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  31/6/88:  پذیرش مقاله،7/2/88: دریافت مقاله
Ø شایع، مزمن و عود کننده پوست است که در هر سن و جنـسی دیـده مـی شـود    يپسوریازیس ولگاریس یک بیمار :  مقدمه  .

ضایعات بیماري به شکل پـاپول پوسـته اي و خـارش دار روي     . خص است علت بیماري نامش    درصد و  3 تا   5/1شیوع آن در جامعه     
درمان روتین بیماري، تجویز . ، سطوح اکستانسور، کف دست و پا و ناخن بیشتر دیده می شود سرزمینه اریتماتوز بوده و در نواحی       

بود اسیدهاي چرب آزاد بـوده و در  بررسی ها نشان داده اند که این بیماران دچار کم  . کرتیکواستروئید موضعی و سیستمیک است    
است که تأثیر آن  گیاه گاو زبان از منابع غنی گامالینولینک اسید. عالئم بیماري کاهش و حتی بهبود می یابد، صورت رفع این کمبود

وریازیس انجام این بررسی به منظور تعیین اثر روغن بذر گاو زبان بر ضایعات پس. در بهبود بیماریهاي مزمن التهابی ثابت شده است
  شد
Øاین بررسی از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور است که روي بیماران بالغ مبتالبه پسوریازیس ولگاریس در :  مواد و روش ها

ابتدا روغن بذر گاو زبان به وسیله همکار پژوهشی .  انجام گرفت1387درمانگاه پوست بیمارستان شهداي عشایر خرم آباد در سال 
 دارو و مصرف از پیش واحدهاي مورد پژوهش دو بار. صورت تصادفی یک درمیان با روغن اوسرین به بیماران تجویز شدآماده و به 

وسیله تعیین سطح و شدت  (PASIبه وسیله پزشک متخصص پوست معاینه و از نظر معیار  ، از شروع مصرف داروپسچهار هفته 
 و بعد از مصرف روغن بذر گاو زبان و دارو نما مشخص و نتایج توسط برنامه  قبلPASIسپس، میانگین معیار . بررسی شدند) ضایعه

  .  تجزیه و تحلیل گردیدSPSSي 
Ø20 سال و بقیه بیشتر از 20از افراد زیر % 8/34.  نفر زن و بقیه مرد بودند40مطالعه  بیمار شرکت کننده در 66 از:  یافته ها   

 ±07/16 به مصرف  و بعداز78/16±82/8 دارو و دارونما از مصرف قبل همه افراد PASI نمره و انحراف معیار سال داشتند میانگین
در  گاوزبان بذر روغن مصرف  قبل و بعد ازPASIمعیار  میانگین اختالف که داد شده نشان جفت نمونه هاي تست  رسیده57/12
 از نظر کنترل در گروه دارونما مصرف و بعد از قبل اختالف که این بوده در حالی متفاوت داريی و معن به طور مشخص آزمون گروه
 یکسان نبوده که نشان دهنده داری معن  در گروهPASIمعیار  نیمیانگ که اختالف  نشان دادt تست. نبوده است  داریمعن آماري

معیار  میانگین کاهش و بیانگر بود دارمعنی  اختالف) دارونما (واسرین روغن بذر گاوزبان  از مصرفپسبود، اما  بودن دو گروه
PASIدر  وریازیسپس و شدت وسعت بر کاهش گاوزبانروغن بذر چشمگیر دهنده تاثیر گاوزیان بود که نشان بذر روغن  در گروه
که در  در حالی داشتند متوسط بهبودي نفر 9بهبودي زیاد و  نفر 13 ،آزمون در گروه همچنین. می باشد اسرین روغن با مقایسه
  . داشتند  نفر بهبودي متوسط5زیاد و   نفر بهبودي2فقط  کنترل گروه
Ø  با توجه به معنی دار بودن تفاوت نمره : نتیجه گیريبحث وPASI دو گروه و بهبودي مشخص ضایعات تحت درمان با روغن 

