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  التیام زخم پوست  بر Tragopogon graminifoliusبررسی تاثیرات گیاه شنگ 
 هاي نژاد لویس در رت
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گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور ایالم، ایران :نویسنده مسئول * 

 Email: karimiAkbar38@yahoo.com 
 

  چکیده
از دیرباز تاکنون در طب سنتی مناطق لرستان ) Trogopogon graminifolius(گیاه شنگ با نام علمی :مقدمه    

استفاده وعشایر بختیاري به عنوان یک التیام دهنده زخم جهت درمان جراحات ایجاد شده در دام هایی مثل گوسفند و بز 
با توجه به کاربرد گیاه شنگ توسط عشایر در درمان زخم دام ها و این که ترکیبات گیاهی فاقد عوارض درمان . می شود

هاي شیمیایی می باشند در این مطالعه از عصاره گیاه شنگ در ترمیم زخم هاي ایجاد شده در رت هاي نژاد لویس 
  .استفاده شد

سپس به صورت . مورد نظر ایجاد شد نر بالغ با استفاده از پانچ مخصوص، زخم سر رت 45در : مواد و روش ها    
، mg/kg 5/2که به ترتیب با  exp1/2و exp1/8 ،exp1/4،) درمان با وازلین(گروه شامل کنترل، شم 5تصادفی در 

mg/kg 5  وmg/kg 10 درصد بهبود زخم، تعداد نوترفیل ها، ماکروفاژها، . از عصاره گیاه شنگ درمان شدند
داده ها با روش . فیبروبالست ها و ضخامت اپیدرم در نمونه هاي بافتی گروه هاي مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت

ANOVA آنالیز شدند ونتایج بر اساس میانگین و انحراف معیار بیان شدند.  
و  exp1/4درصد بهبود زخم، میانگین ضخامت اپیدرم و تعداد فیبروبالست ها در گروه هاي : ي پژوهشیافته ها   

exp1/2 در مقایسه با گروه شم افزایش معنی داري پیدا کرده بود).P<0.05(  
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده موضعی از عصاره گیاه شنگ می تواند  :بحث و نتیجه گیري   

  .تاثیرات التیام دهنده در زخم ایجاد شده در پوست رت داشته باشد
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  مقدمه

   

در باشد و  ترین بافت بدن مهره داران می پوست بزرگ
هدایت تحریکات محیطی شرکت  یندهاي تنظیم حرارت،آفر

کند و به عنوان سدي در برابر تهاجم عوامل مضر  می
شود  یندي گفته میآزخم به فر). 1(،کند محیطی عمل می

عملکرد آناتومیکی و طبیعی پوست  که طی آن ساختار و
ترین مسائلی که علم  یکی از مهم. شود دچار گسستگی می

 ).2(،یند ترمیم زخم استآباشد فر روبرو می پزشکی با آن
. باشد ترمیم زخم پوست شامل سه مرحله نزدیک به هم می

 و) التهاب(آماس این مراحل شامل ممانعت از خونریزي،
باشد و مراحلی هستند که با هم  ترمیم ساختاري می

ترمیم ساختاري هم شامل سه مرحله ). 3(،همپوشانی دارند
تشکیل بافت گرانوالسیون و  پیتلیالی،پوشش مجدد با بافت ا

 )scar(تغییر بافت گرانوالسیون به صورت جاي زخم
  )4-8(.است

استفاده از گیاهان دارویی جهت درمان زخم از سابقه   
و تحقیقات بر روي عوامل گیاهی  استطوالنی برخوردار 

موثر بر ترمیم زخم یکی از زمینه هاي پیشرفت پزشکی 
  )9.(باشد وزیست شناسی تکوینی می

 Tragopogon گیاه شنگ با نام علمی   
graminifolius کنون در طب سنتی مناطق از دیرباز تا

بختیاري و لرستان به عنوان یک التیام دهنده زخم براي 
گوسفند و بز  ماننداحشام  ها و شده در دامجراحات ایجاد 

بوده  Asteraceaeگیاه شنگ از خانواده  .شود استفاده می
و کند  متري مناطق زاگرس رویش می 1400در ارتفاعات  و

از  باشد که عموماً داراي فرم رویشی علفی چند ساله می
  )10.(شود هاي این گیاه استفاده می برگ

استفاده از این گیاه در التیام زخم با توجه به گسترش    
که ترکیبات  با علم به این احشام توسط عشایر بختیاري و

