Protective Effect of Oral Extract of Stevia rebaudiana on Skin
Flap Survival in Male Rats
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Abstract
Background and purpose: Due to the properties of Stevia, it seems that this plant can be
effective in reducing oxidative damage consequent to ischemia-reperfusion, and increase the survival of
skin flap. This research aimed at investigating the effects of oral extract of stevia on apoptosis and skin
flap necrosis in rats.
Materials and methods: In this experimental study, Sprague Dawley rats were orally gavaged
25 mg/kg/daily of stevia leaf extract for one week, before or after the removal of flap. One week after
surgery, the amount of flap necrosis, the content of malondialdehyde (MDA) in flap tissue, and
superoxide dismutase (SOD) activity were measured.
Results: Pre-treatment or post-treatment with stevia leaf extract reduced the necrotic area in the
flap compared to the control group. It also reduced the MDA content and increased SOD activity. Pretreatment with stevia leaf extract was found to have a better protective effect than post-treatment in all
variables investigated.
Conclusion: Current findings confirmed the survival of the flap with oral administration of
stevia leaf extract. The beneficial effects of oral extract of stevia leaf can be clinically examined in
reducing ischemic flap necrosis before and after surgery.
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اثر محافظتی عصاره خوراکی گیاه شیرین برگ () Stevia rebaudiana
بر بقای فلپ پوستی در موش صحرایی نر
مجید بنی محمد
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چكیده
سابقه و هدف :با توجه بر خواص گیاه شیرین برگ (استویا) ،به نظر میرسد ایدن گیداه مدیتواند رر ادا آ یسدی
ااسی اتیو متعاق ایسکمی -رپرفیوژن ،موثر واقع ش ه و بر میزان بقای فالپ پوستی بیفزای  .مطالعه حاضر با ف بررسدی
اثرات پیآ و پس ازمصرف خوراای عصاره شیرینبرگ ،بر یپوپتوز و نکروز فلپ پوستی رر موش صحرایی ،انجام پذیرفت.
مواد و روشها :رر ایدن مطالعده تجربدی-یزمایشداا ی ،قبد یدا بعد از برراشدتن فلدپ رر مدوش دای صدحرایینداار
 ،Sprague Dawleyروزانه  52 mg/kgعصاره شیرین برگ به م ت یک فته به صورت گاواژ تجویز گررید  .یدک فتده
پس از جراحی ،مق ار نکروز فلپ ،محتوای مالون ریال ی ( )MDAبافت فلدپ و میدزان فعالیدت سوپرااسدی ریسدموتاز
( ) SODان ازه گیری ش .
یافتهها :پیآ تیمار یا پس تیمار با عصاره شیرین برگ ،ررص منطقه نکروزه رر فلپ را رر مقایسه با گروه انترل ادا آ
رار و مچنین محتوای  MDAرا اا آ و فعالیت  SODرا افزایآ رار .پیآ تیمار نسبت به پس تیمار با عصداره خدوراای شدیرین
برگ (با لحاظ تمامی متغیر ای ذار ش ه رر باال) اثرات محافظتی بهتری ایجار ارر.
استنتاج :رر این مطالعه ،بقای فلپ به وسیله پیآ یا پس از ررمان با عصاره خوراای شیرین برگ رر موش تایید شد .
اثرات مفی تجویز عصاره خوراای شیرین برگ قب و بع از جراحی میتوان برای اا آ نکروز فلپ ناشی از ایسدکمی،
مورر بررسی بالینی قرار گیرر.
واژه های کلیدی :شیرین برگ ،Stevia rebaudiana ،استویا ،SOD ،MDA ،فالپ پوستیskin flap ،

مقدمه
فلپ پوستی معموالً به منظور حفظ عملکرر پوسدت
پس از یسی وسیع به اار گرفته میشور اه میتوان بده
استفاره از نوسازی فلپ ،برای ررمان پوست از رسدت رفتده،
رر نتیجه تروما یا برراشت تومور اشاره ارر( .)5،1بدا ایدن

