
 
 

٤٦٧ 

  مقاله پژوهشي 

  و آبي جودوسر بر ترميم زخم و التهابات پوستي الکلي يها عصارهاثر 
  

  ، ٦عباسعلي وفايي، ٥علي خالقيان، ٤مهدي طاهريان، ٣مهدي صفاري، ٢نسرين جهانجو، ١*حسين نظري

 ٩محمدي ابوالفضل، ٨هادي امرالهي، ٧احمدرضا بندگي

 

  19/07/90رش یخ پذیتار 11/06/90: تیافدریخ تار

 

 چکيده
رواج  بـه شـدت  اگر چه در نيم قرن گذشته استفاده از داروهاي شيميايي  .اي جز توسل به گياهان نداشته است انسان در تمام ادوار چاره :ينه و هدفزمش يپ

 ياساس و حت يعيطب يداروها يان متماديسال ين طيبنابرا .بر زندگي انسان سبب گرايش مجدد به گياهان دارويي گرديد ها آنبار  سرعت آثار زيان يافت ولي به

 ييموش صحرا يبر رو ياه جودوسر بر زخم و التهاب پوستياثر مواد مؤثره گ يق بررسين تحقيهدف ما از ا .شوند يق درمان محسوب ميموارد تنها طر يدر برخ

  . نر بالغ است

ها  ن عصارهيترکيبات موجود در اتعداد تهيه شده و  يولي و اتانولمتان، آبي يها عصاره، ر با آب و سوکسلهيتقط يها از بذور جودوسر با دستگاه :مواد و روش کار

هـر يـک پـس از     ، کهشدند يبند ميتقس ييتا نر به پنج گروه شش ييسر موش صحرا ٣٠در اين مطالعه تجربي  .شدندن ييتعبه روش کروماتوگرافي اليه نازک 

  . بار در روز تحت درمان قرار گرفتند کيو  يصورت موضع تهيه شده به يکامل با پمادها يجاد زخم تا بهبوديا

معني داري  کاهش کنترلدرمان شده و نسبت به گروه  يتعداد روزها کاهشباعث ، از هر عصاره و استفاده آن) نياوسر(ه کرم يله پايوس با تهيه پماد به :ها يافته

   .داشت

 .شود يمدرمان  يها باعث کاهش تعداد روزها موش يزخم برش يجو دوسر بر رو يتانولمتانولي و ا، آبي يها ن بود که عصارهينتايج نشان دهنده ا :جه گيريينت

همچنين با  .مشاهده نگرديد اسکارو حتي  کلوئيداثري از  اينکهزخم شده است ضمن  يدرم و بهبوديل اپيع در تشکيها باعث تسر ن عصارهيرسد که ا يبه نظر م

  .ر نقش مهمي در ترميم داردعصاره تام جو دوس، توجه به نتايج بدست آمده

  ييموش صحراي، التهاب پوست، ترميم زخم، عصاره جودوسر :ها کليد واژه

  

  ١٣٩٠ يآذر و د، ٤٦٧-٤٧٣ ص، مپنج شماره، دومو  يستبدوره ، يهاروم يپزشکمجله 

  

  ٠٩١٢٥٣١١٨٦٥: تلفن، يسمنان، دانشکده پزشک يسمنان، دانشگاه علوم پزشک :آدرس مکاتبه

Email: hossen253@yahoo.co.uk 

  

                                                
  )سنده مسئولينو(بخش بيوشيمي ، دانشکده پزشکي، ناندانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني استان سم، مرکز آموزش جهاد کشاورزي استان سمنان ١
  مرکز آموزش جهاد کشاورزي استان سمنان ٢
  مرکز آموزش جهاد کشاورزي استان سمنان ٣
  آزمايشگاه دارو و صنايع غذايي، معاونت دارو و غذا، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني استان سمنان ٤
  بخش بيوشيمي، دانشکده پزشکي، استان سمنان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني ٥
  بخش فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني استان سمنان ٦
  بخش بيوشيمي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني استان سمنان ٧
  ميکروبيولوژيبخش ، يدانشکده پزشک، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني استان سمنان ٨
  بخش بيوشيمي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني استان سمنان ٩

