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 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، دانشکده پزشکی،فیزیولوژی و فارماکولوژیگروه  :محمداهلل توکلی  

 

 9313 شهریورتاریخ پذیرش:            9313 ردادختاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 هاتأثیر آن و داروهای گیاهیسمت استفاده از را بهعدم معرفی یک داروی موثر و قطعی برای افزایش سرعت روند ترمیم زخم، مطالعات 

 زخم ترمیم روند بر %1توئینفنی کرم با مقایسه در قیچ آبی گیاه عصاره برگ و خمیر تأثیر مطالعه این سوق داده است. در این مهمبر 

 زخم ها،موش کردن هوشبی از پس. شد انجام نر سوری پنج تایی موش گروه شش برروی تجربی مطالعه این. گردید بررسی پوستی

 با) برگ و عصاره آبی خمیر ،%1 توئینفنی کرم اول روز از سپس. گردید ایجاد هاآن پشت در مربع مترمیلی 58/7 مساحت به پوستی

 مالیده تیمار )شامل پماد، خمیر برگ، عصاره با دوزهای مختلف( های مختلفگروه زخم روی بر ترتیبهب( 055 ،155 ،85 دوزهای

نتایج نشان  شد. گیریاندازه تیمار مختلف هایگروه برای 11و10 ،9 ،6 ،3 روزهای در آن بهبودی درصد و روزه همه زخم سطح. شد

(. p<551/5)باالتر بود  داریپماد به شکل معنی گروه به نسبت گیاه155 برگ و عصاره خمیر هایگروه در زخم بهبودی داد درصد

داری داشت شاهد کاهش معنی گروه به نسبتگیاه  155 برگ و عصاره خمیر هایدرگروه زخم کامل بهبودی برای الزم زمان مدت

(551/5>p .)برگ خمیر گروه در زخم کامل بهبودی برای الزم زمان چنینهم (551/5>p )کاهش دارای پماد گروه به نسبت  

 پوستی را زخم ترمیم روند توانند سرعتمی قیچ گیاه آبی  برگ و عصاره این تحقیق، خمیر براساس نتایج(. p<551/5)بود  داریمعنی

  افزایش دهند.
 
 
 

  سوری موش زخم، ترمیم پوستی، زخم توئین،فنی کرم آبی، عصاره برگ، خمیر ،(Zygophyllum eurypterum)قیچ  گیاه کلمات کلیدی:
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 مقدمه
به از هم گسیختگی ساختمان ممتد بدنی در نتیجه  ،زخم       

 شودمی گفته یشیمیایی و زیست -فیزیکیعوامل  از حاصل آسیب

(Johnston ،0991) است که پس ترمیمی . بهبودی زخم فرآیند

و   (Soubaگیردمی صورت نرم هایبافت و پوست آسیب از

Wilmore ،0999) .های که نارسایی در بهبود زخمتوجه به این با

خدمات بهداشتی مراکز  بیماران و حاد و مزمن مشکالتی را برای

 هاروی ترمیم زخمبر  متعددی کند، تحقیقاتمیدرمانی ایجاد 

ترکیبات گیاهی و  از گروه که غالباًانجام شده و مواد مختلفی 

 اندتهیه و معرفی شده مرهم زخم عنوانهستند، به شیمیایی

(Ashcroft  ،0991و همکاران)های یون اثرات به تحقیقات این . در

 ،)William ،0919 ؛Varly ، 0991و Barnett) روی و مس کلسیم،

اولتراسوند  امواج (،Modaggh، 0999 و Salehian) توئینیفن

(Bylnn  ،0991و همکاران) سرم نمکی و فاکتورهای رشد ،

(Bitar ،0991؛ Curtsinger ویتامین 0999 ،و همکاران ،)A 

(Efen ،0999). ( اسید اسکوروبیکFillios  و Klamel ،0911 )