حال به رلی نکروز پس از پیوند  ،اسدتفاره از فلدپ دای
پوستی رر شرایط بالینی بسیار مح ور است .رر واقع ،نبدور
جریان خون رر بافت فلپ پس از جراحی ،اصلیترین رلید
نکروز فلپ رر قسمت ریستال ین است .برخی از رارو ا

مولف مسئول :زهره حاج حیدری -ساری :رانشااه علوم پزشکی مازن ران ،رانشک ه پزشکی ،گروه پوست
 .1رانشجوی پزشکی ،مراز تحقیقات فیزیولوژی ،رانشک ه پزشکی ،رانشااه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .5مراز تحقیقات فیزیولوژی ،رانشک ه پزشکی ،رانشااه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .3استاریار ،مرازتحقیقات جراحی ای ام تهاجمی ،رانشااه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
.4اارشناسی ارش نانوتکنولوژی پزشکی ،رانشک ه علوم نوین پزشکی ،رانشااه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .2پزشک ،مراز تحقیقات فیزیولوژی ،رانشک ه پزشکی ،رانشااه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .6رانشیار ،گروه پوست ،رانشک ه پزشکی ،رانشااه علوم پزشکی مازن ران ،ساری ،ایران
تاریخ تصوی 1361/1/8 :
تاریخ ارجاع جهت اصالحات 1366/11/11:
 تاریخ رریافت 1366/11/12 :
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با اثر بر روی مسیر ای پیام رسانی خاص میتوانن جلدوی

اثر پیآ و پس تیمار با عصاره خوراای شیرین برگ بدر

از رست رفتن بافت ایسکمیک را بایرن و میزان تحمد

بقای فلپ و مارار ای ااسی اتیو رر بافت فلدپ ،فدت

بافت را نسبت به ایسکمی و یسدی

ااسدی اتیو افدزایآ

ر ن ( .)3-2رارو ای بسیاری گزارش ش هان اه مدیتوانند

روز پس از برراشتن فلپ مورر مطالعده قدرار گرفدت .بدا
توجه بر خواص گیاه استویا ،بده نظدر مدیرسد ایدن گیداه
ایسددکمی–

