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Ø شایعترین عارضه زونـا پـست هرپتیـک     . د ویروس واریسال زوستر ایجاد می شود      بیماري زونا در نتیجه فعالیت مجد     :  مقدمه

علـی رغـم وجـود    . روز از بروز ضایعات پوستی بیمـاري پایـدار بمانـد    30 دردي است که بیش از       PHN.می باشد ) PHN(نورالژیا  
سـاتوریا  . ن منشأ گیاهی دارندبرخی از داروهاي رایج مانند کاپسیسی.درمانهاي مختلف، هیچیک درمان قطعی محسوب نمی شوند       

در این مطالعـه تـاثیر   . خوزستانیکا که از گیاهان بومی لرستان و خوزستان است داراي اثرات اثبات شده اي در تسکین دردهاست     
  .  بررسی گردید PHNاسانس ساتوریا خوزستانیکا بر

Øبیمار مبتال به50این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسویه کور روي :  مواد و روش ها  PHNبیماران بصورت . انجام شد
 و گروه شاهد دارونما را 5%گروه مورد، محلول حاوي اسانس ساتوریا خوزستانیکا با غلظت . تصادفی به دو گروه تقسیم شدند

گیري مکرر، آزمون نتایج با استفاده از آزمون اندازه . شدت درد قبل و بعد از مصرف، در مقیاس عددي ثبت گردید. دریافت نمودند
  تی و تی زوجی و من ویتنی تجزیه و تحلیل گردید

Øبود و میانگین شدت درد 72/5±9/2 و 12/8 ±48/1میانگین شدت درد در گروه مورد قبل و بعد از مصرف بترتیب :  یافته ها 
دو گروه، اختالف معناداري وجود بود که در مقایسه 84/7±52/1 و 04/8±46/1قبل و بعد از مصرف دارونما در گروه شاهد بترتیب 

.  بیماران اثرات تسکینی دارو را تجربه نمودند60. %همچنین بصورت معناداري پاسخدهی مردان به دارو بیش از زنان بود. .داشت
اختالف آماري .  بیمار مشاهده شد که همگی در عرض یک ساعت برطرف گردید9عوارض جانبی بصورت سوزش و قرمزي در

   .ري از نظر جنس و سن بین دو گروه وجود نداشتمعناداري دا
Øاسانس ساتوریا خوزستانیکا در تسکین :  بحث و نتیجه گیريPHN   موثر است و نسبت به بسیاري از درمانهاي موجـود از 

  . نظر زمان شروع اثر، پایداري اثر، پذیرش از سوي بیماران و عوارض جانبی مناسب تر است
Øس، پست هرپتیک نورالژیا، ساتوریا خوزستانیکااسان:  واژه هاي کلیدي  
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  مقدمه
عامل بیماري  (زوستر  مجدد ویروس وارسیال    فعالیت ، از زونا

در ریشه ي پشتی یا عقده عصبی مغزي که از زمان    ) آبله مرغان 
پـس   .وجود داشته است بوجود مـی آیـد   عفونت اولیه با وارسیال  

سـازي مجـدد ویـروس     امکـان فعـال     ،وارسـیال  ازعفونت اولیه با  
 واسـطه سـلولی از   ایمنی با اما،  دارد وجودو در هر سنی     همواره  
 افزایش سن که بـه طـور طبیعـی بـا       . ممانعت می نماید   این امر 

 مجـدد  فعالیـت  شایعترین علـت  ،کاهش ایمنی بدن همراه است 
نقص درسیـستم   همچنین کاهش یا  . محسوب می گردد  ویروس  

درمـان   و امـ لنفو ماننـد   هـا  ایمنی بدن به دلیل بعضی بدخیمی     
 HIV ویروس آنها مانند شیمی درمانی و رادیوتراپی، عفونت با

 از دیگـر    ،اسـتروئیدها  ایمنـی و     استفاده از داروهاي سـرکوبگر     ،
خود را بـه صـورت ضـایعات       زونا   .عوامل خطر به شمار می آیند     

پوستی نـشان   شدیداً دردناك در درماتوم هاي   ملتهب و  وزیکولر
جدي نظیر   می تواند عوارض خطرناك و     اگرچه زوستر . می دهد 

امـا   نمایـد،  حرکتـی ایجـاد    مغـزي و   احـشایی،  عوارض چشمی، 
  .می باشد  (PHN)پست هرپتیک نورالژیا شایعترین آنها،

