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   ٢٨/٨/١٣٩١ :تاريخ پذيرش              ١١/٦/١٣٩١ :تاريخ دريافت
  دهيچک

  

هـدف ايـن مطالعـه    . گيـرد  قـرار مـي   مـورد اسـتفاده    ام زخميالت در يصورت سنته ب ،اتايا استرياسکروفوالراه  يگ : و هدف  نهيزم
  .بررسي تأثير عصاره گياه اسكروفوالريا استرياتا بر فرآيند التيام زخم پوستي موش سوري بود

  

  مـساوي   گروه٥ در قالب  گرم٢٥ـ ٣٠ا وزن ــــب NMRIنژاد   نريموش سورسر   ٣٥ يبر رو  ي تجرب ن مطالعه ي ا :يروش بررس 
تحت  مجزا يها در قفس هفته ٣ به مدت وجاد شد يها ا ه پشت موشي در ناحيمتر يلي م٦له پانچ يوسه  دو زخم مدور ب    .انجام شد 

 ي و آبـ يدرو الکلـ يـ ، هي درصد، عصاره الکل١ن ي توئياد فنب با پمي به ترتي بعديها و گروه شاهدگروه اول    .نددرمان قرار گرفت  
 مساحت وشد  يبردار تال عکسيجين دي دورببه وسيله روزانه ها  از زخم.مار شدندي روز و روزانه دوبار ت٢١مدت ه  درصد ب١٠
   .ز شدنديآنال يتنيو من و سيوال کروسکال آزمون باها  داده .شدمحاسبه  Image Jنرم افزار  با آن

  

 ،١/٩±١/٣ ؛بيـ  بـه ترت يالکلدرويـ  و هي، آبي الکليها  و عصارهني توئيفن ، شاهديها  گروه در م زخم ي متوسط زمان ترم   :ها  افتهي
، ٠٨/٩±٨٣/١هـا بـه ترتيـب؛     در ايـن گـروه   مانـده  ياندازه اسکار باق نيچن هم . بودروز ١/٦±٩/٠ و  ٧/٦±٨/١،  ٥/٦±٧/١،  ٦/٦±٩/١

مانـده در   يام زخم و اندازه اسکار بـاق ي الت که متوسط زمان بودمربعمتر  يليم ٨١/٢±٧٩/٠ و  ٥/٣±٧٤/٠،  ٧/٣±٦٢/٠،  ٨٤/٥±٢٠/١
        .)>۰۵/۰p(داشتند يدار يوه شاهد اختالف معن با گري تيمارها گروه

  

ن سه ي در ب وشود ي ميام زخم باز پوست موش سور     ي الت کاهش زمان موجب   اتايا استر ياسکروفوالراه  يعصاره گ  :يريگ جهينت
  .جه را نشان دادين نتيبهتر يدروالکلياه، عصاره هين گي از ااستخراج شدهنوع عصاره 

  
   يموش سور ،عصاره ،زخم، اميالتاتا، يا استرياسکروفوالر :يدي کليواژه ها

  
  مرکز تحقيقات آسيب هاي شيميايي،)عج(لهه اي بقيدانشگاه علوم پزشکتهران،  ،يد شهرتيمجدكتر  :ئولسنده مسينو*

 Email: shohratimajid@yahoo.com       
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  مقدمه 

 ي اسـت کـه بـرا      يک پروسه ضـرور   يم زخم   ايالت

ه  کـه بـ    ييهـا   ساختار و عملکـرد بافـت      يم و بازساز  يترم

 يروسـ يا ويـ  يياي، باکتر ييايمي، ش يکيزيله صدمات ف  يوس

ــده و يــدچــار اخــتالل گرد کــار ه انــد، بــ  شــدها مجــروحي

  ميي ترم يها م زخم عبارت است از پاسخ     يترم .)۱(رود مي

 و يکس خــارج ســلولي مــاتري خــونيهــا هماهنــگ ســلول

ا يـ  و   يمال کـه پـس از اعمـال جراحـ         ي پارانـش  يهـا  سلول

ن يـ ا. شـود  مـي  حاصل از ضربه در بدن انجام         يها بيآس

 قبـل و بعـد از       يهـا   با مراقبت  يصورت اساس ه  ها ب  پاسخ

ن صـورت  يـ بـه ا .  و پـس از ضـربه مـرتبط اسـت       يجراح

هـا اسـت و تمـام     ي جراحـ  يبرا  مي دائ يم زخم مشکل  يترم

ا يـ م و ي که باعث عـدم تـرم  يد در مورد مسائل  يجراحان با 

  .)۲(گاه باشند آ،شود مير در آن يخأت
ــالش                     اســــتفاده از ي بــــراياديــــ زيهــــا تــ

ها بتوان  کمک آن د بوده است که با      ي جد يدرمان يها روش

 از  يريم زخـم، جلـوگ    ايـ ع رونـد الت   ي چون، تـسر   يبه اهداف 

                       ش قـــدرت کـــشش بـــستر ي شـــدن زخـــم، افـــزايعفـــون

 ي از ناتوانيريگزخم، کاهش بافت اسکار محل زخم و جلو

ــت  يب ــار دس ــتيم ــه .)۳(اف ــ ب ــن دليهم ــژوهشي ــا ل پ                    يه
م زخـم انجـام     يتـرم  يبـر رو   يطور اختصاص ه   ب يمختلف

