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Abstract 
 

Background and purpose: Wound is a type of injury with high prevalence in the society. The 
main requirement for wound management is rapid and complete wound healing without the spread of 
infection. Medicinal plants are affordable and accessible and suggested as one of the key treatment 
options. The aim of this study was to investigate the effect of lipogel formulations containing the extracts 
of Eryngium campestre L. and Satureja hortensis L. on wound healing in Wistar rats. 

Materials and methods: In order to prepare the lipogel formula, several formulations were 
designed with different ratios of paraffin, polyethylene, and extracts which were all examined to find the 
best formulation. To this end, 20 rats were divided into four groups (n=5 per group), including normal saline, 
lipogel base, lipogel containing extracts, and active water. Full thickness wounds (2.5 * 2.5 cm) were made 
on the dorsal neck area. Wound size evaluation and histopathological study were done on days 3,5,7, and 12. 

Results: The formulation containing 95% paraffin and 5% polyethylene was selected as the final 
lipogel formulation due to better skin coverage, good consistency, and better uniformity. In vivo results 
showed significant differences in wound size between treatment group and other groups (P<0.05). According 
to histological studies, the rates of collagen deposition in groups treated with lipogel containing extracts and 
lipogel base were higher than other groups. Furthermore, fibroblast maturity was found to be significantly 
different between the rats treated with lipogel containing extracts and normal saline group (P< 0.05). 

Conclusion: This study showed that lipogel containing extracts of Eryngium campestre L. and 
Satureja hortensis L. was effective in full thickness wound healing. 
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  ـدرانـــازنـــی مـکـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )152-162(   1400سال     آذر    203شماره   سی و یکم  دوره 

  153      1400، آذر 203دوره سی و یکم، شماره                                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 پژوهشی

 زولنگ  گیاه عصاره هايفرموالسیون لیپوژل حاوي  اثر
(Eryngium campestre L.)  و مرزه(Satureja hortensis L.) 

 راویست نژاد رت هاي نر ردبر روي زخم 
  

        1فاطمه رویانیان
        2محمد آزادبخت

      4و3طالب پور امیري فرشته
  5حسین عسگري راد

         6علی داوودي
          7اکبري فاطمه

          8شروین امیرخانلو
  9سراجی سلمانی مریم

  چکیده
و کامــل  عیسر امیزخم، الت تیریمد يبرا یاصل يازمندیناي با شیوع باال در جامعه است. زخم عارضه و هدف: سابقه

 نیتــريدیــاز کل یکــیبــه عنــوان  مــتیآســان و ارزان ق یبــا دسترســ یعــیمنابع طب .باشدیزخم، بدون پخش شدن عفونت م
زولنــگ  گیاه هايفرموالسیون لیپوژل حاوي عصاره بررسی اثر مطالعه هدف از اینشده است، لذا  شنهادیدرمان پ يهانهیگز

)Eryngium campestre L.) و مرزه (Satureja hortensis L.بود هاي نر نژاد ویستاررتر زخم د بهود ) بر.  
 اتیلن و عصاره تهیههاي مختلف پارافین، پلیهایی با نسبتالسیونجهت تهیه فرموالسیون لیپوژل، فرمو ها:مواد و روش

 نرمال سالین، پایــه لیپــوژل، لیپــوژل) n=5رت به چهار گروه ( 20و براي یافتن بهترین فرموالسیون آزمایش شد. بدین منظور 
ابعاد  پشت حیوان ایجاد شد. در مترسانتی 5/2در  5/2زخم با ضخامت کامل به مساحت  .واتر تقسیم شدند اکتیوو ها عصاره

  بررسی شد. 12و  7، 3،5زخم و مطالعات هیستوپاتولوژي در روزهاي 
، قــوام مناســب و بهتــر پوســتی اتیلن به دلیــل پوشــانندگیپلیدرصد  5 پارافین ودرصد  95فرموالسیون حاوي  ها:یافته

در گــروه ابعــاد زخــم تنی نشان داد کــه مطالعات دروننتایج عنوان فرموالسیون نهایی لیپوژل انتخاب شد. یکنواختی بهتر، به
شناسی نشان داد، رســوب نتایج حاصل از مطالعات بافت. )P>05/0(داردآماري دار ها تفاوت معنیدرمان نسبت به بقیه گروه

عصاره لیپوژل  گروه غ فیبروبالستهمچنین بلو .بودها باالتر از بقیه گروه و پایه لیپوژل هاعصارهلیپوژل هاي در گروهکالژن 
  .)P>05/0(داشتداري در مقایسه با گروه نرمال سالین تفاوت معنی

  این مطالعه لیپوژل حاوي عصاره مرزه و زولنگ در بهبود زخم با ضخامت کامل موثر است.هاي بر اساس یافته استنتاج:
  

  ، گیاهان دارویی، لیپوژلزخم، طب سنتی ایرانیبهبود  واژه هاي کلیدي:
  

  قدمهم
طورکلی به که به استزخم یک حالت پاتولوژیک 

 هاي خارجیشود. زخمدسته داخلی وخارجی تقسیم می دو
ایجــاد ها بریــدگی وعلت سوختگی، صــدمات ه عمدتا ب

