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Abstract 

Background: Corticosteroids as dexamethasone are used for treating non-specific 
inflammatory diseases, however, may result in delayed wound healing due to its catabolic effects in 
skin. Thus, the purpose of the present study was to investigate the effect of quercetin on delayed 
wound healing in dexamethasone-treated rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, 40 male Wistar rats were used. After 
dermal incisions within a distance of 1.5 mm to the spinal column (30 mm length), rats were treated 
with 0.17 mg/kg dexamethasone, 50 mg/kg quercetin or both until 21 days. Wound healing was 
evaluated by measuring surface area, percentage of healing, wound length, duration of healing, and 
wound tensile strength. 

Results: Our results showed that the duration of wound healing was significantly increased in 
dexamethasone treated rats in comparison with control group. In contrast, the rate of healing and skin 
tensile strength in dexamethasone treated rats receiving quercetin was significantly greater than 
dexamethasone treated group. In addition, the duration of wound healing in the dexamethasone treated 
group receiving quercetin was less than dexamethasone group.  

Conclusion: This study provides some evidence to support the use of quercetin to accelerating 
wound healing in dexamethasone treated animals. However, Further research is needed to determine 
the quercetin mechanisms in acceleration of wound healing.  
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 با شده تیمار صحرایی هاي موش در پوستی زخم ترمیم بر کوئرستین اثر
  وندگزامتاز

  
  3 بلوکی لشکر ،تقی2ابراري کتانه ،2سلمانی دادي اله محمود ،*2گودرزي ایران ،1 پیما کوه حکیمه

  
  .ایران دامغان، دامغان، دانشگاه شناسی، زیست دانشکده جانوري، فیزیولوژي دکتري دانشجوي-1
  .ایران دامغان، دامغان، دانشگاه ي،ژفیزیولو گروه استادیار، -2
  .ایران دامغان، دامغان، دانشگاه بیوشیمی، گروه استادیار، -3
  

 21/5/94: تاریخ پذیرش 29/1/94: تاریخ دریافت
 

  چکیده 
 با .دارند بسیار کاربرد اختصاصی غیر التهابی هاي بیماري درمان در دگزامتازون مثل کورتیکواستروئیدها :هدف و زمینه

از  هدف ،رو این از .شوند می زخم ترمیم در تاخیر به منجر پوست در کاتابولیکی اثرات علت به داروها این این وجود،
  .باشد می دگزامتازون با شده تیمار هاي موش در زخم ترمیم تأخیر بر کوئرستین اثر بررسی ،حاضر مطالعه
 هاي زخم ایجاد از پس. شدند استفاده ویستار نژاد نر صحرایی موش سر 40 تعداد ،تجربی مطالعه این در :ها روش و مواد
 دگزامتازون با تیمار تحت روز 21 مدت به حیوانات ،متر  میلی 30 طول به و مهره ستون از متر سانتی 5/1 فاصله به برشی

 با زخم بهبودي مراحل .گرفتند قرار دو هر یا و )گرم بر کیلوگرم  میلی50( کوئرستین ،)گرم بر کیلوگرم میلی17/0(
  .گردید ارزیابی کشش برابر در زخم مقاومت و بوديبه مدت زخم، طول بهبودي، درصد گیري اندازه
 طور به کنترل گروه با مقایسه در دگزامتازون با شده تیمار هاي موش در زخم ترمیم مدت که داد نشان نتایج :ها یافته
 که دگزامتازون با تیمارشده هاي موش در پوست کشش قدرت و بهبودي سرعت، مقابل در .است یافته افزایش داري معنی

 دریافت کوئرستین که دگزامتازون با شده تیمار گروه در زخم ترمیم مدت ،عالوه به .بود بیشتر کردند دریافت کوئرستین
  .بود دگزامتازون گروه از  کمترکردند

