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 Arnebiaعلمــی گیاه ابوخلسا یــا هواچوبــه بــا نــام مانند برخی از گیاهان دارویی ارزان و در دسترس  :زمینه و هدف

euchroma هدف از این مطالعه بررسی اثر پمــاد توانند در درمان زخم سوختگی و کاهش زمان بهبودي موثر باشند. می

  ابوخلسا بر ترمیم زخم سوختگی درجه دو عمقی در رت بود.

 رانتهــ (س) در در آزمایشگاه حیوانات بیمارستان حضرت فاطمــه 1394این مطالعه تجربی در مهر  :روش بررسی

سوختگی درجه دو  g 250-300 به وزن تقریبی Sprague-Dawleyرت نر بالغ نژاد  24 پشتدر قسمت انجام شد. 

م با وازلین ایجاد گردید و سپس محل سوختگی در گروه اول با پماد ابوخلسا و در گروه دو cm 4×2 عمقی به ابعاد

بــار پــایش صورت هر پنج روز یکبرداري بهزخم با عکسپانسمان روزانه تا بهبود کامل انجام شد و روند بهبودي 

هاي التهابی نمونه از زخم سوختگی براي پاتولوژي فرستاده نیز جهت بررسی میزان کالژن و سلول 20شد. در روز 

  شد.

و ایــن  )>001/0P( وسعت زخــم در هــر دو گــروه کمتــر شــد 15تا  پنجنتایج نشان داد که در طول روزهاي  ها:یافته

هاي حاصــل . یافتــه)=040/0P( طور معناداري بیشتر بودش وسعت زخم در گروه وازلین نسبت به پماد ابوخلسا بهکاه

جــود ور دو گروه دهاي التهابی گونه اختالف معناداري از نظر میزان کالژن و سلولاز پاتولوژي نیز نشان دادند که هیچ

  .شتندا

هــاي رســد در زخمنظر میدهــد امــا بــهزخم را تا حــدودي کــاهش می پماد دارویی گیاه ابوخلسا وسعتگیري: نتیجه

  سوختگی سطحی در مقایسه با مواد پانسمان دیگر تأثیر بیشتري داشته باشد.

  .زخمترمیم ، ، رتسوختگی :لیديک لماتک

 

  
علت بروز عوارض در کشورهاي در حال توسعه به سوختگی

شمار عنوان یک مشکل عمده سالمت بهمالی محدود بهشدید و منابع 

بیماران سوختگی که نیاز به بستري  ،یافتهدر کشورهاي توسعه 1آید.می

نفر به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت  5- 15کنند کمتر از پیدا می

نفر است.  40باشد. این میزان در حال حاضر در ایران حدود می

  هم در کشورهاي با درآمد کم و متوسط  میروبر این میزان مرگ افزون

  

میر سوختگی مربوط به کشورهاي با ومرگ %3باالتر است. فقط 

افتد. در در کشورهاي فقیر و متوسط اتفاق می %97درآمد باالست و 

نفر به  2/1علت سوختگی میر بهودر آمریکا میزان مرگ 2006سال 

 8/3که آمار ایران ازاي هر صد هزار نفر جمعیت بوده است در حالی

   2هاي اخیر است.در سال

میر توسط واند که میزان بروز و مرگگزارشات نشان داده این

هاي سوختگی و عوارض ناشی از آن بسته به ناحیه، عمق، آسیب

  3باشد.سطح سوختگی و درمان متفاوت می

  مقدمه
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 %75تا  50ترین عارضه آسیب سوختگی و مسئول اصلی عفونت

باشد. همچنین سوختگی عوارض ها میر بیمارستانمیر دواز مرگ

بستري طوالنی مدت، از دست دادن اندام و حتی مرگ  مانندمختلفی 

  4و1دارد.

هاي هاي پوستی از نظر هزینهسرعت بهبود زخم در سوختگی

اش مساله سیستم بهداشتی و فرد بیمار و خانواده ،تحمیلی به بیمارستان

این زمان بهبودي را کاهش دهد، بار  بسیار مهمی است. هر روشی که

نیز هاي مالی و روانی تحمیلی به بیمار و اطرافیانش را سنگین هزینه

هاي مختلفی براي درمان موضعی زخم روش .کاهش خواهد داد

پماد سیلور سولفادیازین، استات مفناید و نیترات نقره و  مانندسوختگی 

  6و5رود.می کاربیوبران) بهانند هاي بیولوژیک (مپوشش

هاي روزانه با وازلین یا هاي مرسوم و استاندارد پانسماندر روش

بیشترین کرم سیلور سولفادیازین که  مانندبیوتیک مرسوم هاي آنتیکرم

هاي سوختگی هاي سوختگی داشته است،کاربرد را براي درمان آسیب

رند. درجه دوم به زمانی معادل دو تا سه هفته براي بهبودي احتیاج دا

هاي نقره در مهار از طرفی شواهد کافی براي نشان دادن اثر پانسمان

  6- 8عفونت زخم و بهبود سوختگی وجود ندارد.

