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Abstract: 
 

Background: Wound healing is an important concern that humankind is facing and attempting 

to find compounds that have the least side effects on wound healing is important. Since violet 

flower extract has anti-inflammatory and disinfection effects, in this study the impact of this 

plant on wound healing was examined. 

Materials and Methods: 32 rats were provided from the laboratory animal breeding center 

in Shahrekord, and after anesthetizing them, a full-thickness skin wound was created by a 2 

by 2 Cm stencil in the posterior cervical region. The control group received no treatment, one 

group received Eucerin, another group received Silver Sulfadiazine 1% and the experimental 

group received ointment of violet flower extract 20% twice a day. Throughout the study, the 

length and width of the wounds were measured in each group every three days. On the 3rd, 

7th, 14th and 21st days after creating the wound, the rats were anesthetized and the healed 

tissues were examined for histopathologic studies.  

Results: The results showed a significant reduction in wound area in treated animals, 

especially violets, compared with the control group (P<0.05). Histopathologically, the 

thickness of the epithelium and the amount of collagen showed a significant increase in the 

experimental group of violets. 

Conclusion: This can probably be attributed to the anti-inflammatory effects of the effective 

components of violet flower. also it’s likely that these components stimulate collagen 

production and quicker contraction of wounds. Therefore, the compounds of this plant can be 

used to treat wounds. 
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 ترمیم بر (odorata Viola) بنفشه گل هیدروالکلی عصاره تأثیر کهیستومورفولوژی بررسی
 ویستار نژاد صحراییهای موش در پوستی زخم
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 مقدمه

 هاميكروارگانيسم برابر در یمؤثر كامالً دفاعی سد ،پوست

 عفونی است ممكن الیه این ،زخم بروز هنگام ؛است مضر مواد و

 زندگی پوست طحس در هاآن از بعضی كه هاباكتری به و شود

 ترميم یا التيام .[۱] شوند خون جریان وارد كه دده اجازه كنند،می

 و پوستدر  ضایعهایجاد  دنبالبه كه است بهبودی یندآفر یک ،زخم

 ترميم پزشكی، علم اهداف از یكی .[۲] شودمی ایجاد نسوج سایر

 افزایش .[3] است كمتر جانبی عوارض با و تركوتاه زمان در زخم

 نظر از چه و اقتصادی نظر از چه زیادی اهميت زخم، بهبود سرعت

 درصد داد، افزایش را زخم بهبود سرعت بتوان هرچه دارد. بهداشتی

 بهبود فرآیند كل در شيوه، این به و یافت خواهد كاهش زخم عفونت

 .[۴] خواهد شد ایجاد تسریع زخم
 

 اسالمی، آزاد دانشگاه شهرکرد، واحد دامپزشکی، دکترای آموختهدانش .1

  ایران شهرکرد،

 ایران شهرکرد، اسالمی، آزاد دانشگاه شهرکرد، واحد پاتوبیولوژی، بخش .2

 ایران شهرکرد، اسالمی، آزاد دانشگاه شهرکرد، واحد درمانگاهی، علوم بخش .3

  مسؤول: نویسنده نشانی *

  اسالمی آزاد دانشگاه ،شهرکرد واحد شهرکرد، بختیاری، چهارمحال

 03833361045 دورنویس:                            09132877911 تلفن:

