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( در Lawsonia inermisبررسی ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك عصاره الكلی حنا )

 التيام آسيب جلدي تجربی ایجاد شده در پوست ماهی 

 (Labidochromis caeruleusماكرو ) 

 شادی افتخار معنوی، دزفولیزهرا طوالبی  ،دکتر رحیم پیغان ،*آناهیتا رضائی

*a.rezaie@scu.ac.ir 

 
دانشگاه شهيد چمران اهواز ،دانشکده دامپزشکي  

 9313 خرداد تاريخ پذيرش:   9319 بهمنتاريخ دريافت: 
 

 چكيده
توجه به وجود ترکیبات با  باشد.می Lawsonia inermis علمی حنا با نام طب سنتی،ر گیاهان داروئی شناخته شده دز یکی ا

نقش و ی تریپسین هارکنندهم رمیم زخم،، تالتهابیضد  جمله خاصیت ضد میکروبی، خواص فراوانی از ی این گیاه،ها د در برگموجو
التیام زخم د ( در رونحنا و نمکی طبیعی )یرگذاری دو مادهتأثین مطالعه با هدف بررسی  ا آنتی اکسیدانی برای آن گزارش شده است.

اهی مقطعه  45د عداتکار برای این ی پشتی( انجام شد.میلی لیتر زیر باله 20/2تزریق آنزیم تریپسین )و  تجربی ناشی از برداشتن فلس
 00-04دمای ر اهیان تحت شرایط آزمایشگاهی دم وزن به سه گروه هجده تایی تقسیم شدند.  4/4±44/2آکواریومی ماکرو با میانگین 

های مختلف قرار گرفتند. قیقه در حمامد 02ت ماهیان به مد 6و  5، 0روزهای ر ضایعه، دگراد نگهداری شدند. پس از ایجاد  یسانترجه د
ای حمام گروه شاهد بدون استفاده از هیچ مادهو  %4/2حنا با رقت ی الکلی  ر عصارهروه حنا دگ %،0ت غلظا آب نمک بر گروه نمک د

فاصله یک هفته، به روش نخاعی کردن کشته شده و از محل زخم نمونه ها در طی سه مرحله نمونه برداری، هرکدام به ماهی داده شدند.
 بود کمتر شدهبسیار  یگردگروه و دوم نسبت به د حنا در هفتهگروه ر رنگ محل زخم در ماکروسکوپی، تغیی از لحاظ بافتی گرفته شد.

نشان داد که در هفته دوم  میکروسکوپی نیزگروه نمک و حنا وجود نداشت. نتایج و در زخم دز ی سوم آثاری ا ر هفتهیت دو در نها
 رسد اثرمی ه نظربهای التهابی در محل ضایعه گردید. پس از ایجاد زخم، عصاره الکلی حنا بیش از نمک باعث کاهش تجمع سلول

که این حالت در  دی پوستی هم جلوگیری نمای یهثانوی ها و عفونتصدمات ز تواند ا ی، مگذاری حنا بر متوقف کردن روند التهاب شدید
 تر و موثرتری از حمام نمک دخیل بوده است. یعسرهای جلدی به طور ترمیم زخم

 
 اکرو، حمام نمکمماهی  ی الکلی، حنا،عصاره ترمیم،:كليديلغات 

نويسنده مسئول*
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 مقدمه
شایع است و عوامل زیادی  یان بسیارهای پوستی در ماهزخم

سی، انگلی، آفتاب های باکتریایی، ویروجمله عفونت از
سوختگی، جراحات ناشی از ادوات صید و پرندگان شکاری، 

چرب و  یدتیامین و اس شیمیایی، کمبود های یتمسموم
گردند )پاپی  یها م موجب ایجاد آن C وA  های یتامینکمبود و

-برخی از این عوامل با آزاد کردن آنزیم .(9831 همکاران، و

ها گردند. برخی از انگلیهای پروتئازی باعث آسیب بیشتری م
های پروتئولیتیک در هنگام اتصال به پوست با رها سازی آنزیم

نمایند. از آنجایی که بافت جلدی و زیر جلدی را تخریب می
ماهیان در محیط آب زندگی نموده و در تماس مداوم با عوامل 

باشد لذا ترمیم سریع جراحات جلدی مختلف موجود در آن می
باشد. لذا تاکنون ل مختلف امری ضروری میحاصل از عوام

تحقیقات متعددی در خصوص عوامل تحریک و تسریع کننده 
-به منظور ایجاد زخم تجربی راهترمیم صورت پذیرفته است. 

