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Abstract 
 

Background and purpose: Artemisia aucheri (Ara) is a plant with evident anti-inflammatory and 

anti-microbial properties. In the present study, we investigate the effect of hydro-alcoholic extract of Ara 

on skin wound healing among male rats. 

Materials and methods: 30 male Wistar rats were randomly divided into 3 equal groups: control 

group receiving saline as wound treatment and two study groups receiving 10 and 100 mg/ml of Ara 

extract. Saline and Ara were locally applied starting one day after wound introduction on a daily basis. 

Wound areas were measured on days 1,5,9,13,17 and 21. Data are presented in mean ± SEM and analized 

using repeated measure ANOVA test. The P<0.05 was considered as a significant difference. 

Results: The area of wound was significantly different at days fifth, ninth (P<0.001), thirteenth 

(P<0.01) and seventeenth (P<0.05) between control and both Ara extract receiving groups. The amount of 

wound healing in percent was also significantly different between control and both Ara extract receiving 

groups at days fifth, ninth (P<0.001), thirteenth and seventeenth (P<0.05). The duration of complete 

wound healing was also significantly different (P<0.001) between control and treated groups. 

Conclusion: Hydro-alcoholic extract of Artemisia aucheri accelerates skin wound healing process 

and decreases the duration of complete wound healing. 
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  پژوهشی          

  
  
  ـــــدرانـازنـــــی مــکـــــــــوم پـزشـــلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

  )70-76    (1389 سال    مرداد و شهریور    77شماره    بیستم دوره 
 

70  1389مرداد  ، 77 ، شماره بیستمدوره                                                                                         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران      

  اثر عصاره هیدروالکلی درمنه کوهی 
  بر روند بهبود زخم پوستی در موش صحرایی

 
  3 حمید جعفری نوه         2 مهدی محمودی         1 فاطمه عرب بنی اسد         1 توکلی محمد اهللا

   1 سعید ستایی مختاری         1 مریم محمودی         1 محدثه کمالی         1 وحید توکلیان
  

  چکیده
درمنه کوهی، گیاهی است که خواص ضد التهابی و ضـد میکروبـی زیـادی بـرای آن گـزارش شـده                       :سابقه و هدف    

  .ار گرفتدر این مطالعه تاثیر عصاره آبی الکلی این گیاه بر روند ترمیم زخم مورد بررسی قر. است
:  سر موش نـر صـحرایی پـس از ایجـاد زخـم بـه صـورت اتفـاقی بـه سـه گـروه مـساوی شـامل                     سی :مواد و روش ها     

لیتر درمنه کوهی و گروه کنترل کـه سـرم فیزیولـوژی بـه صـورت                 گرم در میلی    میلی 100 ، عصاره    10کننده عصاره    دریافت
لیتر از هرمحلول بر روی زخـم هـر      یجاد زخم، روزانه یک میلی    از روز اول پس از ا     . کردند تقسیم شدند   موضعی دریافت می  

و بـا آزمـون آمـاری    گیـری    پـس از ایجـاد زخـم انـدازه        21 و   17،  13،  9،  5،  1سـطح زخـم در روزهـای        . گروه مالیـده شـد    
Repeated measures05/0 و  تجزیه و تحلیل شد<pدار در نظر گرفته شد  اختالف معنی.  

، نهــم )>001/0p(روه کنتــرل و هــر دو دوز عــصاره گیــاه درمنــه در روزهــای پــنجم ســطح زخــم بــین گــ :یافتــه هــا 
)001/0p<(   سیزدهم ،)01/0p< (   و هفدهم)05/0p< ( درصد بهبودی زخم بین گـروه کنتـرل و         . داری نشان داد   تفاوت معنی

. داری نشان داد اوت معنیتف) >05/0p(، سیزدهم و هفدهم )>001/0p(هر دو دوز عصاره گیاه درمنه در روزهای پنجم، نهم 
داری  همچنین، مدت زمان الزم برای بهبودی کامل زخم بین گروه کنترل و هردو دوز پـایین و بـاالی درمنـه تفـاوت معنـی                        

