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  گزارش کوتاه
 

 

 1392 پاییز، 3پژوهشی طب مکمل، شماره –فصلنامه علمی 
  

  درجۀ دوسوختگی  بهبودي رب تفت داده شده در روغن کنجد پودر سنجدعمال بررسی است
  

  5، بهروز امان محمدي4تازیکه علی،  *3، اکرم ثناگو2، عبد ي کر1لیال جویباري
   .گرگان ،علوم پزشکی گلستان، ایران دکتري آموزش پرستاري، دانشیار مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه .1
  .گرگان ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران آق قال، تابع آل جلیلمرکز درمانی  داخلی جراحی، پرستاري کارشناس ارشد .2
  .گرگان ،مرکز تحقیقات پرستاري دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران دانشیار، دکتراي پرستاري، .3
  .گرگان ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران پنج آذر، درمانی آموزشی جراحی عمومی مرکز پزشک متخصص .4
 .گرگان ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران، قالآق  شهرستانپزشک عمومی، درمانگاه  .5

  
  27/05/1392 تاریخ پذیرش:   07/06/1391تاریخ دریافت: 

  
  چکیده 
سـنجد   ةاز میـو  طب عامیانهها افزایش یافته است. مردم ترکمن در توجه به منابع گیاهی براي دستیابی به اثر دارویی آن اًاخیر مقدمه:

موضـعی پـودر سـنجد در بیمـاران     کـاربرد   این مقالـه کنند. هدف از تفت داده شده در روغن کنجد در درمان زخم سوختگی استفاده می
 داراي زخم سوختگی است.

ا سـوختگی     40 ،گیري مبتنی بر هدفبا نمونهاي مشاهده - توصیفی ۀدر این مطالعها: مواد و روش از شهرسـتان   درجـۀ دو بیمـار ـب
سـنجد در روغـن کنجـد بـراي درمـان       ةتفت داده شد از پودراین افراد کسانی بودند که  مورد مطالعه قرار گرفتند. 1389در سال قال آق

حـاوي مشخصـات دموگرافیـک و     ا استفاده از چک لیسـت بآوري اطالعات جمعند. ه بوددرمان خانگی استفاده کردبه عنوان سوختگی 
تحلیـل قـرار    مـورد تجزیـه و   p>05/0داري در سـطح معنـی   تسـت و تـی اسکوئر ها با استفاده از آزمون کايداده و شد سوختگی انجام

  گرفت.
آتش بـا وسـعت    ۀبیشترین موارد سوختگی با مایعات داغ و شعل سال بود. 9/21آنان  یمیانگین سنّها مذکر و درصد نمونه 60ها: یافته

بـار و بیشـترین    2سنجد پودر . حداقل دفعات مصرف بود درجۀ دواز نوع سوختگی  ،دمواردرصد  80ت در بود. از نظر شددرصد  30تا  9
ه بهبـودي کامـل     داین از کنندگان د استفادهانشان دها دادهروز متغیر بود.  14الی 7طول مدت بهبودي نیز از  وبار  6آن  رمان خـانگی ـب

  گزارش نشد.از آنان ی دست یافتند و اسکار و عفونت
سـبب بهبـودي   تفـت داده شـده در روغـن کنجـد     ر سنجد پود ،ن این مطالعه و گزارش بیمارانامحقق ةبر اساس مشاهد گیري:نتیجه

ـ  کارآزمایی بالینی می ۀخود بر این باورند که تنها با مطالع ،. محققاندو شده است ۀسوختگی درج ثیر سـنجد اظهـار   أتوان در خصـوص ت
  نظر نمود.

