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  مقدمه
 مختلـف  عوامـل  سـبب  بـه  که است يا شده ختهیگس نسج زخم،

 انهیسـال  باًیتقر یکل طور به ).1( است داده دست از را خود یوستگیپ
). 2(شـود   یانجام م کایآمر کشور در یجراح عمل ونیلیم 50 حدود

 اضـافه  فـوق  مـوارد  بـه  زیـ ن گـر ید يا ضربه زخم ونیلیم 50 عالوه به
 نـه یهز دالر هـا  ونیلیم باًیتقر جراحات نیا يبهبود يبرا ).3( شود یم

داشته  نظر در هم را حاد يها زخم عوارض که یوقت. شود یم صرف
 يا دهیچیپ ندیفرا زخم امیالت). 4(خواهد شد  هم شتریب ها نهیهز م؛یباش

 و) سـاختمان ( یحیتشـر  یکپـارچگ ی بازگردانـدن  موجـب  که است
 مـاده  هـا،  سـلول  آن طول در و) 5(شود یم بیآس متعاقب يعملکرد

ــبن  و نازهایتوکیســ پروتئازهــا، ،یخــون عــروق ،یســلول خــارج يادی
. است یالمتو مراحل شامل زخم امیالت). 6( هستند لیدخ نازهایکموک

 زمـان  در کـه  اسـت ) يزیخونر از يریجلوگ( هموستاز مرحله نیاول
 التهاب جادیا مرحله نیدوم .دهد یم رخ ساعت کی مدت به بیآس

 سـاعت  72 تـا  24 مـدت  بـه  هموستاز از بعد یکوتاه مدت که است
 بیآس بافت يها سلول مرحله، نیا یط. گردد یم آغاز بیآس از پس

. شـوند  یمـ  فعـال  ها نیتوکیس و یخون ياه پالکت ها، رگیمو ده،ید
 رخ بیآسـ  از پـس  هفتـه  3 تا 1 که است ویفراتیپرول مرحله، نیسوم

 از پـس  هفتـه  3 کـه  اسـت  remodeling مرحلـه  نیچهـارم . دهـد  یم
 اسـکار  ایـ  یبـافت  کامـل  بلـوغ  مرحله نیا یط. شود یم شروع بیآس

 یحجرا علم در بحث موضوع همواره زخم بهبود). 7(شود یم جادیا
 ندیفرا هیاول اصول شناخت در ریاخ يها شرفتیپ وجود با. است بوده

 هـا،  زخـم  تیریمـد  در مختلـف  يهـا  روش کاربردن به و زخم امیالت
 و مـرگ  و یناخوش به منجر روزانه زخم، امیالت ندیفرا یط یاشکاالت
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  ).6( شود یم یتوجه قابل ریم
 بهبـود  در مـؤثر  و دیـ جد يداروهـا  و هـا  روش افتنی يبرا تالش

اسـت   یپزشک در توجه مورد موضوعات از یکی همواره زخم امیالت
 ســازمان توســط یــیدارو اهــانیگ از اســتفاده شــنهادیپ لیــدل بـه ). 8(

 يدارو کی یمعرف عدم به توجه با گرید يسو از و یجهان بهداشت
 زخم میترم يبرا یاهیگ يداروها اثر مطالعه زخم، درمان يبرا مؤثر

بـر   یـی اهـان دارو یعصـاره گ اثـرات   یمطالعات در ).9( دارد ضرورت
  ).11و10( انجام شده است یشگاهیوانات آزمایح یام زخم پوستیالت

ــگ ــق .Onosma dichroanthum Boiss اهی ــه متعل ــانواده ب  خ
Boraginaceae ــابع یبرخــ در). 12( اســت ــه مقــاالت و من ــار ب  و آث

 خـواص  از اعـم  Onosma يهـا  گونه جالب و متنوع یدرمان خواص
 و يضـدآلرژ  ،یضـدالتهاب  ،)13-15( یدانیاکس یآنت و ییایضدباکتر
 شــده اشــاره) 18-21( ضدســرطان و ضــدتومور ،)17و16( ضــددرد

