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 1/4/1400ه: پذیرش مقال         21/2/1400 دریافت مقاله: 

 

 پاتولوژیـک از اهـداف مـورد توجـه محققـان ازیا عوامل شکسته شده ناشی از عوامل فیزیولوژیک و  هايترمیم استخوان  :مقدمه
ه در سازي در شکستگی تجربی ایجاد شـدهاي ترکیبی بر روند استخوانگذشته بوده است. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر عصاره

 نوان الگوي آزمایشگاهی می باشد.استخوان فمور موش صحرایی به ع

در  متريسانتی 3برش ، ش صحرایی انجام شد. پس از بیهوشیسر مو 21مطالعه تجربی آزمایشگاهی حاضر بر روي  ها:مواد و روش
رتیب شکسته شد. پس از جراحی، گروه شاهد بدون عصاره و سه گروه آزمون به ت چکش مخصوصایجاد و با  فموراستخوان ناحیه 

و شد  شی انجامکآسان ،پس از جراحیروز  21گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن عصاره را دریافت کردند. میلی 1000،  500،  200 دوز
آنالیز  قرار گرفتند. جهت هیستومورفومتري ي شدند و مورد ارزیابی هیستوپاتولوژي وزیرنگ آمتهیه و از محل شکستگی مقاطع 

 استفاده شد. 21رایش وی SPSSنرم افزار ها از داده
ه گرومالر در المتغیرهاي مغز استخوان، استخوان نابالغ و استخوان  نیانگیمآزمون مقایسه زوجی، اختالف توجه به  با  ها:یافته

 زایش دوز منجرهاي آزمون با افکه نشان داد دریافت عصاره در گروه )>05/0P(داري داشت اها تفاوت معنگروه هیبا بقسوم آزمون 
 ت.به کاهش میانگین مغز استخوان و استخوان نابالغ شده و در نتیجه باعث افزایش میانگین استخوان المالر گردیده اس

 ریک دهد که مصرف عصاره ترکیبی مومیایی، پنیر باد و زردچوبه قادر به تحمطالعه حاضر نشان می گیري:بحث و نتیجه
  ند به عنوان کاندیدي براي درمان شکستگی مطرح شود.تواترمیم استخوان در موش صحرایی بوده و می

 .شکستگی استخوان، موش صحرایی، مومیایی، پنیرباد، زردچوبه ي:هاي کلیدواژه
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 مقدمه
هـا، بازسازي و ترمیم نقایص استخوانی ناشـی از ضـربه