  .، ترکمنکنجد، سوختگیروغن ، سنجد، طب عامیانه :هاواژهکلید

       E.mail:a_sanagu@yahoo.comنویسنده مسئول:     *
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  :مقدمه
 1960 ۀثر از اواسط دهـ ؤهاي موضعی مبیوتیکاز آنتیاستفاده 

در شیوع تهـاجم عفونـت بـه     را کاهش چشمگیري ورایج شد 
-میکـرو  ۀتحقیقـات در زمینـ   .)1( زخم سوخته بـه وجـود آورد  

مقاومت دارویی  ةدهندنشان گیهاي سوختها در زخمارگانیسم
 تی را مـورد سنّ طب ۀتوسع ،سازمان جهانی بهداشت .)2( است
ـ ب ،جدید طب از یرضایتنا .ه استقرار داد توجه  ۀه ویژه در زمین
در  هاي مـزمن و عـوارض جـانبی داروهـاي شـیمیایی     ريبیما

ایران بـه   ).3ثر بوده است (ؤسنتی م توجه این سازمان به طب
ادهـا و  ژاقوام، ن برخورداري از نیزو  تاریخی طوالنی ۀدلیل سابق

وت، کشـوري سرشـار از   هـاي متفـا  اقلـیم  هاي مختلـف و زبان
استفاده از این تجارب  ی شفاهی است.و عقاید طب آراتجارب و 

الینفـک  زء جـ گذشـته  هاي زماندر هاي درمانی ی و روشطب
و  آن شـده و تشـخیص صـحیح از سـقیم    زندگی محسوب می

حیـاتی و ضـروري بـوده    امـري  ها به نسل بعدي انتقال تجربه
ها موجب نآکتوب کردن موري و آدر جمع لخیر و تعلّأاست. ت

تجـاربی   ؛شودبها میاز دست رفتن قسمتی از این تجارب گران
معضـالت پزشـکی   از کلیـد حـل بعضـی    ة که شاید در بردارند

 ايغنـی  ۀطب عامیانمردم ترکمن ساکن استان گلستان  باشد.
 توسط مردمان ترکمن در مورد طب زیادي. تحقیقات )4دارند (
صـورت گرفتـه اسـت کـه     وي این مقاله و همکـاران   ةنویسند

هـا و  درمـان بیمـاري  در  طـب عامیانـه  شـامل  هـا  نآبرخی از 
هــاي بیمــاريدیســمنوره، یائســگی، شــکایات رایــج از قبیــل 

). یکی از 6، 5( استیاهان دارویی زنانگی، اطفال و همچنین گ
-عنوان درمان اسـتفاده مـی  ه ب از آن گیاهانی که مردم ترکمن

ام علمـی     ،خـت سـنجد  دربرگرفتـه از  سـنجد   ةد میـو کنن ا ـن ـب
سنجد حاوي پتاسـیم، منیـزیم،    ةمیواست.  1الگانس انگس فلیا

پالمتیـک و لپتولنیـک    و )7سدیم، آهن، کلسیم، روي و مـس ( 
پوسـته و   ی مبنی بر اثر ضـد التهـابی  یاه). گزارش9،  8است (

 ۀ آندانـ  پوسته و میـوه و  اثر ضد درد و )10( سنجد ۀمیوه و دان

                                                   
1 Elaeagnus angustifolia 

سـنجد ترکیبـات فنلـی از     ةدر میو در دسترس است. )12، 11(
گـاالکتو پیرانوزیـد و نیـز     O-B–D-3تین ایزو رهامن جمله

آن بـراي   ةکـرد . جوشـانده یـا دم  )9(اسید کافئیک وجـود دارد  
هاي ریـوي و تنگـی   هایی مثل فلج و کزاز، قلب و زخمبیماري

و اثـر   )13( نافع اسـت  نفس، تقویت معده و کبد و نفخ و یرقان
. خواص درمانی )14( یید شده استأکنندگی عضالنی آن تشل

، ضـد  )15( اثـر ضـد قـارچی گیـاه    ؛ مانندبسیاري براي سنجد 
ضـد   دردهاي روماتوئیدي، ضـد التهـاب، ضـد درد، ضـد تـب،     

. )16(وجـود دارد  بخـش روي زخـم  و اثر التیام قابض ،نئوپالسم
 ي موجـود ترپنوییـدها و  فالونوئیدهاعامل اي نشان داد مطالعه
 ) و یـا 14ثر اسـت ( ؤموش م یعضالن یشلبر سنجد  ۀدر هست

