه ها

نمودار  -6مقایسه تعداد فولیکاولهاای
مو در گروههای کنترل ،شم ،تجربای  1و
تجربی .2افازایش معنایدار (***)p>0/001
تعداد فولیکولهای مو در گروه تجربی 1
نسبت به گروه کنترل ،افزایش معنی دار
(^^^ )p>0/001تعداد فولیکولهاای ماو در
گروه تجربی  1نسبت به گروه شم و کاهش
معنیدار ( )p>0/001###تعاداد فولیکاول-
های مو در گروه تجربی  2نسبت به گروه
تجربی .1
قطر فولیکول های مو
^^^
***

60
50
40
30
20
10
0

experimental1 experimental2

sham

قطر فولیکول های مو (بر حسب میکرومتر)

با مقایسه شفت ماو در گاروههاای
کنترل ،شم ،تجربای  1و تجربای ،2
تغییر معنیداری مشاهده نگردیاد.
افزایش شفت مو در گروههای تجربی
نسبت به گروههای کنتارل و شام و
همچنین کااهش شافت ماو در گاروه
تجربی  2نسبت به گروه تجربی  1در
سطح معنیداری نبود (نمودار .)8

تعداد فولیکول های مو

^^^
***

20

control

گروه ها

هیپودرم
^^^
***

600

###
^^^
***

400
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100

هیپودرم (بر حسب میکرومتر)

500

0
experimental1 experimental2

sham

control

گروه ها

نمودار -5مقایسه ضخامت هیپاودرم در
گااروههااای کنتاارل ،شاام ،تجرباای  1و
تجرباااای  .2افاااازایش معناااایدار

نمودار -7مقایسه قطر فولیکولهای مو
در گروههای کنترل ،شام ،تجربای  1و
تجرباااای  .2افاااازایش معناااایدار
(*** )p>0/001قطر فولیکولهاای ماو در
گروه تجربی  1نسبت به گروه کنتارل،
افاازایش معناایدار (^^^ )p>0/001قطاار
فولیکولهاای ماو در گاروه تجربای 1
نسبت به گروه شم.
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شفت مو
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نمودار -8مقایسه ضخامت هیپودرم در
گااروههااای کنتاارل ،شاام ،تجرباای  1و
تجربی 2

بحث
جمع شادگی کامال زخام ساوختگی و
کاهش اسکار بعد از بهباود زخام،
افزایش معنایدار ( )p>0/001ضاخامت
کل پوست ،الیه کراتینه ،اپیدرم و
هیپااودرم و افاازایش غیرمعناایدار
شفت مو در گروههاای تجربای  1و 2
(گروههای تجربی تیماار شاده باا
کمبوچاااا) ،افااازایش معنااایدار
( )p>0/001تعداد و قطر فولیکاول-
های مو در گاروه تجربای ( 1گاروه
تجربی دریافت کننده تیمار تاوأم
خااوراکی چااای کمبوچااا و موضااعی
همزیسااات کمبوچاااا) و افااازایش
غیرمعنیدار تعداد و قطر فولیکول-
های مو در گروه تجربی  2نسبت باه
گاروههاای کنتارل و شام ،همچناین
افزایش معنایدار ( )p>0/001ضاخامت
درم نسبت به گروه کنترل حاکی از
اثرات مثبت کمبوچا در تسریع جمع
شدگی زخمهای سوختگی عمی و سرعت
بخشیدن به ترمیم و تمایز الیههاا
و ضمائم پوست می باشاد .مشااهده
نشادن اخاتالف معنایدار در ضاخامت
درم گروه شم نسبت باه گاروههاای
تجربی باه علات تاأخیر در شاروع
تمایز الیه پوست و حضور بافت درم
دانهدار در گروه شم میباشد.
زخم سوختگی یکی از مشکالت اساسای
مخل سالمتی افراد است .عفونت زخم-
های سوختگی یکی از پیچیادهتارین
مشااکالتی اساات کااه بیماااران را
گرفتار میکند و مایتواناد موجاب
مر آنها گاردد .همچناین عفوناتِ
اساسیتارین
سوختگی یکی از

