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Abstract 
 

Background and purpose: Cutaneous leishmaniasis is a skin disease manifested as chronic 
ulcerative skin lesions. Current standard therapies for this disease are associated with some problems such 
as high cost, numerous side effects, need for injections, and drug resistance. Sambucus ebulus is used in 
treatment of skin inflammation. This study aimed at investigating the effects of S. ebulus leaf extract on 
cutaneous leishmanisis. 

Materials and methods: This clinical trial was performed in 110 patients who were divided 
into intervention (n=55) and control groups (n=55). All patients received the standard treatment for 
leishmanisis. In addition, the intervention group received topical treatment of S. ebulus leaf extract 5%, 
while the control group received placebo. The therapy was continued until complete epithelialization of 
the lesions. Before the intervention and at the end of each week (until complete epithelialization of the 
lesions), healing progress and clinical characteristics of the lesions, including the size, induration, and 
degree of epithelialization were recorded. 

Results: The intervention accelerated the decrease in mean diameter of lesions (P<0.05) but had 
no significant effect on the mean duration of therapy (P=0.31), treatment outcome (P=0.87), degree of 
recovery (P= 0.95). 

Conclusion: The use of S. ebulus leaf extract ointment (5%) along with the standard therapy 
showed no effect on the treatment outcome of lesions caused by cutaneous leishmaniasis. 
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 گزارش کوتاه

  در تاثیر عصاره برگ گیاه پلم 
 بالینی دو سوکور کارآزمایی :درمان سالک

  
    1امید مظفري

      2ناصر بهنام پور   
   3باقر پهلوان زاده 

   1صفورا صابري    
  1ایل آي مظفري    

    4جعفر اکبري
  5محمد علی ابراهیم زاده   

  چکیده
هــاي درمــانی اســتاندارد شــود. روشی مزمن ظاهر مــیسالک بیماري پوستی است که به صورت زخم و هدف: سابقه

باشــند. گیــاه پلــم جهــت درمــان فعلی داراي مشکالتی چون قیمت باال، عوارض دارویی، تزریقی بودن و بروز مقاومت مــی
  رود. در این مطالعه اثر موضعی پماد برگ گیاه در درمان سالک مورد ارزیابی قرار گرفت.التهابات پوستی به کار می

نفره مداخله و شاهد انجام شــد.  55بیمار در دو گروه  110این مطالعه به شکل کارآزمایی بالینی روي  ها:اد و روشمو
درصد برگ پلم و در گروه شاهد پالسبو نیز  5 کلیه بیماران درمان استاندارد سالک را دریافت کردند. به گروه مداخله پماد

سیون کامل ضایعه ادامه یافت. قبــل از شــروع درمــان و پایــان هــر هفتــه (تــا زمــان تجویز شد. مصرف دارو تا زمان اپیتلیالیزا
انــدازه زخــم، انــدازه اندوراســیون و میــزان  اپیتلیالیزاسیون کامل ضــایعه) فراینــد بهبــودي و اطالعــات بــالینی زخــم شــامل:

  گیري و ثبت شد.اپیتلیالیزاسیون) اندازه
داري در میانگین طول تفاوت آماري معنی، اما )>05/0Pضایعات شد (موجب کاهش میانگین قطر مداخله  ها:یافته

  نکرد.  ) ایجادP=  95/0) و میزان بهبودي (P=  87/0) و نتیجه درمان (P=  31/0دوره درمان (
هاي کالسیک سالک تاثیري بر نتایج درمان درصد در کنار درمان 5یاه پلم به صورت پماد استفاده از برگ گ استنتاج:

  هاي سالک ندارد.زخم
 

  2N20151012024490IRCT شماره ثبت کارآزمایی بالینی :
  

  لیشمانیوز، سالک، پلم واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
ــف  ــانی بهداشــت لیشــمانیوز را در ردی ســازمان جه
 شش بیماري مهم انگلی مناطق گرمســیري قــرار داده اســت.