  مقدمه
منظور درمان بـا تـاريخ زنـدگي     استفاده از گياهان دارويي به

گذشته اسـتفاده از   اگر چه در نيم قرن .زمان بوده است انسان هم

 سـرعت  رواج يافت ولي بـه  به شدتداروهاي شيميايي و سنتزي 

بر زنـدگي انسـان سـبب گـرايش مجـدد بـه        ها آنآثار زيان بار 

بنابراين طي ساليان متمـادي داروهـاي   . گياهان دارويي گرديد

 طبيعي به خصوص گياهان دارويي اساس و حتي در برخي 
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 و همکاران حسين نظری  ... و آبي جودوسر بر ترميم زخم الکلي يها عصارهاثر 
 

٤٦٨ 

شـوند و در همـين حـال     موارد تنها طريق درمان محسوب مي

در صنعت داروسازي مورد استفاده قـرار   ها آناوليه موجود در مواد 

امروزه گرايش جدي به مصرف گياهان دارويي بـه خـاطر    .گيرد مي

، کم بودن عوارض جانبي گوناگون ترکيبات مؤثر موجود در گياهان

جلوگيري از خـروج  ، ع وابسته به کشت گياهان داروييتوصيه صناي

ايجاد کار مفيد و خصوصاً پيشنهاد استفاده از گياهـان  ، ارز از کشور

بـه  دارويي توسط سازمان جهاني بهداشت و بسياري از داليل ديگر 

از سوي ديگر با توجه به عدم معرفي يـک داروي  ، آمده است وجود

گياهان دارويي براي ترميم زخم  مطالعه اثر، مؤثر براي درمان زخم

   ).۱، ۲، ۳(ضرورت دارد 

 .باشــد يمــاز تيــره گنـدميان   (.Avana sativa L) جودوسـر 

   ).۴، ۵ (آن است  کاهقسمت مورد استفاده گياه جودوسر بذر و 

امروزه مطالعات علمي پژوهشي زيادي در مورد خواص و اثرات 

يايي بـدن انسـان   و بيوشـيم  فيزيولـوژيکي  يها ستميساين گياه بر 

درصـد   ٧طور متوسط داراي حدود  اين گياه به .صورت گرفته است

هاي کـربن   درصد هيدرات ٦٠درصد مواد ازته و  ٥/١٣مواد چرب، 

تـا   ٥٠درصد اسيد پالمتيـک،   ١٠اسيدهاي چرب؛ حدود  .ميباشد

 .درصد اسيد لينولئيـک اسـت   ٣٠تا  ١٥درصد اسيد اولئيک و  ٦٠

دار بـا   نيتـروزن  ترکيبات، يد، اگزاليکاسيد  ،ارسنيکداراي  بعالوه

، اَوناکوزيـدها  )هـا  تـرپن  اسـتروئيدها، تـري  (هـا   غلظت باال، ساپونين

(Avenacosides) اَوناســــين ،(Avenacin) ،اينلوزيــــد اَونــــين ،

ــارتن  ــوردنين، تريگــونلين، ک ــونئين، ه ــا و  آلکالوئيــدهاي ارگوتي ه

معدني سليسـيوم،   مواد .است Eو  B1 ،B2 ،A ،C ،Dهاي  ويتامين

ترين  هاي پروتئاز و غني ز و مهارکنندهوناپتاسيم، نوعي فيبر بتاگلوک

نـين   نـام اَوه  داراي ماده آلبومينوئيدي بـه  .منبع گياهي زينک است

(Avenine)  يا لگومين(Legumine)  ٦، ٥(است.(   

، مسـکن ، مـدر، ملـين،   کننـده تقويت آن شامل  ياثرات درمان

، مقوي اعصاب، محرک و ضد عفـوني کننـده،   ها التيام دهنده زخم

تونيک و مقوي براي قلب و خون، کاهنده کلسترول خـون، پـايين   

آورنده فشار خون، مفيد در حفظ تعادل قند خون و انسولين خون، 

ضدسرطان، خاصيت آنتي بيوتيک و گونادتروپيکس، کاهش فعاليت 

، عفونـت مجـاري تنفسـي    همچنـين در درمـان  . غدد تيروئيد دارد

هـا،   ، مبارزه با اکسيد کننـده Cحساسيت و آلرژي، کمبود ويتامين 

ناراحتي جهاز هاضمه، ضداسهال، فرسايش فکري و مغزي، تحريک 

ريـزي، روماتيسـم، دپرسـيون و     سيستم اعصاب مرکـزي، ضـدخون  

و  .باشـد  استرس، تصلب شرائين، مبارزه با پيري زودرس، مفيد مـي 

کلروز و فشـار خـون بـاال بکـار     عنوان داروي کمکي در درمان اس به

شـد و   اسـتفاده مـي   تشـک جودوسـر بـراي الئـي     کاهقبالً . رود مي

 ١٦٥٢درسـال   .همچنين بـراي نـاراحتي رماتيسـمي مفيـد اسـت     

ضـماد بلغـور    کـه  ذکرکـرده  Nicholas culpeperانگليسي  پزشک

جودوسر و مقداري روغن سرخ به درمان جـرب و خـارش و جـذام    

بـر روي   سـرکه لي گرم پخته شـده آن در  ضماد خي. کند مي کمک

  .)٧-٩( دهد مي تسکينعضو، درد پهلو و قولنج را 
 -خــوابي  تنطورهــاي هوموپــايي ايــن گيــاه بــراي درمــان بــي

