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  چكيده
، گياهاني مورد بررسي  (.Paederus Spp)بند  در اين مطالعه براي درمان ضايعات پوستي حاصل از حشره     

قرار گرفتند كه داراي اثرات ضد التهاب، ضد باكتري و ضد قارچ باشند تا بتوانند عالوه بر رفع التهاب از ايجاد 
باشد جلوگيري نمايند و باعث تسريع  ونتهاي ثانويه كه عامل گسترش ضايعات و تأخير در بهبود آنها ميعف

عصاره اتانولي بابونه و تنتور مير . بدين منظور گياهان بابونه و مير انتخاب شدند .روند بهبود عارضه گردند
بر  HPLCهاي آن به روش  و فرآوردهاستاندارد كردن عصاره بابونه . ها تهيه گرديدند جهت ساخت فرآورده

وسيله كروماتوگرافي اليه نازك و ه هاي آن ب ژنين، و تأييد حضور مواد مؤثر در مير و فرآورده پيآاساس 
GC/MS مطالعات پايداري فيزيكي فرآورده . هاي مختلف از بابونه و مير تهيه گرديد فرموالسيون.  انجام گرفت

هاي تهيه شده و دارونما بر  اثر ژل. و كنترل ميكروبي نيز انجام شد )گراد نتيدرجه سا 40و 25، 4در سه دماي (
گيري تصادفي بررسي  روي افراد مبتال به درماتيت پدروس در مقايسه با گروه شاهد با استفاده از نمونه

حدود  .شد گرم به ازاي هر گرم عصاره خشك تعيين ميلي 62/0  61/3ژنين در عصاره بابونه  آپيار مقد. گرديد
مير  -هاي حاوي بابونه و  بابونه  ژنين عصاره  به ترتيب در فرآورده پيآدرصد از  91/95درصد و  31/99

در اين مطالعه با توجه به عوارض سوزش و خارش شديد حاصل از مصرف فرآورده  . تعيين مقدار گرديد
 1دار ژل مير  ج حاكي از اثر معنينتاي. شددرصد، اين فرآورده از مطالعه حذف  5/3موضعي حاوي بابونه 

كاهش سوزش، خارش و التهاب، تسكين درد، التيام ضايعه، پيشگيري از ( درصد بر كليه عاليم مورد مطالعه
  اين در حالي است كه ژل حاوي بابونه ). >001/0P(در مقايسه با دارونما بود  )عفونت و خشك شدن ضايعه

داري در ميزان كاهش التهاب و جلوگيري از عفونت  تنها تفاوت معنيدرصد  2درصد و ژل مير  1مير -درصد 5/3
همچنين با توجه به زمان بهبود ضايعه و ميزان بروز عوارض . محل ضايعه در مقايسه با دارونما نشان دادند

  .دبند معرفي نمو حشرهبه عنوان يك فرآورده مناسب در درمان ضايعات پوستي حاصل ازدرصد را  1توان ژل مير  مي
 

  مير، درماتيت، پدروس   ژل، بابونه،: واژگان گل
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  مقدمه
در انگليس ) Staphylinidae(خانواده استافيلينيده      
معروف  )هاي سرگردان سوسك( Rovebeetlesبه 

هاي كوتاه، آنها را  بوده و گاهي به علت داشتن بال
Brachyptera هاي بسيار مفيد  با وجود جنبه. نامند مي
اده استافينيليده، عمده ترين عاملي كه حشرات خانو

سبب جلب توجه اين ناقلين و به خصوص جنس 
پدروس، از لحاظ پزشكي شده است، عوارض پوستي 

ناشي از سم پدرين موجود در برخي  و چشمي
به دليل حالت و شكل ضايعه  .باشد هاي آن مي ازگونه

گردد، به آن درماتيت  كه به صورت خطي ظاهر مي
در استان  .شود اتيت پدروس گفته ميخطي يا درم

مازندران با توجه به اين كه شرايط آب و هوايي 
هاي بالغ در زمستان به  باشد، پدروس معتدل مي

روند و در بهار سال بعد با  خواب زمستاني فرو مي
هاي خود خارج شده و  گرم شدن هوا از پناهگاه

 هاي مرداد و در ماه. نمايند گيري مي مبادرت به جفت
  ].1- 6[يابد  ها افزايش مي شهريور، جمعيت پدروس

ند در شمال ايران عبارت موجود پدروس هاي گونه     
 Paederus fuscipes Curt. ،P. pitschmanni: از

Bershaner، P. spectabilis Kratz، P. riparius L. 

