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بر  درصد 1 نقره نیازیسولفاد کرم وي چا علف عصاره اثر
  زخم سوختگی درجه دو در موش صحرایی نربهبود 

 
، محمدشریف 4، جمشید محمدي4، جان محمد ملک زاده3، رضا محمودي3، مهرزاد جعفري برمک2، مصطفی آرویی2نرگس آرویی ،1ابراهیم مومنی

  *1سیما محمد حسینی ،4، رضا محمدي4طالبیان پور

  

سـلولی و  تحقیقـات  مرکـز  3اسـوج ، یاسـوج، ایـران،    ی  پژوهشکده امام جعفر صادق2 ایران، ، ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوجگروه پرستاري 1
  گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایرانتحقیقات  مرکز 4مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران،

  

  25/4/1393 :          تاریخ پذیرش25/1/1393: لتاریخ وصو
  

 چکیده
. شود علف چاي در طب سنتی، گیاهی است که براي درمان موضعی زخم هاي سطحی، سوختگی و درماتیت استفاده می :زمینه و هدف

ی درجه دو بر موش سوختگ درصد بر بهبود زخم 1علف چاي و کرم سولفادیازین نقره عصاره بررسی اثر  مطالعهن یاهدف از لذا 
  .بودصحرایی نر 

  

 براي ایجاد .انجام شد گرم 200±50نر بالغ نژاد ویستار با وزنصحرایی  موش  سر30این مطالعه تجربی بر روي  :بررسیروش 
 ایجادمتر مربع   سانتی2به مساحت هوش شد و با آب جوش سطح مقطع  حیوان بی با استفاده از تیوپنتال سدیم، سوختگی درجه دوم

هاي بافت سوختگی  ها بیهوش شدند و نمونه بعد از سی و پنج روز تیمار، موش.  گروه مساوي تقسیم شدند3شد و به طور تصادفی به 
 یا  گروه اول . با میکروسکوپ نوري بررسی شدندائوزین  ـهماتوکسیلینآمیزي   رنگتی ومورد نظر برداشته و بعد از پردازش باف

 علف الکلی آبی  با عصارهسوم پس از سوختگی به ترتیب  و گروه دوم. دندش  سرم فیزیولوژي شستشو می روزانه با ،کنترل سوختگی
طرفه تجزیه و تحلیل  آنالیز واریانس یکها با استفاده از آزمون  داده.  تحت تیمار قرار گرفتند درصد1  نقره سولفادیازینکرمچاي و 

  .شدند
  

گروه علف چاي در مقایسه با تیمار با گروه  اپیدرم و میزان مالون دي آلدهید درمیانگین سطح سوختگی، ضخامت  :ها افتهی
اختالف نقره  ولی در طول مدت تیمار در مقایسه با گروه سولفادیازین ، و گروه کنترل به حد طبیعی نزدیک شده بود نقره سولفادیازین
  ). <05/0p(افت نشدیدار  آماري معنی

  

در گروه تیمار شده با علف چاي در مقایسه با  داري مشاهده نشد، ولی اثرات ترمیمی  آماري اختالف معنی هر چند از لحاظ:ينتیجه گیر
  .هاي دیگر بهتر بود گروه

  

  پوست، سوختگی درجه دوم، عصاره علف چاي، موش صحرایی نر بافت: يکلید يها واژه
  
   دانشکده پرستاري و ماماییوج،دانشگاه علوم پزشکی یاساسوج، ی سیما محمدحسینی، :نویسنده مسئول *

Email: hossini3270@yahoo.com   
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  مقدمه

