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 چکيده
  .انجام شد يدر درمان هرپس لب يبيترک ياهيگ يک داروي ينيبال يو بررس يابيمطالعه حاضر جهت ارز :نه و هدفيش زميپ
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  دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،استاديار گروه فارماکوگنوزي دانشکده داروسازي و علوم دارويي ١
  دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،کز تحقيقات علوم دارويياستاد مر ٢
  دانشگاه علوم پزشکي شيراز ،استاديار گروه ارتودنسي دانشکده دندان پزشکي ٣
  دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،دستيار گروه پروتزهاي دنداني دانشکده دندان پزشکي ٤
  ندانشگاه علوم پزشکي اصفها ،دندانپزشک، دانشکده دندان پزشکي ٥
  دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،استاد گروه پوست ٦
  دانشيار، مرکز تحقيقات پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ٧

  مقدمه 
ويروس هرپس لبي عود کننده، ضـايعات پوسـتي مخـاطي    

که تخمين زده شـده اسـت سـي درصـد      کند یمدردناکي ايجاد 

اين جمعيت  درصد۲۳حدود ). ۱( سازد یممردم جامعه را مبتال 

شيوع . کنند یم ربهبار يا بيشتر عود اين بيماري را در سال تجدو 

درصـد  ۶/۳۸تبخال لبي عود کننده در جمعيت شهري اصـفهان  

مبتاليان سه بار يا بيشتر، عود در  درصد۵/۲۱تخمين زده شده و 

شيوع اين بيماري در اسـتان تهـران   ). ۲( اند کردهسال را تجربه 

  ).۳(است  درصد۳۵

ــت حــاد و ــروس هــرپس   مشــکل عفون ــا وي عــود کننــده ب

همواره در ساليان اخير مطرح  کشورهاري از بسياسيمپلکس در 

در نتيجه مطالعات گسـترده در طـي دو دهـه اخيـر،     . بوده است

 هرپس سيمپلکس تيپ يک تعداد زيادي از ترکيبات ضد ويروس

بـه پـن سـيکلووير،     تـوان  یمـ کـه از آن جملـه    اند شدهشناخته 

ه واالسيکلووير، تري فلوريدين، فامي سيکلووير و آسيکلووير اشار

اثـر بيشـتري   مـذکور   یهـا  عفونتنمود که مورد آخر در درمان 

 که درمان  اند دادهنشان علمي  های یبررس). ۴،۱(داشته است 
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 دکتر بهزاد ذوالفقاری و همکاران  ... در درمان يبيترک ياهيگ يک داروي ينيبال يو بررس يابيارز
 

