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   پذیرى زخم بررسى اثر فنى توئین موضعى در ترمیم
  Ratsدر ) افزایش قدرت کششى و میزان رسوب کالژن آن(

  
  ،3زاده دکتر مسعود نقیب  ،2 دکتر سیما کدخدایان،1دکتر علیرضا توسلى

  4نیا دکتر احساس خدیوى 
،                                بینى و جراحى سر و گردن،  گلو،استاد بخش گوش 3 ،استادیار بخش زنان2 ،استادیار جراحى عمومى1

   دانشگاه علوم پزشکى مشهد- و جراحى سر و گردن ی بین، گلو،رزیدنت گوش 4
   

 
  خالصه 

که  هاى متعددى راجع به این باشد گزارش تأخیر درترمیم و بازشدگى زخمهاى جراحى یک مشکل بالینى آشکار مى:مقدمه 
  . است ترمیم زخم را تسریع بخشد وجود دارد  ممکنفنى توئین موضعى

درروزهاى فاز پرولیفراتیو و .  انسزیون پوستى ایجاد شد و بالفاصله بخیه زده شدrat 4 موش نر 10 بر پشت :ها  مواد و روش
  روز بعد18پوست ناحیه . ندطور زیرجلدى تزریق شد به) عنوان کنترل به (N/S این انسزیونها با فنى توئین و یا maturationاوایل فاز 

صورت میانگین  اطالعات به. برداشته شد و زخمها با دستگاه تنسیومتر تحت کشش و نیز تحت بررسى میکروسکوپى قرار گرفتند
  . دانشجو آنالیز گردیده استtبرحسب نیوتن بیان گردیده و با آزمون ) انحراف معیار(

 باعث افزایش قابل توجه در قدرت کششى زخم maturationیفراتیو و  استفاده از فنى توئین در فازهاى پرول:نتایج
]5/15(N) 34/16 7/43(32/18 و(Nدر زخمهاى درمان شده در برابر N (28/5(85/0426/7 و)4/93(N 20 در زخمهاى کنترل = 

P<0.01n [با افزایش در رسوب کالژن افزایش در قدرت زخم همراه. افزودن فنى توئین در این دو فاز فرقى با یکدیگر ندارد. شد 
  . در زخم بود
  .  فنى توئین، قدرت کششى زخم، ترمیم زخم، رسوب کالژن:یکلید ه هایواژ

  
  مقدمه

هر جراح در طول دوران طبابت خود هزاران برش ایجاد 
بندد ولى آیا هنگام بستن زخم مطمئن  کرده و سپس مى

خورد و زخم بسته خواهد شد؟  است که پوست جوش مى
 د از دید ناظرین نارسایى حاد زخم باتوجه به پیشرفتشای

هاى مختلف، مشکلى جزئى و  هاى عظیم انسانى در زمینه

پیش پا افتاده باشد ولى اطالعات و آمار چیز دیگرى 
  .دهد  نشان مى

  مجله گوش،گلو،بینی و حنجره ایران،
  1383دوره شانزدهم،شماره سی وششم، تابستان 
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 1940فراوانى بازشدن زخم در مطالعات قبل از سال 
بوده است و مطالعات /% 04%) 3تا /% 0 24درمحدوده(

/% 059فراوانى ) 1984 و 1950هاى  بین سال(د نیز جدی
اند که  گزارش داده%) 8/5تا /% 02در محدوده (

 که این عارضه روند نزولى در سال است دهنده این نشان
هاى اخیر نداشته است و هنوز از مشکالتى است که 

 ). 16 ، 7(باشد  گریبانگیر جراحان مى

یک ( از فنى توئین هاى متعدد راجع به استفاده گزارش
در ترمیم زخمها و ) 2) (داروى ضد تشنج و ضد آریتمى

اثر آن در تسریع روند بهبودى زخم ما را به فکر 
در مراجعه به . متوجه ساختگرفتن از این دارو  کمک

کتب مرجع صحبتى راجع به این موضوع نشده بود و در 
بررسى مقاالت نیز به استفاده ازدارو در درمان زخمهاى 
مزمن اشاره شده بود و بررسى کمیتى و آمارى براى اثر 

). 15، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 4(دارو ارائه نشده بود 
دراین مطالعه براى بررسى اثر کمى فنى توئین در التیام 
زخم از شاخص نیروى کششى زخم و براى بررسى 
رسوب کالژن از بررسى المهاى میکروسکوپیک استفاده 