   .مطالعات دیگري با حجم نمونه بیشتر و غلظت هاي متفاوت روغن گیاه انجام پذیرد. گاو زبان، پیشنهاد می شود
Ø روغن گاو زبان، پسوریازیس ولگاریس، بهبودي ضایعات: واژه هاي کلیدي  
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  مقدمه
، یک بیمـاري شـایع، مـزمن، التهـابی و عـود       1پسوریازیس

 درصد مـرد و زن را بـه   3 تا 5/1کننده پوست است که با شیوع   
 درصد افراد، تاریخچه مثبـت      36در  . طور یکسان مبتال می کند    

از عوامـل تـشدید کننـده بیمـاري، ترومـا،            .فامیلی وجـود دارد   
عفونت، استرس، ابتال به ایدز و دیابت، تابش زیـاد نـور آفتـاب و     

در حالیکـه،   .  و ضـد ماالریـا اسـت       2برخی داروهـا مثـل لیتیـوم      
مصرف داروهاي ضد التهاب غیر استروئیدي و همچنین حاملگی       

ضایعات بیماري بـه شـکل   . سبب کاهش شدت بیماري می شود 
 منفرد، قرینه یا غیـر قرینـه بـا حاشـیه مـشخص، زمینـه               پاپول

 و سطح پوسته اي سفید یا نقره اي رنگ و خارش دار          3اریتماتوز
نواحی مبتال بر حسب نوع پسوریازیس، روي سـر، سـطوح     . است

این ). 1 (، کف دست و پا، انگشتان و ناخن می باشد         4اکستانسور
بلوغ و حـاملگی  بیماري در هر سنی دیده می شود اما در دوران        

شــایعترین نــوع بیمــاري پــسوریازیس ). 2 (مــی شــودتــشدید 
درمان بیماري بر حسب شدت آن شامل تجـویز         . ولگاریس است 

، حـذف اسـترس   6، تارA ،B 5 اشعه فرابنفش موضعی استروئید، 
و در مــوارد مقــاوم و شــدید تجــویز سیــستمیک داروهــاي      

، 8ا مثــــل کوتیکواســــتروئید، رتینوئیــــده7ایمنوساپرســــانت
  ). 3-6 ( است10 و متوترکسات9سیکلوسپورین

 بررسی ها نشان می دهنـد کـه مبتالیـان بـه بیماریهـاي            
 و پـسوریازیس دچـار اخـتالل در       11مزمن پوستی مثل درماتیت   

 آزاد در   FFA (12( متابولیسم لیپیدها و کمبود اسیدهاي چـرب      
سرم خون هستند و در صورت رفـع کمبـود ایـن مـاده، عالئـم                

ــ ــاري ک ــود بیم ــی ش ــرف م ــاهی برط ــی ). 7 (اهش و گ همراه
پسوریازیس با اختالالت عروقـی حتـی سـبب افـزایش ریـسک             

از این رو، امروزه توصیه می شود کـه ایـن   . سکته قلبی می شود   
بیماران، تحت درمان با داروهاي پائین آورنده لیپیـدهاي خـون           

ک گیاه گاو زبان، یکی از منابع غنی گاماولینولین     ). 8 (قرار گیرند 

دي گامالینولینــک اســید یــک مــاده .  اســتGLA (13( اســید
است کـه در اپیـدرم افـراد سـالم      GLAفسفولیپیدي مشتق از    

در صورت مصرف خوراکی روغن مـاهی و بـذر گـاو            . وجود دارد 
زبان که حاوي ایـن مـاده هـستند، از طریـق کـاهش و کنتـرل            

بی التهاب و تنظیم تولید سلولهاي اپیدرم، بیمـاري مـزمن التهـا          
 تجـویز روغـن     باهمچنین،  ). 9 ( بهبود می یابد   14آنها مثل اکزما  

گاو زبان و اثرات ضد التهابی آن توانسته انـد التهـاب مفاصـل و              
امروه مصرف داروهاي گیاهی   ). 10 (رماتیسم را نیز کنترل کنند    

بــه عنــوان جــایگزین یــا مکمــل درمــان در بیــشتر بیماریهــا و  
بت به مصرف گیاهان نـسبت     همچنین، پذیرش بهتر بیماران نس    