گيـاه بـا    کردهدم  .افسردگي و فشارهاي رواني و اعصاب مؤثر است

شـوند، مفيـد    دير خوب مي کههايي  شراب سفيد براي درمان زخم

   ).١٠-١٢(هستند 

ساله دکتر جيمز آندرسـون متخصـص غـدد     ١٢تحقيقات  در

داخلي از دانشکده پزشکي دانشگاه کنتـاکي نشـان داده شـده کـه     

 ٢٠فيبرهاي غذايي موجود در آرد جودوسر و سـبوس بـه سـرعت    

کاهـد و سـطح    را مـي  (LDL)درصد از ميزان کلسترول مضر خون 

 ).٩(هند د درصد افزايش مي ١٥را حداقل  (HDL)کلسترول مفيد 

اي در نشريه انجمن پزشکي آمريکا در بيماران ديابتي کـه   در مقاله

ــاير    ــر و سـ ــاي جودوسـ ــار از فيبرهـ ــه سرشـ ــذايي کـ ــم غـ رژيـ

هاســت ميــزان انســولين مصــرفي خــود را بــه نصــف  کربوهيــدرات

اند دارو را به  داشته تري کماند و تعدادي که مصرف انسولين  رسانده

هـا   فيبرها سرعت جذب کربوهيدرات اند، در نتيجه کلي قطع نموده

 .)١٢،١٣،٤( کننـد  را کم و از صـعود ناگهـاني قنـد جلـوگيري مـي     

همچنــين جودوســر و ســبوس آن بــراي ســهولت هضــم و حــاوي 

باشد که براي درمان سرطان روده  هاي مهارکننده پروتئاز مي آنزيم

علت ترکيبـات   مشکالت پوستي از قبيل اگزما به .بزرگ مفيد است

ــا پروســتاگالندينموجــود  هــا يــا همــان شــبه  در جودوســر کــه ب

هاي بوجود آورنده التهاب پوستي تداخل اثـر دارنـد التيـام     هورمون

هاي پزشکي  هاي باز يکي از دشواري ترميم زخم ).١٥،١٤( يابند مي

داروهاي گوناگون براي سرعت بخشيدن به ترميم زخم، چـه   .است

امل منفي در بهبـودي  از لحاظ جلوگيري از عفونت زخم که يک ع

کـار   زخم است چه از لحاظ افزايش سرعت اپي تليـاليزه شـدن، بـه   

با توجه به اين  .اند برده شده است که هر يک اثرات گوناگون داشته

هاي مختلفي روي ترميم زخـم انجـام شـده اسـت و      موارد پژوهش

انـد کـه    ها تهيـه و معرفـي شـده    صورت مرهم زخم مواد مختلفي به

صـورت ترکيـب گيـاهي و گـاهي هـم شـيميايي        واد بهاغلب اين م

عنوان يـک داروي   اند به کدام نتوانسته اند ولي تا اين زمان هيچ بوده

هاي انجام شده  که تاکنون تمام تالش از آنجاييو  مؤثر توصيه شوند

طور قطع منجر به معرفي يک گياه  براي تسريع ترميم زخم هنوز به

مطالعات خاصي برروي زخم  ينکهاضمن  دارويي مؤثر نشده است و

با مطالعاتي که در متون و تحقيقات طب  باز صورت نگرفته است و

شواهدي دال بر اثر بذر گياه  سنتي توسط محققان ثبت شده است،

هـاي تهيـه    بررسي اثـر عصـاره   ،جودوسر در ترميم زخم وجود دارد

از هـدف ايـن   پوسـتي   بـاز  شده از بذور گياه جودوسر بر روي زخم

  .شدمي با وهشژپ
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 ۱۳۹۰، آذر و دی ۵، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٤٦٩ 