هاي گيالن و  در استان]. P. littoralis Grav ]1 ،2و 
 دراكوال، نظير اسامياز محلي مازندران در محاورات 

براي اين حشره استفاده  گز و زرتاخ بوتار بند، تله
  ]. 2[ گردد مي
درماتيت پدروس در اوگاندا،  مواردي از اپيدمي     

النكا،  هاي شمالي استراليا، سري گينه، نيجريه، بخش
تركيه، چين و شهرهاي جنوبي ايران گزارش شده 

 مشابهي در ماه مي  همچنين اپيدمي]. 7-14[ است
، در انتهاي فصل باراني در كنگو و در سال 1993سال  

هاي  ماه خصوص دره در طي فصل باراني ب 1994
  ].16، 15[آوريل و ميدر برزيل مشاهده شده است

  نوع تركيب دارويي براي  30بيش از  1990تا سال      
  . درمان درماتيت خطي مورد استفاده قرار گرفته است

  

ود اين هنوز دارويي با اثر قطعي و اختصاصي با وج
بنابراين تمام  .برروي اين عارضه وجود ندارد

هاي درماني بر تخفيف و تعديل آن استوار  شيوه
ه هاي درماني مختلف كه تا ب در بين روش. باشد مي

اند اقداماتي مانند پاك كردن و  كار برده شدهه حال ب
ر همان يا خنثي نمودن اثر سم از روي پوست د

كه  از آنجا. مراحل اوليه تماس مؤثرتر بوده است
مكان تماس با سم آگاه  اكثر مردم غالباً از زمان و

باشند لذا اغلب بيماران بعد از بروز عاليم متوجه  نمي
گردند و در نتيجه شانس انتقال سم  آلودگي خود مي

وسيله انگشتان آلوده به ديگر نقاط بدن به ه ب
ثابت شده   ].5[ يابد يش ميها افزا خصوص چشم
زايي را  هاي روغني و چرب وزيكول است كه فرآورده

. نمايند دهند و وضعيت زخم را بدتر مي توسعه مي
با آب و صابون در مرحله  شستشوي محل ابتال
از تأثير سم شستن با آب و  تحريك موضعي، بعد

استفاده  Armstrong &Winfield. صابون اثري ندارد
يدي را در يهاي استرو طوب و كرماز كمپرس مر

 آنها معتقد ابتداي مرحله وزيكولي پيشنهاد نمودند،
شديد كه احتياج به  هاي بسيار در درماتيت هستند

يدهاي سيستميك تا يبستري شدن بيمار باشد استرو
]. 5[حدودي دوره درمان را كوتاه خواهند نمود 

ر هيستامين د يدي و آنتييهاي استرو استفاده از كرم
كاهش شدت عاليم و جلوگيري از خارش كه سبب 
عفونت ثانويه نيز خواهد شد، مناسب تشخيص داده 

  ].2[ شده است
ساعت  48در صورت بروز عارضه حداقل در      

. اول بايد از خاراندن محل ضايعه خودداري شود
تجويز لوسيون كاالمين و الكل سفيد نيز در مواردي 

ت آلودگي ثانويه در صور]. 1[مؤثر خواهد بود 
تواند مفيد واقع شود اما در  بيوتيك مي مصرف آنتي

صورت تميز نگه داشتن سطح زخم و يا شستشوي 
سپتيك مانند الكل نيازي به استفاده از  آن با مواد آنتي
  ].2[آن نخواهد بود 
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  سمناني و همكاران مرتضي

طب جديد در كنار مزاياي بسيار، خطرات و      
. رده استعوارضي را نيز در كنار خود به ارمغان آو

كه بسياري از گياهان دارويي به دليل همراه  در حالي
بودن آنها با مواد ديگر پيوسته از يك حالت تعادل 
بيولوژيك برخوردار بوده لذا در بدن انباشته نشده و 

عالوه ه ب. آورند اثرات جانبي خطرناكي به بار نمي
كارگيري گياهان دارويي به عنوان يك منبع درآمد  هب

باشد، لذا براي درمان  ز اهميت مييار حاملي بسي
ضايعات پوستي حاصل از بند از بابونه و مير به علل 

  :زير استفاده گرديد
 .Matricaria chamomilla L يبابونه با نام علم     

باشد، قسمت مورد  مي Compositaeاز خانواده 
هاي آن  استفاده اين گياه، تمام گياه گلدار يا فقط گل

كننده زخم،  ثرات ضدالتهاب، محافظتا. باشد مي
ضدقارچ بابونه مكرراً به  ضداسپاسم، ضدباكتري و

يك گياه دارويي پذيرفته كه بابونه . اثبات رسيده است
باشد، براي مصرف خارجي  ها مي شده در فارماكوپه

درصد  10تا  3در اشكال نيمه جامد در محدوده 
  ].18 ،17[توان از آن استفاده نمود  مي
به   .Commiphora molmol L مير با نام علمي     

گرچه از مير در  .تعلق دارد Burceraceaeخانواده 
كتب مختلف به عنوان قابض سطوح مخاطي ياد 

اثرات درماني آن  رسد احتماالً نظر ميه شود اما ب مي
همچنين از مير . به علت خاصيت ضدالتهابي آن باشد

ات قابل توجهي ها اثر در مهار رشد ميكروارگانيسم
مير در داروهاي پذيرفته شده  . ديده شده است

  ].18 ،17[گيرد  اي مورد استفاده قرار مي فارماكوپه
  

  ها مواد و روش
در اين پژوهش از اتر، برم، وانيلين،      

اسيدسولفوريك، اسيدكلريدريك، اسيداستيك، 
استات،  اسيدفسفريك، اتانول، متانول، پنتان، اتيل