میزان بقای بافت را از طریق سراوب پاسخ ای التهابی،

بتوان د رر اددا آ یسدی ااسدی اتیو متعاقد

جلوگیری از یزار ش ن بیآ از ح راریکال ای یزار و

رپرفیوژن ،موثر واقع ش ه و بر میزان بقای فالپ پوسدتی

القای رگ زایی افزایآ ر ن (.)1،6

بیفزای  .با توجه بر لزوم حفظ بقاء و افزایآ اثدر بخشدی

رر مطالعات قبلی تایی گرری اه تجدویز رارو قبد

فلپ ای پوستی ،یافتن را ی جهت انترل میزان از بدین

مدیتواند

ف

یا بع از یسی ایسکمی ،رر ارگان ای مختلد

رفتن بافت ،ضروری است .از این رو این مطالعه با

مکانیسم ای پیام رسانی ویاهای را برایاا آیسی بدافتی

ارزیابی اثرات ررمدانی اسدتویا ،بدر میدزان نکدروز بدافتی و

فعال ان (.)8-11این مسیر ای مولکولی عمومداً از طریدق

مارار ای استر ااسی اتیو(مالون رییل ئی و سوپرااسدی

تثبیت فیزیولوژی میتوان ری ،اا آ تولید گونده دای

ریسموتاز) ،رر فلپ پوستی انجام پذیرفت(.)51-35

فعال ااسیان ( )ROSو تضعی

پاسخ ای التهابی عمد

میانن ( .)15-14فعال ش ن اانال ای پتاسدیمی حسدا
به  ATPمیتوان ریایی ،یسی

ااسی اتیو را رر سلول بده

مواد و روش ها
رر این مطالعه تجربی-یزمایشداا ی ،پدس از تایید

وسددیله محافظددت از شددای میتواند ری و اددا آ بیددان

تمددامی پروتکدد ددا توسددط امیتدده اخددالق رانشددااه

پروتئین ای پیآ -یپوپتوزی  Baxو ااسدااز  3ادا آ

علددوم پزشددکی ایددران ،از  42مددوش صددحرایی نددر ندداار

میر ( .)12-52یکی از ایمنترین را کار دا بدرای ادا آ

 ،Sprague Dawleyبدا وزن بدین  112تدا 542گدرم رر 4

یسی ایسکمی ،تجویز خوراای موار با منشأ طبیعدی اسدت

گروه شدام  ،شدم ( )shamبد ون انجدام فلدپ ،جراحدی

اه خاصیت ض التهابی و ینتیااسی انی ررمحیط ررونتنی

فلپ ،تجویز عصاره شیرین برگ قب از جراحی فلدپ و

) (in vivoراشته باشن ( .)51-54از عصاره شیرینبدرگ بده

تجویز عصاره شیرین برگ پس از جراحی فلپ اسدتفاره

رلی د رارا بددورن خاصددیت ینتددیااسددی انی ،بددرای اددا آ

ش  .قبد از برراشدتن فلدپ ،حیدوان دا بدا تزریدق راخد

اسدتفاره

صفاقی  22 mg/kgپنتوباربیتال س یم بیهدوش شد ن  .رو

یسی بافتی پس از ایسکمی رر ارگان ای مختل

ش ه است( .)56،52گیداه مدذاور بدا رارا بدورن ترایبدات

برش  8سانتیمتری موازی رر منطقه پشتی ایجدار ،و ایدن

ااسی اتیو از خور نشدان راره

رو برش به وسیله یدک بدرش عرضدی  3سدانتیمتدری رر

فنولی ،خواص ض استر

استاه موج افزایآ ظرفیت ینتیااسی انی ا

)(TAC

منطقه رمی به م متص گرری ن  .یک فیلم شفاف اسدتری

ش ه است .رر یک مطالعه ،محتدوای فندولی الدی بدرگ

بین پوست برراشته شد ه و فاشدیای محافظدت انند ه ین

استویا ،رر روز  11/24میکروگرم 22 ،ررص راریکال ای

قرار راره ش (برای این اه پوست فالپ به بافت زیدرین

 DPPHرا مهددار اددرره اسددت ) .(IC50اسددتویا خددواص

خور متصد نشد ه و از عدروق و مدوار ین تداثیر و بهدره

ریاری مچدون ادا آ رارن قند خون ،گشدارانن هی

نجوی ) و ساس پوسدت بخیده زره شد  .فدیلم اسدتری از

عروق (میتوان از اثرات ناشدی از ایسدکمی جلدوگیری

روز انجام جراحی فالپ تا روز فتم اه یزمایآ پایدان

ان ) ،ض التهابی (میتواند اثدرات فعدال شد ن سیسدتم

یاب  ،باقی مان  .ارتفاع فالپ و ان ازهگیری ناحیه نکدروز

ایمنی رر رپرفیوژن را مرتفع سازر) ،خواص ینتیمیکروبدی،

براسا روش مک فارلین بوره است( .)33تصویر شدماره ،1

ینتیویروسی و ض مخمری ،نیز رارر .رر مطالعه حاضر،

ابعار و مح فلپ پوستی را نشان میر  .ررصد ناحیده
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عصاره خوراکي گياه شيرین برگ

نکروزه رر ر فالپ رر روز فتم پس از باال بررن فالپ

رر گروه فلپصعصاره شیرین برگ ،موش ا پس از

با تقسیم طول ناحیه نکروتیک به طول ا فالپ محاسبه

جراحی فلپ ،عصاره شیرین برگ به میزان  52 mg/kgو

ررص محاسبه ش (. )33

مدد ت  1روز رریافددت اررندد  .رر گددروه  shamبدد ون

و نتیجه براسا

برراشددتن فلددپ ،فقددط بددرش انجددام گرفددت 1 .روز پددس از
برراشتن فلپ یا جراحی  ،shamرر مده گدروه دا منطقده
یددک نموندده از بافددت فلددپ رر روز  1ام ،رر تصددویر
شماره  5نشان راره ش ه است.

نکروزه مطابق با فرمول گفته ش ه ،محاسبه ش  .به وسیله
اتامین ( )122 mg/kgحیوانات اشته ش ه و نمونده دای
فلدددپ پوسدددتی جمدددعیوری و رر رمدددای  -52ررجددده
سانتیگرار برای ینالیز بیوشیمیایی ناه اری ش ن .