٣١٦  

 ايـن جهـش يافتـه    یها گونهبا آسيکلووير به پيدايش  دار ادامه

ن يـ اغلب ا. گردد يمر مقاومند، منجر يکلوويآسکه در برابر  ويروس

ز درمان بـا  يدارند و ن يرآلوده هم اثرات سميغ يها سلولداروها بر 

  ).۵( طلبد يمرا  يينه بااليهز ها آن

کشـف   يقات بـرا يق باال سبب شده است که تحقيمجموع حقا

کـه   يو سنت ياهيگ يستم داروهاياز س به خصوصد يجد يداروها

نــه يو هز تــر کــم يو اثــرات جــانب ســمت يبــالقوه دارا صــورت بــه

از نقاط مختلف  ياهان مختلفيگ. هستند، جهت دار شود يتر نييپا

در درمان  يکه بعض اند شدهشناخته  يروسيت ضد ويجهان با خاص

نشان داده شـده کـه   ). ۶-۱۰( اند رفتهعود کننده بکار  يهرپس لب

 يدوره بهبود ،Melissa officinalis ايه يمرهم حاصل از بادرنجبو

ان يـ ن بيريش). ۱۱( کند يمعود کننده را کوتاه  يتبخال لب يماريب

روس و ضـد درد  يـ اثرات ضدالتهاب، ضد و Glycyrrliza glabraا ي

 Rhus coriaria ايـ سـماق   .)۱۲(از خود نشان داده اسـت   يموضع

 ).۱۴،۱۳(روس و قـابض اسـت   يـ اثرات ضد التهـاب، ضـد و   يدارا

ک يسپت يخواص ضد التهاب و ضد درد و آنت يشگاهيمطالعات آزما

ــد دادهز نشــان يــرا ن Pelargonium roseumا يــوم يــاه ژرانيــگ  ان

)۱۵،۱۱ .(  

 يبـ يترک ياهيـ گ يدارو يمنـ يو ا ياثر بخشـ  يبررس منظور به

ــار گ  ــده از چه ــبدســت آم ــ ،اه ســماقي ــن بيريش ــان، ژراني وم و ي

 يتصـادف  دار کنترلدوسوکور  ينيلبا ييه، مطالعه کارآزمايبادرنجبو

گر سالم بودند، در يافراد مبتال به تبخال که از جهات د يشده بر رو

 زمان هم صورت بهدر اصفهان  ين مرکز درمانيدر چند ۱۳۸۳سال 

 .رفتيصورت پذ
 

 مواد و روش کار
  :ياهيگ يه دارويته -۱
شـه  ي، ر١ون شامل سماقياهان بکار گرفته شده در فرموالسيگ

از منـابع   ٤وميـ ژران ييو انـدام هـوا   ٣هي، برگ بادرنجبو٢بيان نشيري

ه شـده و در  يـ در استان اصـفهان ته  يياهان دارويه گياستاندارد ته

و  يياصفهان مـورد شناسـا   يدانشکده داروساز يگروه فارماکوگنوز

 ييايميتوشـ يف يها يبررسک و يکروسکوپيک، ميد ماکروسکوپييتا

مـذکور   ييايميتوشـ يف يهـا  يررسـ ب). ۱۷،۱۶(قـرار گرفتنـد    هياول

دها، ييآلکالو يعيبات طبيا عدم وجود ترکيوجود  يابيمشتمل بر ارز

 ها ساپونينو  ها تانندها، يي، فالونوها آنتراکينون، يقلب يدهايکوزيگل

شات ين آزمايبه کار رفته در ا يها حاللو  ها معرف). ۱۶( ديگرد يم

  . شدنده ي، از کارخانه مرک آلمان تهييايميتوشيف
                                                
1 Rhus Coriaria L 
2 Glycyrrhiza glabra L 
3 Melissa officinalis L 
4 Pelargonium roseum R.Br 

اه اول يـ از مخلـوط سـه گ   ،اهان مـذکور يپس از پودر نمودن گ

ون و با استفاده از حالل آب والکل يبه روش پرکوالس ياهيعصاره گ

موجـود   ي، بخش الکليريپس از انجام عصاره گ. ک گرفته شديليات

دولف يـ سـاخت شـرکت ها   يدر عصاره با استفاده از دستگاه روتـار 

ز يـ وم نيـ اه ژرانيـ ه شـده از گ يـ فرار تهافت و اسانس يل يتقل آلمان

جهت افزوده شدن به مخلوط مـذکور مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت      