در طب  .شده استاشاره  (1111و همکاران، Khksari ) و عسل

های گوناگونی برای یافتن دارویی در جهت تالشنیز سنتی 

توان بهبود زخم انجام گرفته است که از جمله می روندتسریع 

به اما  .به استفاده از بابونه، صبرزرد، به دانه و مومیایی اشاره کرد

و قطعی برای افزایش سرعت  علت عدم معرفی یک داروی موثر

روی داروهای گیاهی و طبیعی و بر روند ترمیم زخم، مطالعات 

و  Zareian) چنان ادامه داردتأثیر آن بر روند ترمیم زخم هم

 .(1112و همکاران   Tavakoli؛1111همکاران، 

ها طی سالیان متمادی آن موجود در گیاهی و مواد داروهای       

حتی در برخی  گرفته ودر صنعت داروسازی مورد استفاده قرار 

کمبود عوارض جانبی، شدند. موارد تنها راه درمان محسوب می

گوناگونی ترکیبات موثر موجود در گیاهان، توسعه صنایع وابسته 

به کشت گیاهان دارویی و نیز توصیه سازمان بهداشت جهانی 

از گیاهان دارویی از عوامل مهمی هستند که در جهت استفاده 

 اندشدهگیاهان  این گرایش نسبت به استفاده ازمنجر به افزایش 

(Alahtavakoli ؛1101 همکاران، و Tavakoli  ،1112و همکاران.) 

ای درختچه Zygophyllum eurypterum: Zygophylaceae)) قیچ

متوسط آن به است همراه با انشعابات چوبی فراوان که ارتفاع 

رسد. این درختچه در مناطق بیابانی گرم و معتدل متر می 5/1

آسیای مرکزی،  بلوچستان، و سیستان خصوصاً ایران پاکستان، نظیر

 15که حدوداً شامل  کندزیست میجنوبی و استرالیا  آفریقای

در ترکیبات (. Ali ،0911و  Nasirد )باشگونه می 111جنس و 

، ، ساپونینکوئینینچون اسید موادی قیچ گیاهساقه و ریشه  برگ،

و ترکیبات پتروکارپان  )0995و همکاران، Elgamal )تانن

(pterocarpans با خاصیت مهار آنزیمی ) داردوجود(Viqar 

Uddin  ،برای گیاه این مشتقات حاصل از از  (.1111و همکاران

ای هدرمان انواع اختالالت مانند آسم، التهاب، سرطان و بیماری

و در مناطقی چون شمال آفریقا  شودسیستم ایمنی استفاده می

مورد کننده پوست عنوان پاکبه قیچبرگ  ، عصارهو عربستان

در مصر  .)Doesky ،0991و  Hassanean) گیرداستفاده قرار می

هایی چون نقرس، آسم، نیز از این گونه برای درمان بیماری

و  Viqar Uddin) شدروماتیسم و فشارخون باال استفاده می

در استان هرمزگان از جوشانده و پودر این  (.1111همکاران، 

های چشمی، ترمیم زخم، ناراحتی درمان جهت سنتی شکلبه گیاه

 (. 1101و همکاران،  Safaشود )و گزیدگی استفاده می درد گوش

 قرار استفاده مورد سنتی طب در که مختلفی گیاهان امروزه       

 از یکی Zygophyllum eurypterum. اندتوجه مورد گیرندمی

 هرمزگان و کرمان کوهستانی مناطق در که است گیاهان همین

(Safa  ،به1101و همکاران )مختلف هایشکل در سنتی شکل 

 اثرات تاکنون اما. است استفاده مورد پودر و جوشانده خاکستر،

 قرار دقیق بررسی مورد آزمایشگاهی و علمی شکلبه گیاه این

 و برگ خمیر تاثیر مطالعه پژوهش این اصلی هدف. است نگرفته

 .  بود سوری هایموش در پوستی زخم ترمیم بر قیچ گیاه آبی عصاره

 عنوان عوامل موثر برقیچ به ترکیبات حاصل از گیاهاگرچه        

آن بر روند ترمیم  از تاثیراما  اند،عوارض دیگر معرفی شده درمان

منتشر نشده است. جهت پر کردن این  یزخم پوستی گزارش

قیچ  گیاهتاثیر  کندتالش می حاضر تحقیق خالء اطالعاتی،

مورد بر روند ترمیم زخم پوستی )عصاره آبی و خمیر برگ( را 

بررسی قرار دهد و ارتباطی میان طب سنتی و علم دارویی در 

  این خصوص ایجاد کند.