)001/0p< (نشان داد.  
الکلی گیاه درمنه کوهی روند ترمیم زخـم پوسـتی را تـسریع کـرده و مـدت زمـان الزم بـرای                        -عصاره آبی  :استنتاج  

 .دهد امل زخم را کاهش میبهبودی ک
  

  درمنه کوهی، زخم پوستی، موش صحرایی :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
زخم به از هم گسیختگی سـاختمان ممتـد بـدنی در            

شــیمیایی و  -نتیجــه آســیب حاصــله از عوامــل فیزیکــی 
 فرآینـدی   ،بهبود زخـم  . )1(شود شناختی اطالق می   زیست

ی نـرم   هـا  ترمیمی است که پس از آسیب پوست و بافـت         

پاسـخ التهـابی     پـس از بـروز آسـیب،      . گیـرد  صورت مـی  
 زایشـه اف ـروع ب ـا در زیر درم ش    ـه ده و سلول  ـود آم ـبوج

تلیـال   نمایند و سپس به تـدریج بافـت اپـی          تولید کالژن می  
  های عمده در درمان با وجود پیشرفت. )2(شود ترمیم می

 
 :m_alahtavakoli@rums.ac.ir E-mail         835-77175 صندوق پستی ،م پزشکی رفسنجان، دانشکده پزشکیدانشگاه علو: رفسنجان - محمداهللا توکلی:مولف مسئول

 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .1

  گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 2
  لوم پزشکی رفسنجانگروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه ع. 3

  1/6/89:             تاریخ تصویب29/3/89: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           13/2/89: ریافت تاریخ د
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   و همکارانمحمد اهللا توکلی                  هشی   پژو  
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های جراحی، عفونت بـه عنـوان یکـی از علـل قابـل                زخم
توجه در مرگ و میر پـس از اعمـال جراحـی بـاقی مانـده                

 و از گذشـته دور پزشـکان مـصری، یونـانی، هنـدی           . است
های مـوثر در پـی درمـان زخـم در            اروپایی با توسعه روش   

از داروهـا  . )3(اند کوتاهترین زمان و با کمترین عارضه بوده      
گـردد   و پمادهای متعددی برای ترمیم زخم باز استفاده می        

ــدودیت   ــدام دارای مح ــر ک ــه ه ــی   ک ــواقص فراوان ــا ون ه
هـا   در حال حاضر در ایران برای درمـان جراحـت       . )4(است
کننده نظیر بتادین، اسید اسـتیک،       های ضدعفونی  لولاز مح 

شستشو با سـرم فیزیولوژیـک، پمادهـای آنتـی بیوتیـک و             
همچنین در حال حاضـر     . شود هیدروکورتیزون استفاده می  

های بسیار متنـوعی همچـون پانـسمان، اسـتفاده از            از روش 
، لیـزر بـا انـرژی       )به صورت سیستمیک و موضعی    ( داروها

های پوستی،   یژن با فشار باال، جایگزین    کم، فراصوت، اکس  
فاکتورهای رشد، تحریک الکتریکـی و حتـی ژن درمـانی           

شـود کـه هـر       های مزمن استفاده می    برای تسریع التیام زخم   
در طـب   . کدام خود دارای نقـاط ضـعف و قـدرتی اسـت           

های گوناگونی در جهت یافتن دارویـی در         سنتی نیز تالش  
آن  گرفتـه اسـت کـه از         جهت تسریع در بهبود زخم انجام     

توان به استفاده از گزانگبین، اسـید آسـکوربیک،          جمله می 
 مومیایی در تسریع روند بهبود       و "به دانه "بابونه، صبر زرد،    
 ولـی بـه علـت عـدم معرفـی یـک             )5-10(زخم اشاره کـرد   

داروی قطعــی بــرای افــزایش ســرعت رونــد تــرمیم زخــم، 
 رونـد تـرمیم     مطالعات روی داروهای گیاهی و تاثیر آن بر       