ها  صورت مرهم زخمه  بين مواد مختلفجه آيشده و در نت

صـورت  ه  ن مـواد بـ    يـ انـد کـه اغلـب ا        شـده  يه و معرف  يته

 تـا کنـون     ي ولـ  ،انـد   بوده ييايمي ش ي و گاه  ياهيبات گ يترک

ه يثر توصـ ؤ مـ يک دارويعنوان چ کدام نتوانسته اند به      يه

  .)۴(شوند

امطلوب، ناگوار و امروزه با مشخص شدن اثرات ن   

  مجـدداً  ييايمي شـ  يناخواسته حاصل از اسـتفاده داروهـا      

 و کارخانجـات و     يافتـه ش  ي افـزا  يـي اهـان دارو  يمصرف گ 

). ۵(اند ت نمودهينه شروع به فعالين زمي در ا يمراکز متعدد 

داروهــا و   اســتفاده از ين منظــور علــم پزشــک  يــبــه ا

ــوتيب يآنتــ ــيهــا کي ــده از گدســت آه  ب ــد يم اهــان را مانن

 ).۶( مورد توجـه قـرار داده اسـت      ي صنعت يها کيوتيب يآنت

ر يران و سـا يام در ا يم اال ي از قد  يياهان دارو ياستفاده از گ  

شرفت يـ  بـا پ ي ولـ ، جهان مرسـوم بـوده اسـت     يکشورها

 يهـا   در قـرن يافتن مسائل اقتصاديت يع علوم و اهم يسر

 ي کاسته شده و داروها    يياهان دارو يگذشته از مصرف گ   

از . )۵(انـد  هشـد ن  ن آ يگزي مـوارد جـا    ياري بس  در ييايميش

 اسـكروفوالريا اسـترياتا     اهيتوان به گ   مياهان  ين گ يجمله ا 

 تـشنه  ياشاره نمود که در مناطق غرب کشور با نام محلـ          

اه در خـــانواده يـــن گيـــا. شـــود مـــي شـــناخته يدار

.  گونـه قـرار دارد  ۳۰۰۰ جـنس و  ۲۲۰اسه با  ياسکروفوالر

ه و بـ ( يا ا بوتـه يـ  ي علفـ   اکثراً يناهاين خانواده گ  ياهان ا يگ

ا فـراهم، سـاده و      يـ ها متناوب، متقابل     برگ) يندرت درخت 

گومـورف، جـام گـل      يبدون گوشوارک، گل هـا پـنج پـر، ز         

 متعـدد   يها  دانه يداراو   کپسول   وه معموالً ي لوب، م  يدارا

افـت  ي يران به فراوان  ياه در اکثر نقاط ا    ين گ يا. )۷(باشند مي

ز معــروف يـ  نيي سـازو يمـون ي ملشـود و بـه نـام گـ     مـي 

ن يـ الم از ايـ خصوص اه در مناطق غرب کشور ب    .)۸(است

اه بـه   ين گ يمردم منطقه از ا    .شود مي ياه استفاده فراوان  يگ

 يهـا   در مواد مختلف از جمله درمان زخم      يصورت تجرب 



 علي اكبر جعفري و همكاران
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 يهـا  يها، نـاراحت   ي، التهاب، سوختگ  ياتوميز ي و اپ  يپوست

بـه  د يـ  هموروئ و وش، التهاب و عفونت چشم و گ      يگوارش

، شـست و    ي، بخـوردادن موضـع    ياک جوشانده خور  شکل

ــو ــعيشـــ ــتفاده  ي موضـــ ــانده آن اســـ ــا جوشـــ                   بـــ

اه صـورت گرفتـه   ين گي که در مورد ا يقاتي تحق .)۹(کنند مي

اه در نظـر گرفتـه شـده      يـ ن گ يـ با توجه به مصارف ا    است  

ن يـ از جملـه ا   . باشـد  مـي  ي مختلفـ  يهـا  نـه ياست که در زم   

 در )۲۰۰۹( و همکـاران ي که شـوهان يا قات، به مطالعه يحقت

             ن يـــر ايثأ تـــيالم بـــر رويـــ ايدانـــشگاه علـــوم پزشـــک

تـوان   مـي ام زخم خرگوش انجـام دادنـد،        ياه بر روند الت   يگ

 يدروالکليـ ق تنها از عصاره ه ين تحق يدر ا . )۱۰(اشاره کرد 

ن يب شده با مـاده اسـر      يصورت ترک ه  اه و آن هم ب    ين گ يا

الزم بـه ذکـر     .  درصد استفاده شده است    ۱۰در قالب پماد    

                           اه ين گي ا يام بخش يرات الت يثأنان از ت  ي کسب اطم  ياست برا 

ــرار آزمـــا                      وانـــات يگـــر حي مـــشابه در دهـــاي شيتکـ

 با پوست انـسان دارنـد و        ساختار مشابه  که   يشگاهيآزما

ــم ــا از مــدلن اســتفاده يچنــ ه  شــده يســاز هي شــبيه

کـه   نيـ ل ايدله  ب. استي زخم الزم و ضرور   يشگاهيآزما

 مختلــف يشگاهيــوانــات آزماياه در حيــن گيــاســتفاده از ا

ن يـ سه ا يز باشد که مقا   ي ن يج متفاوت ي نتا يممکن است دارا  

ن مـاده  ي اسميمکانشناخت  به   ياديگر کمک ز  يکديج با   ينتا

 از مـصارف    يبـا آگـاه   لذا   ،کند مين عوارض آن    يچن و هم 

 يهـا  ر مناسـب آن در درمـان زخـم       يثأاه و تـ   ين گ يا  ميبو

ام زخم يند التيع فرآي که در تسر يتين اهم يچن  و هم  يپوست

ــاه     ،دارد ــصاره گي ــأثير ع ــه بررســي ت ــن مطالع ــدف اي ه

اسكروفوالريا استرياتا بر فرآيند التيام زخم پوستي موش 

  .سوري بود

  

