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 مقدمه
ن یدتری از شـد   یکی در اثر انتقال حرارت،      یسوانح سوختگ 

ک یسـتم ی و سی موضعيها صورتبه اشکال صدمات است که     
 پوست مقاومـت آن را      ی موضع یسوختگ. شود یبه بدن وارد م   

هم قـدرت آن را      ط و یل مح  در مقاب  یک سد حفاظت  یبه عنوان   
ک یـ پـس از   ). 1( دهـد  ی کـاهش مـ    یمنـ یک اندام ا  یبه عنوان   

ک بـروز  یـ ولوژیزی ف يها  از پاسخ  يا ، مجموعه یصدمه سوختگ 
، ی حفاظـت سـلول    يهـا  سـم ی در مکان  یراتییکند که شامل تغ    یم

ان خـون  یـ  از جر  ی و صدمات ناش   یک و موضع  یستمیالتهاب س 
 یو فقـدان ناگهـان  ل صـدمات   یـ دله   بـ  یمجدد اسـت کـه همگـ      

ــرژ ــلوليانــ ــه ی ســ ــود مــــ  بــ ــآ یوجــ ــه).2-4 (دیــ   بابونــ
(Matricaria chamomilla L)که عصاره آن در   استیاهی گ

رد و معتقدنـد کـه   یـ گ یوفور مورد استفاده قرار مـ    ه   ب یطب سنت 
ک عامـل مسـکن، ضداسپاسـم و    یـ  بـه عنـوان   ياثرات سودمند 

ــ). 5( ضــدالتهاب دارد ــا يرمــاین از آن در درمــان بیهمچن  يه
س، اگزما، آکنه و به عنوان کاهنـده تـب         یازیر پسور ی نظ یپوست

شـود   یمـ  استفاده  یت، سرفه و سرماخوردگ   یو در درمان برونش   
)6.( 

قـات  ی، تحق یرغم استفاده گسترده از بابونه در طب سنت        یعل
براسـاس  . د آن صورت گرفته است ی در اثبات فوا   ی اندک یعلم
 و ی پوستيها يماریدرمان ب  در   یج متناقض ی مطالعات، نتا  یبرخ

س گزارش شـده اسـت   یتیل اگزما و موکوزیالتهاب مخاط از قب 
 مــذکور عصــاره بابونــه اثــرات يهــا رغــم تنــاقض ی علــ).9-7(

و براساس  ) 11و10 (ضدالتهابی و ضدمیکروبی نشان داده است     
نوع تهیه عصاره یـا اسـانس آن، در درمـان زخـم مـزمن انسـان              

موثر بـوده  ) 14(ش آزمایشگاهی و زخم برشی در مو  ) 13و12(
 در یـک  یم زخم سـوختگ ی ترماما درخصوص اثر آن بر  . است

مطالعه تجربی و یک گزارش مورد اثر آن مثبت ارزیـابی شـده    
 با توجه به ناکافی بودن اطالعات در این زمینـه         .)16و15 (است

هـاي   الزم است که مطالعات بیشتري در رابطه با اثر انـواع تهیـه            
صـورت تجربـی و     ه  ه بر تـرمیم زخـم سـوختگی بـ         عصاره بابون 

 اثـر  یمطالعـه حاضـر بـه منظـور بررسـ       لذا  . صورت گیرد  یبالین
 در  یم زخم سوختگ  ی بابونه بر ترم   یدروالکلی عصاره ه  یموضع

 . شدانجام ییموش صحرا
 

 روش بررسی
 اهینحوه تهیه گ

مرکــز  از مزرعـه  )001 کــد 1814شـماره  (  بابونــهيهـا  گـل 
 شهرستان سمنان کـه     ي جهاد کشاورزي  آموزش علمی کاربرد  

د قـرار گرفتـه   ییـ ر و مورد تاین مربوطه تکث  یتوسط متخصص الً  قب
 و در اختیار مرکز تحقیقات فیزیولوژي   دی گرد يآور  جمع ،بود

 .قرار گرفت
 ابونه بیدروالکلینحوه تهیه عصاره ه

ــه عصــاره ه  ــه منظــور تهی ــب ــه یدروالکلی  گــرم از 500 بابون
را پـس از قـرار دادن در درجـه حــرارت    هـاي تـازه بابونــه    گـل 
 خـرد کـرده و در    سپس آن را کامالً   ،شگاه خشک نموده  یآزما