  ها مواد و روش
  مواد مورد استفاده

، F254mesh60سليکاژل ، کلروفرم، پروپانول-n، اتانول، متانول

  .ستارويرت نژاد ، کتامين

تمام مواد مصرفي به جز کتامين سـاخت شـرکت مـرک بـوده     

   .تهيه شده است Alfasanکتامين نيز از شرکت  .است

  حيوانات آزمايشگاهي
نر نـژاد ويسـتار بـا     (Rat)سر رت  ۳۰ي روي اين مطالعه تجرب

تحقيقـات   مرکزگرم در  ۳۰۰تا  ۲۷۰و با وزن متوسط  يکسانسن 

سـمنان انجـام    پزشکيفيزيولوژي و بخش بيوشيمي دانشگاه علوم 

  .گرفت

قفـس بـه منظـور     ششحيوانات مورد نظر به طور تصادفي در 

 .شدندو شاهد تقسيم  کنترل، )گروه سه(گرو هاي تيماري  تشکيل

حيوانات به مدت دو هفته جهـت سـازگاري بـا    ، قبل از ايجاد زخم

ضمن دريافت آب و غـذاي   ها آن .محيط در آزمايشگاه قرار گرفتند

 ۳۰-۳۵حـرارت  ، سـاعته  ۱۲ تـاريکي در شرايط روشنايي و ، کافي

 نکـات  کليـه  .و رطوبت مناسب نگهـداري شـدند   گراد سانتيدرجه 

  . يوانات در اين مطالعه رعايت شدبا ح کارمربوط به دستورالعمل 

  :(Extraction)گيري  عصاره
از موسسه تحقيقـات تهيـه    ۱۳۸۷بذور گياه جودوسر در سال 

و بـا اسـتفاده از دسـتگاه    نهال و بذر واقع در شهرستان کرج تهيـه  

ايــن بــذور توســط  .شــد بــه حالــت نيمــه کــوب در آورده آســياب

ارزيابي و تأييـد قـرار    کارشناسان آن موسسه از نظر نوع گونه مورد

   .گرفت

   عصاره آبي) الف
 .ستفاده گرديددستگاه تقطير در آب ااز  عصاره آبيجهت تهيه 

حـل  مقطر  ليتر آب ميلي ۱۰۰۰ درگرم از بذور گياه جودوسر  ۱۰۰

بـه مـدت دو سـاعت     گـراد  سـانتي درجه  ۳۰-۴۰سپس در  .گرديد

قي مانده برروي تفاله با .حرارت داده شده و عصاره با صافي جدا شد

و مقدار پودر حـل شـده    خشک کامالدستگاه آون  کمکصافي به 

دسـتگاه   کمـک در ادامـه آب اضـافي محلـول بـه      .مشخص گرديد

تيره جهت انجـام آزمايشـات بعـدي     يها ظرفروتاري تغليظ و در 

  .اند شدهنگهداري 

  الکلي عصاره) ب