 moghtadaiee@gmail.com الکترونيک: پست

   19/6/1399 نهایی: پذیرش تاریخ                     2/10/1398   :دریافت تاریخ

 هایسلول كند.می جلوگيری عفونت از هازخم اییضدباكتری درمان

 ساخت به شروع پوست آسيب از بعد جلد، زیرین الیه در مستقر

 یافتن اساس، این بر .كنندمی ترميم را اپيتليال هایسلول ،كرده كالژن

 ربراب در ،اپيدرم و درم هالی ترسریع ترميم برای درمانی عوامل

 (odorata بنفشه گل .[۵] دارد ویژه اهميت پوستی هایسيبآ

Viola)، شماربه ایران زینتی هایگل از بنفشگان، خانواده به متعلق 

 و ریبُتب ضدالتهابی، اثرات ،گذشته مطالعات از برخی .[6] رودمی

 بنفشه گل ،سنتی طب رد .[7] اندداده نشان را بنفشه گل روبیضدميك

 اختالل كاهش برونشيت، فشارخون، كاهش اضطراب، درمان برای

 استفاده سرطانی بيماران درد كاهش همچنين و كبد و هاكليه عملكرد

 ،اسيد ساليسيليک حاوی ،معطر بنفشه هایبرگ و هاگل .گرددمی

 آن مؤثر مواد دیگر .هستند اسيد بتانيتروپروپيونيک و استر متيل

 ویولين آلكالوئيد و C ویتامين موسيالژ، ها،ساپونين فالونوئيدها،

 پپتيدی مواد گروه ،معطر بنفشه گياه مؤثر ادوم ترینمهم .باشندمی

 .[7]هستند  سيكلوتایدها و والسينسيكلووی جمله از ،گياهی

گل بنفشه  گياه از سایكلوتاید یک ،2O (2O Cyc) سيكلوویوالسين

 شودمی سرطانی هایسلول رفتن بين از و زاییرگ موجب كه است

 وگرفته  انجام زخم ترميم جهت گوناگونی هایپژوهش تاكنون .[۸]

 حال در اند.شده معرفی زخم ترميم مورد در مختلفی مواد نتيجه در

 خالصه:

 بهبود ضمن كه تركيباتی یافتن برای هاتالش واست  بوده روروبه آن با هاسال بشر كه است مسائلی از یكی هازخم درمان هدف: و سابقه

 در است، كنندگیضدعفونی و ضدالتهابی اثرات دارای بنفشه گل عصاره كه جاآن از دارد. اهميت نباشند، جانبی عوارض دارای ،هازخم

 .گيردمی قرار بررسی مورد پوستی زخم ترميم بر گياه این اثر ،حاضر مطالعه

 در ۲ شابلون وسيلهبه ضخامت تمام پوستی زخم ایجاد از بعد ،ویستار نژاد نر صحرایی موش سر 3۲ تعداد منظور بدین ها:روش و مواد

 كنندهدریافت گروه اوسرین، كنندهدریافت گروه درمان(، انجام )بدون كنترل گروه شامل: ،برابر گروه ۴ در گردن خلفی ناحيه در مترسانتی ۲

 مطالعه، طی در گرفتند. قرار روز( در دوبار درصد، ۲۰ بنفشه گل عصاره پماد توسط زخم )درمان تجربی گروه و درصد ۱ نقره سولفادیازین

 ندشد كشیآسان هاموش زخم، ایجاد از پس ۲۱ و ۱۴ ،7 ،3 روزهای در همچنين شد. گيریاندازه هازخم عرض و طول بار،یک روز 3 هر

 گرفتند. قرار بررسی مورد هيستوپاتولوژیک مطالعات جهت یافته،ترميم هایبافت و

 بود كنترل گروه با مقایسه در بنفشه گل خصوصبه درمان تحت حيوانات در زخم مساحت دارمعنی كاهش دهندهنشان نتایج نتایج:

(۰۵/۰P<.) نشان بنفشه گل تجربی گروه در چشمگيری افزایش كالژن ميزان و پوششی بافت ضخامت ،هيستوپاتولوژیک نظر از همچنين 

 داد.

 ساخت تحریک باعث وهستند  ضدالتهابیخواص  دارای بنفشه گل عصاره مؤثر اجزای احتماالً كه داد نشان حاضر مطالعه :گیرینتیجه

 گيرند. قرار استفاده مورد هازخم درمانبرای  توانندمی مذكور گياه تركيبات بنابراین ،دنشومی زخم ترسریع انقباض و كالژن

 صحرایی موش بنفشه، گل عصاره التيام، پوستی، زخم کلیدی: واژگان

 366-373 صفحات ،۱399 آبان و مهر ،۴ شماره چهارم، و بيست دوره فيض، پژوهشی - علمی نامهماه دو                                                          
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 همكاران و صدقی

          36۸                                                                                                      ۴ شماره |۲۴ دوره |۱399|آبان-مهر |فيض نامهدوماه