 و 900 آب و اتانول به نسبت يلیتري حاو  میلی1000یک ارلن 
 25 سـاعت در درجـه حـرارت    48 وارد کرده و بـه مـدت      100

 ســپس بــه روش .میــادد  قــرار یکیگــراد در تــار درجــه ســانتی
عصاره صاف شده حاصـله را در حـرارت    سوکسله  یصناع مهین

 گرم از پودر حاصـله      50 بعد. میادگراد  قرار د     درجه سانتی  50
این مخلـوط را بـه     کرده و   تر روغن زیتون حل     یل یلی م 50را در   

ــاي     ــاتور در دم ــه در داخــل انکوب ــدت یــک هفت ــه 37م  درج
 در طی این یک هفته هر روز بـه مـدت         .دادیمگراد قرار    سانتی

 بعد از یک هفته مخلـوط  .زدیمخلوط حاصل را هم  دقیقه م  15
فیلتـر  ) پارچـه موسـیلین  (را قبل از مصرف از یک پارچه صافی   

 ).18و17(کردیم 
 حیوانات مورد آزمایش

 آزمایشـگاهی   صـحرائی هاي   از موش تجربی  در این مطالعه    
ــالغ 300 تــا250وزن بــا د ویســتار از نــژا  گــرم از جــنس نــر و ب

. هـاي انفـرادي قـرار داده شـدند     قفـس هـا در   موش. استفاده شد 
آب و غذا آزادانه در اختیار آنها بود و در یـک اتـاق بـا درجـه       

تاریکی -گراد و سیکل روشنائی   درجه سانتی  24 تا   20حرارت  
جـام کلیـه آزمایشـات بـا رعایـت      ان .اعته نگهداري شـدند    س 12

یوانــات آزمایشــگاهی کامــل ضــوابط اخالقــی کــار بــر روي ح
 .صورت گرفت

  ایجاد زخمروش
ــوش ــدیم      م ــال س ــی تیوپنت ــتفاده از داروي بیهوش ــا اس ــا ب ه

 کــه بــه روش داخــل صــفاقی  mg/kg40بــه میــزان ) نســدونال(
پس موهــاي ناحیــه پشــت آنهــا ســ. تزریـق شــد، بیهــوش شــدند 
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 درصـد 20 عمقـی در   2تراشیده شـد و یـک سـوختگی درجـه           
ها ازطریق فروبردن پشت حیوان      سطح بدن حیوانات همه گروه    

  ثانیه ایجاد شد8گراد به مدت    درجه سانتی  100ب جوش   در آ 
 ).1شکل ) (19(

 
 
 
 
 
 
 
 

 یجاد سوختگی ايک قالب مورد استفاده برایر شماتیتصو : 1شکل 
 یجاد سوختگیش موش پس از ای و نماه پشت موشیدر ناح

 
 هاي آزمایشی انجام آزمایشات و گروه

 يمسـاو ه  گـرو 3طور تصادفی به ه  در این تحقیق حیوانات ب    
عنـوان گـروه کنتـرل کـاذب جـدا          بـه     اول گـروه . ندتقسیم شد 

  و پس از ایجاد زخـم، تحـت هـیچ پروسـه درمـانی قـرار             شدند
، بالفاصــله پــس از )روغــن زیتــون( در گــروه کنتــرل .نگرفتنـد 

صـورت  ه  ایجاد زخم، تا انتهاي بهبود زخم از روغـن زیتـون بـ            
گـروه درمـان،    در .شـد  بار در روز اسـتفاده    2موضعی به میزان    

بالفاصله پس از ایجاد زخم، تـا انتهـاي بهبـود زخـم از عصـاره         
صورت موضـعی   ه  زیتون ب روغن   بابونه محلول در     یدروالکلیه

 .میزان دو بار در روز استفاده شد به gr/kg 8با دوز 
 گیري مساحت زخم روش اندازه

گیـري از اولـین      سري انـدازه   براي ارزیابی روند ترمیم، یک    
 شروع و تا بهبـودي کامـل زخـم ادامـه         ،از ایجاد زخم  روز بعد   
گیري درصد بهبود زخم، مساحت زخم       به منظور اندازه  . داشت
 روز 3گیـري مسـاحت زخـم هـر         براي انـدازه  . گیري شد  اندازه
  وگیـري  بار ابعـاد زخـم بـا اسـتفاده از ورق شـفاف انـدازه               یک