و جهـت   ه شـد يـ ته درصـد ۲۰ ياهياز مخلوط حاصل، ژل گ). ۱۸(

ه ژل، از يـ به منظور ته .مورد استفاده قرار گرفت يکينيمطالعات کل

مــر محلــول در آب يک پليــکــه  ۹۳۴درصــد کربــومر ۵/۱غلظــت 

مر مذکور پس از اختالط با آب گـرم و  يپل. ديستفاده گردا باشد يم

بـه آن   ياهيـ ل ژل داد و سپس مواد گيتشک يتوسط هم زننده قو

. دشـ ه يـ تهن منـوال  يبـر همـ  ز يژل پالسبو ن ).۱۹(د يافزوده گرد

ن مقـدار اسـانس   يـي ، نسـبت بـه تع  قـات يتحقن ياهمزمان با انجام 

  ). ۱۸(ز اقدام شد ياهان مذکور نيگ

  :ينيبال ييزماکارآ -۲
در سال  يتصادق دار کنترلدوسوکور  ينيبال ييکارآزما يطراح

دانشـگاه   يپژوهشـ  يهـا  طرح يکارشناس يب شورايبه تصو ۱۳۸۲

مـورد توجـه قـرار     يد و مالحظات اخالقياصفهان رس يعلوم پزشک

دانشـکده   يمطالعه به صورت همزمان در سـه مرکـز درمـان   . گرفت

و پژوهشـکده   يقائـد  يدندانپزشک اهدرمانگ اصفهان و يدندانپزشک

و  يماران به صورت ارجاعيب. شهر اصفهان شروع شد يقه کبريصد

  .دنديغات وارد مطالعه گرديق تبليا از طري

عـود   يساله داوطلب بـا سـابقه تبخـال لبـ     ۱۸-۷۰افراد سالم 

شرکت در  ياثبات شده باشد، برا ينينه باليمعا يکننده که بر مبنا

رده يا شـ يـ که حاملـه   يماران در صورتيب. دنديدمطالعه انتخاب گر

ر استفاده يهفته اخ دو يط يگريروس ديضد و يا از دارويبودند و 

ک يـ ا تحريـ ک سال گذشته و يدر  يمنوتراپيکرده بودند و سابقه ا

 يهـا  يمـار يبا بـه  يـ ک ماه گذشته داشـتند و  يدر  يمنيستم ايس

. شــدند مبــتال بودنــد از مطالعــه خــارج يگــريد يمخــاط يپوســت

به محصوالت فرآورده  يماران سابقه آلرژيکه ب ين در موارديهمچن

نشـان   کيـ آلرژ يهـا  واکـنش ا در طول مطالعـه  يداشتند و  ياهيگ

  .دنديگرد يماز مطالعه خارج  دادند يم

ک يه به صورت يپس از ته) دارو و پالسبو(مورد مطالعه  يدارو

کـه هـر    يدنـد بـه صـورت   يگرد يشدند و کدگذار بندي بستهشکل 

شدن  يداروها پس از تصادف. شد يمک کد مشخص يا يوب دارو يت

توسـط   يقرار گرفـت و بـه صـورت متـوال     يار مراکز درمانيدر اخت

ن صـورت  يـ بـه ا . داده شـد مـاران قـرار   يار بيدر اخت يعوامل درمان

ا پالسبو مورد استفاده قرار يدارو  که ايناز  يماران و عوامل درمانيب

 هـا  آنعه تبخـال در  يکـه ضـا   يمارانيب .بودند العاط بيگرفته است 

جاد شده بود جهت درمان به مطالعـه  يساعت گذشته، ا ۱۲از  تر کم
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 ۱۳۹۰، مهر و آبان ۴، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٣١٧  

بـه   ينيعه تبخـال از نظـر بـال   يموارد، ضـا  يدر تمام. شدند يموارد 

. شد يمص داده يتشختوسط پزشک متخصص پوست  يصورت قطع

 يتـا زمـان بهبـود   بار در روز  پنجتا ژل را  شد يممار خواسته ياز ب

 يهـا  درمـان ن دوره درمـان،  يدر حـ . عه استعمال کنديکامل بر ضا

 شد يمماران خواسته يک مجاز نبود و از بيستميا سي يگر موضعيد

مـاران در زمـان ورود بـه    يب. ک استفاده نکننديآنالژز يتا از داروها

 کامـل،  يروز از درمان و در روز بهبـود  پنجمطالعه، پس از گذشت 

 مار در رابطـه يت از بيزيدر هر و. شدند يمنه يمعا ييسرپا صورت به

در . شـد  يمـ ا ضـددرد سـوال   ي روسيگر ضدويد يداروها مصرف با

له تلفـن  يمـاران بـه وسـ   ينـه، ب ين جلسـات معا ين درمان و در بيح

 يبررسـ  يده و در ارتبـاط بـا هرگونـه عارضـه جـانب     يگرد يريگيپ

اول  يقرمز در روزهـا  هيحاشعه بدون احتساب ياندازه ضا. شدند يم

تـا   شد يمماران خواسته ياز ب. ديگرد يمو ثبت  گيري اندازهو پنجم 

که در  ييها فرمعه را به صورت روزانه در يوجود و شدت درد در ضا

 يعه تبخال در زمـان يضا. ، مشخص کنندگرفت يمقرار  ها آنار ياخت

) تنـدرنس (که درد خودبخود و نـه بـا لمـس     شد يم يدردناک تلق

، )مـبهم  يآگاه(ف يدرد به صورت فقدان درد، درد خف. جاد شوديا

بـرهم زننـده   (د يو شـد ) از وجـود درد  يدائم يآگاه(درد متوسط 

افتـه  يکـامالً بهبـود    يعه زمـان يضا. شد بندي طبقه) روزمره يزندگ

دال بـر   يچ عالمتـ ين رفته باشد و هـ يکه کراست از ب شد يم يتلق

  .ه باشدو تورم در محل وجود نداشت يقرمز
تا فرم نظـر   شد يمماران درخواست يکامل از ب يدر روز بهبود