ژنين  پيآالكل، هگزان، كلروفرم،  ايزوپروپيل
استاندارد، پتاسيم فسفات منوبازيك، استونيتريل، 

، 400و  200اتيلن گليكول ن، پروپيلن گليكول، پلييتولو

اتانول آمين  و تري P934 گليسرين، كربوپول 
آلمان  )Merck(خريداري شده از شركت مرك 

  :HPLC مدل دستگاه .استفاده گرديد
Knaver RF-10AXL، پمپ مدل K-1001دتكتور ، :

UV  مدلK-2600 ،nm270λ = ستون ،:C18-Silica-

X10 به طولmm 6/254 اي  و اندازه ذرهμm10 . مدل
، Hewlett Packard 6890:دستگاه گازكروماتوگراف 

 25/0متر، قطر داخلي  30طول : DB-5ينه يستون مو
ميكرومتر، برنامه  25/0متر و ضخامت اليه  ميلي

گراد،  درجه سانتي 60اي ابتدايي آون دم: حرارتي
گراد و گراديان  درجه سانتي 220دماي انتهايي 
گراد در دقيقه، دماي  درجه سانتي 4حرارتي آون 
: گراد، گاز حامل درجه سانتي 220: اطاقك تزريق

ليتر در دقيقه، مدل  ميلي 2: هليوم، سرعت حركت گاز
 Hewlett Packard:دستگاه طيف نگار جرمي

6890Mass الكترون ولت، مد  70: ، ولتاژ يونيزاسيون
درجه  220: ، دماي منبع يونيزاسيونEI:  يونيزاسيون

  .گراد سانتي
نگاري در زير ميكروسكوپ  بابونه توسط خرده     

 .تاييد و مير توسط دو تست رنگي شناسايي شد
عصاره اتري خشك شده مير در مجاورت برم بنفش 

 1گرم مير،  1/0 همچنين اگر به. شود رنگ مي
نرمال و سپس  6ليتر اسيد سولفوريك  ميلي

هاي وانيلين افزوده گردد به علت وجود  كريستال
ها در آن، محلول به رنگ قرمز در  ترپن ييسزكو

  .]19[ آيد مي
گيري از بابونه به روش پركوالسيون  عصاره     

هاي خشك شده بابونه پس  گرم از گل 100: شدانجام 
كه  طوريه ب ،در پركوالتور قرار گرفتاز پودر شدن 

 600اين پودر با . بيش از دو سوم آن را اشغال ننمايد
ساعت  48درجه مرطوب گرديد و  70ليتر اتانول  ميلي

سپس با . باقي ماند تا حالل را به خود جذب نمايد
ليتر در  ميلي 2افزودن قطره قطره حالل با سرعت 

ه ب. آوري شد ععصاره جم )قطره در دقيقه 40(دقيقه 
ليتر عصاره  ميلي 100گرم گياه،  100كه از  طوري
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هاي ديگر گياه  با نسبت. آوري گرديد هيدروالكلي جمع
گيري انجام شد ولي بازده  به حالل نيز عصاره

عصاره خشك با اين نسبت گياه به حالل بيشتر از 
دست آمده زرد متمايل به ه عصاره ب. موارد ديگر بود

. باشد مي 1/6معادل  pHداراي  اي شفاف و قهوه
 دستگاه تقطير در خال درعصاره هيدروالكلي به كمك 

  و سپس  تغليظ شده گراد درجه سانتي 45حرارت   درجه
  .گراد خشك گرديد درجه سانتي 45گرمخانه  در

  براي تهيه تنتور مير به روش خيساندن     
)Maceration( 2 سي  سي 8يده شده با يگرم مير سا

سپس  .روز خيسانده شد 7درجه به مدت  90 اتانول
 90سي اتانول  سي 2روي صافي با  و صاف گرديد

هاي مختلف الكلي  درجه. درجه شستشو داده شد
درجه  90اتانول  .براي تهيه تنتور مير آزمايش شد

  .كمترين رسوب را برجا گذاشت
رزين مير  قسمت محلول در اتانول از اولئوگم     

براي تاييد حضور . باشد ن ميشامل اسانس و رزي
مواد مؤثره در تنتور مير از كروماتوگرافي اليه نازك 

به  93:7ن و اتيل استات به نسبت ياستفاده شد، تولو
همچنين از مير . ]19[ كار رفتنده عنوان فاز متحرك ب

 GC/MSگيري شد و برروي اين اسانس  اسانس
انجام گرفت و تركيب عمده موجود در آن مشخص 

  .يدگرد
براي ژنين به عنوان تركيب فعال مناسب  آپي     

 .پيشنهاد شده است استاندارد كردن عصاره بابونه
  با ستون HPLCژنين آن توسط دستگاه  ميزان آپي

C18 Novapack  و دتكتورUV  275در طول موج 
 pHكه  )60:40(نانومتر با فاز متحرك متانول و آب 

ي شده بود، با بافر 62/2 آن توسط اسيد فسفريك در
ليتر در دقيقه  ميلي 1سرعت عبور فاز متحرك 

 ppm 150 ،100، 80، 50هاي  غلظت. گيري شد اندازه
ژنين به عنوان استاندارد به دستگاه  از محلول آپي