 با شده تیمار حیوانات در زخم ترمیم تسریع در کوئرستیندال بر تأیید کاربرد  را شواهدي مطالعه این :گیري نتیجه
 مورد زخم ترمیم تسریع در کوئرستین اثر مکانیسم تعیین جهت بیشتري تحقیقات با این وجود، .کند می ارائه زوندگزامتا

  .باشد می نیاز
   زخم ترمیم صحرایی، موش کوئرستین، دگزامتازون، :کلیدي واژگان

  
  
  
  
  
  
  
   ایران، دامغان، دانشگاه دامغان، گروه فیزیولوژي:نویسنده مسئول* 
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  مقدمه
 در که بستر  هاي زخم مانند مزمن هاي زخم درمان

 سوانح اثر بر یا و دنشو می ایجاد مدت طوالنی هاي بیماري
 جلب خود به را بسیاري هاي پژوهش ،دهند می رخ مختلف

 بدون معموال افراد در زخم ترمیم یندآفر چه اگر .است کرده
 که باال سن با بیماران در امر همین اما ،رود می پیش مشکل
 قرار استروئیدي غیر التهابی ضد داروهاي با درمان تحت

 هاي زخم موجب درمانی شیمی تحت بیماران یا و گیرند می
 در التهاب فرایند که طوريه ب ،شود می دردناك و مزمن

 مانند کورتیکواستروئیدها از امروزه .)1(است دار ادامه ها آن
 به طور غیره و دگزامتازون زولون،پردنی هیدروکورتیزون،

 چون هم( اختصاصی غیر التهابی ضد هاي درمان در فراوان
 ایمنی خود هاي بیماري ،) غیرهو گوارشی پوستی، هاي زخم

مقادیر اضافی  اما .)2(شود می استفاده آلرژیک و
 ها یا قرارگیري مزمن در معرض آن گلوکوکورتیکوئیدها

 کلسیم، بازجذب مهار استخوان، گیري شکل مهار باعث
 عفونت خطر افزایش و زخم ترمیم در تاخیر ماهیچه، ضعف

 زخم در را IGF-I و TGf-β تولید استروئیدها .)3(شود می
 ترمیم هنگام در کالژن رسوب از مانع و دهند می کاهش

 گلوکوکورتیکوئید یک دگزامتازون .)4(شوند می زخم
 طوالنی سبتاًن بیولوژیکی عمر نیمه با که است مند قدرت
 سیستمیک تجویز .دارد ایمنی سیستم روي يمتعدد اثرات

 زخم لبه ضخامت کاهش پوست، در کاتابولیکی اثرات با آن
 زخم ترمیم تعویق به منجر اپیتلیوم بازسازي کاهش و

 هاي رادیکال تولید دگزامتازون مزمن استفاده .)5(شود می
 دازاکسی NADPH مسیر طریق از را اکسید سوپر آزاد

 و دشو می اکسیداتیو استرس افزایش به منجر وداده  افزایش
 هاي اکسیدان آنتی فعالیت در زیادي تغییرات باعث چنین هم

 علت به که اکسیداتیو استرس طرفی از .)6(گردد می بدن
 اکسیژن فعال هاي گونه تولید به منجر د،گرد می ایجاد زخم
 ترمیم .)7(اندازد می تاخیر به را زخم بهبود نهایت در که شده
 و ها سیتوکین رشد، فاکتورهاي از انواعی وسیله به زخم

 داده نشان مطالعات اگرچه .)8(گیرد می صورت ها هورمون
 گران میانجی براي فعال اکسیژن هاي گونه کم سطح که

 )10(زایی ورگ )9()التهاب مرحله( سلولی داخل سیگنالینگ
 بوده آور زیان آن اضافی مقدار حال هر به اما است، ضروري

 کاتاالز مثل بدن اکسیدانی آنتی عوامل از طریق سریعا باید و
 صورت ترمیم بعدي مراحل تا شود برداشته پراکسیدازها و

 و سهولت در اکسیداتیو استرس کاهش بنابراین .)11(پذیرد
  .باشد موثر تواند می ها زخم درمان دوره کاهش