به مواد شیمیایی افزایش یافتـه اسـت بـه طوریکـه، در سـالهاي        
زما گاخیر از گیاهان دارویی براي درمان اغلب بیماریها از جمله ا          

  1). 11 (و پسوریازیس زیاد استفاده می شود
 گذشــته در بیــشتر کــشورهاي اروپــایی گونــه هــاياز زمان

 و بـا خـواص دارویـی آن بـه         را شناخته  15آفیشینالیس گاو زبان  
 آشنا بوده و براي بیماریهـاي التهـابی مـزمن     GLAدلیل وجود   
). 9 (، درماتیت و پسوریازیس استفاده می کردنـد       16مثل آرتریت 

این گیاه، در ایران به صورت خودرو و یکساله در کوهپایـه هـاي    
بیشتر نواحی کوهستانی مثل مازندران، آذربایجان و لرستان می         

تاکنون، بررسی مشخـصی کـه نـشان دهنـده          ). 14 و   13 (روید
تجویز روغن گیاه گاو زبان براي بیماران مبـتال بـه پـسوریازیس        
در ایران باشد در دسترس نیست اما نتـایج مطالعـات، حـاکی از         

). 15 (بی ضرر بودن مصرف موضعی روغن و عصاره گیـاه اسـت           

                                                
1. Psoriasis 9.  Cyclosporine  
2.  Lithium ١0.  Metotrexate 
3.  Erythematousis  1١.  Dermatitis 
4.  Extensor 12.  Free Falty Acids  (FFA ( 
5.  Ultra Violet A,  B  13.  Gamma lynolenic Acid  
6.  Tar 14.  Eczema  
7.  Immuno Sappressant  15.  Borage officinalis 
8.  Retinoides  16.  Arthritis 
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گـاو  هدف از انجام این بررسی، تعیین تأثیر موضعی روغـن بـذر    
  . زبان بر ضایعات پسوریازیس ولگاریس می باشد

  مواد و روشها
پس از  .  است 1این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی دوسوکور     

 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان،      شورايتصویب طرح در    
 پژوهش توسـط کمیتـه اخـالق در پـژوهش           مجوز بالمانع بودن  
 37و  38دو گـروه    جامعه مورد مطالعه شامل     . دانشگاه اعالم شد  

نفره بیمار بالغ مبتال به پسوریازیس ولگاریس بودند که با توجـه    
 2به دارا بودن مشخصات نمونه به طور تصادفی و مبتنی بر هدف    

از میان بیماران مراجعه کننده بـه درمانگـاه پوسـت بیمارسـتان      
معیارهاي ورود افـراد بـه   . شهداي عشایر خرم آباد انتخاب شدند   

 رضـایت کتبـی از شـرکت در بررسـی ابـتال بـه           مطالعه داشـتن  
پسوریازیس و لگاریس خفیف تا متوسـط، حاملـه نبـودن، عـدم           
ابتال به عفونت و دیابت، نبـودن در معـرض زیـاد آفتـاب، عـدم                

ــابالکر  ــتروئیدي، بت ــستمیک کرتیکواس ــاي سی ، 3مــصرف داروه
، 6، پروژسـترون 5، ضد ماالریا، ضد التهاب غیر استروئیدي    4لیتیوم

تـشخیص بیمـاري آنهـا    . بود 8 و ایمنوساپرسانت ها   7طانضد سر 
همچنـین،  . باید به وسیله پزشک متخصص پوست تأیید می شد      

وجود حداقل یک ضایعه مشخص بر روي پوسـت بیمـار الزامـی           
ابزار بررسی بیمار، یـک برگـه پرسـشنامه حـاوي اطالعـات           . بود

ــار    ــالینی و تعیــین معی دموگرافیــک و نتیجــه معاینــه دقیــق ب
PASI9 این معیار، در منـابع اخیـر بـه عنـوان ابـزار             ). 16 ( بود

ارزشیابی سطح و شدت ضایعات بیمـاري پـسوریازیس اسـتفاده         
در این روش، پالکهاي پسوریازیس با سه     ). 17 و   5،  1 (می شود 