سـنجد در یـک    ةعصار ).17( اثر ضد درد داردسنجد  ةمیو درپو
ثر بـوده  ؤکارآزمایی بـالینی روي درد ناشـی از اسـتئوآرتریت مـ    

اسـید  آنتـی سـنجد هماننـد   ة عصـار ثیر أت). همچنین 18است (
در تحقیقـات آزمایشـگاهی روي مـوش    معـده   اتترشـح براي 

موردي اثر درماتیت  ۀ. در مطالع)20 ،19( ه استنشان داده شد
 ).21(سنجد گزارش شده اسـت   ةتماسی تحریکی ناشی از میو

درجـۀ   تا توصیفی از درمـان سـوختگی  است  مطالعه بر آن این
یـان  در م را تفت داده شـده در روغـن کنجـد   سنجد  ربا پود دو

  .کندارائه  استان گلستانردم ترکمن م گروهی از
  ها:روشمواد و 

در  1389اي در سال مشاهده و مقطعی -توصیفی ۀاین مطالع 
 آن گیـري نمونـه . انجام شداستان گلستان  يقالشهرستان آق

به این منظـور بیمـارانی کـه    د. بوو در دسترس مبتنی بر هدف 
بـراي تـرمیم   در زمان مطالعه از درمـان خـانگی پـودر سـنجد     

دسترسـی بـه   کردند وارد مطالعـه شـدند.   میسوختگی استفاده 
ومی  ، فـردي مجـري طـرح  ها به دو طریق میسر بود؛ نمونه ، ـب

ین در  و همین شهرستانساکن  ،پرستار  ۀمنطقـ ایـن  مـردم   ـب
 ،و در صـورت تقاضـاي مـردم    بودهشناخته شده  کوچک کامالً

 شـاهد  بدین ترتیب و دادمی انجامبرایشان مراقبت در منزل را 
پـودر  افراد تحت مراقبت با  سوختگیدرمان و روند ترمیم زخم 

 .از این طریق وارد مطالعه شـدند  هانمونهتعدادي از  .بودسنجد 
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 یکـی از همکـاران ایـن طـرح بـه     با توجه به اینکـه  همچنین 
ایـن   آل جلیـل مرکـز درمـانی   عنوان پزشک بخـش اورژانـس   

هـا  نمونهدسترسی به تعدادي از  ،کار بوده شغول بشهرستان م
سـوختگی  ، وجود ه مطالعهب. معیار ورود میسر شداز این طریق 

تی در بـین مـردم تـرکمن    سـنّ  ةشـیو استفاده از این و  درجۀ دو
در طول درمان بیمـاري از   فرد مورد مطالعه چنانچه .بوده است

. شـد کرد از مطالعـه خـارج مـی   هاي دیگري استفاده میدرمان
وارد  ،ورود هـاي معیاربرخـورداري از  اران به محـض  بیم تمامی

بهبـودي مـورد پیگیـري قـرار گرفتنـد.       زمان مطالعه شدند و تا
از فرمول حجـم نمونـه اسـتفاده شـد.      تعیین حجم نمونهبراي 

زار جمـع  محاسـبه شـد  نفر  40تعداد نمونه  آوري اطالعـات  . اـب
سـن، جــنس،  ( شــامل مشخصـات دموگرافیــک  یچـک لیسـت  

مـواد  : سوختگی (مشخصاتو بالینی بیمار  )التقومیت، تحصی
، طـول  گیسـوخت  ۀسـوختگی، ناحیـ  ۀ درصد و درجـ  سوزاننده،
روایــی چــک لیســت از نظــر  .) بــودعفونــت وجــود و بهبــودي

 10سـوختگی و   ۀتخصص در زمینـ ماح جرّ به وسیلۀی یمحتوا
  یید قرار گرفت.  أت علمی دانشگاه مورد تئهیاز اعضاي نفر 