 اثرات با شده شناخته اکسیدان آنتی یک کوئرستین
 در آن نقش که باشد می آزاد هاي رادیکال کنندکی پاك

 آنتی آلرژي، و التهاب ضد عنوان به مختلف مطالعات
 این .)12(است شده داده نشان کاردیوژنیک آنتی و ترومبیک
 لیپیدي پراکسیداسیون علیه حفاظت فعال زیستی با فالونوئید

 کردن التهش و آزاد هاي رایکال زنجیره به دادن خاتمه و
 داشته زخم ترمیم در اي برجسته نقش تواند می فلزي هاي یون

 از بسیاري در که است فالونوئیدي ،کوئرستین .)13(باشد
 فراوان مقدار به سبزیجات و پیاز کیوي، سیب، مثل ها میوه

 مصرف و است اکسیدانی آنتی خاصیت داراي و دارد وجود
 .)14(گیرد یم صورت سهولت به غذایی رژیم طریق از آن

 ترین مهم از یکی حاضر حال در که این به توجه با ،بنابراین
 از استفاده التهابی هاي بیماري درمان هاي راه

 به توجه با و است دگزامتازون مانند کورتیکواستروئیدها،
 از که عواملی یافتن در تحقیق دارو، این جانبی عوارض
 طبیعی طور به که موادي ، به ویژهبکاهد آن جانبی عوارض
 ،تحقیق این از هدف .رسد می نظر به ضروري ،شوند مصرف
 در پوستی هاي زخم ترمیم در کوئرستین اثر بررسی

  .باشد می دگزامتازونبا  تیمار تحت هاي موش
  

 ها روش و مواد

  حیوانات
 بالغ نر صحرائی هاي موش تجربی، تحقیق این در

 مرکز از هک گرم 220 تا 180 وزن میانگین با ویستار نژاد
 قرار مورداستفاده ،ندگردید خریداري کرج پاستور يانستیتو

 حرارت درجه با انفرادي هاي قفس در حیوانات .ندگرفت
 12 تاریکی -ییروشنا سیکل و گراد سانتی درجه 2±23

 مصرف نظر از محدویتی گونه هیچ و ندشد نگهداري ساعته
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 یک تقریباً ،آزمایشات شروع از قبل .نداشتند غذا و آب
 عادت جدیدشان محل بهتا  شد داده اجازه ها آن به هفته
 مصوب حیوانات حقوق قوانین رعایت با ها آزمایش .کنند

  .شد انجام دامغان دانشگاه
  پوستی زخم ایجاد

  ونموده هوش بی را حیوان ابتدا زخم، ایجاد براي
 100 غلظت با کتامین داروي از هوشی بی ایجاد براي
گرم بر کیلوگرم  میلی 10 همراه بهگرم گرم بر کیلو میلی

 موهاي سپس .استفاده شد صفاقی داخل صورت به زایالزین
 پشت ضدعفونی جهت و شده تراشیده کامال حیوان پشت

 شکل( گردید تمیز الکل و پنبه با کامال آن پوست حیوان،
 30 طول به عمقی کامال برشی هاي زخم آن از پس ).1

 خط از متر سانتی 5/1 فاصله به برالپاراورت ناحیه در متر میلی
 سطح و طول ،زخم ایجاد از پس .گردید ایجاد پشت وسط
 اندازه تغییرات بعد روزهاي در تا شد گیري اندازه ها زخم
 از بعد روز از ،سپس .)15(گردد مقایسه ها گروه بین زخم
گرم   میلی17/0( دگزامتازون روز 21 مدت به زخم، ایجاد

 50( کوئرستین و )7(عضله داخل رت به صو)بر کیلوگرم
 تزریق )16(صفاقی داخل صورت به )گرم بر کیلوگرم میلی

   .کرد دریافت را کوئرستین حالل نیز کنترل گروه و گردید
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 5/1 فاصله  به پوست کامل ضخامت با زخم یک.  1شکل
 درمیلی متر  30 طول به و مهره ستون با موازي سانتی متر