   يروش بررس

 مـوش نـر نـژاد       ر سـ  ۳۵از  بي  مطالعه تجر ن  يدر ا 

NMRI  هـا از   موش. دش گرم استفاده ۲۵ـ۳۵ يبي با وزن تقر

تو پاسـتور   ي انـست  يشگاهيـ وانـات آزما  يمرکز پـرورش ح   

 يشگاهيـ وانات آزما ي ح يدر مرکز نگهدار   شده،   هيران ته يا

 ش يو در تمـام مـدت آزمـا       شـده    ياله نگهدار  هيدانشگاه بق 

ه ـــــ  درج۲۰ـ۲۲(کسان از نظر درجه حرارت  يط  يدر شرا 

 سـاعته  ۱۲ يکي و تـار يي، طـول مـدت روشـنا      )گراد يسانت

 در دسـترس  ي کـاف ين مـدت آب و غـذا   يدر ا . قرار گرفتند 

 ي جداگانـه نگهـدار    يهـا  وانات قـرار گرفتـه و در قفـس        يح

  گروه مساوي شامل؛۵به طور تصادفي به ها   موش. شدند

ــ  ــاهد، فن ــوئيش ــد۱ن ي ت ــت ( درص ــاهد مثب ــصاره )ش ، ع

 درصد و عـصاره  ۱۰ ي درصد، عصاره الکل ۱۰يلدروالکيه

  .تقسيم شدند درصد ۱۰ يآب

 در فـصل بهـار و از       اسـكروفوالريا اسـترياتا    اهيگ

.  شـد  يآور جمع) المياستان ا ( مناطق غرب کشور   يها کوه

  وييم دانـشگاه تهـران شناســا  ويهربــاردر مرکـز  سـپس  

شـماره ثبـت    ز بـه يـ اه نيـ ن گيک نمونه از ا   يد و   يد گرد ييأت

  . ن مرکز قرار داده شديدر ا TUH-42801وم يارهرب

ــرا ــ تهيب ــا ي ــصاره ه ــدا گ يه ع ــف ابت ــ مختل اه ي

اب يه خـشک شـده و آسـ   يدر سـا  اسكروفوالريا اسـترياتا    

 و ي، الکلـ يدرو الکلـ يـ  نـوع عـصاره ه   ۳اه  ين گ ياز ا . ديگرد
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 ۱۰ ي، بـه ازا   يه عصاره آبـ   ي ته ي برا .دياستخراج گرد  يآب