ان  الزم  اطالعـات  ،مطالعهبه بیماران پس از ورود   واخـذ  از آـن
ار  اي یـک شد. هفتـه میثبت شان سوختگی مشخصات زخم  ـب

همکـار طـرح کـه پزشـک      صورت رایگـان توسـط  ه ببیماران 
هـا  آنروند بهبـودي   و شدندمیمعاینه  ،بود احیجرّمتخصص 

دسـتورالعمل اسـتفاده از ایـن نـوع      شد.می ثبتدر چک لیست 
درمانگران محلـی تـرکمن    ؛است صورتاین درمان خانگی به 

ه صـورت    را مـواد این  - کنندکه در بین مردم زندگی می - ـب
ر دپـو  ابتداآنان . دهندقرار میکننده ماده در اختیار افراد مراجعهآ

آن را با روغن کنجد داخل تابه روي اجاق  ،سنجد را جدا کرده
روي زخـم آن را داخـل ظـرف     ةو بـراي اسـتفاد   دهندمیتفت 
براي درمـان  وقتی سوختگی دچار بیماران ریزند. میپاش نمک

را آمـاده شـده   درمـانگر پـودر سـنجد    ، کنندمی خانگی مراجعه
پوشـاند بـه   پـاش مـی  سوختگی با استفاده از نمـک روي محل 

ا پـودر پوشـیده و زخـم پ      نحوي که تم   نهـان  ام سـطح زخـم ـب
دا و زخم محل سوختگی جپودر از اگر  درمان ۀادامدر ود. شمی

بهبـودي   تـا . پودر پاشـیده شـود   ،نآروي  اًمجددد باید وپیدا ش
ـ  دبای در تمام مدت طول درمان، محل سوختگیکامل  ا پـودر  ب

مشـخص شـد بـا پـودر     ی کـه از زخـم   پوشیده باشد و هر جای
-مـی بهبودي زخم جدا زمان پودر تا حاوي  ۀپوشانده شود. الی

بـه  مرکـز درمـانی    دربـار   اي یکبیماران هفته افتد.د و میوش
کردند. تشخیص درجـه و سـطح   پزشک متخصص مراجعه می

 بوداح رّج ةبر عهدو عفونت  بهبودي زخمروند  ،زخم سوختگی
 از .کـرد مـی در چـک لیسـت ثبـت    را روند بهبـودي زخـم    که

لعه خواسته شـد حـداقل دو بـار جهـت     کنندگان در مطاشرکت
 در -به صورت رایگـان   - احیپزشک متخصص جرّمعاینه به 

د درمـان     مرکز درمانی آق  بـه وسـیلۀ  قال مراجعـه نماینـد. روـن
ها بـراي پیگیـري   نمونه ۀاز کلی. پیگیري شدپژوهشگران طرح 

اندن محرمانه م جهت و روند درمان رضایت شفاهی گرفته شد
   .ها اطمینان داده شدآنبه مشخصات شخصی 

-کـاي هـاي تحلیلـی   آزمون آمار توصیفی صدك و درصد واز 
هاي این مطالعـه  تست جهت تجزیه و تحلیل دادهو تیاسکوئر 

  استفاده شد.
  :هایافته

یـانگین  و م 60تـا   4سـنی   ۀبیمار با قومیت تـرکمن، دامنـ   40
درصـد   60 .نمودنـد سال در این مطالعه مشـارکت   9/21ی سن

قـال و مـابقی   قدر شهر آآنان درصد  80و  ها مذکر بودندنمونه
ین  سـوختگی،  ۀحادثـ بـروز   زمانکردند. در روستا زندگی می  ـب

 )بیشـترین درصـد  ( درصـد  50 بود و شب 21 تاصبح  8 ساعت
اتفاق افتـاده  روز دیگر شبانه تاصبح و مابقی در ساع 8ساعت 

ا مایعـات داغ     60 ،ایجـاد سـوختگی   ةادمـ  از نظر بود. درصـد ـب
مـواد   درصد بـا  10 و آتش ۀدرصد با شعل 30، )بیشترین درصد(

درصـد،   30 سطح سـوختگی  سوزاننده بوده است. از نظر درصد
 و دادآن را تشـکیل مـی   میـزان  کمتـرین ، درصد 9و  بیشترین

بـوده   بیشترین نواحی سوخته به ترتیب دست، پا، شکم و سینه
  است. 

