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هاي دو خرس را كه  امپزشكان دانشگاه كاليفرنيا موفق شدند با استفاده از پوست ماهي تيالپيا (چسب زخم طبيعي) زخمد

  .هاي كاليفرنيا سوخته بودند درمان كنند سوزي جنگل در آتش
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هاي انساني، محصوالت مصنوعي و حتي پوست منجمد خوك  به گزارش بهداشت نيوز، در كشورهاي غربي از بافت

بنابراين بايد براي پوشاندن  ؛ها در برزيل در دسترس نيستند شود اما اين هاي شديد استفاده مي  براي پوشاندن سوختگي

اين گازها ممكن است به زخم بچسبند و تعويض پانسمان را تبديل به كاري  شود. سوختگي از گازهاي استريل استفاده 

اگر گاز به زخم چسبيده باشد، ممكن است باعث كنده  در زمان تعويض پانسمان ،بسيار دردناك كنند. عالوه بر اين

 .ده از سطح زخم شودهاي تازه رويي شدن بافت

محققان . شود و بسيار ارزان است يافت مي اند كه در برزيل زياد از اينرو پژوهشگران برزيلي به ماهي تيالپيا روي آورده

در شمال برزيل دريافتند كه پوست تيالپيا مرطوب، حاوي كالژن و مقاومتش در برابر عوامل  "سيارا"دانشگاه فدرال 

ها با استفاده از پوست تيالپيا براي درمان سوختگي، مدت زمان ترميم زخم را  آن پوست انسان زياد است. انندم زابيماري

 .عالوه پوست تيالپيا باعث كاهش درد بيماران و كاهش مصرف مسكن شد هچند روز كاهش دادند. ب

با  "سيارا"هاي دانشگاه  تكنيسين شود. اين پوست را خته ميمصرف خوراكي ندارد و دور ري پوست ماهي تيالپيا معموالً

پس از اين  هاي آن كشته شود. ويروس ،فرستند تا با تابش پرتو مي "سائوپائولو"و به  كنند ميمواد مختلف ضد عفوني 

توان تا دو  دهد مي شود. اين پوست را كه ديگر بوي ماهي هم نمي بندي و در يخچال نگهداري مي بسته ،پوست ،مراحل

   .دسال نگهداري كر



 .تيالپيا چنين نيستپوست  ؛ وليبايد مرتب عوض كردرا  براي پوشاندن سوختگي استفاده شدهگازهاي استريل 

ها پوست را روي  آن. دان هاستفاده كرد 3و  2بيمار دچار سوختگي درجه  56محققان برزيلي پوست تيالپيا را براي 

روز پانسمان را بر  10از  پسكنند.  روي آن را پانسمان مي ي،و بدون استفاده از كرم يا داروي ديگر گذارند ميسوختگي 

 كنند.  راحتي از زخم جدا مي به ،كه خشك شدهرا دارند و پوست ماهي  مي

 75هاي پرورش ماهي است،  گويند استفاده از پوست تيالپيا كه در واقع جزئي از ضايعات حوضچه محققان برزيلي مي

در برزيل براي پوشاندن سوختگي  است و نيازي هم به كرم سولفاديازين كه معموالً تر هاي رايج ارزان درصد از درمان

 .استفاده مي شود، نيست

اين محققان اميدوارند پوست تيالپيا در سطح صنعتي و وسيع براي درمان سوختگي توليد و در اختيار مراكز درماني قرار 

 .گيرد

        

 كشورپرتال آموزش و ترويج سازمان دامپزشكي  ويرايش:ويرايش:ويرايش:ويرايش:گردآوري و گردآوري و گردآوري و گردآوري و 

 پو تلهبهداشت نيوز به نقل از ايسنا،  -  بع:بع:بع:بع:اااامنمنمنمن

 


