
 

 

 

Application of honey in treatment of burns 

Topical application of honey for centuries been used for healing wounds and And the treatment 
of burns, bedsores (Decubitus ulcer) and wound infections have been useful. The present article 
reviews research on the health benefits of the burn. 

 Honey in vitro against common pathogens in surgical wound antiseptic, antibacterial and 
antifungal activities, respectively. In 1998 a small study, Nine infants with large, open wound 
infection after surgery with a positive culture in which the standard treatment (more than 14 days 
of intravenous antibiotics and washing with chlorhexidine) had failed, were studied. The wound 
2 times daily with 5 to 10 ml of fresh honey altered, treated, 5 days after treatment, significant 
clinical improvement was observed. In the twenty-first day after the start of treatment, all 
wounds closed completely, they were clean and sterile. 

In another randomized controlled trial, Polyurethane sheet of gauze soaked in honey with a 
partial thickness burns (Partial-thickness) compared and statistically treated wounds with honey 
than wounds treated with polyurethane sheets, Heal faster (in average 8/10 days vs. 3/15 days) 
complications such as infection, excessive granulation and wound contraction (Contracture) were 
identical. It appears that, due to the characteristics of the debrided wound healing properties of 
honey in the enzyme catalase, absorbing edema from moisture absorption properties of honey 
(Hygroscopic), its ability to promote granulation and epithelial wound edges Tlyzasyvn 
antioxidant properties. is microbial. Although there are reports of contact dermatitis due to honey 
but serious side effects have been reported. 
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 چکیده:

ّای ػفًَی  ّا، سخن تغتز ٍ سخن عی لزًْا اس هقزف هَضؼی ػغل تزای تغزیغ تْثَد سخوْا اعتفادُ ؽذُ ٍ در درهاى عَختگی

ّای خزاحی، دارای فؼالیت آًتی  ػغل در تزاتز ارگاًیشهْای ؽایغ ػفًَی وٌٌذُ سخن ّای آسهایؾگاّی تزرعیدر هفیذ تَدُ اعت. 

ؽیزخَار هثتال تِ ػفًَت سخن تشري ٍ تاس تا وؾت هثثت هتؼالة ػول  9تاوتزیال ٍ ضذ لارذ تَدُ اعت. عی هغالؼِ وَچىی، 

تیه هٌاعة داخل ٍریذی ٍ ؽغتي تا ولزّگشیذیي( تا ؽىغت هَاخِ رٍس آًتی تیَ 14خزاحی وِ در آًْا درهاى اعتاًذارد )تیؼ اس 

لیتز ػغل تاسُ تغییز ًیافتِ، تحت درهاى لزار گزفتٌذ،  هیلی 10تا  5تار در رٍس تا  2ّا  ؽذُ تَد، هَرد تزرعی لزار گزفتٌذ. ایي سخن

هالً تغتِ، ّا وا ظ اس آغاس درهاى تواهی سخنرٍس پظ اس ؽزٍع درهاى تْثَد تالیٌی لاتل تَخْی هؾاّذُ ٍ در رٍس تیغت ٍ یىن پ 5

ّای تا  در عَختگیپلی اٍرتاى در دیگز وارآسهایی تقادفی وٌتزل ؽذُ، گاس آغؾتِ تِ ػغل تا یه ٍرلِ تویش ٍ اعتزیل تَدًذ.

رتاى تحت ّایی وِ تا ٍرلِ پلی اٍ ّایی وِ تا ػغل درهاى ؽذُ تَدًذ ًغثت تِ سخن ضخاهت ًغثی همایغِ ٍ اس ًظز آهاری سخن

رٍس( ٍ اس ًظز ػَارك هاًٌذ ػفًَت، گزاًَالعیَى تیؼ اس  3/15رٍس در هماتل  8/10)تِ عَر هتَعظ سٍدتز درهاى لزار گزفتٌذ، التیام 

 یىغاى تَدًذ.حذ ٍ اًمثاك سخن 

خافیت ػغل در ّا تِ ػلت ٍیضگیْای دتزیذ وٌٌذُ آًشین واتاالس، خذب ادم ًاؽی اس  رعذ، خَاؿ ػغل در تزهین سخن تٌظز هی

ّای سخن ٍ خَاؿ آًتی هیىزٍتیال آى تاؽذ. اگزچِ  تلیشاعیَى اس لثِ خذب رعَتت ، تَاًایی آى تزای گغتزػ گزاًَالعیَى ٍ اپی

 گشارؽْایی در ارتثاط تا درهاتیت تواعی ًاؽی اس ػغل ٍخَد دارد اها ػَارك خاًثی هْوی گشارػ ًؾذُ اعت.