کـه بـیش   ، دردي اسـت     (PHN) پست هرپتیک نورالژیـا   
ایـن درد ممکـن     . باقی مـی مانـد      راش ها  بروزاز  پس   روز   30از

 الها بعد از محو ضایعات پوستی ادامه پیدا کنـد         س یا است ماهها 
ــد   ). 1( ــی داروهــاي ضدویروســی و ض اگرچــه اســتفاده از برخ

افـسردگی هـاي سـه حلقــه اي در مرحلـه حـاد زونـا، احتمــال       
 را کم مـی کنـد، امـا راش هـاي فـراوان تر،التهـاب                PHNبروز

شدیدتر و شدت بیشتر درد  در مرحله حاد زونا، باعـث افـزایش         
 بـاقی   احتمـال سـالگی    40 در ).2( می شود  PHNروز  احتمال ب 

 30به   PHN و بروزماه  یک  ازتریشبماندن درد طوالنی مدت 
 درصـد 74 بـه    میـزان  سالگی ایـن     70 سن و در  درصد می رسد  
 علی رغـم مطـرح شـدن درمانهـاي متعـدد      ).3(افزایش می یابد  

 اسـتفاده از داروهـاي ضـد         نظیـر  براي پست هرپتیـک نورالژیـا،     

،  داروهاي ضد تـشنج ماننـد کاربامـازپین         اي،  حلقه 3 یافسردگ
  هـاي بی حـس کننـده  ، فنی تویین، سدیم والپروات و گاباپنتین 

 ترکیبـات  ،سینیـ  کاپس، مگـزیلنتین  ولیگنوکائین موضعی مانند 
موضعی آسپرین، پاراستامول و اوپیوئیدها مانند ترامادول، اکسی      

 ،ی دورال کلونیــدین بــصورت خــوراکی و اپــ،کــدون و مــورفین
طـب  و درمانهاي غیر دارویی ماننـد       کتامین و دکسترو متورفان     

سوزنی، اسپري هاي سـردکننده، تزریـق سـالین هایپرتونیـک ،            
ورودي ریـشه   و تخریب ناحیـه     ، لرزاننده هاي دستی     کرایوتراپی

 به دلیل عدم اثربخـشی      ...به روش جراحی و      (DREZ) پشتی
، تـالش   نبی آنهـا  عـوارض جـا    مناسب، محدودیت هاي عملـی و     

در ). 4(براي یافتن روشهاي درمانی جدید همچنـان ادامـه دارد        
چند مطالعه از ترکیبات بدست آمـده از گیاهـان دارویـی نظیـر           

ــسین ــز  (کاپسی ــل قرم ــود در فلف ــات موج ــصاره ) از ترکیب و ع
 اسـتفاده شـده اسـت       PHNجهت تسکین   ) ژرانیوم(شمعدانی  

  ).6و5(
ــتانیکا ــا نـــام علســـاتوریا خورسـ  Saturejaمـــی  بـ

khozistanica Jamzad   علفـی، یکــساله و  ، گیـاهی اسـت
 گیاهان بومی لرسـتان و خوزسـتان      ازاز خانواده مرزه که      ،معطر

 72اسـتان خوزسـتان، در   ایـن گونـه اولـین بـار در     .مـی باشـد  

 5کیلومتري شهرستان اندیمشک به سمت شهرستان خرم آباد،         
 متري از 520تفاع  و در ار"پل تنگ "کیلومتر پس از دهستان 

ــاریخ    ــایی و در ت ــا شناس ــطح دری ــیدي 23/8/1363س  خورش
 اثـرات  .از ایـن محـل جمـع آوري شـد     )  میالدي 14/11/1985(

تسکینی اسانس این گیاه، در انواع دردها از جمله درد دندان در           
  ).7و8(مطالعات قبلی اثبات شده است 

ــا مکانیــسم مهــار ســنتز   اثــرات تــسکینی ایــن اســانس ب
ــانوان اثبــات شــده  پروســتو گالندین هــا در دیــسمنوره اولیــه ب

 کــارواکرول بدســت آمــده از 10%همچنــین محلــول ). 8(اســت
ساتوریا خوزستانیکا، داراي اثرات تسکینی قابل مالحظـه اي در           
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هـدف از انجـام ایـن مطالعـه     ). 7(تسکین درد دندان بوده اسـت  
بررسی اثرات ضـد درد اسـانس گیـاه سـاتوریا خوزسـتانیکا بـر               