 هـاي مـرتبط بـا اسـتخوان، ازها و بیماريتومورها، عفونت

ــزرگ جراحــان و محچــالش ــان مــیهــاي ب  ).1باشــد (قق

ــرمیم شکســتگی ــر روي ت ــات انجــام شــده ب ــاي تحقیق ه

 استخوانی بیانگر این است که عامل زمان در روند بهبـودي

 يراب ياالعادهفوق تیظرف يها دارااستخوانباشد. موثر می

هـا یشکستگ شتریخود هستند و با درمان مناسب، ب میترم

 یبرخـتـرمیم امـا  شـوندبازسازي می ياعارضه چیبدون ه

 کیـکـه  زمـانی همـراه بـوده و یمشـکالتبـا ها یشکستگ

 یهنگـامترمیم و در  ریشود تاخ میترم ياستخوان به کند

 ، بـه نـام اسـتخوان گـرددن میاسـتخوان اصـال تـرم کیکه 

تر شکل . هر چه التیام سریعشود یجوش نخورده خوانده م

گیـرد نقیصـه اســتخوانی از اسـتحکام بیشـتري برخــوردار 

هد بود و احتمال جوش خوردگی با تاخیر کمتر شده و خوا

نیز بروز عفونت و عدم موفقیت در جراحی ارتوپدي کمتـر 

توانـد بـه مـی جوش نخوردن اسـتخوان). 4-2خواهد شد (

آسیب گسترده به بافت نرم استخوان و  وجود عفونت، علت

، جـدا محل شکسـتگیبه  نخو انیجر به دنبال آن کاهش

و حتی تاخیر حرکت دادن  ،ان شکستهاستخو يشدن انتها

 ).5،6(باشد  شروع درمان

 یسـتیمواد زی و بسیاري از ترکیبات، عیمحصوالت طب

بـه  يکننده بـرا دواریام اينهیو مشتقات آنها به عنوان گز

 جیهـا و تـرونـهی، کاهش هزیحداقل رساندن عوارض جانب

اسـتخوان مـورد توجـه  میو کارآمد تـرم عیسر ندیفرآ کی

اسـتخراج  یـیدارو اهـانیکـه از گ ییداروها). 7شند (بامی

مــورد جهـان  تجمعیـ از ٪75شـوند حـداقل توسـط مـی

درمان  اهمیت باالينشان دهنده گیرند که قرار میمصرف 

و حتـی در حـال توسـعه  يدر اکثـر کشـورها یطب سـنت

از  یمطالعـات نشـان داده کـه برخـ). 8،9پیشرفته اسـت (

اثرات  يدارا یعیطب باتیترکاستخراج شده از  يهامولکول

هسـتند  ییبـاال گیاکننـدیو اح یدانیاکسی، آنتیابضدالته

 يهــايمــاریب درمــان محصــوالت در نیــکــه اســتفاده از ا

و  ینیمطالعـات بـال ).10( است  موفقیت آمیز بودهمختلف 

 یاهیگ باتیمثبت ترک راتیدر اثبات تأث یسع ینیبال شیپ

دارنـد آن  یسـلول تیـلو فعا یاستخوان سیماتر لیبر تشک

 مـــاه طـــول  6تـــا  4 بـــاًیاســـتخوان تقر لیتشـــک). 11(

را  دیـجد کالژنـی یآلـ سیها مـاترکشد. استئوبالست یم

 یسـیماتر يهـاکـولیکننـد و بـا آزاد کـردن وزیسنتز مـ

از یـک طـرف  ،ءمتصـل بـه غشـابه صـورت ذرات کوچک 

از طـرف دیگـر  و دنـکنیو فسـفات را متمرکـز مـ میکلس

 ایـــ روفســـفاتیماننـــد پ يســـازیکـــان يهـــابازدارنـــده

و باعـث  کنندیم بیتخر یمیها را از نظر آنزکانیپروتئوگل

شـوند. شـواهد روز افـزون مـی سیمـاتر يسازیکانتنظیم 

مدعی آن است که مکانیسم کلسیفیکاسیون بافـت نـرم از 

هایی است که در رشد طبیعـی، بازسـازي و جمله مکانیسم

 ).12د (شوترمیم استخوان دیده می

هـاي طبیعـی منجملـه عصـاره نقش ترکیبات و عصاره

هیدروالکلی مومیایی، پنیر باد و زردچوبـه در پیشـگیري از 

پوکی استخوان، ترمیم زخم و درمـان سـایر امـراض ثابـت 

سـنتی  ياز داروهـا یکـی ییایـموم). 15-13شده اسـت (

جامد  مهینجهانی است که به صورت یک عصاره چسبناك 

از درهـم  باشد واي تیره میي و یا قهوهاقهوه-اهیسبه رنگ 

آمیختن مواد معدنی و فیبرهاي گیاهی به نام مومیـایی بـه 

 ونیداسـیاکس جـهیدر نتگیـاهی، -اي معـدنیصورت تـوده

 دیـتولهـاي رسـوبی در شکاف کوه یروغن يهادروکربنیه

گردد که در ترکیبات خود بـه عنـوان یـک ضـدالتهاب یم

هــا و ختلــف، تعــدادي از ویتــامینداراي عناصــر معــدنی م

ها می باشد و در طـب سـنتی بـراي درمـان امـراض آنزیم

 هــاي اســتخوانی اســتفاده مختلــف از جملــه بیمــاري

ی و به صـورت خوراک شکل به ییایموم). 13،16می شود (

و  مفاصــل التهــاب ،هــازخــم ي درمــان انــواعبــراموضــعی 

ر مطالعـات هاي مرتبط با استخوان کاربرد دارد و دبیماري

). 17،18مختلف تـاثیرات درمـانی آن اثبـات شـده اسـت (



 همکاران و حبیب الهی ... باد ریپن ،ییایموم ي ترکیبیهااثر عصاره یبررس

 

 1400 تابستان، 23 یافته، دوره / 70 
 

اي و همیشه سبز است و بیشتر خواص پنیرباد گیاهی بوته

درمانی آن مربـوط بـه الکتـون هـاي اسـتروئیدي بـه نـام 

ویتانولیدها و ترکیبات شبه استروژنی موجود در آن اسـت. 

