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Background & Objectives: Ferulago angulata is one of the most important
herbs used in the traditional medicine for the treatment of skin wounds in
the region of Golbaf located in Kerman, Iran. This study aimed to compare
the effects of ferulago angulata hydro-alcoholic extract and 1% phenytoin
cream on skin ulcers.
Materials & Methods: In this experimental study, 20 male mice were
divided into 4 groups of control, recipi-ents of 1% phenytoin cream and
recipients of hydro-alcoholic extract of ferulago angulata (10 and 100 mg/
ml). The compounds were applied to skin wounds with diameter of 7.85 mm.
Phenytoin cream was applied on the wounds of each subject at doses of 10
and 100 mg/ml for 18 days, and the control group received saline serum.
Level of wound healing was measured at days 3, 6, 9, 12 and 14, and the total
recovery time for each skin wound was calculated as well.
Results: Mean of wound severity was determined at days 12 and 14, and
recipients of the extract in both groups had a significant difference with the
control group (P<0.05). Differences in wound healing in the phenytoin group
and recipients of 10 and 100 mg/kg extract were 1.58 days, 3 days and 4.13
days, respectively. In addition, there was a significant difference in wound
recovery at days 9 and 12 between the phenytoin group and recipients of 100
mg/ml of the extract (P<0.05).
Conclusion: According to the results of this study, hydro-alcoholic extract of
ferulago angulata had a more signifi-cant effect on wound healing compared
to phenytoin cream.
Keywords: Ferulago angulata, Phenytoin cream, Skin wound
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دریافت1393/3/13 :
اصالحیه1393/5/20 :
ویراستاری1393/7/8 :

سابقه و اهداف :گارچی یکی از مهمترین گیاهانی است که در طب سنتی ،بهعنوان مرهم
زخمهای پوستی در مناطقی از گلباف کرمان استفاده میشود .در این مطالعه ،به اثر گارچی در
ترمیم زخم پوستی و مقایسه آن با پماد فنی توئین  1درصد صورت گرفته است.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،از  28سر موش سوری نرنژاد  BALB/cاستفاده گردید
که در  4گروه هفتتایی تقسیم شدند .شامل  -1کنترل -2 ،پماد فنی توئین  1درصد -3 ،عصاره
هیدروالکلی با دوز  -4 ،10 mg/0/1mlعصاره .هیدروالکلی با دوز  .100 mg/0/1mlزخم
پوستی به مساحت  7/85میلیمتر مربع ایجاد شد که از روز اول ،پماد فنی توئین و عصارهها با
ُدزهای  10 mg/0/1mlو  100 mg/0/1mlروی زخم هر کدام از موشها به مدت  18روز
مالیده شد .گروه کنترل ،سرم فیزیولوژیک دریافت میکردند .سطح زخم و درصد بهبودی در
روزهای  9،12 ،3،6و  14و نیز زمان الزم برای بهبودی کامل زخم اندازهگیری شد.
یافتهها :در این مطالعه تجربی ،نشان داده شده است که میانگین سطح زخم در روزهای دوازدهم
و چهاردهم پس از ایجاد زخم در هر دو گروه ،عصاره نسبت به کنترل تفاوتی معنیدار داشت
( .)P>0/05اختالف بهبودی کامل زخمها در گروه پماد  1/58روز ،عصاره ،100 mg/0/1ml
 4/13روز و عصاره  3 ،10 mg/0/1mlروز نسبت به کنترل بود .همچنین ،درصد بهبودی در
گروه پماد و عصاره  100 mg/0/1mlدر روزهای نهم و دوازدهم اختالف معنیداری نشان
داد (.)P>0/05
نتیجهگیری :نتایج ما نشان داد که عصاره مورد مطالعه ،اثر قابل مالحظهای در درمان زخم
دارد و با اثر کرم فنی توئین قابل مقایسه است .مطالعات بیشتری برای تأثیر این گیاه بر زخم
توصیه میشود.
واژه کلیدی :گارچی ،زخم پوستی ،فنی توئین