  .است
ام زخـم  یو الت یدرمان سوختگ ياه براین گیشه ایر یدر طب سنت

ــو بر ــا یدگی ــطح يه ــ یس ــیپوســت و همچن ــان برخ از  ین در درم
 يشه دارایر). 22-26و15(به کار برده شده است  یپوست يها يماریب

. اسـت ) نیکونین و شیآلکان(ها  نونیبات مختلف از جمله نفتوکیترک
 متعلـق بـه   یاهیگونه گ 150شه یر یخارج يها هیبات در الین ترکیا

ــنج ــنس  پــ و  Alkanna ،Lithospermum ،Echium ،Onosmaجــ
Arnebia 27( شوند یافت میناسه یاز خانواده بوراژ.(  

ن یآلکـان  یکروبیاثرات ضـدم و همکاران  Papageorgiouمطالعه 
 يا در مطالعهو همکاران  Kouronakis). 28( ن را نشان دادیکونیو ش

بـات  یرا بـه ترک  Alkanna tinctoriaاه یـ شـه گ یر یاثرات ضـدالتهاب 
مطالعـه  در ). 29( نـد ن نسـبت داد یکونین و شـ یآلکان یعنیآن  یعیطب

Assimopoulou  وpapageorgiou  ــدالتها ــرات ض ــه گیر یباث ــش اه ی
Alkanna tinctoria بات یبه وجود ترکhydroxynaphthoquinones 

  ).30( ده شداه نسبت دایشه گیر يها در عصاره
ن را نشـان  یکونیدان شیاکس یاثرات آنتو همکاران  Wangمطالعه 

و  Assimopoulou، )32(و همکاران  Kimج مطالعات ینتا). 31( داد
دان یاکســ یت آنتــیــفعال) 34(ران و همکــا Sekine و) 33(همکــاران 

ــشــه گین عصــاره ریکونین و شــیآلکــان و  Arnebia euchroma اهی
Alkanna tinctoria ناسه هستند و باعـث  یکه متعلق به خانواده بوراژ

بـات  یوجـود ترک  یاتمطالعـ  .ه اسـت شوند را نشان داد یام زخم میالت
ــان ــ ن ویآلکــ ــا را  ن ویکونیشــ ــتقات آنهــ ــهیدر ر مشــ ــا شــ   يهــ

Onosma paniculata، Onosma argentatum، Onosma 

nigricaule و Onosma echioides ه اســـــــت نشـــــــان داد
هـا   بروبالستیت فیمشتقات آن بر فعال ن ویکونیش). 35و24و21و19(

عمدتاً بر  یمطالعات قبل ).37و36( د کالژن مؤثر استیش تولیو افزا
بـر   یصورت گرفته و مطالعه کـاف  یاز سوختگ یناش يها زخم يرو

حاصل از ضربه انجـام   يها بیآسو  یدگیاز بر یناش يها زخم يرو
مطالعات انجـام شـده در منـاطق مختلـف      گرید ياز سو .نشده است

ن یشـتر یصـورت گرفتـه کـه ب    Onosma از ییهـا  گونه يشتر بر رویب
 Dichroanthumراجـع بـه گونــه    را در آن منـاطق داشـته و   یفراوانـ 

از  یران به طور سـنت یر شمال اد .صورت گرفته است یمطالعات کم
 یدرمان سـوختگ  يبز برا یب با چربیدر ترک یاهین گونه گیشه ایر

و  کـه در مطالعـه صـداقت    نیل ایبه دل .دشو یام زخم استفاده میو الت
مطالعـات   یطراح يبرا يومتریشات تنسیبه انجام آزما )8( همکاران

