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  و  عميق  پوستي هاي  بهبود  بريدگي  بر زمان  غازياقي  گياه  موضعي اثر استعمال

    در رت پوست   كشش قدرت

  **دكتربيژن كبودي؛  ** خوشبو دكتر سپيده؛  **  دكتر ليال پاشاروش؛ * شكيبايي داريوش دكتر

    چكيده
در منطقه كرمانشاه بـه     طور سنتي  به باشد كه  مي  چتريان تيره  از" Falcaria vulgaris"  علمي  با نام  غازياقي گياه: سابقه و هدف

   كمبـود مطالعـات      بـه   بـا توجـه    . اسـت   گرفتـه   قرار مي    مورد استفاده    پوستي  هاي   بهبود زخم    تسريع  برايشده   صورت پودر خشك  

مـذكور   گيـاه   اثـر  بررسيه حاضر به منظور نياز به گياهان دارويي در ساخت مواد اوليه داروها مطالع وص و خص  در اين   كالسيك

  .  است  گرفته صورت

   بـه   گيـاه  شـده    از پودر خـشك   اول بخش در.   گرفت  انجام بخشو در دو   بالغ  نر هاي  رت  روي ر د   مطالعه  اين :ها مواد و روش  

  و  تـست   عنـوان   بـه  درصـد 10و   درصـد 5  لكلـي  ا هاي  از عصاره  دوم بخش و در   كنترل  عنوان  به  پودر فايبرگالس   و   تست  عنوان

 درهـر  ها،  مهره  ستون  درطرفين متري  چهار سانتي  پوستي ايجاد دو برش  و  ازبيهوشي پس . شد  استفاده  كنترل  عنوان   به �٩ º تانولا

 15   مـدت   بـه  ايجادشـده    زخـم  پسس.  شد انتخاب ،  تست  عنوان  به  ديگر  طرف  و   كنترل   عنوان   به   طرف   يك   طور تصادفي    به  رت

   يـك  در روز شـانزدهم  . شـد  گيري  اندازه  و شانزدهم ششم ،  سوم  ها در روزهاي     زخم   و سطح   پانسمان مذكور، واد م  با  روز متوالي 

  شناسـي   بافـت  ي بررسـ  بـراي هـا   نمونـه   همچنـين .  گرديـد   تعيين پوست   كشش  قدرت  و ميزان  تهيه  اوليه  عمود بر برش نوار پوستي

  . گرديدتحليل آزمون تي زوجي ا ب  و نتايج  شد فرستاده

مـورد بـرگ    در   و شـانزدهم  ، شـشم   سـوم  در روزهـاي طرف تست و كنترل در هـر رت    زخم سطحهاي    تفاوت  ميانگين :ها يافته

قـدرت كـشش   . )>05/0P( اخـتالف معنـادار داشـتند      گيـاه   درصـد  10 عصاره الكلـي      و  درصد 5 عصاره الكلي    ،شده گياه  خشك

در حالي كه قدرت كـشش پوسـت      ،  )=02/0P(داري افزايش يافت    امعنطور  در مقايسه با كنترل به      % 5پوست تحت تأثير عصاره     

شـده گيـاه و    همچنين قدرت كشش پوست تحت تأثير بـرگ خـشك      . داري كاهش يافته بود   امعنطور  به  % 10تحت تأثير عصاره    

    . كنترل نشان نداد تست و هاي هداري را بين گرواد اختالف معنوارمبررسي بافت شناسي در تمام 

تـأثير مناسـب تـر عـصاره الكلـي در      و  مـؤثر اسـت    درصد5بويژه به شكل عصاره الكلي     ها     بهبود زخم    در تسريع    غازياقي :بحث

اره ثير منفـي عـص   أتـ  ، همچنـين  باشـد  ي م مقايسه با پودر گياه احتماالً بدليل جذب و نفوذ بافتي بيشتر مواد مؤثره در عصاره الكلي               

   بـراي   تكميلي مطالعات .ثره توجيه شودؤاين غلطت از ماده م     با تأثيرات سمي  تواند   ر قدرت كشش پوست مي    د درصد   10الكلي  