هاي حاصل از مواد شیمیایی  گیاهی فاقد عوارض درمان
جهت ترمیم  در این مطالعه از عصاره گیاه شنگ در هستند

تا  هاي نژاد لویس استفاده شد رت هاي ایجاد شده در زخم
جهت  این مطالعه در. قرار گیردآثار آن مورد بررسی 

کاربردي کردن خواص گیاه شنگ در تهیه پمادهاي التیام 
  .شروع مناسبی باشد می تواند دهنده زخم

  ها روش و مواد
استفاده شد  رت نژاد لویس 45براي انجام این مطالعه از    
 مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی شرکت داروپخش از که

پرورش حیوانات دانشگاه پیام نور در مرکز  خریداري و
، غذا سترسی آزادانه به آب ود .اصفهان نگهداري شدند

ها  درصد براي نگهداري آن 40رطوبت  درجه و 20دماي 

 12ساعت روشنایی و  12در طی شبانه روز از  واعمال شد 
کلیه شرایط نگهداري  وساعت تاریکی برخوردار بودند 

  .ی بودمطابق با شرایط استاندارد جهان
گیاه شنگ  :جمع آوري عصاره تهیه گیاه و   

Tragopogon graminifolius در  در منطقه الیگودرز و
فصل بهار جمع آوري شد این گیاه توسط بخش گیاه 
شناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان مورد شناسایی قرار 

در نهایت  هاي آن شستشو داده شد و گرفت سپس برگ
با  میکسر از آن پودر ایجاد شد و خشک گردید با دستگاه

به روش دستی عصاره الکلی گیاه مورد نظر  درصد 70 اتانول
  .استخراج شد

ده سر رت با وزن  پس از تهیه عصاره، :LD50تعیین    
ها  به آن mg/kg 20 گرم انتخاب شد با تزریق 180-160

 ها از بین می عدد از آن 6ساعت  24مشاهده شد که طی 
عصاره به عنوان  mg/kg 20 ترتیب دوزروند به این 

LD50  عصاره محسوب شد.  
حیوانات با ترکیبی از کتامین  :مدل ایجاد بیماري   

وزایلیزین به صورت درون صفاقی بیهوش شدند موهاي 
ها با استفاده از تیغ مخصوص  قسمت پشتی بدن آن

زخمی به  ،تراشیده شد سپس با استفاده از پانچ مخصوص
  .میلی متر ایجاد شد 2به عمق  تی متر وسان 5/2وسعت 

 9 گروه ها به طور تصادفی در پنج رت :درمان حیوانات   
، تجربی شم کنترل،: شاملها  این گروه .تایی قرار گرفتند

1)exp1/8(، 2 تجربی)exp1/4(  3و گروه تجربی 
)exp1/2( هاي تجربی به  و گروه گروه شم با وازلین .بودند

از عصاره  mg/kg 5/2 ،mg/kg 5 ،mg/kg 10 ترتیب با
دوز کشنده  2/1، 4/1، 8/1 گیاه شنگ که به ترتیب معادل
صورت روزانه ه بها  درمان. عصاره شنگ بودند درمان شدند

  . روز به طول انجامید سیزدهبه مدت  انجام شد و
درصد بهبود زخم با فرمول  :ارزیابی پارامترهاي التیام زخم

  .گردیدزیر محاسبه 
 سطح زخم در روز-سطح زخم روز اول(=درصد بهبود زخم

n(÷100×)سطح زخم در روز اول  
ونه بافت محل جراحت تهیه ـــکالپل نمـــیله اســـبه وس

و پس از شستشو در فرمالین ده درصد قرار گرفته شد و 
هاي موثر در روند التهاب  مارش سلولـــبراي بررسی و ش

هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزي و التیام با رنگ آمیزي 
  .شدند

ماسون تري  جهت بررسی ضخامت اپیدرم از رنگ آمیزي  
براي اندازه گیري میزان ضخامت اپیدرم . کروم استفاده شد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               2 / 8

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1531-fa.html


  93مهر ، پنجم شماره ،دوم ستیب دوره                                      المیای پزشک علوم دانشگاه پژوهشی یعلم مجله  

162 

 و از میکروسکوپ مجهز به گراتیکول مدرج اکولري استفاده
میدان دید از هر  20ها در  به صورت تصادفی ضخامت

  .میانگین گرفته شدمقطع محاسبه و 
جداول مربوطه داده ها بر اساس  در :هاي آماري بررسی   

