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  چكيده
 انتوجه و عالقه بيماران و خانواده آنها به استفاده از گياهان دارويي باعث شده است يكي از سواالت رايج از روانپزشك :مقدمه

  . پرسش در مورد استفاده از گياهان دارويي باشد
وز ثابت دبا  (.Echium amoenum L)وزبان و سالمت مصرف عصاره آبي گل گا يبررسي اثر بخش جهت اين مطالعه :فاهدا

  .انجام شداي  هفته 6اجباري در يك دوره  –در درمان بيماران مبتال به اختالل وسواسي 
بيمار مبتال به اين اختالل كه در مقياس يال براون  33. خبر بود تصادفي شده و دو سو بي لينياين مطالعه از نوع كار آزمايي با :روش بررسي

. گرم از عصاره آبي گاوزبان دريافت نمودند ميلي 500داشتند وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفي دارونما و يا  21وي يا باالتر از نمرات مسا
  .گيري شد اندازه 6و  4 ،2 ،1 ،0هاي  هفته پيگيري شدند و اثربخشي درمان با مقياس يال براون در هفته 6بيماران براي 

  دار  ي داشت كه اين اختالف در هفته چهارم نزديك به معنيترتهايي، عصاره گاوزبان نسبت به دارونما برهاي ان در هفته :ها يافته
)053/0  =p  (دار بود  و هفته ششم معني)003/0  =p .(از دارونما عوارض  ها بيش كدام از هفته گل گاوزبان در هيچ آبي عصاره

  .جانبي ايجاد نكرد
چه  اگر. باشد خطر براي درمان بيماران مبتال به اختالل وسواسي اجباري مي زبان داروي موثر و بيعصاره آبي گل گاو: گيري نتيجه

  . مطالعات بيشتر براي تاييد آن الزم است
  گاوزبان، اختالل وسواسي ـ اجباري، مقياس يال براون :واژگان گل
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  مقدمه
اجباري، پديده جديدي نيست، نمونه  -اختالل وسواسي      
جان . باشد نوشته ويليام شكسپير مي 1ثبني آن خانم مكداستا
از جمله افراد برجسته فراواني به شمار  3داروينز لو چار 2بانيان
   اند كننده بوده روند كه در گذشته مبتال به اين اختالل فلج مي

گيرشناسي نشان داده است كه شيوع  تحقيقات همه. ]9[
باشد  تا سه درصد مي العمر اختالل وسواسي ـ اجباري دو مادام

اختالل وسواسي ـ اجباري چهارمين بيماري روانپزشكي . ]2[
و در بزرگساالن ابتالي آن در مرد و زن است از لحاظ شيوع 

رواني در ميان  اختالالتابتال به ساير . ]1[باشد  يكسان مي
از قبيل . بيماران دچار اختالل وسواسي ـ اجباري شايع است

   هراسيدرصد و جمعيت  67حدود  اختالل افسردگي عمده
  . ]1،2[) درصد25(

شناختي در  هاي زيست شواهد بسياري در مورد ناهنجاري     
به طور مثال، . ]2[وجود دارد  اجباري -وسواسي اختالل 
كژ تنظيمي  يهاي باليني نشان داده است كه نوع آزمايه

سروتونين در ايجاد عاليم وسواس و اجبار در اين اختالل 
در يكي از مطالعات در بيماران مبتال . ]1،2،8[ل است دخي
در مايع مغزي نخاعي پس از درمان   HIAA – 45ظتغل
موردي درجاتي  هاي گزارش. ]2[مين كاهش يافت اريپ وميكلبا

ن يبا مصرف كلونيد ،اجباري –از بهبود عاليم اختالل وسواسي 
گاه تواند مطرح كننده دخالت دست مي اين اند كه نشان داده
مطالعات انجام شده با  .]2،8[اختالل باشد  ناي در نورآدرژيك

تصويربرداري مغزي نشان داده است كه در بيماران مبتال 
ي و مال، سينگوالي قدانتاربيتو فرو قشرنابهنجاري در 

  . ]10[اي و تاالموس وجود دارد  هاي قاعده هايي از هسته بخش
ناختي و رفتاري از هاي ش داروهاي ضد اضطراب و درمان     

نشان داده شده . شود اركان درمان اين اختالل محسوب مي
  ها  موجب بهبود نشانه ها و روش است كه درمان با اين داروها

  

                                           
1 Lady Macbeth 
2 Bun yan, J. 
3 Darwin, C. 

 هيدروكسي ايندول استيك اسيد – 5 4

  
  