  حاالت التهابی علته ب غالباًهاي داخلی و زخم شوندمی
  

  :azadbakhtm@hotmail.com E-mail         دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده داروسازي جاده فرح آباد، مجتمع 17 کیلومتر :ساري - محمد آزادبخت مولف مسئول:
  ساري، ایران  دانشجو، داروسازي، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،. 1
  ساري، ایران گروه فارماکوگنوزي، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، . استاد،2
 ایران ساري، مازندران، پزشکی علوم مولکولی، دانشگاه و سلولی بیولوژي تحقیقات زمرک تشریح، علوم گروه ،دانشیار .3
 ایران ساري، مازندران، پزشکی علوم دانشکده پزشکی، دانشگاه. 4
  ساري، ایران .استاد گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،5
  ساري، ایران استادیار، گروه فارماکوگنوزي، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، .6
  ساري، ایران ، گروه فارماکوگنوزي، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،Phdدانشجوي . 7
  ساري، ایران فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ، گروهPhdدانشجوي  .8
 گاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران. کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانش9
 : 25/8/1400تاریخ تصویب :             17/3/1400تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            25/2/1400 تاریخ دریافت  
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  زولنگ و مرزه بر زخم پوژلیل ونیاثرفرموالس
 

  1400، آذر 203و یکم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                      دوره سی        154

 ،دهان و گلو، اسیدیته باالي مایعات معدي در مري، معده
 هاي ایمنی در روده و راست روده ایجادواکنش ه،دوازده

 بــر، پویــا و چنــدانرژي رونــد. بهبود زخم، یک ندشومی
ترمیم و تجدید تمامیت  در نهایت باعثکه  است وجهی

 . نیازمندي اصلی برايشودآناتومیکی با عملکرد مشابه می
مدیریت زخم، التیام سریع و کامل زخــم، بــدون پخــش 

 پتانسیل ها باتوجه بهزخم باشد.سپسیس می شدن عفونت و
شــوند. و گروه مزمن و حاد تقســیم میبهبودي خود، به د

کــه بــراي  اســتهاي بــافتی هاي مزمن شامل آسیبزخم
 ترها، بیشو بهبود آن ردبهبودي، مراحل سازمان یافته ندا

هــاي حــاد اکثــرا بــه کشد. ولی زخمهفته طول می 12از 
چالش اصلی التیام  یابند.راحتی و بدون مشکل، التیام می

 ماننداعمال فیزیولوژیک نرمال، زخم، مرتبط با تغییرات 
هایی همچون دیابــت گردش خون ناقص، چاقی، بیماري

 طور معمولبه .)1،2(دباشزاي محیطی میو شرایط استرس
التیام زخم بــا هموســتاز، کــه میــزان خــون ازدســت  روند

، اســت دیــده ها به بخــش آســیبرفته و تهاجم میکروب
یابد. در فــاز التهــابی، فاز التهابی ادامه میشروع شده و با 

 ماکروفاژهــا، ه همــراهو بــشــوند میها در ابتدا زیاد نوتروفیل
ها و سایر ســایتوکاین، هاپاتوژن، هاي آسیب دیدهقسمت
 ،کنند. سپس در فاز تکثیر، آنژیوژنزحذف می را هاسلول

وجــود آمــدن بافــت جدیــد انجــام هساخت ماتریکس و ب
طقه زخم را پر کند. در فــاز انتهــایی بازســازي، شده تا من

قدرت کششی ماتریکس خارج ســلولی افــزایش یافتــه و 
 .)3،4(یابدخون به قسمت آسیب دیده، کاهش می عرضه

پوست انسان از لحاظ مورفولــوژي و عملکــرد شــامل دو 
تلیــال بــا اپــیباشد. اپیدرم، الیــه ايالیه اپیدرم و درم می
هــاي کراتینوســیت درون آن ســلول منشا اکتودرم اســت.

قرار گرفته و حایلی بین بیرون و داخل بدن فراهم کــرده 
است که باعــث جلــوگیري از هــدر رفــتن رطوبــت بــدن 

 هــا،بدن را در مقابل خطرات محیطی مثل عفونــت شود ومی
کنــد. درم یــک مواد شیمیایی و اشعه فرابنفش حفظ مــی

بافت همبند با منشا مزودرمی و غنی از کالژن اســت کــه 
مسوول  باشد و همچنیننقش آن تامین و تغذیه اپیدرم می

 اهمیت .)5(پذیري و انسجام مکانیکی پوست استانعطاف
کــه عــدم درمــان زخــم روند ترمیم زخم با توجه بــه ایــن

 موجب عفونت موضعی و در نهایت عفونت سیستمیک و
 شود، موجب شده است تا مطالعاتعوارض بعدي آن می

فراوانی براي یافتن راهکار کارامــد و ارزان بــا عــوارض 
ی با دسترسی آســان و تر انجام شود. منابع طبیعجانبی کم

 تــرینارزان قیمت باعث شده است به عنوان یکی از کلیدي
 لیپــوژل، از اشــکال .)6(هاي درمان پیشــنهاد گــرددگزینه

 Plastibaseدارویی نیمه جامــد از خــانواده پمــاد بــا پایــه 
پایه پمادي هموژن، نرم، بدون بو و  Plastibaseاست که 

اتیلن تشکیل شده اســت. رنگ است که از پارافین و پلی
، رتعیوســبه دلیل وسیکوزیته بهتــر، تحمــل دامنــه دمــایی 

بــودن  تــرســبکجذب، آزادسازي بهتر مــواد دارویــی و 
و در ایــن مطالعــه بــه  )7،8(نسبت به وازلین ارجحیت دارد

  عنوان فرموالسیون مورد نظر استفاده شده است.
ــا ــرزه ی ــاه م ــه  L. Satureja hortensis گی کــه ب

Summer Savory شــود، از خــانواده نیــز شــناخته می
Lamiaceae ،اي و ادویهکه به عنوان گیاه دارویی،  است

 ايداراي ســاقهایــن گیــاه  سبزي خوراکی کــاربرد دارد.
متــر اســت. ایــن گیــاه بــه انتیس 10-30 فاعمنشعب با ارت

رنگ سبز مایل به خاکستري است و بــرگ آن باریــک، 
 هاي مختلفدر رویشگاه بدون دمبرگ و نوك تیز است.