تحلیل  میانگین و انحراف معیار بیان شدند جهت تجزیه و
و آنالیز با استفاده از نرم افزار  ANOVAداده ها از روش 
SPSS vol.11 با  صورت گرفت و نمودارExcel  ترسیم

  .شد
  ي پژوهشیافته ها

ها  ها و مطالعه زخم هاي روزانه گروه پس از بررسی   
ها  سوم مساحت زخم در کلیه گروهمشاهده شد که تا روز

افزایش یافته بود سپس لبه هاي زخم شروع به جمع کردن 
این . و به طرف مرکز زخم شروع به پیشروي کردند نمود

هاي درمان شده  ها در گروه جمع شدگی زخم روند ترمیم و
گروه کنترل برخوردار بود در  از سرعت بیشتري نسبت به

مساحت بهبود زخم در روزهاي مختلف  1 شماره جدول
طور که  همان. استبررسی با درصد نشان داده شده 

 9درصد بهبودي زخم در روزهاي  شود افزایش مالحظه می
با نسبت به گروه  exp1/4و  exp1/2هاي  در گروه 13تا 

 )P<0.05.(باشد معنی دار میشم 
هاي  درصد بهبود زخم در گروه 1 مارهــشجدول     

را  سیزدهم و یازدهم نهم، هفتم، مختلف در روزهاي پنجم،
شود درصد التیام  طور که مالحظه می همان. نشان می دهد

در روزهاي پنجم تا سیزدهم نسبت به  exp1/2 در گروه
گروه شم و کنترل افزایش معنی داري یافته 

  )P<0.05.(است
  

  هاي تحت درمان درصد بهبود زخم در گروه .1جدول شماره 
  

 ها گروه روز پنجم روز هفتم روز نهم روز یازدهم روز سیزدهم

290/1±5/74  314/1±12/67  788/0±92/50  
071/1±55/32  

 
114/1±82/19  

 کنترل 

5/2±75/72  290/1±5/64  804/1±07/50  984/0±32  284/1±4/19  sham 

707/1±25/84  061/2±75/73  186/1±6/63  707/0±4/40  681/1±52/26  exp 1/8 

886/0±88 * 91/1±5/75 * 141/1±87/67 * 930/1±82/44  813/1±17/31  exp 1/4 

290/1±5/92 * 629/2±75/83 * 224/2±15/73 * 1±62/47 * 302/1±85/35 * exp 1/2 
 

   
هاي بافتی  م در برشمیزان میانگین ضخامت اپیدرنتایج 
هاي کنترل  نسبت به گروه exp1/2, exp1/4هاي  گروه

که در نمودار شماره  افزایش معنی داري پیدا کرده بودو شم 

 1 شماره در شکل )P<0.05.(به آن اشاره شده است 1
مقاطع بافتی براي نشان دادن ضخامت اپیدرم آورده شده 

  .است
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ضخامت اپیدرم در گروه هاي مختلف. 1نمودار شماره 
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ود ضخامت ـــش شاهده میـــطور که م انــهم     

سبت به ـــن exp1/4و   exp1/2هاي  در گروهاپیدرم 
رل افزایش معنی داري پیدا کرده ــگروه کنت

  (P<0.05).است
  

 
   exp1/2گروه ) گروه کنترل و ب) مقاطع بافتی رنگ آمیزي شده با ماسون تري کروم الف. 1شکل  شماره 

  )400نمایی  بزرگ(ضخامت درم )3 رشته هاي کالژن، )2 ضخامت اپیدرم، )1
  

هاي بافت  میزان شاخص 3 و 2 شماره ولادر جد    
 زدهمـــنجم و سیــپها در روزهاي  شناسی التیام زخم

بر اساس مشاهدات در نمونه هاي بافتی . آورده شده است
 exp1/2 هاي بافتی گروه ها در برش بالستمیزان فیبرو

نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داري پیدا کرده 

 عدادــته ـالی بود کــواین در ح )P<0.05.(ودـــب
نترل کاهش معنی ــسبت به گروه کــها ن لــروفیــنوت

مقاطع  2 شمارهکل ــدر ش) P<0.05.(داري یافته بود
بافتی رنگ آمیزي شده با هماتوکسیلین و ائوزین آورده شده 

  .است
  
  

  
  گروه کنترل)و ب exp1/2گروه ) مقاطع بافتی رنگ آمیزي شده با هماتوکسیلین و ائوزین، الف .2 شماره شکل

  )400نمایی  بزرگ()ماکروفاژ(هاي التهابی سلول )1
  
 هاي تی گروهــهاي باف رشــروفاژها در بــیزان ماکــم   

exp1/2 و exp1/4  درمان  سیزدهمو  پنجمدر روزهاي
یدا ــعنی دار پــش مــترل افزایــبت به گروه کنـــنس