ــت در  ــا دخال ــن ترکیبــات ب تحقیقــات نشــان داده کــه ای

ــزایش متاب ــث اف ــفر، باع ــیم و فس ــذب کلس ــم و ج ولیس

). زردچوبه، پودر 4،19سازي در طیور شده است (استخوان

است. گیاهی پایا  Curcuma longaریزوم خشک شده گیاه 

ــــرگ ــــیده از ب ــــدو پوش ــــاي بلن ــــز و  ،ه ــــوك تی  ن

ــل ــرات گ ــه داراي اث ــت. زردچوب ــیپوري اس ــاي زرد ش  ه

ــرطانی  ــی اکســیدانی، ضــد س ــابی، آنت ــی ضــد الته  و حت

ــم،  ــت، آس ــان دیاب ــت و در درم ــدگی اس ــدعفونی کنن  ض

هـا ). طبق پژوهش20زخم معده و غیره استفاده می شود (

مشخص شده که ترکیب رنگی موجود در زردچوبه بـه نـام 

ـــت و طـــول عمـــر  ـــر روي تمـــایز، فعالی کورکـــومین ب

هـا در شـرایط آزمایشـگاهی ها و استئوکالستاستئوبالست

و همکـارانش در  Folwarcznaنتایج موثر است و بر اساس 

مشخص گردیـد کـه مصـرف دوزهـاي بـاالي  2010سال 

کورکومین احتماال بتواند از پوکی استخوان در موش هـاي 

). با توجه به مطالعات صورت 15صحرایی جلوگیري نماید (

گرفته، فرضیه این که عصاره ترکیبـی مومیـایی، پنیربـاد و 

خوان گـردد، شـکل زردچوبه می تواند سبب تشـکیل اسـت

گرفت و هدف از انجام این پژوهش، مطالعه ارزیـابی تـاثیر 

این عصاره ترکیبی در ترمیم شکستگی استخوان فمـور در 

 مدل حیوانی موش صحرایی بود.