تر آب مقطر درون بـشر     يل يلي م ۱۰۰اه  ين گ يگرم از پودر ا   

اه را اضافه نمـوده و  يخته و پس از جوش آمدن پودر گ     ير

ع يسـپس مـا  . گرفـت ن دمـا قـرار   يـ قـه در ا   ي دق ۱۵به مدت   

بـه  ف بوخنر جدا شـده و  ي و قيذ صافحاصل به کمک کاغ   

. ديـ ظ گرد ي تا حد امکان تغلـ     ءر در خال  يدستگاه تقط وسيله  

 قـرار داده گـراد   سـانتي  درجـه  ۳۷ت در داخل آون     يدر نها 

بعد از آن بـا اسـتفاده از آب مقطـر از            . دو ش  تا خشک  شد

ه يـ  ته ي درصـد آبـ    ۱۰ن عصاره خشک، عصاره محلول      يا

ساندن اسـتفاده   يـ  از روش خ   يه عصاره الکل  ي ته يبرا .شد

اه را داخـل  يـ  گرم از پودر گ  ۱۰۰ن صورت که    يبه ا . ديگرد

تگاه  روز و در دس۳ درصد به مدت ۹۶تر الکل   يل يلي م ۵۰۰

 سپس عصاره حاصـل بـه کمـک         ورکوالتور قرار داده    يس

ر يـ  جدا کرده و بـا دسـتگاه تقط        يف بوخنر و کاغذ صاف    يق

ت در داخـل آون  يـ در نها. ظ شـد يدر خال تا حد امکان تغلـ      

ن ياز ابعد  . ديرار داده تا خشک گرد    قگراد    سانتي درجه   ۳۷

ه يـ  ته ي درصـد الکلـ    ۱۰، عـصاره محلـول      عصاره خـشک  

ــگرد ــرا. دي ــ تهيب ــصاره هي ــه ع ــ نيدروالکلي ز از روش ي

 ينيگزيمراحل فوق بـا جـا      ميماساندن استفاده شد که ت    يخ

  . دي درصد تکرار گرد۹۶ الکل ي درصد به جا۷۰الکل 

 ني کتامي از دو داروي مخلوطيهوشي بيجهت القا 

ن يالزيزاگـ و   )لـوگرم وزن  ي هـر ک   ي ازا ه گرم ب  يلي م ۱۰۰(

صورت داخـل  ه  ب)وزنلوگرم  ي هر ک  يگرم به ازا   يليم ۱۰(

 پـشت  ي، موهـا  يهوشيبعد از ب  . )۱۱(ديق گرد ي تزر يصفاق

ده ي تراشـ  يبرقـ ن اصـالح    يک ماشـ  يـ وان با استفاده از     يح

طــور کامــل موهــا ه غ بــيــه از تشـده و ســپس بــا اســتفاد 

ل ين و گـاز اسـتر  ي با بتاد جاد زخم ي محل ا  ده شده و  يتراش

 يروه اعمال انجام شـده بـر        يکل ضمناً. دي گرد يضد عفون 

 ست و يـ  پاتولوژ کيـ  بـا مـشاوره      شيوانات مورد آزما  يح

تـه اخـالق دانـشگاه      يمطابق با اصـول منـدرج در کم        کامالً

  . بود لها هي بقيعلوم پزشک

وان منطقـه پـشت    يـ جاد زخم در پوسـت ح     يمکان ا 

ت يـ ل و بـا رعا يط اسـتر  يد کـه در شـرا     ين گرد ييوان تع يح

 ۶ا قطـر   با استفاده از دسـتگاه پـانچ بـ    يه اصول جراح  يکل

گر يکـد يمتـر از     ي سـانت  ۲متر، دو عدد زخم با فاصله        يليم

بـه  ت  يـ نها در. جاد شـد  يپودرم ا يشامل ضخامت درم و ه    

د يـ  گرديبردار تال از محل زخم عکس   يجين د ي دورب وسيله

  . و به عنوان روز اول محسوب شد

ــوش ــ  م ــد از جراح ــا بع ــسيه ــردار  و عک ــه يب  ب

ت درمـان قـرار    خود منتقـل شـده و تحـ     ي انفراد يها قفس

 بـار در    ۲ هفتـه روزانـه      ۳وانـات بـه مـدت       ين ح يا. گرفتند

ن تحت درمان مشخص شده قرار گرفتنـد کـه          يساعات مع 

کـسان  يط يک نفر و در شرايبه وسيله تمام مراحل درمان    

ها روزانـه دو بـار     سطح زخم در گروه شاهد.انجام گرفت 

  قـرار  يولوژيزيسرم ف مار با   ين تحت ت  ي مع يها در ساعت 

 بـار و  ۲ها روزانه  گروه شاهد مثبت سطح زخم در   .گرفت

 درصـد   ۱ن  ي تـوئ  يمار بـا فنـ    ين تحت ت  ي مع يها در ساعت 

ز يـ هـا ن   درصد زخـم ۱۰ يگروه عصاره آب در  .قرار گرفت 

محلـول  به وسيله    مشخص   يها  بار و در ساعت    ۲روزانه  

گـروه   در .مار قرار گرفـت  ي مورد ت   درصد ۱۰ يعصاره آب 
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درصـد بـا اسـتفاده از محلـول عـصاره            ۱۰يعصاره الکلـ  

 مـشخص   يهـا   بار و در سـاعت     ۲ درصد روزانه    ۱۰يالکل

گــروه عــصاره  و در مــار قــرار گرفتنــديهــا مــورد ت زخــم

هــا از عــصاره  مــار زخــمي تيدرصــد بــرا۱۰ يدروالکليــه

ــه ــتفاده شــد و در ســاعت ۱۰ يدروالکلي ــا درصــد اس  يه

  . مار شدنديها ت مشخص زخم

ام زخـم هـر روز از   يـ  التيريـ نحوه انـدازه گ   براي  

کسان يط  يت شرا تال و تح  يجين د يدورببه وسيله   ها   موش

انــدازه  Image J افــزار م نــربــا ســپس ،شــد يبــردار عکــس

 بـا   بعـد از آن    .ديـ خم با دقـت بـاال محاسـبه گرد        وسعت ز 

هـا    درصد بهبود روزانـه زخـم      مربوطهاستفاده از فرمول    

ته شـدن    بـس  ياز بـرا  يت زمان مورد ن   ن شد و مد   ييز تع ين

 زمان افتادن دلمه و    ضمناً .)۱۲(ديکامل زخم مشخص گرد   

ه و يـ ز براسـاس تجز يـ  مانـده ن  ين اندازه اسکار باق   يچن هم

 گرفتـه شـده محاسـبه    يهـا   عکـس  يل انجام شده رو   يتحل

 ؛ليـ وانـات از قب ي ح يمراحل انجام کـار بـر رو        ميتما. شد

ن درمـان آن  يچنـ   سطح آنها و هـم   يريگ جاد زخم، اندازه  يا

  .  انجام شديني فرد معبه وسيله مشخص و يها ر ساعتد

افـزار   از نـرم  آوري شده با اسـتفاده        ي جمع ها داده

SPSS)۱(   سيکروسـکال والـ   آماري   يها آزمونو)مـن   و   )۲

   . تجزيه و تحليل شدند)۳(يتنيو

  

  ها افتهي
ن يجاد زخم در بـ يسطح زخم در روز اول پس از ا  

ــا  ــروه هـ ــا يگـ ــورد آزمـ ــ ي مـ ــتالف معنـ  يدار يش اخـ

رغــم وجــود  يز علـ يــدر روز چهــارم ن. )<۰۵/۰p(نداشـت 

 ن اختالفـات  يـ ا مورد مطالعه، هنوز     يها ن گروه ياختالف ب 

ن ي بـ  يدار يم اختالف معنـ   شش اما در روز     ،دار نبود  يمعن

 تحـت درمـان   يها ه گروهيسطح زخم در گروه شاهد و بق      

ن يکـه بـ    نيـ ن بـا وجـود ا     يچنـ  هم. )>۰۵/۰p(شتوجود دا 

نه اندازه  ي در زم  يدار يحت درمان اختالف معن    ت يها گروه

، در گـروه تحـت      شـت سطح زخم در روز هفتم وجـود ندا       
در . ها بـسته شـد      تمام زخم  يدروالکليدرمان با عصاره ه   

اه يـ  گ يهـا  روز نهم سـه گـروه تحـت درمـان بـا عـصاره             

 تحـت درمـان بـا       يها  گروه ي ول ،اند افتهي بهبود   يدار تشنه

طـور کامـل   ه  شـاهد هنـوز بـ       درصد و گروه   ۱ن  ي توئ يفن

ز اخـتالف  يـ ن دو گـروه ن   يـ ن ا يانـد کـه بـ      دا نکـرده  يام پ يالت

  .).۱نمودار()<۰۵/۰p(شت وجود ندايدار يمعن

 تـا روز پـنجم اخـتالف      ،بر اسـاس نتـايج حاصـله      

 مختلـف  يها ها در گروه ن درصد بهبود زخمي بداري  معني

ن بـار در روز شـشم       ي اولـ  ي برا .)<۰۵/۰p(شتوجود ندا 

 تحـت درمـان اخـتالف    يهـا  ه گـروه يروه شاهد و بق   ن گ يب

ن اخـتالف در روز     يـ ن ا يچنـ  هـم . دشـ  مشاهده   داري  معني

 تحت درمان وجود    يها ه گروه ين گروه شاهد و بق    يهفتم ب 

 تحـت درمـان اخـتالف    يهـا  ه گـروه يـ ن بقي بـ  يولـ  ،داشت

ل يـ ز بـه دل يـ در روز چهـاردهم ن . شد مشاهده نداري  معني

، هبـود کامـل حاصـل کـرده بودنـد         ها ب  وهگر  ميکه تما  نيا

 ي مختلـف مـورد بررسـ   يها ن گروهي بداري  معنياختالف  

  . )۲نمودار()<۰۵/۰p(وجود نداشت

                                                
1-Statistical Package for Social Sciences 
2- Kruskal-Wallis  
3-Mann-Whitney Test 
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 روز طـول  ۹هـا   در گروه شاهد بهبود زخم مـوش  