  .مبتالیان به پست هرپتیک نورالژیا بوده است

  مواد و روش ها
قـسمت هـاي هـوایی      : روش جمع آوري و شناسایی گیـاه      

 از شهرستان پلدختر واقع در جنـوب     1387گیاه در شهریور ماه     
استان لرستان جمـع آوري و پـس از شناسـایی گیـاه در مرکـز                

  . تحقیقات جهاد کشاورزي به آزمایشگاه منتقل شد
اندام هـوایی گیـاه پـس از خـشک        : ستخراج اسانس روش ا 

اسـانس  . شدن کامل آن در دماي محیط و در سایه،آسیاب شـد          
 سـاعت انجـام    5گیري با استفاده از دستگاه کلونجر و به مـدت           

و پس از استخراج کامل بـا اسـتفاده از سـولفات سـدیم               . گرفت
  درجه سانتی گراد  4آبگیري و تا زمان استفاده در دماي        ) مرك(

  . درصد گزارش شد3بازدهی اسانس ). 9(نگهداري شد 
جداسازي و انـدازه گیـري      : روش آنالیز ترکیبات شیمیایی   

 SHIMADZU 17 Aنمونه توسط دسـتگاه کرومـاتوگرافی   
 مـدل  SHIMADZUکوپل شـده بـا طیـف سـنجی جرمـی        

QP5050A     صـورت گرفـت و جداسـازي ترکیبـات در ســتون 
 DBX-5 95% از نـــــوع Fused Silicaموئینـــــه 

polydimethylsiloxane) (   متر با ابعاد داخلی     30به طول 
.  میکرومتـر انجـام شـد      25/0 میلی متر و ضـخامت فـیلم         25/0

 درجه سـانتیگراد بـا   220 درجه سانتیگراد تا   40دماي ستون از    
 درجه سانتیگراد بـر دقیقـه افـزایش یافـت سـپس بـا              5سرعت  
 درجـه   280 درجه سـانتیگراد بـر دقیقـه بـه دمـاي             30سرعت  

 دقیقـه در آن دمـا نگـاه داشـته          2سانتیگراد رسید و بـه مـدت        
ــد ــق   .ش ــل تزری ــاي مح ــاي   260دم ــانتیگراد و دم ــه س  درج

از .  درجه سـانتیگراد تنظـیم گردیـد       260) ترانسفر الین (دتکتور
% 999/99 میلی لیتر بر دقیقه با خلوص     9/0گاز هلیم با سرعت     

 سـنج دقیقـا   شـرایط طیـف  . به عنوان گاز حامـل اسـتفاده شـد        

مطابق با کروماتوگرافی گازي بود بـا ایـن تفـاوت کـه از انـرژي             
همچنـین جهـت    .  الکترون ولت استفاده گردیـد     70یونیزاسیون  

شناسایی طیف به کمک شاخص هـاي بـازداري آنهـا از تزریـق              
 تحت شرایط با تزریق نمونه  (C8-C20)هیدروکربن هاي نرمال

  .استفاده شد
زمایی بالینی دوسـویه کـور انجـام    این مطالعه بصورت کارآ   

مراجعه کننده بـه سـه کلینیـک     PHN  بیمار مبتال به 50.شد
تخصصی بیماریهـاي پوسـت، بـا روش نمونـه گیـري متـوالی و               

 تـایی مـورد و شـاهد تقـسیم          25بصورت تصادفی در دو گـروه       
 سه نفر متخصص پوست و مو بطـور همزمـان امـا بـدون               .شدند

نتایج حاصل از کار . ح شرکت نمودنداطالع از کار یکدیگر در طر   
براي انجـام  . سه نفر با هم ادغام و میانگین نتایج ارائه شده است       

ــژوهش    ــالق در پ ــه اخ ــوز الزم از کمیت ــالینی مج ــایی ب کارآزم
  .دانشگاه اخذ گردید

 PHNمعیار پذیرش نمونه ها در مطالعه، تاییـد ابـتال بـه      
پزشـکی  توسط متخصصین پوست، نداشتن بیمـاري یـا مـشکل         

  .دیگر و عدم مصرف همزمان سایر داروها بود
 و داروي مـورد  ی در خـصوص مطالعـه      اطالعات ارائهپس از   