گیاه مــرزه دهد.هاي تیر تا شهریور گل میایران و در ماه
قندهاي مختلف، تانن، مواد چرب، ترکیبات فنلی ي دارا

تیمــول، اسانس مرزه شامل ترکیبات اصلی و معطر است.
بتا پینن است، هر چنــد بــا  پاراسیمن، آلفا و کارواکرول،

 توانندهوا و خاك محل رویش، می توجه به شرایط آب،
 متفاوت باشند. طبــق تحقیقــات ترکیبــاتی چــون تیمــول،

من موجــود در اســانس مــرزه داراي کارواکرول و پاراسی
اثر هم افزایی است که سبب ممانعت از رشــد میکــروب 

توان به اثــر ضــدالتهابی، آنتــی از اثرات آن، میشود. می
ضــد اسپاســم، ضــد التهــاب، باکتریــال و آنتــی فونگــال، 

 دهنــدگیبهبــودکننده معده و آور، ضد اسهال، تقویتخلط
 اکســیدانیاص آنتــیعلــت خــو، همچنین بهاشاره نمود زخم
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  و همکاران انیانیفاطمه رو     

 

  155      1400، آذر 203دوره سی و یکم، شماره                                 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                    

 پژوهشی

 مصرف آن به عنوان یک افزودنی طبیعی افزایش پیدا کرده
 L.  Eryngium campestreگیاه زولنگ یــا .)9،10(است

ــا می Apiaceaeخــانواده  از باشــد. زولنــگ گیــاهی دو ی
هایی ســبز رنــگ متمایــل چند ساله است که داراي برگ

 80الــی  40هاي ارغوانی به ارتفــاع باشد و گلبه زرد می
 ا ماه اردیبهشتفصل پاییز ت متر دارد. فاز رویشی گیاه،سانتی

است و برگ گیاه قابلیت خوراکی دارد. در فــاز زایشــی 
که در ماه خرداد و تیر است، گیاه به دلیل خاردار بــودن 
خوراکی نیست. زولنگ از گیاهان خودرو و بومی استان 

باشد که در این استان به عنوان سبزي محلی مازندران می
 زولنگ حــاوي متانولیو معطر کاربرد فراوانی دارد. عصاره 

 هايکه در برابر رادیکال مقدار فنل و فالونویید باالیی است
 در طــب امــروزه .)11(باشداکسیدانی میآزاد داراي اثر آنتی

در  یعنــوان درمــان کمکــه بــ یاهیگ يهامدرن فرآورده
 بهبــوددر گیرنــد. مورد استفاده قرار مــی هايماریاز ب یاريبس

ه بــ یاهاناز گ توانیشده م یجادا با توجه به شرایطزخم 
 این مطالعهلذا  استفاده کرد. طبیعی درمانموثر و  بععنوان من

مرزه و زولنگ در بهبود زخم  اثر گیاهان با هدف بررسی
  القا شده در رت هاي نر نژاد ویستار انجام شد.

  

  مواد و روش ها
  گیري ازگیاهآوري و عصارهجمع

هاي جنوبی شهرستان نکا در منطقه گیاهان از جنگل
 شده آوريجمعی و توسط افراد بومی یهزارجریب شناسا

 هاي هربــاریومی تهیــه شــد وهــا نمونــه. سپس از آناست
اندام گردید. توسط متخصص سیستماتیک گیاهی تایید 

 ســاعت 36در طــی درصد  70با اتانل  و مرزههوایی زولنگ 
در گیري قــرار گرفــت. به روش ماسرسیون تحت عصاره

درایــر خشــک -نهایت با دستگاه روتاري تغلیظ و با فریز
  .)12(شد

  

  بررسی فیتوشیمیایی گیاهان
 گیــريگیاه مرزه و زولنگ با انــدازهآنالیز فیتوشیمیایی 

ترتیــب براســاس اســتاندارد گالیــک فنول و فالونویید بــه

با روش اسپکتوفتومتري در طول مــوج  کوئرستیناسید و 
  .)13،14(گزارش شد 415

  

  فرموالسیون
لیپــوژل دارو و لیپــوژل  فرموالسیون 2در این مرحله 

همــه مراحــل تهیــه دارو و پالســبو  پالسبو تهیــه گردیــد.
یکسان بوده است، با این تفاوت که فرموالسیون پالســبو 

کــه حــاوي همــه ترکیبــات بجــز اي طراحی شدهبه گونه
 ترین فرموالسیون،عصاره گیاهان باشد. جهت تعیین مناسب

اتــیلن، ي مختلفــی از پــارافین و پلــیهانســبتبــه کمــک 
ایــن بــین بهتــرین چندین فرموالسیون طراحی شد که در 

پــارافین بــه  5بــه  95فرموالسیون از جهت کارایی نسبت 
گــرم  5گــرم پــارافین مــایع و  95اتیلن انتخــاب شــد. پلی
اتیلن را داخل بشر ریخته و روي هیتراستیرر با دمــاي پلی
 4مــدت و حــداقل بــه 300گــراد و دور درجه سانتی 120

و بــا ســرد یس بــ یژل پالســتشــود. مــیســاعت گذاشــته 
قابلیت  ی،پوشانندگ یتخاص از نظرو  یهته کردن مخلوط

قرار گرفت. در  یبررس یري موردپذروانو  قوامشستشو، 
ها به فرموالسیون اضافه و در بخش حیوانی عصارهادامه، 