 لغات ولیذی: درهاى،عَختگی،ػغل
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 مقدمه:

 هی 69 ؽزیفِ ًحل،آیِ هثاروِ عَرُ در وِ عَری تِ .اعت ؽذُ اؽارُ آى تِ لزآى در وِ اعت هْوی ّای عؼام خولِ اس ػغل
 درهاى در ػغل تأثیز درن هٌظَر تِ پضٍّؼ ایي . ...اعت هزدم ّای تیواری درهاى آى در ...للٌاط ؽفاء فیِ ... :فزهایذ
 .(4ٍ 1)اعت ؽذُ ماًدا خقَفا عَختگی ّا تیواری

اعتفادُ اس ػغل تِ ػٌَاى هزحن در درهاى عَختگی ّا وِ حتی اس دیز تاس رایح تَدُ ٍدر عة عٌتی ًیش تِ آى اؽارُ ؽذُ اعت ، در 

تزهین تافتی ٍ خلَگیزی اسافشایؼ ػفًَت اس عزیك اعتؼوال خارخی تغیار هفیذ هیثاؽذ . ػغل تِ ٍاعغِ آًشین واتاالس تزهین 

 ػت تخؾیذُ ، اس ؽذت درد هی واّذ ٍ اس تاٍل سدى خلَگیزی هیىٌذ .پَعت را عز

 در راتغِ تا التْاب ، گشیذگی ، تزن ٍ ؽماق هیتَاى تِ فَرت هاعاص آرام هَضغ ، اس ػغل اعتفذُ ًوَد .

 ػغل اس خَى ریشی سخن خلَگیزی هی وٌذ ٍ هَخة اًؼماد خَى هی ؽَد.

 پَعتی را خذب ٍ تِ تافتْای پَؽؾی غذا هی رعاًذ ٍ تاػث ؽاداتی آى هی گزدد. ػغل تِ ػلت خَاؿ خذب آًی وِ دارد تزؽحات 

هثالً ، تحمیمی در آفزیما ًؾاى دادُ اعت وِ اعتفادُ اس پیًَذ پَعت ، تزداؽت تِ رٍؽْای خزاحی ٍ حتی لغغ ػضَ سهاًی وِ تِ 

 فَرت هَضؼی اس ػغل اعتفادُ ؽذُ ، واّؼ یافتِ اعت . 

 



 

 

 

ر سًاى اعتفادُ اس ػغل در هَاردی وِ تزای عزعاى فزج ػول خزاحی اًدام ؽذُ تَد تزهین سخن را تغزیغ در یه تحمیك دیگز د

 ًوَد . ّوچٌیي در درهاى سخن ّای هشهي ٍ تذتَی خذام هؤثز تَدُ اعت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج و بحث:

 

تزداؽتي  تزای ٍلی وٌٌذ ختالل ایداد هیتَدى تزای پذیذُ تْثَد سخن، در رًٍذ تْثَد سخن ا تَوغیه ػلت  ّا تِ تیَتیه آًتی

در اعتفادُ اس ػغل تزای تْثَد  .ّا ضزٍری اعت آًتی تیَتیه اس ػفًَت اس رٍی سخن وِ پذیذُ تْثَد سخن را تِ دًثال دارد اعتفادُ

هَضَع اخیز اعت؛ ّوچٌیي  تا ػغل درهاى سخن آعای ًیاسی تِ وارتزد آًتی تیَتیه ًیغت ٍ یىی اس دالیل هْن تْثَد هؼدشُ سخن

تیَتیىْا تاػث تْثَد  هؾخـ ؽذُ وِ ػغل تْتز ٍ عزیؼتز اس آًتی دیگز وؾَرّای ّای فزاٍاى اًدام ؽذُ در ایزاى ٍ عثك تزرعی

 (2ٍ3).ؽَد هی سخن

زٍتْا هیى وٌذ ٍ عثة ًاتَدی هیىزٍتْا را خذب هی در خافیت هیىزٍب وؾی ػغل خیلی تْتز اس الىل تَدُ ٍ عزیؼا آب هَخَد

 ؽَد هی

ًتایح ایي تزرعی حاوی اس ایي تَد وِ ایي  اًذ وزدُ ٍارد ػغل ّای تِ ػول آهذُ، هیىزٍتْای خغزًان تیواریشای اًغاى را در تزرعی



 

 

 

 رًٍذ تاالی ػغل عزیؼا اس تیي هی اعوشی ّا تِ ػلت فؾار هیىزٍب

رایحِ هَخَد  فیت هیىزٍب وؾی تاالی ػغل تِ خاعزدارد ٍ ایي هَضَع ػالٍُ تز خا تزهی ػغل تِ عزػت تَی ػفًَت را اس سخن

 .تاؽذ هی ػغل در

 در سهیٌِ درهاى عَختگی 

 رٍؽْای هتؼذدی تزای درهاى سخوْا ٍ گَؽت اضافی حافل اس عَختگیْا پیؾٌْاد هی ؽَد اس خولِ:

 درهاى آتغِ

 ی آتغِ تگذاریذ آى هؼالدِ خَاّذ ؽذ.ػغل ٍ آرد گٌذم را تِ ًغثت هغاٍی هخلَط ًوَدُ ٍ ووی آب تِ آى تیافشاییذ ٍ تِ رٍ

 درهاى عَدا

 در درهاى عَدا )سخوْای دعت ٍ پا ، فَرت ٍ گزدى(آب اًار یا رب اًار را تا ػغل هخلَط وزدُ ضواد ًواییذ.