، مطالعـه در صـورت تمایـل بیمـاران بـراي شـرکت در              بررسی،
فـرم  مطابق توصیه هـاي کمیتـه اخـالق در پـژوهش دانـشگاه،           

  در اختیـار   مطالعـه رضایتنامه آگاهانه به همراه فرم پرسـشنامه        
نظیـر  این پرسشنامه شامل اطالعات فـردي       .گرفت می    قرار آنان

  نـشانی محـل سـکونت و       جنس، سن، محل ابـتال، مـدت ابـتال،        
با قبل از استعمال موضعی محلول،  شدت درد   . شماره تماس بود  

 سنجیده می   10 تا 0از   شدت درد،    یک مقیاس استاندارد عددي   
شـدت   بمنزله کمتـرین  1عدد  به منزله عدم درد،0شد که عدد   

  . نمایانگر بیشترین شدت درد بود10درد و عدد
 سـاتوریا   5% محلول حاوي اسانس بـا غلظـت         Aدر جعبه   

پـارافین  ( دارونمـا   Bخوزستانیکا در پـارافین مـایع و در جعبـه   
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دریافت محلول بصورت تصادفی انجام شد و . قرار داده شد  ) مایع
ن نوع محلول مورد استفاده در پرسشنامه ثبت می گردید؛ ضـم           

بـه ازاي هـر   . آنکه پزشکان از ماهیت جعبه ها بی اطـالع بودنـد       
 سانتی متر، یک قطره از محلـول        2ناحیه درگیر به قطر تقریبی      

فاصـله  ). 10(چکانده و به خوبی با انگشت مالش داده مـی شـد       
زمانی از مصرف محلول تا شروع اثر تسکینی آن، در پرسـشنامه          

تعمال موضعی، بـار دیگـر    دقیقه بعد از اس   30ثبت می گردید و     
. شدت درد در مقیاس عددي فوق الذکر مشخص و ثبت می شد      

پایداري اثر محلول و عوارض جانبی احتمالی آن از طریق تماس        
 براي جلـوگیري از تـداخل اثـر تـسکینی       .تلفنی پیگیري گردید  

دارو با سایر داروهـاي تجـویز شـده توسـط پزشـک، از بیمـاران         
 سایر داروهاي تجویز شده توسـط       خواسته شد که شروع مصرف    

متخصص پوست و مو جهت پست هرپتیک نورالژیا را به بعـد از             
پایان یافتن اثر تـسکینی دارو و برگـشتن درد بـه شـدت قبلـی          

  .موکول نمایند
پس از جمع آوري اطالعات و وارد کردن داده هـا در نـرم      

بـا   نتایج با استفاده از آزمون انـدازه گیـري      ،SPSSافزار آماري   
 تجزیـه و تحلیـل   و مـن ویتنـی  زوجی  t و   t-test تکرار مکرر ،  

  . گزارش شد95%شدند و نتایج در سطح اطمینان 
 شـامل  مطالعه بیمار داوطلب شرکت در 50در این مطالعه  

 بررسـی قـرار   تحت در دو گروه مورد و شاهد     ، مرد 18 زن و    32
ن  ز 15 مرد و در گروه شـاهد        8 زن و    17درگروه مورد   . گرفتند

 اختالف معناداري  P>0,05مرد قرار گرفتند که با توجه به10و
  .بین دو گروه از نظر توزیع جنسیتی وجود نداشت

 88 سـاله و مـسن تـرین داوطلـب       20جوانترین داوطلـب    
 59 ± 07/16 ضمن آنکه میـانگین سـنی گـروه مـورد            .ساله بود 

 سال بود که بـا  6/65 ± 45/15سال و میانگین سنی گروه شاهد  
 اخـتالف معنـاداري بـین دو گـروه از نظـر       P>0,05 ه بـه توج

  ).1جدول شماره (میانگین سنی وجود نداشت 

همچنین از نظر مدت ابتالي بیماران، اخـتالف معنـاداري           
جـدول   ((P>0,05) بین دو گروه مورد و شاهد وجـود نداشـت  

  ).1شماره
 آنها حداکثر شدت    20% نفر یعنی    10 داوطلب   50از میان   
در مقیــاس قبـل از مــصرف محلـول   را ) 10 عــدد (درد ممکـن  