  .گردد   مي  تأثير گياه توصيه  سلولي  مكانيسم شدن  مشخص

  »1385پاييز  :   پذيرش،  2/9/1383 :دريافت«                                           . رت  پوستي، زخم ترميمگياه غازياقي،  :ها كليدواژه

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه يژمركز تحقيقات بيولواستاديار فيزيولوژي و عضو  *

   پزشك عمومي**

  0831-4265494:  كرمانشاه، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي، نلفن:دار مكاتبات عهده*

E- mail: dshakebaei@kums.ac.ir     
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   مقدمه
 در   درمـاني  هـاي   روش تـرين   از رايـج   يكـي   گياهي  طب

ــكي ــي پزشـ ــارف   تكميلـ ــا غيرمتعـ   )alternative (  يـ

 80حـدود    1978  سال   در  WHO آمار      طبق بر. باشد  مي

  خود،   بهداشتي   اوليه  هاي  مراقبت   دنيا براي    ازسكنه درصد

  ها را ترجيح    آن   مؤثره  يا ماده   و   گياهي  هاي   عصاره  مصرف

  ها، تـاريخي    بيماري   در درمان    از گياهان   استفاده .دادند يم

   كـه   هنگـامي   هم  حيوانات.  دارد   انسان  تر از تاريخ    قديمي

كننـد و      مي   مصرف   گياهان   انواع   از بعضي  ،شوند  مي بيمار

   گياهـان    بعضي   سمت   به   ناخوشي   هنگام   به   طور طبيعي   هب

   جـانبي    عوارض   گياهان   اينكه  نظر به  ).1(شوند   مي  كشيده

 را يا ندارند يا كمتـر دارنـد و نيـز در               شيميايي  داروهاي

   ساخته   از داروها در ايران      بسياري   مواد اوليه  ، حاضر  حال

 نيازمند   اي  طور ريشه     به   داروسازي  شود و در صنعت     نمي

   دارويـي    گياهـان    از منـابع     استفاده ، باشيم   مواد مي    اين  به

 از    كـه    نيـاز اسـت      ايـن    كـاهش   هاي   از راه    يكي  داخلي

  ). 2 (  است  داشته  رواج  طور سنتي  به  در ايران ديرزماني

 در منطقه كرمانشاه به طـور         كه   دارويي   گياهان    از جمله 

 صـورت پـودر       بـه    در بهبـود زخـم      تـسريع ي  برا سنتي

 Falcaria(   غازياقي  گياه ، است شده  مي مصرف شده خشك

vulgaris( است)تأثير حفاظتي عصاره اين گياه بـر        . )3-4 

 ).5(زخم معده ناشي از اتانول نيز گـزارش شـده اسـت           

  بـاليني    مـشكالت  تـرين    از شـايع     يكـي    پوستي  هاي  زخم

  رونـدهاي مجموعـه      يـك    شـامل   زخـم   ترميم. باشند مي

 تـأثير     تحـت    زخم   بهبودي  سرعت.   است   و منظم   پيچيده

  هـاي  هـا، هورمـون   ، ويتامين  تغذيه  از قبيل  مختلفي  عوامل

   التيـام   فازهـاي  ).6( گيـرد    قرارمـي    و اكسيژن   استروئيدي

  ، فيبـروپالزي    انعقاد، التهاب :  عبارتند از    مختلف  هاي زخم

   محدود در ايـن      مطالعات   به  با توجه . )remodeling )7 و

 ،شده به صورت تجربـي     وتأثيرات مثبت مشاهده  خصوص  

   صـورت    بـه    غازياقي  گياه  اثر   حاضر بررسي    مطالعه  هدف

  ر روي د   تفكيـك   بهگياه     الكلي   و عصاره   شده  پودر خشك 

  بتـوان   تـا   اسـت   بودهپوست     كشش  قدرت  و   سطح  اندازه

 قـرار     بيـشتري    را مورد توجه     آن  درماني وباليني    رفمصا

  .داد

  