چنــان هــاي قابــل توجــه، لیشــمانیوز هــمپیشرفت با وجود

 شــود.ز مشکالت بزرگ سالمتی جهان محسوب مــییکی ا
 نفر میلیون 350از  جهانی بیش سازمان گزارش اساس بر

  به این بیماري  ابتال خطر در سراسر جهان در معرض
  

  :zadeh20@yahoo.com  E-mail            دانشکده داروسازيمجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، ، فرح آبادجاده  18ساري، کیلومتر  :محمدعلی ابراهیم زاده مولف مسئول:
  ایران گلستان، گرگان، پزشکی علوم دانشگاه سالمت و توسعه اجتماعی، تحقیقات . مرکز1
  ایرانستان، گرگان، لوم پزشکی گلع نشگاهاد دکتري آمار، ،یارستاد. ا2
 راندانشجوي دکتري تخصصی آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، تهران، ای. 3
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایرانمرکز تحقیقات علوم داروئی، ، فارماسیوتیکسگروه استاد، . 4
 ، ساري، ایراندانشگاه علوم پزشکی مازندران ،یاتپنویهموگلوب ژوهشکدهپمرکز تحقیقات علوم داروئی، ، استاد. 5
 : 24/9/1398تاریخ تصویب :                 16/4/1398اصالحات :تاریخ ارجاع جهت             12/4/1398 تاریخ دریافت  
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کشــوري اســت  7کشور ما از جمله یکی از  .)1(باشندمی
. )2(شــودها گــزارش مــیدرصد سالک دنیا از آن 90که 

ســمیت و بودن داروها جهت درمان این بیماري، محدود 
هاي قاومتمگسترش ، اروهاید این ددشعوارض جانبی 

در تامین هزینه داروهــا، ناتوانی بیماران  ها،آن داروئی به
جدیــدتري را ایجــاب هــاي درمــانی شــیوهیــافتن نیاز بــه 

در متون طــب ســنتی جهــت درمــان ســالک  ).2(نمایدمی
هــاي موضــعی هــاي کلــی و درمــاناي از توصــیهمجموعــه

 Samcucus ebulusپلم  گیاه برگ ).3(شده است پیشنهاد
 مفصــلی التهاب هايیماريب درمان جهت موضعی طوربه

ــد ــت مانن ــد؛ آرتری ــات روماتوئی ــی التهاب ــزش از ناش  گ
اثــرات  شــود.مــی اســتفاده درد ضــد عنوان به و حشرات
و  )5(ایــاردیضــد ژ تیــ، فعال)4(پوست یبخش امیخوب الت

 ).6(گزارش شده است دیداتیه ستیکآن بر خوب  ریتاث
درصــد عصــاره  5پمــاد  این مطالعه به بررســی اثربخشــی

 بــه کننــدهمراجعــه بیمــاران ســالک رگ پلــم در درمــانب
  .پرداخته است 1397 سال در گنبد درمانی مرکز

  

  هامواد و روش
این مطالعه به شکل کارآزمــایی بــالینی تصــادفی دو 

 1397که طی ســال بیماران مبتال به سالک  سوکور، روي
به مرکز درمان سالک شهرستان گنبــد کــاووس مراجعــه 

بیمارانی که به دلیل ضایعه پوســتی کــه  داشتند انجام شد.
روز طول کشیده و با شک به بیماري ســالک  14بیش از 

بــه بــا دیــدن انگــل در اســمیر ضــایعه پوســتی مراجعــه و 
تشــخیص قطعــی بیمــاري ســالک رســیده بودنــد پــس از 
تشریح کامل پژوهش و بــا رضــایت وارد مطالعــه شــدند. 