 80% داوطلـب دیگـر کـه    40عددي شدت درد انتخاب کردند و     
 همگـی شـدت   ، افراد شرکت کننده در طرح را شامل می شدند    

 بنـابراین تمـام   . و بیشتر مـشخص نمودنـد  5درد خود را با عدد     
بیماران شرکت کننده در مطالعه، از دردي متوسط تا شدید رنج       

  .دندمی بر

  یافته ها
میـانگین شـدت    این مطالعه، براساس نتایج بدست آمده از  

 9/2 بعـد ازمـصرف دارو     و 12/8±48/1 ازمـصرف دارو   درد قبل 
 30مصرف دارو باعث کاهش درد به میـزان    بوده است و   ±72/5

بـا   حالی اسـت کـه میـانگین شـدت درد،          این در  .درصد گردید 
 رسید که کاهش   84/7±52/1به   04/8±46/1 مصرف دارونما از  

بـا  P<0,05  باتوجـه بـه   .نـشان مـی دهـد    شدت درد را  در%2
ــان  ــله اطمین ــد،95فاص ــاهش    درص ــاداري در ک ــتالف معن اخ

میانگین شدت درد در دو گروه اسـانس سـاتوریا خوزسـتانیکا و            
  .)2جدول شماره (شت دارونما وجود دا

مشاهده شـد کـه      در بررسی میانگین زمان شروع اثر دارو،      
دقیقه بعد از اسـتعمال      31/12±5/12 ارو بطور میانگین در   اثر د 

  . بود دقیقه 6/2±2/2 این زمان  که براي دارونما،گردیدشروع 
 اثر دارو براي محلـول حـاوي        پایداريمیانگین مدت زمان    

سـاعت و بـراي دارونمـا        88/2±5/1اسانس ساتوریا خوزسـتانیکا   
ـ   سـاعت بـوده اسـت کـه بـا      2/1±45/0 ایـن زمـان     هتوجـه ب

P<0,05،     دارو نمـا،  دو گروه دارو ومیانه اختالف معناداري بین 
  .)3جدول شماره (اشت  اثر دارو وجود دپایدارينظر مدت  از
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  GC/MSجدول ترکیبات شناسایی شده در اسانس گیاه مرزه خوزستانی با استفاده از 
Area (%)  KICAL  KISTD  Similarity  Ret.Time  Compound Name  NO  

0,11  936 930 97 9,62 α-Thujene 1 
0,08 946 939 99 9,91 α-Pinene 2 
1,11 1001 991 96 11,69 Myrcene 3 
0,47 1008 - 86 11,91 6-Methyl-3،5-Heptadien-2-one 4 
0,21 1033 1017 96 12,74 α-Terpinene 5 
3,23 1045 1091 90 13,12 para, Cymene 6 
0,15 1050 1030 94 13,30 β-Phellandrene 7 
2,27 1077 1060 92 14,17 γ-Terpinene 8 
0,99 1096 1098 94 14,78 trans, Sabinene hydrate 9 
0,15 1104 1089 93 15,06 Troineolene 10 
2,45 1122 1097 97 15,63 Linalool 11 
2,85 1213 1177 96 18,51 4-Terpineol 12 
0,20 1230 - 96 19,02 Linalyl propionate 13 
1,21 1264 - 80 20,07 Rosifoliol 14 
0,18 1277 1201 94 20,44 trans, Dihydro carvone 15 

70,76 1373 1299 87 23,26 Carvacrol 16 
0,94 1407 - 89 24,21 Durenol 17 
0,26 1463 1419 96 25,73 β-Caryophyllene 18 
0,29 1484 1455 97 26,31 Geranyl acetone 19 
0,37 1537 1506 93 27,67 Farnesene 20 
2,48 1546 1506 92 27,92 β-Bisabolene 21 
0,45 1579 1507 90 28,74 α- Bisabolene 22 
0,96 1645 1583 95 30,37 Caryophyllene oxide 23 
0,15 1743 1686 91 32,70 α-Bisabolol 24 
3,27 - - 84 38,68 Farnesyl acetone a 25 
4,15 - - 84 38,84 Geranyl linalool isomer b 26 
0,26 - - 75 39,53 Benzonitrile,m-phenthyl 27 