  ].20[تزريق و سطح زير منحني مبناي محاسبه قرار گرفت 
جهت حل نمودن عصاره خشك بابونه در آب، از      

مختلف با درصدهاي متفاوت استفاده  هاي كمك حالل

گرديد و بهترين كمك حالل با كمترين ميزان انتخاب 
هفده فرموالسيون از ژل با تغيير فاكتورهاي . شد

مختلف مانند درصد كربوپول، گليسيرين و غيره تهيه 
  .شد و بهترين فرموالسيون انتخاب گرديد

گرم پروپيل  02/0گرم ژل ابتدا  100جهت تهيه      
گرم  18/0ها و  پارابن براي محافظت در برابر قارچ

 70ها در  برابر باكتري پارابن براي محافظت در متيل
گراد حل  درجه سانتي 60گرم آب در حرارت كمتر از 

ساعت در آب  24گرم كرباپول به مدت  25/1 .شد
 5عصاره بابونه را در . محافظت شده هيدراته گرديد

و  200اتيلن گليكول  پلي گرم 5گرم پروپيلن گليكول، 
گرم گليسيرين حل نموده و به همراه تنتور مير  10

سپس . در حين همزدن به پايه ژل افزوده شد
آمين محيط خنثي  اتانول تري  قطره با افزودن قطره

  .گشت و ژل به قوام مناسب رسيد
يد حضور مواد مؤثر در فرآورده از يجهت تا     

تاندارد كردن عصاره كار رفته براي اسه هاي ب روش
وسيله تست ه حضور مير ب. ]20، 19[ استفاده شد

هاي مير توسط وانيلين و  ترپن ييشناسايي سزكو
اسيد سولفوريك مطابق روش توضيح داده شده در 

  .]19[ عصاره تاييد گرديد
ژنين  آپي ژنين در فرآورده، آپي جهت تاييد حضور     

، اتانول، هگزان، متانول(هاي مختلف  توسط حالل
از فورستال . استخراج گرديد )استات و كلروفرم اتيل

) 10:30:3اسيد كلريدريك غليظ، اسيد استيك و آب (
با توجه به . به عنوان فاز متحرك استفاده گرديد

نتيجه كروماتوگرافي اليه نازك انجام شده در كنار 
. ژنين استاندارد، بهترين حالل اتانول انتخاب شد آپي

وسيله اتانول ه ژنين از فرآورده ب پيآ بنابراين
استخراج گرديد و مطابق روش ذكر شده در تعيين 

  .]20[ استفاده شد  HPLCمقدار عصاره، از دستگاه 
نظر  پايداري فيزيكي اين فرموالسيون از     

  ويسكوزيته، شفافيت و پديده سينرز تا سه ماه در
  .يدگراد بررسي گرد درجه سانتي 40و  25، 4سه دماي  

  تست محدوديت ميكروبي فرآورده بر اساس      
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استانداردهاي فارماكوپه اياالت متحده آمريكا انجام 
شد و ميزان ميكروارگانيسم در هر گرم از فرآورده 

ين يكاز بين محيط كشت مايع سوي. تعيين گرديد
از آنجا كه . دايجست جهت آزمايش استفاده شد

تعداد  باشد براي شمارش فرآورده رنگي مي
هاي متعدد استفاده  ها از روش لوله ميكروارگانيسم

هاي پاتوژن  جهت جستجوي گونه. گشت
   )روژينوزايوس، پسودوموناس آئاستافيلوكوك اور(

  .كشت افتراقي صورت پذيرفت
هاي الزم، چهار  پس از فرموالسيون و كنترل     

، )12F(فرآورده حاوي تنتور مير و عصاره بابونه 
  درصد 2، ژل حاوي مير )15F(درصد  1ژل مير 

)16F( فرد توزيع . و دارونما مورد مطالعه قرار گرفت
كننده اثربخشي فرآورده از نوع مورد  كننده و بررسي

اطالع بود و مطالعه به صورت دو سو  استفاده بي
ها به  نمونه. انجام پذيرفت )Double blind( كور

دند هاي مورد نظر وارد ش صورت اتفاقي در گروه
ولي سعي شد تا يكنواختي الزم در خصوص محل 

افراد . ها رعايت گردد بروز ضايعه و جنس در نمونه
ساعت پس از بروز ضايعه شروع به  24حداكثر تا 

ميزان . هاي مورد نظر نمودند استفاده از فرآورده
مصرف هر روز سه مرتبه تا بهبود كامل ضايعه 

العه از داروي افرادي كه قبل يا حين مط. ادامه يافت
ديگري نيز استفاده نموده بودند از مطالعه حذف 

نفر در هر  20(ها  گيري تا تكميل نمونه نمونه. شدند
اثر . ادامه يافت )نفر گروه شاهد 22سه گروه مورد و 
بر سوزش، خارش، درد، التهاب،  فرآورده از نظر اثر

التيام بخشي، خشكي محل و بروز عفونت بررسي 
ارزش (، كم اثر )0ارزش(مقياس بي اثر  گرديد و چهار

جهت  )3ارزش (و مؤثر  )2ارزش (، اثر متوسط )1
مدت زمان بهبودي نيز . گذاري انتخاب گرديد ارزش