 استناد :احسان ،هما؛ امیر مجد ،زهرا؛ مشایخی مزاری ،جمیله؛ شریفیان پا قلعه ،مرضیه؛ ایوبی ،فاطمه؛ امین ،فاطمه؛ شریف پا قلعه ،صدیقه؛
حکیمی زاده ،الهام؛ اهلل توکلی ،محمد .اثر عصاره هیدروالکلی گیاه گارچی بر زخم پوستی و مقایسه آن با پماد فنی توئین .مجله طب پیشگیری
طبری ،تابستان 1394؛.10-18:)1(3
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هما احسان ،1زهرا امیر مجد ،2جمیله مشایخی مزاری ،1مرضیه شریفیان پا قلعه ،1فاطمه ایوبی ،3فاطمه امین ،4صدیقه شریف پا قلعه ،1الهام حکیمی زاده،3

هما احسان و همکاران  /اثر عصاره هیدروالکلی گیاه گارچی بر زخم پوستی و مقایسه آن با ...

مقاله پژوهشی

12

زﺧﻢ ﺑﻪ  از ﻫﻢ  گسیختگی ساختمان ﻣﻤﺘـﺪ  بدنی در

ﻧﺘﻴﺠـﻪ  آﺳﻴﺐ  بهدستآمده از عوامل فیزیکی -شیمیایی
زیس تشناختی گفته م یشود (.)1

فرایندی که در آن ،پوست (یا دیگر ارگانهای بافت) خود

را پس از آسیب بازسازی میکند ( .)2در پوست طبیعی،

اپیدرم (خارجیترین الیه) و درم (الیه داخلی یا عمیقتر) در
یک تعادل در حالت ثابت وجود دارند که یک سد حفاظتی

در برابر محیط خارجی تشکیل میدهند .هنگامیکه سد
حفاظتی شکسته شده ،روند طبیعی (فیزیولوژیک) بهبود

زخم بهسرعت شروع به فعالیت میکند .فرایند بهبود زخم
را به سه یا چهار مرحله پیدرپی که ممکن است با هم

همپوشانی داشته باشند تقسیمبندی میکنند (.)3

 .1هموستاز (این مرحله توسط برخی از نویسندگان

در نظر گرفته نشده است) .2 ،التهابی .3 ،پرولیفراتیو.4 ،
بازسازی (.)4

از داروﻫﺎ  و ﭘﻤﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي برای ترمیم زﺧـﻢ ﺑـﺎز

اﺳﺘﻔﺎده میشود که هر کدام ،محدودیتها و ﻧـقصهای

ﻓﺮاواﻧــی دارند (.)1

طی مهرومومهای اخیر استفاده از داروهای طبیعی،

اساسی و حتی در برخی موارد تنها راه درمان بوده است

()5؛ درنتیجه ،گرایش به گیاهان دارویی بیشتر شده است.

پژوهشهای گوناگونی بر ترمیم زخم صورت گرفته و در
نتیجه ،مواد مختلفی بهصورت مرهم زخمها تهیه شده است
که بیشتر این مواد بهصورت ترکیبات شیمیایی و گیاهی
بودهاند؛ ولی تاکنون آنها را بهعنوان یک داروی مؤثر معرفی

نکردهاند ( .)7چویل یا گارچی ( )Ferulago angulataنوعی
گیاه است .این گیاه از نظر مورفولوژیک بهصورت پایا ،علفی
و بدون کرک است ()8؛ همچنین ،گلهایی زردرنگ دارد و

از تیره چتریان با برگهایی کشیده و ساقهای ترد و بسیار
لطیف است ( .)9گارچی درختچهای چندساله است با ارتفاع

 60تا  150سانتیمتر که در ارتفاع ( 3200 - 1900باالتر از
سطح دریا) رشد میکند ( .)11 ,10این گیاه حاوی دانههای

گارچی دو زیرگونه دارد:

زیرگونه  angulata Schlecht

در ترکیه ،ایران و عراق ،گسترش یافته است؛ زیرگونه 

 carduchorumکه بومی است و در کوه شاهو در غرب ایران

وجود دارد ( )12که بهصورت طبیعی رشد میکند ( .)13در
طب قديم ،گونههای گیاه گارچی کاربرد دارويي داشته و
دارای خواص آرامبخشی ،مقوی اثرات گوارشی و ضد انگلی

بوده است ( .)15 ,14فعالیتهای ضد باکتری و ضد قارچ و

تأثیرات مهاری برای میکروارگانیسمها در گونههای مختلف
این گیاه ( )F. thyrsiflora)، (F. sylvatica)، (F. nodosaو