  .شد ایجاد حیوان هر استر طرف و پشت
  
  
  

  زخم ترمیم ارزیابی
 مانند پارامتر چندین از زخم ترمیم ارزیابی براي

 اندازه مختلف، روزهاي در زخم بهبودي درصد و مساحت
 و کنترل هاي گروه در بهبودي دوره طول و زخم طول

 به معین روز هر در زخم سطح تقسیم از .شد استفاده آزمون
 به خاص روز آن در اندازه نسبت صفر، روز در زخم سطح
 .شود می داده نشان درصد صورت به که آید می دست

 در بهبودي درصد دهنده نشان 100 عدد با درصد این تفاوت
 ماکروسکوپیک، بررسی جهت .باشد می خاص روز آن

 21 و 16، 12، 8، 4صفر،  روزهاي در ها زخم طول و سطح
  .شد گیري اندازه

ــساحت ــم م ــا زخ ــا ه ــی ب ــاد مترس ــم ابع  روي زخ
از  اسکنر دستگاه با کامپیوتر به  انتقال بعد و شفاف پالستیک

 طـول  کـه  زمـانی  مـدت  .شـد  محاسـبه  اتوکد افزار نرم طریق
 بـه  ،دیرسـ  صـفر  حالـت   بـه  و شـد  بـسته  کـامال  زخم تا دیکش

  .شد گرفته نظر در بهبودي دوره طول عنوان
  آزمایش هاي گروه

 و سـطح  زخـم،  ایجـاد  از پس گروه این در :کنترل گروه -1
  .شد  گیري اندازه  16 و 12، 8، 4صفر،  روزهاي در زخم طول

 ایجـاد  از پـس  روز یـک  ،گـروه  ایـن  :دگزامتازون گروه -2
 یک روزانه اي به صورت داخل ماهیچه    ، دگزامتازون را  زخم

 بـراي  شـده  ذکـر  مـوارد  .ندکرد دریافت روز 21 مدت به بار
   .شد امانج کنترل گروه مثل زخم ارزیابی

 پس روز یک ،گروه این :کوئرستین-دگزامتازون گروه -3
 صورت بهدگزامتازون را  بار یک روزانه ،زخم ایجاد از

 بهبه صورت داخل صفاقی  را کوئرستین و اي ماهیچه داخل
 ارزیابی براي شده ذکر موارد .ندکرد دریافت روز 21 مدت
  .شد انجام کنترل گروه مثل زخم

 ،زخم  ایجاد از پس روز یک ،گروه این :کوئرستین گروه -4
بـه   صـفاقی  داخـل  صـورت بـه    کوئرسـتین را   بار یک روزانه
 ارزیـابی  براي شده ذکر موارد .ندکرد دریافت  روز 21مدت  

  .شد انجام کنترل گروه مثل زخم
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  پوست کشش قدرت گیري اندازه
 آزمـایش  ،یافتـه  تـرمیم  بافـت  کیفیت بررسی براي

 هفتمـین  و بیـست  در ،منظـور  نبـدی  .شد انجام سنجی کشش
 و  شــدندقربــانی کلروفــرم بــا هــا مــوش زخــم، شــروع از روز

 رمتـ  سـانتی  5 طـول  و متـر  سـانتی  1 عـرض  به پوست از نواري
 گیـره  بـه  نـوار  طـرف  دو و گردیـد  جـدا  زخـم  طول بر عمود
 حـاوي  ظـرف  بـه  دیگـري  و  شـد  ثابت گیره یک .دش متصل

 .گردیـد  وصـل  شـد،  می اضافه آن به آب قطره قطره که آب
 کـشش  نیـروي  افـزایش  سـبب  ظـرف  وزن تـدریجی  افزایش
 وزن گیري اندازه با درانتها .گردید یافته التیام ناحیه در پوست
  .)17(آمد دسته ب کشش نیروي آب، حاوي ظرف