و روحـی   میسوختگی عـالوه بـر عواقـب جـس     

و  مـی هـاي متعـدد ترمی   شدید به جهت نیاز بـه جراحـی       

هــا  تـرین بیمـاري   امـور توانبخـشی وسـیع از پرهزینـه    

وختگی بـه علـت تخریـب       در سـ  ). 1(شـود  میمحسوب  

هاي عمیـق   م آن و ایجاد زخمیپوست و صدمه به ضما   

بهبـود زخـم  فرآینـدي ترمیمـی         . باشد میمورد توجه   

هـاي نـرم    است که پـس از آسـیب بـه پوسـت و بافـت             

پس از بروز آسیب پاسخ التهابی بـه        . گیرد صورت می 

ها در زیر درم شروع بـه افـزایش         وجود آمده و سلول   

تلیال  نمایند و سپس به تدریج بافت اپی       تولید کالژن می  

هاي پوستی از    براي درمان جراحت  ). 2(شود ترمیم می 

هــاي ضـد عفــونی کننــده نظیـر بتــادین، اســید    محلـول 

ــاي     ــوژي، پماده ــرم فیزیول ــا س ــشو ب ــتیک، شست اس

هاي  که پژوهش در حالی. شود بیوتیک استفاده می آنتی

استفاده هاي   اخیر نشان می دهد که بسیاري از محلول       

ــت   ــراي فیبروبالس ــتی ب ــایعات پوس ــده در ض ــا،  ش ه

هاي مورد نیاز ترمیم زخـم سـمی         ها و سلول   لنفوسیت

هـاي گونـاگونی    در طب سنتی نیز تـالش ). 3(می باشند 

 ،در جهت یافتن دارویی در جهت تسریع در بهبود زخم

 به علت عـدم  .)4(و ضایعات پوستی انجام گرفته است      

افزایش سرعت روند ترمیم    معرفی داروي قطعی براي     

ثیر آن بـر   أزخم، مطالعات روي داروهـاي گیـاهی و تـ         

  .در حال انجام استروند ترمیم زخم 

تـانن موجـود در     کـه است ها نشان داده  مطالعه

تـرمیم   توانـد نتـایج خـوبی در     گیـاهی مـی  هاي ترکیب

گیـاهی   علف چـاي ). 5(پوست و بهبود زخم فراهم کند

هن از گیاهان دارویـی اسـت   پ هاي دراز و   علفی با برگ  

کــار ه هــا بــ تــسکین التهابــات پوســتی و زخــم کــه در

 1  نقـره  سـولفادیازین این که کـرم     با توجه به    . رود می

بـه عنـوان درمـان اسـتاندارد بـراي سـوختگی         درصد  

بررسـی اثـر   مطالعـه حاضـر،    هـدف از  کـاربرد دارد،  

 درصـد   1عصاره علف چاي و کرم سولفادیازین نقره        

خم سوختگی درجه دو بر مـوش صـحرایی   بر بهبود ز 

  .نر بود

  
  بررسیروش 

 سـر مــوش   30 يبـر رو مطالعـه تجربــی  ایـن   
 200-250صحرایی نر نژاد ویـستار بـا وزن متوسـط      

حیوانـات بـا دسترسـی آزاد بـه آب و           .  شد انجامگرم  
 ساعته و درجه 12 روشنایی   ـ  خوراك  و دوره تاریکی    

ــه   درجــه ســانتی22±2حــرارت ــراد و تهوی مناســب گ
 گـرم علـف   2500،جهت تهیـه عـصاره   .نگهداري شدند

 چهـار  در داخل ظـروف مناسـب بـا        چاي آسیاب شده  
  مخلـوط و بـه    درصـد 70لیتر محلول آب مقطرو الکل      

مخلوط با کاغذ    سپس.  ساعت خیسانده شدند   48مدت  
صافی فیلتر گردید و با انتقال به دستگاه آون با دمـاي      

ــیظ،   درجــه ســانتی40 ــراد، تغل ــت گ خــشک و در نهای
سـی بـا    روزانه بـه میـزان یـک سـی        .شدسازي    ذخیره
عـصاره خـشک علـف      ) گرم بر کیلـوگرم      میلی 4(غلظت

حیوانات  به    ).6(چاي تهیه و مورد استفاده قرار گرفت      
هـاي    تـایی شـامل گـروه      10 گـروه    3 طور تصادفی به  

 1  نقـره  سولفادیازین و    کنترل، عصاره علف چاي    ؛ذیل
ــسیم شــدنددرصــد ــا  . تق ــات ب ــس از تــوزین، حیوان  پ

