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 HUSEINI_FALLAH@yahoo.comپست الكترونيك:
  

  چكيده
يون نقش مهمي در مقاومت اتبرون سلولي گلوت ت درون سلولي وظمطالعات جديد حاكي از آن است كه غل      

سلول  ,ت باالي گلوتاتيون خارج سلوليظگزارش شده است كه غل دارد.مسموميت با عامل خردل  سلول در برابر
هايي كه غلظت گلوتاتيون درون سلولي آنها كاهش سلول كند وعامل خردل محافظت ميبا ر برابر مسموميت را د

كاهش درون موجب  عامل خردل با مسموميتدارند. همچنين يابد در برابر مسموميت عامل خردل مقاومت كمتري 
آنتي خواص علت دارا بودن به (Bee pollen) گرده گلمطالعه عصاره اين  در شود.سلولي گلوتاتيون مي

عصاره  بيوتيكي و ضد التهابي و افزايش غلظت گلوتاتيون سلولي وآنتيتسريع كننده ترميم زخم،  ،اكسيدان
تسريع كننده  ،دفع كننده بافت نكروز ،ضد درد و التهاب ،به دليل خواص ضد ميكروبي (Aloe vera) صبر زرد

ناشي از  پوستي جراحت اكسيداني جهت پيشگيري و درمانآنتيتقويت سيستم ايمني بدن وخواص  ،ترميم زخم
خردل گوگردي در ايزوپروپيل الكل روي  درصد 10ميكروليتر از محلول  20مقدار  شد. انتخابگوگردي  تأثير خردل

 دو نوبت در روز روز 20و به مدت  دقيقه محل آلودگي شستشو 5، بعد از استعمال پوست عاري از موي خوكچه
سطح م پايه دارو (دارونما)، كرم سيلورسولفاديازين، كرم گرده گل و كرم صبر زرد درمان شدند. كر توسط
ي در نظر گرفته گيري و كاهش سطح جراحت بعنوان مالك بهبوداندازه 30و 25، 10بافتي را در روزهاي  تخريب

مقايسه با  درگرده گل رم كسطح جراحت در گروه درمان شده با  وسعت آزمايش حاكي از آن است كه نتايج شد.
 )>0001/0Pداري (طور معنيه بو كرم صبر زرد  سيلورسولفاديازين با كرم پايه دارو، كرم درمان شده گروه

هاي گرده حاوي با استفاده از كرم ،تكميليهاي مثبت اين تحقيق آزمايش نتايجبا توجه به  كاهش يافته است.
 ازدرصد مواد موثره و همچنين تهيه كرم تركيبي  مؤثرترينت گوناگون عصاره الكلي براي شناخ درصدهاي

و  گوگردي خردل تأثيرناشي از  پوستي جراحت مشاهده اثرات آن در پيشگيري از وآبي و الكلي گرده  عصاره
  شود.پيشنهاد ميها همچنين سوختگي

  خردل گوگردي، گرده گل، صبر زرد, جراحت پوستي گل واژگان:
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 مقدمه
زا بوده كه به دليل يك ماده تاول وگرديگ خردل      

تكنولوژي ساده توليد، ارزان بودن و كارآيي موثر 
باشد. با آن عليه نيروهاي رزمي مورد توجه مي

اي كه وجود پيشرفت علوم پزشكي تاكنون ماده
در مصرف باليني عوارض ناشي از مسموميت  بتواند

ت با اين عامل درمان يا كاهش دهد شناخته نشده اس
و ديگر  DNA]. اگر چه پيوند عامل خردل با 1،2[

تركيبات سلولي عامل اصلي مرگ سلولي شناخته 
شده است ولي نتايج تحقيقات جديد حاكي از آن است 

اي در كه غلظت گلوتاتيون سلولي نيز نقش عمده
محافظت سلول در برابر مسموميت با عامل خردل 

 تأثير ازهاي آزاد ايجاد شده ناشي راديكال دارد.
هاي آنتيافزايش فعاليت آنزيم موجبعامل خردل 

تاتيون ميواكسيد گلو يد پپراكسيداسيون لي ,اكسيدان
مي ناشي از ساختالالت متابوليبه عالوه  .]5،4،3[ شود

مسموميت با عامل در  هاي آزاديكالدراو اثر توليد 
در اين  .]7،6[ باشدمي در ايجاد تاول نيز مؤثر خردل
كه مهار اثر راديكال آزاد و گزارش شده است رابطه 