 هامواد و روش

 آوري و عصاره گیريجمع

بـوم اسـتان زیست گیاهان در این مطالعه تجربی از 

 Mummyایی (شامل گیـاه مومیـسیستان و بلوچستان 

plants) پنیر بـاد ،(Withania coagulans و زردچوبـه (

)Curcuma longa (هاي معتبر سطح شهر که از عطاري

و گیـري عمـل عصـارهند، استفاده شد. شد تهیهزاهدان 

در دانشـکده داروسـازي هـا کـردن عصـارهسپس خشک

ــران ــگاه ته ــد.  دانش ــام ش ــارهانج ــري عص ــه روش گی ب

توسـط )، 13،19،21مطالعـات ( و بر طبـقهیدروالکلی 

، شـدانجـام  %70دستگاه سوکسـله و بـا حـالل اتـانول 

 -Heidolph( حاصل با استفاده از دستگاه روتاري محلول

Germany( ــد ــیظ گردی ــراي  و در شــرایط خــالء تغل  ب

درجـه  39بـه مـدت سـه روز در دمـاي خشک کـردن 

ــرار گرفــتســانتی در و ســپس  گراد در دســتگاه آون ق

اي جهـت شیشهدر ظرف و گراد درجه سانتی -20دماي

و دور از نـور مسـتقیم  از تغییرات شـیمیاییجلوگیري 

گردید. براي تهیه دوزهاي مشخص از نگهداري  خورشید

 هـاي مشـخصعصاره ترکیبی به نسبت معین و در وزن

 شدند.در آب مقطر حل 

 حیوانات

مــوش ســر  21مطالعــه تجربــی آزمایشــگاهی روي 

 10 گرم و سـن 250-300وزن تقریبی  صحرایی بالغ با

از مرکـز تحقیقـات تجربـی هفته انجام شـد. مـوش هـا 

مرکـز  در و کـار نددانشگاه علوم پزشکی ایران تهیه شد

اسـالمی دانشـگاه آزاد  سـالمت تحقیقات علـوم بـالینی

پرهیـز از اسـترس و منظـور ه ب .شدانجام  واحد زاهدان

ه تحـت مـدت یـک هفتـه بها ، موشسازگاري با محیط

عته سا 12تاریکی -صورت چرخه روشناییه شرایط نور ب

 60نسـبی گـراد، رطوبـت درجه سـانتی 23و در دماي 

هـاي جداگانـه نگهـداري شـدند و بـه و در قفس صددر

  .)2( صورت آزاد به آب و غذا دسترسی داشتند

 ایجاد شکستگی استخوان و درمان

ک شـامل یـتـایی  5روه گـ 4 ها به طور تصادفی بهموش 

بـراي بررسـی  سر مـوشیک گروه شاهد و سه گروه آزمون و 

آزمـایش آسـان 0در روز در شرایط غیر شکستگی (استاندارد 

تقسیم شـدند، کـه بـه ) کشی شد و نمونه مورد نظر تهیه شد

 Ketamineدرصــد ( 10 منظــور ایجــاد بیهوشــی از کتــامین

Alfasan, Woerden-Holland(   گـرم بـه میلـی 50به میـزان

 Xylazinدرصـد ( 2 و زایالزیـنوزن بـدن هر کیلـوگرم  ازاي
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Alfasan, Woerden-Holland(  گرم بـه ازاي میلی 5به مقدار

به صورت تزریق داخل صفاقی اسـتفاده وزن بدن هر کیلوگرم 

 مفصـل تـا لگنـی سـتیغ گردید، پس از ایجاد بیهوشی ناحیـه

 جراحی آماده معمول صورت به چپ خلفی حرکتی اندام زانوي

 جـانبی بخـش پوست روي مترسانتی 3 طول رشی بهردید. بگ

 پـس گردید و ایجاد فمور استخوان موازات به چپ اندام خلفی

 اسـتخوان ،یکـدیگر آنها به اتصال محل از عضالت جداسازي از

بـا اسـتفاده از چکـش  ) و2( گرفـت قـرار دید معرض در فمور

 و شد هصورت عرضی شکسته استخوان ب ،مخصوص و با ضربه

 و بـا اسـتفاده از نرمـال سـالین شستشـو شـد موضـع سپس

 سـنتتیک جـذب قابـل بخیـه نـخ از اسـتفادهناحیه با عضالت 

ه پـس از بـ. شـدند سوپا بخیـه کارخانه ساخت گلیکوالتپلی 

هاي خود منتقـل شـده و حیوانات به قفسکامل، هوش آمدن 

 واحـد  60000به منظور جلوگیري از عفونت روزانـه بـه آنهـا 

روز تزریـق  5بـه مـدت صـورت عضـالنی ه بـ Gسـیلین  پنی

استخوان شکسته شده بود امـا دارویـی  گروه شاهددر  گردید.