بـار   6بـار و بیشـترین آن    2سنجد پودر حداقل دفعات مصرف 
ود.    14الـی  7نیز از کامل بود. طول مدت بهبودي  روز متغیـر ـب
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کنندگان از این روش درمان خانگی بـه  د استفادهانتایج نشان د
در و عفونـت  سـوختگی  و اثر زخـم   بهبودي کامل دست یافتند

  دیده نشد.ها آن
   :حثب

بودنـد و   درجـۀ دو بیمارانی که داراي سوختگی د انتایج نشان د
تی پودر سـنجد تفـت داده شـده در روغـن کنجـد      از روش سنّ

بـه   دهـی گـزارش بر اسـاس مشـاهدات و خـود    ،استفاده کردند
اثبات این اثـر   براي که جائینآبهبودي کامل دست یافتند. از 

و  يشـاهد  -مـورد مطالعـات   تري از قبیـل قوي ۀنیاز به مطالع
بـا توجـه بـه    تـوان در ایـن مطالعـه    نمی است بالینیآزماییکار

 ۀ. در مطالعـ ثیر این مواد اظهار نظـر نمـود  أت ةبار در کار ماهیت
ا چنـد گیـاه      ةاز میو )1373(معطر و همکاران  سنجد همـراه ـب

میـزان تـانن موجـود در    از دیگر، داروي گیاهی ساخته شد که 
). 22( نـام بـرده شـد   ثر اصلی دارو ؤمآن به عنوان یکی از مواد 

هاي سوختگی با درد و التهـاب همـراه هسـتند. در منـابع     زخم
هاي متعددي مبنی بر آثـار ضـد درد و ضـد    تی گزارشسنّ طب

آثـار ضـد   مطالعات دیگري نیز  درالتهاب از گیاهان وجود دارد. 
ـ  دردي گیاه سنجد در موش صحرایی مورد بررسی قـرار  ه گرفت

ثر احتمـالی در بـروز ایـن    ؤمـ  ةماد محققان اظهار داشتند .است
آثـار ضـد دردي    اسـت و آثار ترپنوییدها و فالونوییدهاي میـوه  

جـا  از آنشـود و  گیاه به دو طریق مرکزي و محیطی اعمال می
بخشـی   احتمـاالً  استسنجد داراي آثار ضد التهابی  ةکه عصار

  از آثار ضد دردي ایـن عصـاره از آثـار ضـد التهـابی آن ناشـی       
راي   می مذکور ۀمطالع ).23(شود می ییـد  أتتواند گواه خـوبی ـب

اثر ضـد   بررسی حاضر باشد.پژوهش  درسنجد  ةاثر درمانی میو
برخـی  دیگر در مـورد   گیاهان قارچی برگ گیاه سنجد همراه با

ماننـــد ترایکوفـــایتون منتاگروفـــایتیس،  هـــاي شـــایعقـــارچ
فـایتون  ترایکوفایتون روبروم، ترایکوفـایتون، وروکـوزوم، ترایکو  

ــی، میکروســپوروم کــانیس، کاندیــدا آلبیکــنس و   شــوئن الین
هـا بـر    مخلـوط عصـاره  ید اثربخشـی  ؤنیز مآسپرژیلوس نایجر 

ه   چحاضـر هـی   ۀمطالعـ  رد. )15(است  هاقارچ هـا  یـک از نموـن

زخم برخـی  ثر ضد اگزارش نکردند.  را عفونت محل سوختگی
هـاي خـانگی   ترکیه براي درمان ۀطب عامیاناز گیاهان که در 

 ةشود توسط ایلهان و همکـاران بررسـی شـد. میـو    استفاده می
سنجد نیز یکی از این گیاهانی اسـت کـه مـردم ترکیـه از آن     