ترکیبــات  زنان باردار، وجود سابقه حساسیت دارویی بــه
مــاه از زمــان ظهــور اولــین  3آنتیموان، گذشــت بــیش از 

ضایعات پوستی، استفاده از هرگونه روشی بــراي درمــان 
زخم روي پلک و بینی و  ، بروزسالک طی یک ماه اخیر

در صــورت عــدم . ها و چشم وارد مطالعه نشــدنددور لب
مصرف دارو، عدم تمایل به ادامه شرکت در مطالعه و یــا 

از روش درمــانی دیگــر، بیمــار از مطالعــه خــارج استفاده 

عصاره، پماد و دارو نما در دانشــکده داروســازي  شد.می
 دانشگاه علوم پزشکی مازندران تهیه شدند. عصاره برگ

تهیه و پس از استاندارد سازي بر اســاس میــزان  گیاه پلم
اتیلن گلیکول باز شد و ســپس در پلی )7(فنل و فالونوئید

درصد تهیه شــد. پالســبو شــامل تمــامی  5اد با وازلین، پم
  مواد بجز عصاره بود.

نفر از بیماران به روش تخصیص تصادفی ساده  110
نفره مداخله و شاهد قرار گرفتنــد. کلیــه  55در دو گروه 

بیماران بر اساس دســتورالعمل کشــوري مراقبــت ســالک 
ــد ــرار گرفتن بــه گــروه مداخلــه درمــان  .تحــت درمــان ق

پلم و بــه گــروه شــاهد درمــان درصد  5د استاندارد و پما
استاندارد ودارونما داده شد. پمادها روزي دو بار تا زمان 
اپیتلیالیزاسیون کامل ضایعه مصــرف شــد. قبــل از شــروع 
درمان و پایان هر هفته میزان بهبودي و اطالعــات بــالینی 

انــدازه اندوراســیون و میــزان  شــامل: انــدازه زخــم،زخم 
ــیون توســ ــداپیتلیالیزاس ــوزش دی ــرد آم اي کــه از هط ف

گیري و ثبــت شــد. اطالع بود اندازههاي درمانی بیگروه
بهبــودي بــالینی  12بر اساس نتایج معاینات در پایان هفته 

ــیون ــل: اپیتلیالیزاس ــودي کام ــم (بهب ــایعه،  زخ ــل ض کام
ــیش از  ــودي متوســط:کاهش ب ــدازه  50بهب درصــد در ان

درصــد در  50تــر از ضایعه، بهبودي خفیف:کــاهش کــم
تر شدن ضایعه یــا بــدتر اندازه ضایعه، بدتر شدن: یزرگ

شدن وضعیت کلینیکی آن) و نتیجه درمان (بهبود یافتــه: 
بهبودي کامل ضایعه ، شکست درمان:وجود ضایعه فعال 

  هفته از شروع درمان) تعیین شدند. 12پس از 
  

  و بحث یافته ها
هاي مختلــف پلــم داراي اثــرات ضــد درد و قسمت

گرچه اثر برگ پلم در تسریع تــرمیم  ).4(باشدمیاب الته
اي در خصــوص ها گزارش شده اما تاکنون مطالعــهزخم

بررسی اثر آن بر زخم سالک گزارش نشده است. گرچه 
خــود ه ماهه خود ب 4-12سالک معموال بعد از یک دوره 

یابد اما برجــاي مانــدن اســکارهاي نامناســب در بهبود می
 م ارائه خدمات درمانی را ایجابصورت عدم درمان، لزو
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  و همکاران امید مظفري     
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 گزارش کوتاه

نماید. درمان استاندارد ســالک ترکیبــات آنتیمــوان از می
  ).3(باشدجمله گلوکانتیم می

بیمــار وارد  110کننــده بیمار مراجعه 892از مجموع 
درصد و نیمــی دارونمــا بــه  5مطالعه شدند که نیمی پماد 

 همراه داروي استاندارد دریافت کردند. دو گروه تنهــا از
نظر محل زخم متفاوت بود و سایر متغیرها یعنی میانگین 

و وزن، جنسیت، میانگین طــول عمــر زخــم، انــدازه  سن
 ترین قطر اندوراســیونترین قطر زخم و اندازه بزرگبزرگ

در شروع درمان یکسان بود. از نظر طــول مــدت درمــان، 
نتیجه درمان و میزان بهبودي نیــز بــین دو گــروه تفــاوت 