استفاده از گیاهان سنتی براي بهبودي زخم بسیار رواج  امروزه

از جمعیت جهان براي اختالالت پوستی  %80و بیش از  9- 12پیدا کرده

گیاهان منبع مهمی از محصوالت  14و13اند.مختلف به طب سنتی وابسته

طبیعی بوده و از نظر ساختار و خواص بیولوژیکی و مکانیسم عمل 

ها، فنولپلی ویژهاجزاي مختلف مواد گیاهی به. متفاوت هستند

هاي آزاد مسئول مهار رادیکال مانند آن،فالونوییدها، اسیدهاي فنلی و 

ن دارویی مرسوم اغلب اکسیدانی گیاهان هستند. گیاهافعالیت آنتی و

  16و15باشد.تر میها راحتتر، قابل دسترس و استفاده از آنارزان

چند گونه مختلف گیاهی بر اساس کاربرد آن توسط  ایراندر 

درمان زخم معرفی ویژه روستاها براي ساکنین مناطق خاص به

عشایر جنوب غربی ایران، ریشه گیاه ابوخلسا  نمونهعنوان اند. بهشده

)rnebia euchromaA( 17دانند.را براي درمان سوختگی مؤثر می  

اي ایران یک گیاه سنتی شناخته شده در طب قبیله ابوخلسا

نامیده  (Heveh choaeh) عنوان گیاه سرخ یا هواچوبهاست که به

هاي از خانواده گیاهان گاوزبانی است که گونه Arnebiaشود. می

 کنند. ریشه گیاهانیآفریقا رشد میمختلف آن در آسیا و مناطق شمالی 

 Arnebia ،Alkanna ،Onosma ،Lithospermum ،Echium مانند

و  (Shikonin)، شیکونین (Naphthoquinone)نفتاکینون  غنی از

 هايکه ویژگی Isohexenylnaphthazarinو مشتقات  (Alkanin)آلکانین 

نی ضد التهابی، ضد میکروبی و ضد سرطا ماننددارویی مختلف 

  18- 20دارد.

از آنجا که مطالعه مدونی در خصوص اثرات این گیاه در زخم 

 پمادبا هدف تعیین اثر  پژوهش کنونیسوختگی انجام نشده است، 

  ابوخلسا بر التیام زخم سوختگی در موش کوچک آزمایشگاهی انجام شد.

  

  
اه حیوانات در آزمایشگ 1394سال  راین مطالعه تجربی د

  بیمارستان حضرت فاطمه (س) تهران انجام شد.

 Sprague-Dawleyسر رت نر بالغ از نژاد  24در این مطالعه 

(Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran)  با وزن

 این مطالعه برهفته انتخاب شدند.  8-12و سن  g 300 -250 تقریبی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران یواناتح حقوق رعایت استاندارد اساس

 جداگانه استاندارد هايقفس ها دررت که صورتبدین. انجام گردید

دماي  و روشنایی ساعت 12 و تاریکی ساعت 12 نوري چرخه با

C 24-22 به دسترسی کافی حیوانات مدت این در. شدند نگهداري 

  داشتند. غذا و آب

 Ketamin 10%النی کتامین پس از ایجاد بیهوشی عمومی با تزریق عض

)mg/kg 70 ((Alfasan Inc., Woerden, Netherland) و زایالزین 

)mg/kg 9( Xylazin 2% (Alfasan Inc., Woerden, Netherland) 

ها توسط دستگاه تراش برقی تراشیده شد. موهاي ناحیه پشت رت

ها، سپس براي ایجاد سوختگی درجه دو عمیق در پشت رت

 C 90 دقیقه در آب جوش سهکه  cm 4×2 لزي به ابعادهاي فاستامپ

ثانیه در تماس با پوست پشت حیوان  هشتمدت قرار گرفته بود، به

بندي طور تصادفی به دو گروه تقسیمها بهقرار داده شد. سپس رت

(شرکت باند  شدند. گروه یک پانسمان روزانه با پماد دارویی ابوخلسا

عنوان گروه کنترل بوده و درمان دو که بهایران) و گروه  -و گاز کاوه

ها روزانه صورت پانسمان با گاز وازلین انجام شد. زخمها بهروي آن

شدند تا پیش از پانسمان با سرم سالین طبیعی استریل شستشو می

روز  پنجهر  برداري به سهولت انجام شود.معاینه با چشم و عکس

 Canon IXUS 110 IS کاسیبار با استفاده از دوربین دیجیتال عیک

  بررسیروش 
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(Canon Inc., Tokyo, Japan)  با لنزZoom Lens 5-20mm 1:2.8-5.8 