سنجآ  SODو  MDAرر بافت فلپ
بافددددددددددددددت پوسددددددددددددددت رر بددددددددددددددافر
) )TETris–ethylenediaminetetraacetic Acidو رر
رمدای  4 °Cو  pH = 1/2مادن گررید  .بافدت ماددن
تصویر شماره  :1ابعار و مح فلپ پوستی

شدد ه بددا  1222 × gبدده مدد ت  1رقیقدده رر رمددای 4 °C
سدددانتریفوژ و سددداس ایزولددده و رر نهایدددت فااتور دددای
بیوشدددیمیایی انددد ازهگیدددری شددد  .بدددرای تعیدددین سدددط
پرااسی اسیون چربی ا ،محتوای  MDAرر بافت مان
ش ه ان ازهگیری گررید و مقد ار  MDAبدا اسدتفاره از
ایت  ،Cayman's TBARS Assay Kit, USAبه وسیله
پاسخ انترل ش ه بدا تیوباربیتوریدک و تولید مداره فعدال
تیوباربیتوریدددک ( ) TBARSسدددنجی ه شددد  .فعالیدددت

تصویرشماره  :2فلپ پوستی و ناحیه نکروزی

رر گددروه عصدداره شددیرین بددرگ ص فلددپ ،عصدداره
شیرین برگ به میزان  52 mg/kgرر روز بده مد ت یدک
فته قب از عم بده صدورت گداواژ تجدویز شد  .رلید
تجویز به صدورت گداواژ نامشدخو بدورن میدزان گدذر
عصاره استویا از الیه ای مختل

پوست و فارمااواینتیک

سوپرااسددی ریسددموتاز بددر اسددا

پروتکدد شددرات

سازن ه برای تعیین ظرفیت ینتدی ااسدی انی بافدت فلدپ
) (K335, BioVision, USAاند ازهگیدری شد  .تمدامی
راره ا با نرمافزار  Graphpad prism 6ینالیز گرری و از
( )ANOVAیدددک طرفددده بدددا یزمدددون تعقیبدددی تدددوای
( )post hoc tukey testبرای مقایسه راره ا استفاره ش .

تجویز توپیکال بوره است ،رر حالی اه ان ازهگیری ا و

یافته ها

تحقیقددات بددر روی گدداواژ عصدداره ایددن گیدداه و اثددرات

ررص نکروز فالپ

ین قددبال مشددخو شد ه اسددت .عصدداره اسددتفاره شد ه از

نمورار شماره  ،1ررص نکروز فلپ از ر گروه1 ،

نددوع یبددی ،مربددوب بدده بددرگ گیدداه اسددتویا بددوره و از

روز پس از برراشتن فلپ را نشان میر  .با توجه به این

 Hunan NutraMax Inc, Chinaتهیه گرری .

نمورار ررص نکدروز رر گدروه فلدپ (انتدرل) و میدزان

4
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نکددروز فلددپ رر مقاب د گددروه  Shamبدداال بددوره اسددت
( .)p< 2/221تیمار عصاره خوراای شیرین برگ قب از
جراحی فلپ رر گروه یزمایشی ،به صدورت معندیراری
منطقه نکروزه را مح ور ارر ( p< 2/21رر مقاب گدروه
فددالپ) و مچنددین تیمددار بعدد از جراحددی بددا عصدداره
خوراای شیرینبرگ منطقه نکروزه رر فلدپ را ادا آ
رار ( p< 2/22رر مقاب گروه فالپ) ،ر چن این اثر به

نمودار شماره  :1ررص فالپ پوستی رر گدروه دای مختلد

یدک فتده

ان ازه گروه پیآ تیمار با عصاره خوراای شیرین بدرگ

بع از جراحی فالپ ،راره ا به صورت  Mean± SDVبیان ش هان .

نبوره است.

