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   (Scrophularia striata)گیاه تشنه داري هیدروالکلی بخشی عصاره بررسی اثر التیام
 باز پوستی خرگوش برروي زخم

 
 3مقدم طاهري ، مهین2اصغرهمتی ،علی1بهنازشوهانی

  
   ایالم علوم پزشکی دانشگاه ،دانشکده پزشکی ،گروه بافت شناسی) 1

 اهواز شاپور جندي علوم پزشکی شگاهدان ،داروسازي دانشکده ،گروه فارماکولوژي) 2
 اهواز شاپور جندي علوم پزشکی دانشگاه ،دانشکده پزشکی، پاتولوژي گروه )3
 

 10/11/88تاریخ پذیرش:                    1/3/88تاریخ دریافت: 

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ، خرگوشهیدروالکلی، گیاه تشنه داري، پوست التیام زخم، عصاره واژه هاي کلیدي:

                                                
    ایالم لوم پزشکیع دانشگاه ،دانشکده پزشکیگروه بافت شناسی،  نویسنده مسئول:*

 Email: shohanibeh@yahoo.com 

 چکیده
 درمان تجربی در که به صورت روید سالهاست مناطقی از استان ایالم می در ه داري کهــیاه تشنــــگ مقدمه:

. نگرفته است آن صورت روي زیادي وجود مطالعه رود با این می کار به از جمله کمک به بهبود زخم هاي مختلف بیماري
 در این پژوهش اثر عصاره هیدروالکلی این گیاه بر روي ترمیم زخم پوستی بررسی شده است. منظور همین به

پس از جمع آوري و خشک نمودن قسمت هاي مختلف گیاه، عصاره هیدروالکلی آن به روش  ها:مواد و روش 
کیلوگرم  200/1–06/2خرگوش نیوزلندي نر و ماده در محدوده وزنی  راس 36تغلیظ گردید. براي مطالعه از  خیساندن تهیه و

 سانتی متر بر روي پوست پهلوي خرگوش ها ایجاد گردید 2×2و همکاران زخم هایی به ابعاد  crossاستفاده شد. طبق روش 
وان شاهد بدون درمان نگهداري شد، در گروه دوم از تایی تقسیم گردیدند: گروه اول به عن و سپس به شش گروه شش

(شاهد مثبت) و در سه گروه دیگر از پمادهاي ساخته شده از گیاه درصد 1اسرین(شاهد منفی)، گروه سوم از پماد فنی توئین 
براي بررسی  وزنی در پایه اسرین دوبار در روز استفاده گردید. -وزنی درصد 10و  درصد 5، درصد 2تشنه داري با غلظت هاي 

روند ترمیم زخم ها هر روز کناره هاي زخم اندازه گیري گردید و درصد بهبودي زخم گروه هاي مختلف طی تمام روزهاي 
به منظور مطالعات بافت شناسی، در  با یکدیگر مقایسه شدند. Tukeyو  one way ANOVAدرمان بر اساس آزمون

 ی از ضخامت کامل زخم ها برداشته شد. هر گروه نمونه های روزهاي هفتم و پایان درمان
درمـان شـده    هاي بدون درمان و در بررسی انجام شده متوسط زمان ترمیم کامل زخم در گروه :ي پژوهشیافته ها

گیاه تشنه داري بـه ترتیـب    درصد 10و  درصد 5، درصد 2روز و با پمادهاي  16، درصد 1روز، با پماد فنی توئین  21با اسرین 
در بررسی بافت شناسی نیز عالئم بهبود و تکامل بافت پوست در درمان با عصاره تشنه داري کامل تـر   بود. روز 16و  17، 18

 بوده است.
) با گـروه هـاي دریافـت کننـده     P >05/0هاي درمانی اختالف معنی دار آماري( تمامی گروه ي:نتیجه گیربحث و 

نسـبت بـه بقیـه     درصد 10شناسی نشان می دهد که پماد تشنه داري  رین و گروه شاهد داشتند اما نتایج آماري و بافتـــاس
گروه ها بهترین اثر را در ترمیم زخم پوستی خرگوش داشته است. با توجه به مطالعات میکروسکوپی و ماکروسـکوپی احتمـال   