  اه مواد و روش
گيري تـصادفي    با روش نمونه     تجربي   روش   به   مطالعه  اين

   در محدوده  NMRI از نژاد       بالغ  نر  هاي   رت  ر روي دساده  

  هاي   در قفس   حيوانات.   گرفت   انجام  گرم 250-350 وزني

ــداري ــتاندارد نگه ــد اس ــتند و ش ــرايط   تح   اي  دوره ش

   يكسان   و از تغذيه    ند قرار داشت   ساعته12   تاريكي  اييروشن

ــد ــدا پــس از جمــعدر . برخــوردار بودن ــاه ابت  ،آوري گي

شناسـي مطابقـت     شده با اطلس گيـاه     آوري هاي جمع  نمونه

 اين مطالعه   ،شناس داده شد و پس از تأييد گياه توسط گياه        

ــت  ــام گرف ــش انج ــودر  د: در دو بخ ــش اول از پ ر بخ

هاي الكلي گياه    در بخش دوم از عصاره     شده گياه و   خشك

   . استفاده شد

   عنـوان   به  گياه شده  پودر خشك بخش    در اين:  اول بخش

كـه از  - پودرشـده  و از فـايبرگالس     شد   كار برده    به  تست

شده خرد شده  نظر اندازه ذرات به همان ميزان پودر خشك    

   انتخاب   رت 15ابتدا  .  گرديد   استفاده  كنترل   عنوان   به -بود

ـ    از بيهوشي   شدند و پس      حيـوان    پـشت    اتـر، موهـاي    ا ب

   سـتون   از اطـراف   متـر  سـانتي  2   و با فاصـله    تراشيده شد 

ـ    پوستي   عميق   دو برش    و يكسان    طور متقارن   ها به  مهره   ه ب

درم و هيپـودرم را   به نحوي كه اپيدرم، -متر  سانتي 4  طول

 از    در نيمي    طور تصادفي   به. )6( ايجاد شد  -شد شامل مي 

   سـمت   ديگـر بـرش     و در نيمي     راست   سمت  ها برش   رت
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   كنتـرل    عنـوان    بـه    مقابـل    و سـمت     تست   عنوان   به  چپ