  .زخم همچنان ادامه دارد
گیاهی علفی است که در ایران      ) Artemisia(درمنه  

های آن بو و مـزه       بیشتر گونه . روید در مناطق مختلفی می   
ــی از   ــه ناش ــته ک ــصی داش ــوترپن و   مشخ ــات مون ترکیب

درمنه در طـب    . است های موجود در آنها    سزکویی ترپن 
 مقـــوی، قـــدیم کـــاربرد دارویـــی داشـــته و بـــه عنـــوان

کننـده، گـشادکننده     آور، محـرک، ضـد عفـونی       هـا  اشت
شــده  رگــی و درمــان دردهــای روماتیــسمی اســتفاده مــی

ای به نام سانتونین     این گیاه دارویی دارای ماده    . )11(است
تـرین داروی ضـد کـرم        است کـه تـا مـدت هـا معـروف          

بـرای انـواع    . )12(شده است  دستگاه گوارش محسوب می   
ــر فعال  ــالوه ب ــه ع ــی درمن ــد کرم ــت ض ــت،ی ــای   فعالی ه

کشی، ضد قـارچی،     بیولوژیک فروانی از جمله میکروب    
کشی، ضد انگلی و همچنین دارای خواص ضـد          ویروس

اکـسیدانی و بازکننـدگی و       درد و همچنین خواص آنتـی     
  .)13-19(اتساع عروق به اثبات رسیده است

هــای ایــن گیــاه، درمنــه کــوهی      یکــی از گونــه 
)Artemisia auchery, Ara (      اسـت کـه گیـاهی پایـا بـه

های انجـام     سانتی متر بوده و طبق بررسی      25 تا   25ارتفاع  
شــده دارای فالونوئیــد، ســانتونین، ترکیبــات کومــارینی، 

  .)11(ار استمواد تلخ و اسانس فرّ
از آنجا که این گیـاه خـواص بیولوژیـک زیـادی از             
جمله ضد میکروبی، ضد التهابی و اتساع عروق دارد، بـه           

رسد که بتواند در روند ترمیم زخم مـؤثر بـوده و             نظر می 
بنـابر ایـن، در     . باعث افزایش سـرعت بهبـود زخـم شـود         

مطالعه حاضر اثر درمنه کوهی بر ترمیم زخـم پوسـتی در         
  .مو ش صحرایی نر نژاد ویستار بررسی شده است

  

  مواد و روش ها
 ســر مــوش صــحرایی نــر نــژاد 30در ایــن مطالعــه از

حیوانات در  .  گرم استفاده شد   280تا   200ویستار با وزن    
 سـاعت   12 درجـه سـانتیگراد در شـرایط         22 تا   20دمای  

ــاریکی و  ــداری مــی 12ت ــنایی نگه . شــدند  ســاعت روش
حیوانات به آب و غذای کافی به جز در هنگـام ایجـاد و              

پـس از ایجـاد زخـم     . گیری زخم دسترسی داشـتند     اندازه
 سه گـروه    ه صورت اتفاقی به   بدر پشت گردن، حیوانات     

کننــده  مــساوی تقــسیم شــدند کــه شــامل گــروه دریافــت
کننـده   لیتـر، گـروه دریافـت      گرم در میلی    میلی 10عصاره  
لیتـر و گـروه کنتـرل کـه          گرم در میلـی     میلی 100عصاره  

 ،کردنـد  سرم فیزیولوژی به صورت موضعی دریافت مـی       
از روز اول پس از ایجاد زخـم و تـا بهبـودی کامـل               . بود

گـرم    میلـی  10لیتر از محلول درمنه کوهی       آن، یک میلی  
لیتر یـا نرمـال سـالین        گرم در میلی    میلی 100لیتر ،  در میلی 

انـدازه زخـم   . هر روز بر روی زخم هر گروه مالیـده شـد        
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   تأثیر درمنه کوهی بر بهبود زخم پوستی
 