 ياهـ  ه گـروه  ين گروه و بق   يام زخم ا  ين زمان الت  يد و ب  يکش

. )>۰۵/۰p(داشـت  وجـود    داري  معنيتحت درمان اختالف    

ام زخـم در گـروه  تحـت    يـ  التياز بـرا ينمدت زمان مورد    

 يها  روز بود و در گروه     ۶۵/۶ درصد   ۱ن  ي توئ يدرمان فن 

 مـدت  ي و آبي، الکليدروالکلي هيها تحت درمان با عصاره  
ــرم  ــان تــ ــه ترتيزمــ ــم بــ    روز ۷۱/۶ و ۵/۶ ، ۱۴/۶ب يــ

   ).۳نمودار(بود

 ي روز دارا  ۷۵/۹گروه شاهد با     نتايج نشان داد كه   

 زمـان افتـادن دلمـه اسـت کـه بـا تمـام               نيانگيـ ن م يباالتر

داري  معنــــي تحــــت درمــــان اخــــتالف يهــــا گــــروه

ن ي توئ ين گروه تحت درمان با فن     يچن  هم ).>۰۵/۰p(داشت
ن زمـان افتـادن   يانگيـ ن ميتـر  نيي روز پـا  ۶۵/۷ درصد با    ۱

 تحت درمـان    يها گروه. شتها دا  ن کل گروه  يدلمه را در ب   

ب يـ ز بـه ترت  يـ  ن ي و آبـ   ي، الکلـ  يدروالکليـ  ه يها با عصاره 

ن يبـ . بـود  روز ۷۱/۸و   ۲۸/۸ ،   ۳۵/۸ن زمـان    يانگي م يدارا

 درصـد  ۱ن ي توئيافت کننده فنين دلمه گروه در  ادزمان افت 

 درصـد اخـتالف     ۱۰ يافت کننده عـصاره الکلـ     يو گروه در  

ن زمان افتادن دلمه گروه ي ب يولشت،   وجود ندا  يدار يمعن

گــر ي د درصــد بــا دو گــروه۱ن ي تــوئيافــت کننــده فنــيدر

 يبـ  درصـد و آ   ۱۰ يدروالکليـ  ه يها عصارهافت کننده   يدر

. )>۰۵/۰p(شــت وجـود دا يدار ي درصـد اخـتالف معنـ   ۱۰

ن گـروه   ين شـاخص بـ    يـ ز در مورد ا   ي ن يچ تفاوت يه ضمناً

ــا ــده  ي دريه ــت کنن ــا عــصارهاف ــف مــشاهده  يه  مختل

  . )۴نمودار(شدن
متـر مربـع    يسـانت  ۰۸/۹  گروه شاهد بـا متوسـط  

جـاد زخــم در  يزان اسـکار حاصــل از ا يــن مي بـاالتر يدارا

ن گروه درمـان شـده بـا    يچن هم. بودش ي دوره آزما  يانتها

متـر مربـع    ي سـانت  ۸۱/۲ درصد با    ۱۰ يدروالکليعصاره ه 

 يها در گروه .  مانده را داشت   ين اندازه اسکار باق   يتر نييپا

 ۱۰ ي درصـد عـصاره الکلـ    ۱ن  ي تـوئ  يدرمان شـده بـا فنـ      
 يز انـدازه اسـکار بـاق    يـ ن درصد   ۱۰ يدرصد و عصاره آب   

. بـود متر مربـع    ي  سانت  ۵/۳ و   ۷۱/۳،  ۸۴/۵ب  يمانده به ترت  

ــاق   ــکار ب ــدازه اس ــام    يان ــا تم ــاهد ب ــروه ش ــده در گ             مان

ــروه ــا گ ــورد مطال ي ديه ــر م ــ  گ ــتالف معن ــه اخ  يدار يع

   ).۵نمودار()>۰۵/۰p(داشت

مورد مطالعـه    يها گروهزخم در   م  ي ترم ي کل ينما

  . داده شده است نشان۱در تصوير 
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  تغييرات اندازه مساحت زخم در طول دوره آزمايشمقايسه  : ۱نمودار 
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  هاي مختلف در طول دوره آزمايش  گروهزخم دررآيند ترميم فمقايسه کلي  : ۲نمودار 
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  هاي مختلف  در گروهمقايسه کلي ميانگين مدت زمان مورد نياز براي التيام زخم : ۳نمودار 
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  .مقايسه زمان افتادن دلمه زخم در بين گروههاي مختلف  : ۴نمودار 
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  مقايسه مساحت اسکار باقي مانده زخم در انتهاي دوره آزمايش : ۵نمودار 
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 در طول دوره آزمايش مورد مطالعههاي  در گروهزخم نماي کلي ترميم مقايسه  : ۱تصوير
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  بحث 