ناسه بر یده بوراژاهان خانوایگ یاثرات درمان یبررس تر قیتر و دق جامع
لـذا مطالعـه حاضـر بـه منظـور       ؛ه شده اسـت یام زخم توصیمراحل الت

 Onosmaه ایـ شـه گ یر يوم اتریعصاره پترول ياثر پماد حاو یبررس

dichroanthum Boiss. وه یجاد شده به شیا یام زخم باز پوستیبر الت
 يریکشـش پـذ   یابیـ بـه روش ارز  ییصـحرا  يهـا  در موش یجراح

)tensiometery( انجام شد.  
  روش بررسی
سر مـوش صـحرایی نـر بـالغ از نـژاد       18از  یتجرب در این مطالعه

از انسـتیتو پاسـتور    ه شـده یـ تهگـرم   250±30 یبیتقر ویستار، با وزن
هـاي انفـرادي و تحـت شـرایط      در قفـس  ها موش. استفاده شدایران 

پروتکـل   .استاندارد و با دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداري شدند
  .دیت گردیرعا یشگاهیوانات آزمایح يکار بر رو یقاخال
رماه سال یدر ت .Onosma dichroanthum Boissاه یگ يها شهیر

شهرسـتان   یجنـوب شـرق  (نمـا   از منطقه حفاظـت شـده جهـان    1391
ـ  یدر ارتفـاع در اسـتان گلسـتان    يکردکو  از متـر  3086تـا   600ن یب

ریوم دانشـکده  بابخش هردر اه ین گیا. شدند يآور جمع) ایسطح در
ان یـ محراب توسط دکتـر احمدرضـا  علوم زیستی دانشگاه شهیدبهشتی 

شــگاه ید قــرار گرفــت و ســپس بــه آزما   ییــاو ت ییمــورد شناســا 
 یدانشـــگاه علــوم پزشـــک  يدانشـــکده داروســاز  يفارمــاکوگنوز 

شـگاه  یآزما يها پس از شستشو در دمـا  شهیر. شد منتقل یدبهشتیشه
مقـدار   .دیپودر گرد یاب برقیسو سپس با استفاده از آ ندخشک شد

حـالل   تـر یل یلیم 200ا اه به روش سوکسله بیشه گیگرم از پودر ر 50
 Rotary( يشـد و توسـط دسـتگاه روتـار     يریگ وم اتر عصارهیپترول

evaporator,Heidolf4000(ــ ــظ گردیتغلـ ــابق دیـ ــا یو مـ  يدر دمـ
 .بود یعصاره حاصل به فرم روغن .شگاه خشک شدیآزما

  بـــه دســـتگاه  يســـاز ه پـــس از رقـــت ه شـــدیـــعصـــاره ته
 GC-MASS (Agilent7890A)يحـاو  کـه تـر  یکرولیک میم باحج 

 و متـر  یلـ یم 25/0 یداخلـ  قطـر  و متر30 ل به طولیفندرصد  5ن ستو
ان یـ قـه در جر یتربردقیل یلـ یمک ی وم کهیباگاز هل 25/0μm ضخامت

 به درجه40ابتدا  ییبرنامه دما با گراد یدرجه سانت100 يدر دما و بود
قه یدق5به مدت  250 قه ویدق5 درجه به مدت60سپس قه ویدق5مدت 

درجه 230 یونیمنبع  يدما الکترون ولت و -70ون یزاسیونی يانرژ و
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کروماتوگرام  و دیق گردیتزر ،یاتم MASSواحد 1000 تا25 زانیم
که بـا دسـتگاه موجـود قابـل      یباتیترک .قرار گرفت یآن مورد بررس

  .شدندقاله گزارش ن میدر ا ند؛بود ییشناسا
ن یکونیزان شیدو میه گردیته ml/μg50 عصاره موردنظر با غلظت

 (Multispec-1501SHIMADZU) يله دستگاه اسپکتروفتومتریوس بهآن 
  .دین گردییتع

ک یـ  ک درصـد یـ  يوم اتـر یعصاره پترول يه پماد حاویته يبرا
 ن،یگـرم وازلـ  50ب یکه از ترک ه پمادیگرم پا 100گرم عصاره را با 