  

 هاشو رو مواد
 هایکوهستان از قیچ گیاه 0291در بهار سال  مطالعه این       

 آوریجمع پاقلعه نام به ایمنطقه در رفسنجان شهر غربجنوب

در این مطالعه  .گردید استفاده تحقیق این انجام برای آن از و

 در شش گروه گرم 21 تا 15نر با وزن  سوریسر موش  21

رفسنجان  پزشکی دانشکده آزمایشگاه در هاآزمایش انجام برای

تایی در های پنجدر قفس ها. موشقرار گرفتنداستفاده  مورد

گراد و سیکل درجه سانتی 11-11خانه با درجه حرارت حیوان

جز در آب و غذای کافی به همراه با ،ساعته 01تاریکی -روشنایی
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 پس از ایجاد. داری شدندگیری زخم نگههنگام ایجاد و اندازه

گروه  ششتصادفی به  شکلهب هاموش، حیوان زخم در پشت

گروه عصاره ، خمیر برگ گیاه، توئینفنی کرمهای شامل گروه

گرم بر موش 0/1) 011 (، گروه عصارهگرم بر موش در روز) 51

گروه  و (گرم بر موش در روز 1/1)111(، گروه عصاره در روز

 شاهد تقسیم شدند.

کرم  خمیر برگ،سپس از روز اول پس از ایجاد زخم،        

)با استفاده  فوق گانه و محلول عصاره با دوزهای سه %0 توئینفنی

 های تیمارگروه زخم روی بر ترتیبهب استریل( انسولین سرنگ از

صورت رو باز بهها زخم آزمایشدر طول دوره شدند. مالیده 

کش توسط خطهمه روزه پس از ایجاد، ها قطر آنندازه ند و ابود

جهت محاسبه مساحت زخم  گیری و ثبت شد.اندازهمتری میلی

 گیری مساحت دایره استفاده شد.از فرمول اندازه

های تازه و دارای کیفیت مطلوب تهیه خمیر برگ: برگ       

شسته و در دمای اتاق خشک وآسیاب شدند.   کامالً گیاه قیچ

گرم از برگ پودر شده را در مقدار کافی آب  5 میزانهر بار به

مقطر حل کرده و پس از نیم ساعت، خمیر تهیه شده توسط 

 (.0کاردک استریل بر روی زخم قرار گرفت )شکل 

 

 

 

 
) سمت چپ( توئینتیمار موش با خمیر برگ گیاه )راست( و کرم فنی :1شکل   

   

قیچ پس از  تازه هایبرگ و شاخه گیری: ریشه، عصاره       

 91 شدند. آسیاب و خشک اتاق دمای در و آوری، شستهجمع

بخش ریشه، ساقه و برگ  سه از گرم 21) پودر حاصل از گرم

 دستهب محلول معلق. گردید حل مقطر سی آبسی 111در (گیاه

 گرادسانتی درجه 15 دمای در انکوباتور در ساعت 19 مدتبه آمده

 با کردن صاف از پس. شد زده همبار بهیک روز هر و گرفت قرار

 و ریخته شد هاییپلیت در آمده دستهب محلول صافی، کاغذ

 گرادسانتی درجه 15 دمای با انکوباتور داخل ساعت 19 مدتهب

 عصاره کامل شدن خشک از پس. شد خشک کامالً تا گرفت قرار

 مقدار منظور بدین. گردید تهیه مختلف دوز سه با هاییمحلول

 برای گرم 0/1 ،51 دوز برای گرم 15/1)دوز  هر برای الزم گرم

آب  مساوی مقدار در را (111 دوز برای گرم 1/1 ،011 دوز

ازسرنگ  استفاده با آمده دستهب محلول .شد حل سی(سی 2) مقطر

سی( بر روی زخم سی 0/1ازای هر موش سی )بهسی 0انسولین 

 ریخته شد.  