()F. longistylisم مشاهده شده است (.)12

همچنین ،گارچی خاصیت ضد اکسیدان ،ضد باکتریایی

و ضد قارچی دارد و از آن برای تهیه اسانس و عصارههای

خوشبو استفاده میشود (.)12

تا به امروز برای گیاه گارچی پژوهشی درباره ترمیم

زخم صورت نگرفته است .با توجه به خاصیتهای ضد

اکسیدانی و ضد باکتریایی و دیگر خواص بیان شده (،)12
میتوان احتمال داد که این گیاه برای بهبود روند ترمیم
زخم مفید باشد .هدف این مطالعه ،مقایسه عصاره گارچی با
داروی شیمیایی فنی توئین  1درصد بوده است که در درمان
زخمهای جلدی استفاده میشود.

مواد و روشها
حیوانات

این مطالعه درباره  28سر موش سوری نرنژاد

BALB/c

که بهطور تصادفی در  4گروه هفتتایی با وزن تقریبی -25

 30گرم قرار گرفتهاند ،انجام شد .حیوانات در حیوانخانه

دانشکده پزشکی رفسنجان و در درجه حرارت  20± 2و
سیکل روشنایی و تاریکی  12ساعته نگهداری شدند و در
این مدت ،از نظر دسترسی به آب و غذا محدودیتی نداشتند.

گروهها شامل:

 .1گروه کنترل :در این گروه پس از ایجاد زخم پوستی،
هیچگونه درمانی صورت نگرفت؛
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مقدمه

روغنی است (.)12

 .3گروه تحت درمان با عصاره  :10 mg/0/1mlدر این گروه،

تاريکي قرار میدهیم تا خشک شود .پس از خشک شدن،

روزانه ،پماد فنی توئین بر سطح آن قرار داده میشود؛

از دستگاه روتاری جدا میکنیم .مایع غلیظ حاصل را در

دادیم؛

درمان

بهصورت پماد درست کردیم و روی سطح زخم قرار

 .4گروه تحت درمان با عصاره  :100 mg/0/1mlاین گروه
مانند گروه سوم است؛ با این تفاوت که ُدز عصاره گیاه

 100میلیگرم است.
روش ایجاد زخم

ابتدا هر یک از موشها بهوسیله اتر (شرکت مرک

المان) بیهوش شدند و موهای پشت گردنشان تراشیده

شد .سپس با استفاده از ابزار مد ّور ،یک دایره به قطر 1
سانتیمتر و مساحت  7.85میلیمتر مربع روی پوست حیوان
نشانهگذاری شد .پس از آن ،پوست بدن حیوان را با پنس
گرفته و با قیچی جراحی ،پوست نشانهگذاریشده دبرید شد
و زخمی در شرایط غیرعفونی ( )asepticایجاد گردید .در

عمق ،زخم شامل درم و هیپودرم بوده است.
روش تهیه عصاره گارچی

گیاه گارچی مورد نظر ،از منطقه سردسیر گلباف

 .1در گروه درمان با پماد ،هر روز در ساعتی مشخص پماد
روی زخم گذاشته میشود؛ به صورتی که بهطور کامل
زخم را بپوشاند (پانسمان باز).

 .2در گروه کنترل ،روزانه زخم هر موش با سرم فیزیولوژیک
 0/9درصد شستشو داده میشود.

 .3در گروههای درمان شده با عصاره برای هر موش ،عصاره با
ُدز  10 mg/0/1mlو  ،100 mg/0/1mlبهصورت پماد

هر روز روی زخم گذاشته میشود.
روش سنجش بهبودی

بهبودی زخم از طریق اندازهگیری سه پارامتر سطح

زخم ،مدتزمان الزم برای بسته شدن کامل زخم و درصد
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 10میلیگرم از عصاره گیاه را با  0/1میلیلیتر آب مقطر

عصاره را داخل فریزر نگهداری میکنیم.
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 .2گروه پماد با فنی توئین :در این گروه پس از ایجاد زخم

و حالل عصاره بهدستآمده را در دمای پایین و با استفاده

13

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ زﺧﻢ و درﻣﺎن زﺧﻢ

بهبودی در روزهای  3و  6و  9و  12و  14محاسبه شد .ایجاد
زخم( در
درمان
روزسطح
گیری
توجه به انداز
زخم نیز با
اﻟﻲ 12
زخمﺷﺪو8) .
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻣﺸﺨﺼﻲهاز
ﺳﺎﻋﺎت
ساعات مشخصی از روز انجام میشد 8( .الی )12