 پانسمان و شووشست در مؤثر ماده بهترین ،نمكی سرم حاضر

 توصيه آن به نيز جراحی مرجع هایكتاب كليه در كه ستهازخم

 دوره یک ،زخم ترميم در توئينفنی تأثير مورد در .است شده

 ترميم در آن مثبت تأثير بر نتایج كه گرفته صورت بالينی مطالعات

 تأثير مورد در .[9] دارد داللت غيرجنگی و جنگی هایزخم كليه

 گرفته انجام مطالعاتی نيز هازخم ترميم در [۱۰] شكر همچنين و لعس

 ،متمادی ساليان طی د.ندار بحثی قابل البته و توجه جالب نتایج كه

 و نددشمی محسوب درمان راه تنها موارد برخی در گياهی داروهای

 داروسازی صنعت در هاآن در موجود ليهاوّ موادمنوال  همينبه 

 و ایران سنتی طب منابع و اسناد ،متون در مطالعه با شد.می استفاده

 دیگر طبيعی مواد و گياهان از كه خوریممی بر مواردی به اسالم

 بنفشه گل .است شده برده نام هازخم ترميم در مؤثر مواد عنوانبه

 ادرارآور، محرک، آور،خلط ضدالتهاب، چون: هایییویژگ دارای

 مسهل، معرق، ضدميكروب، ملين، ضدروماتيسم، ضدتومور،

 خواص .[۱۱] است خون كنندهتصفيه و هامویرگ دیواره كنندهتثبيت

باشد كه می ایچندحلقه هایپروتئين به مربوط ،گياه این دارویی

 نظير سيتوتوكسيک تركيبات .هستند آمينه اسيد 3۰ حدود دارای

varv F و varv A خواص كه اندشده ییشناسا گياه این در 

 فالونوئيدها، شناسایی مچنينه ؛[۱۲] دارند ضدسرطانی

 ،گياه این در تانن و ساپونين استروئيدها، لكالوئيدها،آ گلوكوزیدها،

 ایپایه عنوانبه وباشد می گياهی طب درآن  این خوب تاثرا نشانه

به شمار  عفونی هایبيماری درمان در جدید داروهای توسعه برای

 و ساليسيليک اسيد درصد 6۵ دارای ،ارزنده گياه این .[۱3] رودمی

 و گلوكوزید ویولوتوزین، ویولوتوزید، و متيل اسيد مثل آن مشتقات

 ترانس مثل فنلی كربوكسيليک اسيدهای .است متيل استر نوزیدآرابي

 اسيدهای سایر و اسيد پاراكوماریک سيس و ترانس اسيد، كافئيک

 موسيالژ درصد ۱۰ حدود د.ندار وجود گياه این در نيز گياهی آلی

 شده گزارش گياه این در رامنوز و آرابينوز گاالكتوز، گلوكز، شامل

 هست هم هایپروزید مانند فالونوئيدهایی حاوی بنفشه است.

 ضدميكروب و اكسيدانینتیآ اثرات به توجه با بنابراین، ؛[۱۵،۱۴]

 بر بنفشه گل عصاره تأثير بررسی هدف با حاضر مطالعه ،گياه این

 شد. انجام صحرایی موش در جلدی زخم بهبودی روند

 

 هاروش و مواد

-iau)) شماره به تحقيقاین  اخالق كد

 ،تجربی مطالعه این انجام برای باشد.می (13310501962017

 حدود وزن با ویستار نژاد بالغ نر صحرایی موش سر 3۲ تعداد

 سال در داشتند، سن ماه ۴ حدود جراحی هنگام كه گرم ۲۵±۲۲۵

 پزشكی علوم دانشگاه آزمایشگاهی حيوانات پرورش مركز از ۱39۸

 3۲ تا ۲۰ دمایی استاندارد شرایط در هاموش .شدند تهيه شهركرد

 ۱۲ و روشنایی ساعت ۱۲ صورتبه نور وضعيت و گرادسانتی درجه

 تحقيقات مركز تميز هایقفس در روزشبانه در تاریكی ساعت

 آب .شدند نگهداری روز ۲۱ مدتبه شهركرد واحد خانگی حيوانات

  گرفت. قرار هاآن اختيار در آزاد طوربه نيز غذا و

 بندیگروه

 تقسيم تایی ۸ گروه ۴ به پژوهش این در صحرایی یهاوشم

 صورت درمانی گونههيچ شاهد عنوانبه لاوّ گروهبرای  :شدند

 استفاده اوسرین از منفی لكنتر عنوانبه دوم گروهبرای  نگرفت؛

 گروه و سيلورسولفادیازین با مثبت كنترل عنوانبه سوم گروه گردید؛

 قرار درمان تحت بنفشه گل عصاره با تيمار گروه عنوانبه چهارم

 اقدام صحرایی یهاموش تمام پوست در زخم ایجاد برای گرفتند.