 200گـروه اول روزانـه (کنترل منفی). بـه  کردنددریافت نمی

 1000گــروه ســوم گــرم و میلــی 500گــروه دوم ، گــرممیلـی

بـه مـدت  سـاعته 12صورت ه ب گرم از داروي آماده شدهمیلی

 ).2توسط سوند مري خورانده شد (روز  21

 هاي هیستوپاتولوژي و هیستومورفتومتريارزیابی

پس  ام 21در روز به منظور ارزیابی هیستوپاتولوژي 

بـا تزریـق مقـدار زیـاد کتـامین و  هـااز جراحی، مـوش

بـه صـورت داخـل صـفاقی بیهـوش و سـپس زایالیزین 

 ،پـس از بـرش و کنـار زدن عضـالت .کشی شـدندآسان

 10  فرمـالین ان فمور جدا شده و در محلول بافراستخو

ــد  ــپسدرص ــدند و س ــت ش ــه ثاب ــک هفت ــدت ی ــه م   ب

 محلـول اسـید نیتریـکبه مدت سـه هفتـه در ها نمونه

هـر از  قـرار گرفتنـد. گیريمنظور کلسیمدرصد به  10 

ــوم  ــا اســتفاده از دســتگاه میکروت ــه، ب ــرشنمون  هــاي ب

ناحیـه از  میکرومتـر 5استخوان به ضـخامت  پی در پی

ائوزین -هماتوکسینبا  گردید و مقاطع تهیهشده  ترمیم

براي و با میکروسکوپ نوري بررسی شدند.  رنگ آمیزي

بـا ارزیابی دقیق و مناسـب از روش هیسـتومورفومتري 

خطـوط مشـبک گیري خطی از طریـق از اندازهاستفاده 

ــاطع  ــط متق ــک توس ــیی ــا  عدس ــبک ب ــمی مش  چش

خانه مربعـی در محـل  100صورت ه ب 40نمایی  بزرگ

و ) 22(شـد  با تعیین درصدي از ترمیم انجام مورد نظر

هــاي نابــالغ ســلولمغــز اســتخوان، از لحــاظ  هــانمونــه

المالر مورد بررسی و شمارش قرار  استخوان و استخوان

 گرفتند.

 آنالیز آماري

ها و آزمون با توجه به نتایج آزمون همگونی واریانس

هاي بـه داده ،لموگرواسمیرنوف)ها (کوهتوزیع نرمال داد

کـه  اسـتخوانیاز شکسـتگی  درصديدست آمده شامل 

شـامل مغـز اسـتخوان، اسـتخوان  تـرمیم اجزايتوسط 

 میانگیننابالغ و استخوان المالر اشغال شده، به صورت 

دار بـین او اخـتالف معنـ ندو انحراف استاندارد ارائه شد

  آمــــاريتوســــط آزمــــون ) ANOVA(ا هــــگــــروه

در مـن ویتنـی -ال والیس و آزمون تعقیبـی یـو کروسک

ــزار ) >05/0Pداري (اســطح معنــ ــرم اف  SPSSتوســط ن

 محاسبه گردید.  21ویرایش 

 هایافته
توسط میکروسکوپ نوري به بررسی جایگـاه تـرمیم 

هاي گـروه در قسمت شکستگی استخوان فمور در موش

هاي آزمون پرداخته شد و مشخص گردیـد شاهد و گروه

انی شکستگی استخوان توسط استخوان نابالغ قسمت می

پرشده و ما بین آنها فضاهاي وسیعی از مغـز اسـتخوان 

وجـود دارد و در محــل اتصـال اســتخوان تـازه نابــالغ و 

گیــري هــاي المــالر در حــال شــکلقــدیمی، اســتخوان

هستند. میزان مغز استخوان، استخوان نابالغ پر شـده و 

. همانگونه که اندشدهذکر   1 جدول استخوان المالر در

هـاي سـه گـروه شـود در مـوشدر جدول مشاهده مـی

آزمون بر اساس افزایش میزان دوز دارو، میانگین میزان 
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گیري مغز استخوان و استخوان نابـالغ نسـبت بـه شکل

گروه شاهد بـا سـرعت کمتـري پیشـرفت داشـته ولـی 

 گیري استخوان المالر دقیقا برعکس است.وضعیت شکل

 ویلک شاپیرو آزمون با وابسته متغیرهاي نبود نرمال

 متغیـر سـه هر کسب شده نتایج طبق که دش سنجیده

 همه در المالر استخوان و نابالغ استخواناستخوان، مغز

 بـه توجـه با .)>05/0P(بود  نرمال توزیع داراي هاگروه

 بین که مشخص شد یکطرفه واریانس آنالیز آزمون نتایج

 المالر استخوان و نابالغ تخواناس ،اناستخو مغز میانگین

 دارد وجـود داري امعنـ تفاوت مختلف هايديبنوهگر در

)05/0P<( . 