افزايش غلظت گلوتاتيون درون يا برون سلولي 
مقاومت سلول را در برابر عامل خردل افزايش مي

   .]8-11[ دهد
در اين طرح اثر عصاره گرده گل و ژل صبر زرد      

در ترميم و بهبودي جراحت ناشي از اثر خردل 
علت دارا بودن گوگردي بررسي شد. گرده گل به 

تواند مي  caffeic acidاكسيداني از جملهتركيبات آنتي
را خنثي و از توليد آنها پيشگيري  آزاد هايراديكال

نمايد و با تأثير بر واكنشهاي درون سلولي غلظت 
]. ژل صبرزرد نيز 12-17گلوتاتيون را افزايش دهد [

به دليل خواص ضد ميكروبي، ضد التهابي، كاهش 
اكسيدان با سريع در ترميم و به عنوان آنتيدرد و ت

] احتماالً بتواند در 18-24تقويت سيستم ايمني بدن [
ترميم و بهبودي جراحت ناشي از اثر خردل گوگردي 

  تأثيرگذار باشد.
  هامواد و روش

  
   صبرزرد شيره تهيه روش

 صبرزرد گياه از نظر مورد گونه شناسايي از بعد       
)Aloe vera( سه ساله شد.  گياهبه تهيه برگ از  اقدام

هاي طولي روي استخراج ژل از برگ با ايجاد برش
 50انجام شد. ژل استخراجي را تا  صبرزردبرگ گياه 

در  استفادهو جهت  دادهگراد حرارت درجه سانتي
  فرموالسيون فيلتر شد.

 
  كرم صبر زرد ساختو روش  فرموالسيون

, بهترين مختلفپس از طراحي چند فرموالسيون      
مواد  باشد پياده شد.فرموالسيون كه به شرح ذيل مي

در فرموالسيون كرم صبر زرد عبارتند  مصرفمورد 
 پروپيلن, بوراكس, النولين, پارافين, گليسيرين از:

 ژلو بيزواكس , الكلستيل, آميناتانولتري, گليكول
  .صبرزرد

د و گرادرجه سانتي 82 تامحلول در آب را  مواد     
گراد درجه سانتي 75مواد محلول در چربي را تا 

با افزودن فاز  و سپس داده حرارتتوسط بن ماري 
 مزبورآبي به فاز چربي توسط هم زدنهاي مداوم كرم 

درصد  50درصد ژل صبر زرد در كرم  ساخته شد.
 باشد.مي

  
  تهيه عصاره تام گرده

عكه از منطقه كشت زعفران جمزعفران گرده گل       
گرده ها آسياب شده و  آوري شده بود، خريداري شد.

توسط دستگاه سوكسله و با استفاده از اتانل سپس 
گيري انجام گرديد. بدين ترتيب عصارهدرجه عمل  70

ليتر اتانل ميلي 260گرم پودر گرده را با  30كه مقدار 
درجه در دستگاه سوكسله  قرار داده و به مدت  70

. محصول حاصل ]12[كنيم يچهار ساعت استخراج م
درجه  40را با كمك دستگاه تبخير در خال در دماي 

نماييم. از اين عصاره در تهيه كرم استفاده تغليظ مي
  كنيم.مي
 

  گرده كرمتهيه 
ها مورد بررسي ابتدا انواع پايه كرمبراي تهيه       

اتيلين هاي متعدد ماده پليقرار گرفت. بعد از آزمايش
ولئات مناسب تشخيص داده شد. ابتدا گليسريل ا

اتيلين عصاره را به ميزان مناسب وزن كرده و در پلي
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كنيم. سپس ايزوپروپيل گليسريل اولئات حل مي
، پارافين را با هم 165، آراسل الكلپالميتات، ستيل 

دهيم درجه حرارت مي 70مخلوط كرده و در بن ماري 
 تا گرم شود. سپس عصاره حل شده را به آن

را در آب حل نموده و در  85افزاييم. سپس توئين مي
رسانيم. قسمت آبي درجه مي 70بن ماري به حرارت 

زنيم تا به دماي را به قسمت چربي افزوده و به هم مي
درصد  20درجه برسد. درصد عصاره در كرم  30
  باشد. مي

  
  پايه دارو كرمتهيه 

همين براي تهيه پايه بدون داروي كرم نيز به      
  ترتيب عمل شد با اين ترتيب كه عصاره گرده گل

 درصد 1كرم به فرمول اضافه نگرديد. 
  سيلورسولفاديازين از بازار خريداري شد.