 كيلوگرم بر گرمميلی ۵۰ دوز با كتاميناز  استفاده با هاآن بيهوشی به

 Rotexشركت) كيلوگرم بر گرمميلی ۱۰ دوز با زایالزین و

Medical شد. صفاقیدرون تزریق صورتبه (آلمان كشور ساخت 

 جراحی ميز روی صحرایی یهاموش كامل، بيهوشی از پس ادامه در

 از بعد شد. تراشيده تيغ با هاآن كمری ناحيه و گرفتند قرار

 وسيلهبه ضخامت تمام وستیپ زخم جراحی، موضع سازیآماده

 اسكالپل كمک با گردن خلفی ناحيه در مترسانتی ۲ رد ۲ شابلون

  شد. گرفته نظر در صفر روز ،جراحی روز شد. ایجاد جراحی استریل

  عصاره تهيه

 یيدأت از بعد وگردید  تهيه گلخانه از رنگسه بنفشه گياه

 آزاد دانشگاه هرباریوم در ۰۴۸۰۰۱۰۰۱ كد با مربوطه متخصص

 به گيریعصاره روش .شد نگهداری شهركرد واحد اسالمی

 و برگ )گل، شدهخشک گياه پودر از گرم ۵۰۰ كه بود صورتاین

 متانول كلروفوم مركب حالل درون ساعت ۴۸ مدت به ساقه(

 روتاری ستگاهد با و صاف ،آمدهدستهب مخلوط سپس ،شد خيسانده

 جهت ،ماندهباقی مخلوط و گردید تبخير حالل خأل تحت

 از استفاده بدون دوباره و حل متانول ميزان كمترین در زداییچربی

 در ماندهباقی و شد تبخير خأل تحت مجدداً حالل شد. صاف خأل

 ولفاتس سيلهوبه و حل كلروفوم یا كلرومتان دی از كمی ميزان

 و گرفت قرار تبخير خأل تحت مجدداً حالل گردید. زداییآب سدیم

 ۲۰ پماد شكل به توزین از بعد گياه عصاره شد. تهيه خالص عصاره

 شد. تهيه اوسرین پایه با درصد

 شروع و زخم ایجاد از پس باریک روز 3 هر ،مطالعه روز ۲۱ طی در

 گيریاندازه شفاف كاغذ با ایجادشده هایزخم مساحت درمان،

 آوردن دستبه و گيریاندازه بارسه با گيریاندازه خطای .شدند

  رسيد. حداقل به ،ميانگين
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 و گرفت انجام زایالزین و مينكتا با هوشیبي تحت ،بافتبرداشت 

 درصد ۱۰ نفرمالي در ثبوت از بعد و شدند حذف مذكور هایموش

 .دندگردی مطالعه ائوزین - نليهماتوكسي آميزیرنگ و

 به توجه با و شد گزارش بندیرتبه براساس ترميم پيشرفت

 یزی،خونر و پرخونی آماسی، واكنش ادم، قبيل از فاكتورهایی

 و كالژن تشكيل زخم، انقباض پوششی، بافت بازسازی فيبروپالزی،

 3 تا ۰ دهیامتياز مذكور رهایمعيا .شدند بررسی گرانوله نسج بلوغ

 مثبت :دو كم؛ مثبت :یک حضور؛ عدم منفی: عالمت كه دندبو

 دش سعی ،آزمایش طی در است. زیاد مثبتنشانه  :سه و متوسط

 شود. رعایت شدهداده تعهد طبق ،پژوهش اخالقی موازین

 

  هاداده آماری تحليل

 با هازخم سطح گيریاندازه از آمده دستهب اطالعات

 مورد (ANOVA) طرفهیک واریانس تحليل آزمون از استفاده

 در دارمعنی >۰۵/۰P سطح در تفاوت گرفتند. قرار آماری واكاوی

 داده نشان معيار انحراف±ميانگين صورتبه هایافته د.ش گرفته نظر

 شدند.