ها توسط پنبه آغشته ایجاد زخم: جهت ایجاد زخم، موش       

پس از تراشیدن  شدند و هوشبیتوسط روش استنشاقی  به اتر

زخمی مدور در ، ریش تراش برقی به کمکموهای ناحیه پشت 

ابتدا  منظوربه این  شد. شرایط غیرعفونی با قیچی جراحی ایجاد

 گردیدمتر مربع روی پوست رسم میلی 95/1 وسعت یک دایره به

سپس با  )دایره با استفاده از سطح مقطع سرنگ رسم شد( و

. بریده شدقیچی جراحی  به کمکو  پنس پوست را بلند کرده

عمق زخم شامل درم و هیپودرم بود و روز عمل جراحی روز اول 

ایجاد زخم در کلیه حیوانات توسط  جراحی شد.در نظر گرفته 

  .گردیدیک نفر انجام 

بهبودی زخم از طریق اندازه گیری سنجش بهبودی:        

سطح زخم، درصد بهبودی و مدت زمان الزم برای بسته شدن 

و  گیری کامل زخم ارزیابی شد. سطح زخم همه روزه اندازه

گردید  طبق فرمول زیر محاسبه  آندرصد بهبودی 

(Geronemus ،0919 :)  

بهبودی درصد=  
سطح زخم در روزA−سطح زخم در روز اول

سطح زخم در روز اول
 × 011 

در ساعات  درمان زخم و گیری سطح آنایجاد زخم، اندازه       

چنین مدت زمان الزم صبح( انجام شد. هم 9-01مشخصی )

مدت زمانی که پوست محل ایجاد م )برای بهبودی کامل زخ

 شد( تا  میزخم کامالً بهبود یافته و شبیه پوست نواحی اطراف 

تجزیه و تحلیل  جهت SPSS رافزانرمبهبودی کامل ثبت گردید. 

جهت رسم نمودارها مورد استفاده قرار  Excelافزار و نرمها داده
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ن زخم، درصد بهبودی و مدت زماسطح اندازه ی ها. دادهگرفت

صورت میانگین و انحراف معیار هالزم برای بهبودی کامل زخم ب

اختالف  طرفهیک واریانس آنالیز هایآزمون کمک هب گردید. گزارش

. اختالف بین دو گروه مشخص گردید LSDآزمون و ها بین گروه

 گزارش شد. mean±SEM میانگین صورتها بهآزمایش نتایج همه
 

 نتایج
گیری قطر زخم و تبدیل آن گیاه: پس از اندازهاثرات برگ        

 دست آمد. درهها ببه مساحت نتایج زیر با استفاده از آنالیز داده

 هاشاهد نسبت به سایرگروه گروه زخم سطح سوم، میانگین روز

در روز ششم و روز نهم، میانگین سطح زخم در گروه  .بود ترکم

تر بود. گروه شاهد کم ( و>110/1p) گیاه نسبت به گروه پماد

در روز دوازدهم پس از ایجاد زخم در گروه گیاه که خمیر برگ 

های یافته، اما گروه بهبود کامل طورکرده بودند، زخم به را دریافت

 15/0و  119/1ترتیب دارای میانگین سطح زخم و شاهد به پماد

 دار بین گروه گیاه نسبت بهمتر مربع بودند و اختالف معنیمیلی

چنان برقرار ( هم>110/1p( و پماد )>10/1pهای شاهد )گروه

 .(1شکل ) بود

 

 
های شاهد، پماد و خمیر برگ گیاه در روزهای در گروه متر مربع()میلیمقایسه مساحت زخم نمودار  :2شکل 

 مختلف پس از ایجاد زخم 
 (#>110/1p<###، 10/1p<## ، 15/1pگیاه  با پماد در مقایسه ؛* >110/1p<***، 10/1p<**  ،15/1pگیاه  )شاهد در مقایسه با

 

 شاهد گروه در زخم کامل بهبودی برای الزم زمان مدت       

 در و روز )15/05±120/0( پماد گروه روز، در )222/1±22/01(

روز و  59/0بود. سطح زخم در گروه پماد  ( روز00) گیاه گروه

روز زودتر از گروه شاهد  بهبود یافت. مدت  22/1در گروه گیاه 

زمان الزم برای بهبودی کامل زخم در گروه گیاه نسبت به 

( >110/1pداری بود )شاهد دارای اختالف معنی و پماد هایگروه

  (.2شکل )