72  1389مرداد  ، 77 ، شماره بیستم دوره                                                                        مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 پــس از ایجــاد زخــم 21 و 17، 13، 9، 5، 1در روزهــای 
همچنــین وزن و دمــای بــدن . گیــری و ثبــت شــد انــدازه
  .گیری شد شده اندازهها نیز در روزهای ذکر  موش

هــای تــازه گیــاه درمنــه  بــرگگیــری،  بــرای عــصاره
) نیمه دوم اردیبهشت به بعـد     (کوهی در اواخر فصل بهار      

پــس از تأییــد توســط متخــصص گیــاه شناســی، ابتــدا در 
ــشگاه خــشک و ســپس آســیاب شــد    200. دمــای آزمای

 50 درصد آب و     50گرم از پودر حاصله در محلول        میلی
 سـاعت در    48به مدت   ) درصد 98(یک  درصد الکل اتیل  

گــراد در تــاریکی   درجــه ســانتی45انکوبــاتور در دمــای 
پـس از صـاف     . قرارگرفت و هر روز دو بار هم زده شـد         

کردن با کاغذ صافی معمولی، محلول بدست آمده روی         
 درجه  45کاغذ آلومینیم قرار داده شد و روی حمام آب          

د تـا تلخـیص    ساعت قرار داده ش24سانتی گراد به مدت     
 پس از خـشک شـدن کامـل عـصاره،           .)7(و خشک شود  

 مقـدماتی  و همچنین بـا بررسـی        )20(براساس مطالعه قبلی  
گـرم در هـر       میلـی  100 و   10هـای    هایی با غلظـت    محلول
   .لیتر نرمال سالین تهیه گردید میلی

ابتدا هریک ازحیوانات بوسـیله اتـر       برای ایجاد زخم،    
گـردن،   وهـای ناحیـه پـشت     ازتراشیدن م شده و پس     بیهوش

درشـرایط  ) mm2(مترمربـع  میلی280 وسعت زخمی مدور به  
عمـق زخـم شـامل درم و        .  شـد  غیرعفونی بـا قیچـی ایجـاد      

و روز عمـل جراحـی روز       ) 1  شـماره  تـصور (هیپودرم بود   
   .)21(صفر در نظر گرفته شد

  

  
  

  )بالفاصله بعد از ایجاد زخم(روز صفر  : 1تصویر شماره 
  

  گیـری سـطح زخـم،        طریـق انـدازه    بهبودی زخـم از   
  

درصد بهبودی زخم و مدت زمان الزم برای بـسته شـدن            
سطح زخم در روزهای روزهای     . کامل زخم ارزیابی شد   

ــا اســتفاده از  بعــد از ایجــاد 21 و 17، 13، 9، 5، 1 آن و ب
ایـن  (گیـری شـد     انـدازه mm2 با واحد Image Jافزار  نرم

 قابـل  /rsb.info.nih.gov/ijنرم افزار بـه طـور رایگـان در     
 طبـق فرمـول زیـر        درصد بهبـودی زخـم     )می باشد نصب  

   : )10(محاسبه شد
  

١٠٠ ×  
 سطح زخم در روز اول-Aسطح زخم در روز 

  درصد بهبودی=   
  سطح زخم در روز اول

  

ایجاد زخم، اندازه گیری سـطح آن، درمـان زخـم بـا             
 گیری وزن حیوانـات    رمال سالین وهمچنین اندازه   عصاره یا ن  

. شـد  انجام مـی  )  بعد از ظهر   14 تا   13(ساعات مشخصی  در
همچنین، مدت زمان الزم برای بهبودی کامل زخم، یعنـی          

کـامالً بهبـود یافتـه     که پوست محل ایجاد زخم   مدت زمانی 
اطـراف شـده بـود،       شبیه پوست نواحی  و  ) 2تصویر شماره   (

محاسـبه سـطح    . گردیـد  ثبـت مـی     الزم بـود   که نیز تا زمانی  
 زمــان الزم بــرای بهبــودی زخــم، درصــد بهبــودی ومــدت