ها، استفاده از های متفاوتی وجود دارد، یکی از این راه
تریپسین . باشد های پروتئولیتیک ازجمله تریپسین می آنزیم

گردد  یاپیدرم م 9و افزایش تکثیر پوست، التهاب باعث زخم
(Meyer-Hoffert et al., 2004.) 

از خانواده  Lawsonia inermis یگیاه حنا با نام علم      
متر است که در نواحی  6-7ای به طول حنا به صورت درختچه

 یستانکرمان و س یها این گیاه در استان .روید یگرمسیری م
این گیاه  یها برگ .شود یکاشته م بلوچستان بومی شده و

بار برداشت و پس از  2-8مورد استفاده بوده که معموالً سالی 
عالوه بر رنگ کردن  .شود یکردن وارد بازار م یابخشک و آس
خواص درمانی دارای  انسان، چوب، پشم و چرم یپوست و مو

های اگزما، رفع جوش و درمان جزامباشد. میفراوانی  یو پزشک
، رویاندن موی سر، رفع خارش ها یبهبود سوختگ دهان،

ی از ضد تومورو  ، ضد قارچییاییضد باکترات پوست، اثر
 Rajwar 9831 فتاحی و همکاران،باشند )خواص این گیاه می

& Khatri, 2011; یارگیاه بس ینموجود در ا مؤثر(. ترکیبات 
، 2ها، فالونوئیدهاها، پروتئینکربوهیدرات متعددند و شامل:

                                                           
1
 Hyperproliferation 

2
 flavonoids 

، کوئینون، 4، ترکیبات فنولی، آلکالوئیدها، ترپنوئیدها8ها تانن
 Chaudhary) چرب است یدهایو اس 6هازانتونگ ،5هاکومارین

et al., 2010; Rajwar & Khatri, 2011)ی برگ. عصاره-

نماید به بیوتیک طبیعی عمل میهای حنا به عنوان آنتی
ها را از بین برده ریای از باکتتواند گروه گستردهطوری که می

اثرات جانبی یا مقاومت باکتریایی ایجاد نماید  که  ینابدون 
(Muhammad & Muhammad, 2005;  Merdaw, 

2009; Santhanamari et al., 2011).  در تحقیق دیگری
ای به نام های حنا با داشتن مادهخاصیت ضد قارچی برگ

 Muhammad) نفتوتیازول به اثبات رسیده است

&Muhammad, 2005; Brahmeshwari et al., 2012 .)
-های گوارشی رت نیز موثر میی حنا در بهبود زخمعصاره

ی کلروفرمی صارهع ر زخم ایجاد شده توسط آسپیرین،د باشد،
است و نیز  ها شدهای در زخمحنا باعث کاهش قابل مالحظه

 ازچشمگیری لکلی و کلروفرمی نیز به طور ا ی آبی،عصاره
 ,.Goswami et alاست )کرده  کم معده میزان ترشح اسید

ی موضعی از (. در ترمیم زخم جلدی تجربی رت استفاده2011
است و نیز ی حنا مؤثرتر از مصرف خوراکی آن بوده عصاره
یرگذاری تأثها مقایسه با سایر عصارهر ی اتانولی دعصاره

 (.Sakarkar et al., 2004) بیشتری داشته است
های طبیعی است که کننده ینمک طعام از ضدعفون     
ماهی مورد استفاده  های یماریدرمان خارجی ب یها برا سال
پوستی به اثبات  یها آن در بهبود زخمتأثیر  گرفته است و قرار

های خارجی و رسیده است، به عالوه این ماده علیه برخی انگل
 ل استفاده استباکتریایی سطح بدن و آبشش قاب یها عفونت
 (.9831 همکاران،و )پاپی 
زخم سالک  ی حنا بر بخشی عصاره که اثر  ینبا توجه به ا      

 تأثیر ( و9837موش سوری در ایران توسط بافقی و همکاران )
به Nithya (2199 )ها توسط  زخم تجربی رت این گیاه بر