ها افزاري از زخمکش براي کالیبراسیون برنامه نرمو در مجاورت یک خط

و  15ها در روز برداري شد. براي بررسی هیستوپاتولوژي از زخمعکس

ها با س نمونهبرداري صورت گرفت. سپبا پانچ بیوپسی نمونه 30

 هاي هیستوپاتولوژي فیکس شده با استفاده ازروي الم %10فرمالین 

 ImageJ, versionافزار تصاویر با نرمارزیابی شد.  H&Eآمیزي رنگ

)1.45, (National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA 

استفاده از صورت استاندارد و با ها بهدر پایان مطالعه رت پایش شدند.

  دوز باالي نسدونال معدوم شدند.

 SPSS software, version 19 شده با استفاده ازآوريگردهاي داده

(IBM SPSS, Armonk, NY, USA) صورت ها به. تمام دادهبررسی شد

از براي انجام آنالیز فوق  میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شدند.

 در بین Kolmogorov-Smirnov test براساسها آنجا که توزیع نمونه

 Repeated براي مقایسه میانگین دو گروه از آزمون ها نرمال بود،گروه

Measurement ANOVA  .05/0استفاده شدP<  از نظر آماري ارزشمند

 .بود

  

  
  

 بین دووسعت زخم  ،25و  15، پنجنتایج نشان داد در روزهاي 

 به این صورت که وسعت زخم .آماري معناداري داشت گروه اختالف

  .)1در گروه درمانی پماد ابوخلسا بیشتر بود (جدول 

و بررسی  Repeated Measurement ANOVAبا استفاده از آنالیز 

وزهاي رها باهم، نتیجه این بود که در طول روند در هر گروه و مقایسه آن

 ) و این کاهش>001/0P(وسعت زخم در هر گروه کمتر شد  15پنج تا 

یعنی در گروه  ).=040/0Pوسعت زخم بین دو گروه اختالف داشت (

  .)1ل (شک )2کنترل روند کاهنده بیشتر بود یا شیب تندتري داشت (جدول 

  هاي مختلفمقایسه سطح زخم در دو گروه مداخله و کنترل در زمان :1 جدول

  سطح زخم  زمان ارزیابی

  )2cm( میانگین) ±معیار(انحراف

  میزان معناداري

  گروه مداخله  

  (پماد ابوخلسا)

  گروه کنترل

  (وازلین)

  

  020/0  136/8±807/1  608/9±935/0  5روز 

 >001/0  680/2±611/1  452/5±548/1  15روز 

  >001/0 522/0±549/0  287/2±027/1  25روز 

  رفته شد.گدر نظر  05/0 ، میزان معناداري کمتر ازIndependent Samples testآزمون مورد استفاده:  *

  
یاز د که اختالف امتامقایسه نتایج هیستوپاتولوژي نیز نشان د

روز  و 15هاي التهابی در روز پاتولوژي از نظر میزان کالژن و سلول

  ها معنادار نبود.کدام از گروهدر هیچ 30

  

  
حاوي عصاره نشان داد که داروي گیاهی  پژوهش کنونی نتایج

ابوخلسا در مقایسه با گروه کنترل (وازلین) در روند بهبودي زخم 

سوختگی درجه دو عمقی رت تأثیر معناداري ندارد. هر چند که روند 

 کاهش سطح زخم در هر دو گروه مشاهده شده بود اما در گروه

هاي یافتهبیشتر بوده است.  چشمگیريطور کنترل این رونده کاهنده به

گونه اختالف معناداري از پاتولوژي نیز نشان دادند که هیچ حاصل از

 .هاي التهابی در دو گروه وجود نداشته استنظر میزان کالژن و سلول

ویژه استفاده شد، پماد ابوخلسا  پژوهش کنونیپمادي که در 

 سوختگی ساخت ایران، شرکت باند و گاز کاوه بود که ترکیبی از

  باشد.روغن کنجد می و بور عسلعصاره گیاه ابوخلسا، موم زن

  
  هاي مکررگیريگروهی سطح زخم طی زمان بر اساس آزمون آنالیز واریانس اندازهمقایسه درون :2جدول 