 ل شـده ین تشـک یگرم اوسـر  12و Mct oil گرم6، نیریسیگرم گل31
  .میمخلوط نمودبود؛ 
 50زان یـ ن بـه م یکتـام  یق داخـل عضـالن  یله تزریوانات به وسیح

لـوگرم  یگـرم بـر ک   یلـ یم 5زان یـ ازپام به میلوگرم و دیگرم بر ک یلیم
ن و یله بتادیپوست به وس. ده شدیپشت آنها تراش يمو .هوش شدندیب

  .شد یدرجه ضدعفون 70د یسف یالکل طب
در . م شـدند یتقسـ  ییتـا  6به سه گـروه   یبه طور تصادف واناتیح
به عنوان زخـم در جهـت    یک برش پوستی یگروه تجرب يها موش

ــا فاصــله یدمــ – يمحــور ســر   در طــرف راســت ســتون فقــرات و ب
بـه   یک بـرش پوسـت  یـ  گـروه حامـل   در. متر از آن داده شد یسانت 2

به عنـوان زخـم در نظـر     یک برش پوستیاهد گروه شعنوان زخم و 
متر، با ضخامت کامل پوسـت بـه    یلیم 20ها به طول  برش. گرفته شد

ه یـ له بخیداده شد و فاصله دو لبه برش به وس 15له اسکالپل نمره یوس
 يبـرا  یکـاف  يجـا  یمـ یمتر حفظ شد تا بافت ترم یلیم 3زدن حدود 

 به یت که روز جراحالزم به ذکر اس). 38( شکل گرفتن داشته باشد
  .عنوان روز صفر در نظر گرفته شد

ـ    یا یجراحـ  يها زخم يبر رو ، پمـاد  یجـاد شـده در گـروه تجرب
ــاو ــاره پترول يحـ ــعصـ ــریـ ــ يوم اتـ ــدیـ ــه گیر ک درصـ ــشـ   اهیـ

Onosma dichroanthum Boiss. )O:onosma (يها زخم يو بر رو 
 روزانـه  )V:Vehicle(ه پمـاد  یجاد شده در گروه حامل، پایا یجراح

که بـر   یدر حال. ده شدیمال) صبح و بعدازظهر(گرم در دو نوبت 2/1
چ یه) C:control(جاد شده در گروه شاهد یا یجراح يها زخم يرو

  .ده نشدیمال يا ماده
شد و تـا چهـارده روز    ه پماد از روز صفر شروعیز پماد و پایتجو

  .افتیادامه 
استنشاق  لهیوس بهها  موش یروز از زمان جراح 15بعد از گذشت 

. شدند یقربان یهوشیهوش و با تداوم بیکاتور بیک دسیکلروفرم در 
له یوسـ  هـا بـه   يبردار نمونه یز جراحیم يوان رویپس از قرار دادن ح

و  يسـتور یغـه ب یک ابزار برنده مخصوص انجام شد که شـامل دو ت ی
. ره کنـار هـم متصـل شـده بـود     یـ له گیوسـ  هکه ب بوداسکالپل مربوط 

متر بود که بسـتر زخـم    یسانت 7متر و طول آن  یسانت5/2عرض نمونه 
آغشـته   يبنـد  نمونه درون گاز زخم. آن قرار داشت یانیدر قسمت م

درصد قـرار گرفـت و در داخـل ظـرف دردار      9/0 یبه محلول نمک
ت مـدرس  یـ دانشگاه ترب یوتراپیزیگذاشته شد و بالفاصله به بخش ف

  .شدانتقال داده  يومتریش تنسیانجام آزما يبرا
ــا له دســتگاه ســنجش یوســ بــه يومتریش تنســینمونــه تحــت آزم