 هـايهگـرو در وابسـته متغیر میانگین مقایسه براي

 آزمـون از زوجـی مقایسـه یـا دوبـرو صـورته ب مختلف

 در کسب شده نتایج طبق که شد استفاده توکی تعقیبی

آزمون  دوم و سوم گروه جزه ب استخوان مغز متغیر مورد

 دیگـر هـايگـروه تمامی در ندارند معناداري تفاوت که

 دارنـد داريامعنـ تفـاوت هـم بـا استخوان مغز میانگین

)05/0P<(. گروه فقط نیز نابالغ استخوان متغیر مورد در 

 میـانگین و ندارنـد داريامعنـ تفـاوتاول و دوم آزمون 

 تفـاوت هـم با دیگر هايگروه تمامی در نابالغ استخوان

 سوم گروه تفاوت به توجه با. )>05/0P( دارند داريامعن

 مشخص شده که مصرف دیگر هايگروه تمامی باآزمون 

 شده و استخوان نابالغ استخوان مغز کاهش به منجر دارو

 در .اسـت کـرده کمـک شکستگی بهبود به در نتیجه و

کسـب  نتـایج به توجه با نیز المالر استخوان متغیر مورد

 هـم با هاگروه تمامی در المالر استخوان میانگین ،شده

 به توجه با همچنینو  )>05/0P(د دارن معناداري تفاوت

 کـه شـود مـی نتیجه هاگروه بقیه با سوم گروه اختالف

 المـالر اسـتخوان میانگین افزایش به منجر دارومصرف 

 ایـن و،دارمصـرف  دوز افـزایش بـا همچنین .است شده

تـر سریع بهبود به دارو نتیجه در که دهش بیشتر افزایش

 . است کرده کمک شکستگی

 

 
  مختلف هاي گروه در المالر استخوان و نابالغ استخوان استخوان، مغز پاسخ وابسته متغیرهاي توصیفی آمار .1جدول 

 گروه
 استخوان المالر استخوان نابالغ مغز استخوان

 *معیار میانگین ماکسیمم مینیمم *معیار میانگین سیممماک مینیمم *معیار میانگین ماکسیمم مینیمم

4/40 شاهد  1/53  8/47  71/4  6/32  1/39  2/36  43/2  3/14  5/20  16 55/2  
1گروه  

200دوز  
2/38  3/43  66/40  99/1  6/26  32 64/29  08/2  5/27  3/32  9/29  7/1  

2گروه  
500دوز  

5/30  4/31  96/30  415/0  1/27  29 88/27  864/0  40 42 16/41  78/0  

3گروه  
1000دوز  

9/26  4/28  64/27  559/0  8/23  5/24  04/24  27/0  7/47  6/48  28/48  38/0  

 

 گیريبحث و نتیجه
سازي در در پژوهش حاضر نتایج ارزیابی استخوان

هاي محل شکستگی در گروه شاهد و مقایسه آن با گروه

سازي موسوم به دهنده نوعی استخوانآزمون نشان

) یعنی در ابتدا با 23غشائی است ( سازي داخلاستخوان

هاي نابالغ و گیري مغز استخوان که به صورت سلولشکل

سازي آغاز شده و با گذشت زمان نامنظم بوده استخوان

 تغییراتی در استخوان نابالغ ایجاد و با منظم شدن 

هاي منظم و المالر هاي کالژن در آنها، استخوانرشته

دو سر محل شکستگی به  گیرند که باعث اتصالشکل می

شوند. در پژوهش عیوضی و همکارانش در سال هم می

هاي بر روي اثر ترکیبات مومیایی بر تمایز سلول 2018

ها در محیط بنیادي مشتق شده از چربی به استئوبالست

کشت سلولی مشخص شد که عصاره مومیایی در شرایط 

آزمایشگاهی به صورت یک تقویت کننده قوي از طریق 

هاي خاص ها و تولید پروتئینافزایش سطح بیان ژن
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استخوان عمل می کند و باعث رسوب مواد معدنی توسط 

