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 چکیده
محسوب هاي بدن یکی از مشکالت امروزه جامعه پزشکی  گسیختگی قسمتی از بافت به مفهومزخم  :مقدمه

تحقیق به  ، انجامبنابراین .گردد می منجرهاي متنوع در هزاران نفر  اد زخمرانندگی به ایج حوادثهر سال،  .می شود
 به عنوان افرادبرخوردار است. گیاه یونجه توسط بعضی  ویژه منظور یافتن راهی براي بهبود سریع زخم از اهمیتی

سب، تاثیر عصاره یونجه در این تحقیق با هدف یافتن دارویی منا از این رو،شود.  التیام بخش زخم استفاده می داروي
 . دادیممورد بررسی قرار  را بر التیام زخم در مدل حیوانی

تیغ بیستوري زخمی به طول  از موش با استفاده 35در این مطالعه بر روي قسمت پشت  :مواد و روش ها
با عصاره خام سپس این موش ها به پنج گروه هفت تایی تقسیم شدند. گروه اول و سوم  .متر ایجاد گردید یک سانتی

خشک شده یونجه درمان شدند. گروه پنجم به عنوان گروه شاهد فقط   آبی یونجه تازه و گروه دوم و چهارم با عصاره
بهبودي زخم با اندازه گیري طول زخم و هم چنین سرعت بهبودي مورد ارزیابی قرار  کردند.سرم فیزیولوژي دریافت 

 گرفت.
هایی که عصاره تازه یونجه دریافت کرده بودند کمتر از  هدر گرو میانگین طول زخم :یافته هاي پژوهش

هر چند این اختالف از نظر آماري معنی دار نبود. هم چنین سرعت رشد در  ،میانگین طول زخم در گروه شاهد بود
ا مخصوصا ه تر از سایر گروه بودند به طور قابل مالحظه اي سریع کردهگروهی که چند بار عصاره تازه یونجه دریافت 

 گروه شاهد بود.
د تحقیقات بیشتري در این مورد انجام شو سی پیشنهاد میرنتایج این بر هبا توجه ب نتیجه گیري:بحث و 

 .گیرد
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  مقدمه 
امروزه حوادث رانندگی در کشور ما از شیوع باالیی 

هاي  این حوادث به ایجاد زخم ر سال،هبرخوردار است. 
 ،عالوه بر این گردد. میمنجر متنوع در هزاران نفر 

بستري شدن طوالنی مدت در بیمارستان موجب ایجاد 
گردد. با توجه به  زخم هاي بستر در هزاران بیمار می

یافتن راهی براي بهبود سریع  ،باالي این عارضه آمار
در راستاي یافتن  .زخم از اهمیت زیادي برخوردار است

سی تاثیر ربر زخم، يدرمانی مناسب و سریع براي بهبود
گیاهان دارویی بر روي بهبود زخم در مطالعات مختلف 

. نتایج این تحقیقات مبین قرار گرفته است مطالعهمورد 
ود زخم بوده ـــتاثیر این گیاهان دارویی بر بهب

 ) بیشترMedicago sativaگیاه یونجه(). 1-6،(است
معموال به و در نواحی کوهستانی و سردسیر  وجود دارد 

یونجه  از نظر طب قدیم ایران، .روید صورت خودرو می
که  و براي کسانیاج آهن دارد دو برابر اسفن گرم است،

به کم خونی مبتال هستند مفید است. عوارض کمبود 
تاثیر این  رود. ث با خوردن یونجه از بین می ویتامین

اما در  .)7،(ده شده استدیابت نشان دا گیاه بر درمان
بی ثبت لمطتاکنون بر بهبود زخم آن مورد تاثیر 

  نگردیده است.
ی جدید براي تسریع یبا توجه به اهمیت یافتن دارو

با توجه به اینکه به طور سنتی شیره  در التیام زخم و
 گردیده استفاده میاه یونجه سیاه در التیام زخم تازه گی

این گیاه بر بهبود زخم در  طالعه تاثیردر این م ،است
  مورد برسی قرار گرفته است.  مدل حیوانی

  مواد و روش ها
 که اي است مطالعه ي مداخله نوعیاین بررسی 

موش هاي آزمایشگاهی  آن جمعیت مورد مطالعه 
outbred در هر  .بودند یتو رازي کرج)ت(انسماده سوري

قرار  مورد آزمایش موش 35موش و جمعا  7گروه 
در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم  گرفت.