 

  فولوژیکرمو نتایج

  هازخم مساحت كه داد نشان وهشژپ این از حاصل نتایج

 گروه در مساحت دارمعنی كاهش است. بوده كاهش به رو ۲۱ روز تا

 حد در كنترل گروه به تنسب نقره سولفادیازین و بنفشه گل عصاره

۰۵/۰P< زخم مساحت كاهش .(۱ شماره )جدول شودمی مشاهده 

 گروه به نسبت بنفشه گل هژویبه ،تجربی هایگروه در آن بهبودی و

 دهدمی نشان را بيشتری كاهش بررسی تحت روزهای طی در كنترل

 (.۱ شماره )نمودار

 

 در هازخم مساحت معیار انحراف و میانگین مقایسه -1 شماره جدول

 21،18،15،12،9،6،3 زهایور
 تيمار

 روز
 بنفشه كنترل

 سولفادیازین

 نقره

3روز  a367/۸۵±۵/6۰ a36۱/93±۱7/3۱ a37۰/۲7±۴/۴9 

6روز  b3۵6/۵۱±۵/69 a3۲۲/۵۰±۱3/3۱ a3۲7/9۴±7/79 

9روز  c3۱۲/6۵±۲/6۴ a۱۲9/۲7±۲9/33 b۱77/۰۰±۸/۲7 

۱۲روز  c۲67/۸۵±۵/۵۵ a3۴/۵7±0/۱7 b76/۲7±۸/۱۴ 

۱۵روز  c۲۱۲/9۴±۲/۰۵ a7/۰۴±۱/۲۸ b۲۴/۲۸±6/۵۱ 

۱۸روز  b۱69/6۰±۲/۵۰ a۱/6۴±۰/39 a3/۸6±۰/7۰ 

۲۱روز  b۱۱۵/۲۸±۴/۲۱ a۰/۰۰±۰/۰۰ a۰/۴6±/63 

آماری اختالف متفاوت التین حروف با ردیف هر در تیمارها *:  

 ۰۵/۰P< دارند. دارمعنی     

 

 پماد و بنفشه گل عصاره وسيلههب ،تيمار در زخم بهبود روند

 تا ۱۸ روزهای در خصوصهب و داشت مشابهت نقره سولفادیازین

  شود.می مشاهده یكسانی اثر تقریباً 6 تا 3 و ۲۱

 

 

 

 

 

 
  مختلف روزهای در مختلف هایگروه در زخم مساحت تغییرات -2 شماره نمودار

 

 

 

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

۴۰۰

3روز 6روز 9روز ۱۲روز ۱۵روز ۱۸روز ۲۱روز

متر
ی 

ميل

شاهد
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 21،14،7،3 طالعهم روزهای در مختلف هایگروه در هازخم هیستوپاتولوژی نتایج بررسی -1 شماره جدول
 

 روز گروه نام

 ميزان

 هایرشته

 كالژن

 خونریزی

 و نظم

 یابیجهت

 هارشته

 بازسازی

 اپيتليوم

 حضور

 ایهسلول

 التهابی

 عفونت

 ثانویه
 سطحی لخته

 تازه عروق

 تشكيل
 ادم

 

 

 شاهد

 

3 + ++ - - ++ - + + - 

7 + ++ - - + - - + ++ 

14 + ++ - - + - - + ++ 

21 + + + + + - - + + 

 اوسرین با تيمار

3 + + + + - + - ++ +++ 

7 + + + + - + - + ++ 

14 + + + - + - - - + 

21 + + + + + - - - + 

 گل عصاره با تيمار

 بنفشه

3 + ++ + - - - - + + 

7 + - + - - - - ++ ++ 

14 ++ - + - - - - - - 

21 ++ - ++ ++ - - - - - 

 با تيمار

 نقره سولفادیازین

3 + + - + + - - + ++ 

7 + - - - - - - ++ ++ 

14 + - + - - - - + + 

21 + - + + - - - - + 

 