ﺷﻮد:
یﻲ
اﻧﺠﺎم ﻣ
ﺑﻬﺒﻮدي
درﺻﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
شود:
ﻓﺮﻣﻮلزیرزﻳﺮانجام م
ﻃﺒﻖفرمول
طبق
بهبودی
درصد
محاسبه

کرمان (گلچین) جمعآوری میگردد .پس از تأیید گونه
توسط کارشناس هرباریوم ،مقداری از سرشاخههای این

گیاه علفی شسته میشود و در دماي آزمايشگاه ،خشک و
سپس آسياب میگردد .برای تهیه عصاره هیدروالکلی 50

درصد ،ابتدا  30گرم از پودر را با  250سیسی آب مقطر

و  250سیسی الکل اتيليک  98درصد مخلوط میکنیم و

آماری آﻣﺎري
وتحلیلوﺗﺤﻠﻴﻞ
روش ﺗﺠﺰﻳﻪ
روش تجزیه

از نرمافزار  SPSSنسخه  18برای تجزیهوتحلیل دادهها

از ﻧﺮماﻓﺰار » «spssﻧﺴﺨﻪ  18ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده

درپوش ظرف را میگذاریم .پس از شیک کردن به مدت20

استفاده شد .همچنین ،از اطالعات بهدستآمده با آزمون آماري

معین ،از
درجه سانتیگراد میگذاریم و پس از مدت ّ
انکوباتور خارج میکنیم .سپس ،هنگامی که دمای محلول

از آزمون  LSDبرای مشخص کردن اختالف بین هر دو گروه

دقیقه 24 ،ساعت آن را در انکوباتور با درجه حرارت 50

به دمای محیط رسید ،آن را از کاغذ صافی عبور میدهیم

آزﻣﻮن گروه
اختالف بین
پی ﺑﻪبردن
طرفه ،برای
 ANOVAیک
ها و» «ANOVAﻳﻚﻃﺮﻓﻪ ،ﺑﺮ
آﻣﺎري
دﺳﺖبهآﻣﺪه ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،از

Meanﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن اﺧﺘﻼ
LSD ±SEM
از آزﻣﻮن
ﮔﺮوههﻫﺎ و
آزمایﺑﻴﻦ
اﺧﺘﻼف
شد.ﺑﺮدن
استفادهﭘﻲ
صورت
شها ب
نتایجﺑﻪ همه

گزارش شد.

ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت »Mean ±SEM
ﮔﺰارش ﺷﺪ.
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دادههای بهدستآمده از این مطالعه ،نشان دادند که سطح
زخم در روز سوم در گروه عصاره با ُدز ،10 mg/0/1ml

در مقایسه با گروه پماد فنی توئین و نیز گروه عصاره
با ُدز  ،10 mg/0/1mlبا گروه عصاره 100 mg/0/1ml
( )P>0/01اختالف معن یداری داشت.

سطح زخم در روز ششم در گروههای  .1گروه پماد با

گروه عصاره  .2 ،10 mg/0/1mlگروه عصاره mg/0/1ml

 10با گروه عصاره  )P>0/01( 100 mg/0/1mlاختالف

معنیداری مشاهده شده است.

سطح زخم در روز نهم میان گروههای عصاره تفاوت

معنیداری نشان نداد؛ درصورتیکه میانگین زخم در گروه
عصاره  10 mg/0/1mlنسبت به گروه عصاره mg/0/1ml

 100کمتر بود .پماد فنی توئین با هر سه گروه کنترل ،عصاره
 100 mg/0/1mlو عصاره  ،10 mg/0/1mlبه ترتیب

 P>0/001و  P>0/05و  P>0/01اختالف معنیداری
داشتند.