 *p< 2/22و  ***p<2/221رر مقایسه با گروه  Shamو  #p< 2/22و
 ##p< 2/21رر مقایسه با گروه فلپ (انترل) †p< 2/22 .رر مقایسده
با گروه پیآ ررمان

محتوای MDA

با توجده بده نمدورار شدماره  ،5رر مقایسده محتدوای
 MDAرر بافت مان ش ه فلپ با گدروه  ،Shamپدیآ
تیمار با عصاره خوراای شیرین بدرگ ،محتدوای MDA

را رر مقایسه با گروه فلدپادا آ رار ( .)p<2/21پدیآ
تیمار با عصاره خوراای شیرینبرگ رراا آ محتدوای
 ،MDAرر مقایسدده بددا پددس تیمددار بددا عصددارهخددوراای
شیرینبرگ ،مؤثرتر بوره است ،ر چن اده پدس تیمدار
نیددز باعددک اددا آ محتددوای  MDAشدد ( p< 2/22رر

نمووودار شووماره  :2میددزان مددالون ری یل ی د رر فددالپ پوسددتی رر
گروه ای مختل

مقایسه با گروه فلپ).

یک فته بع از جراحدی فدالپ .راره دا بده صدورت

 Mean±SDVبیان شد هاند

 *P<0.05 .و  **p<0.01و ***p<0.001

رر مقایسدده بددا گددروه  Shamو  #P<0.05و  ##p<0.01رر مقایسدده بددا

فعالیت SOD

گروه فلپ (انترل) †p<0.05 .رر مقایسه با گروه پیآ ررمان.

نمورار شماره  3میزان فعالیت یندزیم سدوپر ااسدی
ریسموتاز رر فالپ پوستی رر گروه دای مختلد

یدک

فته بع از جراحی فالپ را نشان میر د  .بدا توجده بده
این نمورار ،یک

فته پس از جراحدی فلدپ ،فعالیدت SOD

رر گروه فلپ (انترل) اا آ یافت ( p< 2/22رر مقایسه
با گروه  .)Shamپیآ تیمار با عصداره خدوراای شدیرین
برگ ،به صورت معنیراری فعالیت  SODرر بافت فلپ
را افزایآ رار ( p<2/21رر مقایسه با گروه فلدپ (انتدرل)).
پس تیمار با عصاره خدوراای شدیرینبدرگ ،یدک فتده

نمودار شوماره  :3میدزان فعالیدت یندزیم سدوپر ااسدی ریسدموتاز رر

پس از جراحی فلپ فعالیت  SODرا افدزایآ رار (p< 2/22

یک فته بع از جراحی فدالپ.

رر مقایسه با گروه فلپ (انترل) ،ر چن به ان ازه گروه
پیآ تیمار مؤثر نبور.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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عصاره خوراکي گياه شيرین برگ

بحث

بافت فلپ تحت تأثیر قرار میر د  .مچندین رر مطالعده

رر مطالعه حاضر برای اولین بار تأثیر پدیآ تیمدار و

حاضددر رر گرو ددی ادده بعد از فلددپ عصدداره خددوراای

پس تیمار با عصاره خوراای گیاه شیرین برگ بدر روی

شیرینبرگ رریافت اررن  ،عصاره شیرین برگ باعدک

قابلیت زیستی فلپ پوستی مدورر ارزیدابی قدرار گرفدت.

محافظت از فلپ وادا آ اسدتر

ااسدی اتیو شد  .در

تجویز خوراای عصداره شدیرین بدرگ قبد از برراشدتن

چن تیمار پس از عم به ان ازه پدیآ تیمدار مدؤثر واقدع

فلپ به صدورت قابد تدوجهی بقدای فلدپ را بده وسدیله

نش  ،با این وجور تجویز عصاره خوراای شدیرین بدرگ

اا آ ررص ناحیه نکروزه ،اا آ محتوای  MDAرر

رر بالین پس از وقوع یسی

یر منتظره پوسدتی پیشدنهار

فلپ و افزایآ فعالیت  ،SODافزایآ می ر  .مچندین

میشور .رر این مطالعه ،تاثیر ترای

پس تیمار با عصاره خوراای شیرین برگ رر بقای فلدپ

تیمار با عصاره خوراای شیرین برگ بر ادا آ نکدروز

تاثیرگزار بدوره و مارار دای ااسدی اتیو را ادا آ راره

فلپ ارزیابی نش  .ررمان قب و بعد از یسدی

ایسدکمی

است .با توجه بده نتدایم مطالعده حاضدر ،پدس ررمدان بدا

رر بالین رر شرایطی مانن پیون فلپ اه یسی

ایسکمی

عصاره خوراای شیرین برگ به ان ازه پدیآ ررمدان ،بدر

قاب پیآ بینی است ،روشی ااربرری خوا

تدوام پدیآ و پدس

بور.