م ي در مـورد تـرم     ي متفـاوت  يهـا  تا کنون پـژوهش   

صـورت  ه   بـ  يجـه مـواد مختلفـ     يزخم انجام شـده و در نت      

ه د بـ ن مـوا ياند که اغلب ا  شده يه و معرف  يها ته  مرهم زخم 

هدف از   .)۱۳(باشد مي ييايمي و ش  ياهيبات گ يکصورت تر 

ايـن مطالعـه بررسـي تـأثير عـصاره گيـاه اسـكروفوالريا        

  .استرياتا بر فرآيند التيام زخم پوستي موش سوري بود

ــا  ــه نت ــا توجــه ب ــيب ــا ه ج ب ــده از تم ــت آم  ميدس

، در مجمـوع  مطالعـه ن يـ  در ا  ي مـورد بررسـ    يها شاخص 

ج را در بــر ين نتـا يصـد بهتــر  در۱۰ يدروالکليــعـصاره ه 

 نشان داد که در روز چهارم که معموالً       نتايج  . داشته است 

ام زخـم در    يـ نـد الت  يبه عنـوان معـرف مرحلـه التهـاب فرآ         

کـه تفـاوت    نيـ  ابـا وجـود  ،  )۱۴(شود  مي يمطالعات بررس 

 مختلـف وجـود   يهـا  ن اندازه زخم در گـروه     ي ب يدار يمعن

 ۱۰ يوالکلدريــ گـروه درمــان شـده بــا عـصاره ه   شـت، ندا

ن درصد يگر باالتريان د ين اندازه زخم و به ب     يدرصد کمتر 

ز با گـروه  ين اختالف را ن   يشتريدهد و ب   ميبهبود را نشان    

ش بـاز هـم     ين تفـاوت در روز پـنجم آزمـا        يا. شاهد دارد   

رسـد کـه    مـي افته و در روز ششم بـه اوج خـود         يش  يافزا

گـروه  ن يـ ن اين روز بـ يدار در ا ينشان دهنده اختالف معن  

 يدروالکليـ  از آن است که عصاره ه      ير حاک يين تغ يا. است

نـد  ي موجب شده است که مرحله التهاب فرآ   يدار اه تشنه يگ

 ي نموده و به انتهـا يام زخم زودتر دوره خود را سپر   يالت

ام زودتـر  يـ نـد الت ير فرآيـ خود برسد و در عـوض فـاز تکث   

 ن مدت زمان بهبـود   يانگي در مورد م   يجه کل ينت .آغاز شود 

ن است که گـروه  ي مختلف نشان دهنده ا يها زخم در گروه  

ن يتـر  درصد کوتـاه   ۱۰يدروالکليتحت درمان با عصاره ه    

ج را حاصــل ين نتـا يطـول دوره درمـان را داشـته و بهتـر    

.  بـا گـروه شـاهد دارد   يدار يکرده اسـت کـه تفـاوت معنـ       

 در مطالعات خود بـه  )۲۰۰۹(و همکاران   مييالجاردشيري  

 در  ياه تـشنه دار   يـ اند که عصاره دانـه گ      هديجه رس ين نت يا

 رشـد  ي بـر رو   يديار شـد  ي ساعته اثر بس   ۲۴ون  يانکوباس

 يهـا   از راه  يکي). ۱۵( دارد يبروبالست انسان ي ف يها سلول

 رشـد  يهـا  کام زخـم اسـتفاده از محـر    يـ م الت يل ترم يتسه

 از  يهـا برخـ    بروبالسـت يف .)۱۶ (باشـد  ميها   بروبالستيف

ر يـ ه بـستر زخـم نظ     يـ  اول يکس خـارج سـلول    ي ماتر ياجزا

کننـد کـه بـستر       ميها را سنتز     کانين و پروتئوگل  يبرونکتيف

ــب ــرايمناس ــاجرت و تکثي را ب ــ مه ــلولي ــراهم   ر س ــا ف ه

 يها بروبالستيها که ف بروبالستيوفين ميچن هم. آورند مي

له يوسـ ه   شـده هـستند، بـ      يافته و اختـصاص   ير شکل   ييتغ

نـد انقبـاض زخـم شـرکت      ي در فرآ  يقباضـ  ان يروي ن            القاي  

هـا کـالژن را سـنتز        بروبالسـت يدر ادامـه ف    .)۱۷(کننـد  مي

جـاد قـدرت کـشش در بـستر زخـم           يکنند کـه موجـب ا      مي

 بـا   ياه تـشنه دار   يـ  عصاره گ  لين دل يبه هم ). ۱۸(شوند مي

جـاد  يتوانـد عامـل ا     ميبروبالست  ي ف يها  رشد سلول  القاي

جمـع شـدن زخـم و       ع عمل   ي در جهت تسر   يرات مثبت ييتغ

اف کـالژن باعـث   يـ ن از آنجاکـه ال يچن هم. دام زخم شو  يالت

ه قبـل از  يـ م به بافـت اول   يد تا محل زخم بعد از ترم      شو مي

 يريجاد اسکار جلوگ  يدا کند و از ا    يجاد جراحت شباهت پ   يا

ر مـشاهده  يـ گ  چـشم  تفـاوت  توان مين  يبنابرا. )۱۹(کنند مي
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ــده از زخــيشــده در انــدازه اســکار بــاق  ــ مان ن يم را در ب