  
  PHN  میانگین سنی و مدت ابتال در دو گروه دارو و دارونما در بیماران -1جدول شماره

  ** انحراف معیار±میانگین سن   بیش تر از شش ماه   ماه6کمتر از   تعداد  نوع محلول  *مدت ابتال

  59±07/16  2  23  25  دارو
  6/65±45/15  4  21  25  دارونما

   50          جمع کل
667/0 =*P Value   

1/0 =**P Value  
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   قبل و بعد از مصرف PHN دارو و دارونما در بیمارانشدت درد در دو میانگین  مقایسه -2 شمارهجدول
  شدت درد

  نوع محلول
   دردکاهش  انحراف معیار ±میانگین شدت درد بعد از مصرف  اف معیار انحر ± میانگین شدت درد قبل از مصرف  تعداد

 30%  5/ 72±9/2  12/8±42/1  25  دارو
  2%  84/7±52/1  04/8±46/1  25  دارونما

  50      جمع کل
03/0 =P Value 

 اثر دارو در دو گروه پایداري مقایسه میانگین مدت  -3 شمارهجدول
   ساعتبر حسب PHN دارو و دارونما در بیماران

  )ساعت(زمان
 انحراف معیار ± میانگین مدت زمان دوام اثر دارو  تعداد  نوع محلول

  88/2 ± 5/1  16  دارو
  2/1 ± 45/0  5  دارونما

  21   جمع کل
03/0 = P Value  

  
در گروه استفاده کننده از محلول حـاوي اسـانس سـاتوریا      

 ی که دارومصرف در زنان   از قبل میانگین شدت درد   خوزستانیکا،
 میـانگین  ، و بعـد از مـصرف    88/8±83/0 روي آنها تاثیر داشـت    

این درحالی اسـت کـه میـانگین      .بوده است  5/7±6/1شدت درد 
شدت درد قبل از مصرف در مـردان اسـتفاده کننـده از محلـول      

 که دارو روي آنها تاثیر داشت       حاوي اسانس ساتوریا خوزستانیکا   
بـوده   88/4±02/3مـصرف    از بعد  و میانگین شدت،   6/1±76/7

در   و 37%بنابراین درصـد کـاهش شـدت درد در مـردان             .است
اخـتالف معنـا داري    ،P<0,05  می باشد و با توجه به    16 %زنان

زنـان بـه اثـر تـسکینی اسـانس سـاتوریا        در پاسخدهی مردان و  
  .)4جدول (شت خوزستانیکا وجود دا

در بررسی میزان تأثیر اسانس ساتوریا خوزستانیکا بر حسب 
 60، میانگین شدت درد در بیماران کمتر از      PHNماران  سن بی 

 رسـید کـه   05/5 ± 86/2 با مـصرف دارو بـه    8 ± 58/1سال از   
میـانگین شـدت درد در   .  کاهش در شدت درد را نشان داد    %36

 و  37/8 ± 3/1 سال قبل از مـصرف دارو        60بیماران مسن تر از     
ت درد  در شد14% بود که با کاهش 13/7 ± 59/2بعد از مصرف 

در بررسی میزان تأثیر اسانس ساتوریا خوزستانیکا بر        . همراه بود 
 مـاه از  6 مشاهده گردید افرادي کـه کمتـر از   حسب مدت ابتال، 

پس ازمـصرف محلـول حـاوي         می گذرد،  PHNابتالي آنها به    
درصـد کـاهش شـدت درد را         32 اسانس ساتوریا خوزسـتانیکا،   

ابتالي  ماه از12بیش از افرادي که    ضمن آنکه در   نمودند،تجربه  
مصرف دارو با افزایش شدت درد   سپري شده بود،PHNآنها به 

  .)5جدول ( همراه بود 9±41/1 به 8/ 5±7/0    از

  
  PHN مقایسه میانگین شدت درد، قبل و بعد از تاثیر اسانس ساتوریا خوزستانیکا بر حسب جنس در بیماران -4 شماره جدول

  شدت درد
  جنس

  درصد تغییر شدت درد  انحراف معیار  ± مصرف میانگین شدت درد بعد از  انحراف معیار  ± مصرف ین شدت درد قبل ازمیانگ  تعداد

  اهشک 16%  5/7 ± 6/1  88/8 ± 83/0  17  زن
  اهشک 37%  88/4 ± 02/3  76/7 ± 6/1  8  مرد