رر مطالعهای اه به بررسی اثدرات اسدتویا بدر روند

روی یسی ایسکمی رربافت فلپ موثر نیست .رر مطالعات
قبلی نشان راره ش اه پیآ تیمار با ایزواسدتویول حجدم

التیام زخم پوستی پرراخته است ،شیوه تجویز به صورت

را اا آ راره ،و باعک بهبوری مرگ

توپیکال بوره و نتایم نشان رار اه عصاره یبی استویا ،به

سددلولی و نفددوذ نوتروفیدد  ،بهبددوری فعالیددت عصددبی-

صورت یک حالت وابسته به روز باعک تسریع و بهبوری

حراتی ،افزایآ فعالیت  ،SODالقدای  ،Bcl-2سدراوب

رون التیام زخم پوستی میشور .مچندین اسدتعمال عصداره

سوپرااسی اسیون چربی و بیان  NF-ƙBشد ه اسدت اده

اا آ ناحیده زخدم شد ه و سدرعت

ناحیه انفاراتو

یبی استویا ،موج

اررن رون نکروز ویپوپتوز نورون ا و

اپیتلیزاسیون و میدزان بافدت گرانوالسدیون افدزایآ یافتده

التهدداب مددیگددررر( .)34،56رر مطالعدده حاضددر مزایددای

است .ب یهی است افزایآ قابلیت التیام زخدم ،اگدر چده

مشابهای برای اثرات عصاره خدوراای شدیرین بدرگ بدر

بیآتر مربوب به رون ای بهبوری میباش ولدی از طرفدی،

بهبور بقا فلپ و اا آ نکروز ناشی از ایسدکمی ،تایید

جلددوگیری از رون د ای تخریبددی ( مانن د نکددروز) ،بدده

گرری  .اثرات ضد یپوپتدوزی تیمدار بدا عصداره شدیرین

بهبوری امک میان  .میتوان گفت اه نتایم این مطالعده

برگ روی م ل ایسکمی/رپرفیوژن ارگان دای مختلفدی

تایی انن هی بهبور عملکرر و بقای فلپ پوستی باش اه

و مغدز تایید شد ه اسدت( .)36،32،55،51ایدن

رر مطالعه حاضر نیز بیان ش ه است .مچنین نتدایم ایدن

موج

معکو

از قبی قل

ویاگی ض یپوپتوزی عصاره شیرین بدرگ ،بدا خدواص

مطالعه مشابه نتایم مطالعه حاضر بوره است(.)51

رر مطالعه حاضدر تأیید گررید اده تجویزعصداره

ینتیااسی انی و حذف گونه ای فعدال ااسدیان مدرتبط
است و به اا آ بیان پروتئین ای پیآ یپوپتوزی منجر

خوراای شیرین برگ به صورت قبد یدا بعد از یسدی

میشور .رر مطالعه حاضر ،تدأثیر پدیآ تیمدار بدا عصداره

پوستی باعک محافظدت از پوسدت مدی شدور .از ایدن رو

SOD ،MDA

عصاره خوراای شیرین برگ میتوان به صدورت یدک

رر بافت فلپ مشهور است .با توجه به ارتبداب قدوی بدین

ذایی با امترین یا یچ گونه عوارض جانبی رر

شیرین برگ بر مارار دای ااسدی اتیو مانند
استر

ااسی اتیو و یسی

میتوان ری و یپوپتوز به نظر

مکم

شرایط بالینی برای اا آ یسی

بافتی ناشی از ایسکمی

میرس عصاره شیرین برگ نه تنها باعک اا آ نکروز

بدده اددار بددرره شددور .اگددر چدده انجددام مطالعددات ب دالینی،

می شور بلکده مدرگ سدلولی از ندوع یپوپتدوز را نیدز رر

مستن ات اافی چنین توصیهای را فرا م میان .
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