 ، ضـخامت  R (10( قرمـزي : مشخصه مورد ارزیابی قرار می گیرد     
)T (11   و پوسته ها  )S (12 .   4زیس هـم از    معیار شدت پـسوریا-
براي اندازه  .  شدیدترین حالت  4، که صفر براي هیچ عالمتی و        0

) H( سـر : ، بدن را به چهار ناحیه تقسیم کرده اند     PASIگیري  
از کمتــرین تــا . L (16(  و پاهــا15) T( تنــه، 14) U( ، دســتها13

 6براي هیچ سـطحی و    ) 0 ( که به عنوان   ،)0-6 (بیشترین ناحیه 
  : بنابراین. سطح بدن تعریف شده است درصد 90براي بیش از 

PASI=0. 1 (Rh+Th+Sh) Ah+0. 2 (Ru+Tu+Su) 
Au+0. 3 ((Rt+Tt+St) At+0. 4 (Rl+Tl+Sl) Au

17  
: به این معنی که معیار قرمزي پالکهاي روي سر می شـود      

Rl  ،Rt  ،Ru  ،Rh      و به همین ترتیب براي دستها  )u(،تنه  )T ( و
 نوبـت پوسـته     سـپس ،ی شود  نمـره داده مـ     0-4هم از   ) L( پاها

. می شود که براي سر، دستها، تنـه و پاهـا مـی شـود     ) S( ریزي
Sl  ،St  ،Su  ،Sh .   براي هر یک نمره داده می شود امـا        0-4که از 
A     به معنی اندازه سطح مورد نظر است کـه بـراي Al ،At ،Au ،

Ah   6سعتی و   براي هیچ و  ) 0 (یعنی.  نمره داده می شود    0-6از 
با جمع وسـعت  .  در نظر گرفته شد   رصد وسعت  د 90-100براي  

و شدت پالکهاي پسوریازیس سر، دستها، تنه، پاهـا، نمـره کـل             
PASI   باالترین نمـره    73کمترین و   ) 0 (که.  مشخص می شود 

براي تعیین تأثیر روغـن بـذر گاوزبـان، کـاهش میـانگین             . است
.  به عنوان تأثیر بر بهبودي ضایعات تفسیر گردیـد         PASIمعیار  
 5-10کـاهش  ، زیـاد  بهبـودي  PASI  نمـره 10 بیش از  کاهش

  1. شد منظور ضعیف  بهبودي0-5و  متوسط بهبودي نمره

                                                
1. Double blind clinical trial  
2.  Random- controlled  
3.  β - blochers 
4.  Lithium  
5.  Non- Steroidal Anti Inflammatory Drugs  (N-SAIDs)  
6.  Progestron 
7.  Anti- Cancer 
8.  Immuno Suppressant  
9.  Psoriasis Aria and Severity Index  
10.  Redness  
11.  Thichness  
12.  Scalling  
13.  Head  
14.  Upper extremities  
15.  Trunk  
16.  Lower extremities  
17.  Area of Upper Extremities 
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براي تهیه روغن بـذر گیـاه، از   : تهیه روغن بذر گاو زبان 
ابتـدا سـه   . روش دستی تعدیل یافته روغن گیري اسـتفاده شـد        

 کـه از  1کیلوگرم بـذر گیـاه گـاو زبـان از تیـره آنخـوزه ایتالیکـا        
هپایه هاي لرستان در هفته اول تیرماه جمع آوري شده بـود،        کو

سپس، آسیاب شـده بـه      . شستشو و در محل تمیزي خشک شد      
 آب و   60 بـه    40پـودر را در مخلـوط       . صورت پودر زبري درآمد   

 ساعت خیـسانده تـا محلـول کـامالً در           24الکل اتانول به مدت     
ـ  . بافت دانه ها نفوذ کرده و آنها را نرم کند   -Coldا یـک  بعـد، ب

Press دســتی روغـــن بـــذر گرفتـــه شـــده و از صـــافی  
Wattman   درصـد روغـن   10سپس، به میـزان   . عبور داده شد 

 درصد اوسـرین بـه صـورت امولـسیون درآمـده و بـه       90گیاه و  
در .  گـرم دارو آمـاده شـد       100 قوطی هر کدام حاوي      40تعداد  