کــه یــن گونــه اســت ا یپــوژلل یهروند تهشود. استفاده می
درصد عصــاره  5گرم لیپوژل حاوي  100براي تهیه  ابتدا

گرم مــرزه) تــوزین کــرده و بــه  5/2م زولنگ و گر 5/2(
سی آب اضافه کرده تا بــه صــورت کامــل بــاز سی 5آن 

گرم اوسرین انتقال داده  10شوند. سپس به هاونی حاوي 
صورت کامل در پایه جاذب پراکنده و جذب شوند. هتا ب

گــرم پایــه لیپــوژل را  80صورت هندسی هدر مرحله بعد ب
درصــد از  5زده تــا فــراورده اضافه کرده و به خــوبی همــ

عصــاره مــرزه و زولنــگ تهیــه شــود.جهت پایــداري 
نیــز  پــارابن یــلپروپپــارابن و یلمتمیکروبی فرمول به آن 

  شود.اضافه می
  

  مطالعات حیوانی
   150-200رت نر نژاد ویستار با محــدوده وزنــی  20

  

ز موسسه تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه ا گرم
 دران تهیه شد و تحت شرایط استانداردعلوم پزشکی مازن
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 و دسترسی C ̊24 دماي روشنایی، - ساعت چرخه تاریکی12(
آزادانــه بــه آب و غــذاي اســتاندارد) قــرار گرفتنــد. ایــن 
مطالعه مطابق با اصول انجمن حمایت از حقوق حیوانات 

  انجام شد. IR.MAZUMS.REC.1399.7504 با کد اخالق
  

  ایجاد زخم
  زایالزیــن  و اخــل صــفاقی کتــامینابتدا بــا تزریــق د

ml 15/0  گرم وزن بــدن، حیوانــات بیهــوش  100به ازاي
 5هــا بــه انــدازه قســمت پشــتی رتسپس موهــاي  شدند،
ضد عفونی  و نواحی موردنظرمتر مربع برداشته شد سانتی

ضخامت کامل  با کش شابلون، زخمبا کمک خط و شد
)full thickness(  ــه ــادب ســاحت و م cm5/2×cm5/2 ابع
2cm 25/6 شد. ایجاد  

  

  بررسی اثربخشی فرآورده در مدل حیوانی
) بــه n=5رت نــر نــژاد ویســتار بــه چهــار گــروه ( 20

صــورت موضــعی و صورت تصادفی تقســیم شــدند و بــه
روز تحــت درمــان بــا نرمــال ســالین  12روزانه بــه مــدت 

)، شست و شوي زخم بــا 2)، پایه لیپوژل (گروه 1(گروه 
) و دریافــت لیپــوژل 3(گروه  )Active waterاکتیو واتر(

ــاره ــروه حــاوي عص ــگ (گ ــرزه و زولن ــاي م ــرار 4ه ) ق
  گرفتند.

  
  اندازه گیري ابعاد زخم

وســیله ابعــاد زخــم بــه 12و  7، 5، 3، 1در روزهــاي 
  گیري شد.متري اندازهکاغذ میلی

  
  هاي هیستوپاتولوژيارزیابی

در ظــروف نگهدارنــده حــاوي هــاي پوســتی نمونــه
 هــايبراي دستیابی به بلــوك ،درصد قرار گرفت 10 ینفرمال

 mm 5هاي به اندازه تکه microtomeدستگاه  ،پاتولوژي
 وسیله رنــگ ائــوزین وها بهاز بافت ایجاد کرد و این قسمت

هاي آمیزي شد. بلوكرنگ و الیت گرین هماتوکسیلین
تهیه شده در زیر میکروسکوپ نــوري بــا بــزرگ نمــایی 

x40 بلــوغ بافــت ، تکثیــر فیبروبالســترســی به منظــور بر

و ارتشــاح رسوب کالژن تشکیل عروق خونی،  ،گرانوله
هاي التهاب مورد ارزیــابی قــرار گرفــت. همچنــین سلول

هاي مــورد بررســی در ارزیــابی براي هر کدام از ویژگی
به صــورت قــراردادي  3تا  0اي بین هیستوپاتولوژي نمره

رایتریــاي تــرمیم هــاي کسپس میانگین نمــرهتعیین شد و 
  زخم براي هر گروه مقایسه شدند.

  

  آنالیز آماري
افــزار تمامی اطالعات به دست آمده به کمــک نــرم

SPSS هــاي تکــراري بــراي ابعــاد زخــم و آنالیز اندازه و
آزمون کروسکال والیس براي ارزیــابی هیســتوپاتولوژي 

عنــوان ســطح معنــی دار درنظــر بــه P>05/0و انجــام شــد 
  .شدگرفته 
  

  افته های
  بررسی فیتوشیمایی گیاهان

با بررسی، میزان فالونوید گیاهــان مــرزه و زولنــگ 
 گــرم در یــک گــرم پــودرمیلی 584/2و  312/2ترتیب به

 84/25 و 25/16هــا بــه ترتیــب گیاه و میزان فنول تــام آن
گرم در یک گرم پودر گیاه بر اساس گالیک اســید میلی

  دست آمد.به
  

  یپوژلخواص فیزیکوشیمیایی ل
پــارافین  درصــد 95و 90،  80لیپوژل بــا درصــدهاي 

اتیلن تهیه شد. به ترتیبب هر چه درصد پارافین بــه به پلی
 تــرتر و قوام مطلوبپذیري بیشتر شد، پخشاتیلن بیشپلی

مشاهده شد و از نظر پایداري فیزیکی نیز هر ســه فرمــول 
  ماه پایدار بودند. 6بعد از 
  