   در سـمت     از ايجاد بـرش      پس  بالفاصله. شد درنظرگرفته

  قل، حـدا    گرم5(   گياه  شده   پودر خشك   گرم 5 مقدار    تست

 ايجـاد     زخم   بر سطح    كاملي   پوشش   بود كه   پودري مقدار

   به   كه   پودر فايبرگالس    گرم 5   كنترل  و در سمت  ) كرد  مي

   بـه    زخـم   پانسمان . شد   ريخته ، بود   خرد شده    ميزان  همان

 و   گرفـت   صورت  روز متوالي  15   مدت  بهذكرشده   روش

 پس  )6(  شانزدهم و    ، ششم    سوم   در روزهاي    بر آن   عالوه

   سطح  ، اندازه    توزين   از روش    با اتر، با استفاده     بيهوشياز  

 در روش تـوزين بـا قـرار دادن          . گرديـد    مـشخص   زخم

شد و   ميها سطح زخم ترسيم      ر روي زخم  دنايلون شفاف   

 شـده بـه كاغـذ شـطرنجي منتقـل          سپس شـكل ترسـيم    

در نهايت كاغذ شطرنجي به شكل زخم بريـده          .گرديد مي

متر مربع از   و با در نظر داشتن وزن هر ميلي       شد مي وزن   و

 مساحت سـطح زخـم      ،كاغذ و استفاده از تناسب رياضي     

،   در روز شـانزدهم    .آمـد  مـي متر مربع بـه دسـت        به ميلي 

   از محـل     سـپس   . يافـت    ادامه   رت   مرگ   تا زمان   بيهوشي

 1   عـرض    بـه    اوليـه   برش بر  عمود   نوار پوستي    يك  زخم

از آنجا كه نوارهاي پوستي تست و        .گرديد تهيه متر  يسانت

 و كـل پوسـت را شـامل         ندكنترل هر دو از يك رت بود      

ـ   . شد، ضخامت نوارهاي پوستي برابـر بـود        مي ا سـپس ب

محوري قدرت كـشش     استفاده از روش تانسيتومتري تك    

   سمت   يك  به اين ترتيب كه ابتدا     ؛گيري شد  پوست اندازه 

  زنـه  و   ديگر آن    سمت   و به    شد   وصل   گيره   به  نوار پوستي 

   تـا زمـان      متـوالي    شكل  ها به   وزنه  افزايش.  گرديد  متصل

  ؛ يافـت    ادامـه    پوستي   دو تكه    و جدايي    زخم   محل  پارگي

   قـدرت    عنـوان    بـه   كاررفته   به   وزنه   آخرين   ترتيب   اين  به

 در   پوسـتي  هـاي   گرديد و نمونـه   يادداشت  پوست  كشش

  . شد  نگهداري شناسي  بافت بررسيدرصد براي 18  مالينفر

   بـه    گيـاه    الكلـي    ابتدا عـصاره    بخش  در اين  :  دوم بخش

در ايـن روش ابتـدا       . شـد    تهيه   و تغليظ    خيسانيدن  روش

ساعت با 24شده گياه به مدت      گرم پودر خشك   500مقدار  

و شد  درجه در دكانتور خيسانيده      96اتانول  ليتر    ميلي 600

 . عصاره رقيق گياه به دسـت آمـد        ،پس از عبور از صافي    

سپس توسط پمپ خأل تغليظ گرديد و عصاره خـشك بـا         

 10 و  درصـد  5  هـاي   غلظـت   گرم حاصل شـد و     50وزن  

  در اين  .  قرار گرفت    مورد استفاده  حجمي آن - وزني درصد

  در يك   شدند و    تقسيم  تايي  هشت   دو دسته   ها به    رت  بخش

  ديگـر عـصاره   دسـته   در    و  درصـد  5  الكلي  عصارهدسته  

 از    همچنين . شد  كاربرده  به  تست   عنوان   به  درصد 10 الكلي

   گرديد و مانند مرحلـه    استفاده   كنترل   عنوان   به 96˚ تانولا

   زخم   و سطح    يافت   روز ادامه    پانزده   مدت   به   پانسمان  قبل

  سپس.  شد  گيري   اندازه   و شانزدهم   ششم ،   سوم  در روزهاي 

 بـر     كـشش    و قـدرت     تهيـه   قبلروش     مطابق  نوار پوستي 

  هـاي  درانتها نيز نمونـه    . گرديد  محاسبه)  گرم (  وزن  حسب

  شناسـي   بافـت    بررسي  براي  درصد 18   در فرمالين   پوستي

  . شد فرستاده

و نقره از نظـر   A & Eهاي پوستي با رنگ آميزي  نمونه

ن ژهـا و كـال     فيبروبالسـت داد  هاي ترميم از قبيل تع     مالك

   بـه    مربوط يها داده براي تحليل    .مورد بررسي قرار گرفتند   

 آزمون تـي زوجـي     از   پوست   كشش   و قدرت    زخم  سطح

  درصد5   عصاره هاي  داده اي  مقايسهتحليلدر   .استفاده شد 

از    زخـم    سـطح    به   مربوط  هاي  داده  در مورد   درصد 10با  

هاي مربوط به قـدرت      دادهبراي  ول  هاي مستق  آزمون نمونه 

ايـن  ذكر  . گرديد  استفاده ويتني  آزمون منازكشش پوست   

ت كه از آنجا كه صفات مورد بررسي داراي         نكته الزم اس  

 )=’X√X(هـا    ر روي داده  د با انتقـال جـذر       ،چولگي بود 

هـا روي     به نرمال نزديك شد و كليـه آزمـون         ها توزيع آن 
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همچنـين توزيـع    . ت گرفـت  يافتـه صـور    هاي انتقال  داده