 بذر گاو زبان    قوطی دیگر که مشابه قوطی هاي حاوي روغن        40
روي قوطی ها . قرار داده شد ) اوسرین ( گرم دارو نما   100بودند،  

 80 (سپس دارو و دارو نمـا     .  زده شد  2 و   1یکی در میان شماره     
پزشک و بیمـار هیچکـدام از نـوع      . تحویل پزشک گردید  ) قوطی

بعـد از مراجعـه   . دارو یا دارونماي داخل قوطی ها مطلع نبودنـد        
ا به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم و از نظر      بیماران، ابتدا آنه  

 همسان شـده و بعـد از معاینـه و تکمیـل      PASIجنس، سن و    
، بـه طـور یکـی در      PASIپرسشنامه نوبت اول و تعیین معیـار        

 2 و به دیگري قوطی شـماره        1میان به یک بیمار قوطی شماره       
چهار هفتـه روزي دو      (در مورد استفاده مرتب و دقیق     . داده شد 

 میلی متر ضـخامت از دارو روي ضـایعات مالیـده    1ر به میزان  با
در پایان، خاطر نشان شد که در صورت        . به آنها تأکید شد   ) شود

بروز مشکل خاص و شدت عالئم ضـایعات، بـه پزشـک مراجعـه         
بعد از چهار هفته، براي بار دوم بیماران مراجعـه و تحـت             . کنند

 بیمـار کـه     12 بـا    البتـه . معاینه و بررسی مجـدد قـرار گرفتنـد        
مراجعه نکردند، به وسیله تماس تلفنی براي معاینـه مجـدد بـه             

پرسشنامه هاي نوبـت دوم بـراي هـر    . درمانگاه فرا خوانده شدند 

اطالعـات جمـع   .  نیز ثبـت گردیـد  PASIبیمار تکمیل و معیار    
آوري شده در هر دو مرحله دسته بندي و تنظیم شـده، توسـط            

داده هـاي   .  و تحلیل قـرار گرفـت       مورد تجزیه  SPSSنرم افزار   
مرحله اول به عنوان نتایج قبل از مصرف دارو و دارونمـا، و داده              
هاي مرحله دوم به عنوان نتـایج بعـد از مـصرف دارو و دارونمـا            

 و نمونـه  tبراي تعیین تأثیر آنها نیز از آزمون هاي . تنظیم شدند 
  .  استفاده شد2هاي جفت شده

  1 یافته ها
 نفر 73 توجه به دارا بودن مشخصات نمونه،     در مجموع، با   

 و در گـروه     37در این مطالعه شرکت کردند که در گروه مـورد           
به دالیـل متفـاوت مثـل عـدم مراجعـه یـا         .  نفر بودند  36شاهد  

امکان تماس براي پی گیري و معاینـه مجـدد، مـصرف نکـردن               
 33ر گروه داروها به طور منظم و دقیق و قطع مصرف دارو، از ه         

لـذا،  . به طـور کامـل و درسـت طـی کردنـد           را  نفر روند مطالعه    
. بیمار انجام گرفت   66محاسبه و تجزیه و تحلیل آماري بر روي         

 نفـر زیـر   6. و بقیه مرد بودنـد ) %6/60 ( نفر زن  40 بیمار،   66از  
 7 سـال و  20-40نفر بـین   36 سال، 20 تا 10 نفر 17 سال،   10

 سـال و  20 زیر% 8/34به طور کلی  .سال داشتند40نفر بیش از    
 48حـداکثر   ،  8حداقل سن   .  سال داشتند  20درصد باالي   2/65

و  میـانگین .  سال بود66/1028/24سال و میانگین سن افراد،      
دارو و  از مـصرف  قبـل  همـه افـراد   PASIنمـره   انحراف معیـار  

ــا ــداز82/878/16 دارونم ــصرف  و بع ــه م  57/12 07/16 ب
 اخـتالف  کـه  داد نـشان ،  شـده  جفـت  نمونه هـاي   تست. رسید

 گاوزبـان  بـذر  روغن مصرف  قبل و بعد از    PASIمعیار   میانگین
 بـوده  متفـاوت  داريی  و معنـ   به طـور مـشخص     آزمون در گروه 