در روز دوازدهم ،فقط گروه پماد فنی توئین با گروه

عصاره  100 mg/0/1mlتفاوت معنیداری داشته است
(.)P>0/05

در روز چهاردهم ،گروه کنترل با گروه عصاره mg/0/1ml

 ) P>0/01( 100و گروه کنترل با گروه عصاره mg/0/1ml

 )P>0/05( 10و همچنین ،گروه پماد فنی توئین با عصاره
 )P>0/05( 100 mg/0/1mlاختالف معنیداری داشتند

و مساحت زخم در گروه کنترل نسبت به گروههای عصاره

بیشتر بوده است (نمودار شماره .)1

زمان الزم برای بهبودی زخم در گروه تحت درمان با

پماد فنی توئین 15/75±1/30 ،و گروه عصاره ±0/33 ،10

 17/33و کنترل  14/33±0/61و عصاره 13/02±0/2 ،100

بوده است .اختالف بهبودی کامل زخمها نسبت به کنترل
در گروه پماد  1/58روز و عصاره 4/13 100 mg/0/1ml

روز و عصاره  3 10 mg/0/1mlروز است .روز بهبودی در
گروه عصاره با ُدز  10 mg/0/1mlو همچنین ،گروه عصاره

معنیداری دارند ( )P>0/001و عصاره 100 mg/0/1ml

نسبت به گروه پماد کاهش معنیداری نشان داد ()P>0/01
(نمودار شماره .)2

درصد بهبودی در روز سوم در گروه عصاره mg/0/1ml

 10نسبت به بقیه گروهها افزایش بیشتری داشته است .درصد

بهبودی در این روز در گروه پماد و گروه عصاره mg/0/1ml
 )P>0/001( 10اختالف معنیداری داشت.

در روز ششم ،پماد فنی توئین با گروه عصاره mg/0/1ml

 )P>0/001( 10و همچنین ،گروه عصاره 10 mg/0/1ml

با گروه عصاره  100 mg/0/1mlدر حد ( )P>0/05اختالف

معنیدار وجود داشت .درصد بهبودی در این روز در گروه
کنترل و عصاره با دوز  10 mg/0/1mlتقریباً مساوی است؛ به
صورتی که اختالف معنیداری با گروه پماد دارند (.)P>0/05

روز نهم گروه پماد در مقایسه با گروه عصاره با دوز

 )P>0/01( 10 mg/0/1mlو گروه عصاره mg/0/1ml

 )P>0/05( 100اختالف معنیداری را نشان دادند.

در روز دوازدهم ،پماد فنی توئین با عصاره با ُدز /0/1ml

 100 mgاختالف معنیداری نشان داد ( )P>0/05و درصد
بهبودی در عصارههای با ُدز باال و پایین از کنترل بیشتر است؛

به صورتی که بهبودی آنها سیر صعودی داشته است.

میانگین درصد بهبودی در گروههای عصاره نسبت به

گروه کنترل ،در روزهای دوازدهم و چهاردهم افزایش یافته
است .در روز دوازدهم درصد بهبودی زخم در گروه پماد،

نسبت به عصارههای  100 mg/0/1mlو 10 mg/0/1ml
اختالف معنیداری نشان داده شد (.)P>0/05

در روز چهاردهم ،درصد بهبودی گروه کنترل نسبت

به گروه عصاره  100 mg/0/1mlنیز بیشتر بوده است
(( )P>0/05نمودار شماره .)3

بحث و نتیجهگیری

دادههای این مطالعه تج ربی نشان داده است که در روزهای
دوازدهم و چهاردهم ،اختالف معن یداری در سطح زخم بین
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یافتهها

با ُدز  100 mg/0/1mlدر مقایسه با گروه کنترل اختالف

15
8
##
ﻛﻨﺘﺮل
ﻋﺼﺎره 10
ﻋﺼﺎره100
ﭘﻤﺎد

5

##

4

#

3

##
**
* #
روز 14

2

#

Wound area:mm2

6

1
0

روز12

روز 9

روز6

روز 3

روز1

نمودار  :1سطح زخم ( )mm2در گروههای کنترل و پماد و عصاره با ُدزهای گوناگون
اختالف بین گروه پماد با گروههای عصاره  10 mg/0/1mlو  # )P>0/05( 100 mg/0/1mlو (## )P>0/01
اختالف بین گروه کنترل با عصاره ُدزهای  10 mg/0/1mlو  * )P>0/05( 100 mg/0/1mlو (** )P>0/01
اختالف بین گروههای دریافتکننده عصاره (++ )P>0/01
***

***
مشاهدهشده
ُ ##دز100 mg/0/1ml
گروه پماد با گروه عصاره با

عصاره با ُدز  100 mg/0/1mlخاصیت توکسین داشته
و موشهای تحت درمان با این ُدز ،از عصاره با ریزش موی
شدیدی هم راه بودهاند که پس از  2تا سه هفته ،موهای