گـرم بـر     میلـی  40( به میزان    استفاده از تیوپنتال سدیم   
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جهـت   .ندشد هوش بیبه روش داخل صفاقی )کیلوگرم
، بر اساس فرمـول پیـشنهادي      2ایجاد سوختگی درجه    

  سـطح بـدن بـر    A= K.W2/3)A والکر که عبارت است از 
 ضریب ثابت که براي مـوش       K متر مربع،  حسب سانتی 

 وزن حیوان بر حسب گرم      W و   10ایی  برابر با     صحر
 کمـري ، سپس موهاي ناحیـه   ) محاسبه گردید  ،باشد می

ــامالً  ــیله  ک ــات در وس ــیده و حیوان ــاد   تراش ــا ابع اي ب
به نحوي به پشت قرار     متر مربع     سانتی 2طراحی شده   

 ثانیـه در معـرض      10داده شد که پوست آن بـه مـدت          
. ردیقرار گ ) راددرجه سانتی گ  97(مستقیم با آب جوش   

بـــراي جلـــوگیري از شـــوك هیپوولمیـــک ناشـــی از  
لیتـر سـرم فیزیولـوژي        میلـی  5/2سوختگی به میـزان     

حیوانـات  . استریل به روش داخل صفاقی تزریـق شـد        
هاي انفرادي کامالً تمیز  پس از به هوش آمدن در قفسه      

  .و ضدعفونی شده نگهداري شدند
لمللـی  پروتکل این تحقیق بر اساس قوانین بین ا 

در مــورد حیوانــات آزمایــشگاهی انجــام گردیــد و در 
 به تـصویب   علوم پزشکی یاسوج کمیته اخالق دانشگاه  

  .رسید

روزانه پس از تمیز کردن زخم ها بـا یـک تکـه           

بار در روز  عصاره علف چاي، کـرم   کی ،گاز استریل

 و سرم فیزیولـوژي جهـت      درصد 1  نقره سولفادیازین

سـپس در   .تفاده شـدند  هـاي مربوطـه اسـ      درمان گروه 

و پـنج روز حیوانـات بـا تیوپنتـال سـدیم             انتهاي سـی  

ــی ــوش بـ ــس   وهـ ــوختگی  عکـ ــطح  سـ ــرداري  سـ                      بـ

 بررسـی و بـراي تعیـین درصـد     Image j افـزار  و با نرم

 مطالعه نیک روز و همکـاران اسـتفاده       ها از  بهبود زخم 

  .)6 (شد

 سـپس پوسـت ناحیـه آسـیب دیـده  همـراه بـا       
قسمتی از پوست سالم آن  برداشته و بخشی از آن را        

 بـراي انجـام  (درون میکروپیپـت در تانـک ازت مـایع    

و بخشی دیگـر بـه محلـول    ) آزمایش مالون دي آلدهید  
بـا اسـتفاده از دسـتگاه    . شـد  منتقـل   درصد 10فرمالین

گیـري   پس از قالـب    ها پردازش و   پردازش بافتی، نمونه  
 میکرونـی   5ي سـریالی    هـا  با دستگاه میکروتوم بـرش    

آمیـزي    ائـوزین رنـگ  ـ تهیه و سپس بـا هماتوکـسیلین      
در تمام مقاطع بـافتی تغییـرات بـافتی اپیـدرم و       . شدند

و  (Olympus BX51) درم  بــا اســتفاده از میکروســکوپ
   .بررسی گردیدندOlysia  برنامه

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع  داده
 آنـالیز واریـانس   هـاي آمـاري    و آزمون  SPSSافزار نرم

  . ندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت توکیو یک طرفه 

  
  ها یافته

هـاي دریافـت کننـده     ضخامت اپیدرم در گـروه   

نسبت به   نفرهو گروه سولفادیازین عصاره علف چاي

 لحـاظ از  ، کـه    )1تـصویر   ( گروه کنترل افزایش داشـته    

  .)<05/0p(بوددار ن آماري معنی

کنترل نـسبت   هوسعت سطح سوختگی در گرو
  نقــرهبــه گــروه عــصاره علــف چــاي و ســولفادیازین 