هاي مربـوط بـه قـدرت كـشش پوسـت بـا انتقـال                داده

  .نرمال درآمدصورت  به )=’X√X(صورت   به

  ها يافته
  سـطح هاي   تفاوت  ميانگينشده گياه    در مورد برگ خشك   

،   سـوم  زهايدر رو در هر رت   و كنترل   تست   طرف   زخم

   ،2mm 22  ± 25/50  ترتيـــب  بـــه  و شـــانزدهم شـــشم
2

mm 25/18±75/50 2 وmm 57/0± 182/2)±SE mean( 

   كه   در صورتي    بود؛ دارا معن   اختالف   از نظر آماري    بود كه 

  نـشد  ديـده پوسـت     كشش  قدرت مورد در     تفاوتي  چنين

  .)1 جدول(

هـاي   تفـاوت   ميانگين ،گياه% 5در مورد عصاره الكلي   

  روزهـاي كنترل در هر رت در       طرف تست و     زخم  سطح

 2mm1/6±5/16  ،2mm5/3 بترتي به شانزدهم ششم و  ،  سوم

2 و   24  ±
mm 3/8  ± 25/21 )SE±mean( از نظـر     كه  بود 

   ميـانگين   همچنـين .  بـود  دارامعنها   بين آن    اختالف  آماري

  و كنتـرل    تستطرف  در  پوست     كشش  قدرتهاي   تفاوت

ــود كــه  gr90/31± 75/90 در هــر رت  ــاري ب از نظــر آم

  .)1 جدول(استمعنادار

  ميـانگين  ،گيـاه   درصـد  10در مورد عـصاره الكلـي       

هر رت در     در   و كنترل   تستطرف     زخم  سطحهاي   تفاوت

ــاي ــوم روزه ــشم  س ــانزدهم ، ش  ،2mm 4/13±5/46   و ش
2

mm0/10±5/462  وmm 2/11±3/28 )SE±mean(  ــود ب

ـ هـا    اخـتالف بـين آن      از نظر آماري  كه   در . بـود  دارامعن

كـشش پوسـت      قدرت مورد در    تي تفاو   چنين   كه  صورتي

  .)1  جدول( نشد ديده

  

   كنترل مقدار كشش پوست در روزهاي مختلف بررسي در دو گروه تست و و ميانگين سطح زخم -1جدول 

  

  گياه

  

  گروه

تفاوت ميانگين سطح زخم 

 هر رت در روز سوم در

)mm
2( **  

تفاوت ميانگين سطح زخم 

 ششم روز هر رت در در

)mm
2( **  

يانگين سطح زخم تفاوت م

در هر رت در روز 

mm( شانزدهم
2( **  

ميانگين تفاوت مقدار 

كشش پوست در هر رت 

)gr( **  

  9/359±93/123  75/6±417/15  5/117±9/61  132±75  كنترل

  79/201±05/38  5/4±14/15  675/67±225/37  175/82±27175  تست

گ
بر

 
ده
 ش
ك
خش

  PV *035/0  *008/0  *002/0  05/0>  

  375/249±669/95  00/30±73/26  00/56±52/13  00/92±84/16  كنترل

  125/340±901/107  75/8±91/9  00/32±82/8  50/75±43/13  تست

ره
صا
ع

 
ي 
كل
ال

5%  PV *03/0  *001/0  *03/0  *02/0  

  625/435±759/189  63/44±86/42  00/119±59/28  50/146±94/33  كنترل

  875/283±833/78  25/16±14/31  50/72±50/27  0/100±59/24  تست

ره
صا
ع

 
ي 
كل
ال

10%  PV *01/0  *001/0  *03/0  05/0> 

  .آورده شده است  mean ± SD مقادير به صورت **                           . مشخص شده است*دار با عالمت اهاي معن تفاوت *
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  گياه غازياقيدرصد10و 5ت با عصاره الكلي كنترل در هر ر قدرت كشش پوست طرف تست و هاي سطح زخم و مقايسه ميانگين تفاوت -2جدول 

  