  د بيماري واجتماعي شده و از ع –و بازگشت عملكرد رواني 

با اين وجود اين داروها عوارض . ]1،2،10[نمايد  جلوگيري مي
د و به همين دليل مصرف مداوم آنها از جانبي فراواني دارن

  . ]2[شود  سوي بيماران تحمل نمي
از سوي ديگر يكي از سواالتي كه بيماران از پزشكان      
هاي  پرسند استفاده از گياهان دارويي براي درمان بيماري مي

دار  هاي چندان علمي و مدرك باشد كه متاسفانه پاسخ مي خود
  .شود به آنها داده نمي

راسته  2هگياهي است از تيره بوراژيناس 1گاوزبان ايراني     
 ].13،15[و جنس اكيوم  4،كالس ديوتيلدنس 3يسهلولمونياپ

گونه مزبور گياهي است علفي، دوساله، پايا كه پوشيده از 
اي شكل و آبي  هاي لوله اي نرم و نازك و داراي گله كرك

تيز و  ه آن نوكها ساده، ميو برگ. باشد رنگ مايل به ارغواني مي
. باشد هاي كوچك و تيز مي فندقي و سطح آن داراي برجستگي

در . دهي گياه از آغاز ارديبهشت تا اواخر مرداد است فصل گل
  . ]14،16[ايران اطالق نام گاوزبان تنها به اين گياه است 

هاي  اين گياه به طور وسيعي به صورت خودرو در استان     
، مازندران، ارتفاعات كندوان، شمالي ايران همچون گيالن
  . ]13،14،15[شود  كالردشت و چالوس يافت مي

هاي  گاوزبان از كوهستان گل هاي اين گياه تحت نام گل     
هاي بهتر  گونه .شود آوري و به بازار عرضه مي شمال ايران جمع

وپاي را بومي  Borago officinalisشناخته شده اين خانواده
  . ]3[باشد  مي حده آمريكاغربي و شرق ايالت مت

هاي گياه  هاي به عمل آمده نشان داد كه گل آزمايش     
 د، تانن و گليكوزيدوييالگاوزبان ايراني فاقد هر گونه آلك

 ونين وپ، سايدونويوسيانوژنيك بوده و داراي مقادير مختلف فال
در حالي كه در نمونه . ]13[اي اشباع نشده است ه استرول

 و 6اكينون ،5ينيداي پيروليزيدهلويياوجود آلك غربي اين گياه،
  . ]3[گزارش شده است  7نوفورانياك

                                           
1 Echium amoenum L. 
2 Boragincea 
3 Polemonialise 
4 Deeotylednes 
5 Pyroilzidine alkaloid 

44



  1384تابستان دهم، پانزفصلنامه گياهان دارويي، سال چهارم، شماره     

 

و همكاران برگرد سياح  

 

باشد، در  هاي گاوزبان مي كه از محتويات گل 1يننوپسا     
  نيز وجود دارد  2سينگ يكي از گياهان دارويي چين به نام جين

سينگ  از سوي ديگر، مطالعات انجام شده بر روي جين. ]13[
رد حيوانات آزمايشگاهي در تكاليف سبب افزايش كارك
اثرات مذكور را به بهبود حافظه و . شود مي 3برانگيخته از شوك

  . ]4،5[است  شده كاهش سطح اضطراب نسبت داده
ها در اوايل  خواص دارويي اين گياه اولين بار توسط رومي     

هومر شاعر . قرن سوم قبل ميالد شناخته و به اروپا معرفي شد
زدا نام برده  آور و غم اني از اين گياه به عنوان شاديو مورخ يون

راب شهاي گياه را در  ها از ساليان بسيار دور برگ رومي. است
ن به عنوان نوشيدني ارزشمند جهت آخيساندند و از  مي
. كردند و برطرف نمودن مشكالت عصبي استفاده مي يبخش آرام
ت درماني اين اسالمي نيز به اثرا –طبي قديم ايراني  وندر مت

 :حكيم آورده شده است كه  فهدر تح. دارو اشاره شده است
. ن لطيف و بسيار مفرح استآهاي  گل. گياه طبع گرم دارد«

، وسواس، خفقان، ماليخوليا جنونت امراض سرسام، برسام، جه
آور و مفرح است و باعث  عرق آن شادي. و سرفه موثر است

سينا دانشمند و طبيب  ناب. ]13[ »شود تقويت قواي غريزي مي
مشهور ايراني در كتاب قانون در طب ذكر كرده است كه 