). در 24شود (هاي بنیادي مشتق شده از چربی میسلول

و همکارانش در سال  پوروسط رضوانیتحقیقی دیگر ت

از  برخیمومیایی بر روي  بررسی اثربا هدف  2007

با مقایسه  زخم موش سوري ترمیمدر  دخیلهاي شاخص

 میانگین کشش الزم براي از هم گسیختن زخم 

هاي آزمون و شاهد، مشخص شد که ترمیم یافته در گروه

کالژن مومیایی با تاثیرات احتمالی بر سنتز یا رسوب 

 موجب تسریع و افزایش مقاومت زخم در مقابل کشش 

و همکارانش در سال  توکلی). در پژوهش اله 25می شود (

کرم و مومیایی با هدف مقایسه اثر مصرف موضعی  2003

موش روي بر  زخم پوستی ترمیمبر  ینئوتفنییک درصد 

مشخص کرد که ترکیب طبیعی و گیاهی  صحرایی

توئین و در مقایسه م یک درصد فنیمومیایی همتراز با کر

با آن بدون هیچ عوارض جانبی در تسریع بهبود زخم 

اي است و همچنین این عصاره داراي تاثیرات قابل مالحظه

هاي باکتریایی دارد عفونت مومیایی اثر مهاري بر روي

با مطالعه  2020). عزیزپور و همکارانش در سال 18(

 مومیایی بر تکثیر بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی 

هاي استئوبالست در شرایط آزمایشگاهی بر روي سلول

هاي شبه استئوبالست محیط کشت سلولی حاوي سلول

نشان دادند که این ترکیب باعث افزایش  MG63انسانی 

بیان عوامل مهم بازسازي استخوان و تکثیر فعال 

). مطالعات انجام شده با این 13ها می شود (استئوبالست

رش که خوردن و مالیدن مومیایی بر روي موضع، در گزا

التیام شکستگی استخوان، دررفتگی و کوفتگی و همچنین 

ها نقش موثري دارد، هماهنگ می باشد. بهبود انواع زخم

هاي احتمالی این ترکیب با تعدیل التهاب، مکانیسم

سازي و همچنین افزایش خون رسانی، تحریک کالژن

 ستخوان و جلوگیري از انواع فاکتورهاي بازسازي ا

ها، در تسریع بهبودي استخوان و زخم موثر است عفونت

بر  2016 هاي حسینی و همکارانش در سال). بررسی18(

سازي پنیرباد روي استخوانتاثیر عصاره هیدروالکلی 

هاي گوشتی نشان داد که مصرف این عصاره در جوجه

استخوان  ها سبب افزایش ضخامت قشررژیم غذایی جوجه

درشت نی، نیروي برشی و انرژي شکستگی آن می شود 

هاي انجام شده نشان دادند که ). همچنین پژوهش14(

هاي عصاره پنیرباد در کنترل و درمان دیابت، بهبود زخم

هاي هاي نرم و سخت در موشدیابتی و ترمیم بافت

). طبق مطالعه دبیدي روشن و 26،27صحرایی موثر است (

که به بررسی اثر تعاملی تمرین  2012در سال همکارانش 

استقامتی و مصرف عصاره زردچوبه بر چگالی مواد معدنی 

نواحی مختلف استخوان ران در موش صحرایی مشخص 

ها به صورت محرك شد که شیوه سالم زندگی در موش

ورزشی و تغذیه با زردچوبه به عنوان یک آنتی اکسیدان 

هاي در استخوانقوي به پیشگیري از رسوب سرب 

اصغري  ). طبق پژوهش28اسفنجی و ران کمک می کند (

عصاره تاثیر  با هدف بررسی 2016و همکاران در سال 

 در درمان زخم معده حاصل ازو امپرازول زردچوبه 

نظر می رسد که عصاره به گاستروتومی در موش صحرایی 

قابل قبولی بر روند التیام بخشی  مناسب و اتزردچوبه اثر

). مطالعات 29دارد (ترمیم در موش هاي صحرایی و 

هاي مومیایی، صورت گرفته نشان می دهد که عصاره

پنیرباد و زردچوبه در روند ترمیم جراحات و شکستگی ها 

موثر بوده و به همین دلیل و با توجه به بومی بودن آنها در 

استان سیستان و بلوچستان، از عصاره ترکیبی آنها در 

سی روند التیام استخوان شکسته شده مطالعه و برر

 استفاده شد. 

مطالعه انجام شده نشان داد که در گروه شاهد و بدون 

سازي به آرامی با تشکیل الیه استخوان ،مداخله دارویی

هاي نابالغ و مقادیر زیادي مغز استخوان نازکی از استخوان

 در ناحیه شکستگی انجام می شود در حالی که در 

هاي مون با مصرف دارو مقادیر بیشتري تیغههاي آزگروه

تر در محل شکستگی تر و سازمان یافتهاستخوانی منظم
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تشکیل می شود، در واقع با افزایش میزان مصرف دوز دارو 

