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مقاله پژوهشی

بررسی ایمنی عصارهی پردهی آمنیون در بهبود زخمهای پای دیابتی
(مطالعهی کار آزمایی بالینی فاز )1
2

محمودی ،2مهین جمشیدی ماکانی ،*2مرضیه ابراهیمی

چکیده
مقدمه :نزديک به  100سال است که پردهی آمنیون جهت درمان انواع زخمهای پوستی استفاده میشود .عصارهی آمنیون يکی از مشتقات
پردهی آمنیون است که حاوی تمامی خواص پردهی آمنیون است .هدف از اين مطالعه بررسی ايمنی عصارهی پردهی آمنیون در درمان
زخمهای ديابتی است.
روشها :اين مطالعه از نوع مطالعهی بالینی باز غیرمقايسهای ( )Open labeled clinical trial without control groupاست که تعداد 10
بیمار با زخم پای ديابتی گريد  2واگنر در هر دو جنس انتخاب شدند .عصارهی آمنیون در هفتهی اول ،هر  48ساعت و از هفتهی دوم
تا پايان درمان ،هر  72ساعت مورد استفاده قرار گرفت .بیماران تا زمان بهبود کامل زخم بهصورت هفتگی تحت پیگیری قرار گرفتند.
یافتهها :در اين مطالعه  80درصد بیماران را مردان و  20درصد را زنان با میانگین سنی ( )56/7±8/7سال تشکیل دادند .طول مدت زمان
ابتال به زخم 8/9± 2/12هفته بود .میانگین مساحت زخمها در بدو ورود به مطالعه درگروه زخمهای ≥ 977/5 ±201/ 9 ،mm2 500و
در گروه زخمهای≤ mm2500برابر با  145/6 ±36/4بود .در هفتهی  4پس از شروع درمان میزان بهبود زخم در گروه زخمهای ≤mm2500

برابر  % 98/9±2/40و درگروه زخمهای ≥ mm2 500برابر  %92/1±7/23بود .هفتهی ششم درمان ،زخمها در هر دو گروه بهطور کامل
بهبود يافتند.
نتیجهگیری :نتايج اين مطالعه پیشنهاد میکند که استفاده از عصارهی آمنیون میتواند بدون ايجاد عوارض جانبی در بهبود زخم پای
ديابت مؤثر باشد.
واژگان کلیدی :ديابت ،زخم پای ديابتی ،عصارهی پردهی آمنیون ،پردهی آمنیوتیک ،ترمیم زخم

 -1گروه مهندسی بافت ،دانشکدهی فناوریهای نوين رويان ،پژوهشگاه رويان ،تهران ،ايران
 -2گـروه زيسـت پزشـکی ترمیمی ،پژوهشکدهی زيست شناسی و فناوری سلولهای بنیادی جهاد دانشگاهی ،پژوهشگاه رويان ،تهران ،ايران
 -3گروه بیماریهای عفونی و مرکز تحقیقات بالینی فیروزگر ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ،تهران ،ايران


نشانی  :تهران ،بزرگراه رسالت ،خیابان بنی هاشم ،پژوهشگاه رویان ،گروه زیست پزشکی ترمیمی ،تلفن ،23562000 :نمابر ،22306481 :پست
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