. ]3[كند  تركيب اين گياه با شراب سرخوشي ايجاد مي
الدويه  خزنمخراساني ديگر پزشك مشهور ايراني، در كتاب 

الريه و  ي براي سرفه، گلودرد، ذاتالجگاوزبان را به عنوان ع
هاي بثوري  طيفي از تب تنگي نفس و ماليخوليا و درمان

  . ]3،16[كرده است  عرفيكودكان م
هاي غربي نشان داده كه گياه مذكور  مطالعه بر روي نمونه     

. شود بوده و سبب افزايش ترشح آدرنال مي غده آدرنالمحرك 
هاي آن نيز سبب افزايش توليد پروالكتين شده و  ها و برگ گل

اما مطالعات  .يرده سودمند باشدشممكن است در زنان 
يق ردر تز. دودي با گياه گاوزبان ايراني انجام شده استحم

هاي سوري نر در  عصاره آبي گل گاوزبان ايراني به موش
kgهاي دوز

mg 125  اثرات ضداضطرابي مشاهده شده  80و
                                                                             
6 Echinone 
7 Echinofura 
1 saponine 
2 ginseng 
3 shock – motivated tasks 

ها در  در اين مطالعه هيچ گونه مورتاليتي در نمونه. است
در مطالعه ديگر، . ]12[رش نشده است اي داده شده گزاهدوز

  . ]3[اثرات تحريك ايمني اين گياه گزارش شده است 
اي بر روي بيماران افسرده خفيف تا متوسط  در مطالعه     

dayاثرات ضد افسردگي آن در روز 
mg 375 ان به مدر طول در

  . ]11[اثبات رسيده است 
ها  دارويي براي درمان بيماريدر اكثر جوامع، گياهان      

 Hypericumاي اثر درماني در مطالعه. شود استفاده مي

perforatum  اجباري به ثبت  –بر روي بيماري وسواسي
اكثر گياهان دارويي به طور سنتي استفاده . ]6[رسيده است 

نها اتفاق نظر آشوند و بسياري از افراد در مورد اثر بخشي  مي
براي اثبات اثربخشي آنها به مطالعات  با اين وجود،. دارند

در دو دهه اخير تمايل به پژوهش . علمي دقيق احتياج است
طبيعي به ويژه گياهي  يبا منشا يعلمي در مورد داروهاي
هاي علمي در مراحل  گيري از روش افزايش يافته است و بهره

نها آمختلف تهيه داروهاي گياهي موجب شده كه برخي از 
داروهاي صناعي در بازار جهاني دارو عرضه  يگرد همپاي با

در همين راستا و با توجه به شواهدي . شده و مصرف گردند
كه در كتب طب سنتي در مورد اثراتي كه اين گياه در درمان 
وسواس گزارش شده است، بر آن شديم تا اثربخشي اين گياه 

  . اجباري بررسي نماييم –را در اختالل وسواسي 
  

   ها مواد و روش
افراد شركت كننده در اين كارآزمايي باليني : كنندگان شركت

ودند كه ب  (OCD)1اجباري –بيماران مبتال به اختالل وسواسي 
  . سال داشتند 60تا  18سن بين 

اجباري براساس مصاحبه باليني و طبق  –اختالل وسواسي      
بيماران . شد تشخيص داده مي  DSM – IV – TRمعيارهاي
به اختالل از مبتال  DSM – IV -TRاساس معيارهاي نبايد بر 
با توجه به مطالعات قبلي الزم بود . بصيرت اندك باشند نوع با

. آوردند را مي 21حداقل امتياز  براونكه بيماران در مقياس يال 
كه نمره مقياس يال براون  دش وقتي بيمار، بهبود يافته تلقي مي

  . ]7[يافت  درصد يا بيشتر كاهش مي 25

                                           
1 obsessive – compulsive disorder 
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ولژيك ديگري رتشخيص روانپزشكي يا نو بيمار در صورتي كه     
در خانواده داشت، مبتال به بيماري طبي شديد  وزداشت، سابقه سايك

بود، طي يك ماه گذشته مصرف الكل و مواد اعتيـادآور داشـته و يـا    
بـه  . شد سابقه حساسيت به داروهاي گياهي داشت، وارد مطالعه نمي

و يا داراي عاليم سايكوتيك و داراي افكـار و يـا    عالوه افراد حامله
وارد  70ام به خودكشـي و نيـز ضـريب هوشـي كمتـر از      دسابقه اق