میلی گرم) تشکیل  1000به خصوص در گروه سوم (دوز 

هاي استخوان المالر افزایش داشت. تغییرات در گروه

میلی گرم) چندان  500و  200رو (آزمون در دوز پایین دا

با هم ندارند  معناداريباشد و اختالف قابل مالحظه نمی

)05/0p< که این موضوع تاثیر و استفاده از دوز باالي این (

سازي را نشان می ترکیبات دارویی جهت ترمیم و استخوان

دهد. تحقیقات صورت گرفته حاکی بر این است که 

هاي گیاهی در ات و عصارهدوزهاي موثر و کاراي ترکیب

هاي مرتبط با استخوان، همواره پیشگیري و درمان بیماري

باالتر از دوزهاي مصرفی از طریق رژیم غذایی روزانه 

البته باید در دوزهاي متعادل و  .)1،6،15هستند (

مشخصی مورد استفاده قرار گیرند که عوارض ناخواسته و 

همین دلیل به  .)13سمی براي بدن نداشته باشند (

هاي گیاهی ترکیبی راهکاري مناسب و استفاده از عصاره

 قابل جایگزین می باشد.

برداري و کلیه مراحل آزمایش شامل تیمار، نمونه

ارزیابی هیستوپاتولوژي و هیستومورفتومتري به صورت 

کورسازي دو طرفه انجام گردید و مشخص شد که عصاره 

بر روي استخوان  ريمعناداترکیبی تهیه شده داراي تاثیر 

هاي متفاوت باشد و آنها با استفاده از مکانیسمسازي می

ترمیم، به طور موثرتري نسبت به عصارها به صورت تکی 

عمل می نمایند، بنابراین عصاره ترکیبی سه گیاه مومیایی، 

سازي در بهبود پنیر باد و زردچوبه با افزایش استخوان

افزایش دوز عصاره  ها موثر بوده و همچنین باشکستگی

این گیاهان سرعت بازسازي و ترمیم استخوان در بازه 

زمانی مشخص بیشتر می شود. با توجه به اینکه این 

ترکیبات کامال گیاهی و خوراکی بوده داراي کمترین 

توان از این عوارض احتمالی ناخواسته خواهند بود و می

هایی انعصاره ترکیبی در کارآزمایی بالینی تصادفی در انس

که نیاز به ترمیم استخوان دارند استفاده نمود، لکن تعیین 

دقیق مکانیسم اثر و میزان مصرف آن نیازمند تحقیقات 

 تکمیلی می باشد.

 تشکر و قدردانی
در مقاله حاضر بر گرفته از طرح پژوهشی مصوب 

مرکز تحقیقات علوم بالینی سالمت و شوراي پژوهشی 

آزاد اسالمی واحد  شگاهدانمعاونت پژوهش و فناوري 

 به شماره داراي کد اخالقزاهدان است و 

IR.ZAUMS.REC.1398.275 بدین وسیله باشد. می

علوم  تشکر و قدردانی خود را از معاونتنویسندگان مراتب 

پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی معاونت  پزشکی،

ابراز  و دانشکده داروسازي دانشگاه تهران واحد زاهدان

 نمایند.می
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Abstract 

Background: Repair of broken bones due to physiological or pathological factors has always been 
important for researchers. In this regard, this study aimed to evaluate the effect of a combined 
extract on the osteogenic process in the experimental fracture created in the femoral of rats as 
laboratory models. 
Materials and Methods: This experimental study was performed on 21 rats. After induction of 
general anesthesia to each mouse, a 3-cm incision was made in the femoral bone and it was broken 
with a special hammer. After surgery, the control group did not receive any extract, while the three 
experimental groups received 200, 500, and 1000 mg/kg PO, respectively. In the next step, 21 days 
after surgery, euthanasia was performed and bone sections were prepared and stained in the fracture 
site. Next, histopathological and histomorphometric studies were carried out for the evaluation of 
bone healing in rats. The collected data were analyzed in SPSS software (version 21). 
Results: According to the pairwise comparison test, the mean difference of variables, namely bone 
marrow, woven bone, and lamellar bone of the third group of the test was significantly different 
from those of the other groups (P<0.05). This indicated that receiving the extract in the 
experimental groups with an increased dose led to a decrease in the mean bone marrow and woven 
bone which, in turn, increased the mean lamellar bone. 
Conclusion: The results showed that the combined extracts of mummy, Withania coagulans, and 
turmeric can stimulate osteogenesis in rats and be considered as a candidate for fracture treatment. 
Keywords: Bone fracture, Mummy, Rat, Turmeric, Withania coagulans. 
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