 و يدار اه تـشنه  يـ  تحت درمان با انواع عصاره گ      يها گروه

درصـد را   ۱ن ي تـوئ يافت کننده فنيگروه شاهد و گروه در  

ز گـروه  يـ نجـا ن  ي در ا  .ه نمـود  يـ ن نکتـه توج   يـ با توجه بـه ا    

ن يدرصـد کمتـر   ۱۰ يدروالکليـ افـت کننـده عـصاره ه   يدر

ه  تحت درمان بـا عـصار  يها ن گروهيزان اسکار را در ب  يم

افت کننده  يدر طرف مقابل گروه در    .  داشت يدار اه تشنه يگ

 د وجود دارد کـه هـر چنـد تفـاوت         درص ۱ن  ي توئ يپماد فن 

ن گـروه و گـروه شـاهد    يـ ن انـدازه اسـکار ا    ي بـ  يدار يمعن

 را در يز تفـاوت آمـار  يـ ن گروه ن  ي خود ا  يوجود دارد، ول  

 درمان شده بـا  يها  مانده با گروهينه اندازه اسکار باق  يزم

   . داردياه تشنه داري گيها نواع عصارها

 ير فنـ يثأ تسمي در مورد مکان   ي متفاوت هاي  گزارش

 ي اثـر فنـ  يهـا  سميـ  مکانيطـور کلـ   ه  بـ  .ن وجود دارد  يتوئ

طـور کامـل   ه م بـ يند ترمي درصد در ارتباط با فرآ     ۱ن  يتوئ

ق يـ  از طر  رسد که عمـدتاً    مي به نظر    ي ول ،ستنديمشخص ن 

ن يـ ا. ل اسـت  يـ م دخ ي تـرم  عيم کالژناز در تسر   يکاهش آنز 

م صــورت يم آنــزيق مهــار مــستقيــت از طريــکــاهش فعال

 از يصـورت مرکـز  ه  درصد ب  ۱ن  ي توئ يرد، بلکه فن  يگ مين

 سنتز کالژنـاز  يوي فوق کل  ـزيپوفي محور ه  يق اثر رو  يطر

 يصـورت رقـابت   ه  تواند ب  ميکه   نيا ا يدهد و    ميرا کاهش   

ها مهار  تبروبالسيد را در فيکوئي گلوکو کورت  يرسپتورها

ن  ي تـوئ يدهـد کـه فنـ    مـي ک مطالعه نشان   يج  ينتا .)۲۰(کند

ط کـشت  يدر محـ   مـي  دريها بروبالستي في رويچ اثر يه

ن مطلــب يــد ايــگــر مؤي از مطالعــات دي تعــداد.)۲۱(نــدارد

 زخم را يکروبي کاهش فلور ميين تواناي توئيهستند که فن

 يان شده است که اثـر مهـار       ي ب يقي در تحق  ي حت ).۲۲(دارد

تـر از    عي سـر  ي گـرم منفـ    يهـا  ي بـاکتر  ين بـررو  يتوئ يفن

نکته جالب توجه    ).۲۳(کند مي گرم مثبت ظهور     يها يباکتر

 هـاي   ز گـزارش  يـ  ن يدار اه تـشنه  يـ در مورد گ  ن است که    يا

 آن گـزارش شـده      يکيوتيـ ب يرات آنت يثأ در مورد ت   يمختلف

ن ير عصاره ا  يثتأ)۲۰۰۶( و همکاران  يعباس ).۲۴و۲۵(است

 در  کــه معمــوالًييهــا يه از بــاکتري دو ســوياه را رويــگ

ــت ــا عفون ــتيه ــاي پوس ــستندي ش ــتاف(ع ه  لوکوکوسياس

سه بـا  يـ را در مقا) نـوزا يآئروژسـودوموناس  و اورئـوس  

انـد کـه تفـاوت        نمـوده  ي بررسـ  ي انتخـاب  يهـا  کيوتيب يآنت

ــ ــت يدار يمعنــ ــشان داده اســ ــرافت). ۲۴( را نــ  و يشــ

 عـصاره   يکروبـ ينه اثـرات ضـد م     ي در زم  )۲۰۱۰(همکاران

انجام داده   اشرشيا كولي  ي باکتر ياه بر رو  ين گ ي ا ياتانول

، يبـات فنـول  يزان ترکيـ ن ميـي نـه تع يز در زميـ  ن يگزارش و

اه يــ ن گيــ  اي عــصاره اتــانول  ي و فالونــول يديــفالونوئ

دها و فالونــول هــا اثــرات ضــد  يــفالونوئ). ۲۵(انــد داشــته

 خـارج   يهـا  نيب پـروتئ  يـ  از ترک  ي دارند که ناشـ    يکروبيم

جـاد  يا ايـ  و يواره سـلول يل کمپلکس با د  يا تشک ي و   يسلول

 ضـمناً ). ۲۶(سم است يکروارگاني سلول م  ياختالل در غشا  

تواننـد   مـي  کـه دارنـد      ي قو يدانياکس يت آنت يل خاص يبه دل 

 آزاد ، يهـا  کاليدام انداختن راد  ه  د باشند که با ب    يار مف يبس

ــس  ــترس اکــ ــاهش اســ ــميداتيکــ ــ و، هــ ــار يچنــ ن مهــ

ده، خطر  يدصدمه   DNAون و يداسيکس ا يها مولکولماکرو

ن ي بنـابرا  .)۲۷(کننـد  مي را کم    يو و موتاژن  ي دژنرات يماريب
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 و يدانياکــس يبـات فعــال آنتـ  ي ترکي داراياه تــشنه داريـ گ