در درهاى سخوْای عفلیظ ٍ عایز سخوْای هؾاتِ آى ضواد آب اًار یا رب اًار هخلَط تا ػغل هفیذ ٍالغ هی ؽَد . ضواد -الف

 ب تا ػغل سخن ّای پلیذ ٍ چزوی را درهاى هی وٌذ.تز

 هالیذى سّزُ گاٍ هخلَط تا ػغل ضذ ٍرم ٍ ًافغ سخوْا اعت.-ب

 ضواد اًار را تا ػغل خْت رفغ آتلِ ٍ اس تیي تزدى گَؽت ّای اضافی ًافغ اعت.-ج

خن ّای چزوی را خؾه ٍ وه ٍ ضواد خزتشُ تا ػغل در درهاى سرد سخن هؤثز اعت. هالیذى هخلَط پَدر دارچیي تا ػغل س-د

 هه را پان هی ًوایذ ٍ چٌاًچِ تا عزوِ ّوزاُ ؽَد تاس ّن هفیذ اعت.

گزم ػغل هخلَط ًوَدُ ٍ پظ اس فاف وزدى ّز رٍس فثح ًاؽتا یه یا دٍ  100گزم پَرُ پیاس را تا  200خْت تْثَدی سخوْا -ُ

 لاؽك غذا خَری اس آى هیل ًواییذ.

 :درهاى گَؽت اضافی سخوْا

مذاری آب اًار را تدَؽاًیذ تا غلیظ ؽَد عپظ تا ووی ػغل هخلَط ًوَدُ ٍ تز گَؽت اضافی لزار دادُ ّز رٍس تا تْثَدی واهل ه

 (.7)اداهِ دّیذ



 

 

 

ؽیزخَار هثتال تِ ػفًَت سخن تشري ٍ تاس تا وؾت هثثت هتؼالة ػول خزاحی وِ در آًْا درهاى اعتاًذارد  9عی هغالؼِ وَچىی، 

آًتی تیَتیه هٌاعة داخل ٍریذی ٍ ؽغتي تا ولزّگشیذیي( تا ؽىغت هَاخِ ؽذُ تَد، هَرد تزرعی لزار گزفتٌذ. رٍس  14)تیؼ اس 

رٍس پظ اس ؽزٍع درهاى تْثَد  5لیتز ػغل تاسُ تغییز ًیافتِ، تحت درهاى لزار گزفتٌذ،  هیلی 10تا  5تار در رٍس تا  2ّا  ایي سخن

ّا واهالً تغتِ، تویش ٍ اعتزیل تَدًذ.در دیگز  ٍ یىن پظ اس آغاس درهاى تواهی سخن تالیٌی لاتل تَخْی هؾاّذُ ٍ در رٍس تیغت

ّای تا ضخاهت ًغثی همایغِ ٍ اس ًظز  در عَختگیپلی اٍرتاى وارآسهایی تقادفی وٌتزل ؽذُ، گاس آغؾتِ تِ ػغل تا یه ٍرلِ 

ِ پلی اٍرتاى تحت درهاى لزار گزفتٌذ، التیام سٍدتز )تِ ّایی وِ تا ٍرل ّایی وِ تا ػغل درهاى ؽذُ تَدًذ ًغثت تِ سخن آهاری سخن

 رٍس( ٍ اس ًظز ػَارك هاًٌذ ػفًَت، گزاًَالعیَى تیؼ اس حذ ٍ اًمثاك سخن یىغاى تَدًذ 3/15رٍس در هماتل  8/10عَر هتَعظ 

(5ٍ6). 

ب ادم ًاؽی اس خافیت ػغل در ّا تِ ػلت ٍیضگیْای دتزیذ وٌٌذُ آًشین واتاالس، خذ رعذ، خَاؿ ػغل در تزهین سخن تٌظز هی

ّای سخن ٍ خَاؿ آًتی هیىزٍتیال آى تاؽذ. اگزچِ  تلیشاعیَى اس لثِ خذب رعَتت ، تَاًایی آى تزای گغتزػ گزاًَالعیَى ٍ اپی

 گشارؽْایی در ارتثاط تا درهاتیت تواعی ًاؽی اس ػغل ٍخَد دارد اها ػَارك خاًثی هْوی گشارػ ًؾذُ اعت.
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