  25  جمع کل
013/0 =P Value  

  
  PHNز تاثیر اسانس ساتوریا خوزستانیکا بر حسب مدت ابتال در بیماران مقایسه میانگین شدت درد، قبل و  بعد ا -5 شمارهجدول

  درصد تغییر شدت درد  میانگین شدت درد بعد از مصرف  میانگین شدت درد قبل از مصرف  تعداد  شدت درد
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      )ماه(مدت ابتال
   کاهش32%  43/5  10/8  23  6کمتراز 

12-6  0  -  -  -  
   افزایش 6%  9  5/8  2  12بیشتر از 
  25  جمع کل
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بیشترین تأثیر تسکینی محلول حـاوي   براساس محل ابتال،  
اسانس ساتوریا خوزستانیکا در ناحیه سـر و صـورت دیـده شـد              

کاهش در شدت درد را باعث گردید و کمتـرین تـأثیر              61% که
 شـدت درد  14 %تسکینی دارو در ناحیه قدامی تنه بود که تنهـا  

  .را کاهش داد
  60 % دارو مشاهده گردیـد کـه      نهایتاَ در بررسی تأثیر کلی    

بیمارانی که محلول حاوي اسانس ساتوریا خوزستانیکا را دریافت 
 بهـره منـد     PHNاثرات تسکینی آن در کاهش درد        از،  نمودند

، پاســخ 26%نفرآنهــا یعنــی 4 کــه ،)1نمــودار شــماره(گردیدنــد
 درجـه یـا بیـشتر در شـدت درد را      5دراماتیکی بصورت کاهش    

 16 %به کل دریافت کننده هاي دارو بت آنهاتجربه کردند که نس
 2 این افراد همگی زن بودند، که مدت ابتال در سه نفر آنهـا           .بود

ناحیه درگیري در آنها شامل  سر . ماه بود1ماه و در یک نفر دیگر 
و صورت، اندام فوقانی، قدام تنه و خلف تنه بود، ضمن آنکه سن     

 بیماران بی تـأثیر  36 %ر دارو ب.  سال بود  23 و   37،  45،  60آنها  
  .گردید بیماران باعث تشدید درد 4%بود و تنها در

  
و دارونما اثیر اسانس ساتوریا خوزستانیکا مقایسه ت -1شمارهنمودار

  PHNدر بیماران 
  

ضــه رعا طــرح،  شــرکت داده شــده در بیمــار50 میــان در
 بیمـار دیـده شـد       9در خارش، قرمزي و  جانبی بصورت سوزش،  

در تنهـا    .گردید یک ساعت برطرف      ظرف کمتر از   که همگی در  

،  بیماران مجبور به شستن محلول از روي پوست شـدند         مورد، 2
  .براي بیماران قابل تحمل بودسایر موارد اما 

درگروه نیز سوزش خفیف  خارش و ضمن آن که یک مورد    
بنابراین  . گردیدونما استفاده کرده بودند مشاهده که از دارشاهد،

سـوزش بـراي      قرمـزي و   ،عارضه جانبی دیگري به جـز خـارش       
  .اسانس ساتوریا خورستانیکا در این مطالعه مشاهده نگردید

  بحث و نتیجه گیري
PHN       اغلـب رنـج آور کـه        دردي است طـوالنی مـدت و 

لـی رغـم وجـود طیـف      ع .اسـت ناتوان کننـده     غیرقابل تحمل و  
هیچیـک از روش   غیردارویـی،  درمان هـاي دارویـی و   وسیعی از 

درمان قطعی وایده آل محسوب نمی شـوند و    هاي درمانی رایج،  
عـدم   در دسـترس نبـودن،     هر یک به دالیلی نظیر کارآیی کـم،       

طـوالنی بـودن زمـان       عوارض جـانبی،   پذیرش از سوي بیماران،   
داراي محدودیت هایی مـی  ...هزینه هاي درمانی باال و     شروع اثر، 

د از مطالعــات پیــشین از ترکیبــات گیــاهی در دو مــور .باشـند 
از طرفی مطالعـات قبلـی نـشان مـی       ). 6و5(استفاده شده است    

دهد که اسانس ساتوریا خوزستانیکا در کنترل درد دندان مـوثر           
 هـم مـوثر    PHNآیا این اسانس می تواند در کنتـرل         ). 7(است

باشد؟ ما در این مطالعه به دنبال پاسخ دادن بـه سـوال مـذکور              
  .مبودی