  آماري تحلیل و تجزیه
 جهت نظر، مورد هاي داده آوري جمع از پس

 فادهاست 22ي  نسخه SPSS افزار نرم از آماري تحلیل
 قدرت و زخم بهبودي دوره طول به مربوط هاي داده .گردید
 و تجزیه مورد طرفه یک واریانس تحلیل اساس بر کشش
 و طول به مربوط هاي داده مقایسه براي .رفتگ  قرار تحلیل
 دو واریانس تحلیل از مختلف روزهاي در بهبودي درصد

 سطح ها آزمون تمام در و شد استفاده LSD آزمون و طرفه
  .شد گرفته نظر در p>05/0ي برابر با دار معنی

  
  ها یافته

 دار یمعن افزایش گر بیان 1 نمودار ،ها داده اساس بر
 در دگزامتازون کننده دریافت گروه در زخم ترمیم مدت

 دهنده نشان که )p>001/0(است کنترل گروه با مقایسه
 گروه مقایسه .باشد می گروه این در زخم ترمیم تاخیر

 دگزامتازون گروه و دگزامتازون+ کوئرستین کننده دریافت
 این بین زخم ترمیم مدت در داري یمعن تفاوت که داد نشان

 دریافت گروه در زخم ترمیم چه اگر ،ندارد وجود گروه دو
   .گردید تسریع روز 3 کوئرستین کننده

  

  
   آزمایش هاي گروه در  زخم ترمیم زمان مدت مقایسه. 1نمودار
 در زخم ترمیم مدت ،است مشخص 1نمودار  در هک طور همان
 در داري یمعن افزایش  ازدگزامتازون کننده دریافت گروه

 کوئرستین و برخوردار است) >001/0p(کنترلگروه  با مقایسه
 صورت به ها داده .نماید تسریع را ترمیم هتوانست

 در ها موش تعداد و اند هشد داده نشانانحراف معیار ±میانگین
  .باشد می سر 10 هگرو هر

  

 و 12 ،8روزهاي در زخم بهبودي درصد مقایسه
 در داري معنی افزایش دگزامتازون گروه که داد نشان 16

گروه  به نسبت )p>01/0( 16 و )p>001/0( 12 و 8 روزهاي
 در ترمیم میزان افتادن تاخیر به از حاکی این و دارد کنترل

 درصد چنین هم .باشد می دگزامتازون گروه در روزها این
 گروه در داري یمعن افزایش ،12 و 4 روزهاي در بهبودي
 گروه با مقایسه در دگزامتازون+کوئرستین کننده دریافت

 کوئرستین تاثیر دهنده نشان که )p>05/0( دارد دگزامتازون
  ).2 نمودار (است زخم ترمیم تسریع در

  

  
   آزمایش هاي گروه بین زخم بهبودي درصد مقایسه. 2 نمودار
 در زخـم  بهبـودي  درصد ،است مشخص شکل در که طور همان
 با مقایسه در داري یمعن کاهش دگزامتازون کننده دریافت گروه

 توانـست  کوئرستین و) >05/0p<   ،001/0p(داد نشان کنترل
انحراف ±میانگین صورت به ها داده .کند تسریع را زخم بهبودي

 سـر  10 گـروه  هر در ها موش تعداد و اند شده داده نشانمعیار  
   .باشد می

*** 
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 که داد نشان ها زخم طول هاي داده مقایسه نتایج
 گروه بین داري معنی افزایش 21 و 16، 12، 8 روزهاي در

 بر که )p>001/0(دارد وجود دگزامتازون گروه و کنترل
 همان .دارد  داللتدگزامتازون گروه در زخم ترمیم تاخیر
 دریافت گروه در مزخ طول ،دهد می نشان 3 نمودار که طور

 در داري معنی کاهش ندگزامتازو+کوئرستین کننده
 و دارد دگزامتازون گروه با مقایسه در 16 و 12، 4 روزهاي