  ماکروسکوپی ترمیم زخم مشاهداتنتایج حاصل از 
 و ایجاد یند جراحیاهمه حیوانات مورد مطالعه در فر

 یچمطالعــه بــدون هــدوازده روزه  در طــول دوره وزخــم 
هاي عفونــت ثانویــه در هــیچ عوارضی زنده ماندند. نشانه

طــور کلــی در هتلیــوم جدیــد بــزخمی مشاهده نشد. اپــی
هــاي زخــم بــا یــک رنــگ هاي تحت درمان در لبهگروه
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  و همکاران انیانیفاطمه رو     
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 پژوهشی

 . با توجه به نتایجمایل به صورتی به راحتی قابل رویت بود
حاصل از بررسی ماکروســکوپیک زخــم، گــروه درمــان 
کاهش چشمگیر در کاهش ابعاد زخــم را در مقایســه بــا 

  هاي مورد بررسی نشان داد.سایر گروه
  

  نتایج حاصل از بررسی ابعاد زخم
) 2نتایج حاصل از بررسی ابعاد زخم (جدول شماره 

 و زمــان متقابــل اثــر و گــروه اثــر زمان، اثر دهدمی اننش
 هر )، درP>05/0( است دارمعنی زخم ابعاد میزان بر گروه

) 12 و 7 روزهاي بین خصوص به( زمان طول در گروه 4
 نیــز هازمان تمام در. است داشته کاهش زخم ابعاد میزان

) هــاگــروه سایر با درمان گروه بین خصوص به( هاگروه بین
 .اســت داشــته وجــود زخــم ابعــاد در آماري دارمعنی اوتتف

 وجــود دهنــدهنشــان ســتون هر در متفاوت کوچک حروف
 ردیــف هــر در متفــاوت بزرگ حروف دار،معنی تفاوت

  باشد.می دارمعنی تفاوت وجود دهندهنشان
  

  هیستوپاتولوژي هاينتایج حاصل از ارزیابی شاخص
 تریندرمان، بیششناسی نشان داد که گروه نتایج بافت

 از تغییرات هاي دیگر داشته است.تغییرات را نسبت به گروه
 درم پس از درمــانیتشکیل اپن بیان داشت، توامهمی که می

  در مقایسه با گروهمرزه و زولنگ، عصاره لیپوژل حاوي با 
تکثیر ســلول و  گیاهی،درمان با عصاره  نرمال سالین بود.

لیپــوژل در این مطالعــه د. دارشد مجدد اپیدرم را افزایش 
تکثیر فیبروبالست در محل زخــم را گیاه، عصاره حاوي 

  دوازدهم . میزان بافت گرانوله در روزکرده استتحریک 
 ها افزایش یافــت. امــا بلــوغپس از ایجاد زخم در همه گروه

هــا در مقایسه با سایر گروهدرمان بافت گرانوله در گروه 
 بافت گرانوله فضاي زخمو  تري افزایش یافتمقدار بیش

 اکتیــوواتردر  روز دوازدهمرا پر کرد. بلوغ بافت گرانوله در 
 افزایش یافته نرمال سالین و پایه لیپوژل در مقایسه با گروه

 نسبت تشکیل عروق خونی به وضوح در گروه درمان .بود
  میزان است. ها مشاهده شد، اما معنادار نبودهبه سایر گروه

بررسی ماکروسکوپیک زخم و روند بهبود آن در ابتدا و انتهاي مطالعه، به جهت مقایسه گروه هاي مختلف با هم در روزهاي مشابه  :1جدول شماره 
  و همچنین مقایسه تغییرات بافتی در هر یک از گروه ها به صورت جداگانه در ابتدا و انتهاي آزمایش

 

  گروه
  گروه نرمال سالین  وژلپایه لیپگروه   اکتیو واترگروه   گروه درمان  روز

  
  1روز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  12روز 

  
  

  
  

  
   3،5،7،12 چهار گروه و در روزهاي در ابعاد زخم :2جدول شماره 

 

  زمان
  گروه

  روز سوم
  میانگین ±انحراف معیار 

  روز پنجم
  میانگین ±انحراف معیار 

  روز هفتم
  میانگین ±انحراف معیار 

  روز دوازدهم
 منبع  ینمیانگ ±انحراف معیار 

F آماره  
(d.f) 

  سطح
  معنی داري

  -   -  -   cd16/3 ± 50/315 cC05/3± 60/275  bB07/8± 80/213 bA20/1± 30/38  نرمال سالین
  001/0 5,18) 918/106( گروه *زمان  dD85/4± 00/334 dC92/2± 00/294  dB01/2± 90/182  cA57/0± 030/17  پایه ي لیپوژل

  001/0 3) 574/358( گروه  bD48/9± 40/405 bC70/3± 20/305 cB58/1± 00/230  dA96/0± 60/27  اکتیو واتر
  001/0  1,73) 543/14415( زمان  aD65/15± 60/268 aC85/4± 00/234  aB72/4± 40/153 aA96/0± 10/7 لیپوژل عصاره ها

  

*  :05/0< P                 ،**  :01/0< P                 ،***  :001/0< P               ،   
a  :.(نسبت به نرمال سالین معنی دار است  
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رسوب کالژن در بافت گرانوله در ناحیــه زخــم در همــه 
اما در گروه  پیدا کرد،افزایش  داريطور معنیبه هاگروه

همچنــین ارتشــاح . بودنــد هــاگروهسایر از  تردرمان بیش
 هــانرمال سالین نسبت به سایرگروه هاي التهاب درگروهسلول
نهایت بــا توجــه بــه در بود اما معنادار نبوده است. تر بیش
 نشــان 3 شماره و جدول 1شماره نمودار هاي آماري در داده
 بلــوغ تنهــا هیســتوپاتولوژي هــايشاخص میان از دهدمی