ها با  پشت موشناحیه  ابتدا مويپزشکی شهرکرد 
 اده از اتر در داخلـــچیده شد و سپس با استف قیچی

 با استفاده از. بیهوش شدند تور به طور موقتدسی کا
 تیغ بیستوري یک زخم سطحی به طول یک سانتی متر

ایجاد  ،کرد ها را درگیر می آن که فقط ناحیه ي درم
ي داخل یک گروه که در موش ها براي شناسایی .شد

براي  قلم مو و رنگیک قفس نگهداري می شدند از 
هاي مورد  موش ،نهایتا عالمت گذاري استفاده شد.

  پنج گروه به شرح ذیل تقسیم شدند: به زمایشآ
 خام هر دو روز یک بار پنجتازه  درمان با عصاره :1گروه
  مرتبه
درمان با عصاره آبی هر دو روز یک بار پنج  :2گروه
  مرتبه
  خام فقط یک بار تازه درمان با عصاره :3گروه
  درمان با عصاره آبی فقط یک بار: 4گروه
سرم  ،به عنوان گروه شاهد به جاي عصاره گیاه: 5گروه

  نمودند. فیزیولوژي دریافت
ار عصاره مورد یک و سه هر دو روز یک بگروه 

یک دفعه با عصاره مربوطه فقط   4 و 2ر و گروه نظ
بار در محل  گروه کنترل نیز فقط یک .درمان شدند

در مورد تمام  کردند.زخم سرم فیزیولوژي دریافت 
کرولیتر از عصاره مربوطه با استفاده از می 50 ،ها موش

سمپلر در محل زخم ریخته می شد و تمام طول زخم 
  گردید. یبا آن آغشته م
هر دو روز یک بار توسط کولیس  ها خمطول ز

 5که در مجموع اندازه گیري، و نتایج آن ثبت می شد 
تقریبا تمام روز  10مرتبه این کار تکرار شد و بعد از 

تعداد  ،عالوه بر این .داشتند موش ها بهبودي کامل
  گردید. بهبود یافته در هر روز ثبت می هاي موش

یاه که به گیاه یونجه س روش ساخت عصاره آبی:
هاي آن  کند جمع آوري و برگ صورت خودرو رشد می

گرم از  20از ساقه جدا و در سایه خشکانده شد. سپس 
ب مقطر آ میلی لیتر 200با  پودر برگ هاي خشکیده

مخلوط گردید. بعد از دو روز با استفاده از کاغذ صافی 
 54دست آمده در دماي ه مخلوط صاف شده و عصاره ب

ن تبخیر گردد. پودر آد نگهداري تا آب درجه سانتیگرا
لیتر  میلی 8/5گرم وزن داشت با  9/2مانده که  باقی

آب مقطر مخلوط و به عنوان عصاره آبی مورد استفاده 
قرار گرفت. در طول درمان این عصاره در یخچال 

  نگهداري شد.
گیاه یونجه سیاه به  روش ساخت عصاره ي خام:
 ته شد تهیه گردید.روشی که در مورد عصاره آبی گف

سپس برگ ها با هاون برقی کامال خورد شده و مخلوط  
از دو الیه گاز استریل گذرانده شد و عصاره خام مورد 
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این عصاره در  ،نظر جمع آوري گردید. در طول درمان
مالك بهبودي زخم در این  یخچال نگهداري شد.