 

 
 مقایسه مدت زمان الزم برای بهبودی کامل زخم در گروه های شاهد، پماد و خمیر برگ گیاه نمودار: 3شکل 

 (#>110/1p<###، 10/1p<##، 15/1pگیاه  با پماد در مقایسه ؛* >110/1p<***، 10/1p<** ،15/1pگیاه در مقایسه با  )شاهد
 

بهبودی در روز سوم در گروه شاهد نسبت به گروه درصد        

( و گروه پماد باالتر بود. در روز ششم و روز نهم >15/1p) گیاه

نسبت به گروه پماد باالتر بود  درصد بهبودی در گروه گیاه

(110/1p<هم .) چنین در روز نهم درصد بهبودی در گروه گیاه
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وز دوازدهم، تری داشت. در رنسبت به گروه شاهد  افزایش بیش

( و نیز >10/1pدرصد بهبودی گروه گیاه نسبت به گروه شاهد )

چنین در این روز، زخم ایجاد هم بود، باالتر (>110/1p) پماد گروه

 . (1شکل ) طور کامل بهبود یافته بودشده در گروه گیاه به
 

 
  های شاهد، پماد و خمیر برگ گیاه در روزهای مختلف پس از ایجاد زخمبهبودی زخم در گروهنمودار تغییرات درصد : 4شکل 

 (#>110/1p<###، 10/1p<##، 15/1pگیاه  پماد در مقایسه؛ >p<، 10/1**p< ،15/1*p***110/1گیاه   )شاهد در مقایسه با
 

  سطح زخم در روز سوم گروه عصاره اثرات عصاره آبی گیاه:        

چنین نسبت ( و همp<10/1) 011نسبت به پماد و عصاره  111

سطح زخم تر بود. کمداری معنی طوربه( p<110/1)شاهد به 

 51عصاره نیز  و (p<110/1) 011 عصارهدر گروه  ،در روز ششم

داری معنیاختالف با پماد نسبت به گروه ( p<10/1) 111و 

در روز نهم میانگین سطح زخم در گروه پماد نسبت  تر بود.کم

و  51عصاره  نیز( و p<110/1) 011به گروه شاهد و عصاره 

111 (10/1>p ) در روز دوازدهم باالتر بود یداراختالف معنیبا .

نسبت به گروه پماد  011عصارهمیانگین سطح زخم در گروه 

(110/1>p و نسبت به ) 111گروه شاهد و عصاره (10/1>p ) با

زخم در گروه روز چهاردهم  درتر بود. پایینداری اختالف معنی

   گروه عصاره طح زخم درسکامالً بهبود یافت و  011عصاره 

با  (p<10/1نسبت به پماد ) و (p<15/1) نسبت به شاهد 011

در روز نوزدهم (. اگرچه 5شکل ) تر بودپایینداری اختالف معنی

مساحت زخم اما بود ها بهبود یافته زخم در کلیه گروهمطالعه 

 . بودمتر مربع میلی 101/1گروه شاهد   در
 

 
  ایجاد زخمپماد و عصاره در روزهای مختلف پس از  های شاهد،( در گروهمتر مربعمیلیزخم ) مقایسه مساحتمودار ن: 5شکل 

 ها در مقایسه با یکدیگرعصاره ؛#>110/1p<### ،10/1p<## ،15/1pعصاره  پماد در مقایسه با ؛* >110/1p<*** ،10/1p<** ،15/1p)شاهد در مقایسه با عصاره 

110/1 p<+++ ،10/1 p<++ ،15/1 >p+) 

 

مدت زمان الزم برای بهبودی کامل زخم در گروه شاهد         

 روز، عصاره (15/05±120/0) پماد گروه در ،روز (222/1±22/01)

و روز  (11/05 ±011/1) 51 عصارهروز،  (115/1±11/01) 011

 زخم در گروه پماد سطح .بودروز  (91/01±592/1) 111 عصاره

روز و  12/0( 51روز، عصاره ) 12/1( 011)روز، عصاره  59/0

 .بودزودتر از گروه شاهد بهبود یافته روز  11/1( 111عصاره )