وردي از ـــربی مـــدر نمونه هاي تج) P<0.05.(کرده بود
  تیام زخم ـــیم و الــــت در طی روند ترمــــایجاد عفون

  
  
  
  
  
  

 2ماره ـــهمان طور که در جدول ش .دـــدیده نش
 مـــیام زخـــی التـهاي بافت صـشاخود ـشاهده می شــم

آن جم ـــدر روز پن و تلفـــهاي مخ روهـــگ ها در
 تـــیبروبالســـا و فــاژهـــماکروف ها، لـزان نوتروفیـمی

  .کنترل افزایش یافته است ها نسبت به گروه شم و
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  بافت شناسی التیام زخم ها در روز پنجممیزان شاخص هاي . 2جدول شماره 
  

 ها گروه نوتروفیل ما کروفاژها ها فیبروبالست

663/0±6/2  748/0±1/5  886/0±75/4  کنترل 

458/0±3/2  632/0±2/5  95/1±5/4  sham 

489/0±4/3  074/1±6/6  640/0±87/2  exp1/8 

830/0±1/6  994/0±9/7  462/0±75/2  exp1/4 

774/0±7 * 054/1±9 * 534/0±5/2 * exp1/2 

  معنی دار است P<0.05در سطح *             
  
  

هاي  شاخصنمایانگر این است که  3جدول شماره     
و هاي مختلف در روز سیزدهم  گروه ها در بافتی التیام زخم

به ها نسبت  ماکروفاژها و فیبروبالست ها، میزان نوتروفیل
.کنترل افزایش یافته است گروه شم و

 
 

میزان شاخصهاي بافت شناسی التیام زخم ها در روز سیزدهم. 3جدول شماره   

  

  معنی دار است P<0.05در سطح  *         
 

  نتیجه گیري و بحث

    

در مطالعات مختلف جهت ارزیابی روند ترمیم و التیام    
-15(،ضخامت اپیدرم و اپیتلیزاسیونزخم فاکتورهایی مثل 

 ها و نوتروفیل لنفوسیت هاي ماکروفاژي، تعداد سلول ،)11
در نظر ، )12-17(،ها تعداد فیبروبالست و،)10-17(،ها

شود با توجه به این عوامل مهم  بررسی مینیز گرفته شده 
تعداد  در این مطالعه هم عواملی مثل اپی تلیزاسیون،

ها مورد ارزیابی قرار  ماکروفاژها و نوتروفیل ها، فیبروبالست
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده که مساحت . گرفت

این امر به خاطر  ابد وی افزایش میزخم در روزهاي اولیه 

 همین اساس باشد و بر وجود فاز اولیه یا همان آماس می
 آماس و متعاقب آن کشش پوست و ،التهابکه است 

باعث افزایش سطح زخم در روزهاي  عضالت ناشی از آن
  )18(.می شوداولیه 

شواهد بافت شناسی این مطالعه بیانگر آن است که    
هاي تجربی و  اپیتلیوم سازي و افزایش کالژن زخم در گروه

غلظت دوز کشنده افزایش قابل  4/1 و 2/1گروه با  خصوصاً
 سرعت جمع شدگی زخم در گروه .مالحظه اي یافته است

 فیبروبالست درمان به خاطر خواص انقباضی هاي تحت

916/0±4/11  966/0±4/11  534/0±3  کنترل 

943/0±1/11  737/0±1/12  517/0±37/3  sham 

781/0±7/11  100/1±92/12  551/0±37/2  exp1/8 

249/1±2/13  788/0±22/14  640/0±12/2  exp1/4 

979/0±2/15 * 875/0±92/15 * 517/0±37/1 * exp1/2 

 گروه ها نوتروفیل ما کروفاژها فیبروبالست ها
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 هاي موجود در بافت زخم می هاي فعال یا میوفیبروبالست
  )19،20.(باشد

هاي درمان شده با دوزهاي  در گروهحاضر در مطالعه    
ها  عصاره شنگ افزایش فیبروبالستدوز کشنده  4/1و  2/1

هاي فیبروبالست در فاز تکثیر به  سلول .صورت گرفته بود
کالژن یکی از مواد مهم داربست . پردازند تولید کالژن می

ها با  افزایش تعداد فیبروبالست. باشد جهت ترمیم زخم می
تر  و در نهایت ترمیم بهتر و سریع کالژنافزایش میزان 
   )20،21.(زخم ارتباط دارد