 گروه دو بیناز نظر طول زخم  داري معنی تفاوت چنین هم
  .گردد مشاهده نمی کوئرستین و کنترل

  

  
  آزمایش هاي گروه بین  زخم طول مقایسه. 3 نمودار
 گـروه  در زخـم  طـول  ،دهـد  می نشان نموداراین   که رطو همان

 کنتـرل  گـروه  بـا  مقایـسه  در داري معنـی  کـاهش  دگزامتازون
)001/0p< (  کـاهش کوئرسـتین از    + دگزامتـازون  گروه ودارد 

) >01/0p و   >05/0p( دگزامتـازون  گروه به نسبت  داري معنی
 از لحـاظ طـول      داري معنی تفاوت عالوه بر این  . برخوردار است 

ـ   کوئرستین و کنترل گروه دو بین مزخ  بـه  هـا  داده .درداوجود ن
 تعـداد  و انـد  شـده  داده نـشان  انحراف معیار ±میانگین صورت
  .باشد می سر 10 گروه هر در ها موش

  
 کشش قدرت دار معنی کاهش گر بیان 4نمودار

 کنترل گروه با مقایسه در دگزامتازون گروه در پوست
 قدرت توانست تینکوئرس که حالی در ،)p>01/0(است

 و کوئرستین کننده دریافت گروه در را پوست کشش
 دار  به طور معنیدگزامتازون گروه با مقایسه در دگزامتازون

 در يدار معنی تفاوت چنین هم ).p>001/0(دهد افزایش
 کننده دریافت و کنترل گروه دو بین پوست کشش قدرت

 .نداشت وجود کوئرستین

  
  آزمایش هاي گروه در وستپ کشش مقایسه .4 نمودار
 گـروه  بـا  مقایسه در دگزامتازون گروه در پوست کشش قدرت
 کشش قدرت .داد نشانرا   يدار معنی کاهش) >01/0p(کنترل

دگزامتازون  گروه با مقایسه در کوئرستین+ دگزامتازون گروه در
)01/0p< (بـه  هـا  داده .برخـوردار بـود    داري معنـی  افزایش از 

 تعـداد  و انـد  شـده  داده نـشان  معیارانحراف  ±میانگین صورت
   .باشد می سر 10 گروه هر در ها موش

  
   بحث

 ترمیم خیرأت بر را کوئرستین اثرات ،مطالعه این در
 نتایج .نمودیم بررسی دگزامتازون مصرف از ناشی زخم
 زیادي میزان به را زخم ترمیم دگزامتازون که داد نشان

 گروه در چنین هم .اندازد می تعویق به کنترل گروه به نسبت
 3 حداقل زخم ترمیم دگزامتازون و کوئرستین با شده تیمار
 زخم، سطح مساحت از حاصل هاي داده .گردید تسریع روز

 بهبود اثر از حاکی همه زخم کشش و زخم ترمیم مدت
  .دنباش می کوئرستین دهندگی

 رفـع  بـراي  رایـج  صـورت  بـه  کورتیکواستروئیدها
ــاب ــم در الته ــاي زخ ــتی، ه ــی پوس ــاري و گوارش ــاي بیم  ه

  .)1(شوند می تجویز آلرژیک
 عنوان به دگزامتازون که داده نشان مطالعه چندین

 تعویق به را زخم ترمیم ،اختصاصی غیر التهابی ضد داروي
 و ضد نتایج و محدود زمینه این در مطالعات البته .اندازد می

 که انسانی مطالعه یک در ،مثال عنوان به .دنباش می نقیض
 در  استگرفته صورت 2004 سال در مادان راشمی سطتو

 ترمیم تاخیر دگزامتازون با شده تیمار جراحی تحت بیماران
 باالي سطح که این به توجه با اما .)18(نشد مشاهده زخم