پشت بدن موش ترمیم یافتند .با توجه به نتایج یادشده،
مشخص شد که عصاره هیدروالکلی با ُدز ،100 mg/0/1ml

ﻋﺼﺎره 10
سبب ترمیم
100ششم و دوازدهم،
ﻋﺼﺎره و
بخصوص در روزهای سوم

زخم م یشود که این تأثی رات در کاهش سطح زخم و افزایش
درصد بهبودی و نیز در کاهش مدتزمان الزم ب رای بهبودی
کامل زخم مشاهده شده است.

18.0000

16.0000

)S. aureus, 14.0000
باکتریهای گرم مثبت (L. monocytogenesis
 )E. 12.0000و قارچ
و گرم منفی (coli,. P.aeroginosa, S. typhi

( )C.Albicansآزمایش شد (.)12

10.0000

روز ﺑﻬﺒﻮدي

است .نتایج بهدستآمده از این بررسی ،نشان م یدهد که

20.0000

 8.0000این ترکیبات
در واقع ،اثر ضد باکتریایی و ضد قارچی در

6.0000
گزارش شده است (terpineol,-4 ,،α-pinene, β- pinene
4.0000
2.0000حقیقت ،ناحیه
 )α-terpineolcaryophyllene oxideکه در

 0.0000این ترکیبات
هوازی نسبت به ناحیه دانه ،به میزان بیشتری

راﭘﻤﺎد
ﻛﻨﺘﺮل به این نتیجه میتوان رسید که
دارد ( .)12از این تحقیق

عصاره روغنی در این گیاه در مقایسه با گونههای مختلف،

خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی دارد و طبق گفته
قبلی مبنی بر اینکه حاوی دانههای روغنی است ،درنتیجه

 Taranو همکارانش نشان دادند که این گیاه خاصیت

میتوان نشان داد گارچی خواص ضد اکسیدان دارد ()12؛

استفاده از کروماتوگرافی گازی ( )GC_MSترکیبات

پوستی و نیز دارا بودن خاصیت آنتیاکسیدانی در این گیاه

ضد باکتریایی و ضد قارچی دارد .در مطالعه  آنها که با

شیمیایی از عصاره دانهها و نواحی هوازی گیاه  F.angulataو
زیر گونه  carduchorumآنالیز شده بود ،تأثیرات این گیاه بر

بنابراین ،با توجه به اثر خاصیت آنتیاکسیدان بر زخم

از جمله در نواحی هوازی ،بخصوص سرشاخهها ،میتوان
نشاندهنده ترمیم زخم است.
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20.0000

ﻋﺼﺎره100

ﻋﺼﺎره 10

14.0000
12.0000
10.0000
8.0000

روز ﺑﻬﺒﻮدي

***
##

***

16.0000

6.0000

4.0000
2.0000
0.0000

ﭘﻤﺎد

ﻛﻨﺘﺮل

نمودار  :2روز کامل بهبودی زخم در گروههای کنترل و پماد و عصاره با ُدزهای گوناگون
اختالف بین گروه پماد با گروههای عصاره  10 mg/0/1mlو ## )P>0/01( 100 mg/0/1ml
اختالف بین گروه کنترل با گروههای عصاره  10 mg/0/1mlو  *** )P>0/001( 10 mg/0/1mlو (*** )P>0/001

 ﻣﻴـﺰان ﻛﻮﭼـﻚ ﺷـﺪن ﻳـﻚ  زﺧـﻢ ،ﻣﻌﻴـﺎر ﺧـﻮﺑﻲ 

 F. angulateانجام گرفت که به دلیل وجود ترکیبات فنلی در

ﺑﺎ  اﻟﺘﻴﺎم ﻣﺴﺎﺣﺖ  زﺧﻢ ﻛﺎﻫﺶ  مییابد .ﻋﻠﺖ  اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ،

اهللتوکلی و همکاران بیانگر این مطلب بودند که

ﺑــﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ زﺧﻢ همزمان
وﺟﻮد ﭘﺪﻳﺪه ﺟﻤﻊ ﺷﺪن زﺧﻢ و رﺳﻮب ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧـﺪي است.