 *میزان معناداري Fکسر   توالی میانگین  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییر

 >001/0  856/427  762/343  2  523/687  روند وسعت زخم در هر گروه

  040/0  476/3  793/2  2  586/5  وند وسعت زخم بین دو گروهر

  نظر گرفته شد. در 05/0میزان معناداري کمتر از  ،Repeated Measurement ANOVA: مورد استفاده آزمون *

  بحث

 
  

  هایافته
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  Aگروه                                                                           Bگروه                                                      

  

  

  

  
  

  25و  15، 5(وازلین)) در روزهاي  (پماد ابوخلسا) و گروه (کنترل Aمقایسه وسعت زخم در دو گروه : 1شکل 

  
 ) uchromaeArnebia( یکی از ترکیبات اصلی این دارو گیاه ابوخلسا

 nhikoniS و Alkanin یا همان هواچوبه است. دو ماده موثر این دارو

نامیده  lkaninA ،Shikalkinو  hikoninSترکیب رنگی  هستند.

اش در دلیل رنگ قرمز طبیعی و خواص داروییشود. شیکالکین بهمی

شود. این آسیاي شرق براي درمان پوست سوخته و زخم استفاده می

هستند که در ریشه برخی گیاهان  Naphthoquinoneترکیبات مشتقات 

 گیاه سنگدانه انندم (Boraginacea) بانیاز خانواده گیاهان گاوز

(Lithospermum erythrorhizon)ابوخلسا یا هواچوبه ، (Arnebia 

)euchromaشنگار ، )Alkanna tinctoria( مطالعاتی 20و19شود.یافت می 

ها اشاره که به برخی از آن ستا در زمینه خواص این گیاه انجام شده

  کنیم:می

Damiaunakos شان دادند که شیکونین و آلکالین و همکارانش ن

هستند و فعالیت  چشمگیريمواد دارویی قوي با خواص بیولوژیکی 

اکسیدان، ضد ها شامل ترمیم زخم، ضد میکروبی، ضد التهابی، آنتیآن

مزایاي درمان  ،و همکارانش Sidhu 21باشد.سرطان و ضد ترومبوز می

، افزایش تکثیر را میزان کاهش قابل توجه سطح زخم Arnebin-1با 

 22اند.سلولی و افزایش سنتز کالژن بیان کرده

Senel  وSekine هاي آزاد اکسیدانی و نقش رادیکالآنتی فعالیت

، Sekine ،Karayannopoulonاکسیژن و همچنین در مطالعات 

Papageorgious آلکالین و شیکونین را جایگزین  ،و همکارانشان

التهابی، ضد میکروبی و  اص ضدجدید براي درمان زخم از طریق خو

  23-26اند.اکسیدان معرفی کردهآنتی

Haghbeen  اي را براي بررسی فعالیت مطالعه ،همکارانشو

آنالیز شیمیایی این مطالعه  میکروبی گیاه ابوخلسا انجام دادند.آنتی

رنگدانه  %5/8شده این گیاه حاوي حدود نشان داد که ریشه خشک

ثابت کرد که این سازي نتایج بهینه شیکالکین است و پس از

هاي گرم منفی و گرم مثبت ها و باکتريها در برخی قارچرنگدانه

  27اثر بود اما اثر معناداري در برابر لوتوس میکروسوس داشت.بی

Akkol  اي نشان دادند که درمان با نیز در مطالعه همکارانشو

Arnebin-1 ی، مهاجرت و مساحت زخم را کاهش داده و تکثیر سلول

  28ها را بهبود بخشیده است.زخم دوبارهتلیزاسیون تشکیل عروق و اپی

Pirbalouti هاي گیاه ارزیابی ویژگیArnebia euchroma  وMalva 

sylvestris  را بررسی کردند و نتایج این مطالعه نشان داد که گیاه ابوخلسا بر

  29داشته است. در تسریع بهبودي زخم چشمگیريخالف مطالعه ما تأثیر 

Nasiri  نشان دادند که میانگین مساحت زخم در  همکارانشو

از  پسنسبت به سیلور سولفادیازین در روز دهم  %10گروه ابوخلسا 

سوختگی بهتر بوده است. درصد انقباض زخم نیز در گروه ابوخلسا 

 30باشد.می پژوهش کنونیباالتر بوده است که مغایر با نتایج 
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Pirbalouti اي را براي بررسی اثر عصاره مکارانش نیز مطالعهو ه

هاي صحرایی انجام دادند و نتایج ریشه ابوخلسا بر زخم دیابتی موش

طور معناداري کاهش ها نشان داد که سطح زخم در گروه مطالعه بهآن

تلیوم نسبت به تر زخم زمان اپیعلت انقباض سریعیافته بود و به

این نتایج  پژوهش کنونیاست که در تر بوده گروه کنترل کوتاه

برعکس بوده و حتی روند کاهش سطح زخم در گروه کنترل با 

و همکاران  Esfahani-Ashkani 31سرعت بیشتري بوده است.