ن بخشی این گیاه بر روی آبزیا که اثر  ینو ااثبات رسیده است 
مورد مطالعه قرار نگرفته بود، این سؤال برای محققین 

                                                           
3
 tannins 

4
 terpenoids 

5
 coumarins 

6
 xanthones 
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ی الکلی حنا  آمده است که آیا عصاره به وجود ی حاضر مطالعه
آسیب جلدی روند التیام  از نمک را در ترتأثیری بهتر و سریع

بر این اساس تأثیر دو ماده طبیعی نمک و باشد؟  ماهی دارا می
زیم تریپسین در محل حنا بر روی زخم تجربی توسط تزریق آن

ی کنده شده ماهی از نظر ماکروسکوپیک و ها فلس
 میکروسکوپیک مقایسه گردید.

 
 مواد و روش كار

، با به ظاهر سالم 7قطعه ماهی آکواریومی ماکرو 54تعداد 
های ماهیان از یکی از فروشگاه  5/5±55/1 وزنمیانگین 

 . آکواریومی خریداری شده و به آزمایشگاه منتقل گردید
ی حنا، تهیه و  برگ آسیاب شده گرم 811ابتدا به میزان      
عصاره گیری به  درجه حل و  31اتانول میلی لیتر  9511 در 

ی بدست آمده با  سپس عصاره .انجام گرفت 3روش خیساندن
در نهایت  دستگاه تقطیر درخال، تغلیظ و فرآوری گردید و

یک میلی بدست آمد. سپس ی غلیظ  عصارهمیلی لیتر  911
ساعت در انکوباتور  24ی بدست آمده، به مدت  عصارهلیتر از 

ی خشک آن محاسبه  مادهدرجه قرار گرفت و میزان  87
 مؤثرهی  مادهمیلی گرم  81گردید. در هر میلی لیتر از آن 

تا زمان استفاده در  )خشک( وجود داشت. عصاره بدست آمده 
 .شددمای یخچال نگهداری 

ی گل  شرایط کنترل شده، توسط عصاره ها تحت ماهی     
وری بیهوش  درصد به روش غوطه 15/1میخک با رقت 

ثانیه به طول انجامید و  81بیهوشی کامل حدود  .گردیدند
ی  های زیر باله سپس توسط اسکالپل استریل تعدادی از فلس

در سمت راست سانتی متری  9×9ی  منطقهدر یک  پشتی 
درصد  5/1ول آنزیمی تریپسین ها برداشته شد و محل بدن آن

با سرنگ میلی لیتر  12/1پوستی به میزان  به صورت زیر
تزریق آنزیم  انسولینی در محل بدون فلس تزریق گردید.

تریپسین بالفاصله بعد از برداشت فلس هر ماهی صورت 
 .گرفت یم

                                                           
7
 Labidochromis caeruleus 

8
 maceration 

تحت  یا قطعه 93به صورت تصادفی به سه گروه ها ماهی     
د، نمک و حنا دسته بندی و در های شاهعنوان گروه

های جداگانه تحت شرایط یکسان از نظر تغذیه، نور،  آکواریوم
ی آزمایش  درجه حرارت و هوادهی قرار گرفتند. در طول دوره

ای کنترل گردید و دمای آب به صورت روزانه با دماسنج جیوه
گراد حفظ گردید و  ی سانتی درجه 22-25توسط هیتر در 
روز بعد از  6و  4، 2ا هوادهی انجام شد. توسط بیوفیلتره

های گروه نمک به روش حمام  ، ماهیتریپسین تزریق آنزیم
دقیقه قرار گرفتند و  91دادن در آب نمک یک درصد به مدت 

ی الکلی  های گروه حنا نیز به روش حمام دادن در عصاره ماهی
 دقیقه حمام داده شدند. 91درصد به مدت  5/1حنا با رقت 

 شاهد تحت درمان قرار نگرفتند.گروه 
بهبود زخم به مدت یک هفته از لحاظ مورفولوژیک مورد      