  عصاره الكلي

هاي  قدرت  ميانگين تفاوت

كشش پوست طرف تست 

  ** )gr( هر رت وكنترل در

هاي سطح زخم  تفاوت ميانگين

درهر رت  طرف تست وكنترل

mm( شانزدهم روز در
2( **  

 هاي سطح زخم فاوتتميانگين 

 طرف تست وكنترل درهر رت

mm( ششم در روز
2( **  

  سطح زخم هاي ميانگين تفاوت

هر  كنترل در طرف تست و

mm(در روز سوم رت
2( ** 

  750/90±901/31  25/21±33/8  00/24±55/3  5/16±11/6  %5عصاره 

  -750/151±777/62  38/28±22/11  50/46±00/10  50/46±42/13 %10عصاره 

PV 061/0  064/0  168/0  *006/0  

  .آورده شده است mean ± SD مقادير به صورت **                           .خص شده است مش*دار با عالمت اهاي معن  تفاوت*

  

    درصـد  10و درصـد    5   عـصاره   اي مقايسه تحليل   در

    سـطح هـاي     تفـاوت    ميـانگين  هاي مستقل   نمونه آزمون با

ــرف   زخــم ــستط ــرل ت ــا درصــد5   و كنت ــانگين  ب     مي

  درصـد  10   و كنتـرل    تستطرف     زخم  سطحهاي   تفاوت

 از    يـك    در هـيچ     تفـاوت    ميـزان    ايـن    گرديد كه   مقايسه

 ؛)2  جدول( دار نبود ا معن   و شانزدهم   ، ششم    سوم  زهايرو

پوست طرف     كشش  قدرتهاي   تفاوت   ميانگين  مقايسه اما

  قـدرت هـاي     تفـاوت   باميـانگين  درصد   5   و كنترل   تست

ار بود  دا معن  درصد 10   و كنترل   تست پوست طرف     كشش

  .)2  جدول(

داري ا در تمام موارد اختالف معن    يبررسي بافت شناس  

  .را بين تست و كنترل نشان نداد

 

   بحث
   از بـرگ     اسـتفاده    نتـايج    بـه    بـا توجـه      پـژوهش   در اين 

   زخم  سطح ي در دارا معن   اختالف   غازياقي   گياه  هشد  خشك

 و   م، شـش    وم روز س    در هر سه     و كنترل    تست  در دو گروه  

 در رونـد    تسريع يا معن  به  يافته  اين . شد   مشاهده  شانزدهم

   گيـاه   مثبتدهنده تأثيرات    نشان و     بوده   زخم   سطح  كاهش

 اين يافته   .است   پوستي   عميق  هاي  زخم   در ترميم   غازياقي

با گزارش مطالعـه ديگـري در زمينـه تـأثيرات حفـاظتي             

 .نـگ مـي باشـد   هماه) 5(عصاره اين گياه بر زخم معـده       

،   عبارتند از انعقاد، التهـاب       مختلف  هاي  زخم   التيام  فازهاي

  .remodeling و  فيبروپالزي

   و آزادشــدن  عروقــي  انقبــاض  در نتيجــه:فــاز انعقــاد

 دياپـدز     آغـازگر پروسـه     دهد كـه    مي  ها رخ   آمين  كاتكول

  .باشند  مي

   وسـيله    بـه   عمدتاً  ، زخم    ساعت 24  در طول :  فاز التهاب 

   ماكروفاژها اشغال   مورفونوكلئر با برتري    پلي  هاي  يتسلكو

  .گردد مي

افزايد   مي  زخم  بر استحكام يبروپالزيف :  فاز فيبروپالزي

  مدت در. شود   مي   مجدد بافت    يكپارچگي  عث با  و بنابراين 

 سـنتز     بر افزايش    مبني  شواهدي ،   از آسيب    پس   ساعت 10

   الـي   تا روز پـنجم   كه  است  آمده  دست   به   در زخم   كالژن

  بـه   رسـد و سـپس      حداكثر خود مـي      به   سنتز كالژن   هفتم

  . يابد  مي  كاهش تدريج

 حاد و     التهابي  هاي   فاز سلول   در اين  :Remodeling فاز

گـردد و    مـي   آنژيوژنز متوقف  .شوند   مي   كم  تدريج   به  مزمن

  و   سـنتز كـالژن      ميـان   موازنـه . يابـد    مي   پايان  فيبروپالزي

  . )7(گردد   بر مي  عادي  حالت  تدريجاً به  آن تخريب
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 رونـد     در ايـن     دخيل  احتمالي  هاي  مكانيسم  ز جمله ا