  .نمودیم
  ها  روشمواد و

 فاز 3 در بررسى مکانیسم ترمیم زخم فرایندهاى آن بر 
و )  روز10-7(، پرولیفرایتو ) ساعت96-72(التهابى 

maturation انجامد، تقسیم   سال به طول مى2 که تا
در این بررسى ما اثر فنى توئین رادر ). 6 ، 4(گردد  مى

در فاز پرولیفراتیو و ) نرمال سالین(مقایسه با پالسبو 
  .کنیم   مقایسه مىmaturationابتداى فاز 
اى یا  در این بررسى که یک مطالعه مداخله:  نوع مطالعه

controlled trials Randomized 4 است با ایجاد 
 در زمان واحد و rat 10زخم مشابه بر روى پوست 

تجویز دارو و پالسبو در این زخمها و برداشت دو نمونه 
 10تعداد . دست آوریم ه به نمون80از هر زخم در نهایت 

 انتخاب شد که میانگین Wister نر از نژاد ratعدد 
بود و )  گرم267-229در محدوده  (gr 247/5وزنى آنها 

در یک مرحله .  ماه مطابقت داشت5 تا 4با سن حدود 
 که در Rampun Ketamine,ابتدا تحت بیهوشى با 

ن در  عدد انسزیون مشابه پارامدی4شد،  صفاق تزریق مى
ها تا عمق ratدر پشت Cephalad ,Cuadalنواحى 

  ایجاد شد و بالفاصله2/5cmطول  فاسیاى سطحى به
   .)1شکل (سوچور گردید 

   بالفاصله بعد ازعمل جراحىRat   عکس - 1شکل 
 3 و 0روز (هاى جفت در زمانهاى خاص   سپس انسزیون

 براى 15 و 12 و 9 براى دوره پرولیفراتیو و روز 6و 
صورت زیرجلدى تحت  به) Maturationتداى دوره اب

 N/Sاز دارو )  فنى توئین10mgمعادل  (0/2ccتزریق با 

0/2cc) تمام تزریقات با . قرار گرفتند) عنوان پالسبو به
سرنگ انسولین در طول زخم و توسط یک نفر از روى 

درنهایت در روز . جدول از پیش تعیین شده انجام گرفت
ها کشته شده و بعد rat) آخرین تزریق روز بعد از 3 (18

ها هر انسزیون در یک تکه پوست از بدن  از کیشدن بخیه
جدا گردید  و براى جلوگیرى از تخریب آنها و نیاز به 
بررسى بر روى آنها در یک نوبت در محلول فرمالین 

10 %Fix 2شکل ( گردید .(   
       نمونه پوست جداشده از پشت حیوان- 2    شکل 

  ساعت در آزمایشگاه صنایع نساجى اداه کل 24ز بعد ا
استاندارد و تحقیقات صنعتى خراسان از هر قطعه پوستى 

 تهیه شد 4cm-3 و طول 0/7cmدو نمونه به عرض 
هاى قبلى در وسط آن نمونه باشد  که برش صورتى به

 50با سرعت ) 3شکل (ها توسط دستگاه تنسیومتر  نمونه
mm/Min و نیروى  تحت کشش قرار گرفتMax 

. دست آمد به) شد که بعد از آن پاره مى(تحمل نمونه 
هاتوسط کارشناس  گیرى قدرت کششى نمونه اندازه

شد که اطالعى از نوع نمونه نداشت  مربوطه انجام مى
)double blind ( و اعداد خام در جدولى گردآورى

شناسى  ها براى بررسى بافت سپس از دوعدد از نمونه. شد
  . آمیزى شد ورنگالم تهیه 
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براى رد هر فرضیه خنثى تعداد نمونه درهر :  روش آمارى
 T بنابراین از آزمون 30کمتر از ( عدد بود 20گروه 

student 38 جفت با درجه آزادى) nl+n2-2 ((
بود که % 99سطح اطمینان مطالعه ما . استفاده نمودیم

  ) .3(باشد سطحى مطلوب براى مطالعات پزشکى مى
   نتایج 

طور که قبالً شرح داده شد ما چهار دسته نمونه   همان
  :دست آوردیم براى مقایسه به

    گروه اول
هاى دارو گرفته در دوره پرولیفراتیو   نمونه

SD1=8/15N،  
 34/16N = X1، 20 = n1   

    گروه دوم
 5/04N گرفته در دروه پرولیفراتیو placeboهاى   نمونه

= SD2،  
 28/58N = X2، 20= n2  

    گروه سوم
 =7/43N maturationهاى گرفته در دوره   نمونه

SD3، X2=32/18N،  
 20 = n3  

    دستگاه تنسیومتر- 3 شکل 
    گروه چهارم

 N maturation گرفته در دوره placeboهاى   نمونه

,4/93= SD4 ،26/7N = X4، n4=20 با استفاده 
 مربوطه را بررسى H0هاى  از نتایج فوق توانستیم فرضیه