 
  روش آزمايش

عدد خوكچه هندي از جنس نر به وزن  50تعداد        
گرم و عمر شش ماه خريداري و قبل از آزمايش  500

محيطي مشابه   به مدت يك هفته در شرايط غذايي و
 خردلنگهداري شدند. يك روز قبل از استعمال 

متر مربع پوست پشت سانتي 3گوگردي حدود 
حيوانات را عاري از مو نموده و سپس با آب و 

 1:10صابون شسته شد. خردل گوگردي را به نسبت 
 20در ايزوپروپيل الكل حل نموده و به مقدار 

وي پشت ميكروليتر از محلول حاصل توسط سمپلر ر
حيوان استعمال شد. بعد از پنج دقيقه محل آلودگي را 

درصدي و سپس مايع  5/0اول با مايع سفيد كننده 
]. حيوانات به صورت 3ظرفشويي شسته شد [

 20عددي تقسيم شدند و  10تصادفي در پنج گروه 
دقيقه پس از استعمال سولفور گوگردي، در گروه اول 

م سيلورسولفاديازين, كرم پايه دارو، در گروه دوم كر
در گروه سوم كرم گرده گل و در گروه چهارم كرم 
صبر زرد استعمال گرديد. گروه پنجم بدون درمان به 

عنوان شاهد در نظر گرفته شد. كرمها را روزي دوبار 
به مدت بيست روز استعمال شد. سطح زخم را توسط 

متر مربع) در هاي يك ميليصفحه مدرج (درجه
گيري گرديد. روند اندازه  30و 25، 10روزهاي 

  بهبودي كامل توسط چشم غير مسلح مشاهده شد.
  

  هاروش تجزيه و تحليل داده
آوري و اعداد خام به صورت ستوني اطالعات جمع     

شد و سپس   oxstat وارد نرم افزار آماري كامپيوتري 
ميانگين، انحراف معيار، ميانگين خطاي معيار به دست 

كرم  ايههها در گروقايسه ميان ميانگينآمد. براي م
كرم گرده گل و  ،پايه دارو، كرم سيلورسولفاديازين

  كرم صبر زرد از آزمون غير پارامتريك
Kruskal-wallis   .05/0استفاده شدP<  به عنوان سطح

  دار در نظر گرفته شد. اختالف معني
  

  نتايج
گوگردي  خردلبيست دقيقه بعد از استعمال      

ساعت  24ي پوست كامالً مشهود است. بعد از قرمز
پوست كمي متورم و از قرمزي به خاكستري (كم 

يابد. در روز چهارم سطح خوني) تغيير رنگ مي
پوست متورم و قسمتهايي از آن جدا شده و در روز 
هفتم تا دهم اليه پوست در موضع آلوده شده كامالً 

  شود.جدا مي
بهبودي جراحت ام حاكي از نتايج روز سي     

ها بود و بنابراين از جهت پوستي در تمامي گروه
هاي آزمايشي اهميتي بين گروهمقايسه مقايسه 

 1نداشت. ميانگين وسعت جراحت در جدول شماره 
آورده شده است. با توجه  2و  1و نمودار شماره 

آنكه جراحت در گروه شاهد مشابه گروه كرم پايه  به
نشد. .نتايج حاصل نشان دارو بود در جدول آورده 

  هـاي داد كه ميـانگين سطح جراحت پوستـي در گروه
كرم گرده  ،كرم پايه دارو، كرم سيلورسولفاديازين

  ترتيب  در روز دهم به كرم صبر زرد ،گل
و  5/106±7/1, و 8/3±6/74, 0/5±7/100، 2/5±5/116

  ،8/5±3/1 ،1/8±6/1در روز بيست و پنجم به ترتيب 
  .باشدمي 5/9±6/1 و 0±0

 25و  10ميانگين سطح جراحت پوستي در روز       
 ،كرم پايه دارو، كرم سيلورسولفاديازين ايههدر گرو
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كرم گرده گل و كرم صبر زرد با يكديگر مورد مقايسه 
قرار گرفت و آناليز آماري نشان داد كه سطح جراحت 

در گروه كرم گرده گل به  25و  10پوستي در روز 
كمتر  ) از ساير گروه ها>0001/0Pري (داطور معني