ت به دست تمام اطالعا ،در پایان .م بودطول زخ تحقیق
مورد تجزیه و  spssنرم افزار  ه از این تحقیق بامدآ

که توزیع طول زخم  با توجه به این تحلیل قرار گرفت.
در گروه هاي مورد مطالعه نرمال نبود از آزمون 
 ناپارامتري کروستال والیس براي مقایسه بین گروه ها

  استفاده شد. 
  یافته هاي پژوهش

به ربوط ــمیانگین و انحراف معیار اطالعات م
اندازه گیري طول زخم در روز هاي دوم، چهارم، ششم، 
هشتم و دهم بعد از شروع درمان زخم موش هاي مورد 

در  آزمایش با عصاره هاي آبی و خام گیاه یونجه سیاه
مطابق آنچه در قسمت  گروهاي مختلف مورد آزمایش

محاسبه گردید که جزئیات آن در  ،روش گفته شد
در مورد سرعت  ه است.ارائه گردید 1جدول شماره 

زخم یک  بهبودي دو روز پس از استفاده از عصاره خام،
زخم دو موش  موش بهبود پیدا کرد و پس از چهار روز،

این در حالی است که در این مدت زخم  .بهبود پیدا کرد
نیافت. تعداد موش ي موش هاي گروه شاهد بهبود 

مان روز پس از شروع در 10و  8، 6هاي بهبود یافته در 
 در حالی ،موش بود 5و  4، 3با عصاره خام به ترتیب 

 5 و 3، 2که در گروه شاهد در این زمان ها به ترتیب 
  موش بهبود یافته بودند.

  
  

هاي داراي زخم درمان شده با عصاره خام هر دو روز یک بار  متر) در موش میانگین و انحراف معیار طول زخم(میلی. 1جدول 
خام فقط براي یک بار(گروه سوم)، عصاره  )، با عصاره آبی هر دو روز یک بار پنج مرتبه(گروه دوم)، با عصارهپنج مرتبه(گروه اول

  آبی فقط یک بار(گروه چهارم) و  سرم فیزیولوژي(گروه پنجم)،  دو، چهار، شش، هشت و  ده روز بعد از شروع درمان
  

  مرحله        
  گروه

  روز 10  روز 8  روز 6  روز 4  روز 2

  ١٫٦٠±١٫٢٨  ٣٫٠٢±٣٫١٤  ٣٫٧٨±٤٫٠٠  ٣٫٨٠±٥٫٢١  ٣٫٥٤±٧٫٣٥  ولا
١٫٣±٨٫٥٠  دوم

٨  
١٫٢±٨٫٢٨
٥  

٢٫٩±٦٫٤٢
٩  

٣٫٢±٤٫٥٧
٥  

٢٫٦±١٫٥٧
٩  

٠٫٧±٩٫٠٠  سوم
٦  

٠٫٨±٧٫٨٥
٩  

٣٫٨±٥٫٢٨
١  

٤٫٠±٣٫٠٠
٤  

٣٫١±١٫٧١
٤  

٠٫٧±٩٫٤٢  چهارم
٨  

١٫٣±٧٫٢٨
٨  

١٫٩±٥٫٥٧
٠  

٣٫١±٤٫٢١
٣  

٢٫١±٢٫١٤
٩  

٠٫٩±٨٫٥٧  پنجم
٧  

١٫٢±٨٫٠٧
٣  

٣٫٣±٤٫٨٥
٨  

٣٫٢±٣٫٢٨
٥  

٢٫٧±٢٫٠٠
٦  

  p(  42/0  17/0  53/0  85/0  93/0میزان معنی داري(
  
  و نتیجه گیري بحث
بر اساس  ،1با توجه به میزان معنی داري جدول  

آزمون ناپارامتري کروستال والیس هیچ اختالفی بین 
در هر پنج مرحله مطالعه دیده طول زخم در گروه ها 

اثر معنی داري بر  گیاه یونجه سیاه ، نتیجه این کهنشد
  روي بهبود زخم سطحی در مدل حیوانی نداشته است.