   از رونـد تـرميم       بر فاز فيبـروپالزي      گياه  تواند اثر اين   مي

   در رت    پوسـتي   هـاي   بـرش    اينكه   به  با توجه .  باشد  زخم

 با  و همچنين) 8(كند  مي شدن  جمع  به  روز شروع4 از  پس

 و   ، شـشم     سـوم    در روزهـاي   آمده دست به   نتايج   به  توجه

   تأثيرات  رسد كه   نظر مي    به   چنين   مطالعه   اين  در  شانزدهم

   تفـاوت    منجـر بـه      زخـم   ميمر تـر  د   غازيـاقي    گياه  مثبت

   احتمـال   ترتيـب  بـدين .   است  شده  در دو گروه    داريامعن

هـا و     تعـداد فيبروبالسـت     ر افزايش د   غازياقي  ر گياه تأثي

ر د   افـزايش    و در نتيجـه      كالژن  ها در ساخت    آن  تحريك

 سـاير   همچنين. باشد   مي   مطرح   پوستي   زخم   ترميم  تسرع

   از جملــه  زخـم   در رونــد تـرميم   دخيـل  هـاي  مكانيـسم 

   مـايع   ، جـذب     گرانوالسيون   نسج   ساخت  آنژيوژنز، تسريع 

 از   و يا جلـوگيري   زخم  التهاب  و كاهش  زخم  خيز اطرف 

  هـاي   نيز از ديگـر مكانيـسم      زخم  محيط در     عفونت  وقوع

 براي   تكميلي   مطالعات  مند انجام  نياز  باشد كه   مي  احتمالي

   در رونـد تـسريع    غازيـاقي    تأثير گياه    نحوه  شدن مشخص

  .باشد  مي  زخم ترميم

   اخـتالف    غازياقي   گياه  ي الكل  صاره از ع    استفاده  نتايج

 و هـر دو     روز مورد بررسي     در هر سه     زخم  دار سطح امعن

 داد    را نـشان    درصـد  10 و    درصد 5   مورد استفاده   غلظت

ـ   همچنـين . گردد  مي   توجيه  مذكور   با توضيحات   كه   ايج نت

   گيـاه   درصد 5   الكلي  دار عصاره ا معن   از تأثير مثبت    حاكي

ـ   ايـن كـه      بـوده   پوسـت    كشش  ر قدرت د  غازياقي ثير أ ت

   در بافت    گياه   الكلي  ه عصار   نفوذ مناسب    دليل  تواند به  مي

  هـاي   فـرآورده    كـه    است   شده   مشخص . باشد  ديده آسيب

 قـرار     مورد اسـتفاده     پوستي   هاي   در بريدگي    كه  موضعي

را    پوسـت    هاي   عبور از اليه     اجازه   در صورتي  ،گيرند مي

 باشند    را داشته    در چربي    انحالل   قابليت   كه  خواهند داشت 

   الكـل    از جملـه     از مواد حامـل    مجموعه   از يك   و استفاده 

   ايـن    بـه   با توجه ). 9(دهد  مي   نفوذ دارو را افزايش     ابليتق

 پـودر    به  نسبت  زخم   كشش در   عصاره   مثبت   تأثيرات  نكته

نفـوذ  تر و     مناسب   از جذب   ي ناش  احتماالً   گياه  شده خشك

  .باشد  مي  زخم بهتر دارو در محل

 از    از اسـتفاده     حاصل  ر نتايج وذكم   اثر مثبت   بر خالف 

ر د  مالحظـه    قابـل    از تأثير منفـي      حاكي  درصد 10  عصاره

   دليـل   توانـد بـه     مـي    نتيجه  اين.  بود پوست   كشش  قدرت

   محدوده  اشد كه ال ب  با  هاي  در غلظت    عصاره  يم س  راتيثتأ

   بنـابراين  ؛سازد  مي   را مشخص    عصاره  استفاده   قابل  غلظت

  هـاي    غلظـت    پـژوهش    ايـن    كـاربردي   يجـه  نت   عنـوان   به

شـود و در       مـي    توصيه  درصد 5 مقادير حدود     فادهاست قابل

در    غازيـاقي    گياه   مثبت  راتيثتأكيد بر   أ بر ت    عالوه  مجموع

   مصارف  به  از پيش  پيش و توجه   پوستي  بهبود زخم تسريع

   در چهارچوب    تكميلي   مطالعات  ، انجام    آن   باليني  احتمالي

  شـدن    روشن  براي حاضر،     از مطالعه    آمده  دست هدوز اثر ب  

 پيـشنهاد   تـأثيرات مـذكور      و بـافتي     سلولي  هاي مكانيسم

  .گردد مي

  
  قدرداني تشكر و

راني اسـت كـه     دريغ بزرگـوا   اين مطالعه حاصل ياري بي    