  بود.
سطح جراحت پوستي در گروه گرده  25در روز       

 ايههگل تماماً بهبود كامل يافته و حال آنكه در گرو

كرم پايه دارو، كرم سيلورسولفاديازين و كرم صبر 
  ميانگين سطح جراحت پوستي به ترتيب زرد

تايج بود. حاصل ن 5/9±6/1و  3/1±8/5، 6/1±1/8
نشان دهنده آن است كه جراحت پوستي گروه كرم 
  گرده گل از همان روز دهم تا بهبودي كامل نسبت

  ها روند بهبودي سريعتري داشته است.ساير گروه

  
پس از استعمال خردل  25و  10هاي آزمايشي در روزهاي خطاي معيار در گروه ±متر مربع) ميانگين وسعت جراحت (ميلي -1جدول شماره 

  گوگردي
   هاي آزمايشيگروه روز دهم روز بيست و پنجم

 
 كرم پايه دارو 5/116 ± 2/5 1/8 ± 6/1

 

 
 كرم سيلورسولفاديازين  7/100 ± 0/5 8/5  ± 3/1

  

 
 كرم گرده گل ***6/74 ± 8/3  ***0 ± 0

 

 
  كرم صبر زرد 5/106 ± 7/1 5/9 ± 6/1

 

  ه مد نظر بوده است.هموار >05/0Pها  براي بررسي تفاوت بين گروه  
  ها كمتر بوده است.گروهسطح جراحت پوستي در مقايسه با تمامي ***  

  

  بحث
روش عمومي براي پيشگيري از مسموميت با       

خردل گوگردي  استفاده از ماسك و لباس ضد گاز 
و در صورت آلوده شدن پوست، استعمال پودر 

لي با ]. و35،34باشد [كننده بر روي پوست ميخنثي
توجه به تحقيقات گسترده هنوز موادي كه بتواند 

گوگردي  خردلعوارض مسموميت ناشي از جذب 
]. در 1،2در بدن كاهش دهد شناسايي نشده است [

اين مطالعـه هدف تحقيقات براي شناخت داروي 
مؤثر در پيشگيري و درمان عوارض موضعي 

باشد. در گوگردي مي از تأثير خردل ناشي پوستي

تاي اين هدف اثر درماني كرم عصاره گرده گل راس
كرم صبر زرد در مقايسه با  و كرم شيره

پايه دارو بر عوارض پوستي سيلورسولفاديازين و 
  گوگردي بررسي شد.  خردلناشي از تاثير 

  

نتايج حاكي از آن است كه استعمال كرم گردة گل     
درصد در موضع آلوده شده با خردل گوگردي،  20

يب پوستي ناشي از تأثير اين ماده را در سطح تخر
پايه دارو مقايسه با سيلورسولفاديازين، صبر زرد و 

دهد. اين اثر مثبت در اولين مرحله از كاهش مي
 گيري سطح جراحت (روز دهم) تا بهبودياندازه

  شده با گرده گل در مقايسه با كامل در گروه درمان
3
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 پايه دارو`

  گرده گل
  صبر زرد
  سيلورسولفاديازين

 
  هاي آزمايشي در روز دهم پس از استعمال خردل گوگرديمتر مربع) در گروهميانگين وسعت جراحت (ميلي - 1شماره نمودار 

 
 

 

 

  پايه دارو`

  گرده گل

  صبر زرد

  سيلورسولفاديازين

 
  هاي آزمايشي در روز بيست و پنجم پس از استعمال خردل گوگرديمتر مربع) در گروهميانگين وسعت جراحت (ميلي - 2نمودار شماره 

  
 

تحقيق بيانگرآن  ها مشاهده شد. نتايج اينگروهديگر 
است كه مواد مؤثره موجود در گرده گل از گسترش 
جراحت پيشگيري و بهبودي جراحت را تسريع نموده 

 هايدر گروه بهبودي جراحتدر اين تحقيق است. 
صبر زرد مشابه گروه درمان كرم درمان شده با 

  بود. پايه داروشده با 

گرده گل در بهبودي جراحت ناشي  مكانيسم اثر      
از تاثير خردل گوگردي گزارش نشده است. خردل 
گوگردي در مدت پنج دقيقه بعد از تجويز حداكثر 
جذب و سريعًا هيدروليز و پيوند برگشت ناپذيري با 

كند. عوامل نوكلئوفيل در تمام اجزا سلول ايجاد مي
ي اين آلكيالسيون عوامل نوكلئوفيل سلولي منشا اصل
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