 011مدت زمان الزم برای بهبودی کامل زخم در گروه عصاره 

( و نیز نسبت >110/1pو شاهد ) 111های عصاره به گروه نسبت

داری ( با اختالف معنی>10/1p) 51های پماد و عصاره به گروه

  (.1شکل تر بود )کم
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  عصاره پماد و های شاهد،مدت زمان الزم برای بهبودی کامل زخم در گروهمقایسه نمودار : 6شکل 

 ؛#>110/1p<### ،10/1p<## ،15/1pپماد در مقایسه با عصاره ؛ *>110/1p<*** ،10/1p<** ،15/1p ایسه با عصاره)شاهد در مق

 (+110/1p<+++ ،10/1p<++ ،15/1>p ها در مقایسه با یکدیگرعصاره

 

نسبت به  111روه عصاره در گدرصد بهبودی  در روز سوم       

در روز ششم تر بود. داری بیشبا اختالف معنی( p<10/1)پماد 

و  51، 011های عصارهنسبت به درصد بهبودی در گروه پماد 

در روز نهم درصد  (.p<10/1) بود ترکم داریمعنی اختالف با 111

نیز ( و p<110/1) 011 به عصاره نسبت پماد گروه در بودیبه

  بود.  ترپایین داریمعنی اختالف با (p<10/1) 111 و 51 یهاعصاره

 نسبت بهگروه پماد در  در روز دوازدهم درصد بهبودی       

اختالف  با (p<10/1) 51عصاره نیز ( و p<110/1) 011عصاره 

در روز چهاردهم درصد بهبودی درگروه  بود. ترکمداری معنی

 نسبت به گروه (p<15/1) 51عصاره  و (p<10/1) 011عصاره 

 .(1شکل ) باالتر بودداری یاختالف معن باپماد 

 

 
 ایجاد زخمدر روزهای مختلف پس از  عصارهپماد و  های شاهد،درصد بهبودی زخم در گروهتغییرات  نمودار: 7شکل 

 عصاره پماد در مقایسه با ؛*>110/1p<*** ،10/1p<** ،15/1p( )شاهد در مقایسه با عصاره  111: 2و عصاره 51: 1، عصاره011: 0)عصاره 

110/1p<### ،10/1p<## ،15/1p<#110/1 ها در مقایسه با یکدیگرعصاره ؛p<+++، 10/1p<++ ،15/1>p+)  

 

 بحث

های این پژوهش نشان داد سطح زخم در گروه یافته       

در مقایسه  01و  01، 9، 1کننده خمیر برگ در روزهای دریافت

داری داشت. میانگین درصد بهبودی با گروه شاهد کاهش معنی

نسبت به گروه  01و  01، 9، 1زخم نیز دراین گروه در روزهای 

چنین خمیر برگ گیاه مدت شاهد و پماد افزایش داشت. هم

که مدت طوریزمان الزم برای بهبودی زخم را کاهش داد به

زمان الزم برای بهبودی کامل زخم در گروه خمیر برگ گیاه 

تر از روز کم 1تر از گروه شاهد  و روز کم 1توسط طور مقیچ به

 میانگین های این پژوهش نشان داد کهیافتهگروه پماد بود. 

کننده عصاره گیاه در روزهای های دریافتسطح زخم در گروه

. داشتداری در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی 01و  01

گیاه در  میانگین درصد بهبودی زخم نیز در هر سه گروه عصاره

 نیز. داشتنسبت به گروه پماد افزایش  01و  01، 9، 1روزهای 

گیاه  011مدت زمان الزم برای بهبودی کامل زخم در عصاره 

تر از گروه روز کم 1، 51روز و در گروه عصاره  5 طور متوسطبه

الزم برای بهبودی کامل  زمان مدت چنینشاهد بود. هم
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داری داشت اختالف معنی 51 عصاره به نسبت 011 عصاره در زخم

(110/1>p.) به معرفی  موفق شده انجام هایپژوهش تاکنون

اند، لذا داروی موثر قطعی برای تسریع روند بهبودی زخم نشده

ها در این زمینه ادامه دارد. میزان کوچک شدن مساحت پژوهش

تواند معیار مناسبی برای میزان بهبودی آن باشد. یک زخم می

اهش اصلی ک شدن زخم و رسوب بافت پیوندی علتیده جمعپد

فیبروبالست  هایسلول باشد.می سطح زخم همزمان با التیام آن

اپیدرم را کشیده و ، الیه خاصیت انقباضی علت دارا بودنبه

و همکاران،  (Alahtavakoli شوندموجب کاهش ابعاد زخم می

1112) . 