تاثیر اسانس  1386درودگر و همکاران در سال 
گیاه درمنه را بر بهبود زخم حاصل از لیشمانیا ماژور در 

ها نشان دادند که  آن موش مورد بررسی قرار دادند.
 روز، 30 از بهبودي کامل زخم با درمان گیاه درمنه بعد

حیدري و همکاران در  هم چنین .)8(،اصل نگردیدح

اثر ضد دردي عصاره متانولی گیاه ترخون را  1381سال 
   رفـمقدار مصمورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که 

  
م ـــیام زخــــالتدر رات ــمنفرد این عصاره فاقد اث

با نتایج حاصل از  ها رسیراین ب تایجن ).9(،می باشد
در مطالعات  از طرف دیگرخوانی دارد.  مطالعه ما هم

زیادي تاثیر دارو هاي گیاهی روي بهبود زخم نشان 
  گردد.   اشاره می ها آن است که به چند مورد اده شدهد

تاثیر  1383جهانشاهی و همکاران در سال  
ترکیب بلوط و بادر نجبویه در کنترل زخم هاي آفتی 

ها  آن د.مورد بررسی قرار دادنرا مینور مخاط دهان 
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ور ــنشان دادند که استفاده از ترکیب فوق به ط
موثر بوده این بیماري موفقیت آمیزي در درمان 

اثر  1380اران در سال ـــ). حیدري و همک10(،است
ضد دردي و زخم زایی عصاره متانولی گل بابونه را 

ها به این نتیجه رسیدند که  آن مورد بررسی قرار دادند.
بابونه از طریق سیستم اپیوئیدي  اثر ضد دردي عصاره

اعمال نمی شود و احتماال ناشی از تاثیر بر فرایند هاي 
ژل اثر  1383ال ــآویژگان در س ).11(،التهابی است

وئه ورا را بر زخم هاي مزمن بستر مورد بررسی قرار لآ
داد و نشان داد که ژل آلوئه ورا در کیفیت و سرعت 

بسیار موثرتر و کم  ،نسبت به درمان رایج بهبود زخم،
  )12(.هزینه تر است

 ،در این تحقیقیکی از محدودیت ها و مشکالت  
زه گیري طول زخم به عنوان معیار سنجش انتخاب اندا

ه به مشاهدات ما زخم یک ـــبهبودي بود. با توج
زمان  متر زخم هم متري در طول یک سانتی سانتی

می ته از طول آن کمتر کاسکرد و  دا میــــبهبود پی
محاسبه سرعت بهبودي زخم معیار  شد. از این رو،

اندازه گیري طول زخم براي  ت بهــــنسب بهتري
رسی متون هم ردر ب باشد. تعیین میزان بهبودي می

ابهی در مورد تاثیر گیاه یونجه ــــاي مشه هیچ مطالع
 هوجه بـــبا ت .افت نگردیدــــــسیاه بر بهبود زخم ی

ر در این ــــوهش هاي بیشتژپمحدودیت هاي فوق 
رسی احتمال تاثیر رنتایج این ب گردد. زمینه توصیه می

اما  ،کند ونجه بر بهبود زخم را مطرح میـــــگیاه ی
هاد ــــی پیشنــــیابی به نتایج قطع تــــبراي دس

ن مورد ــــردد تحقیقات بیشتري در ایـــــگ می
  انجام شود.
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Abstract 

 
Introduction: Wound which is destruction 
of tissue is now considered a main problem 
in medicine. Road traffic accidents cause 
thousands of wound cases each year. 
Therefore, investigation in finding new 
curative approaches for wound healing is 
very important. According to Iranian 
traditional medicine, Medicago sativa was 
used as wound healer by different people. 
In this research, to find a new curative 
approach, the effects of this plant on wound 
healing has been investigated.  

 
Materials & Methods: In this 
interventional investigation, using a sharp 
knife, a 1cm length wound was made on the 
back of each of the 35 mice. Then, the mice 
were randomly classified in to 5 groups. 
Group1 and 3 were treated with raw fresh 
extract of Medicago sativa and groups 2 and 

4 with dried watery extract of the plant. 
Group5 was treated with saline as control 
group. 
 
Findings: The mean of wound size in 
groups treated with fresh raw extract of the 
plant was smaller than that of the control 
group. However, the difference was not 
statistically significant.  Also, healing 
duration in the group treated with fresh raw 
extract for five days was considerably better 
compared with that of the control group.  
 
Discussion & Conclusion: More 
investigations are recommended to get a 
stronger result about curative effects of 
Medicago sativa. 
 
Keywords: Medicago sativa wound 
healing, mice 
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