گ زایی، اتساع زخم، ر می رود مشخص گردد که اجزاء موثر گیاه تشنه داري موجب تحریک ساخت کالژن و انقباض سریعتر
 عروقی و همچنین کاهش التهاب، خونریزي و ادم زخم می شود.
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  مقدمه
یند بهبودي اسـت کـه   التیام یا ترمیم زخم یک فرا

 ).1(،به دنبال ضایعه پوست و سایر نسوج ایجاد می شود
 زخم در زمان کوتـاه  یکی از اهداف علم پزشکی، ترمیم

اسـت. کوتـاه کـردن زمـان      عوارض جانبی کمتر با و تر
دلیـل کـم کـردن احتمـال عفونـت و یـا       ه بهبود زخم ب

اهمیـت بـه سـزایی     از و کاهش هزینه ها عوارض زخم
 )2.(برخوردار می باشد

 )و...بابونـه  بیـان،  شیرین دانه، داروهاي گیاهی(به
ــپانتنول، ــیددوزنگ، دکس ــوئین شیمیایی(اکس ــی ت ) ...فن

 برده می شود. کاره زخم ب ترمیم جهت فراوانی
استریاتا با نام محلـی   گل سازویی یا اسکروفوالریا

ت خودرو، چند ساله و از تیره گـل  گیاهی اس تشنه داري
 ازاستان خوزستان ایالم و مناطقی استان که در میمون

  )4.(می کند رشد
امـا   نشـده  شناسـایی  ترکیبات شیمیایی این گیاه 

 کـه بـه صـورت    سالهاسـت  ایـالم  ساکن اسـتان  مردم
جوشـانده   از قبیـل  به صور مختلـف  این گیاه از تجربی

 هاي متفـاوت  یماريب درمان در ضماد و خوراکی، بخور
از جمله التهاب و عفونت چشم و گوش، سوختگی هـاي  

ــم  ــتی، زخ ــاتومی، در   پوس ــی زی ــونی، اپ ــاي عف  ود ه
... و اختالالت گوارشی، سرماخوردگی، هموروئید، کورك

مصرف فراوان ایـن   ). لذا با توجه به5(،استفاده می کنند
بـاز   زخـم  التیـام  رونـد  بـر  آن ایالم، اثر استان گیاه در

 1386 سـال  در وستی خرگوش طی مطالعه اي تجربیپ
نگهـداري حیوانـات آزمایشـگاهی     در مرکز تحقیقـات و 

 شـده  دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز بررسی
زمینـه   ارائه نتایج آن به مراکز دارویـی معتبـر،   تا با است

فـرم   تر این گیاه فـراهم شـده و نهایتـاً    تحقیقات وسیع
 ترس عموم قرار بگیرد.دس در دارویی موثر آن

 هامواد و روش  
 تهیه گیاه: )1

گیاه تشنه داري در فصل بهار از دامنه کـوه هـاي   
استان ایالم(زاگرس) جمع آوري و در سایه خشک شـد.  

ـ ایـن گیـاه توسـط کارشناسـان دانش     کده کشـاورزي  ـــ
ـــدانشگ رکز تحقیقــات ـــــاه چمــران اهــواز و م ـــ

ــاورزي است   ــاد کش ــاورزي جه ـــکش ــتان ان ـــ خوزس
 اسایی شد. ــــشن

 پماد: ) تهیه عصاره و2
ــاندن    ــوثر از روش خیس ــواد م ــتخراج م ــراي اس ب

 1000 رم از گیاه پـودر شـده،  ـــگ 200 استفاده شد. به
روز  3بـه مـدت    اضـافه و  درصـد  70الکـل   میلی لیتـر 

عصاره به کمک کاغذ صـافی و   نگهداري گردید، سپس
ء تا حـد امکـان   و توسط دستگاه تقطیر در خال قیف جدا

تغلـیظ شـده،    چگـالی عصـاره   از تعیین تغلیظ شد، پس
 درصـد  10و درصـد  5 ،درصـد  2پمادهایی با غلظت هاي 

وزنــی در پایــه اسرین(ســاخت انســتیتو پاســتور  -وزنــی
 )6،7.(ایران)، تهیه گردید