محصول کشور آلمان قرار )  Z wickZ2.5H 15WN(استحکام مواد 
ره ثابت و متحرك دستگاه متصل شد و یدو لبه نمونه به دو گ. گرفت

ره ثابت دور شـد  یقه از گیمتر در دق یلیم 15ره متحرك با سرعت یگ
 يرویــ، ن Load- deformation یانـه متصـل بـه دسـتگاه منحنـ     یو را

 Elastic stiffness یارتجاع ی، سفت maximum force (N)حداکثر 

(N/mm2)  و کار انجام شدهEnergy absorption (N/mm) ه یرا ارا
  .سر موش بود 6هر گروه  يتعداد نمونه برا. کرد

ز یآزمـون آنـال  و  SPSS-16 ينرم افزار آمـار استفاده از  ها با داده
 05/0ر کمتـر از  یمقـاد . ل شـدند یـ ه وتحلیـ تجز طرفـه  کیـ انس یوار
  .ه شدیارا mean±SDج به صورت ینتا. شدند یدار تلق یمعن

  ها یافته
 در بـات موجـود  یترک GC-MASS زیآنـال  يهـا  افتـه یبا توجه بـه  

 در ؛بـود  ییقابـل شناسـا   که با دستگاه موجود ياتر ومیعصاره پترول
 یین دستگاه شناسـا یکه ا یباتین ترکیشتریب. ک آمده استیل جدو
  .بوددروکربورها یدسته ه ؛نمود

 ترکیبات عصاره پترولیوم اتري:  1جدول 
  GC-MASSبه روش  .Onosma dichroanthum Boissه ریشه گیا

  زمان خروج از ستون GC  ماده شناسایی شده
  38دقیقه  نفتالن
  26دقیقه  دکان
  5/8دقیقه  اکتان

  9/7دقیقه  سیکلوپنتان
  16/7هدقیق  هپتان

  
ــم ــاره زانی ــgr1/mg260 عص ــتقات آن ن ویکونیش ــول  مش در ط
  .دیگردمحاسبه  اسپکتروفتومتريبا توجه به انجام  Nm 524موج

 2لدر جدو یکیومکانیش بیآزما يها داده يل آماریه و تحلیتجز
زان کـار  یـ و م یارتجـاع  یحداکثر، سـفت  يروین نیانگیم. آمده است

شاهد، حامـل و   يها ن گروهیدر ب 14انجام شده مطالعه شده در روز 
ن پـارامتر  یانگیـ اگرچه م. نشان نداد يدار یمعن يآمارتفاوت  یتجرب

حامـل   و شـاهد  يهـا  شتر از گـروه یب یحداکثر در گروه تجرب يروین
  .دار نبود یمعن ياز نظر آمار زانین میاما ا؛ بود

  بحث
حـداکثر،   يرویـ ن ين پارامترهـا یانگیحاضر ممطالعه ج یمطابق نتا

 يهـا  گـروه  يهـا  زان کـار انجـام شـده در زخـم    یو م یارتجاع یفتس
آنچه در . ندادنشان  يدار یمعن يآمارتفاوت  یشاهد، حامل و تجرب

 يوم اتـر یـ عصاره پترول يپماد حاو اثرعدم  ؛ن مطالعه مشخص شدیا
Onosma dichroanthum Boiss.  یبـاز پوسـت   يهـا  ام زخـم یـ بـر الت 

 یالزم به ذکر اسـت مطالعـه مشـابه    .بود یوه جراحیشده به ش جادیا
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را بـر   یاهیـ ن گونـه گ یـ اثـر ا  يومتریشات تنسیکه با استفاده از آزما
با توجه به تعـداد  . افت نشدی ؛قرار داده باشد یام زخم مورد بررسیالت

ن یشه ایاثر عصاره ر یقات انجام شده در خصوص بررسیاندك تحق
مقـدم و   یضـرغام قـات  یتـوان بـه تحق   یام زخم میبر الت یاهیگونه گ