  هيستوپاتولوژیک نتایج

 خونریزی و ادم ،شاهد گروه در برش ایجاد از پس روز سه

 دارای و رشتهكم پرسلول، ؛گرانوله بافت بود. هدهمشا قابل زخم در

 گل عصاره با تيمار گروه رد بود. مشهود آماسی هایسلول و ادم

 كالژن ظریف هایرشته و ادم دارای گرانوله بافت توسط زخم بنفشه،

 درهمچنين  خورد.می چشم به بافت درنيز  خونریزی بود. شده پر

 عروقكم و سلولكم ،پررشته گرانوله بافت توسط زخم ۲۱ روز

 ظریف بسيار نيز پوششی بافت و شده پر خونریزی و ادم دارای

 زخم فضای ،بنفشه گل با تيمار تحت گروه در بود. شده تشكيل

 هایرشته حاوی و شده پر رسيده، بلوغ به گرانوله بافت توسط

 ضخيم نسبتاً پوششی بافت و بود بالغ و متراكم نسبتاً كالژن

 داد نشان نتایجبنابراین  ؛بود شده تشكيل زخم سطح در سنگفرشی

 روند گونههيچ كهاین بر عالوه ،بنفشه گل عصاره كاربرد در كه

 ندارد، وجود نوتروفيل حضور جمله از ،التهابی واكنش و خونریزی

 ،شده پر ،رسيده بلوغ به كه گرانوله بافت توسطهم  زخم فضای

  و متراكم نسبتاً كالژن هایرشته حاوی

 زخم سطح در گفرشیسن ضخيم نسبتاً پوششی بافت باشد،می بالغ

 (.۱ شماره )جدول (6،۵،۴،3 های)شكل بود شده تشكيل

 

 
 ایجاد از پس روز 3 ،زخم محل از ریزبینی نمای -1 شماره شکل

 قابل زخم در مشکی( )پیکان خونریزی و ادم .شاهد گروه در برش

 مشهود ادم دارای و رشتهکم و پرسلول گرانوله بافت است. مشاهده

 شودمی مشاهده لخته زیر در ها()نوتروفیل آماسی هایسلول هست.

 .(1۰۰ نماییبزرگ ائوزین، - هماتوکسیلین) سفید( )پیکان
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 ایجاد از پس روز 3 ،زخم محل از ریزبینی نمای -2 شماره شکل

 گرانوله بافت توسط زخم .بنفشه گل عصاره با تیمار گروه در برش

 .سفید( )پیکان است شده پر کالژن ظریف هایرشته و ادم دارای

 - هماتوکسیلین) مشکی( )پیکان است مشهود بافت در خونریزی

 .(4۰ بزرگنمایی ائوزین،

 

 
 ایجاد از پس روز 21 ،زخم محل از ریزبینی نمای -3 شماره شکل

 بافت توسط زخم فضای بنفشه. گل عصاره با تیمار گروه در برش

 نسبتاً کالژن هایرشته حاوی و شده پر رسیده، بلوغ به که گرانوله

 ضخیم نسبتاً پوششی بافت .سفید( )پیکان است بالغ و متراکم

 قرمز( )پیکان است مشاهده قابل زخم سطح در سنگفرشی

 .(4۰ نماییبزرگ ،ائوزین - هماتوکسیلین)

 