هاي درمانی با افزایش میزان عصاره گیاه شنگ  در گروه
پیدا کرده و در عوض افزایش هاي نوتروفیلی کاهش  سلول

ماکروفاژها در محل زخم مشاهده شد که این عوامل نشان 
که در این ، )21(،باشد دهنده خاصیت ضد التهابی می

شود عنوان کرد که گیاه شنگ داراي خواص  مطالعه هم می
عفونتی  ،هاي تحت درمان در گروه .باشد ضد التهابی می

خواص ضد میکروبی  به خاطر مشاهده نشد و این احتماالً
  .گیاه شنگ می باشد

داراي ترکیبات  Tragopogonگونه هاي مختلف گیاه    
عمده ترین ترکیبات فنلی  ).22(،فنلی و فالنوئیدي می باشند

  اسیدکافئیک و  کاتچین، گیاه شامل گالیک اسید،
  هاي  اسیدگالیک در حفاظت از زخم. اسیدفرولیک می باشد

توسط ایندومتاسین و دیکلوفناك هاي القاء شده  معده رت
مکانیزم فعالیت ضد زخمی . نقش مهم و معنی داري دارد

هاي  این ترکیب فنلی بر اساس متوقف کردن استرس
  )23.(اکسداتیو و پراکسیداسیون چربی می باشد

در مناطق  Tragopogonاز گونه هاي مختلف جنس   
م مختلف جهان به عنوان دارویی براي درمان سرفه، ترمی

هاي ایجاد شده در سیستم گوارشی  پوست و اختالالت زخم
هاي فوق  نتایج حاصل از بررسی .)24،25(،شود استفاده می

  .باشد در راستاي تاثیر نتایج حاصل از این مطالعه می
 اثرات گیاه شنگ در روند ترمیم و بهبودي زخم احتماالً   

هاي لویس به خاطر تاثیرات ضد  هاي القاء شده در رت
تکثیر  تحریک آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، میکروبی،

افزایش ساخت کالژن می باشد  نهایتاً ها و فیبروبالست
هاي  واین نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه و بررسی

 .ترکیبات سازنده گیاه شنگ می باشد
  سپاسگزاري

 انــناســمات کارشــحز ت که ازــجا الزم اس در این   
اسی ــناسی و جانورشنــش گیاه شــهاي بخ گاهــآزمایش

ت شناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان به ــگروه زیس
دلیل همکاري صمیمانه با انجام این مطالعه تقدیر و تشکر 

  شود
.  
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Abstract 
Introduction: Sheng plant with the 
scientific name Tragopogon graminifolius 
(T. graminifolius), is used as a wound 
healer for wounds created in livestock such 
as sheep and goats in the traditional 
medicine of Bakhtiari and Lorestan regions 
ever since ancient times. Since this plant is 
used in wound healing of livestock by 
Bakhtiari nomads and as plant compounds 
do not have the complications of chemical 
treatments, this study used the T. gram-
inifolius extract for wound healing in Lewis 
race rats.  
                                                                                                                                                                                                       
Materials & Methods: The wound was 
made with puncher skin lesion in 45 male 
rats and they were randomly divided into 5 
groups including control (no treatment), 
Sham (treated with petroleum jelly) and  
 

 
Experimental1 (exp1/8), experimental 2 
(exp1/4), experimental 3 (exp1/2). Exp-
erimental groups were treated with 2.5 
mg/kg, 5 mg/kg and 10 mg/kg of   Trag-
opogon extract.  Wound healing percent, 
epidermis thickness, number of macrop-
hages, fibroblasts and neutrophils were 
determined. Data were analyzed using 
unilateral variance analysis and results were 
stated based on (ANOVA) using SPSS 11 
software and graphs plotted with Excel.  
                                                                                                                             
Findings: There was a significant increase 
in wound healing, epidermis thickness, 
number of macrophages, fibroblasts and 
neutrophils in experimental groups (2 and 
3) in comparison with the shame group 
(p<0.05). 
 

Discussion & Conclusion: Results of this 
study showed that the external use of T. 
graminifolius extract has wound healing 
effects on skin lesion. 
 

Keywords: Skin lesion, Wound healing, Tr-
agopogon graminifolius, Lewis Rat 

 

1.Dept of Biology, Payam-e- Noor University, Esfahan, Iran 
* Corresponding autho

 

 

 

 

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1531-fa.html
http://www.tcpdf.org