هـا و    شـد کـه از گـروه       کامل زخم توسط فردی انجام مـی      
   .اطالع بود رژیم درمانی آنها بی

  

  
  

  بهبودی کامل زخم : 2تصویر شماره 
  
هـا اسـتفاده    برای تجزیه و تحلیـل داده  SPSS 11از 

. انــد  گــزارش شــدهmean±SEMرت هــا بــصو داده. شــد
ــم و درصــد    ــطح زخ ــروه  س ــودی زخــم در گ   هــای  بهب

 بـــا آزمـــون آمـــاری مختلـــف و در روزهـــای مختلـــف
Repeated measures  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت 
 و  ANOVAها از آزمون آمـاری       و برای مقایسه میانگین   
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دار در    تفاوت معنی  >05/0p.  استفاده شد  Tukeyآزمون  
   .ته شدنظر گرف

  

  یافته ها
ــم در      ــاد زخ ــد از ایج ــم در روز اول بع ــطح زخ   س

  

میـانگین  . داری نشان نداد   های مختلف تفاوت معنی    گروه
 های کنتـرل، دوز پـایین      سطح زخم در روز اول در گروه      

)ml/mg 10 (ـــو دوز ب ـــب) mg/ml 100(اال ـ ـــ رتیب ـه ت
متــر   میلــی4/227±2/21 و 4/13±9/255، 8/256 ± 8/17

 در مقایسه با گروه کنترل، سطح زخـم در هـر دو           .  بود مربع
، )>001/0p(دوز عصاره گیاه درمنـه در روزهـای پـنجم           

) >05/0p(و هفـدهم  ) >01/0p(، سیزدهم )>001/0p(نهم
). 1نمـودار شـماره   (داری کاهش یافتـه بـود    به طور معنی  

سطح زخم بین دوز پایین و باالی درمنه در هیچکـدام از            
   .داری نداشت ری زخم تفاوت معنیگی روزهای اندازه

ــم،     ــنجم، نه ــای پ ــم در روزه ــودی زخ درصــد بهب
گیـری   یکم و بیست پنجم اندازه     ستیسیزدهم، هفدهم، ب  

درصد بهبودی زخم در هر دو دوز عصاره گیاه درمنـه           . شد
 ،)>001/0p( گروه کنترل در روزهای پنجم، نهم      درمقایسه با 

 افـزایش   داری طـور معنـی    بـه ) >05/0p( سیزدهم و هفدهم  
های مختلف در    گروهدرصد بهبودی زخم میان     . یافته بود 

داری نشان    تفاوت معنی  یکم و بیست پنجم    روزهای بیست 
داری در   تفـاوت معنـی   همچنـین   ). 2نمودار شـماره    (نداد  

 و بـاالی عـصاره   درصد بهبودی زخم بـین دوزهـای پـایین    
   . در هیچکدام از روزها مشاهده نشدگیاه

زم بـرای بهبـودی کامـل زخـم، یعنـی           مدت زمان ال  
 و مدت زمانی که پوست محل ایجاد زخم کامالً بهبود یافته

شبیه پوست نواحی اطراف شده بود، بین گروه کنتـرل و           
ــر ــی   ه ــاوت معن ــه تف ــاالی درمن ــایین و ب  داری دو دوز پ

)001/0p< (مــدت زمــان الزم بــرای بهبــودی . نــشان داد
ایین و بــاالی هــای کنتــرل، دوز پــ کامــل زخــم در گــروه

 روز 3/18±3/1 و 6/20±7/0، 1/24±6/0درمنه به ترتیب 
 کنترل، مدت زمان   گروه در مقایسه با  ). 3نمودار شماره ( بود

هـای دوز کـم و    الزم برای بهبودی کامل زخـم درگـروه       
 درصـد کـاهش یافتـه       6/28 و   19زیاد درمنـه بـه ترتیـب        

اگرچه مـدت زمـان الزم بـرای بهبـودی          ). >001/0p(بود
امل زخم در گروه درمنه با دوز باال کمتر از دوز پـایین    ک