فاده اسـت دستگاه سوکسله متانلي و اتانلي از عصاره جهت تهيه 

 و ۱۰۰ بـه ترتيـب   جودوسر و اتانلي براي تهيه عصاره متانولي .شد

 شـکل اسـتوانه درآورده   گرم از بذور گياه در کاغذ صافي که بـه  ۵۰

 ۷۵ميلي ليتر متانول  ۵۰۰ .ه شدريخته و در ستون قرار داد، شده

 ۷۰ميلـي ليتـر اتـانول     ۲۵۰جهت تهيـه عصـاره متـانلي و    درصد 

 ۳۰-۴۰سـپس در   .اضـافه گرديـد  انولي جهت تهيه عصاره اتدرصد

به مدت دو ساعت با حداقل چهار سيفون حرارت  گراد سانتيدرجه 

اضـافي   الکـل در ادامـه   .با صافي جـدا شـدند   ها عصارهداده شده و 

تفاله باقي مانـده بـرروي    .تغليظ شدمحلول در دماي اتاق تبخير و 

شده در و مقدار پودر حل  خشک کامالدستگاه آون  کمکصافي به 

  .مشخص گرديد ها نمونهتمام 

  
  :(TLC)کروماتوگرافي اليه نازک 

 ها تهيه ژل سليکاژل و پليت
ــراي  ــيتعب ــداد ترکي ــه روش   و  بــاتين تع ــؤثره ب ــوا د م م

 ۵/۴۸کروماتوگرافي اليه نازک ابتدا براي تهيه ژل سليکاژل مقـدار  

 Merckسـاخت شـرکت   » F254mesh60«گـرم پـودر سـيليکاژل    

اي  سـديم را در يـک ظـرف شيشـه     کربنـات  بيگرم  ۵/۱و ) آلمان(

و مخلوط را  گرديدمقطر به آن اضافه  آبريخته و مقداري  دار درب

دقيقه تکان داده تا يک سوسپانسيون  ۴۵با دستگاه شيکر به مدت 

آب اضـافي   نپـس از خـارج کـرد   ، دمـ دسـت آ  عاري از حبـاب بـه  

اي در ابعـاد   هـا شيشـه   براي تهيه پليتسوسپانسيون آماده شده را 

» ۱۵×۵«متـر و ابعـاد    ميلـي  ۱متـر و بـه قطـر     سانتي» ۶/۷×۶/۲«

ي ژل هـا  پليـت  .متر استفاده گرديـد  ميلي دومتري و به قطر  سانتي

را به مدت يک روز در هـواي آزاد قـرار داده تـا خشـک      تهيه شده

دقيقـه در   ۲۰گـذاري بـه مـدت     لکهجهت ها را  سپس پليت .نددش

 ها آنتا رطوبت اضافي  دادهگراد در فور قرار  درجه سانتي ۸۰دماي 

   .گرفته شود

  

  هاي مورد استفاده تعيين نوع حالل
متـانولي و  ، ترکيبات موجود در عصاره آبي جهت تعيين تعداد