 داريمعنــی تفاوت مطالعه هايگروه بین در فیبروبالست
  .نیست زیاد خیلی تفاوت این ) البتهP>05/0(دارد

  
 هاي میکروسکوپیک دخیل در بررسی کمی شاخص :3جدول شماره 

 هاي شاخص جهت ارزیابی والیس کروسکال فرایند بهبود با آزمون
   )ها رتبه میانگین( گروه 4 در هیستوپاتولوژي

  

  متغیر
  گروه

  رسوب 
  کالژن

  نورگ 
  زایی

  بلوغ 
  فیبروبالست

  تشکیل 
  اپی درم

 التهاب

  50/6  13/11  88/12  25/13  13/12 لیپوژل عصاره ها
  50/8  50/9  63/9  75/7  25/10  اکتیو واتر

  50/8  63/7  50/6  50/6  13/5  پایه ي لیپوژل
  50/10  75/5  00/5  50/6  50/6 نرمال سالین

(d.f) F 3( 875/1 )3( 990/4 ) 3( 056/8 )3( 225/6 )3( 659/7  آماره(  
  599/0  173/0  045/0  101/0  054/0  سطح معنی داري

  میانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار  میانگین±انحراف معیار 

  75/0 ±50/0  50/1 ±58/0 50/1 ±58/0 50/1 ±58/0 00/2 ±00/0 نرمال سالین
  58/0 ±50/0  75/1 ±50/0  75/1 ±50/0 50/1 ±58/0  75/1 ±75/0  پایه ي لیپوژل

  58/0 ±50/0  00/2 ±00/0  25/2 ±50/0 75/1 ±96/0 50/2 ±58/0  اکتیو واتر
  50/0 ±25/0 25/2 ±50/0 75/2 ±50/0  75/2 ±50/0 75/2 ±50/0 لیپوژل عصاره ها

F 571/0  000/2  538/4  091/3  000/4  آماره  
  644/0  168/0  024/0  068/0  035/0  سطح معنی داري

  

*  :05/0< P               ،**  :01/0< P               ،***  :001/0< P              ،  
a  :.(نسبت به نرمال سالین معنی دار است  

  

  
  

هاي  معیار شاخص انحراف ±نمودار ستونی میانگین :1شماره نمودار 
  هاي مورد مطالعه در روز دوازدهم هیستوپاتولوژیکی در گروه

  نتایج حاصل از مشاهدات میکروسکوپی
شناســی زخــم در روز نتایج حاصل از بررسی بافــت

 تــر دردهنده یک الیه اپیــدرم کامــلزدهم آزمایش نشاندوا
 گروه درمان نسبت به گروه نرمال سالین بــود. تشــکیل بافــت

گرانوله در گروه درمان واضح بود. بلوغ فیروبالست نیــز 
 تصــویردر گروه درمان و اکتیوواتر به وضوح دیده شد (

هاي توان ارتشاح سلولمی 2شماره نمودار ). در 1شماره 
هابی (پیکان سفید)، نئواپیدرم (پیکان مشکی نــازك)، الت

 فیبروبالست بالغ (پیکان مشکی ضخیم) را مشاهده کرد.
همچنین میزان رسوب کالژن در بافت گرانوله در ناحیــه 

هــاي پایــه لیپــوژل و زخم در گروه درمان نسبت به گروه
نرمال سالین افزایش قابل توجهی داشت. رنگ سبز نشان 

  ).2 شماره تصویرباشد (رسوب کالژن مینده میزان هد
  

   
  

 رنــگ آمیــزيفتــومیکروگراف بیوپســی پوســت ( :1تصویر شــماره 
: B  ): گروه نرمال سالین،40×بزرگنماییهماتوکسیلین و ائوزین با 

  ها : گروه لیپوژل عصارهD   : گروه اکتیو واتر وC   گروه پایه لیپوژل،
  

  
  

  گروه 4در زمان درطول زخم ابعاد نمیانگی خطی منحنی :2نمودار شماره

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 11

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-16751-fa.html


     
  و همکاران انیانیفاطمه رو     

 

  159      1400، آذر 203دوره سی و یکم، شماره                                 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                    

 پژوهشی

  
  

میــزان رســوب  هیستوپاتولوژي ترمیم زخــم حــاد و :2شماره  تصویر
  .)10بزرگنمایی  ،گرینالیتآمیزي رنگدوازدهم ( کالژن در روز

  
  بحث

 ونیفروموالس یاثر درمان یبا هدف بررس مطالعه نیا
 یوانیــمرزه و زولنگ در زخم در مــدل ح اهانیگ پوژلیل

  .شد انجام یروزه درمان 12دوره در طول 
 مــورد مــوارد از یکی آن بهبود زمان کاهش و زخم

 میترم پروسه تیاهم به توجه با. است یپزشک درعلوم توجه
 و یموضــع عفونت موجب زخم درمان عدم که نیا و زخم
 ،شودیآن م يو عوارض بعد کیستمیس عفونت تیدرنها

 زخــم میتــرم يبرا یتلفمخ ییایمیش يدرحال حاضر داروها
 .باشــندیمــ يمتعدد یجانب عوارض يدارا که شودیم دیتول
 عوارض لیدلبه زخم میترم يبرا یعیطب مواد از استفاده اما

مــورد  همواره ترکم يهانهیو هز راحت یدسترس تر،کم
 يهافلسفه یباق و یرانیدر طب ا .)6(توجه قرار گرفته است