 
 ایجاد از پس روز 21 ،زخم محل از ریزبینی نمای -4 شماره شکل

 ،(سفید )پیکان پررشته گرانوله بافت توسط زخم .شاهد گروه در برش

 )پیکاناست  شده پر ریزیخون و ادم دارای عروق کم و سلول کم

 هماتوکسیلین) مشکی( )پیکان است ناکامل پوششی بافت و نارنجی(

 .(1۰۰ نماییبزرگ ائوزین، -

  بحث

 اثر بر كه است پوست یا گوشت به آسيب نوعی ،زخم

 كهرا  هاییزخم آید.می وجودبه خراش یا اصطكاک بریدگی، ،ضربه

 زخم نامند.می سطحی هایزخم ،گذارندمی اثر پوست سطح بر تنها

 پوست زیرین هایالیه كه افتدمی اتفاق هنگامی نسبی ضخامت با

 همه به ،كامل ضخامت با زخم و پارگی در .[۱6،۱3] بيندمی آسيب

 یا عضالت مانند ترعميق هایبافت و رسدمی آسيب وستپ هایالیه

 زخم وسعت و عمق به نياز مورد درمان .بينندمی آسيب زين استخوان

 كرد، اندرم مسكن وسيلهبه توانمی را سطحی هایزخم دارد. بستگی

 درمانی مراكز در مداوم درمان نيازمند تروسيع هایزخم كهحالی در

 مورفومتریک ایمقایسه تأثير ،حاضر مطالعه در .[۱7] هستند ویژه

 ،زخم التيام روند بر بنفشه گل عصاره پماد اثرات هيستوپاتولوژیک

 داده نشان علمی مطالعات نتایج شد. بررسی صحرایی هایموش در

 ضدميكروبی و بریتب ضدالتهابی، اثرات دارای بفشه گل گياه كه

 ترميم روی بر ،گياهان اثر درخصوص زیادی مطالعات .[۱۸] است

 پژوهشی در همكاران و اسدی جمله از .است گرفته صورت زخم

 هایموش در سوختگی و جراحی هایزخم التيام روند بررسی به

 یعصاره ثيرأت پژوهشگران ،پژوهش این در پرداختند. صحرایی

 هایزخم ترميم روی بررا  (Camellia sinensis) سبز چای الكلی

 جنس ویستار نژاد صحرایی موش سر 3۴ در سوختگی و جراحی

 ،پژوهش این از آمده دستبه نتایج دادند. قرار مطالعه مورد مذكر،

 كاهش و لاوّ یهفته دو در جراحی زخم طول كاهش از حاكی

 چای با درمان تحت گروه در سوم، هفته در سوختگی زخم مساحت

 دارد مطابقت حاضر مطالعه با كه است بوده داریمعنی طوربه سبز

 روغن ثيرأت بررسى به ۱397 سال در همكاران و نوربخش [.۱9]

 .پرداختند صحرایى موش در پوستى زخم ترميم روند بر دانهسياه

 و تجزیه و هيستوپاتولوژیک هاىبررسى طبق كه داد نشان جینتا

 ،دانهسياه روغن ،زخم بهبود به مربوط فاكتورهاى تغييرات تحليل

 گروه به نسبت زخم بهبود به مربوط كتورهاىفا در دارىمعنى تفاوت

 اثر به نيز همكاران و داوری ۱397 سال در .[۲۰] كرد ایجاد شاهد

 هایزخم اميالت روند بر كرچک و زرد صبر ،یاشرف گل اهانيگ

 اهيگ كه داد نشان جینتا .پرداختند بالغ نر ییصحرا موش در پوستی

 بهبودی اثر زرد صبر و یاشرف گل با سهیمقا در كرچک ییدارو

 .[۲۱] دارد ییصحرا مـوش در یپوسـت زخـم ميترم در شتریيب

 هایعصارهكه  شد مشخص ۱393 سال در ایمطالعه طی همچنين

 ایجادكننده هایباكتری بر باكتریالآنتی اثر بنفشه گل مختلف

 حضور از كه شد مشخص نيز اخير مطالعه در .[۲۲] دندار سينوزیت

 كاسته بنفشه گل عصاره با شدهدرمان ایهزخم در التهابی هایسلول

 ،عفونت ميزان كاهش با زمانهم ،زخم ترميم درهمچنين  ؛است شده
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 ترميم روند دوم مرحله زخم، محل یالتهاب و ایمنی هایسلول تعداد