نازک ابتدا بـراي شناسـايي نـوع     اليهاتانولي با روش کروماتوگرافي 

 از نمونـه مـورد نظـر   ، هـاي مـورد اسـتفاده در فـاز متحـرک      حالل

در ابعـاد  ( پلـت وسـيله لولـه مـويين روي     به هايي به قطر معين لکه

قـرار   پلـت متري انتهـاي   در امتداد خطي در يک سانتي) ۶/۷×٦/٢

 .هـاي مختلـف اسـتفاده شـد     هـا و نسـبت   تانک با حـالل  .داده شد

» مقطـر  آب/پروپـانول -n«عبارتنـد از   هـا  آنهـاي   ها با نسـبت  حالل

)۳۰/۷۰ ،۲۰/۸۰ ،۴۰/۶۰ ،۵۰/۵۰، ۷۰/۳۰ ،۸۰/۲۰ ،۹۰/۱۰( ،

ــانول« ــرم/متـ ، ۷۰/۳۰، ۵۰/۵۰، ۴۰/۶۰، ۲۰/۸۰، ۳۰/۷۰(» کلروفـ

ــانول«و ) ۹۰/۱۰، ۲۰/۸۰ ــرم/ات ، ۴۰/۶۰، ۲۰/۸۰، ۳۰/۷۰(» کلروف

 .که مورد استفاده قـرار گرفتنـد  ) ۹۰/۱۰، ۲۰/۸۰، ۷۰/۳۰، ۵۰/۵۰

گذاري شده را درون تانک حالل قرار داده بـه نحـوي کـه     لکه پلت

سپس روي بشر را با پارافيلم و  .ها برسد شر تا زير لکهحالل داخل ب

 .اي پوشانده به نحوي که تانک از حالل اشـباع گـردد   صفحه شيشه

گـذاري شـده رسـيد و     نشـانه  پلتپس از آنکه حالل تا خط انتهاي 

تانـک   را از ، پلتمشخص شدند ها عصارهموجود در  ترکيباتتعداد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 7

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-1118-fa.html


 و همکاران حسين نظری  ... و آبي جودوسر بر ترميم زخم الکلي يها عصارهاثر 
 

٤٧٠ 

. قرار داده تا خشک شـود و در يک جاي مناسب  کردهحالل خارج 

 UV (UV detection)از دستگاه ، پليتها کامل کردن خشکپس از 

ــا طــول    ــه ب ــراي مشــاهده بانــدهاي تشــکيل شــده در هــر نمون   ب

ــوج ــاي  م ــد » ۳۶۶«و » ۲۵۴«ه ــتفاده گردي ــانومتر اس ــرين  .ن بهت

ــد  ــازي و بيشــترين تشــکيل بان ــي   حــالل، جداس ــاي عصــاره آب   ه

»n-هـاي   و حـالل » ۷۰/۳۰«بت حجمـي  به نس» مقطر آب/پروپانول

دسـت   بـه » ۹۰/۱۰«هاي متانولي و اتانولي به نسبت حجمي  عصاره

 تهيه شده يها عصارهموجود در  ترکيباتتعيين نهايي تعداد  .آمدند

کلروفرم /تانولا و کلروفرم/متانول، مقطر آب/پروپانول-nهاي  با حالل

  .انجام شدند ۱۵×۵هاي به ابعاد  در پليت

  تهيه پماد
 .پمادها تهيـه شـدند  ، هاي موجود براي انجام آزمايش با عصاره

هـا را   و هر يک از عصاره) آب، کريسترل، وازلين، اوسرين(پايه کرم 

سـپس هـر يـک از     .بـا هـم مخلـوط گرديـد     ۲به  ۳هاي  به نسبت

پمادهاي تهيه شده را در ظروف مورد نظر ريخته و در جاي خنک 

  . نگهداري شدند

  ايجاد زخم 
به ) گرم ۱۰۰ليتر هر  ميلي ۱/۰(به حيوان داروي کتامين  ابتدا

سپس موي ناحيه ستون فقـرات   .روش داخل صفاقي تزريق گرديد

بـا  ) ديواره بريدگيدار يا  هاي شکاف زخم( تراشيده شد وزخم برشي

عمـق   .متر و ضخامت پوست ايجاد گرديد سانتي دوبرشي به اندازه 

و روز عمل روز صفر  (Full thickness)درم و هيپودرم ، زخم شامل

   .محسوب شد

گيري طول زخـم از اولـين روز    اندازه، براي ارزيابي روند ترميم

جهت محاسـبه   .تا بهبودي کامل زخم انجام شد، بعد از ايجاد زخم

  .دست آمد درصد بهبودي زخم از فرمول زير به

 درصد بهبودي = ۱۰۰ –درصد زخم 
X: شده استگيري  روزي که طول زخم اندازه.   