 حیوانات آزمایشگاهی:)3
مـاده   خرگوش نر و راس 36 حیوان مورد آزمایش،

کیلـوگرم بـوده،    2/1 -06/2وزنی نیوزلندي در محدوده
ــات   ــر و نگهــداري حیوان ــات، تکثی کــه از مرکــز تحقیق
آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندي شـاپور اهـواز   
 تهیه شدند. حیوانـات در همـین مرکـز در قفـس هـاي     

 12سـاعت روشـنایی،    12جداگانه با شرایط  آلومینیومی
ــاي   ــاریکی و دم ــاعت ت ــانتیگراد و  23±2س ــه س درج

ــ ــذاي   درصــد 45-55ت رطوب ــا غ ــداري شــده و ب نگه
تازه، هویج و  فشرده(ساخت کارخانه شوشتر)، سبزیجات

بـدون محـدودیت تغذیـه شـدند.      آب لوله کشـی شـهر  
ــات ــه حیوان ــاهد،   6 ب ــایی: ش ــش ت ــروه ش ــرو گ ه گ

(شـاهد  درصـد  1گروه فنـی تـوئین    اسرین(شاهد منفی)،
ــت)، ــنه داري  مثبــ ــد 2تشــ ــایش درصــ  5 )،1(آزمــ

 ) تقسیم شدند.3(آزمایش درصد 10و  )2(آزمایش درصد
 و درمان آن ) روش ایجاد زخم4

 وcross  محل ایجاد زخم، طبق روش
)، پهلوي حیوان نزدیک ستون فقرات 1995همکارانش(

). ابتدا موهاي محل مورد نظر با 8(،در نظر گرفته شد
آن  سپس کامال تراشیده شدند، پس از قیچی کوتاه و

پس  استاندارد قرارداده شده ووضعیت خمیده  حیوان در
از ضد عفونی محل، در حالی که پوست با کشش ساده، 

لن بود، با کمک یک شاب بین انگشتان نگه داشته شده
روي پوست ترسیم  mm20×20ابعاد  مربعی با فلزي،

ناحیه ترسیم شده،  گردید. پس از بی حسی موضعی
از  استفاده تاالیه فاشیا با از پوست کاملی ضخامت

). بالفاصله پس از 8،9(،برداشته شد جراحی اقويچ
ا سرم فیزیولوژي ـــب ایجاد زخم، محل مورد نظر
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بندي انجام  براساس طبقه شست و شو داده شده و
پانسمان شد.  هر گروه با ماده مورد نظر شده، زخم

از اسرین، در گروه  منفی که در گروه شاهد بدین ترتیب
 1 توئینفنی  اسرین محتوي شاهد مثبت از

در گروه هاي  پخش)، دارو (ساخت شرکتدرصد
آزمایش نیز به ترتیب غلظت هاي متفاوت اسرین 

 و درصد 5 ،دــدرص 2نه داري ـــاره تشـــمحتوي عص
بسته شدن کامل  گردید. این کار تا استفاده درصد 10

بار ادامه  ساعت یک12اپیدرم هر  و تشکیل مجدد زخم
 )9،10.(یافت

سـاعت   24 ساحت زخـم نیـز هـر   م این بر عالوه
شد. بـراي ایـن   ي بار تا بهبود کامل زخم اندازه گیر یک

وضعیت خمیده استاندارد قرارداده و بـا   در کار، حیوان را
 شفاف، محیط زخم ترسیم و بـا اسـتفاده از   کمک کاغذ
 متري مساحت زخـم محاسـبه شـد. خطـاي     کاغذ میلی

ـ  و بار انـدازه گیـري   3 با اندازه گیري  آوردن دسـت ه ب
 روز زخم در وسعت ).8،9(،رسید ها به حداقل آن معدل

 وسـعت  و گرفته شد نظر درصد در 100 عنوان به اول
 اول روز در هـا  آن مسـاحت  بـا  بعـد  روزهاي زخم در

 )10،11.(مقایسه گردید
به منظور بررسی آمـاري نتـایج، درصـد بهبـودي     
زخم گروه هاي مختلف طی تمـام روزهـاي درمـان بـر     

ــو ــاس آزم ــا  Tukeyو  one way ANOVAن اس ب
 یکدیگر مقایسه شدند.