نامـه   از تمام بيماران قبل از ورود به طرح رضايت. شدند مطالعه نمي
  . شد آگاهانه كتبي گرفته مي

در كـل  . بيمار سرپايي وارد مطالعه شدند 33در اين مطالعه      
مـورد   دودر گروه دارونما . ر درمان را به پايان رساندندبيما 30

مورد ريزش وجـود داشـت كـه علـت آن      يك و در گروه دارو
  . در ادامه درمان بود بيمارعدم همكاري 

بيماران واجد شرايط به صورت تصادفي و بـر  : روش اجرا     
يـك  . گرفتنـد  اساس جدول اعداد تصادفي در دو گروه قرار مي

آبي گل گاو زبان و گروه ديگر دارونمـا دريافـت    گروه عصاره
بيمـاران و درمـانگر تـا پايـان مطالعـه از نـوع دارو       . كردنـد  مي
 1اجباري يال بـراون  –بيماران با مقياس وسواس  .خبر بودند بي

و هــاميلتون اضــطرابي در ) آيتمــي 17(و هــاميلتون افســردگي 
عـالوه  . فتنـد گر مورد ارزيابي قرار مي 6و  4 ،2 ،1 ،0هاي  هفته

بر اين در هر ويزيت عوارض احتمالي براساس ليستي كه براي ايـن  
  . گرفت مطالعه طراحي شده بود مورد ارزيابي قرار مي

هم دارو و هم دارونما با شكل يكسان در اختيار  :دوز دارو     
رفت و هـر دو گـروه چهـار كپسـول در روز     گ بيماران قرار مي

). هـا دو عـدد   ر يك عدد و شـب صبح و ظه(كردند  دريافت مي
گياه گاوزبان مورد استفاده در اين مطالعه توسط كاركنان بخش 
مفردات پزشكي دانشكده داروسازي شهيد بهشتي از ارتفاعـات  

آوري شده و براي تهيـه عصـاره بـه آزمايشـگاه      جمع ،چالوس
هاي  گرم گل 10براي تهيه عصاره آبي گياه مقدار . منتقل گشت
ليتر آب افـزوده و بـر روي    ميلي 300رده و به آن گياه را وزن ك

. دقيقـه بجوشـد   15قرارداديم به طـوري كـه بـه مـدت      2هيتر 
  جوشانده سرد شده گياه، صاف شـده و بـراي تغلـيظ بـر روي     

  ك شـ گـرم عصـاره خ   6/4ماري قرار گرفت و به اين ترتيب  بن

                                           
1 Y – BOCS 
2 Heater 

گـرم از آن عصـاره    ميلـي  125سپس هـر  . مدآشده گياه به دست 
. يك كپسول قرار داده شده و آماده جهت انجام آزمايش شد داخل

گرم بر كيلوگرم بـه   6و  3 ،1وزهاي دعصاره آبي گل گاوزبان در 
در هيچ كدام از صورت داخل صفاتي به موش تزريق شده بود كه 

عصـاره   LD50بنـابراين . وزها مورتاليتي در نمونه ديده نشدداين 
با توجه به . باشد ميبر كيلوگرم گرم  6آبي گاوزبان بيش از مقادير 

day وزدمسايل اخالقي و مطالعات قبلي كه در 
mg 375   بـر روي

 (اي نشـان داده نشـده بـود و ايـن دوز      نمونه انساني هيچ عارضه
mg375 ــن  ) در روز ــاثيري نداشــت، در اي ــر روي اضــطراب ت ب

   .]11[د در روز استفاده شگرم  ميلي 500 كارآزمايي از دوز
هـا از   براي تجزيـه و تحليـل داده   :ها تجزيه و تحليل داده     

اسـتفاده شـد و بـراي      intention – to – treatروش آنـاليز 
 – lastاز رويكــرد  missing valueجــايگزين كــردن 

observation – carried – Forward   بـراي  . اسـتفاده شـد
 mixed model repeated measureارزيابي نتـايج اصـلي از  

ANOVA اثـر اصـلي   1درمـان  استفاده شد كه شامل آناليز اثر ،
همچنـين بـراي تحليـل    . باشد مي 3و تعامل زمان و گروه 2زمان
  Fisher exact testيـا  test 2xاي كيفـي از   هـاي زمينـه   داده

 05/0هـا دو طرفـه بـود و در سـطح      تمـام تسـت  . استفاده شد
SD نتايج كمي به صـورت . دار تلقي شد معني Mean    كيفـي