  
  ها يافته
  TLCهاي مناسب  تعيين درصد حالل -۱

 نمونـه مواد مـؤثره موجـود در   و يا  ترکيبات تعيين تعدادبراي 

 الکلـي هـاي   و عصـاره » مقطـر  آب/پروپانول-n«عصاره آبي از حالل 

ــالل   ــانولي از حـ ــانولي و اتـ ــاي  متـ ــانول«هـ ــرم/متـ  و »کلروفـ

ــانولا« ــا  جداســازي بهتــر .اســتفاده شــد» کلروفــرم/ت ترکيبــات ب

انجـام  » ۱۵×۵«به ابعاد  TLC هاي در پليت الکليآبي و هاي  حالل

   .دگردي

متانولي و اتانولي بـه  ، نتايج حاصل از کروماتوگرافي عصاره آبي

بــه نســبت حجمــي » مقطــر آب/پروپــانول-n«هــاي  ترتيــب حــالل

بـه   يـک هـر   »کلروفـرم /تـانول ا«و  »کلروفرم/متانول«و » ۷۰/۳۰«

   ).۱جدول شماره ( دست آمدند به» ۹۰/۱۰«نسبت حجمي 

  TLCتعيين تعداد باندهاي  -۲

هـاي مـورد    براي تعيين تعداد باندهاي تشکيل شده در نمونـه 

نتـايج حاصـل از   . اسـتفاده شـد   UVآزمايش از دستگاه تشـخيص  

TLC هاي مناسب با اشـعه   متانولي و اتانولي با حالل، از عصاره آبي

UV نشـان دهنـده   ، نـانومتر » ۳۶۶«و » ۲۵۴«هـاي   وجدر طول م

تصوير ، ۲جدول شماره (باشد  باند در هر نمونه مي سهوجود تعداد 

   ).۱شماره 

  :ها در بهبود زخم تأثير مواد مؤثره عصاره -۳

سر موش صحرايي استفاده شد و بـه   ۳۰در اين تحقيق تعداد 

نوان شاهد ع بندي شدند که گروه اول به تايي تقسيم پنجگروه  شش

عنوان کنترل  گروه دوم به، )ترميمي زخم ترکيببدون استفاده از (

و گـروه سـوم   ) جهت ترميم زخـم  کرمپايه  ترکيباتبا استفاده از (

جهت تـرميم   A D +با استفاده از ويتامين (عنوان کنترل مثبت  به

انتخاب شدند و سه گروه ديگر هر يک پس از ايجاد زخم تـا  ) زخم

متـانولي و اتـانولي   ، زخـم بـا پمادهـاي عصـاره آبـي     بهبودي کامل 

   .بار در روز تحت درمان قرار گرفتند صورت موضعي و يک به

متـانولي و  ، ودي پمادهاي عصاره آبـي بمدت زمان بهميانگين 

بـر حسـب روز و    شاهدگروه نسبت به گروه تجربي  اتانولي بر زخم

 کهد درصد مشخص نمو ۹۵مقايسه آن در سطح اطمينان بيش از 

 کنتـرل بـا گـروه    بين ميانگين در صد بهبودي درگرو هـاي تيمـار  

نمـودار شـماره   (کاهش يافته است تفاوت معني داري وجود دارد و 

تيمـار در   يهـا  گـروه در مقايسه در صد بهبودي زخم در بـين   ).۱

بر روي  تر کمپماد عصاره متانولي نسبت به ساير پمادها اثر ترميمي 

  ). ۲شماره  نمودار(. يده شدزخم د

  

 TLCهاي  درصد حالل ):۱(شماره جدول 

  عصاره اتانولي  عصاره متانولي  عصاره آبي  نمونه

  %)۱۰(کلروفرم %) + ۹۰(تانول ا  %)۱۰(کلروفرم %) + ۹۰(متانول   %)۳۰(آب مقطر %) + ۷۰(پروپانول  - n  ها حالل
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 ۱۳۹۰، آذر و دی ۵، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٤٧١ 