)001/0p< ( مـصرف  و بعـد از    قبـل  اخـتالف  که ایـن   در حالی 

                                                
1. Ankhoza Italika  
2.  Paired samples test  
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 نبـوده اسـت    دار یمعنـ  آمـاري  از نظـر   کنتـرل  در گروه  دارونما
 ). 1 جدول(

 در  PASIمعیـار    نیمیـانگ  که اخـتالف    نشان داد  t تست
 بـودن دو گـروه   یکـسان  که نشان دهندهبلنبوده  دارمعنی   گروه
) دارونمـا  (واسـرین  روغـن بـذر گاوزبـان    ، اما بعد از مصرف است

 PASIمعیـار    میـانگین  کاهش و بیانگر  هبود داری  معن اختالف
 کـه   ،)2جـدول   ( بـود ) P >005/0 (گاوزیان بذر روغن در گروه 

 بـر کـاهش    زبـان  گـاو  روغـن بـذر    چشمگیر دهنده تاثیر  نشان
مـی   اسـرین  روغـن  بـا  در مقایـسه   سوریازیسپ و شدت  وسعت
بهبـودي زیـاد و     ) %40 ( نفر 13 ،آزمون در گروه  همچنین. باشد

 کـه در گـروه     در حـالی   داشـتند  متوسـط  بهبودي) %27 ( نفر 9
بهبـودي  ) %15 (ر نفـ  5زیـاد و     بهبودي) %6 ( نفر 2فقط   کنترل
  ). 3جدول  (داشتند متوسط

قبل و بعد از  PASI اختالف کاهش میانگین نمره -1جدول شماره 
مصرف روغن بذر گاوزبان و دارو نما در گروه مورد و شاهد با استفاده 

  *از تست نمونه هاي جفت شده
 PV انحراف معیار میانگین گروه 

اختالف قبل و بعد 
66/9 گروه مورد  33/7  001/0  

اختالف قبل و بعد 
- 23/1 گروه شاهد  13/19  712/0  

* Paired samples test  
  

آزمون و  (دو گروه بیمار PASI میانگین نمره -2جدول شماره 
 tقبل و بعداز مصرف روغن بذرگاوزبان و دارو نما با تست ) کنترل

 گروه 
 مرحله

 PV کنترل آزمون

74/16 قبل  
 ( 25/9± )  

81/16  
 ( 52/8± )  976/0  

08/7 بعد  
 ( 80/7± )  

05/18  
 ( 05/30± )  

*005/0  

* Sig diff  
  

  ه آزمون و کنترل بعد از مصرف دارو و دارونماو فراوانی مطلق و نسبی میزان بهبودي بیماران گر-3جدول شماره  
  بهبودي

  گروه
  PASI بدون کاهش

  بدون بهبودي
  PASI 0 – 5کاهش 

  بهبودي کم
  PASI 5 – 10کاهش 

  توسطبهبودي م
  PAS 10کاهش بیش از 

  بهبودي زیاد
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

   %40  13   %27  9   %18  6  % 15  5  آزمون
   %6  2   %15  5   %64  21   %15  5  کنترل

  
 بحث و نتیجه گیري

 بیمـاران   PASIمعنی دار بودن تفـاوت میـانگین معیـار           
ان داد که این مـاده  مصرف موضعی روغن بذر گاوزبان، نش  تحت  

ــار   ــر کــاهش معی ــی PASIب ــه معن ــایعات   کــه ب ــودي ض بهب
اسـکوبار و  . پسوریازیس و لگاریس می باشـد، مـؤثر بـوده اسـت         

 آیرس بـه    ینسوبشهر   مطالعه اي در     2008همکارانش در سال    
که داراي خواص روغن  (منظور تعیین تأثیر موضعی روغن ماهی   

 بیمـار   25 بـر روي     ،) اسـت  GLAبذر گاوزبان به دلیـل وجـود        
مبتال به پسوریازیس انجـام داده و گـزارش نمودنـد کـه روغـن               