حمام دادن و  فرآیندیک هفته پس از اتمام  توجه قرار گرفت.
، کار نمونه برداری از پوست آسیب ماکروسکوپیک زخمبررسی 
گردید و نمونه جهت آزمایشات میکروسکوپیک انجام دیده 
ی یک هفته و در هر بار  ، هرکدام به فاصلهلهمرح 8در  برداری

های هر سه گروه شاهد، نمک و حنا به طور  قطعه از ماهی 6
تصادفی انتخاب شدند و به طور جداگانه توسط محلول 

بیهوشی  .درصد بیهوش گردیدند 9/1فنوکسی اتانول با رقت 
سپس توسط اسکالپل  دقیقه به طول انجامید. دوکامل حدود 
های بافتی با ابعاد ی زخم ایجاد شده، قطعه ناحیهاستریل از 

ی  متر، به طوری که اپیدرم، درم و الیه سانتی 5/1 × 5/1
سمت دیگر بدن  در نازکی از عضله نیز برداشته شد، این کار

ها به طور  کدام از نمونه هر و که سالم بود نیز انجام گردید
ها حداقل  فیکس گردید، نمونه درصد 91فرمالین  جداگانه در

پس از طی  قرار گرفتند. فیکساتیوساعت در محلول  43
ها،  های پارافینی از نمونه ی بلوک مراحل آماده سازی و تهیه

میکرون توسط میکروتوم تهیه و پس  5 هایی به ضخامت برش
ائوزین رنگ  روش هماتوکسیلین و همراحل معمول بانجام از 

به  .ار گرفتندو مورد بررسی میکروسکوپیک قر آمیزی شدند
شان میکروسکوپی با بزرگنمایی  5منظور بررسی نیمه کمی 

 عدم مشاهده پارامترمورد بررسی قرار گرفتند. در صورت  41
%  مقاطع مورد 25(؛ مشاهده در کمتر از -مورد نظر، منفی )
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% مقاطع مورد بررسی 75% تا 25، یک مثبت )+(؛ بین  بررسی
میزان  سه مثبت )+++( قلمداد و بیشتر از این   دو مثبت )++(

 (.9838)شاهسونی و همکاران، گردید 
 

 نتایج 
بر اساس مشاهدات ماکروسکوپیک پس از تزریق، تغییر رنگ 
قرمز تا صورتی در محل دیده شد. این تغییر رنگ در گروه 
شاهد از شدت بیشتری برخوردار بود و سپس در گروه نمک و 

(. در 9ردید )تصویر با شدت کمتر در گروه حنا مشاهده گ
هفته دوم نیز تغییرات ماکروسکوپیک زخم مشابه هفته اول 
بود و در گروه شاهد دیرترین و در گروه دریافت کننده حنا 

(. در هفته سوم گروه 2شد )تصویر  تیرؤترین ترمیم سریع
در گروه شاهد  که یحالحنا و نمک بهبودی را نشان دادند در 

تزریق آنزیم وجود داشت )تصویر همچنان آثار آسیب در محل 
8 .) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 

 

 

 : نماي ماكروسكوپيك آسيب ايجاد شده توسط تزريق تريپسين در هفته اول. به اختالف قابل مشاهده در رنگ و1تصوير 

 وجه شود.زخم )پيكان( بين سه گروه مختلف شاهد، دريافت كننده نمك و دريافت كننده حنا ت اندازه               

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 : نماي ماكروسكوپيك آسيب ايجاد شده توسط تزريق تريپسين در هفته دوم. به اختالف قابل مشاهده در رنگ و 2تصوير 

 اندازه زخم )پيكان( بين سه گروه مختلف شاهد، دريافت كننده نمك و دريافت كننده حنا توجه شود.
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به عدم وجود جاي تزريق در گروه                             سيب ايجاد شده توسط تزريق تريپسين در هفته سوم.: نماي ماكروسكوپيك آ3تصوير 

 دريافت كننده نمك و حنا و مشاهده محل تزريق در گروه شاهد )پيكان( توجه شود.