با تـشكر    .قدردان زحماتشان خواهيم بود    هميشه مرهون و  

مرحوم جناب آقاي  دكتر حميد راهي كه در آغـاز راه             از

و بـا تـشكر از آقايـان دكتـر غالمرضـا             مشوق ما بودنـد   

بهرامي، دكتر بابك ايزدي، دكتر منـصور رضـايي، دكتـر           

پــرتالش آزمايــشگاه كاركنــان محــسن امــامي آل آقــا و 

  .ي ي و فارماكولوژ ژ ولوفيزي
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Abstract: 

The Effect of the "Falcaria Vulgaris" on Deep Skin Wound 

Remodeling Time and Skin Tension Power in Rats 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Shakibaie, D.
1
; Pasharavesh, L.

 2
; Khoshboo, S.

 2
; Kaboodi, B.

 2
 

1. Assistant Professor in Physiology, Kermanshah University of medical sciences 

2. General Physician 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Introduction: "Ghaze-yaghi" (Falcaria Vulgaris) is a plant from "Umbelliferae" family which has been 

used traditionally for skin wound healing in Kermanshah as dried powder. Since there have been less 

studies on the effect of this plant, this study has been done to see the effect of flacaria vulgaris on deep 

skin wound remodeling time and skin tension power in rats. 

Materials & Methods: This study was done on mature male rats in two parts. In first part dried powder 

of the plant was used as test and fiberglass powder as placebo and in second part alcoholic extract (5% 

and 10% in two separate groups) was used as test and ethanol 96º as placebo. After making the animals 

unconscious, two skin incision with 4cm length was made on the each side of vertebra column of rats. 

In the half of rats the right side and in the others the left side was selected as a test side and the other 

side as a control side. After making incision it was dressed with the plant and placebo for fifteen days. 

Wound surface was measured on third, sixth and sixteenth days. On sixteenth day a skin flap was 

provided and quantity of the skin tension power was measured and then flaps were sent to histological 

study. Results were analyzed with paired t-test. 

Results: In the first part the mean difference between the wound surface in test and control on third, 

sixth and sixteenth days was significant (P.V=0.035, 0.008 and 0.002), but not for skin tension power. 

In the second part the mean difference between the wound surface in test and control sides in each rat 

for both two groups was significant (P.V=0.03, 0.001 and 0.03 for %5 extract and P.V=0.01, 0.001 and 

0.03 for %10 extract).The mean difference between the skin tension power of the test and control sides 

in each rat was significant (pv: 0.02) by using 5% but not for 10%.There was no significant difference 

between test and controlled by histological study. 

Conclusion: "Ghaze-yaghi" has positive effects on the skin wound healing. It is recommended that 

more studies be done for finding the mechanism which makes these effects influential. 

Key Words: Falcaria Vulgaris, Wound Healing, Rat 
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