 ) مطالعات بافت شناسی:5
بررسی هاي بافـت شناسـی از روش رنـگ     جهت

 آمیزي هماتوکسیلین و ائوزین استفاده شد. بدین ترتیـب 
 روزهـاي  کامـل پوسـت در   ضخامت از هایی نمونه که

از یک حیـوان اضـافی کـه در هـر      و پایان درمان هفتم
طالعه بافت شناسـی در نظـر گرفتـه شـده     گروه براي م

  و ـش شست و از ها پس ). نمونه7(،بودند، برداشته شدند

ــوژي  ــرم فیزیول ــا س ــالین  در ب ــول فرم ــد 10محل  درص
مراحـل آب   گذرانـدن  از ثابـت شـده، پـس    نگهداري و

 تا مطلـق، بـا   60با غلظت هاي صعودي  الکل گیري در
الـب گیـري   با پارافین ق و شفاف شده از گزیلل استفاده

از بافت ها تهیـه و بـا    میکرونی 5شدند. ضخامت هاي 
ــداول  ــزي و  H&Eروش مت ــگ آمی ــت در رن ــا  نهای ب

 )12،13.(مطالعه شدند نوري میکروسکوپ
 پژوهش یافته هاي

ه کننـد  منفی(دریافت شاهد و شاهد در گروه هاي
 و بـین د طـول کشـی   روز 21 بهبود زخم حیوان اسرین)،

گروه اختالف آمـاري معنـی دار    زمان التیام زخم این دو
وجود نداشت اما این گروه ها با تمامی گروه هاي تحت 

 )داشتند.>P./.5درمان اختالف آماري (
زخم پوستی در خرگوش هاي درمان شده با پمـاد  

روز بهبود یافت  17، پس از گذشت  درصد 1فنی توئین 
و  اسـرین  بـا  با گروه درمـان شـده   درماني ابتدا که از
 می باشد.)>P./.1اختالف آماري معنی دار( رايدا شاهد

گروه هاي آزمـایش دریافـت    زخم در کامل بهبود
 درصـد  10و درصـد  5 ،درصد 2کننده عصاره تشنه داري 

سـه   هـر  گرفـت و  صورت روز 16و18،17 در به ترتیب
اسرین  با درمان شده و شاهد هاي گروه این گروه ها با

). بـین گـروه   >P./.5داشـتند( ر اختالف آماري معنـی دا 
و گروه هـاي   درصد 5ي با عصاره تشنه دار درمان شده
و  درصـد  2 اره تشنه داريــــو عص درصد 1فنی توئین 

داري مشــاهده  اخــتالف آمــاري معنــی دــــــدرص 10
ـــنگ ـــردید. همچنیــــ ــروه  ــــ ــام در گ ــان التی ن زم

 10ه داري ـــــــاره تشنــــــنده عصــــــدریافــت کن
ــد ــروه  درص ــا گ ــدد 2 ب ــی    رص ــاري معن ــتالف آم اخ

عصاره تشنه داري و  درصد 5 )و با گروه هاي>P./.5دار(
 ی دارــاختالف آماري معن دــــدرص 1وئین ـــــفنی ت

  )1 (نمودارشماره.نداشت
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10% 5% 2% Phenytoin Eucerin Control
گروه

وز
ر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 میانگین مدت زمان ترمیم در گروه هاي مختلف. 1نمودارشماره 

  
فـت شناسـی   مطالعـه با  از آمده دسته ب نتایج در

 هـاي پوسـتی   هفـتم، در نمونـه   روز ها در ونهـــــنم
اسـرین اپیـدرم    بـا  و گـروه درمـان شـده    درمـان  بدون

بـه همـراه نکـروز     مـــــــ ده نمـی شـود، زخ  ـــــ دی
 مدر اب درــــــ اهده شـده و خـونریزي و الته  ــــ مش

  )1 (تصویرشماره.است مشهود
  
  
  
  

                                                                 
                                                               

     
  
  
  
 

  ) H&E× 25نمونه پوست گروه شاهد در روز هفتم درمان( بزرگنمایی .1شماره  تصویر
 Pزخم :            :Cپرخونی