 محل به هافيبروسيت و هافيبروبالست مهاجرت ،عروقی نوزایش با

 درواقـع ،خونی عروق توسعه و زاییرگ ميزان گردد.می آغاز زخم

 كه ستهویدا خوبیبه و است زخم ترميم عوامل ترینمؤثر از یكی

 و بيوشيميایی هایمكانيسم طریـق از بتواند عاملی اگر

 را جدید خونی عروق تـشكيل ،مناسب زمان در فارماكولوژیكی

 روند ،باشد بافتی خون گردش تغيير به درقا و كند تشدید یا مضاعف

 در بتیمث اثر تواندمی عامل این كه بخشدمی سرعت را زخم ترميم

 دبای موفق ترميم یک یادامه در باشد. داشته زخم ترميم مراحل روند

 این كه شود كاسته شدهتشكيل تازه خونی عروق تراكم و تعداد از

 خونی عروق از بسياری و دهدمی رخ ساختار تجدید مرحله در امر

 نوزایش يزانم ارزیابی رواین از[. ۲3] روندمی بين از تمایزنيافته

 ترميم سرعت ميزان افزایش بيانگر تواندمی ایجوانه بافت در عروقی

 درمانی گروه در خونی عروق تشكيل ،حاضر مطالعه در باشد. زخم

 روزهای در را توجهی قابل افزایش نقره سولفادیازین و عصاره با

 ،كالژن ترشح ولؤمس هافيبروبالست سویی از داد. نشان هفتم

 بافت در كالژن ميزان زیابیار .[۲۴] هستند هاپروتئوگليكان و االستين

 ایجادشده زخم ترميم سرعت ميزان افزایش بيانگر تواندمی ایجوانه

 در تأخير و سلولی سميت سبب مولكولی سيژناك سویی از ؛باشد

 كيباتتر با فعال هایاكسيژن این حذف كه گرددمی زخم بهبود

 در مهم كارراه یک تواندمی فالونوئيدها جمله از اكسيدانینتیآ

 كالژن رسوب ميزان ،مطالعه این در .[۲۵] باشد مزمن هایزخم بهبود

 یافته افزایش توجهی قابل ميزان به عصاره كنندهدریافت بافت در

با  .ستا شهبنف گل در فالونوئيد تركيبات وجود دهندهنشان كه بود

 سوم مرحله وارد زخم التيام ،آن رسوب و كالژن ترشح افزایش

 عصاره موضعی كاربرد ،بررسی این در كه دشومی ()بلوغ

 بافت بازسازی و زخم باضانق موجب بنفشه لگ لكلیهيدروا

 هایگروه در زخم مساحت ميانگين مقایسه نتایجشد و  پوششی

 تجربی گروه در زخم مساحت دارمعنی كاهش كه داد نشان مختلف

 ترميم ۲۱ و ۱۸ روزهای در شاهد گروهنسبت به  بنفشه گل عصاره

 ،حاضر بررسی هاییافتهبنابراین  (.>۰۵/۰P) دارد وجود زخم

 روند در بنفشه، گل عصاره پماد ترمناسب و بهتر تأثير دهندهنشان

 درصد ۱ نقره سولفادیازین پماد با مقایسه در زخم التيام بهبود

 گونه به بنفشه گل عصاره كه داد نشان حاضر مطالعه نتایج .باشدمی

 و زخم ترميم شود. استفاده اهزخم ترميم برای تواندمی مؤثری

 عصاره این از استفاده با شدهحاصل ترميمی روند تقریبی مشابهت

 نتایج .كندمی تأیيد را موضوع این سولفادیازین سيلور به نسبت

 برای گياهی داروی از استفاده كه است آن از حاكی ،حاضر پژوهش

 با مقایسه در كمتر عوارض و فراوان دسترسی دليلبه زخم ميمتر

 از كه شودمی پيشنهاد بنابراین ؛است ترمطلوب شيميایی داروهای

 مورد در بالينی كارآزمایی و تست یبرا پماد صورتهب عصاره این

 شود. استفاده بيشتر مطالعات با همراه دامی و انسانی هایزخم

 

  گیرینتیجه

 بر دال ،شد اشاره آن به كه ینقرای و شواهد تمام

 زخم بهبود روند افزایش در بنفشه گل عصاره پماد ثيرگذاریأت

 توانمی ایران در گياه این رویش فراوانی به توجه با و باشدمی

 داد. انجامآن  مصارف كردن كاربردی برای بيشتری تحقيقات

 

 قدردانی و تشکر

 را ما پژوهش این انجام در كه عزیزانی كليه از وسيلهبدین

 آزاد دانشگاه آزمایشگاه محترم نوالؤمس ویژهبه ،نمودند یاری

 شود.می قدردانی و تشكر شهركرد اسالمی
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