  . به صورت درصد گزارش شد
  

  نتايج
  رافيكگالف ـ اطالعات دمو

تاهل همگون  وضعيتدو گروه از نظر سن و جنس و      
  ). 1جدول شماره (بودند 

  وسواس و اجبار  ب ـ اثر درمان بر
  اون وسـواس و  در هفته صفر در گروه از لحاظ نمره يال بر     

آزمـون  ). p = 244/0( داري نداشـتند  اجبـاري، اخـتالف معنـي   
  دار  معنـي  4لي زمـان ــــ تحليل واريانس نشـان داد كـه اثـر اص   

  

                                           
1 treatment effect 
2 time effect 
3 interaction effect 
4 time effect 
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 هاي مورد مطالعه وضعيت سن، جنس و تاهل گروه-1جدول شماره

 p دارونما عصاره آبي گل گاو زبان

96/657/26 62/6  37/26  938/0 سن  

  )زن-مرد(جنس
 %14/57)8(مرد
  % 85/42) 6(زن 

  %25/56) 9(مرد 
  % 75/43) 7(زن 

1 

  )مجرد -متاهل (تاهل 
 %00/50)7(متاهل
  % 00/50) 7(مجرد 

  % 50/37) 6(متاهل 
  % 50/62 )10(مجرد 

713/0  

  
اين آزمون اثـر   در). p  ،29/12  =]4 ,1[ F  >000/0( دشبا مي

و اثر تعامل  )p ،60/3  =]4,1[ F=068/0( ودــدار نب گروه معني
  tآزمــون. ) F ]4,1=[ 746/0؛ P=  55/0( دار نبــود نيــز معنــي

نشان داد كه در هفته چهار و شش دو گروه از نظر وسـواس و  
عاليـم وسـواس و اجبـار     ،اجبار تفـاوت داشـته و گـروه دارو   

اوت در هفته چهارم بسـيار نزديـك بـه    اين تف. اند كمتري داشته
دار بود  و در هفته ششم اين تفاوت معني)  p= 059/0(دار   معني

)003/0 = p( ) 1شكل شماره .(  
  

  اثر درمان بر اضطراب  –ج 
دار از لحاظ نمره هـاميلتون   دو گروه در هفته صفر اختالف معني     

نشان داد كه آزمون تحليل واريانس ). p =391/0(اضطراب نداشتند 
 اما اثر تعامـل ) p ،01/11  =]4,1[ F >000/0(دار بود  اثر زمان معني

)07/0=p  ،23/2  =]4,1[F  ( و اثر درمان)09/0= p، 92/2  =]4،1[ 
F  (نتايج آزمون. دار نبود معنيt  شـش   نشان داد كه در هفته چهار و

 انـد  داري تفـاوت داشـته    دو گروه از نظر اضطراب بـه شـكل معنـي   
)041/0 =p  ،019/0 = p (    و گروه دارو عاليـم اضـطراب كمتـري

  ). 2شكل شماره (داشتند 
  

   د ـ اثر درمان بر افسردگي
داري از لحـاظ نمـره    دو گروه در هفته صفر اختالف معنـي      

ــتند   ــردگي نداش ــاميلتون افس ــل ). p = 395/0(ه ــون تحلي آزم
، >p 000/0( دار بود واريانس نشان داد كه اثر اصلي زمان معني

35/12  =]4،1[ F(  و اثر تعامل)028/0= p ،28/1  =]4،1[ F  (
نتايج . دار نبود معني) p ،74/3  =]4،1[ F=  063/0(و اثر درمان 

نشان داد كـه در هفتـه چهـار و شـش دو گـروه از نظـر        tآزمون 

) p  ،029/0 = p= 049/0( انـد  داشته افسردگي تفاوت معني داري
   ).3شكل شماره (اند  يم افسردگي كمتري داشتهعال وگروه دار و

  
  ـ ريزش بين دو گروه  ه

مورد ريزش نما دو در گروه دارو يك مورد و ودر گروه دار     
به علت عدم تمايل بيمار به ادامه درمان وجود داشت كه از نظر 

  . دار نبود آماري معني
  

  و ـ عوارض جانبي 
رزيـابي شـدند كـه    شش عارضه جانبي در طـول مطالعـه ا       

آلودگي، تهوع، خشـكي دهـان،    سردرد، خواب: عبارت بودند از
كننده  ها گروه دريافت كدام از هفته در هيچ. يبوست و تاري ديد