هاي مورد مطالعه از  نمونه. برحسب روز تعيين گرديد
نظر بروز عارضه جانبي حين مصرف فرآورده نيز 

 همچنين پذيرش مصرف. مورد مطالعه قرار گرفتند
كنندگان از نظر رنگ، بو و قوام فرآورده مورد 

از   هاي كمي جهت آناليز داده. بررسي قرار گرفت
دنبال آن آزمون توكي و جهت ه آناليز واريانس و ب

دو استفاده  -هاي كيفي از آزمون كاي بررسي داده
دار بودن اختالف  مالك معني >05/0Pگرديد و ارزش 

  .در نظر گرفته شد
  

  نتايج
كننده گونه  نگاري تأييد تايج حاصل از خردهن     

درصد عصاره خشك از  0/32. بابونه مورد نظر بود
ژنين در عصاره  آپي مقدار. دست آمده گياه بابونه ب

گرم به ازاي هر گرم عصاره  ميلي 62/061/3 بابونه
  . خشك تعيين شد

بروز رنگ بنفش از مجاورت برم و عصاره اتري      
  وز رنگ قرمز در تست وانيلينمير و همچنين بر

 نتايج كروماتوگرافي. تأييدكننده اولئوگم رزين مير بود
اسانس مير ثابت كرد  GC/MSهاي  اليه نازك و طيف

  .باشد كه عمده ترين ماده موجود در آن، كورزرن مي
ها نشان داد  نتايج حاصله از بررسي كمك حالل     

 5يزان كه بهترين كمك حالل پروپيلن گليكول به م
با توجه به بررسي پايداري فيزيكي . باشد درصد مي
از نظر بروز كدورت، سينرز و ايجاد ( ها فرآورده
درجه  40در سه دماي يخچال، محيط و  )رسوب
 گراد از پانزده فرموالسيون تهيه شده كه در سانتي
  و 12F  ،15Fهاي  فرمول .آمده است 1شماره جدول 

16F ا در مقايسه با دارونماه عنوان بهترين فرموله ب  
)18F( حدود. مورد بررسي باليني قرار گرفتند  

ژنين عصاره   درصد از آپي 91/95درصد و  31/99
مير  -به ترتيب در فرآورده بابونه و فرآورده بابونه

اين مقدار در محدوده مورد قبول  .تعيين مقدارگرديد
دهنده كارايي روش  فرآورده دارويي است كه نشان

قدار و نيز حفظ مواد مؤثر در عصاره در طي تعيين م
  .باشد مراحل فرموالسيون مي

  هاي  تعداد ميكروارگانيسم در هر گرم از فرآورده     
عدد بود كه در محدوده  100انتخاب شده كمتر از 
گونه  همچنين هيچ. باشد اي مي قابل قبول فارماكوپه
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 .ميكروارگانيسم پاتوژني در فرآورده مشاهده نگرديد
جهت بررسي باليني مقدماتي اثر فرآورده بر 

 12هاي  بند فرموالسيون حاصل از حشره ضايعات

F) درصد عصاره  5/3درصد تنتور مير و  1حاوي
 16Fو  )درصد تنتور مير 1حاوي (F 15، )بابونه

  در مقايسه با دارونما  )درصد تنتور مير 2حاوي (
 لعه برهاي مورد مطا نمونه. مورد بررسي قرار گرفتند

  ضايعه  محل مطالعه بر اساس حسب ورود به
در مجموع توزيع . چهار گروه بررسي شدنددر

مرد و  )درصد 4/52(نفر  43ها بر حسب جنس  نمونه
  ها  توزيع نمونه. زن بودند )درصد 6/47(نفر  39
  

 7/31(مورد  26برحسب محل بروز ضايعه شامل 
  مورد  16ضايعه در ناحيه سر و صورت،  )درصد

  مورد  12ضايعه در ناحيه گردن،  )درصد 6/19(
 )درصد 9/21(مورد  18در ناحيه تنه،  )درصد 6/14(

در ناحيه  )درصد 2/12(مورد  10 در ناحيه دست و
  ها از نظر محل بروز ضايعات سعي شد نمونه. پا بود

  سنهاي مورد مطالعه داراي  نمونه. يكنواخت باشند
  .بودند )سال 7- 75با محدوده (سال  97/26 ± 04/13

  نشان دهنده نتايج حاصل از 2 شماره جدول     
هاي مورد مطالعه بر عوارض  بررسي اثر فرآورده

  در خصوص اثر. باشد بند مي ناشي از ضايعه حشره
 

  
  هايي ژل گياهي مورد نظرنها ي تهيه شده جهت تعيين فرموالسيون  فرموالسيون - 1شماره  جدول

  