 ظاهر در تاخیر باعث جراحی از بعد کورتیکواستروئیدها
 از و شود می ها فیبروبالست و التهابی ضد هاي سلول شدن
 مانع و کرده جلوگیري کالژن و انعقادي مواد برسو
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 ها تلیال اپی مهاجرت و انقباض ها، مویرگ بازسازي
 اثر ترمیم مختلف هاي جنبه روي تواند می بنابراین ،گردد می

 مطالعه یک جمله از دیگري مطالعات در .)19(بگذارد
 روي بر 2011 سال در سرچهی اصغر علی توسط که حیوانی

 دگزامتازون در اثر زخم تاخیر شد، انجام ها خرگوش
 چند هر .)20(دارد مطابقت ما نتایج با که است شده گزارش
 به زخم ترمیم مختلف مراحل در دگزامتازون عمل مکانیسم

 دگزامتازون که رسد می نظر به اما ،نیست مشخص خوبی
 در تغییر و اکسید سوپر آزاد هاي رادیکال افزایش موجب
 استرس افزایش نتیجه در و انیاکسید آنتی هاي سیستم

 تاخیر در موثر عوامل از خود که )6(شود می اکسیداتیو
 احتمالی مکانیسم ،بنابراین .باشد می زخم بهبودي

 در اختالل و اکسیداتیو استرس افزایش تواند می دگزامتازون
 آنتی عنوان به فالونوئیدها .باشد زخم ترمیم سیستم

 آزاد هاي رایکال نندگیک پاك قدرت با قوي هاي اکسیدان
 نمایندگان توانند می دگزامتازون اثرات جبران نتیجه در و

 یک کوئرستین .باشند ها زخم دهندگی بهبود جهت مناسبی
 از بسیاري در فراوان مقدار به که است زیستی فعال ترکیب

 غذایی برنامه در تواند می و شود می یافت سبزیجات و ها همیو
 را آن اکسیدانی آنتی اثرات متعدد تآزمایشا .شود گنجانده

 اثرات 1997 سال در همکاران و اسکپر .اند کرده اثبات
 در پوست بافت سلولی ترکیبات در را کوئرستین حفاظتی

در گلوتاتیون فقدان  از ناشی اکسیداتیو آسیب مقابل
 میکروبی ضد اثرات .)21(اثبات کردندهاي حسی  نورون

 در هیپرتروف زخم جوشگاه برآن  تاثیر و )22(کوئرستین
 داد نشان ما نتایج .است شده گزارش )23(پوستی هاي زخم

 کوئرستین کننده دریافت گروه در بهبودي درصد که
 .باشد می ترمیم تسریع از حاکیاین امر  کهیابد  می افزایش
 به نیاز کوئرستین عمل مکانیسم دقیق تعیین براي گرچه

 ،باشد می آنزیمی و یشناس بافت سطح در تر دقیق مطالعات
 خوانی هم قبلی مطالعات با ما ماکروسکوپی مطالعات اما

 در یافته بهبود زخم ناحیه در کشش میزان افزایش .رددا
 دهنده نشان نیز دگزامتازون+کوئرستین کننده دریافت گروه

 دگزامتازون گروه به نسبت گروه این در پوست استحکام
 گروه این در زخم تر سریع ترمیم موید تواند می که است
  .باشد

  
  گیري نتیجه

 تواند می کوئرستین که شد مشاهده تحقیق این در
 .کند تسریع دگزامتازون با شده تیمار گروه در را زخم ترمیم

 با و دگزامتازون عوارض کردن برطرف با احتماال کوئرستین
 اکسیداتیو استرس کاهش و اکسیدانی آنتی سیستم تقویت

 و کند جبران را زخم ترمیم در آمده وجود هب تاخیر تواند می
 عمل هاي مکانیسم یافتن جهت .نماید تسریع را زخم بهبودي

 مارکرهاي سنجش به نیاز زخم ترمیم تسریع در کوئرستین
 دقیق طوره ب ها مکانیسم تا باشد می اکسیداتیو استرس

  .دنگرد مشخص
  

  قدردانی و تشکر
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