شـود در  نتی اولسري که بـدان نسـبت داده مـی   براي خواص آ
چــه  . اگـر )24( کننـد مـی  اسـتفاده  خـود  خـانگی  هـاي درمـان 

اده شـده در  حاضر از پودر سـنجد تفـت د   ۀدرمانگران در مطالع
د امـا آنـان بـر     کرد فادهو روغن) است حرارت(اثر روغن کنجد  ـن

  ناشـی  سـنجد   ةمیـو  این باورند کـه خاصـیت درمـانی از خـود    
قـرار  بررسـی  تحقیقات بعـدي مـورد    در د. این ادعا بایشودمی

  گیرد.
  :گیرينتیجه

با توجه به بکـر  بکر و تازه بوده است و  ،پژوهش حاضر در نوع
ه ویـژه    شود مطالعات بیشتريپیشنهاد می ،آنبودن موضوع  ـب

در تـا بتـوان    کارآزمایی بالینی در این زمینه انجـام شـود   از نوع
نمـود و همچنـین    نظراظهار این گیاه یبخشمااثر التیخصوص 

از آن  درجــۀ دوهــاي ییــد در درمــان ســوختگیأدر صــورت ت
نگی بـا  نشـان داد درمـان خـا   ایـن تحقیـق   نتایج . کرداستفاده 

 بخشـد.  تواند زخم سوختگی را بهبوداستفاده از پودر سنجد می
 ،ۀ مردم ترکمن استان گلسـتان طب عامیانبرگرفته از  ۀاین یافت

الینی   جربـی و آزمایشـگاهی، ت تحقیقات تواند گامی براي می ـب
  باشد. بیشتر

  کر و قدردانی:تش
اخالق دانشگاه علـوم پزشـکی گلسـتان در     ۀطرح در کمیتاین 

 یید قرار گرفـت. أورد تم 2782/35شمارة با  24/3/1388 تاریخ
ت محتـرم تحقیقـات و فنـاوري دانشـگاه       بدین وسیله از معاوـن

حمایت هاي مادي و معنـوي ایـن    برايعلوم پزشکی گلستان 
ــین از همکــاري قــدردانی مــی طــرح پژوهشــی گــردد. همچن

قـال و بیمـاران   آق آل جلیـل مسئولین محتـرم مرکـز درمـانی    
  محترمی که در انجام ایـن مطالعـه مشـارکت نمودنـد، تشـکر      

  گردد.می
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Abstract 
Introduction: Recently, the herbs with medicinal effects has been subject of attention of 
many of researchers. The Turkmen people use roasted fruit Elaeagnus Angustifolia 
powder in sesame oil as home remedy for burn wounds. The aim of study was to report 
the use of powder fruit Elaeagnus Angustifolia on healing of burn wound. 
Methods: In this descriptive observational study in 2010 by purposeful sampling 40 
patients from Aq-Qalla (Turkmen area in Northern Iran) whom has burn wounds degree 
two were included. The patients used roasted powder of fruit Elaeagnus Angustifolia in 
sesame oil as remedy. Data analyzed using Chi-square and t-test at significance level 
p<0.05. 
Results: 60 percent of the patients were male and the mean age of them was 21.9 years. 
The most cases of burn was due to hot liquid and flame of fire and the most extent area of 
burn was 9 to 30 percent. In terms of severity, 80 percent of patients had second-degree 
burn. The less frequency use of Elaeagnus Angustifolia was twice and most one was six 
times. The recovery period varied from 7 to 14 days. The results showed the users of this 
traditional remedy achieved to complete recovery and also reported no infection. 
Conclusion: According to the patients self-reports and the researchers'' observations, the 
use of roasted powder of Elaeagnus Angustifolia in sesame oil was effective in healing of 
burn wounds with severity degree two. The researchers believed that merely with 
randomized clinical observation the effectiveness of Elaeagnus Angustifolia would be 
evaluated.  
Keywords: Folk Medicine, Elaeagnus Angustifolia, Sesame Oil, Burn, Turkmen. 
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