از  يت کلـ يز رضـا يـ ت از طعـم و بـو و ن  يدر ارتباط با رضـا  يخواه

انجام  يمارانيتنها از ب ين نظرخواهيا. ل کننديرا تکم ياهيگ يدارو

. کـرده بودنـد   يرا طـ  ياهيـ گ يشدکه دوره کامل درمـان بـا دارو  

ماران استخراج يب يها فرمعه و درد از يازه ضااطالعات مربوط به اند

دارو و  يهـا  گـروه . وتر شـد يوارد کـامپ  يد و پـس از کدگـذار  يگرد

سه شدند تا يدو دامنه مقا X2و  تی يها آزمونپالسبو با استفاده از 

  .متعادل هستند ها گروهمشخص شود 

  :ز از مطالعه خارج شدندير نيز يها گروهر يز
ـ  هـا  آنعه تبخال يضاجاد يکه از ا يمارانيب سـاعت   ۱۲ش از يب

نه در روز پنجم پـس  يمعا يکه نتوانستند برا يمارانيگذشته بود، ب

که در عرض دو  يمارانينه مراجعه کنند، بيمعا ياز شروع درمان برا

که  يمارانيروز اول درمان استفاده از دارو را متوقف کرده بودند و ب

  .نموده بودنداستفاده  يگريد ين درمان از داروهايدر ح

   :شدند يبررس درمان ير هم در طيز يرهايمتغ
مدت زمان وجود درد، شدت  ،عهيکامل ضا يمدت زمان بهبود

اول و پـنجم درمـان،    ين روزهايه بيعه اوليرات اندازه ضاييدرد، تغ

  . مورد استفاده ياهيگ يماران از بو و طعم دارويت بيزان رضايم

ق يـ و تسـت دق  کـای دو و  تی يها آزمونبا استفاده از  ها گروه

شده  يطراح يا گونهمطالعه به . سه شدنديمقا يشر از لحاظ آماريف

  .باشد ۰۵/۰نوع اول  يو خطا ۸/۰بود که قدرت آن 

  