محلول حـاوي   براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه،    
اسانس ساتوریا خوزستانیکا در تسکین درد در بیماران مبتال بـه         

PHN   زمـان  در اسـتفاده از سـاتوریا خوزسـتانیکا       .  موثر اسـت 
تنهـا   بـه طـور متوسـط     ،  شروع اثر تسکینی آن پس از اسـتفاده       

مطالعـه   در   این در حـالی اسـت کـه       . بوددقیقه  15/12±31/12
هفتـه درمـان بـا     8 از بعـد کاپیسیـسن، بیمـاران    انجام شده در    

میانگین مدت  .  کردند  بهبود پیدا  025/0% با غلظت    کاپسیسین
 خوزســتانیکا محلــول حــاوي اســانس ســاتوریا دوام اثــر دارو در
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 مطالعه انجـام شـده      آنکه در  حال   ساعت بوده است،   5/1±88/2
افزایش  درد مجدداً ،  یک ساعت  پس از تنها     ،  عصاره شمعدانی با  

در مقایسه با مطالعه انجام شـده بـا عـصاره            همچنین   .یافته بود 
 راش پوسـتی و  عوارض جانبی احـساس سـبکی سـر،     شمعدانی،  

در اسـتفاده از اسـانس        بـرخالف مطالعـه فـوق،      ،سوزش چـشم  
  .)9 (ساتوریا خوزستانیکا دیده نشد

س سـاتوریا  استفاده کننده از محلول حاوي اسان      افراد %60
% که در این میـان      خوزستانیکا از اثرات تسکینی آن بهره بردند        

بـودن   سـریع تـر  .  تسکین دراماتیـک درد را تجربـه نمودنـد     16
ــأثیر تــسکینی آن  و اســتفاده از آن بــصورت موضــعی، شــروع ت

اسـانس سـاتوریا   مزیت هاي   از،پذیرش مناسب از سوي بیماران   
 ؛ج محـسوب مـی گـردد      هـاي رایـ    نسبت به درمان  خوزستانیکا  

اکثـر بیمـاران قابـل     ضمن آنکه عوارض جانبی آن محـدود و در     
 بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، محلول حـاوي           .تحمل بود 

اسانس ساتوریا خوزستانیکا در بیماران مرد، بـه طـور معنـاداري      
تفـاوت در آسـتانه     . بیش از بیماران زن، داراي اثر تسکینی بـود        

و جنس، باالتر بودن میانگین شـدت درد        درك شدت درد بین د    
  قبل از مصرف در زنان و تفاوت هاي هورمونی از علـل احتمـالی      

  
  

 6همچنین، در افرادي که کمتـر از        . این اختالف می تواند باشد    
 می گذشت، در درگیري ناحیه سـر        PHNماه از ابتالي آنها به      

ي در   سال تاثیر بیشتر   60و صورت و در بیماران با سن کمتر از          
   . دیده شد که علت آن روشن نیستPHNتسکین 

به دلیل دشواري ارزیـابی شـدت درد، بیـان آن در قبـل و          
و بر اسـاس مقیـاس      از مصرف دارو ناچارا بصورت قراردادي        بعد

به دلیل مـسن بـودن   ضمن آنکه  .استاندارد شدت درد انجام شد 
بـا  د اکثر بیماران مورد مطالعه، انتقال اطالعـات در بعـضی مـوار    

ي همراه بود، که ایـن دو مـورد از محـدودیتهاي مطالعـه              دشوار
 انجام .گزارشی مبنی بر مطالعه مشابه یافت نشد     . بشمار می آمد  

در خـصوص   بیـشتر   مطالعات تکمیلی تر با تعـداد نمونـه هـاي           
یافتن علت اثربخشی متفاوت دارو در گروههاي مختلـف از نظـر        

در این مطالعه مـشاهده     مدت ابتال که     و   سن، محل ابتال   جنس،
 بـراي   يمطالعـات بیـشتر   همچنـین   . گـردد  گردید توصیه مـی   

تعیین میزان تأثیر اسانس ساتوریا خوزستانیکا در غلظـت هـاي           
براي بدسـت آوردن مناسـب تـرین غلظـت کـه ضـمن           مختلف،

داراي کمتـرین عارضـه جـانبی باشـد          داشتن حـداکثر کـارایی،    
  .ضروري می نماید
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