ماهی داراي تأثیر مشخص و معنی داري نسبت به پارافین مـایع     
اریـتم، پوسـته ریـزي، ضـخامت         (بر کاهش عالئم پـسوریازیس    

 6البته آن ها روزي یک بار به مدت         . بوده است ) پالك و خارش  
سـپس،  را روي ضایعات مالیـده و     هفته روغن ماهی     4ساعت تا   

بررسی دیگـري نیـز     ). 19 (پانسمان بسته روي آن ها قرار دادند      
 در ژاپـن بـه   2007سـال   به وسیله ي کانـه هـارا و همکـارانش   

صورت دوسوکور براي مطالعه ي تأثیر روغن گاوزبـان و دارونمـا      
آن ها یک  .  انجام گرفت  زیس کودك مبتال به پسوریا    32بر روي   

ه به روغن گاوزبان را هر روزبه مـدت دو هفتـه بـر        پوشش آغشت 
روي ضایعات پوستی قرار داده و سپس با مقایـسه نتـایج بهبـود     
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خارش و قرمزي ضایعات نتیجه گرفتند کـه روغـن گاوزبـان بـا              
یر بیـشتري بـر     ثاختالف مشخص آماري نـسبت بـه دارونمـا تـأ          

  داشته و هیچ عارضه اي هـم مـشاهده نکردنـد       ضایعاتبهبودي  
پژوهــشهاي انجــام شــده در خــصوص آنــالیز روغــن بــذر ). 20(

دهند که به دلیل وجـود آلکالوئیـدها در ایـن         گاوزبان نشان می  
ماده، در صورت مصرف خوراکی این ماده، امکـان بـروز عـوارض      

ــود دارد  ــانبی وج ــور   ). 21 (ج ــه منظ ــه، ب ــن مطالع ــذا، در ای ل
الیـدن   از روش تجویز موضعی و م   ،پیشگیري از بروز این عوارض    

البته ازروش خوراکی روغـن    . روغن بر روي ضایعات استفاده شد     
ـ    بذر    بررسـی تـأثیر آن بـر بهبـود بیماریهـاي        رايگاوزبان نیـز ب

  ). 24 و 23، 22 (التهابی مزمن و پوستی استفاده شده است
در بررسی حاضر، روغن اوسرین بـه عنـوان حـالل دارو و              

البتـه در بررسـی      .دارونما مورد اسـتفاده قـرار گرفـت       همچنین  
دیگري، از مواد روغنی دیگر مثل پارافین مایع به عنوان دارونمـا      

  ). 19 (بوداستفاده شده 

در این مطالعه، سه نفـر از بیمـاران تحـت مـصرف روغـن               
گاوزبان و دو نفر از افراد شاهد که اوسرین استفاده کرده بودنـد،     
دچار خارش و تحریک پوسـت شـدند کـه بـدون هـیچ اقـدامی           

همچنـین، بـه دلیـل محـدودیت امکانـات، در ایـن         . رطرف شد ب
. ان استفاده شد زب  درصد روغن بذرگاو   10بررسی فقط از غلظت     

اوت و  پیشنهاد می شود بررسی هاي دیگري با غلظت هاي متفـ          
براي استخراج روغـن  . انجام گیردهمین طور با حالل هاي دیگر   

بـه  . اده شـد بذر گیاه گاوزبان، از روش دستی و کولدپرس اسـتف       
با فـشار دي اکـسید       (احتمال زیاد، روشهاي جدید روغن گیري     

  نیـز باشـد   تـر می تواند مؤثرتر و شاید مقرون به صـرفه         ،)کربن

  1 تشکر و قدردانی). 24(
 رازي کـه بـا      داروهاي گیـاهی  در پایان، از مرکز تحقیقات      

تصویب نمودن طرح و تـأمین منـابع مـالی زمینـه اجـراي ایـن              
همچنین، از خـانم هـا   . اهم نمودند، تشکر می شودپژوهش ر افر  

 منـصوري کـه   زینـب خـاتون   وشهال احمدي، پروین گنجی پور  
هریک به نوعی در انجام بهتـر ایـن مطالعـه مـساعدت نمودنـد،          

  . تقدیر و قدردانی به عمل می آید
   

  

                                                
1.  Hand made 
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