اه تـشنه   يـ بات در گ  ين ترک يوجود ا   است که  ييايباکتر يآنت

ام زخـم   يـ اه در الت  ين گ يثر بودن ا   بر مؤ  يگريل د ي دل يدار

 .)۲۳و۲۴(باشد مي ي پوستيها

 در  )۲۰۰۹( و همکـاران   ي کـه شـوهان    اي مطالعهدر  

 زخم ياه بر روين گي عصاره ا يام بخش يرات الت يثنه تأ يزم

که  دست آمده است  ه   ب يج مثبت ياند نتا  خرگوش انجام داده  

اه در رونـد بهبـود زخـم    يـ ن گيـ  مثبت ااتريثد کننده تأ ييتأ

 يبـات ضـد التهـاب    ي وجود ترک   به ن مطالعه ي در ا  .)۱۰(است

اه اشاره شده بود کـه بعـد از آن   ين گي ا يها ر گونه يدر سا 

اه انجام شده اسـت  ين گي همي که بر رو  يگري د مطالعهدر  

 گـزارش  ياه تـشنه دار ي در گ  يبات ضد التهاب  يحضور ترک 

 ۵ توانــستند )۲۰۱۰(منــصف و همکــاران ).۲۸(شــده اســت

ن، يکوئرسـت (ديـ د، سـه فالونوئ   يک اس يناميب شامل س  يترک

ــنوزي روت-۳-نيورامنتزيـــن و اينپتـــر ل يـــک فنيـــو ) ديـ

 ياه جداسـاز ين گي ايها د را از عصاره  يکوزيد گل يپروپانوئ

اه کـه خـواص ضـد       يـ ن گ يـ بـات در ا   ين ترک يـ وجود ا . کنند

د ييـ  که تأ   است يليز دارند از دال   ي ن يدانياکس ي و آنت  يالتهاب

  . )۲۹(اه استين گي زخم ايکننده خواص بهبود دهندگ

تواند  مي ياه تشنه دار  يگ يي هوا يها عصاره بخش 

 باشــد کــه باعــث مهــار ي متفــاوتيبــات قطبــيشــامل ترک

به نازها يمتالوپروتئ). ۳۰(نازها  شوديکس متالوپروتئ يماتر

 يهـا   از سـلول   ي از جمله بعـض    ي مختلف يها  سلول وسيله

د يـ  و ماکروفاژهـا تول   T يهـا  تير لنفوس ي نظ يمنيستم ا يس

کس خـارج   ير مـات  يهـا در بازسـاز     مين آنـز  يـ ا. شـوند  مي

 هنوز در رابطـه بـا   ي ول،جاد التهاب نقش دارند   ي و ا  يسلول

 اطالعـات   يمنـ ي ا يهـا  هـا در پاسـخ     مين آنز ي ا يعملکردها

، ي التهـاب يينـدها يهـا در فرآ    مين آنـز  يـ ا.  وجود ندارد  يکاف

ت يـ ز اهميـ  نيـي د مثـل، تکامـل و رگ زا  يـ م زخـم، تول  يترم

فتـه بـر    قات صورت گر  ي بر اساس تحق   نيبنابرا. )۳۱(دارند

بـات  ي ترک ي دارا يدار اه تـشنه  يـ  عـصاره گ   اه،يـ ن گ ي ا يرو

ل يـ  از قب  ي خـواص گونـاگون    ي است کـه دارا    يثر فراوان ؤم

 و  ۳۱( اسـت  ي، ضـد التهـاب    ييايـ ، ضد باکتر  يداني اکس يآنت

ــر رو)۲۴، ۲۵ ــاتريو ب ، رشــد و نازهــايکس متالوپروتئي م

 ۱۳۲۱ يســلولرده ر يــتکثمهـار  هــا و  بروبالســتير فيـ تکث

 ن خـواص  يمجموع ا . )۱۵،  ۳۱ و   ۳۲(باشد ميثر  ؤم يانسان

ت يـ ظرف يدارااه  يـ ن گ ي باعث شده که ا     فوق العاده  يدرمان

  .  باشدي پوستيها ام زخمي درمان و التي براييار بااليبس

  

   يريگ جهينت

اه تـشنه   يـ گن مطالعـه نـشان داد کـه         يدر مجموع ا  

ام زخـم   يـ  در بهبـود رونـد الت      يار مطلـوب  ي اثرات بس  يدار

، يمختلـف مـورد بررسـ      يهـا  ن انواع عصاره  يو از ب  دارد  

ن يا. جه را داشت  ين نت ي بهتر  درصد ۱۰يدروالکليعصاره ه 

شود  مياه گزارش   ين گ ين بار در مورد ا    ي اول يسه برا يمقا

شتر يـ  بيلي مطالعات تکمي را برا  ينه مناسب يتواند زم  ميو  

ــفيدر مــورد ک ــييت ترمي ــواع عــصاره   م ــاوت ان ــا متف  يه

ــز ااســتخراج شــده ا ــن گي ثره ؤ مــواد مــياه و جداســازي

اه را يـ ن گيـ  مـشتق از ا  يها موجود در هر کدام از عصاره     

 .ديفراهم نما
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  تشکر تقدير و 

 مشترک دانـشگاه  يقاتيحاصل کار تحقمطالعه  ن  يا

ــپ ــوم پا ي ــور واحــد عل ــام ن ــز تحقي ــران و مرک ــات يه ته ق

الـه   هيـ  بقي دانـشگاه علـوم پزشـک   ي کـاربرد يوتکنولـوژ يب

د ي از اسـات   ي نـوران  محمـد رضـا    ز زحمات دکتر  ا. باشد مي

  . شود مير و تشکر يه اله تقدي بقيدانشگاه علوم پزشک
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Abstract 

Background & aim: Scrophularia striata extract has been traditionally used for wound healing. The 
aim of this study was to evaluate the effect of Scrophularia striata extract on wound healing on mice. 
 
Methods: In this experimental study, a number of 35 male mice (NMRI) weighing 25-30 g were divided 
into 5 equal groups. Two 6 mm circular wounds were punched on the back of the mice; moreover they 
were treated for 3 weeks in separate cages. The first group wasconsidered as the control group and 
the other groups were treated with phenytoin ointment 1%, alcoholic extract, hydroalcoholic and 
aqueous 10% twice a day for 21 days respectively. The wounds were daily photographed by a digital 
camera and the wound area was calculated using Image J software. Data were analysed by Kruskal-
Wallis and Mann-Whitney test. 
 
Results: The average healing duration in the control group, phenytoin and extracts, aqueous and 
alcoholic were 9.1 ± 3 6, 6.6± 1.9, 6.5 ± 1.7, 6.7 ± 1.8 and 6.1 ± 0.9 days respectively. The remaining 
scar size in these groups were 9.08 ± 1.83, 5.84 ± 1.20, 3.7 ± 0.62, 3.5 ± 0.74 and 2.81 ± 0.79 
millimeters respectively. The average duration of scar healing and the remaining treatment groups 
were significantly different from controls (p<0.05). 
 
Conclusion: Scrophularia striata extract decreased the period of wound healing in mice. Among the 
three types of extracts, the hydroalcoholic extract demonstrated the best result.   
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