گیاه گارچی ،اثر آنتیاکسیدانی خوبي دارد (.)19

گیاهانی با خاصیت آنتیاکسیدانی ،برای ترمیم زخم مؤثرند؛

اﺑﻌـﺎد ،ﺗﻌﺪﻳﻞ  اﻟﺘﻬﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪانﻫﺎ ،ﺗﺮﻣﻴﻢ 

مانند کلپوره .طبق گفته قبلی ،خاصیت آنتیاکسیدانی

رادیکالهای آزاد ،سبب وخیمتر شدن زخمهای ﭘﻮﺳﺘﻲ 

مطالعهای که توسط خاکساری و همکاران انجام گرفت و

زﺧﻢ را ﺗﺴﺮﻳﻊ میکند و ﻋﻔﻮﻧﺖ ،اﻟﺘﻬﺎب ،ﻣﻮاد اﻛﺴﻴﺪان ﻳﺎ 
میشوند (.)17 ,16

گیاهان موجب ترمیم زخم میشود ()1؛ همچنین ،در

تأثیر اسکوربیک اسید بر زخم بررسی شد ،بیان کردند که

در همه گياهان ،فعاليت آنتیاکسیدانی با ميزان تركيبات

چون اسکوربیک اسید خاصیت آنتیاکسیدانی دارد ،سبب

مطالعه شريعتيفر گزارش شده است که عصاره تهیهشده

اهللتوکلی و همکاران ،به خاصیت آنتیاکسیدانی مومیایی بر

فنلي و فالونوئيدي رابطه مستقيم دارد .در این راستا ،در

از گیاه علف هيضه به دلیل وجود ترکیبات فنلی ،بهعنوان

آنتیاکسیدان طبیعی در صنایع استفاده میشود (.)18

در تحقیق حسینی و همکاران ،بر باکتریهای گرم مثبت

و گرم منفی با استفاده از روش  DPPHدرباره ترکیبات فنلی

و آنتیاکسیدانی فعالیت ضدباکتریایی عصارههای گوناگون از

ترمیم زخم میشود ( .)16همچنین ،در پژوهش دیگری از

ترمیم زخم نیز پی برده شده است ( .)5همانطور که گفته

شد ،گارچی نیز خاصیت آنتیاکسیدانی دارد ()12؛ پس در
ترمیم زخم مؤثر واقع میشود .

ﺗﺎﻛﻨﻮن تالشهای انجامشده ﺑﺮاي تسریع زخم ،بهطور

ﻗﻄﻊ سبب ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ داروي ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن
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نمودار  :3درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ در گروههای ﻛﻨﺘﺮل ُدز  10 mg/0/1mlو ُدز  ،100 mg/0/1mlپماد در ﮔﻴﺎه گارچی در روزﻫﺎي گوناگون
پس از ایجاد زخم
اختالف بین گروه پماد با گروههای عصاره  10 mg/0/1mlو  ## )P>0/01(،# )P>0/05( 100 mg/0/1mlو (### )P>0/001
اختالف بین گروه کنترل با گروه عصاره * )P>0/05( 10 mg/0/1ml
اختالف بین گروههای عصاره  10 mg/0/1mlو  + )P>0/05( 100 mg/0/1mlو (+++ )P>0/001

پژوهشها در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اداﻣﻪ دارد .مطالعات یادشده نشان

تشکر و قدردانی

زخم پوستی در موش میشود؛ بنابراین ،استفاده از آن در

نیز از پژوهشس رای رفسنجان و خانم مریم حسن بحسون

میدهد که عصاره هیدروالکلی گیاه گارچی ،سبب تسریع

بدینوسیله از پژوهشس رای گلباف به سبب حمايت مالي و

شهرستان گلباف کرمان با هدف ما همخوانی دارد و اثر آن در
ترمیم زخم با اثر پماد فنی توئین  1درصد قابل مقایسه است.

كه در طي انجام طرح تحقيقاتي همكاري الزم را داشتند،
سپاسگزاریم.

Biomaterials for treating skin loss. Cambridge:
Woodhead Publishing; 2009. Chapter 4, The
Pathophysiologic Basis for Wound Healing and
Cutaneous Regeneration.
3. Stadelmann WK, Digenis AG, Tobin GR.
Physiology and healing dynamics of chronic
cutaneous wounds. Am J Surg. 1998; 176(2A
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