  ها افتهي

اهـان  يگ يمقدمات ييايميتوشيحاصله از مطالعات ف يها يبررس

اهـان  يگ يرا در تمـام  يدييـ بـات فالونو يمذکور، وجود تانن و ترک

وم يه، ژرانياهان بادرنجبويز در گياسانس فرار ن. ظر نشان دادمورد ن

اه يـ فقـط در گ  ينيبـات سـاپون  يان وجود داشـت و ترک ين بيريو ش

  .ان موجود بودين بيريش

اسانس به شـرح   يدارا يياهان دارويگ يدرصد اسانس فرار برا

  : (w/w)ر محاسبه شديز

ان يــن بيريو شــ درصــد۵/۰وم يــژران ،درصــد۱/۰ :هيــبادرنجبو

   .درصد۰۵/۰

ورود بـه مطالعـه ثبـت     يکـه بـرا   يمـار ينفـر ب  ۷۸از مجموع 

. ان رساندنديا پالسبو را به پاينفر دوره درمان با دارو  ۶۰دند، يگرد

کـرده بودنـد بـه     يکه به طور کامل دوره درمان را ط يمارانيتنها ب

اطالعـات  . مورد نظر استفاده شـدند  يرهاين متغيسه بيمنظور مقا

نشـان   ۱مطالعه در جدول  يماران در ابتدايب ينيو بال کيدموگراف

 يزن با متوسـط سـن   ۷مرد و  ۱۹در گروه پالسبو . داده شده است

مـرد   ۱۷که گروه دارو شامل  يدر حال. سال حضور داشتند ۷۳/۲۸

اخـتالف دو گـروه از   . سـال بـود   ۸۵/۳۲ يزن با متوسط سن ۱۷و 

 دار معني يآمارت تاهل از لحاظ يلحاظ جنس، متوسط سن و وضع

ماران نشان داد که در گروه مصرف يب ينيخچه باليتار يبررس. نبود

بـا  ). P>۰۱/۰(شتر از گروه پالسبو است يکننده دارو، سابقه عود ب

 يعه تفـاوت ين حال از نظر سابقه استعمال دارو جهت درمـان ضـا  يا

که از مطالعه خـارج شـده    يمارينفر ب ۱۸ن يهمچن. وجود نداشت

قـرار گرفتنـد تـا     يه مـورد بررسـ  يـ ه اولينظر مشخصات پابودند از 

که درمان را  يمارينفر ب ۶۰و  ها آنن يب يا اختالفيمشخص گردد آ

از  يچ تفـاوت آمـار  يهـ . به اتمام رسانده بودند، وجود نداشته است

مـاران  ين دو دسـته ب ين ايب ينيک و باليات دموگرافيلحاظ خصوص

در دوره  يدرمان يها گروه ينين مشخصات باليسه بيمقا. افت نشدي

نشان داده شـده   ۲عود کننده در جدول  يعه تبخال لبيدرمان ضا

   .است

 تر کوتاهدارو  عه در گروه مصرف کنندهيکامل ضا يزمان بهبود

معنادار محاسـبه شـد    ين تفاوت از نظر آماريا. از گروه پالسبو بود

)۰۱/۰P< .(م الز يکامل به صـورت شـمارش روزهـا    يزمان بهبود

ه در نظـر گرفتـه   يـ به صورت پوست اول يعه پوستيجهت بهبود ضا

عه بـه  يدر انـدازه ضـا   يشـتر يماران در گـروه دارو کـاهش ب  يب. شد
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٣١٨  

سه يمقا. مربع در روز پنجم نسبت به روز اول نشان دادند متر ميلي

 تـي  آزمـون  لهيوسبهاول و پنجم  ين روزهايعه بيکاهش اندازه ضا

ــا ــارج از لحــاظ يانجــام شــد و نت ــگــزارش گرد دار معنــي يآم د ي

)۰۱/۰P< .(ن دو گروه از لحاظ مـدت  يب داري معني ياختالف آمار

  .زمان وجود درد و شدت درد مشاهده نشد

 ياهيـ گ يدارو يماران از طعم و بـو يت بيزان رضاين ميهمچن

از . ذکر شده است ۳ج در جدول ين نتايا. شد يابيمورد استفاده ارز

نمودند و  يا نسبيت کامل ياظهار رضا مارانيب درصد۷۵لحاظ طعم 

ت از بو يماران در اظهار رضايب يها پاسخ. نداشتند ينظر درصد۲۵

 درصـد ۵۵و  يماران ناراضـ يب درصد۷/۲۱که  يا گونهمتنوع بود به 

 يمـاران کـامالً از دارو  يب درصـد ۳/۲۸در مجمـوع  . ت داشتنديرضا

 يببـه صـورت نسـ    درصـد ۶۰بودنـد و   يمورد استفاده راض ياهيگ

  .ت داشتنديرضا

کـرده   يکه دوره درمان را طـ  يماريب ۶۰قابل ذکر است تنها 

مـاران  يب) درصـد ۱۵(مورد  ۹در . لحاظ شدند ين بررسيبودند در ا

را تجربـه   ين درمـان عـوارض جـانب   يابراز داشته بودند کـه در حـ  

و سوزش گزارش شـده   يکه در اغلب موارد به صورت گرم اند کرده

مورد  ۵۱در . مورد پالسبو بود سهبه دارو و  مورد مربوط شش. بود

  . گزارش نشده بود يا عارضهگر يد

 
  مطالعه يدر ابتدا يدرمان يها گروه ينيک و باليمشخصات دموگراف ):۱(جدول شماره 

 اند کردهکه دوره درمان را کامل  يمارانيب پالسبو دارو مجموع

 جنس مرد ۱۹ ۱۷ ۳۶

  زن ۷ ۱۷ ۲۴

 سن نينگايم ۷۳/۲۸ ۸۵/۳۲ 
 ۲۹/۱۰ ۷۸/۸ SD  

۶۰ ۳۴ ۲۶ N  

 ت تاهليوضع مجرد ۱۶ ۱۹ ۳۵
  متاهل ۱۰ ۱۵ ۲۵

 RHLسابقه عود و  شتر از دوبار در ساليب ۱۶ ۲۹ ۴۵

  از دوبار در سال تر کم ۱۰ ۵ ۱۵

 درمان تبخال يسابقه مصرف دارو برا يبل ۳ ۹ ۱۲

  ريخ ۲۳ ۲۵ ۴۸

 ۹۵/۲۴  

۳۴ 

۹۰/۲۲  

۲۶ 

 (MLR)ر روز اول عه دياندازه ضا 

 
  )اند کردهکه دوره درمان را کامل  يمارانيدر ب(در دو گروه دارو و پالسبو  ينيسه مشخصات باليمقا ):۲(جدول شماره 