  .اشاره نمود) 22( همکاران
 Onosma شـه یر یهمکاران اثر عصـاره اسـتون  مقدم و  یضرغام

dichroanthum Boiss. یوانیـ در مدل ح یام زخم سوختگیرا بر الت 
ام زخم یالت بر ياثر یاهین گونه گیاشه یجه گرفتند که رینتو  یبررس

 یران اثر درمانهمکا و یلیخل .)22( ندارد یوانیدر مدل ح یسوختگ
درجه دو  یرا بر سوختگ .Onosma stenosiphon Boiss يپماد حاو

و مشاهده کردند که پماد  یبررس ییضه موش صحرایه پشت و بیناح
 یام سوختگیرا در الت یک مشخصیچ گونه اثر مورفولوژیاه هین گیا

عصاره برگ ن و همکاراکزاد یدر مطالعه ن ).25( درجه دو نشان نداد
Arnebia )يهـا  ام زخـم یـ بـر الت  ياثـر ) ناسـه یمتعلق به خانواده بوراژ 
 ن مطالعـات یـ ا يهـا  افتهی). 39(شت ندا ییدر موش صحرا یسوختگ

 یل احتمـال یـ دال .دارد یحاضر همخوانمطالعه ج یبا نتا )39و25و22(
توانـد   یق حاضـر مـ  یـ تحق يهـا  افتـه ین مطالعـات بـا   یج ایمطابقت نتا

 يدوزهـا  انتخاب نـوع حـالل و   و يریگ عصاره يها استفاده از روش
 یام زخـم مناسـب و کـاف   یـ الت يکه برا يطوربه  .مورد استفاده باشد

  .نبوده است
درمـان   ییصحرا يها موش Kumar Guptaو  Kumarدر مطالعه 

) onosmaگر از ید يا گونه( Onosma hispidum يشده با پماد حاو
ون در یزاسـ یلتیش اپیبهبـود زخـم و افـزا   ) اسـتاندارد (و کرم آلوئورا 

سـه بـا گـروه شـاهد     یدر مقا یابتیـ نرمـال و د  يهـا  ه زخم مـوش یناح
  ).40( شد مشاهده

ــه  ــاو  Chaudharyدر مطالعـ ــاد حـ ــر پمـ ــانول ياثـ ــاره اتـ   یعصـ
Onosma bracteatum ون در یون و اکسـز یانسـز  يهـا  ام زخمیبر الت

ام هر دو نوع زخـم در  یبر الت شد و یبررسنو یآلب ییصحرا يها موش
  ).26( با گروه شاهد مؤثر بودسه یمقا

 یکـه اسـتفاده موضـع    داد و همکاران نشـان  Akkolه ج مطالعینتا
در  Arnebia densiflora يهـا  شهیر ک درصدی پماد عصاره هگزان

ک ی centallaasiaticaعصاره  يحاو Madecassol يسه با دارویمقا

  ).41(ون موش مؤثر بوده است یون و اکسزیانسز يها بر زخم درصد
بـر  گیاهـان خـانواده بوراژیناسـه    ام بخش یاثرات الت يا طالعهدر م

 )40-42و26( ج مطالعات فوقینتا. )42( استشده ها نشان داده  زخم
عـدم تطـابق    یل احتمـال یـ دل .ق حاضـر مطابقـت نـدارد   یج تحقیبا نتا

کــه در  يطــور بــه .باشــد یابیــارز يهــا روشتوانــد تفــاوت در  یمــ
بافـت را   یکیزیکال که خواص فیومکانیب يها یابیمطالعات فوق ارز

  .صورت نگرفته است دهد؛ش قرار یمورد آزما
قـات  یمـورد مطالعـه تحق   یاهیـ کـه در مـورد گونـه گ    ییاز آنجا

بات موجود در آن هنوز کامالً یو اجزا و ترک صورت نگرفته یچندان
 یابیـ ارز نظر از مطالعه نیا اه درین گیا نشده و هرچند پماد ییشناسا