مثلفههایی است که میتواناد ناوع
درمان را مشخص ساازد .در نتیجاه
اولین مثلفه مثثر در بهبود زخام
جلاااوگیری از عفونااات از طریااا
استفاده از موضعی و یاا خاوراکی
داروهاای ضاد میکروبای مایباشاد.
مطالعات علمی صورت گرفتاه توساط
 Cetojevic-Siminو همکااارانش در سااال
 2008و  Sreeramuluو همکارانش در سال
 2000خااواص درمااانی ضاادمیکروبی
کمبوچااا را اثبااات نمااودهانااد
(.)15،16
بعد از ایجااد آسایب ،باه خصاوص
صدمه شدید به بافتهاا ،رادیکاال-
هااای آزاد در باادن افاازایش ماای-
یابند .این رادیکالها باع آسیب
بیشتر به بافاتهاای صادمه دیاده
مانند بافتهای اطراف پوست آسایب
دیده میشوند .بر اسااس مطالعاات
 Hallivellو  Gutteridgeدر ساااااال ،1990
 Aruomaدر سااااال  1998و  Postseluevaو
همکارانش در سال  1999مشاخص شاده
است کاه اناواع تروماا از جملاه
سااوختگیهااا ،بااا عاادم تااوازن در
تولید رادیکالهاای آزاد زایاد و
فعالیاااات عملکااااردی سیسااااتم
آنتیاکسیدانی هماراه هساتند (-19
 Yogesh .)17در سال  2003با تیماار
خوراکی موشهای صحرایی به مادت 45
روز بااا چااای تخمیااری کمبوچااا،
افاازایش سیسااتم دفاااعی آنتاای-
اکسیدانی بدن و در نتیجاه خاواص
آنتاایاکساایدانی کمبوچااا را بااه
اثبات رساندند ( .)20همچناین باا
در نررگارفتن یافتاههاای  Sai Ramو
همکااارانش در سااال  2000و  Diptiو
همکاااران در سااال  2003مبناای باار
خااواص آنتاایاکساایدانی نوشاایدنی
تخمیری کمبوچاا در کااهش میازان
اکسیداسیون لیپید و قطعاه قطعاه
شدن  ،)21،22( DNAمیتوان یکای از
علل تسریع التیام زخام در گاروه-
های آزمایشی کمبوچا را به وجاود
خااواص آنتاای اکساایدانی کمبوچااا
مرتبط دانست.
وجااود اسااید گلوکورونیااک ،اسااید
هیالورونیک ،کندروتین ساولفات و
هپارین در کمبوچا ثابت شده است.
اسید گلوکورونیک یکی از مهمترین
متابولیتهای درمانی است کاه بار
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اساس نرر  Cvetkovicو  Markovدر ساال
 ،2002در خاصیت سمزدایای کمبوچاا
اوالت
اد ( .)23از محصا
ایباشا
اهیم ما
سا
فرعی اسید گلوکورونیاک کمبوچاا،
گلوکزآمینها میباشند .گلوکزآمین-
ها یکی از اجازای تشاکیل دهناده
گلیکوزآمینوگلیکانها (شامل اسید
هیالورونیااک ،کراتااان سااولفات،
کندروتین سولفات ،هپاران سولفات
و هپارین) هستند که از ترکیباات
مهم تشکیل دهنده مااتریکس خاار
سااالولی و از عوامااال ماااثثر در
فرایند ترمیم مایباشاند (.)26،27
اکثار گلیکوزآمینوگلیکاانهاا باا
هسااته پروتئیناای جهاات ایجاااد
پروتئوگلیکاانهاا پیوناد کاوواالن
ایجاد میکنند .اسید هیالورونیاک
یااک اسااتثنا اساات کااه در تشااکیل
پروتئوگلیکان شرکت نمیکناد (.)26
در هنگام ایجااد زخام ،ترکیباات
ماااتریکس خااار ساالولی نقااشهااای
کلیدی را در تحریک تکثیر سالولی
و تمایز ،هدایت مهاجرت سالولی و
تنریم پاسخ سلولی بر عهده دارند
( .)27-29بر اساس بررسیهای  Kirkerو
همکارانش در سال  ،2002پوشش ساطح
زخااام توساااط الیاااه هیااادروژل
گلیکوزآمینوگلیکانها باع تسریع
و تقویت بهبود زخم میگاردد (.)30
همین دانشمند و همکارانش در سال
 ،2004تأثیر مثبت استفاده موضاعی
از گلیکوزآمینوگلیکانها روی زخم
را در افاازایش ساارعت اپیتلیااوم
سازی مجادد باه اثباات رسااندند
( .)30بااار اسااااس یافتاااه  Oyaو
همکارانش در ساال  ،1994اساتفاده
خااوراکی ویااا موضااعی کناادروتین
سااولفات دارای اثاارات مثباات در
ترمیم زخمهای سطحی میباشاد (.)31
همچنااین پااس از مطالعااات  Gilbertو
همکارانش در ساال  ،2004هیادروژل
کناادروتین سااولفات بااه عنااوان
جانشااین ماااتریکس خااار ساالولی،
مخزن سیتوکینها و فاکتورهای رشد
و ساختاری جهت مهاجرت فیبروبالست-
ها و ساخت اپیتلیوم ،شناخته شاد
( .)32بهبود ویژگایهاای مااتریکس
تشکیل شده در محال زخام و کااهش
اسکار با استفاده از ژلهای کالژن
بااا اتصاااالت عرضاای کناادروتین-6-