یک هفته پس از تزریق تریپسین در گروه شاهد، خونریزی در 
روی سطح اپیدرم مشاهده های کنده شده و بر محل فلس

های التهابی در زیر اپیدرم گردید. همچنین نفوذ متوسط سلول
جات عضالنی جات عضالنی مشاهده شد. دستهالی دستهو البه

ها عضالت به شدند و در این محل در محل تزریق دچار نکروز
صورت هیالینی، شفاف، ائوزونوفیلیک و فاقد تخطط عرضی 

های التهابی احاطه گردیدند لولمشاهده شده که توسط س
 (.4)تصویر 

جات حنا، تغییرات مذکور در دسته ماهیان گروه نمک ور د     
ها میزان این گروهر عضالنی مشابه گروه شاهد بود ولی د

خونریزی کمتری مشاهده شد و بافت همبند بیشتری تشکیل 
ی حنا میزان  کنندهدریافت  انیدر ماه(. 5گردید )تصویر 

دیگر مشاهده  دو گروهبا  سهیدر مقای التهابی کمتری ها سلول
(. نتایج حاصل از بررسی نیمه کمی مقاطع 6شد )تصویر 

  نشان داده شده است. 9پوستی در هفته اول در جدول 

 

 
 : نتايج بررسي نيمه كمي پارامترهاي مختلف در سه گروه مورد مطالعه در هفته اول.1جدول 

 شاهد گروه حمام نمك حمام حنا

 هاگروه                    

 

 پارامترها

 پرخونی + + -

 خونریزی ++ + +

 های التهابیسلول نفوذ ++ ++ +

 عضالنی نکروز ++ ++ ++

 های همبندیسلول تکثیر + ++ ++

 مثبت )++( میزان  دهنده عدم مشاهده پارامتر، یک مثبت )+( بیانگر میزان خفیف، دو ( نشان-* منفی )                   

 .  باشدمتوسط و سه مثبت )+++( بیانگر میزان شدید می                    
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 هاي: پوست، گروه شاهد در هفته اول. به دژنرسانس سلول4تصوير 

هاي التهابي در زير عضالني )پيكان(، پرخوني همراه با نفوذ سلول

 ين و ائوزين(. آميزي هماتوكسيلمخاط توجه شود )رنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي نمك در هفته اول. به : پوست، گروه دريافت كننده5تصوير 
هاي عضالني )پيكان( همراه با ائوزينوفيليك دژنرسانس سلول

 آميزي هماتوكسيلين و ائوزين(. ها توجه شود )رنگشدن آن

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ي حنا در هفته اول. بهپوست، گروه دريافت كننده: 6ير تصو

 و تغييرات (هاي عضالني )ستاره مشكيدژنرسانس سلول

 شود هاي سالم )ستاره سفيد( توجهها در مقايسه با سلولآن

 آميزي هماتوكسيلين و ائوزين(.)رنگ

ای به تک هسته التهابی یها دوم نفوذ سلول ی در هفته
 درمیجات عضالنی درم و اپ الی دستهدر البه ویژه ماکروفاژها

 نیهمچنین پرخونی عروق موجود در ا ،خورد یم به چشم
گیری ی شکلیمراحل ابتدا .(7)تصویر  گردید تیرو زینواحی ن

بقایای  .(3)تصویر  بافت پوششی دیده شد ریها در ز فلس
شده همچنان در محل تزریق  جات عضالنی نکروز دسته

تر از سازمان یافته و بلندتر هادر گروه حنا، فلس مشاهده شد.
همچنین به میزان قابل توجهی از تعداد  و بود هاگروه ریسا

جات عضالنی  دسته نی، درم و بدرمیالتهابی در اپ یها سلول
نتایج حاصل از بررسی نیمه کمی  .(1)تصویر  کاسته شده بود

 نشان داده شده است. 2مقاطع بافتی در هفته دوم در جدول 
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 : نتايج بررسي نيمه كمي پارامترهاي مختلف در سه گروه مورد مطالعه در هفته دوم.2جدول 

گروه دريافت 

 ي حنانندهك

گروه دريافت 

 ي نمككننده
 گروه شاهد

 هاگروه                       

 

 پارامترها

 پرخونی + + -

 خونریزی - - -

 های التهابینفوذ سلول +++ ++ +

 نکروز عضالنی ++ + +

 ی همبندیها سلول یرتکث + ++ ++

 متر، یک مثبت )+( بیانگر میزان خفیف، دو مثبت )++( میزان دهنده عدم مشاهده پاران ( نشا-* منفی )                  

 باشد. متوسط و سه مثبت )+++( بیانگر میزان شدید می                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

هاي : پوست، گروه شاهد در هفته دوم. به نفوذ سلول7تصوير 

ي آميزمخاط )ستاره( توجه شود )رنگر التهابي در زي

 هماتوكسيلين و ائوزين(. 