 محاسـبه  يمتـر  ی پالنـ يهـا  سـیله روش ه وسپس مساحت زخم ب  
 ).19 (شد

 روش سنجش بهبود زخم
گیـري از دومـین    سري اندازه براي ارزیابی روند ترمیم، یک    

روز بعد از ایجاد زخم، شروع و تا بهبـودي کامـل زخـم ادامـه             

گیري درصد بهبود زخم، مساحت زخم       ندازهبه منظور ا  . داشت
ــاي   67 و 61،،38،55،49،43، 20،26،32، 14، 9، 3در روزهــ

گیري و با استفاده از فرمول زیـر درصـد         ازهبعد از ایجاد آن اند    
 ):19 (بهبودي محاسبه شد

 
 
 

x : گیري شده است روزي که مساحت زخم اندازه. 
 100 –درصد زخم = درصد بهبودي 

 
ــ هــاي آزمایشــی  دســت آوردن اطالعــات گــروهه پــس از ب

هاي مختلف با استفاده از آنـالیز واریـانس          مختلف، نتایج گروه  
مــورد تجزیــه و تحلیــل  Tukey یکمیلــ تآزمــونو طرفــه  یــک
دار مـورد   به عنـوان سـطح معنـی     >05/0P  قرار گرفت و   يآمار

ت هــا بــه صــور در تمــام نمودارهــا داده. پــذیرش قــرار گرفــت
 . شده استهیران ایانگیم±اریانحراف مع
 ها یافته

دست آمده میانگین درصـد بهبـود زخـم       ه  نتایج ب با توجه به    
از روز ) روغـن زیتـون   (وه کنترل   بین گروه کنترل کاذب و گر     

داري نشـان    روز اخـتالف معنـی    67سوم تا بهبود کامل آن طی       
 ).1 نمودار( نداد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تون بر درصد بهبود زخمیاثر روغن ز : 1نمودار 
 سه با گروه کنترل کاذبیدر مقا

 
ه میانگین درصد بهبود زخم بین گروه کنتـرل و گـروه بابونـ        

 67 تـــا روز 20از روز ) 96/62±70/2 در مقابـــل 2/5±77/74(
 ).2 نمودار() >05/0P(د دار نشان دا اختالف معنی

 x مساحت زخم در روز

 مساحت زخم در روز اول
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 بابونه بر درصد بهبود زخم در یدروالکلیاثر عصاره ه : 2نمودار 
 ).* >05/0P (سه با گروه کنترلیتون در مقای زگروه روغن

 
 بحث

اه بابونـه   یـ  گ یدروالکلیـ ن مطالعه نشـان داد کـه عصـاره ه         یا
 یشـگاه ی آزمای در مـوش صـحرائ    یم زخم سوختگ  یباعث ترم 

 .گردد یم
ک فـاز  یـ ده، شـامل  یچیند پیک فرآ ی یم زخم سوختگ  یترم

بـه   اسـت کـه      یجاد نکروز سلول  ی و ا  ي انرژ یه ناگهان یه تخل یاول
، یل بافت گرانول  ی، تشک ی، مرگ سلول  یدنبال مراحل فاز التهاب   

 ردیـ گ یش مجـدد کـالژن صـورت مـ      یکس و آرا  یل ماتر یتشک
 است کـه    ییایمیب ش ی ترک 120 يعصاره بابونه حاو  ). 22-20(

 و) 22( باشد یها م نیدها و کومار ییها، فالوونو  نیشامل کامازول 
ن و یجنـ  یآپـ  ن،ین اجزاء فعال موجود در آن کامازولیتر از مهم 

 اثـرات   ي کـه دارا   ییداروهـا ). 20( توان نام برد   یزابولول را م  یب
باشـند،   ی مـ  یدانتیاکس یت آنت یا فعال ی ییای، ضدباکتر یضدالتهاب
شـوند و    یم زخـم محسـوب مـ      ی تـرم  ي بـرا  ی مناسـب  يدهایکاند
بات موجود در عصـاره بابونـه همـه اثـرات مـذکور را دارا       یترک
اي از  نـوع عصـاره تهیـه شـده و حتـی گونـه        ).11و10 (باشد یم

توانـد در تعیـین نـوع      مـی ،بابونه که مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه      
 . درصد استخراج آن از گیاه موثر باشدترکیبات و