درمــان انــواع  يبــرا یمختلفــ نیاز مفردات و قراباد یطب
 در. اســت شــدهیگذشته استفاده مــ درها و التهابات زخم
 کــاربرد مــرزه و زولنــگ ایــ هقرصــعن اهیگ 2 یرانیا طب

 يکــه در کتــب معتبــر داشــتند هازخم درمان در یفراوان
 نا،یســ یقــانون بــوعل ،يمانند فردوس الحکمه ابن الطبــر

و مخــزن  طــاریالبابــن هیــو االغذ هیالجامع لمفردات االود
 .)15،16(شــده اســت ادیــها از آن یخراسان یلیعق هیاالدو

 يعملکردهـــا مـــورد در یمختلفـــ مطالعـــات نیهمچنـــ
 در مشابه مطالعات نیهمچن و اهیگ 2 نیا کیفارماکولوژ

 .اســت شــده انجام یابتید ریغ و یابتید زخم درمان مورد

 بــا مختلــف يهــاونیفرموالســ یبررســ بــامطالعــه  نیا در
 5به  95نسبت  با ونیفرموالس مواد،مختلف از  يهانسبت

 و قــوام نظــر از بهتــر تیــفیک يدارا لنیاتــیبه پلــ نیپاراف
 يهازخم .شدانتخاب  پوژلیل هیپا يبود که برا يریپذپخش

 یپزشک علمدر  یاز موضوعات اصل یکیتمام ضخامت 
 گزارشــات .اســت یتیمورتــال و یتیدیو علت عمده مورب

زخــم  میافتــادن تــرم ریدر مورد عوارض به تــاخ يمتعدد
فاکتور الزم  کی م،یعت در ترمسر نیوجود دارد، بنابرا

ــرا ــرم يب ــم  میت ــهیدر نت وزخ ــتفاده  يدارو ج ــورد اس م
 ابعــاد نیبــ ،یماکروســکوپ جینتــا بــه توجــه بــا .)17(است
 يداریمعن يهاتفاوت يریگاندازه يروزها تمام در هازخم

اخــتالف  نیتــرشیبــ نیبــ نیا در. )>05/0P( دارد وجود
 وجــود هــاگــروه ریسا با یاهیگ پوژلیگروه ل نیابعاد زخم ب

 .ابــدییابعاد زخم کــاهش مــ محدودهبا گذشت زمان،  .دارد
ول ااست (جــد دوازدهم و هفتم روز نیب اختالف نیترشیب

ي اهــعصــاره ییمایتوشــیف یبررســتوجه به ). با 2و  1شماره 
هــاي  عصــاره در دییفالونو يحضور باالو  زولنگ و مرزه
 و دهایـــفالونوئ اثـــراتبـــا توجـــه بـــه  ومـــورد بررســـی 

 شــدنجمع شیافزا با زخم میترم بهبود در هادیترپنوئیتر
ــاحت ــم مس ــزا زخ ــم شیو اف ــ زانی ــیالیتلیاپ و  نویزاس

ــاز عفونــت ثانو يریجلــوگ  ، گیاهــان مــرزه و زولنــگهی
  .)18(دنکن جادیا زخم بهبود در ییبسزا نقش دنتوانیم

 يهــاعنوان ســلولبه الیاندوتل يهاوسلولها بروبالستیف
 وگرانولــه کالژن و بافــت  لیدر تشک ینقش مهم ،یاصل

 دارنــد، میپوســت درحــال تــرم درمحل زخــم یرگیرشد مو
شــدن ســطح  ها با رسوب کالژن و جمعسلول نیا نیهمچن

 .)19(کنــدیمــ فــایازخم  میدر روند ترم یزخم نقش مهم
ــتول موجــبهــا بروبالســتیف ــ يتعــداد دی  و هــانیتوکیاز س

ا در هــســلول زیو تما ریشوند که تکثیم رشد يفاکتورها
 جیبــا توجــه بــه نتــا .)17(کننــدیمــ کیبستر زخم را تحر

 پــوژلیگــروه ل نیبــ بروبالســتیفمطالعه در بلــوغ  يآمار
وجــود  يدار آمــاریتفــاوت معنــ هــاگروه ریساو  یاهیگ

 ) و با توجــه1شمارهتصویر و 3رهشما )(جدولP>05/0دارد(
گــروه  بــا ســهیمقا درگــروه درمــان  ،یشناسبافت جیبه نتا
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  زولنگ و مرزه بر زخم پوژلیل ونیاثرفرموالس
 

  1400، آذر 203و یکم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                      دوره سی        160

 لیتشــک و دارد يتــرکامــل درمیاپ هیال کی نیسال نرمال
 روبالســتیگرانوله درگروه درمان واضح است. بلوغ ف بافت

  .شودیم دهیبه وضوح د وواتریدر گروه درمان و اکت زین
 کسیماتر در يدیکل نیپروتئ کیعنوان  بهکالژن 

طــور قابــل مالحظــه در هبــ گرانولــه بافــت یســلول خارج
 شیموجب افزا دهایفالونوئ .)20(دارد نقشاستحکام زخم 

از  یشــوند و بــه عبــارتیمکالژن  نکیساخت و کراس ل
 .)21(اهندکیم محلول کالژن یدگیپاش هم از و بیتخر

زخــم در  هیناح در گرانوله بافت در کالژن رسوب زانیم
 نیســال نرمــالو  پــوژلیل هیپا يهاگروه درمان نسبت به گروه

ســت هــا ممکــن اافتــهی نیــداشت. ا یقابل توجه شیافزا
در مطالعه حاضــر،  کهباشد  دهایوابسته به حضور فالونوئ