 
 

 ا فنی توئینـــب درمان شده هاي اپیدرم در نمونه
شـده. بافـت همبنـدي     تشکیل کم خامتبا ض درصد 1

ده ــــ زیرین تشکیل شده اما ضـمائم پوسـتی در آن دی  

نمی شود. در ناحیه درم خـونریزي، پرخـونی و واکـنش    
التهابی دیده می شود. تکثیر سلول هاي فیبروبالسـت و  

  )2.(تصویرشمارهاست رسوب کالژن مشهود
  

 
 
  
  

 
 

 
 
  
  

  ) H&E× 25در روز هفتم درمان ( بزرگنمایی درصد 1ئیننمونه پوست گروه فنی تو .2تصویر شماره
   :E اپیدرم                    CO کالژن :
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 درصـد  2بـا عصـاره    درمان شـده  تصاویر پوستی
تشنه داري، موید تکثیر سلول هـاي اپیـدرمی در کنـاره    
زخم به همراه واکنش التهابی و تشکیل مختصـر نسـج   

اسـت. در   بـوده  زرمــــ و گلبـول هـاي ق   گرانوالسیون
 دــــ درص 5باعصـاره   پوستی درمان شـده  هاي نمونه

بـود،   اپیدرم درحـال تشـکیل شـدن    زـــنی تشنه داري
قابـل   رشته هاي کالژن و فیبروبالست ها در عمق درم

روز دیـده  ـــــ بوده و مقدار کمی التهـاب و نک  مشاهده
درمـان   هـاي  در نمونـه  حالی است که در این. می شد

 بـر تشـکیل   تشنه داري عالوه درصد 10 با عصاره شده
ــا ـــدرم، سل درم وـپی ــايــــ ــت ول ه و  فیبروبالس

راوان مشـاهده مـی شـود.    ـــــ ه هاي کالژن فـــرشت
ـ الته سلول هـاي  ابی بـه تعـداد کـم قابـل مشـاهده      ـــ

  )3.(تصویرشمارهاست
  
  
 

 
 
 

      
  
  
 

  ) H&E× 40تم درمان(بزرگنماییهف در روز درصد 10نمونه پوست گروه تشنه داري . 3 تصویر شماره
 :S  دلمه

  
هاي پوسـتی گـروه    نمونه در روز پایان درمان، در

ه کـ  آن بـا  و گروه دریافت کننـده اسـرین   درمان نشده
ـ اپیدرم مشاهده می شود اما ضمائم پوسـتی مش  اهده ـــ

که در گروه درمان شده با عصاره  نمی شوند در صورتی
رم همـراه ضـمائم   اپیـد  از ، قسـمتی درصد 2 تشنه داري

 وستی درـــــ ضـمائم پ  بـدون  دیگر و قسمتی پوستی
افت ـــ دري پرخـونی در ب ــــــ می شـود و ق  دیده درم

 درصـد  10 و 5 هاي ونهــــابل رویت است. در نمـــق
ـ ــــعص طـور کامـل تشـکیل    ه اره تشنه داري اپیدرم ب

ولیکول مو و غدد سباسـه تکامـل یافتـه،    ـــده، فــــش
ی شود. رگ ــــاهده نمـــاب مشــالته ونی وــــپرخ

و رشـته هـاي    روبالستــــ راه فیبــــ ونی به همـــخ
ــالژن فــراوان در  ابل ـــــق درصــد 10 ونهــــــنم ک

  ت.اس اهدهــمش
  
 گیري و نتیجه بحث
التهاب، تکثیـر   مختلف مراحل زخم داراي ترمیم 

 از مراحـل  هـا خـود   این از هرکدام که است و بازسازي
 بـاهم  هـا  آن اي از پاره تشکیل شده که يدیگر متعدد

 تفکیـک  قابـل  از هـم  راحتـی  بـه  و تـداخل داشـته  
هرکـدام از مراحـل    کمی و کیفـی  ). لذا بهبود3(،نیستند

 عوارض زخم وکاهش ترمیم تسریع به منجر تواند می
شود. پس از بررسی و جسـتجوهاي فـراوان    آن ناشی از