  . نماییم
اثر داروى فنى توئین و پالسبو بر روى نیروى :  فرضیه اول

کششى زخم در مرحله پرولیفراتیو با یکدیگر تفاوتى 
 محاسبه شده t 2 و 1باتوجه به مقادیر گروه .  ندارند

) 2/438 (35 جدول با درجه آزادى tباشد که از   مى2/60
  . شود بزرگتر است بنابراین فرضیه رد مى

اثر داروى فنى توئین و پالسبو بر روى نیروى : ومفرضیه د
 با یکیگر تفاوتى maturationکششى زخم در مرحله 

  . ندارند

 2/75 محاسبه شده t 4 و 3باتوجه به مقادیر گروه 
) 2/43 (35 جدول با درجه آزادى tباشد که از  مى

  . شود بزرگتراست بنابراین فرضیه نیز رد مى
  
 
 

فنى توئین بر روى نیروى کششى اثر داروى : فرضیه سوم
 با maturationزخم در دو مرحله پرولیفراتیو و 

 t 3 و 1باتوجه به مقادیر گروه . یکدیگر تفاوتى ندارند
 جدول با درجه    شکل tباشد که از   مى0/8محاسبه شده 

  .اى که فنى توئین گرفته است    نمونه4
 این توان کوچکتر است بناباین مى) 2/438 (35 آزادى 

فرضیه را رد نکرد در بررسى ریزبینى المهاى تهیه شده با 
 . نتایج زیر حاصل شدH&Eآمیزى  رنگ

صورت  تلیالیزاسیون کامل، کالژن به اپى: I   نمونه 
  ).4شکل (باندهاى ظریف فراوانتر است 

تلیالیزاسیون ناکامل فیبروبالستهاى فعال  اپى: II    نمونه 
  ).5شکل (ف کالژن کمتر است ، الیا)تر پرسلول(فراوان 

 فنى توئین و نمونه I    الزم به توضیح است که نمونه 
Placebo IIاند  گرفته .  

     بحث
اى که قبل از انجام پژوهش انجام   در مطالعات زمینه

  . دادیم نکات زیر حاصل گردید
   نیروى کششى زخم معیار خوبى براى بررسى اثر -1

و کالً باالبودن . زخم استدارو در جلوگیرى از بازشدن 
  ) .13 ، 14(باشد  این نیرو خواسته هر جراح مى

   درمورد مکانیسم اثر فنى توئین اکثراً معتقد بودند که -2
با مهار آنزیم کالژناز باعث افزایش رسوب کالژن 

  ).11،9(شود  مى
   در دو مرحله از مراحل ترمیم زخم احتماالً کالژناز -3

رمرحله پرولیفراتیو که سلولها حداکثر د. اثر متفاوت دارد
احتماالً نبود کالژناز . سازى را دارند فعالیت کالژن

گردد ولى درمرحله  موجب افزایش کیفیت این مرحله مى
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Maturation وجود کالژناز براى ایجاد یک شبکه 
  ).6، 4(باشد  مستحکم از فیبرهاى کالژن الزم مى

 دیدیم اهداف فرعى ور کهط ن بعد از نجام آزمایشات هما
% 99 با اطمینان 2 و 1صورت فرضیات بیان و در موارد  به

 ولى درمورد ،گروه اثبات شدبین دو دارى  اختالف معنى
دارى بین  نتوانستیم اختالف معنى% 99 با اطمینان 3
در بررسى ریزبینى نیز باتوجه به .گروه اثبات کنیمدو
 آن نظر تلیالیزاسیون کامل آن و کالژن فراوان اپى

O.tooleکه فنى توئین در   و همکارانش راجع به این
ها را   تولید کالژناز توسط فیبروبالستvivo Inمحیط 
  ).11(کند، تأیید گردید مهار مى

  .اى که نرمال سالین گرفته است   نمونه5 شکل 
هادچار عوارض فورى   در این مطالعه هیچ کدام ازموش

که ما براى کار  ینخاص و آشکارى نشدند، نکته دیگر ا
ها و فرصت محدود استفاده از  همزمان بر روى تمام نمونه

.  نماییمfixها رادر فرمالین  دستگاه مجبور شدیم که نمونه
 ratدر بررسى مقاالت نیروى کششى پوست سالم موش 

 ولى در ،)14( عنوان شده بود50N حدود 250grبوزن 
ود  شده در فرمالین حدFixبررسى ما پوست سالم 

