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 گياهان دارویی موثر در ترميم زخم ها

 *2سن سليماني، مح1سميه قزلو

 كارشناس پرستاري، بيمارستان كوثر، دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1
 استاديار، عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده پرستاري و پيراپزشکي *2

 
: ترميم زخم فرآيندي از رويدادهايي است كه منجر به يکپارچه شدن بخش آسيب ديده با ساير قسمتهاي پوست مي شود. در مقدمه و هدف

برخي موارد ترميم زخم با مشکالت متعددي مواجه است و تسريع فرايند ترميم اهميت مي يابد. امروزه با توجه به عوارض داروهاي شيميايي 
 ورد توجه و تاكيد مي باشد. هدف اين مقاله بررسي داروهاي گياهي موثر در ترميم انواع زخم مي باشد. استفاده از روشهاي طبيعي م

در اين مطالعه توصيفي داده پايگاه هاي در دسترس از نظر گياهان دارويي موثر بر ترميم زخم مورد بررسي قرار گرفت. داده پايگاه  روش کار:

 ون مورد بررسي قرار گرفت و شواهد موجود مورد مطالعه قرار گرفت.تاكن 2005هاي فارسي و التين از سال 

: يافته ها نشان داد كه گياهان دارويي متعددي در ترميم زخم ها معرفي شده اند كه كاربرد هر يک در يک مرحله از ترميم زخم مطرح ها یافته

مويي، كلردندروم سراتوم، صندل قرمز، حنا، ناپولئونا ايمپراليس،  مي باشد. گياهاني همچون كنجد، پروانش، مارچوبه، افوربي هيرتا، پريوشان
ک مرحله يگاالنگال، پئونيا از جمله گياهان دارويي هستند كه بر اساس نوع زخم ها مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. هر يک از اين داروها در 

 زمان كاربرد آنها اهميت دارد.مشخص از فرآيند ترميم زخم موثر هستند كه شناخت شيوه استفاده و 

ترميم زخم فرآيند پيچيده اي است كه استفاده از روش هاي طبيعي مي تواند در تسريع فرآيند ترميم موثر باشد. شناخت گياهان  نتیجه گیری:

اسب شيوه استفاده و زمان مندارويي در ترميم زخم ها مي تواند نقش مهمي در پيشرفت علوم دارويي داشته باشد. نکته حائز اهميت آن است كه 
 مورد استفاده براي تسريع در ترميم زخم مورد توجه قرار گيرد. 

 ترميم، زخم، گياهان دارويي واژه های کلیدی:

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