ها بر خالف این انجام دادند و نتایج آن کنونیمطالعاتی مشابه مطالعه 

 یريچشمگطور مطالعه بود و نشان داد که عصاره گیاه ابوخلسا به

 ها، سنتز کالژن و اثرات ضد، تکثیر فیبروبالستدوبارهتلیزاسیون اپی

  33و32التهابی بیشتري نسبت به گروه کنترل داشته است.

Nikzad  اثر برگ  همکارانشوArnebia  روي روند بهبود زخم

ند گرفت نتیجه کنونیسوختگی درجه دو رت را بررسی کردند و همانند مطالعه 

  43.که برگ این گیاه نیز هیچ اثري بر بهبود زخم سوختگی نداشته است

نتایج قابل  پژوهش کنونیمطالعات بر خالف  بیشتر ،در مجموع

اند. آمده از گیاه ابوخلسا را نشان دادهدستقبولی از عصاره طبیعی به

ممکن است روش اجرا و فاصله  پژوهش کنونییکی از مشکالت 

ها یا کم بودن تعداد حجم نمونه باشد و از طرفی بین پانسمانزمانی 

سوختگی ایجاد شده در این مطالعه عمیق و از نوع درجه دو بوده 

پماد ابوخلسا تنها با وازلین مقایسه  کنونیاست. همچنین در مطالعه 

شد هاي دیگر نیز مقایسه میشده است شاید اگر با مواد و پانسمان

شود پیشنهاد میبنابراین ایج بهتري دست پیدا کنیم. توانستیم به نتمی

هاي سوختگی تر یا در زخممشابه با حجم نمونه وسیع هايپژوهش

  سطحی در مقایسه با مواد پانسمان دیگر انجام گردد.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که پماد دارویی گیاه ابوخلسا 

تیام زخم سوختگی درجه دهد اما در روند الوسعت زخم را کاهش می

  دو عمقی تأثیر معناداري ندارد.

بررسی "این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با عنوان  :سپاسگزاري

اثر پماد ابوخلسا بر ترمیم زخم سوختگی درجه دو عمقی در مدل 

مصوب مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی  "حیوانی رت

باشد که با می 94-02- 129- 26124و با کد  1394ایران در سال 

  حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است.
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Background: Burns is a major health problem due to severe side effects and limited 

financial resources. Some herbs are cheap and available, such as Arnebia euchroma can 

be effective treatment of burn wounds and reduce recovery time. The aim of this study 

was to evaluate the effect of Arnebia euchroma ointment on healing of deep second-

degree burn wound in rats. 

Methods: This experimental study was conducted in animal laboratory of Hazrat 

Fatemeh Hospital in 2015, Tehran. In this study 24 male Sprague-Dawley rats weighing 

approximately 300 to 350 g were selected. After general anesthesia, back of each rat 

was shaved with clipping device. Then second-degree burn with the area of 2×4 cm was 

induced on them. Rats were randomly divided into 2 groups, 12 in each. The surface of 

the wound in the first group was covered with Arnebia euchroma ointment and in the 

second group with Vaseline. Dressing was done daily until complete recovery and the 

wound healing process was monitored by photographing every five days. On day 20, 

the samples were sent for pathological evaluation of the amount of collagen and in-

flammatory cells. 

Results: Results showed that, during days from 5 to 15 the extent of the wounds re-

duced in both groups (P= 0.000). The reduction of wound size was significantly higher 

in Vaseline group compared to Arnebia euchroma ointment group (P= 0.040). The re-

sults of the pathological examination showed no significant difference in the amount of 

collagen and inflammatory cells in the two groups. 

Conclusion: It seems Arnebia euchroma ointment to some extent reduced the extent of 

the wound especially in superficial burns compared to other dressings. However, it is 

better to conduct more similar studies with a larger sample size and different method 

and change in timing of dressing. 

 
Keywords: burns, rats, wound healing. 
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