 یوه جراحیجادشده به شیا یام زخم بازپوستیبر الت يکال اثریومکانیب
ام زخـم  یـ اه در التیـ ن گیـ قضـاوت در مـورد نقـش ا    یول ؛نشان نداد

ج یتا نتـا  استشتر یب يها یبررس يبرا یلیمطالعات تکم مستلزم انجام
بـات  یسـنجش ترک  يبرا شود یشنهاد میلذا پ .حاصل شود يتر یقطع

ــوردنظر از  ــاره م ــا روش عص ــفمخ يه ــرا HPLC، HPTLC تل  يب
شـود   یه مـ یو توصـ  اه اسـتفاده شـود  یـ مقـدار مـواد مـوثره گ    یابیارز

ه یته شتریت بیبا درجه قطب ییها مختلف که توسط حالل يها عصاره
ن گونـه  یـ شـه ا یر یکلرومتـان  يبه عنـوان مثـال عصـاره د   ؛ گردد یم
  .شود یبررس يقات بعدیتحق در یاهیگ

 ترکیبـات  بود کهون پالرتري ست ن مطالعه فقدانیت ایاز محدود
 بـراي دسترسـی بـه ترکیبـات دیگـر     . دیـ نگردشناسـایی   نفتوکینونی

  .است نیاز تري مورد هاي دقیق بررسی
  گیري نتیجه

گیــاه  ریشــه موضــعی اســتفادهنشــان داد کــه ن مطالعــه یــج اینتــا
Onosma dichroanthum Boiss. بر ياثر يریپذ کشش یابیدر ارز 

  .ندارد زخم التیام
  ر و قدردانیتشک

اخـذ   يبـرا  زهـرا امیرخـانی  نامـه   انیاز پا یبخش حاصل ن مقالهیا
، یاز دانشکده پزشک یحیعلوم تشردر رشته  ارشد یکارشناس درجه
له از یوس نیبد. بود یدبهشتیشه یدانشگاه علوم پزشکالملل  نیشعبه ب

گونـه   ییدر شناسا يهمکار به خاطران یمحراب احمدرضا دکتر يآقا
 .میینما یر متشک یاهیگ

 
 

و میزان کار انجام شده ) N/mm2(، سفتی ارتجاعی )N( میانگین و انحراف معیار نیروي حداکثر : 2ل جدو
)N/mm( طرفه کیانس یز واریآنال به روشسه آنها هاي گروه شاهد، حامل و تجربی و مقای هاي موش در زخم  

 میانگین و انحراف معیار گروه
 کار انجام شده سفتی ارتجاعی نیروي حداکثر

 n(  74/3±77/14 83/0±01/2 33/7±23/1=6( شاهد
 n( 51/5±91/13 51/0±60/1 44/5±00/1=6( حامل

 n( 61/1±32/23 01/1±87/1 51/2±69/2=6(تجربی 
p-value 236/0 676/0 157/0 
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Abstract 
Background and Objective: Onosma dichroanthum Boiss. is one of the most important mountainous 
medicinal plants in Iran. This study was done to determine the biomechanical evaluation of root extract 
ointment of Onosma dichroanthum Boiss. on wound healing in rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, 18 male adult Wistar rats were randomly allocated 
into control (I), vehicle (II) and treated group with ointment containing of extract 1% of root of Onosma 
dichroanthum Boiss., (III). 20 mm vertical skin incision wound were made on rats back side. The 
assessment of the wound healing was carried out at day 14. At the end of study, rats were sacrificed, skin 
sample were extracted and evaluated by biomechanical method (maximum force, elastic stiffness, energy 
absorption). 

Results: There was no significant difference in biomechanical parameters among the treated, vehicle and 
control groups. 

Conclusion: Topical application of Onosma dichroanthum Boiss. root have no effect on healing of skin 
wound in animal model. 
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