نه داري و در منابع مختلف علمی در رابطه بـا گیـاه تشـ   
در  زخم و یا التهاب پوست مطالعه اي یافت نشـد. تنهـا  

عباسی و همکاران اثر عصاره تشنه داري را  1383سال 
ــودوموناس   ــوس و س ــتاف اورئ ــاي اس ــاکتري ه روي ب

    هــاسپرژیلوس در محیط آزمایشگاهی بررسی کرده و ب

  
ـ اثر ضد باکتریایی آن که مع ادین اسـت  ـــــ ادل بتــــ

 )14.(پی بردند
انجـام شـده    در این پژوهش طبـق بررسـی هـاي   

چنین نتیجه گیري شد که مدت زمـان تـرمیم زخـم در    
ده اسـرین  ــــ گروه هاي بـدون درمـان و دریافـت کنن   

و عصـاره   درصـد  1 تر و در گـروه فنـی تـوئین    طوالنی
 امیـــ تم تـر بـوده و   از بقیه کوتاه درصد 1تشنه داري 

ه دریافـت کننـده   بدون درمان و گرو گروه ها با دو گروه
این اخـتالف   اند. اسرین اختالف آماري معنی دار داشته

 وضـوح  نیـز بـه   شناسی بافت میکروسکوپی در تصاویر
 بود. مشخص

  رمیم با ـدن طول دوره توابه بـــــود مشــبا وج
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 ،درصد 10عصاره تشنه داري و درصد 1 فنی توئین
کـه   نتایج هیستوپاتولوژي در روز هفتم درمان نشـان داد 

ه میزان التهاب و خونریزي در گروه درمان شده با عصـار 
نسبت به گروه درمان شده با فنـی   درصد 10تشنه داري 

کمتر بوده و تراکم رشته هـاي کـالژن و    درصد 1توئین 
فیبروبالست هاي آن بیشتر بود. در روز پایان درمان نیز 

ده بـا  ـرگ زایی و موزایی به وضوح در گروه درمـان شـ  
نسبت به گروه فنی تـوئین   درصد 10شنه داري عصاره ت

 بیشتر بود. درصد 1
لذا با جمـع بنـدي اطالعـات فـوق، در روز هفـتم      

گـروه   درمان و همچنین در روز پایان درمان که در چهار
فوق اپیدرم تشکیل شـده و بافـت گرانوالسـیون کامـل     
گشته، وجود رسوب بیشتر رشته هـاي کـالژن و تـراکم    
باالتر فیبروبالست ها و فولیکول هاي مـو و رگ هـاي   

 درصـد  10خونی در گروه درمان شده با پماد تشنه داري 
ـ   روه درــــــ رمیم در ایـن گ ـو کمتر بودن طول دوره ت

موجـب تـرمیم    درصـد  10تشـنه داي  می یابیم که پماد 
هاي درمانی شـده   تر و بهتر نسبت به دیگر گروه سریع

 است. 
طبق بررسی هـاي انجـام شـده توسـط محققـین      

متفـاوت از دیگـر گونـه هـاي      مـواد  مختلف و استخراج
اسکروفوالریا احتمال می رود که با توجـه بـه مشـترك    

در  بودن بسیاري از این ترکیبات در گونه هـاي پراکنـده  
سراسر دنیا، حداقل برخی از این ترکیبات در تشنه داري 
موجود باشند. لذا ممکن اسـت کـه مـوثرتر بـودن گیـاه      
تشنه داري در رونـد تـرمیم بـه خـاطر وجـود ترکیبـات       

دوئیدي در قسـمت هـاي مختلـف    ــــگلیکوزیدي ایری
، E٢این گیاه باشد که بـا مهـار تولیـد پروسـتاگالندین     

، (٤-IL , ١α , IL٢-IL)لــفاینترلـوکین هـاي مخت  
  فاکتور  

نکروز دهنده تومورگاما و اینترفرون باعث کـاهش ادم و  
ـ ارتشاح سلولی و کاهش تکثیـر لنفوسی   Tت هـاي  ــــ

عـالوه بـر ایـن بـا افـزایش رشـد       . )15،16(،می شـوند 
فیبروبالست ها زمینه را براي ترشح بیشتر کـالژن و در  