 1 شــماره ). نمــودار1شــماره داري مشاهده نشد (جدولمعنی
هــا ارائــه شــده جهت مقایسه احتمال بهبودي زخم گــروه

است. منحنــی احتمــال بهبــودي در دو گــروه همپوشــانی 
زیادي دارند. در مقایسه احتمال بهبودي بین دو گروه بــا 

تفاوتی بین احتمال بهبــودي  log-rankاستفاده از آزمون 
  ).rank (df=1)= 1.77, p= 0.18 log(مشاهده نشد 

) در دو mmچنین تغییرات میانگین قطر زخــم (هم
و  اندازه زخم در شروع مطالعه گروه بررسی شد. میانگین

 )<05/0P( به بعد بین دوگروه همپوشــانی داشــت 10از هفته 
اما در فاصله این دو زمان میانگین اندازه زخــم در گــروه 

 زخم در گــروه دارونمــا بــودتر از میانگین اندازه پلم کم
)05/0P>( مقایســه میــانگین انــدازه زخــم در کــل طــول .

تــرین دوره مطالعه نشان داد که کــاهش میــانگین بــزرگ
تــر از داري بــیشطور معنیقطر زخم در گروه مداخله به

. مطالعه اثر بخشی ژل میــوه )<05/0P( گروه دارو نما بود
 رگروه فلــوسبیمار نشان داد که د 140گیاه فلوس روي 

بیمــاران  درصــد 4/41 و در گــروه پالســبودرصــد  1/67
بیمــار  60روي مطالعه اثر ژل بومادران ).8(بهبودي داشتند

داري در درمان ضــایعات بــا مبتال به سالک، تفاوت معنی
گلوکانتیم ژل و دارونما بــه همــراه تزریــق داخــل ضــایعه

ر کلرواستیک اســید دتري درصد 5اثر ژل  ).9(نشان نداد
بیمار حاکی از بهبــودي  16درمان لیشمانیوز جلدي روي 

نتــایج ایــن  ).10(کامل در هفته هشتم در کلیه بیماران بود

درصد بــرگ پلــم تــاثیري بــر  5مطالعه نشان داد که پماد 
زمان بهبودي و میانگین طول دوره درمان و نتیجه درمــان 

ه ـچ عارضـــدارد. هیــهاي سالک نو میزان بهبودي زخم
  اد مشاهده نشد.ـن پمـرف ایـی از مصــویدار
 

  اطالعات درمانی بیماران :1شماره  جدول
 

 سطح معنی داري  دارونما  عصاره برگ پلم  زیرگروه  شاخص

  تحت نظر  روش درمانی
  گلوکانتیم سیستماتیک

  گلوکانتیم زیرجلدي
  کرایوتراپی

  کرایوتراپی+ موضعی
  فلوکونازول

  

3 
22 

1 

16 

12 

1  

0 
19 

0 

20 

15 

1  

43/0  

  نتیجه درمان
  

  بهبودي
  شکست

  

30  
22  

29  
26  87/0  

  بهبودي کامل  میزان بهبودي 
  بهبودي نسبی

  بهبودي خفیف
  بدتر شدن

  

30  
8  
9  
5  

29  
10  
9  
7  

95/0  

  31/0 30,05)18,54(  26,64)16,24(  میانگین طول دوره درمان (روز)

  

  
  

دي نمودار کاپالن مایر جهت مقایسه احتمــال بهبــو: 1نمودار شماره 
  زخم در دو گروه

  

  سپاسگزاري
ـــــا کـــــد اخـــــالق پزشـــــکی    ایـــــن مطالعـــــه ب

1751-IR.GOUMS.REC.13960220  و ثبت کارآزمــایی
انجــام شــد،  IRCT20151012024490N2بــالینی ایــران 

محققین از همکاري معاونت تحقیقــات و فنــاوري دانشــگاه 
علــوم پزشــکی گلســتان و مرکــز بهداشــت گنبــدکاوس 

  تشکر می نمایند.
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