 اند کردهکه دوره درمان را کامل  يمارانيب ها سهيمقا                                  پالسبو دارو

 )روز( طول مدت دوره درد نيانگيم ۳۵/۱ ۴۱/۱
۴۹۹۶/۰ ۴۸۵۲/۰ SD  

۳۴ ۲۶ N  

 شدت درد فيخف %۱۳) ۵۰( %۱۴)۲/۴۱(
  متوسط %۱۰) ۵/۳۸(  %۱۰)۴/۲۹(

  ديشد %۳ )۵/۱۱( %۱۰)۴/۲۹(

  نيانگيم ۰۳/۸ ۲/۷
۷۲/۰ ۰۷/۱ SD )کامل يطول زمان بهبود) روز 

۳۴ ۲۶ N  

 (mm2) اول و پنجم ين روزهايعه بياختالف اندازه ضا نيانگيم ۳۷/۳ ۹۸/۴
۶۱/۰ ۹۴۹۸/۰ SD  

۳۴ ۲۶ N  
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 ۱۳۹۰، مهر و آبان ۴، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٣١٩  

  ياهيگ يماران از دارويت بيزان رضايم ):۳(جدول شماره 

 )۵۱( ريخ% ۸۵ )۹( يبل% ۱۵ يبروز عوارض جانب

 يکامالً ناراض يناراض نظر بي يراض يکامالً راض 

   %۲۵ %۳/۵۸ %۷/۱۶ ت از طعميرضا

 %۱۰ %۷/۱۱ %۳/۲۳ %۷/۳۶ %۳/۱۸ ت از بويرضا

 %۷/۶ %۷/۶ %۵ %۶۰ %۳/۲۸ يت کليرضا

  
   يريجه گيبحث و نت

 يبـ يترک ياهيـ مصـرف عصـاره گ   يبررسـ  يمطالعه حاضر بـرا 

ه يوم و بادرنجبويان، سماق، ژرانين بيرياه شيگ چهاربدست آمده از 

کـه   يمارانيب. ده بوديگرد يعود کننده طراح يدر درمان تبخال لب

 يطول زمـان بهبـود  مانند  ييدارو مصرف کرده بودند در پارامترها

اول و پـنجم نسـبت بـه     ين روزهـا يعه بيکامل و کاهش اندازه ضا

 طـور  بـه ماران مصرف کننده گـروه دارو  يب. گروه پالسبو بهتر بودند

ــمتوســط  ــه بهبــودي عه يدند و ضــايکامــل رســ يک روز زودتــر ب

در (در روز پنجم درمان نسبت به گروه پالسبو داشتند  يتر کوچک

قابـل   ينياز نظـر بـال   ين تفاوتيا چنينکه آيا البته). mm2 ۵/۱حد 

 تـر  عيسـر مسلماً در صورت مصرف . باشد يمتوجه است قابل بحث 

. ديــآ يمــبــه دســت  يج بهتــريعه، نتــايجــاد ضــايدارو در شــروع ا

ز مشـخص شـده اسـت کـه     يـ مطالعـات ن  يکه در برخـ  گونه همان

ص داده شـود و مقـدار   يح تشـخ يصـح  طـور  به يچنانچه هرپس لب

ج يرد، نتـا يقرار گ مورد استفاده عهيضا هيدارو در مراحل اولمناسب 

  ).۲۰(مورد انتظار خواهد بود  يقابل توجه ينيبال

کـه پالسـبو مصـرف     يمـاران يمطالعه نشان داد که ب نيج اينتا

را تجربه کردند کـه البتـه از    تري کمدرد  متوسط طور به نمودند يم

 کـه  اينجه به اثر پالسبو و ن نکته، با تويا. نبود دار معني ينظر آمار

 تر بزرگاز ابتدا  کردند يمکه دارو مصرف  يمارانيعات در گروه بيضا

شکست در به دسـت آوردن  . ه استياز گروه پالسبو بود، قابل توج

مربوط به درد ماننـد شـدت    يج مورد انتظار در مورد پارامترهاينتا

عه يافت در ضار اندک بيآن، احتماالً به علت مقاد يدرد و دوره زمان

 يع بـافت يب سـر يـ ه که با تخريدر مراحل اول. ه استيدر مراحل اول

وجـود  ) شرفت بـه سـمت اولسـر   يکول و پيل وزيتشک(همراه است 

. مربوط مهم اسـت  ير پارامترهايياد بافت پوشاننده در تغير زيمقاد