 
شماره 

  فرموالسيون

 *فرموالسيون بر حسب گرم اجزاء
اتيل پلي

ن 
گليكول 

٤٠٠ 

اتيلپلي
ن 

گليكول 
٢٠٠

پروپيلنگليسريين
 گليكول

آارباپو
  ل 

P٩٣٤ 

تنتور 
 مري

عصاره 
 بابونه

١F - - - ٥/٣ ١ ٠٠/١ ٥ 
٢F - - ٥/٣ ١ ٠٠/١ ٤ ١٠ 
٣F - - ٥/٣ ١ ٢٠/١ ٤ ١٠ 
٤F - - ٥/٣ ١ ٠٠/١ ٥ ١٠ 
٥F - - ٥/٣ ١ ٧٥/٠ ٥ ١٠ 
٦F - - ٥/٣ ١ ٥٠/٠ ٥ ١٠ 
٧F - ٥/٣ ١ ٠٠/١ ٥ ٥ ٥ 
٨F - ٥/٣ ١ ٠٠/١ ٥ ١٠ ٥ 
٩F - - ٥/٣ ١ ٢٥/١ ٥ ٥ 
١٠F - - ٥/٣ ١ ٢٥/١ ٥ ١٠ 
١١F - ٥/٣ ١ ٢٥/١ ٥ ٥ ٥ 
١٢F - ٥/٣ ١ ٢٥/١ ٥ ١٠ ٥ 
١٣F ٥/٣ ١ ٢٥/١ ٥ ١٠ - ٥ 
١٤F ٥/٣ ١ ٢٥/١ ٥ ٥ - ٥ 
١٥F - ١ ٢٥/١ ٥ ١٠ ٥ - 
١٦F - ٢ ٢٥/١ ٥ ١٠ ٥ - 
١٧F - ٥/٣ - ٢٥/١ ٥ ١٠ ٥ 
١٨F - ٢٥/١ ٥ ١٠ ٥ - - 

  .آمين اضافه گرديد اتانول ميزان كافي تريه سازي كارباپول ب ها جهت خنثي فرموالسيون به تمامي*
  .گرم رسانده شد 100به وزن   )گرم 18/0(و متيل پارابن  )گرم 02/0(ها توسط آب مقطر محافظت شده توسط پروپيل پارابن  فرموالسيون تمامي     
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  سمناني و همكاران مرتضي

  بند هاي مورد مطالعه بر عاليم عارضه حاصل از حشره نتايج حاصل از بررسي اثر فرآورده - 2 شماره جدول
  

  نوع عالمت عارضه
  )انحراف معيار±ميانگين (اثر فرآورده بر اساس ارزش گذاري 

  دارونما درصد 2ژل مير  مير-ژل بابونه درصد1ژل مير
  77/0 ± 75/0 30/1 ± 75/0 60/0±75/0 50/2±61/0  كاهش سوزش 
  73/0 ± 77/0 00/1 ± 86/0 50/0±69/0 35/2±56/0  كاهش خارش 

  73/0 ± 88/0 35/1 ± 39/1 90/0±07/1 50/2±83/0  تسكين درد
  27/0 ± 46/0 05/2 ± 05/1 00/2±65/0 55/2±51/0  كاهش التهاب 
  86/0 ± 89/0 45/1 ± 99/0 00/1±79/0 65/2±49/0  التيام ضايعه

  50/0 ± 51/0 30/2 ± 92/0 50/2±51/0 80/2±41/0  پيشگيري از عفونت
  27/1 ± 88/0 40/1 ± 75/0 00/1±64/0 90/2±30/0  خشك شدن ضايعه

  

  
گونه كه مالحظه  بر سوزش محل ضايعه همان

درصد بر سوزش محل ضايعه  1گردد اثر ژل مير  مي
اين اثر . )>001/0P(داري با دارونما دارد  تفاوت معني

داري بيشتر از ژل مير و بابونه و ژل  به شكل معني
  .)>001/0P(درصد نيز بود  2 مير
دار ژل مير  همچنين نتايج حاكي از عدم اثرمعني     

درصد بر سوزش محل ضايعه در مقايسه با 2
اين نتايج به شكل مشابهي در . باشد دارونما مي

هاي مورد مطالعه بر  عملكرد فرآورده خصوص نحوه
روي خارش، درد، التيام بخشي و خشك شدن محل 

  .گردد ضايعه نيز مشاهده مي
   هاي مورد مطالعه بر درخصوص اثر فرآورده     

  
  

  
  

 روي التهاب محل ضايعه، در مقايسه با دارونما هر
التهاب  داري را بر كاهش سه نوع فرآورده اثر معني

   ، همچنين اختالف)>001/0P( ضايعه داشتند
يكديگر  هاي فوق با اثربخشي فرآورده داري بين معني

در خصوص  نتايج به شكل مشابهي اين. مشاهده نشد
  .نيز مشاهده گرديد اثر بر بروز عفونت در محل ضايعه

هاي  دهنده اثر فرآورده نشان 3 شماره جدول     
. باشد مورد مطالعه بر زمان بهبودي ضايعه مي

درصد  1گردد ژل مير  گونه كه مالحظه مي مانه
  دهد داري را با دارونما نشان مي اختالف معني

)001/0P<(،  درصد  2اما ژل بابونه و مير و ژل مير
  .دهند داري را با دارونما نشان نمي اختالف معني

  
  هاي مورد بررسي بر زمان بهبودي ضايعه اثر فرآورده - 3 شماره جدول

  

  