دار  افزایش داشت که این افزایش از نظر آمـاري معنـی        
ــودن ــدتر در    ) <05/0p(ب ــرمیم کن ــده ت ــشان دهن ــه ن ک

  ).1جدول ( بودگروه کنترل  می هاي اپیدر الیه
ــد در      ــالون دي آلدهی ــافتی م ــطح ب ــزان س می

گـروه  اي  هـاي دریافـت کننـده عـصاره علـف چـ            گروه
نسبت به گروه کنترل کاهش  داشته       نقره   سولفادیازین
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ــی   ــاري معنــ ــر آمــ ــاهش از نظــ ــن کــ ــه ایــ              دار  کــ
  ).1جدول  )( <p 05/0(باشد نمی

شناسی آرایـش   بافتدر بررسی میکروسکوپی  
تحـت   هاي ناحیه ترمیم در گروه کنترل نسبت به گروه

فــت درمــان، ناشــی از پراکنــدگی بیــشتر مــاتریکس با 
تجمـع الیـاف    . دبـو تر   همبندي و واکنش آماسی واضح    
چنین تراکم   تر آن و هم    کالژن و نظم ساختاري مناسب    

ــلول  ــر س ــه در  کمت ــت در الی ــاي فیبروبالس ــی ه در  م
  نقـره   هاي تحت درمان با عصاره و سولفادیازین       گروه

روند ترمیم  . بودتر   در مقایسه با گروه کنترل مشخص     
 کیفیـت و سـرعت      ، درمـان  هـاي تحـت    اپیدرم در گروه  

ترمیم بهتر با آرایش منظم تر و تراکم آماسی کمتـري            
  ).1 تصویر (از خود نشان داد

  
  بحث

 یکی آن به مربوط هاي یبسآ و ها سوختگی
 سرتاسـر  در نـاتوانی  و میر و مرگ علل ترین مهم از

 درمـان  بـر  عـالوه  بیمـاران . آیـد  می حساب به جهان
 هاي پشتیبانی و سازيباز بازتوانی، نیازمند سوختگی

  .،)5(باشند می طوالنی هاي سال براي روحی و جسمی
بررسی اثـر عـصاره علـف       مطالعه حاضر،   هدف از    ،  

 درصـد بـر بهبـودي    1چاي و کرم سولفادیازین نقـره      
  .زخم سوختگی درجه دو بر موش صحرایی نر بود

ونی در واقع خزایی و توسعه عروق     میزان رگ 
 ترمیم زخم است و اگر عاملی ثرترین عوامل ؤیکی از م  

ــسم   ــق مکانیـ ــد از طریـ ــیمیایی و   بتوانـ ــاي بیوشـ هـ
فارماکولوژیکی در زمان مناسب تشکیل عروق خـونی        
جدید را مـضاعف یـا تـشدید نمایـد و قـادر بـه تغییـر            

توان گفت  میگردش خون بافتی در ناحیه توقف باشد،       
که این عامل روند تـرمیم زخـم را بـه سـوي موفقیـت               

ــیش  ــیپ ــر م ــم جلــوکیري    ب ــدن زخ د و ازعمیــق ش
  ).10 و11(نماید می

  

  

 موردي ها گروه در نریی صحراي ها موش در 2 درجهی سوختگ با پوستی بافتي رهایمتغ اریمع انحراف و نیانگیم سهیمقا:  1 جدول
  )10 گروه هر تعداد(مطالعه

 

  گروه
 متغیرهاي پوست

يچا علف  سطح معنی داري  کنترل  نقرهنیازیسولفاد 

)مربع متری لیم(ی سوختگ حسط  09/0±36/0  04/0±44/0 52/0±72/0  05/0 p< 

)کرومتریم (درمیاپ ضخامت  95/7±15/50 14/9±49/34 87/5±14/29 05/0 p< 

 >Mol/lμ( 05/1±46/2 29/0±93/3 31/0±69/4 05/0 p (دیآلدهي د مالون

  

  
  