 

 

 

 

 

 

 

ي نمك در هفته دوم. به : پوست، گروه دريافت كننده8ر تصوي

شدن هاي التهابي و پرخوني همراه با تشكيل نفوذ سلول

آميزي هماتوكسيلين و فلس توجه شود )رنگ

 ائوزين(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي حنا در هفته دوم. به عدم پوست، گروه دريافت كننده: 9تصوير 

ها هاي التهابي همراه با تشكيل كامل فلساهده سلولمش

 آميزي هماتوكسيلين و ائوزين(. توجه شود )رنگ

 

 در درمی التهابی ها سلولهمچنان  قیاز تزرسه هفته پس 
(. 91)تصویر  خوردند یمهای عضالنی به چشم الی رشتهو البه

های عضالنی همراه با شکل رشته ترمیمو حنا نمک  در گروه
و  بودقابل توجه  جات دستهاین  همبند در اطرافی بافت گیر

دادند )تصویر  نشان را خودی عیساختار طب زین و درم درمیاپ
(. نتایج بررسی نیمه کمی مقاطع بافتی در هفته سوم 92و  99

 نشان داده شده است. 8در جدول 
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 العه در هفته سوم.: نتايج بررسي نيمه كمي پارامترهاي مختلف در سه گروه مورد مط3جدول 

 گروه شاهد حمام نمك حمام حنا

 هاگروه           

 

 پارامترها

 پرخونی - - -

 خونریزی - - -

 های التهابیسلول نفوذ ++ ++ +

 عضالنی نکروز - - -

 های همبندیسلول تکثیر ++ ++ +++

-خفیف، دو مثبت )++( میزان متوسط و سه مثبت )+++( بیانگر میزان شدید می دهنده عدم مشاهده پارامتر، یک مثبت )+( بیانگر میزانن ( نشا-* منفی )

 باشد. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

هاي : پوست، گروه شاهد در هفته سوم. همچنان نفوذ سلول11صوير ت

مخاط )ستاره( پس از گذشت سه هفته به چشم ر التهابي در زي

 آميزي هماتوكسيلين و ائوزين(.خورد )رنگمي

 

 

 

 

 

 

 

ي نمك در هفته سوم. به عدم : پوست، گروه دريافت كننده11ر تصوي

هاي التهابي همراه با تكميل شدن فلس توجه شود وجود سلول

 آميزي هماتوكسيلين و ائوزين(.)رنگ

 

 

 

 

 

 

 

 م مشاهده ي حنا در هفته سوم. به عدپوست، گروه دريافت كننده: 12تصوير                                               

 آميزيهاي عضالني نرمال توجه شود )رنگهاي التهابي و سلولسلول                                                         

 هماتوكسيلين و ائوزين(.                                                                     
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 بحث 
در تمام  باًیتقرسترده، گر های پروتئولیتیک به طوآنزیم

ها وجود دارد. در بسیاری از گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم
ها حوادثی از قبیل التهاب، مرگ سلولی، انعقاد خون و سلول

-ها کاتالیز میها توسط این آنزیممسیرهای پردازش هورمون

ها افزایش گردند، ولی وقتی شرایطی فراهم گردد که غلظت آن
های شدید سلولی گردیده و به همین دلیل آسیبیابد باعث 
ها نیاز به کنترل دارد. از طرف دیگر در برخی از فعالیت آن

جهت پیشرفت آسیب  ها بههای انگلی، این آنزیمآلودگی
شود. در این تحقیق با کندن فلس و توسط انگل ترشح می

تزریق تریپسین برای اولین بار یک مدل تجربی مناسب برای 
جلدی طراحی گردید که  بررسی ماکروسکوپیک و  آسیب

میکروسکوپیک این مورد را تایید نمود. در این مطالعه با تزریق 
ها کنده شده نکروز عضالنی ایجاد تریپسین در محلی که فلس