  فرآورده

  بهبود يافته پس از گذشت زمان موارد

  انحراف معيار  ميانگين روز 7  روز 6 روز5 روز4 روز3 روز2 روز1
  66/0  70/2  0  0 0 2 10 8 0  درصد 1ژل مير 

  09/1  85/4  2  3 6 8 1 0 0  مير -ژل بابونه 
  06/1  80/4  1  4 7 6 2 0 0  درصد 2ژل مير 

 ٩٥/٠ ٣٦/٥ ٣ ٦ ٩ ٤ ٠ ٠ ٠ دارومنا
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هاي مورد مطالعه از نظر  بررسي پذيرش فرآورده     
 ها از نمونه  رنگ، بو و قوام حاكي از آن بود كه تمامي
 كه فرآورده نظر قوام مورد پذيرش بودند، در حالي

مير، در مقايسه با دارونما كه فاقد  -حاوي بابونه 
، پذيرش كمتري را از نظر  هرگونه عصاره گياهي بود

  .)>01/0P(رنگ و بو نشان داد 
در خصوص بروز عوارض ناشي از مصرف      

هاي مورد نظر در گروه تحت درمان با ژل  فرآورده
 سوزش و )درصد 5(مورد  1درصد تنها  1مير 

نتيجه مشابهي در . خارش خفيف مشاهده گرديد
در گروه . گروه تحت درمان با دارونما مشاهده گرديد

 )درصد 10(مورد  2درصد نيز  2تحت درمان با مير 
اما در گروه . سوزش و خارش خفيف گزارش گرديد

 )درصد 20(مورد  4تحت درمان با ژل بابونه و مير 
 35(مورد  7اظهار بروز سوزش و خارش خفيف و 

 اظهار بروز خارش شديد در محل مصرف )درصد
  .فرآورده را گزارش نمودند

  

  بحث
با توجه به موارد متعدد بروز درماتيت ناشي از      
هاي حاشيه درياي خزر و عدم  بند در استان رهحش

وجود درمان مشخص براي اين عارضه، در اين 
تحقيق به فرموالسيون فرآورده گياهي مناسب و 
 .بررسي باليني مقدماتي آن پرداخته شده است

هاي تهيه شده حاكي از تأثير  بررسي فرموالسيون
در . باشد فرموالسيون بر پايداري فرآورده مي اجزا

 به عنوان ژليفيان P934ين تحقيق از كربوپول ا
اين پليمر يك ماده قوام دهنده مناسب . استفاده گرديد
گونه كه در  همان. باشد هاي موضعي مي براي تهيه ژل

گردد از مقادير مختلف  مشاهده مي 1جدول شماره 
مقادير . پليمر فوق جهت فرموالسيون استفاده گرديد

دهد، به  را نشان ميتري  افزايشي، نتايج مناسب
عنوان ژل ه كه بF 12 اي كه در فرموالسيون گونه

درصد از  25/1برتر مورد بررسي قرار گرفت، ميزان 
پليمر فوق نتيجه مطلوبي را از نظر قوام فرآورده 

اين در حالي است كه در اغلب مطالعات، . نشان داد
درصد از پليمر فوق نتايج  75/0تا  5/0مقادير 

اي كه توسط  در مطالعه .ان داده استمناسبي را نش
 1990و همكارانش در سال  )Gallardo(گاالردو 
ه يك فرموالسيون مناسب از اوره صورت يجهت ارا

درصد  75/0تا  5/0 پذيرفت، نتايج مطلوبي در مقادير
تفاوت  علت اين امر]. 21[ از پليمر مشاهده گرديد

ي هاي گياه فرموالسيون داروهاي شيميايي و عصاره
در اين موارد با توجه به وجود چندين ماده . است

هاي فيزيكوشيميايي خاص خود،  مختلف با ويژگي
بيني و اظهار نظر پيرامون پايداري فيزيكي  پيش

رسد و تأثير اين طيف وسيع از  تر به نظر مي مشكل
هاي گياهي، اغلب با  مواد شيميايي موجود در عصاره
  .مراه استافزايش ميزان پليمر مورد نياز ه

 اتيلن گليكول عالوه بر آب از پنج حامل اتانول، پلي     
رين در ي، پروپيلن گليكول و گليس)400، 200(

كاربرد الكل . هاي مختلف استفاده گرديد فرموالسيون
. اتيليك نتيجه مطلوبي را در فرموالسيون نشان نداد

از پروپيلن گليكول نتايج مناسبي به عنوان حامل در 
در . ك فرآورده موضعي پايدار مشاهده شدتهيه ي

و همكارش در  )Dibiase( بياس تحقيقي كه توسط دي
انجام پذيرفت، نشان داده شد كه پروپيلن  1996سال 

درصد به عنوان يك عامل  10گليكول تا ميزان 
كيفيت و پايداري ژل  يالرطوبه، در ارتقا جاذب

در اين پژوهش نيز ]. 22[ باشد موضعي مناسب مي
درصد نتايج مطلوبي را  5پروپيلن گليكول با ميزان 

كاربرد . در پايداري فرآورده نشان داد
هاي  گليكول نيز بر كيفيت برخي از سيستم اتيلن پلي