نتایج این مطالعه بـا نتـایج بـه دسـت آمـده توسـط محققـین                
ــر  ــابهت دارد) 16و15(دیگ ــین . مش ــا   همچن ــر ب ــه حاض مطالع
که )12 (Hartmanو  ) Aggag) 11 انجام شده توسط     تحقیقات

 ،باشـد  روي زخـم مـزمن انسـان مـی    بـر  دهنده تـاثیر بابونـه       نشان
با نتایج مطالعه حاضر    ) 7-9(ته مطالعات دیگر    الب. مشابهت دارد 

نشــان داد کــه عصــاره بابونــه در ) Nayak) 14. مشــابهت نــدارد
 کـه بـا   اسـت ترمیم زخم برشـی در مـوش آزمایشـگاهی مـوثر            

 .مطالعه حاضر مطابقت دارد
 از یکـ یزابولـول،  ی ب-که مشخص شد که آلفا با توجه به آن   

کاهنـده تـب و زمـان        موجود درعصاره بابونـه،      یبات اصل یترک
 شـنهاد مـا آن  ی، پ)23 ( استیشگاهیوان آزمایم زخم در ح   یترم
 یدانتیاکسـ  یات آنتـ ی به خصوصـ يشتری توجه ب  یستیست که با  ا

 از ی بابونه غنيها ن گلیهمچن.  بابونه شود یدرو الکل یعصاره ه 
 ی در خنثـ   ي مـوثر  يهـا  دانتیاکسـ  یدها است که آنتـ    ییفالوونو

ن ی بـه همـ    .)24( باشـند  یدار م  ژنیکس آزاد ا  يها کالیکردن راد 
 داشـته باشـد     یم زخم سوختگ  ی در ترم  یی توان باال  یستیل با یدل

.  دارد یخـوان  هـم  ق حاضـر  یـ دسـت آمـده از تحق     به  ج  یکه با نتا  
م زخــم ی بابونــه بــر تــرمیدروالکلیــرغــم تــوان عصــاره ه یعلــ

ک از یــ کــه کـدام  نیـ ق عمـل آن و ا یــم دقی، مکانسـ یسـوختگ 
ت یــ اهمیدانتیاکسـ  یا آنتــیـ  ییایضــدباکتر، یاثـرات ضـدالتهاب  

رسـد   ینظر مه ب. مشخص نشده است الً  کامهنوز   دارند،   يشتریب
 عصاره  یدانتیاکس یات آنت ی به خصوص  يشتری توجه ب  یستیکه با 

ن براسـاس مطالعـه حاضـر       یبنـابرا . )24-27 (بابونه مبذول شـود   
 بـر بهبـود   یت قابـل تـوجه  یـ  گل بابونه فعال   یدروالکلیعصاره ه 

ن اثر یی تعي دارد و برا   یی در موش صحرا   یم زخم سوختگ  یترم
ر انواع ی بر سایا الکلی یر عصاره آبیر انواع عصاره بابونه نظ   یسا

از بــه مطالعــات یــ وابســته نيهــامتغیرم زخــم و ی تــرميهــا مــدل
 .است يشتریب

 گیري نتیجه
هـا حـاکی از آن اسـت کـه مصـرف موضـعی عصــاره        یافتـه 

یع بهبـودي زخـم سـوختگی در       بابونـه سـبب تسـر      یدروالکلیه
 .شود یم صحرائیموش 

 قدردانی تشکر و
 و گروه  يولوژیزیقات ف یه همکاران محترم مرکز تحق    یاز کل 

. میینمـا  ی سـمنان تشـکر مـ      ی دانشـگاه علـوم پزشـک      يولوژیزیف
ــه آن ــان  باتوجــه ب نامــه دوره  کــه بخشــی از نتــایج، حاصــل پای

وسیله  بدین ،باشد  می يآباد د شوکت یسعدکتراي عمومی آقاي    
ــار ــمياز همک ــانمانه ی ص ــدایش ــی تق ــود یر م ــ. ش ن از یهمچن

 و  سـمنان  ی دانشگاه علوم پزشـک    ی معاونت پژوهش  يها تیحما
 شهرســتان آمــوزش علمــی کــاربردي جهــاد کشــاورزي مرکــز
 .می کمال تشکررا داري مهندس اعتماديخصوص آقا هسمنان ب
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