های التهابی همراه گردید. شد که با نفوذ گسترده سلول
ش ی موضعی از تریپسین بر روی پوست بدون موی مواستفاده

سوری را باعث پرولیفراسیون اپیدرمی، آکانتوز و التهاب با نفوذ 
ها معرفی ها و به طور کمتری گرانولوسیتزیاد لنفوسیت

-Meyerخوانی دارد )نمودند که با مشاهدات این تحقیق هم

Hoffert et al.,2004 .) 
های پروتئولیتیک که انواع مختلفی از آنزیمبا توجه به این 

اثر بخشی ا ههر گیاه نیز بر نوع خاصی از این آنزیموجود دارد، 
ی دارد. گیاه حنا جز آن دسته از گیاهانی بوده که مهارکننده

ها از این ی میکروبباشند و علیه حملهقوی تریپسین می
(. در ,.Padul et al 2012کند )اش استفاده میسیستم دفاعی

برای شروع این مطالعه پس از تزریق و ایجاد شرایط تجربی 
-فرایند التهابی که به طور طبیعی در صدمات جلدی رخ می

ی حنا استفاده گردید. بر دهد از حمام کوتاه مدت عصاره
هفته پس از  2اساس نتایج ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک، 

تزریق، در گروه حنا بهبودی قابل توجهی در روند التیام زخم 
های زان نفوذ سلولمشاهده گردید. این عصاره باعث کاهش می

های عضالنی و همچنین تسریع در التهابی و دژنرسانس سلول
روند تشکیل فلس شده است. با توجه به خاصیت ضدپروتئازی 

ها که به دنبال این گیاه روند آسیب سلولی و مرگ سلول

التهاب شدید توسط تریپسین ایجاد شده را کاهش داده است. 
-ی قوی تریپسین میکنندهمهار ی الکلی حناهمچنین عصاره

ی هیدروالکلی حنا عصاره (.Rajwar & Khatri, 2011)د باش
 ریتأثاین  و تری داردقوی اثر التهاب نیزد نسبت به داروهای ض

 ,.Chaudhary et alباشد )می به صورت وابسته به دوز

به های حنا، ی برگترکیبات زیاد موجود در عصاره .(2010
نفتاکوئینون استخراج شده  4و  9کسی هیدرو-2ی ماده ژهیو

التهابی، ضد درد و د میزان قابل توجهی موجب خاصیت ضبه 
 ی(. عصارهChaudhary et al., 2010گردد )ضد تب می

هیدروالکلی حنا بر روی ترمیم زخم تجربی موش صحرائی نیز 
ی آن انقباض زخم و افزایش آزمایش گردیده است که نتیجه

ی گوشتی بوده و در مطالعات هیستولوژی نیز زیاد بافت جوانه
ها و نفوذ جات کالژن، افزایش فیبروبالستیابی دستهسازمان

های کنترل های التهابی در مقایسه با گروهتعداد کم سلول
ی (. در مطالعهChaudhary et al., 2010مشاهده گردید )

ی حنا به ( مشخص شد که عصاره9837بافقی و همکاران )
های ی زخمتواند در کاهش اندازهابسته به دوز میصورت و

ی  در مطالعهایجاد شده توسط لشمانیا )سالک( اثر گذار باشد. 
یک غلظت آزمایش گردید و اظهار  حنا دراز  حاضر استفاده
تا ی پوست ماهی بر رواثر بخشی آن  که  نیبا انظر در رابطه 

 که  نیابه  هبا توجیابد صورت نپذیرفت.  یمغلظتی افزایش  چه
ی ترمیم پوست آبزیان با حنا گزارشی یافت نشد، ولی  ینهدر زم

یم از ترمیج بدست آمده با نتاین مطالعه در انتایج حاصله 
 ی دارد. خوانهمیوانات، ح یرحنا در ساپوست با 

در این تحقیق از حمام کوتاه مدت نمک به عنوان کنترل 
های ساس بررسیدر این گروه نیز بر ا مثبت استفاده شد.