  TLCبا روش تعداد باندهاي جدا شده  ):۲(شماره جدول 

  داد باندتع  نوع عصاره

  ۳  آبي

  ۳  متانولي

  ۳  اتانولي

 UVتشخيص باندها با اشعه  ):۱(شماره تصوير 

  درصد بهبودي زخم نسبت به روز  ):۱(شماره  نمودار
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  بهبودي زخم مقايسه تأثير پمادها نسبت به روز ):۲(شماره  نمودار

  

  گيري بحث و نتيجه
رمـان  داروي گيـاهي مـوثر بـر د    يـک  به عنوانبذور جودوسر 

 متابوليـک  يهـا  يماريببه خصوص در درمان  ها بيماريبسياري از 

اين تحقيق نشان دهنده وجود درمان موثر نتايج همچنين . باشد يم

و  .باز در ايـن تحقيـق اسـت    يها زخم ترجيهاً کهدر بهبودي زخم 

ماده مـوثره در  و يا  ترکيبوجود سه نوع نشان دهنده  TLCنتايج 

با توجه به نتايج بهبـودي   که باشد يماتانولي  متانولي و، عصاره آبي

در سه حالل با فاز مختلف  مشترکزخم احتمال وجود مواد موثره 

نيـاز بـه مطالعـه     کـه اسـت   الکلـي مواد فاز آبي و  يکسانو يا تاثير 

متانولي و ، نتايج حاصل از اثرات پمادهاي عصاره آبي .بيشتري است

درصـد بهبـودي    :کهن است اي دهندهاتانولي نسبت به شاهد نشان 

هاي تحت درمان با پمادهاي عصاره آبـي و اتـانولي جودوسـر     موش

 امـا  روز بهبـودي کامـل حاصـل گرديـد     چهارنسبت به شاهد طي 

هاي تحـت درمـان بـا پمـاد عصـاره متـانولي        درصد بهبودي موش

، روز بهبودي کامل حاصل گرديدپنج طي جودوسر نسبت به شاهد 

و  کلوئيـد نشان از عدم وجود  ها زخمتقيم مشاهده مس اينکهضمن 

   .)۲نمودار شماره (دارد  اسکارحتي 

نتايج حاصل از آزمايش نشان دهنده اين بود کـه سـه عصـاره    

ها باعث کاهش تعداد روزهـاي   بر روي زخم برشي موش تهيه شده

عصاره اتـانلي اثـر بخشـي     که درمان در مقايسه با شاهد شده است

مواد رسد که اين  به نظر مي. متانولي دارد بيشتري نسبت به عصاره

باعث تسريع تشکيل اپيدرم و در نتيجه  عصارهموثره موجود در اين 

تسريع بهبودي زخم شده است و خاصيت ضد التهابي و جلوگيري 

انجـام شـده اسـت     ۲۰۰۷تحقيقاتي که در سال  .دينما يم اسکاراز 

سـر باعـث   نتيجه گرفته شده است که اسـپري عصـاره گيـاه جودو   

نياز به مطالعات بيشـتري   که، شود وجود آمدن اپيدرم جديد مي به

با توجه بـه اينکـه عمـده داروهـاي مربـوط بـه تـرميم زخـم          .دارد

اتانلي جودوسر هـم   عصارهمواد موثره موجود در ليپوفيل هستند و 

رسـد مـواد عصـاره گيـاه      بـه نظـر مـي   ، باشـد  يممويد اين موضوع 

 .مستثني نبوده و خاصـيت ليپيـدي دارنـد   جودوسر هم از اين امر 

جو دو سر نقش مهمـي در تـرميم زخـم     کليعصاره  که ايننتيجه 

عصاره آبي آن هم درصد بهبودي بهتر از متـانلي   اينکهضمن  .دارد

 مشـترک مواد مـوثره   کهنشان دهنده اين امر باشد  تواند يمو  دارد

بـا   الکلـي  مـواد فـاز آبـي و    يکساندر سه حالل مختلف و يا تاثير 

، با توجه به ايـن مغـايرت  . ساختار مختلف در بهبودي زخم موثرند

طراحـي و در   هـا  عصارهجهت شناسايي مواد موثره مطالعات بيشتر 

  . دست اقدام مي با شد
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