 )17.(یندتر زخم فراهم می نما نتیجه ترمیم سریع
عالوه بر این وجود گلیکوترپنوئیدهاي متفـاوت در  
دیگر گونه هاي اسکروفوالریا کـه باعـث کـاهش ادم و    
توقف ارتشاح سلولی می شوند و خاصیت ضـد التهـابی   

کوزیدهاي ــــــن وجــود گلیــــــو همچنی .)18(،دارنــد
فنیل پروپانوئید کـه مهارکننـده فعالیـت ماکروفـاژ و در     

د واسطه هاي شیمیایی التهابی و نهایتـاً  نتیجه مهار تولی
و وجــود اســیدهاي  .)19(،کــاهش التهــاب مــی شــوند

اکتریایی در برخـی  ـــ ت ضـد ب ــــ ک با خاصیـــفنولی
دلیل دیگري براي موثر بـودن ایـن گیـاه     .)20(،گونه ها

بـا ایـن حـال     در التیام زخم هـاي پوسـتی مـی باشـد.    
ایی بـوده  دابتهنوز در مراحل  تحقیقات در مورد این گیاه

وصیه ـــ مصـرف گسـترده آن در منطقـه ت    با توجه به و
هـا،   دیگـر زخـم   آن بـر التهـاب، انـواع    شـود اثـر   می

 آن بر رشد فیبروبالست هـا  همچنین اثر سوختگی ها و
نیز بررسی و مواد موثره موجود در این گیاه جداسـازي و  

 شناسایی گردد.
  سپاسگزاري

علـوم   توسـط دانشـگاه   زینه ایـن تحقیـق  ــــه
 همکـاري  نهایـت از  تامین شده است. در ایالم پزشکی
کارکنـان   و معاونت، یـــــآموزش رمــــمحت مدیریت
 ایالم، دکتـر  علوم پزشکی گاهــــدانش پژوهشی محترم

ــروزان ـــحسی ف ــر، نیـــــ ـــشب دکت  و مــوثقی نمــ
ـ ــــق تشـکر و  صـمیمانه  لطیفی دســــمهن ی ـدردان
  شود. می
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Abstract 
  
Introduction: Scrophularia striata which 
grows in Ilam province is used as a 
traditional medicine for treatment of 
diseases for years. Medical properties of 
this plant have not been documented yet. 
For this reason, a study was performed on 
this plant In study, the healing effects of 
Scrophularia striata extract was investigated 
on open skin wound of rabbit. 
 
Materials & Methods: All parts of the 
plant were collected and dried. 
Hydroalcoholic extract of Scrophularia 
striata was prepared by maceration method. 
36 males and female Newzeland rabbits 
weighing 1,2-2,06 kg were used during the 
study. Method of Cross et al. was used to 
make full thickness wound (20x20) in left 
flank of the animals. They were divided 
into 6 groups: the first group was left 
without treatment, the second was treated 
with Eucerin, in third group Phenytoin 
cream 1% was used and in the other groups, 
different concentrations of  hydroalcoholic 
extract of  Scrophularia striata(2%, 5%, 
10%w/w) in Eucerin base were administrated 
2 times daily. The areas of wounds were 
measured daily and healing percentage 
during all the days was compared with one 

wat ANOVA and Turkey. For 
histopathological studies, some biopsies 
were taken on the 7th and the last day. 
 
Findings: In no treatment and Eucerin 
groups, the healing was completed in 21 
days. In Phenytoin %1group, the healing 
time was 16 days and in Scrophularia striata 
groups of 2%, 5% and 10% the complete 
wound closure was observed in 18, 17 and 16 
days respectively. 
 
Conclusion: There was a significant 
difference between all the treated, and 
control and Eucerin groups, but statistical 
and histological studies showed that the 
best healing effect was from Scrophularia 
striata 10% extract. However, considering 
histological examinations and macroscopic 
observations, it can be suggested that 
Scrophularia striata extract may stimulate 
collagen synthesis, faster wound 
contraction, angiogenesis, vessel dilatation 
and decrease of inflammation, bleeding and 
edema. 
 
Keywords: wound healing, hydroalcoholic 
extract, Scrophularia striata, rabbit, skin   
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