بهبودی زخم توسط این مطالعه نشان داد سرعت روند        

تر و توئین بیشبرگ و عصاره گیاه قیچ نسبت به گروه کرم فنی

 مطالعات سایر های مطرح شده درت. مکانیسماس قابل مقایسه

توئین از جمله: افزایش قدرت کشش پذیری زخم، برای کرم فنی

 فیلتراسیون افزایش جدید، عروق ایجاد افزایش کالژن، سنتز افزایش

(، افزایش فاکتورهای 0999و همکاران،  Dacosta) هافیبروبالست

( و افزایش تعداد ماکروفاژهای Lacopino ،0991و  Dill) رشد

( برای گیاه قیچ نیز با توجه به Cheng ،0991و  Songزخم )

نتایج این تحقیق محتمل است، زیرا شباهت نسبتا ملموسی در 

ه و پماد دیده ویژه از روز دهم به بعد بین گیاهروند ترمیم زخم ب

های جهت شناخت مکانیسم آتی مطالعات نیازمند البته که شودمی

 . باشدمیزیستی هریک از موارد فوق 

از طرفی مطالعات آنالیز شیمیایی گیاه قیچ نشان داده        

است که این گیاه حاوی حداقل چهار نوع ترکیب پتروکارپان 

(pterocarpans با خاصیت مهار آنزیمی است )(Viqar Uddin  و

زیستی  خاصیت با طبیعی ترکیبات هاپتروکارپان (.1111 همکاران،

 و Gonzalez) هستند ضدقارچ و ضدباکتری فعالیت دارای و

 از آن .(1111و همکاران،  Rukachaisirikul، 1119همکاران، 

( و کاهش 1111و همکاران ،  Zareianکه کاهش التهاب )جایی

 ها موجب تسریع روند ترمیم زخم باکتریها و فعالیت قارچ

ترکیبات پتروکارپان  که احتماالً ردتوان استدالل کشوند، میمی

 موجود در گیاه قیچ بر روند ترمیم زخم اثر تسریع کننده دارند. 

برای اولین بار نشان داد که  در مجموع نتایج این مطالعه       

روند ترمیم زخم  به تسریع قیچخمیر برگ و عصاره آبی گیاه 

تواند تائیدی بر استفاده بومیان کنند و این میکمک میپوستی 

در مناطق کوهستانی کرمان و هرمزگان از این گیاه باشد. مدت 

 توانندمی لذا .دندهمی کاهش را زخم کامل بهبودی برای الزم زمان

د که برای درمان نباش شیمیایی جایگزین مناسبی برای داروهای

بنابراین  گیرند.استفاده قرار می پوستی موردهای زخم

 این تحقیقهای با یافته برای بهبود زخم پوستی،استفاده از آن 

استعمال پوستی  جهتشود که پیشنهاد می و خوانی داردهم

  د.نانجام شوالزم بالینی  هایدرانسان کارآزمایی

 ترشحات و تورم نظیر)عفونت  ظاهری عالئم مطالعهاین  در       

میکروسکوپی و  بررسی اما با قرارگرفت، توجه مورد( چرکی

 بر قیچ اثر شودمی پیشنهاد بنابراین .همراه نبود بافت شناسی

های استفاده از یافته یقیناً .شود بررسی نیز جنبه این از زخم عفونت

این تحقیق در درمان زخم پوستی نیازمند مطالعه اثرات درمانی 

غلضت مناسب و نیز بررسی عوارض احتمالی گیاه قیچ، تعیین 

 باشد. می
 

 تشکر و قدرداني
معاونت و امام محمد باقر )ع(  کدهپژوهشهای حمایتاز       

در این پژوهش  هکپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

  گردد.همکاری الزم و صمیمانه را داشتند، تشکر و قدردانی می
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