 40یی  نما بزرگ ن،یائوز ـ نیلیهماتوکسي زیآم رنگ(مطالعه موردي ها گروه دری سوختگ زخم ازی ناش پوست میترم روند سهیمقا: 1 ریتصو
  يولوژیزیف سرم با شده درمان ـ ج ن،یازیسولفاد با شده درمان  ـ ب ،يچا علف عصاره با شده درمان ـ الف ،)ينور کروسکوپیم
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ــهیافــزا ــدوتلیال ش خاصــیت لخت هــا،  ســازي ان

ل کــردن هـا، فعـا   افـزایش سـرعت تکثیـر فیبروبالســت   

هاي بافتی و افـزایش تولیـد بـستر خـارج            فیبروبالست

توانـد   مـی  فیبروبالسـت فعـال شـده        به وسـیله  سلولی  

میزان وسعت سطح سوختگی را کـاهش دهـد و رونـد         

از طرفـی پدیـده     . ترمیم اپیتلیوم پوست را افزایش دهد     

باشـد و    میانقباض به سبب وجود سلول فیبروبالست       

ود الیه اپیدرم را کشیده به واسطه خاصیت انقباضی خ

 میـزان کوچـک     .شـوند  و موجب کاهش ابعاد زخم مـی      

شدن یک زخم معیار خوبی براي ارزیابی میزان بهبود         

سطح زخم هـم زمـان بـا التیـام آن کـاهش        . زخم است 

شـدن    یابد، که علت این کاهش وجـود پدیـده جمـع            می

 هـا  همطالعـ ). 6(باشـد  زخم و رسوب بافت پیونـدي مـی      

 است  یاکسیدان د که تانن یکی از مواد آنتی      ده مینشان  

آنهـا   هـا شـده و   که  سبب افزایش تکثیـر فیبروبالسـت       

 TNFایـن   . ترشـح نماینـد    )TNF)1توانند مقدار زیادي     می

و )NO)2 تولید خود در راستاي تسریع ترمیم زخم سبب

VEGF )3(گردد می.NO    و  VEGF      از عوامل اصلی تنظـیم 

چنـین   کننده تشکیل بافـت گرانوالسـیون هـستند و هـم          

  .)8(نمایند میزایی را تقویت  رگ

ها مسئول ایجاد فیبرهـاي کـالژن        فیبروبالست

شـود محـل     میهستند، کالژن پروتئینی است که باعث       

زخم بعد از ترمیم به بافت اولیه قبل از ایجـاد جراحـت      

ه اسکار سفید رنگ به جـاي   شباهت پیدا کند و در نتیج     

می ماند، از طرف دیگر فیبرهاي کالژن باعـث افـزایش       

رسـد بـا     مـی بنابراین بـه نظـر      . شوند میمقاومت زخم   

تانن موجود در عصاره علـف چـاي در          توجه به تأثیر  

اکثر مسیرهاي ترمیم زخم و افزایش بافت کالژن الیـه          

 هـا اثـر   درم پوست، بـر تکثیـر و فعالیـت فیبروبالسـت        

توانـد سـاخت الیـاف کـالژن و بیوسـنتز           گذاشته و می  

اسیدهاي نوکلئیک و پروتئین سازي را افزایش دهـد و          

اي  عـده ). 2( نماید به مقاومت زخم در روند ترمیم کمک      

  نقـره  معتقدند داروهاي گروه سـولفادیازین     از محققین 

با داشتن  عوارض سمی می توانند اثر منفی بر رشد و 

 و در  )6( و کاهش تـشکیل کـالژن      ها تعداد فیبروبالست 

که بـا   نتیجه سبب کندي ترمیم ناحیه آسیب دیده گردد     

 .١ .خوانی دارد تحقیق حاضر هم

هـا   اکـسیدان  تعدیل التهـاب و اسـتفاده از آنتـی        

عفونت، در حالی که    ) 12(ترمیم زخم را تسریع می کند     

 و  هـا   از سـلول )TGF-B)4التهاب، مواد اکسیدان، کـاهش     

. کنند تر می هاي پوستی را وخیم  زخم، آزادهاي رادیکال

 از کیلیکربوکـس  دیاسـ ي  هـا  فنـل علف چاي با داشـتن      

ــه ــکافئ جملـ ــکلروژن ک،یـ ــفرول و کیـ ــیت  کیـ خاصـ

 ،توانـد بـا کـاهش التهـاب     اند و می اکسیدانی داشته  آنتی

 ، فاکتورهـاي    TGF-Bکاهش مواد اکسیدانی و افـزایش       

ی کـه کـاهش   را فعـال نمایـد و از آنجـای        میرشد اپیدر 

تـوان   شـود مـی   التهاب باعث تسریع در ترمیم زخم می    

استنباط کرد که علف چاي به خاطر داشتن مـواد ضـد      

