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طب نوین و سنتی در . دچار زخم اندام تحتانی می شوندافراد دیابتی % 15.باشددیابت یک علت شایع اختالل در ترمیم زخم می: مقدمه
-دیابتی، آنتیگزنه داراي خواص ضد.ترمیم زخم دیابتی ضعیف است،بنابراین کشف ترکیبات جدید جهت التیام زخم ضروري است

ر تسریع بهبود زخم موثر تواند داکسیدانی، ضدمیکروبی و ضدالتهابی است و با داشتن موادي مانند فالونوئیدها، تانن و هیستامین می
.باشدباشد که سؤال این مطالعه می

در هر حیوان دو زخم .چهار زخم چهار میلیمتري ایجاد شد) گرمی300تا 250(هاي صحرائی نر ویستاردر پشت موش:هامواد و روش
روز پس از ایجاد زخم 1،3،5،8،18ها زخمقطر .گرم بر لیتر از عصاره گزنه تیمار شدندمیلی100با سالین و دو زخم دیگر با غلظت

.توسط کاغذ میلیمتري تعیین و آنالیزهاي آماري انجام شد
درصد بهبودي . کمتر بود(p<0.05)داريدرصد بهبودي در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل در تمام روزها به طور معنی:یافته ها

بیشتر p< 0.001)(داري به گروه دیابتی تیمار نشده در تمام روزها به طور معنیعصاره نسبت 100در گروه دیابتی تیمار شده با غلظت 
.بود

. کندگزنه احتماال با کاهش گلوکز خون این اختالل را برطرف می.اختالل در ترمیم زخم می شودباعثهیپرگلیسمی:گیرينتیجه
هیستامین باعث افزایش تولید فاکتور . ري است کمک میکندهیستامین در گزنه به انجام فاز التهاب که براي شروع ترمیم زخم ضرو

فالونوئیدها در گزنه اثر ضدالتهابی دارند و احتماال با کاهش دوره .شودرشد اندوتلیال عروقی و افزایش بافت همبند و تکثیر سلولی می
.التهاب باعث تسریع التیام می شوند

ی، عصاره هیدروالکلیترمیم زخم، گزنه، دیابت، موش صحرائ:کلمات کلیدي
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Introduction: Diabetes is a common cause of impaired wound healing. Modern medicine and
traditional in diabetic wound healing is weak, so the discovery of new compounds is essential for
wound healing. Urtica dioica has antidiabetic, antioxidant, anti-microbial, anti-inflammatory and
analgesic properties and contains substances such as flavonoids, tannins and histamine that are
effective in accelerating wound healing which is questioned in this study.
Methods: Male Wistar rats (250-300 g) were used in this study. Four 4-mm wounds were
created on the back of the rats. Two ulcers were treated by saline and two others were treated by
concentrations of 100 mg/l Urtica dioica extract in each animal. Wound diagonals were
determined 1, 3, 5, 8, and 18 days after creating wounds and statistical analysis was performed.
Results: Percentage of wound healing in diabetic rats was lower compared to control group on
all days (P<0.05). Percentage of wound healing in diabetic rats treated with the concentrations of
100 mg /l of Urtica dioica extract were more compared to untreated diabetic group on all days
(P<0.05).
Conclusion: Hyperglycemia, impaired wound healing. Urtica dioica by lowering blood glucose
can reverse the disorder. Histamine in Urtica dioica may accelerate the inflammatory phase of
wound healing, production of vascular endothelial growth factor and cell proliferation. Plant
flavonoids also have anti-inflammatory effect so it probably shortens the wound healing period.
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