سولفات ،توسط  Marchandو همکاارانش
در سال  1993به اثبات رسید (.)33
 Galvanدر ساااااااااال  1996و  Cenو
همکااارانش در سااال  2000گاازارش
نمودند که هپارین توساط افازایش
گردش خون ماویرگی و کااهش زماان
بهبود زخم مایتواناد التیاام را
تساااریع کناااد ( McPherson )34،35و
همکارانش در ساال  1988نقاش مهام
هپاران ساولفات ( ) HSرا در رشاد
سلول ،تکوین آن و آنژیوژنز مورد
تأییااد قاارار دادنااد ،همچنااین
هپاااران سااولفات را بااه عنااوان
کوفاااکتور ضااروری باارای اتصااال
رسپتور FGF -معرفی نمودناد (.)36
 McCallionو  Fergusonدر سال  1996سطوح
افزایش یافته اساید هیالورونیاک
در ترمیم زخم بدون اساکار جناین
را به اثباات رسااندند ( .)37بار
اساس تحقیقات انجاام شاده توساط
 Foschiو همکااارانش در سااال ،1990
اسید هیالورونیک با هضم رادیکال-
های آزاد ،باع کااهش آسایب باه
بافاات گرانولااه ماای گااردد (.)38
مشاهده پاساخ مثبات در گروههاای
آزمایش کمبوچا میتواند دلیلی بر
تأیید هر یک از ایان یافتاههاای
علمی باشد.
متابولیتهای مهم دیگاری نیاز در
کمبوچا وجود دارند .شواهد علمای
حاکی از درگیر باودن هار یاک از
این متابولیتها بر روند التیاام
زخم میتواند از دیگر علل اثارات
مثبت کمبوچا درتسریع بهبود زخام
سااوختگی در ایاان بررساای باشااد.
کمبوچااا غناای از ویتااامین  Cماای
باشد .استرس متابولیاک ناشای از
فشار جراحت ،نیاز باه ویتاامین C
را افاازایش ماایدهااد و مطالعااات
انجام شاده توساط  Mazzottaدر ساال
 1998نشان داد که غلرت ویتاامینC
در بافت درحال بهبود افزایش مای-
یابد ( .)39بر طب گازارش  Caseyدر
سال  ،2003ویتامین  Cبارای پاساخ
ایمنی بهینه بدن ،میتوز سلولهاا
و مهاجرت منوسیتها به بافت آسیب
دیده ماورد نیااز اسات ( .)40بار
اساس مطالعاتِ  Shepherdدر سال ،2003
اول
اامین  Cدر طا
اذب ویتا
ازایش جا
افا
فاگوسیتوز باکتریها و بافاتهاای
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مرده محل زخم توساط ماکروفاژهاا
باع کنترل عفونت مایگاردد (.)41
یکی دیگر از ویتامینهاای موجاود
در کمبوچا ویتامینهای گروه  Bمی-
باشند .فواید ویتاامینهاای  Bروی
سالمت پوست و ضمائم آن و نیاز در
بهبود زخم باه خاوبی باه اثباات
رساایدهانااد Redriogo .در سااال 2005
اثرات مثبت ویتامینهای  Bکماپلکس
روی فرایناادهای بهبااود زخاام را
تأیید نماود ( Williams .)42در ساال
 2003به بیان اثرات منفی کمباود
ویتامینهای  Bپرداخت .به گفته وی
کمبود ویتاامینهاای  Bدر فرایناد
بهبود زخم تأثیرات منفای برجاای
میگذارد ،زیرا تشکیل آنتیبادی و
فعالیات سالولهاای سافید خاون را
مختل میکند و استعداد عفونی شدن
زخم را افزایش میدهد ( .)43وجاود
اساایدهای آمینااه و پااروتئین در
کمبوچا ثابت شده است .بار اسااس
گازارشهاای  Rubergدر ساال  1984و
 Haydockو همکااارانش در سااال ،1988
کمبود پروتئین باه علات افازایش
مدت زمان فاز التهاب ،مهار فااز
تکثیر شاامل فیبروپالژیاا ،سااخت
پروتئوگلیکااان و کااالژن و نیااز
نااوگرایی و مهااار فاااز بازسااازی
باع به تعوی افتادن بهبود زخم
میگردد ( .)44،45در مطالعاه Peacock
در سال  ،1960تغذیاه رتهاا توساط
رژیم غذایی فاقد پاروتئین باعا
کاهش یکپاارچگی و اساتحکام زخام
نسبت به گروه کنترل گردیاد (.)46
بنابر گازارش  Harrisو  Fraserدر ساال
 ،2002وجود پروتئینها جهت فعاال
سازی ماکروفاژها ،تولید لنفوسیت-
های  Tاختصاصی بارای هار آنتایژن
سیتوتوکسیک و آزادسازی سایتوکین-
ها از جمله فاکتورهای رشد ضروری
می باشد و تمامی ایان ماوارد در
فرآیندهای بهباود زخام اثرگاذار
هستند (.)47
کاهش معنیدار ( )p>0/001ضخامت کال
پوست ،هیپودرم و تعداد فولیکاول-