التهابی باعث تسریع تـرمیم زخـم ناشـی از سـوختگی         

 و همکـاران نیـز نـشان داد    مطالعه سانتار .)8(شود می

توانـد باعـث    مـی که فعالیت ضد التهابی در علف چـاي         
                                                             
1-Tumor Necrosis Factor 
2-Nitric Oxide 
3-Vascular Endothelial Growth Factor 
4-Transforming Growth Rector 
 
 
 



 ابراهیم مومنی و همکاران

)90شماره پی در پی (1393مهر ـ 7 ـ شماره19مجله ارمغان دانش ـ دوره   630

خــم گــردد ك بــا مطالعــه حاضــر  تــسریع در التیــام ز

  .)13(خوانی دارد هم

ــار  ــوخرجی و همک ــان ام ــصاره   ب ــی ع  بررس

 اثرات قابل ،  از گیاه  علف چاي درصد 10 و   5متانولی  

 کـه بـا   )14(در بهبود زخم مشاهده کردنـد  را  توجه آن   

 .خوانی دارد ضر همانتایج پژوهش ح

  

  گیري نتیجه

عصاره علف چاي، روند ترمیم زخم ناشـی از          

سـوختگی را تــسریع کـرده و مــدت زمـان الزم بــراي    

گـردد    پیشنهاد مـی   .دهد بهبود کامل زخم را کاهش می     

دار نبودن  ه به طول درمان سی روزه و اختالف       جبا تو 

ها نسبت به یکـدیگر، طـول درمـان در مـدت یـک           گروه

دسـت  ه هفته، دو هفته و سه هفتـه بررسـی و نتـایج بـ         

  .دآمده نسبت به یکدیگر مقایسه گرد

  

  تشکرتقدیر و 

 دانـشگاه ی  قاتیتحق طرح حاصل حاضر مطالعه

 نیـ ای  مـال  تیـ حما بـا  کـه  بـود  یاسـوج ی  پزشـک  علوم

چنین از مرکزتحقیقات سلولی و        هم .شد انجام دانشگاه

ــشکر    ــوج ت ــکی یاس ــوم پزش ــشگاه عل ــولی دان و مولک

  .آید قدردانی به عمل می
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Abstract  
Backgrounds & aim: Hypericum is a traditional medicinal plant that used for the topical treatment of 
superficial wounds, burns and dermatitis.the aim of this study was to evaluate the effect of Hypericum 
perforatum extract and1 % silver sulfadiazine on a second degree burn wound healing in the male rat. 
 
Methods: This experimental study was performed on 30 adult male Wistar rats weighing 50 ± 200 gr. To 
make the second degree burns wound at area of 2 square centimeters with boiling water, animals were 
anesthetized using sodium thiopental . The animals then divided into three equal groups randomly. 
Control group was washed with sailine every day. The second and the third groups were treated with 1% 
silver sulfadiazine ointment and Hypericum perforatum extract respectively. After thirty-five days of 
treatment, mice were anesthetized and tissue samples were taken for processing and staining with 
hematoxylin and eosin and examined under light microscope. Data were analyzed using one-way ANOVA 
 
Results: Average surface burns,thickness of the epidermis and malondialdehyde levels in HP treatment 
compared with 1% silver sulfadiazine was close to normal control but no significant differences  was 
found between Hypericum perforatum extract  and silver sulfadiazine at duration of treatment (p> 0.05). 
Conclusion:  Although there was no statistically significant difference, but the restorative effects of HP -
treated group compared with the other groups showed better result. 
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