اي كه توسط پانديت  در مطالعه. باشد ژل مؤثر مي
)Pandit(  صورت پذيرفت،  1998و همكارش در سال

]. 23[گرديد  تأثير اين حامل بر كيفيت فرآورده اثبات
هاي تهيه شده حاكي از  همچنين بررسي فرموالسيون

 .باشد پذيري فرآورده مي رين بر گسترشيتأثير گليس
رين را يتنها تفاوت در مقدار گليس 12Fو  11Fمقايسه 
  .دهد نشان مي
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 بررسي نتايج حاصل از تعيين مقدار ماده مؤثر     
حاكي از مناسب  HPLCبه روش  )عصاره بابونه(

هاي مورد  بودن اين روش جهت ارزيابي فرموالسيون
  .باشد نظر مي

بررسي باليني به عمل آمده حاكي از آن است كه      
هاي مورد مطالعه ضايعه  درصد از نمونه 4/85در 

اين نتيجه . پوستي در نواحي باز بدن ديده شده است
]. 1[با موارد مشابه در ساير نقاط دنيا هماهنگي دارد 

ها تحت درمان با ژل  طالعه گروهي از نمونهدر اين م
كه با توجه به بروز  )17F(درصد قرار گرفتند  5/3

سوزش و خارش شديد و عدم همكاري بيماران، اين 
بروز عارضه . فرآورده از مطالعه باليني حذف گرديد

سوزش و خارش در مصرف فرآورده حاوي بابونه 
ون نيز در مطالعات گوناگ. مير نيز مشاهده گرديد -

هاي آلرژيك  هاي تماسي و واكنش از بروز درماتيت
همچون خارش، التهاب و سوزش در محل مصرف 

در برخي موارد . موضعي بابونه ذكر شده است
هاي آلرژيك بسيار شديد نيز نسبت به  حساسيت

عصاره بابونه گزارش شده است كه اين امر با نتايج 
در ]. 24[ دست آمده در اين مطالعه همخواني دارد هب

مورد حساسيت آلرژيك  5000اي كه بر روي  مطالعه
در  1976تا  1964هاي  در مصرف داروها بين سال

چكسلواكي صورت پذيرفت حاكي از آن بود كه از 
بين چهار عامل اصلي، گياه بابونه رتبه سوم را به 

نتايج حاصل از ]. 25[ خود اختصاص داده است
 1ب ژل مير مطالعات فوق حاكي از اثرات مناس

درصد بر كاهش عاليم ضايعه پوستي ناشي از 
اين اثرات در ژل   كه تمامي در حالي. بند بود حشره

مطالعات انجام شده بر روي . درصد ديده نشد 2مير 
]. 26[باشد  مير حاكي از اثر ضد التهاب اين گياه مي

همچنين كاهش تورم در  و ]27[اثرات ضد درد 
  در  .رش شده استمصرف موضعي اين گياه گزا

  همين مطالعه نيز به بروز سه مورد درماتيت تماسي
  

  
موضعي گياه مير اشاره شده است كه با  در مصرف

هاي مورد مصرف  بروز برخي از عوارض در گروه
  در خصوص فرآورده بابونه و مير ]. 27[تطابق دارد 

اين امر با . اثرات پيشگيري از عفونت مشاهده گرديد
آمده از ساير تحقيقات نيز همخواني دست  هنتايج ب
از جمله اثر عصاره بابونه بر مهار رشد . دارد

]. 28[استافيلوكوك طاليي به اثبات رسيده است 
هوازي نيز  هاي بي همچنين اثرات اين گياه بر باكتري

از جمله اثرات ديگر اين ]. 29[مشاهده شده است 
يج فرآورده كاهش التهاب ضايعه بوده است كه با نتا

در اين ]. 30[بسياري از مطالعات همخواني دارد 
مطالعه كاربرد فرآورده حاوي بابونه با كاهش درد 

ام نبود، اگرچه اثر ضددردي عصاره بابونه در وت
]. 30[برخي مطالعات مورد اشاره قرار گرفته است 

اين امر با توجه به تفاوت نوع عارضه پوستي حاصل 
اين تفاوت در . بند قابل توجيه است از حشره

خصوص خشك شدن زخم و سرعت بهبودي نيز 
مورد  14اي كه بر روي  در مطالعه. گردد مشاهده مي

كوبي نموده بودند، صورت گرفت،  افرادي كه خال
خشك شدن زخم و سرعت بهبودي در مقايسه با 

كه در  ، در صورتي]31[ گروه شاهد مشاهده گرديد
روي اين دو اين تحقيق تاثير بارزي از بابونه بر 

توان به تفاوت  علت اين امر را مي. مورد ديده نشد
  . نوع ضايعه نسبت داد

بنابراين با توجه به زمان بهبود ضايعه و ميزان      
درصد را به عنوان  1توان ژل مير  بروز عوارض مي

يك فرآورده مناسب  در درمان ضايعات پوستي 
  . حاصل از بند معرفي نمود

  

  تقدير و تشكر
قريشي هاي جناب آقاي دكتر  يدر پايان از راهنماي     

  .گردد در انجام اين پژوهش تشكر و قدرداني مي
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