و  دیــعناصــر فالونوئ يها، سطوح باالعصاره یکم زیآنال
 دهــدیمرزه و زولنگ را نشان مــ اهانیگ عصارهفنول تام در 

زخــم  میبهبــود تــرم نــهیدر زم ریــمطالعات اخ نیهمچن و
مشــاهدات  نیــا .)22(نشان داده است را دهاینقش فالونوئ

 2006در ســال  و همکــارانش Küpeli يهــاافتهیهمسو با 
 Eryngiumمختلــف جــنس  يهاگونــه يکه بر رو است

 گــزارشانجام دادند و اثرات ضد التهاب و ضد درد مناسب 
هــا آن يدهایــو ترپنوئ يدیــفالوونوئ باتیبه ترک را شده

مطالعه نشان داد که اثرات ضــد  نیا يهاافتهیربط دادند. 
د معمــول ضــ يها بــا داروهــاگونه نیو ضد درد ا یالتهاب

 .)23(باشــدیدار میبوده و معن سهیدرد و ضد التهاب قابل مقا
و  Strzelecka 2005کــه در ســال  یدر پژوهشــ نیهمچنــ

 Eryngium اهیــگ یاثرات ضد التهاب يمکارانش بر روه

campestre یانجام دادند، اثرات مناســب یوانیدر مدل ح 
 در مطالعــه .)24(ردنــدکمشــاهده  اهیــگ نیــرا از عصــاره ا

Palá-Paúl اهیــگ یاسانس يمحتوا کهو همکاران بیان شد 
 بــاتیترک يدارا زیــن Eryngium campestre ایزولنگ 

  .)25(باشدیم یدرد و ضد التهاببالقوه ضد  یاسانس
 ،2002و همکارانش درسال  یحاج هاشم طالعهر مد

در مــدل  Satureja hortensis اهیگ یدروالکلیعصاره ه
را از خــود  یاثرات ضد درد و ضد التهاب مناسب یوانیح

 يدارا زیــن اهیگ نیا در موجود اسانس نینشان داد. همچن

 نیــا مطالعــه، نیــ. با توجه بــه ابود یخوب درد ضد اثرات
 قابــل معمــول يداروهــا بــه نسبت کیفارماکولوژ اثرات

  .)26(داشتند یقبول قابل يدار یمعن و بوده سهیمقا
 2018و همکارانش در سال  یفیکه شر یدر پژوهش

انجــام دادنــد،  Satureja hortensis ایمرزه  اهیگ يبر رو
قرار  یابیمورد ارز اهیگ نیاسانس ا الیکروبیمیاثرات آنت

 باتیترک نیمطالعه مشخص شد که ا انیگرفت. بعد از پا
 لیو ضــد تشــک یالیــباکتر یاثرات قابل توجه آنت يدارا

  .)27(ها بوده استتوسط پاتوژن لمیوفیب
 يهــاسلول حارتشا مطالعه، يآمار جینتا به توجه با حال

 تــرها بزرگگروهرینسبت به سا نیسال نرمال درگروه التهاب
 درمــان گــروه در التهاب اما. استاست اما معنادار نبوده 

دهنــده که نشــان ،بوده است ترکم هاگروه ریسا به نسبت
 نیهمچن. باشدیم زولنگ و مرزه اهانیگیدالتهابخواص ض

 تــوانیمــ ولنگز و مرزه در دییفالونو حضور به توجه با
 یروســیضدو و الیضدباکتر يهاتیفعال با دهایفالونوئ گفت،

  .)18(اندکرده يریزخم جلوگ هیخود از عفونت ثانو
 نســبت درمان گروه در وضوح به یخون عروق لیتشک

 داریمعنــ يآمــار نظر از اما شده مشاهده هاگروه ریسا به
 شــودیم ژنیاکس حسط شیافزا موجب ییرگزا. است نبوده

 .)28(بخشــدیارتقاء مــو ساخت کالژن را  سلول ریو تکث
بــه  نســبت یــیگزاربــر  یاهیــگ عصارهمطالعه اثر  نیدر ا

 یبررســ در. شــودیمــ دهیــوضوح د هب نیسال نرمالگروه 
درمان شــده،  يهااز گروه ییها، بخشیکیستوپاتولوژیه

 بــا گــروه سهیدر مقا يباالتر بایسطح تقر کی را در ییرگزا
شــود یم شنهادی. در مجموع پاستنشان داده  نیسال نرمال

 نیــموجــود در ا يهادییــاز نوع فالونو يترقیدق یابیارز
بــا  يتــرشیمطالعــات بــ نیانجــام شــود و همچنــ اهــانیگ

  .شوندیم هیتوص اهیدو گ نیامختلف عصاره  يهادرصد
ــرزه و زول ــاوي م ــوژل ح ــگ لیپ ــالژن و ن ــزان ک می

 تلیالیزاسیون را افزایش دادند و همچنین شدت التهاباپی
توانــد در تــرمیم می عصاره این گیاهانرا کاهش دادند. 

عنــوان یــک زخم پوستی نقش موثري داشــته باشــد و بــه
  هاي حاد معرفی گردد.مناسب براي درمان زخم گزینه
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  و همکاران انیانیفاطمه رو     
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 پژوهشی

  سپاسگزاري
ت و فناوري این تحقیقات با حمایت معاونت تحقیقا

ــت.  ــده اس ــام ش ــدران انج ــکی مازن ــوم پزش   دانشــگاه عل

  
وسیله از تمــامی افــرادي کــه در ایــن طــرح کمــک بدین

 شود.کردند تشکر و قدردانی می
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