  . نشان نداد نمادارو عارضه بيشتري از دارو
  

  بحث 
نتايج اين مطالعه حاكي است كه عصاره آبي گـل گاوزبـان        

اجباري تاثير دارد و به نظر  –اسي احتماالً بر روي اختالل وسو
شود به عالوه  رسد اين اثرات از حدود هفته چهارم آغاز مي مي

. در اين مطالعه عارضه جدي حاصـل از درمـان مشـاهده نشـد    
هاي مكتوب در كتـب طـب قـديم     هاي فوق مويد گزارش يافته

در خصوص تـاثير  ) قانون ابن سيناو حكيم   به خصوص تحفه(
مطالعات قبل ييد اين مطالعه در تا. باشد واسي مياين گياه بر وس

تواند بر روي افسردگي  نشان داد كه عصاره آبي گل گاوزبان مي
در مطالعات قبلي مشخص شده بـود كـه ايـن    . ]11[موثر باشد 

باشد كـه   هاي اضطرابي در موش سوري مي عصاره موثر بر مدل
  بـه ذكـر اسـت    الزم . ]12[اين مطالعه نيز اين يافته را نشان داد 
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Obssesion and Compulsion

Times(Weeks)

64210

M
e

a
n

s 
sc

o
re

s 
o

f 
Y

-B
O

C
S

29

28

27

26

25

24

23

22

21

GROUP

placebo

drug

 
  ميانگين كاهش نمره وسواسي اجباري يال براون در دو گروه -1شكل شماره 

 
 

Anxiety
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  ميانگين كاهش نمره اضطراب در دو گروه -2شكل شماره 
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Depression
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  انگين كاهش نمره افسردگي در دو گروهمي -3شكل شماره 

  
دام يك كباشد و در مورد اينكه  اي مقدماتي مي مطالعه حاضر، مطالعه

از تركيبات موجود در گياه اثرات درماني دارد به تحقيقات بعدي نياز 
ونين كـه در  پبا اين وجود شواهد قبلي احتمال اثر بخشي سـا  .است

  . كند اين عصاره موجود است مطرح مي
و كـابوك بعـد از انجـام مطالعـات بـاليني بـر روي گيـاه         تايلو     

Hypericum perforatum     ذكر نمودند، با توجه به ايـن كـه ايـن
باشد احتماالً محل اثر اين  گياه بر روي افسردگي و وسواس موثر مي

حال با توجه به اين . ]6[باشد  ژيك ميرگياه بر روي سيستم سروتون
عصاره آبي گل گاوزبان نيـز احتمـاالً بـر روي    توان گفت،  نكته، مي

  . گذارد ژيك تاثير ميرسيستم سروتون
هاي آن  در سايه محدوديت يهاي مطالعه حاضر بايست يافته     

اين مطالعه حجم نمونـه كمـي داشـت و قـدرت     . ارزيابي شود
ممكن است . هاي احتمالي كافي نبود مطالعه براي كشف تفاوت

ه بزرگتر اثرات بيشـتري از ايـن گيـاه را    مطالعاتي با حجم نمون

در تنها مطالعه قبلي كه اين گيـاه را بـر روي انسـان    . نشان دهد
اثرات جانبي احتمالي  در مورد تحقيق شده بود به خاطر نگراني

در روز استفاده شده بود كه خوشـبختانه در  گرم  ميلي 375وز د
  شـد  جـانبي خاصـي از ايـن دارو نشـان داده ن    عارضه وز داين 

 125وز درمــاني از روي احتيــاط فقــط دبــه ايــن دليــل  ].11[
كه خوشـبختانه در ايـن   . بودبيشتروز مطالعه قبلي داز گرم  ميلي
در . اي جدي ديده نشد عارضه) گرم در روز ميلي 500(ز نيز دو

در روز تاثيري بر اضطراب نداشـت  گرم  ميلي 375مطالعه قبلي 
در روز بـر روي اضـطراب    گـرم  ميلي 500 دوز و اين مطالعه با

موثر واقع شد كه اين مي تواند نويددهنـده اثـرات بيشـتر ايـن     
اضطرابي به اختالالت وزهاي بيشتر در بيماران مبتال د تركيب با

در نهايت الزم به ذكر است مطالعـه فـوق تنهـا بـه     . ]11[ باشد
با طول مـدت بيشـتر    ،مطالعاتي مدت شش هفته ادامه يافت لذا

  . باشد ي كامل اين گياه الزم ميبراي ارزياب
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