های مو ،همچنین کاهش غیرمعنیدار
ضخامت الیه کراتینه ،اپیدرم ،قطر
و شفت مو در گروه تجربای  2نسابت
به گروه تجربی  ،1نشان دهنده اثر
مثبتتر تیمار موضعی باا سامبیوز
هموژن کمبوچاا نسابت باه تیماار
موضعی با چای کمبوچاا مایباشاد.
 Zawakiدر سال  1987اثبات کارد کاه
جلوگیری از خشک شدن زخم ساوختگی
باع تسریع در بهبود سوختگی مای-
امبیوز
اتفاده از سا
اردد ( .)48اسا
گا
همااوژن کمبوچااا در تیمااار زخاام
سوختگی ماندگاری بیشتری نسبت به
ریختن چای کمبوچا روی زخم داشات
و در نتیجه مدت زمان بیشتری زخم
را مرطوب نگه میداشت .همچنین به
علت اینکه در فرایند هموژنساازیِ
سمبیوز ،از چای کمبوچا به عنوان
بافر استفاده شاد ،امکاان نفاو
تمامی مواد مفید موجاود در چاای
کمبوچا به عالوه ترکیباات موجاود
در توده ژالتینای باه داخال زخام
امکان پذیر گردید.
با توجه به موارد کار شاده مای-
تااوان نتیجااه گرفاات کااه تجااویز
خوراکی چاای کمبوچاا باه هماراه
استفاده موضعی از چای کمبوچاا و
یااا همزیساات همااوژن کمبوچااا روی
بستر زخم اثرات مفید قابل توجهی
را در تسریع جمع شدگی و التیام،
ترمیم الیههاا و ضامایم پوساتی و
نیز کاهش اسکار بعاد از التیاام
زخمهای ناشی از سوختگیهای شادید
دارد .هاامچنااین اثربخشاای بیشااتر
اسااتعمال موضااعی ساامبیوز همااوژن
کمبوچا ،نسبت به تیمار موضعی با
چای کمبوچا ،مشخص گردید.

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از مسائولین و پرسانل
محترم مجتمع آزمایشگاهی قدردانی
میگردد.
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