   ).3نمودار شماره (دار نبود  آن بود، اما این تفاوت معنی

 
  

، دوز  )Cont(هـای کنتـرل    درگـروه ) mm2(سـطح زخـم     :1نمودار شماره 
گیاه درمنه در روزهـای مختلـف پـس از          ) HD(و دوز باالی  ) LD(پایین

 بین گروه کنتـرل و      >p<   ، 01/0**p<   ،001/0***p*05/0. ایجاد زخم 
 تعـداد   . گزارش شده انـد    mean±SEM داده ها بصورت     .دوزهای درمنه 

  . سر موش صحرایی در هرگروه بود10نمونه برابر با 
  

  
، )Cont( در صد بهبودی زخم در گروه های کنترل          :2نمودار شماره   

گیاه درمنه کـوهی در روزهـای       ) HD(و دوز باالی    ) LD(دوز پایین   
 در >p<،  01/0**p< ، 001 /0***p*05/0. ختلف پس از ایجاد زخمم

 گـزارش   mean±SEMداده هـا بـصورت      . مقایسه با دوزهـای درمنـه     
  . سر حیوان در هر گروه بود10تعداد نمونه برابر با . شده اند

  

  
  

 های در گروهمدت زمان الزم برای بهبودی کامل زخم   :3نمودار شماره 
 .گیـاه درمنـه کـوهی     ) HD(و دوز باالی  ) LD(یین، دوز پا  )Cont(کنترل

001/0*P<هـا بـصورت   داده. مقایسه با دوزهای درمنـه   در mean ± SEM 
   . سر حیوان در هر گروه بود10تعداد نمونه برابر با . گزارش شده اند

*
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  بحث
هـای مختلـف گیـاه       آثار درمانی گوناگونی از گونـه     

 رژیـم    در  درمنـه  مصرف گیـاه  . درمنه گزارش شده است   
های هیپرکلسترومیک میـزان کلـسترول       غذایی خرگوش 

ها را کـاهش و      کلسترول و تری گلیسرید آن    -LDLتام،  
HDL- ــت ــزایش داده اس ــسترول را اف ــین . )11(کل همچن

، ضـد انگـل ماالریـا       )B )15اثرات ضد ویـروس هپاتیـت       
هـای درمنـه      و درمان آسـم درگونـه      )18(، ضد دردی  )16(

هـای   ی کـه تـاکنون تـالش      ز آنجـای  ا. گزارش شده است  
انجام شده برای تسریع ترمیم زخم، به طور قطع منجر بـه            

ــژوهش    ــشده اســت و پ ــوثر ن ــک داروی م ــی ی ــا  معرف ه
همچنان در این زمینه ادامه دارد، در این مطالعه اثـر گیـاه            

  نـر   کوهی بر روی روند ترمیم زخم پوستی در موش         درمنه
هـای    بررسی با توجه به  . صحرایی نژاد ویستار بررسی شد    

انجام شده تـاکنون اثـر ایـن گیـاه بـر رونـد تـرمیم زخـم                  
هـای مـا نـشان داد کـه عـصاره            یافته. گزارش نشده است  
سـطح زخـم را در      درمنـه   هـای گیـاه      آبی و الکلی بـرگ    

روزهای پنجم تا سیزدهم کاهش داده و درصـد بهبـودی           
زخم طی روزهای پنجم تا هفدهم بیشتر از گروه کنتـرل           

مچنین، دوز پایین و باالی عصاره گیاه فوق        ه. بوده است 
مدت زمان الزم برای بهبودی کامـل زخـم را بـه ترتیـب              

ای کــه   درصــد کــاهش داد بــه گونــه6/28 و 19حــدود 
مدت زمان الزم برای بهبـود کامـل زخـم در گـروه دوز              

 روز و درگـروه     6/4پایین عصاره درمنه به طـور متوسـط         
 اگرچـه .  روز کمتر از گروه کنترل بـود       9/6دوز باالی گیاه    