عوامـل   ياز جهـت جـذب و نگاهـدار    يوجود بافت بـه مقـدار کـاف   

  .ت دارديمو ضدالتهاب اه يدرمان

که  يدرمان يها گروهن يه بيعه اوليدر اندازه ضا يکنواختيعدم 

ص يکردن صورت گرفته است، ممکن است تشـخ  يتصادف رغم علي

بـه هـر جهـت    . را منحرف کرده باشد يدرمان ينه پارامترهايدر زم

عات در يبـودن ضـا   تـر  بزرگ رغم علين نکته قابل توجه است که يا

اول تـا پـنجم پـس از     ين روزهايعه بيضاگروه دارو، کاهش اندازه 

  . رتر بوده استيا پالسبو در گروه دارو چشمگيمصرف دارو 

ز پارامترهـا بـا توجـه بـه اخـتالف در انـدازه       ين، آناليبا وجود ا

مـاران از  يت بيرضا يدر بررس. کنترل شد يآمار صورت بهعات يضا

وره مـورد سـوال قـرار گرفتنـد کـه د      يمـاران ي، تنها بياهيگ يدارو

کـه از   يمـاران يب، بيـ ن ترتيـ بـه ا . ده بودنديدرمان را به اتمام رسان

ن احتمـال وجـود داشـت کـه از دارو     يمطالعه خارج شده بودند و ا

آنکـه دارو بـه    رغـم  علـي . لحـاظ نشـدند   يباشند، در بررس يناراض

زان يـ نشـده بـود، م   يطراحـ  يکامالً تجـار  يک بسته بنديصورت 

دارو  يماران از بـو يب يتين نارضايشتريب .از آن باال بود يت کليرضا

اذعان نمود که در  يستير است، البته باييقابل تغ يبود که به سادگ

، يرانـ يدر جامعـه ا  ياهيـ گ يکل با توجه به سابقه مصـرف داروهـا  

). ۲۱(رش عامه برخوردار است ين داروها از استقبال و پذيمصرف ا

نـد کـه عـوارض    ماران گزارش کـرده بود يب درصد۱۵که  يبا وجود

 ين مورد واقعيدر چند جز به، اند کردهاز دارو را تجربه  يناش يجانب

ه يعلت بق رسد يمکه از مطالعه خارج شدند، به نظر  ياحتمال آلرژ

گر يا ديعه و ياز بهبود کند ضا يتياز نارضا يناش يموارد، حالت روان

  .مصرف دارو باشد يها جنبه

قابـل   يبـه صـورت نسـب   ق ين تحقيت مورد مطالعه در ايجمع

کـه از   ينفـر  ۷۸چنانچه از . بودند يط همکاريشرا ياعتماد و دارا

ل مختلـف خـارج   يـ نفر بـه دال  ۱۸ابتدا به مطالعه وارد شده بودند، 

در صـورت امکـان در مطالعـات     کنند يمشنهاد ين پيمحقق. شدند

 هـا  دانشـگاه ان يل کرده و دانشـجو ياز افراد تحص يتيمشابه از جمع

 يجهـت همکـار   ياالمکان از پاداش مـال  يز حتيگردد و ن استفاده

  .مطلوب استفاده شود

 يعه بـرا يساعت پس از شـروع ضـا   ۱۲ يانتخاب محدوده زمان

ــه آنچــه در مطالعــات د  گــر خصوصــاً در يشــروع درمــان نســبت ب

ن يکسـب بهتـر   يبـرا ). ۲۲(انجام شده باال اسـت   يغرب يکشورها

االمکان در  يا حتيه و يئم اولبه محض بروز عال يستييج، دارو باينتا

پروتکل انجام مطالعه به . ساعت پس از آن مصرف شود ۱-۲عرض 

 صـورت  بهد و يگرد يطراح يمطالعات خارج ين صورت و با الگويا

 يمتاسفانه به علت عـدم همکـار   يلوت انجام شد وليپا آزمون پيش
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٣٢٠  