روز ترمیم  29ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک پس از گذشت 
( مشاهده 9831) و همکارانکامل صورت گرفت. پاپی  به طور

انجام و یایی در کپور دریجاد زخم از اپس  روز 23 نمودند که
همبند در  بافتی مختلف باعث تشکیل ها رقتنمک با  حمام

ی  صدمهکه  محل زخم شده و فیبرهای کوچک عضالنی
ین مطالعه سه هفته پس در ا. دکمتری دیده بودند، ترمیم شدن

یعی ساختار طب و درم، اپیدرم و حنانمک  در گروهیق از تزر
 بلندتر و سازمان ها فلسحنا  در گروهی دادند ول نشان را خود
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کمتر از ی التهابی نیز ها سلولیزان و م، ها گروه یراز سا تریافته
 .بود ها گروه یرسا

تاکنون مطالعات متفاوتی جهت یافتن عاملی که روند 
ترمیم را در آبزیان تسریع کند صورت گرفته است. بلوچ و 

( دریافتند حمام دراز مدت سولفات روی با 9831همکاران )
های جلدی ماهی تشکیل بافت همبند در روند التیام زخم

. شاهسونی و همکاران تمثبت داشته اس ریتأثکپور معمولی 
( دریافتند فنی توئین سدیم در افزایش میزان کالژن و 9838)

ها و تحریک روند تشکیل عروق جدید افزایش فیبروبالست
باشد. بر اساس جستجوهای صورت گرفته تاکنون موثر می

ای مبنی بر اثربخشی حنا در آبزیان صورت نگرفته و به مطالعه
-مینه میمقاله حاضر این اولین تحقیق در این ز نیمؤلفزعم 

باشد که با روش تجربی جدیدی صورت پذیرفته است. در این 
مطالعه کندن فلس باعث آسیب فیزیکی گردید و تزریق 

ی عضالنی و نکروزکننده التهاب زای تریپسین به عنوان ماده
ی الکلی  عصارهاستفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که 

و ی فیزیکی هایع آسیبو تسری در بهبودتواند  یمحنا 
این اثر  باشد کهسزایی داشته  اثر بهیمیایی ماهی آکواریومی ش

باشد و نسبت به نمک روند التهاب می از کاهشبخشی ناشی 
 گردد. یمزمان کمتری باعث ترمیم زخم  در مدت

 
 تشكر و قدردانی

انجام گردیده و  9819این تحقیق در غالب پژوهانه سال 
مراتب قدردانی خود را از معاون بدین وسیله نویسندگان مقاله 

محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز جهت حمایت 
دارند. همچنین از آقا و خانم مالی این طرح تحقیقاتی ابراز می

بهداروند و خانم کیانی که در آزمایشگاه پاتولوژی و 
فارماکولوژی کمال همکاری را داشتند،  تشکر و سپاسگزاری 

 .شود یم
 

  منابع
. بررسی بالینی 1389م.،  ،يو ملك .دشاهسوني،  لوچ، ا.ب

و آسیب شناسی حمام درازمدت سولفات روی بر التیام 

 Cyprinus)ضایعات جلدی درماهی کپور معمولی )
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Abstract 

One of the well-known herbal drugs is henna (Lawsonia inermis). According to the components in henna, 

several beneficial properties (i.e., antimicrobial, anti-inflammation, wound healing, trypsin inhibitory and 

antioxidant) have been reported. The present study was designed to investigate the effects of two natural 

substances (sodium chloride and henna extract) on experimental skin lesion due to pulling out scales and 

trypsin injection (0/02 ml, beneath dorsal fin). For this purpose, 54 fish in weight 5/5±0/55 of were divided 

to 3 groups, with eighteen fish in each group. Fishes were placed in laboratory condition in 22-25 ˚C. Two, 

four and six days after induction of skin injury, fishes were treated with different agents for 10 minutes. First 

group was treated in salt water 1%, second group in henna extract 0.5% and the control group without any 

additives. The fish were sampled weekly, 3 times by sampling from the wound. Macroscopic examination 

showed that color changes of wound place decreased in henna group in comparison with that other groups. In 

third week of healing, normal appearance of skin were seen in most of fishes in henna and salt groups. 

Microscopic study revealed a decrease in inflammatory cells infiltration in henna group second week after 

induction of skin injury. It seems that henna by decreasing inflammatory process, can also prevent skin 

damage and secondary infections that can help faster and more effective on wound healing than salt bath in 

fish. 
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