مدت زمان الزم برای بهبودی کامل زخم در دوز بـاالی           
  .دار نبود گیاه کمتر از دوز پایین بود اما این تفاوت معنی

مطالعات متعددی اثر عصاره گیاهان دارویی یا مـواد         
انـد   طبیعی را بر روند ترمیم زخم پوسـتی گـزارش کـرده           

ــ ــا همخــوانی دارد  ا یافتــهکــه ب   گــزارش . هــای تحقیــق م
ــاه )5(شــده اســت کــه پمــاد موضــعی گــزانگبین    ، ژل گی

 هنگامی که به طور موضـعی       )10( و مومیایی  )8(صبر زرد   
بــر روی زخــم پوســتی حیوانــات آزمایــشگاهی اســتفاده 

همچنـین،  . انـد  را افـزایش داده    اند، سرعت ترمیم آن    شده
 سـبب  بابونـه،  گیـاه  یهیدروالکل عصاره موضعی مصرف
ــسریع ــودی ت ــم بهب ــوختگی زخ ــحرائی  در س ــوش ص  م

گــزارش شــده کــه پمــاد  . )7(آزمایــشگاهی شــده اســت
 تـرمیم زخـم   سرعت،  "به دانه"موضعی حاوی موسیالژ 

  .)9(دهد  می افزایشپوستی را درانسان
دالیل احتمالی متعددی برای چگونگی تسریع بهبود       

جلـوگیری  . زخم پوستی توسط درمنه کوهی وجود دارد      
از عفونت زخم و درمان زخم با آنتی بیوتیـک هـا رونـد              

 و گزارش شده که گیاه     )10(کند ترمیم زخم را تسریع می    
ــالیز . )13،14(درمنــه دارای اثــرات ضــدمیکروبی اســت آن

 نــشان داده کــه ایــن گیــاه حــاوی نــه کــوهی درماســانس
ــینئول،     ــابینن، س ــیمن، س ــد س ــاگونی مانن ــات گون ترکیب
لینالئول، ائوژنـول، بورنئـول، فـارنزول، اسـتر و ترکیبـات            

وجــود بورنئــول، ســیمن و ســینئول در  . باشــد دیگــر مــی
کـــشی روی  اســـانس گیـــاه دارای خاصـــیت میکـــروب
 اکلیی اشریـش  استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوک و   

. )13(باشد که مهمترین عوامل عفونت زخم می باشـند         می
ونت ـری از ایجاد عفـ    ـلذا، ممکن است این گیاه با پیشگی      

 موجـب تـسریع رونـد بهبـودی         ها و رشد میکروارگانیسم  
  .دوزخم ش

فعالیت ضد التهابی و آنتی اکـسیدانی در بـسیاری از           
 گـزارش شـده      درمنـه کـوهی    جملـه  های درمنـه از    گونه
هـا   اکـسیدان   و تعدیل التهاب و استفاده از آنتـی        )11(است

تـوان   بنـابراین، مـی   . )6،8(کنـد  ترمیم زخـم را تـسریع مـی       
استنباط کرد که عصاره هیدروالکلی بـرگ گیـاه درمنـه           
ــردن     ــع کـ ــاب، جمـ ــاهش التهـ ــق کـ ــاالً از طریـ احتمـ

های آزاد و مواد اکسیدان رونـد تـرمیم زخـم را             رادیکال
  .بهبود بخشیده است

الکلـی   -های این پژوهش، عصاره آبـی      ه به یافته  باتوج
گیاه درمنه کوهی روند ترمیم زخم پوستی را تسریع کرده          
  و مدت زمان الزم بـرای بهبـودی کامـل زخـم را کـاهش               
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مطالعات بیشتری برای بررسی مکانیسم اثر و نـوع         . دهد می

 بـه    ضروری  در ترمیم زخم پوستی     درمنه کوهی  ماده مؤثر 
  .رسد نظر می

 اسگزاریسپ
این مقاله حاصل کار تحقیقاتی است که بـا حمایـت           
مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علـوم پزشـکی رفـسنجان          

 .انجام شده است
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