سـه  ين از مقايهمچن. ديت مورد مطالعه از آن صرف نظر گرديجمع

خچـه  يماران بـه صـورت تار  يبا آنچه که ب يفعل يماريب يرامترهاپا

ن اطالعـات  يـ ، بـه علـت عـدم اعتمـاد بـه ا     کردنـد  يمـ ان يـ ب يقبل

  .شد يخوددار نگر گذشته

عـود   يعه تبخـال لبـ  يضـا  يص قطعـ يده آل تشخيبه صورت ا

روس و يـ و کشـت و  يالبراتـور  يهـا  روشد با استفاده از يکننده با

نه مورد يبه هرحال با توجه به هز). ۲۳(شود زوله کردن آن انجام يا

، در مطالعـه  يروس شناسـ يبه البراتور و ساده ياز و عدم دسترسين

توسـط پزشـک متخصـص     ينيص بـال ينه و تشخير از روش معاياخ

  . ديعات استفاده گرديضا يص قطعيپوست جهت تشخ

بـه عـدم    تـوان  يمـ ق يـ ن تحقيـ قابل اشاره ا يها تيمحدوداز 

مـاران از دسـتور مصـرف    ياز ب يعدم استفاده تعدادرش دارو و يپذ

 ،ديـ از مطالعه را سبب گرد ها آنخروج  که قاعدتاً ه شدهيته يدارو

از  يشترين دارو بر تعداد بياثرات ا يدر صورت بررس" قطعا. نام برد

  .آمد يمبه دست  يج با اعتبار باالتريماران، نتايب

عـود کننـده    يبتبخال ل يمن و موثر برايک درمان ايتاکنون 

ن گـروه  يـ ا يصـناع  ير داروهـا ير و سـا يکلوويآس. افت نشده استي

مپلکس يروس هـرپس سـ  يت ويه فعالياثرات ثابت شده بر عل يدارا

 شـوند  يمـ عات مصرف ين ضايدر درمان ا يا گسترده طور بهبوده و 

ن يـ ا هيسـتاميني  آنتـي فقدان خـواص ضـدالتهاب، ضـددرد و    ). ۱(

که عـالوه بـر    يافتن مواديرا به سمت قات ي، تحقيصناع يداروها

ز يـ عه را نيات ضـا يگـر خصوصـ  ي، ديروسـ يضدو يت اختصاصيفعال

آثار  يان داراين بيرياه شيگ). ۶-۱۰(بهبود بخشند سوق داده است 

. م کننـده اسـت  يات تـرم يو خصوصـ  يضدالتهاب و ضددرد موضـع 

م کننـده دارنـد و   يو تـرم  يروسـ يه اثـرات ضدو يسماق و بادرنجبو

ک، ضد درد و ضد التهاب يسپت يم عالوه بر دارا بودن اثر آنتويژران

  ). ۱۱-۱۵(ز هست ين

درمان هرپس  يموثر برا يب موضعيک ترکياز  ينياستفاده بال

از مصرف دارو بـه صـورت    تر منياو  تر آسانار يعود کننده، بس يلب

عات مکرر يماران با ضايبه هر جهت در مورد ب يک است وليستميس

  . ک دارو بهتر باشديستمين است مصرف سد، ممکيو شد

اهـان سـماق،   يکـه گ  کنـد  يمـ شـنهاد  يج مطالعه حاضـر پ ينتا

در  يبـ يبه صورت ترک توانند يموم يان و ژرانين بيريه، شيبادرنجبو

ج بـه  ينتا .عود کننده قابل استفاده باشند يعه تبخال لبيدرمان ضا

 يبررسـ  جيرتر از نتـا ين مطالعه به مراتـب چشـمگ  يدست آمده از ا

ژاپن  يبر ضد تبخال در شهر اوزاکا ياهيون گيک فرموالسي ينيبال

  ).۲۴(بوده است 

  
  ر و تشکريتقد

 يتشکر خود را از حوزه معاونت پژوهش دانند يمن الزم يمحقق

 يهـا  طـرح  يکارشناسـ  ياصـفهان و شـورا   يدانشگاه علوم پزشـک 

 يهـا  تيـ حمااصـفهان بـه جهـت     يدانشگاه علوم پزشـک  يپژوهش

 يقـات ين طرح تحقيشان در جهت انجام ايا يو علم يند مادارزشم

  .ابراز دارند F ۲۶۵/با شماره 
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