75Nتوان تخمین زد  بنابراین مى. نیروى کششى داشت
  .   برابر طبیعى است1/5که نیروهاى ما 

  گیرى نتیجه
که اثر فنى توئین در افزایش قدرت کششى  باتوجه به این

که انسیدانس  زخم را اثبات نمودیم و باتوجه به این
باشد پیشنهادات زیر   درصد مى3-1بازشدگى سریع زخم 

  ). 16 ، 7(د گرد ارائه مى
در تمام موارد زخمهاى مزمن باتوجه به تأیید در مطالعات 
مختلف استفاده از فنى توئین براى گرانوالسیون و 

تلیالیزاسیون سریعتر و افزایش کالژن زخم توصیه  اپى
سازى جلوگیرى از  درزخمهاى تازه زمینه.گردد مى

بازشدگى سریع شامل تمیزکردن زخم از آلودگى 
هاى  ذف بافتهاى نکروزه و به هم رساندن لبهمیکروبى، ح
هاى مناسب باید مدنظر   و با بخیهTensionزخم بدون 

در شرایطى که فرد دچار فاکتورهاى خطرى از . باشد
  سال، عفونت زخم، بیمارى ریوى، 65قبیل سن باالى 

عدم ثبات همودینامیک، فقر پروتئین خون، سپسیس، 
ون، بدخیمى، آسیت، چاقى، اورمى، هایپر الیمانتاسی

باشد  مصرف طوالنى مدت استروئید و فشارخون مى
 عدد از این فاکتورها ریسک بازشدگى را 5 تا 3داشتن (

 عدد از آنها بازشدگى را حتمى 8باال برده و داشتن 
استفاده از فنى توئین حتى درزخمهاى ) 16 و 7(نماید  مى

فنى توئین گردد و نیز زمان استفاده از  تازه نیز توصیه مى
 .کند در زخمهاى تازه فرقى نمى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  دکتر علیرضا توسلی و همکاران.....                                         سی اثر فنی توئین موضعی در ترمیم پذیری زخمبرر
  

 منابع و مĤخذ
  . 1375، تهران، تیمورزده، 2، »نامه و گزارش تحقیق ومقاالت علمى راهنماى نگارش و ارائه پایان«   تک زارع، نسرین -1 
 1374بخش بررسیهاى علمى و بازاریابى شرکت داروپخش،: تهران. 3، »داروهاى ژنریک ایران«   جمعى از نویسندگان -2 

  .1363سپهر، : تهران. 2اللهى،  ترجمه، محمدتقى آیت«. »اصول و روشهاى آمار زیستى«. و.    دانیل، و-3
... ا ترجمه على اکبرزاده پاشا، حجت. »مراقبت و التیام زخم جراحى پالستیک و ترمیمى«.    کلمن، س و همکاران-4
   .1374برزاده پاا، اک

5- Anstead    G.M et al, "Phenytoin in wound healing "Annals of pharmacotherapy, 
1996 ;30-7,8:768-775.  
6-Brown M.T In: Otolarynglogy Head and Neck surgery "Cummings, C.W ) 3.ed 
Mosby,  U.S.A PP:187-196, 1998. 
7-Carlson, M.A. " Acute wound failure "The Surgical clinics of North America 1997;  
77.3. 607-629.  
8- Flanagan ,  P.M. Flanagan.A.M , " Phenytoin and wound healing" Tropical Doctor 
1992; 4.22 172 .  
9-Gore R, et al . Topical phenytoin"Pharmacology Journal" 1991;247:620 .  
10- Lodha S.C , et al. Role of Phenytoin in healing of large abscess cavities ."British 
Journal of surgery. 1991;78.1: 105-108 . 
11-O'Tolle , M.J et al Pneumothorax and wound dehiscence related to collagenase 
deregulation: treatment with diphenlhydantion .Annals of Thoracic Surgery.1996;61.6: 
1646-1650 . 
12.Pickett B.P , et al . Wound healing" Tensile strength vs healing time for wounds 
closed under tension.  Archives of Otolaryngology Head - &.Neck Surgery. 1996; 
122.5: 565-568. 
14-Savunen, T.J .A ,Viljanto, JA. "Predicrtion of wound tensile strngth an experimental 
study British Journal of Surgery.1992;79:401 –403. 
15-Vijayasingham et al .Phenytoin had little effect on in-vitro models of wound healing 
" British Journal of Dermatology.1991; 125.2:136-139. 
16-Witte, M.B, Barbul A." ,General priniciples of wound healing," The surgical clinics 
of North America. 1997; 77.3: 509-522. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

