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مقدمه 
درماتیت تماسی بیمـاري شـایعی اسـت کـه حـدود      

با توجه به افزایش .سازدعادي را مبتال میجمعیت4/5%
تواند باعث تحریـک پوسـت و   روزافزون موادي که می

تـر  هـاي جدیـد و متنـوع   درماتیت شوند نیاز به درمان
.]1[شودبیشتر احساس می

ـ  ی کـه طـب جدیـد بـا وجـود      یکی از مشکالت بزرگ
امتیازهاي ظاهري آن نسبت به طب سنتی بـا خـود بـه    
ارمغان آورده است، مصرف روزافزون مـواد شـیمیایی   
ــه روز شــکل حــادتر بخــود   اســت کــه متأســفانه روز ب

.توان اشاره کردگیرد در این رابطه به دو مسئله میمی
اي به نام خودایمنی، که از ایـن طریـق   ظهور پدیده–1
سازد و در نتیجـه  اثیر داروها را ضعیف و حتی خنثی میت

چکیده
هـاي عمـده آن   کند و درمانجمعیت عمومی را مبتال می%4/5درماتیت تماسی بیماري شایعی است که حدود : زمینه و هدف

. اسـت Thelperهاي ها و کورتیکواستروئیدهاست و ارتشاح سلولی عمدتا از نوع منونوکلئرها بخصوص لنفوسیتکنندهبر پایه نرم
لکلـی چهارگیـاه حنـا،    رویکرد مجدد به صنعت گیاهان دارویی با پشتوانه علوم جدید و بررسی تاثیر عصاره اهدف از این مطالعه 

. استبابونه، سدر و صبر زرد بر درماتیت تماسی تجربی در موش
بـه  gr10±50بـه وزن تقریبـی   ENMARYموش سـوري نـژاد   سر 70ابتدا تجربی به روشpilot studyدر یک :روش کار

بـا  ) روزهـاي صـفر و یـک   (وبت آنها با خود تراش در دو نگوش چپعنوان گروه کنترل انتخاب شدند و پس از تراشیدن پشت
نیز همـان مقـدار از   14و 10در روزهاي . شدآغشته میکرو لیتر 400به مقدار) DNCB)Dinetro Chloro Benzeneمحلول 
راسـت  بـر روي گـوش   ) روغن زیتون در حـالل اسـتون  (حیوان مالیده و همزمان شاهد چپرا بر روي گوش DNCBمحلول 
هـا را بـا اتـر    ساعت پس از تمـاس دوم، مـوش  150و 120، 96، 72، 48، 24، 10، 2هاي زمانسپس در . ه شددادتماس حیوان 

شناسـی  بـه آسـیب  سـلولی شناسی تهیه و جهـت بررسـی ارتشـاح    آسیبنمونه هاي ها را از قاعده قطع نموده و کشته و گوش
توجـه  تهیـه و بـا   coldcreamدر پایه % 4ي هادر مرحله دوم عصاره الکلی چهار گیاه مورد نظر تهیه و سپس کرم. ه شدفرستاد

12ساعت نشان داده بود داروها را روزي دو نوبت بـه فاصـله   120ها را به نتایج مرحله اول که حداکثر زمان ارتشاح لنفوسیت
هـا را قطـع و   در محل درماتیت مالیـده روز هشـتم گـوش   تایی 10گروه 4در حیوان 40روز بر روي گوش 7ساعت به مدت 

و در گـروه  coldcreamتایی به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند در یک گـروه  10دو گروه .شناسی انجام شدسی آسیببرر
.موش مورد مطالعه قرار گرفتند130و مجموعاً انتخاب موش در مرحله دوم 60.دوم هیچ دارویی مالیده نشد

ــا ــه ه ــیت :یافت ــاح لنفوس ــاهش ارتش ــس از ک ــا پ ــا7ه ــویز دارو ب ــه روز تج ــدر )p=02/0(%7/66بابون ــبر زرد % 50، س ص
.و حنا صفر درصد مشاهده شد% 5/12

. بهترین اثر را در بهبود ضایعات درماتیت تماسی داشته است% 7/66قوي تر با توجه به پاسخبابونه :نتیجه گیري
بابونه، سدر، حنا، صبر زرد، دي نیترو کلرو بنزن،درماتیت تماسی: کلیديواژه هاي 
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باعث افزایش مصرف و روي آوردن به انواع قویتري از 
. ]2[شودآنها می

اگر چه استفاده از داروهاي شـیمیایی در رابطـه بـا    –2
شود، بیماریهاي خاصی که مورد نظر است مفید واقع می

آنها ولی مصرف طوالنی و در برخی موارد حتی مقطعی
گذارد، که گـاه از خـود   عوارض خاصی از خود به جا می

داروهاي شیمیایی عمـدتا بـه   . تر استبیماري خطرناك
ــا تقلیــد از فرمــول   صــورت مصــنوعی در آزمایشــگاه ب

ولی اخیرا مشخص شـده  . شوندگیاهان دارویی تهیه می
است که اگر برخی از ترکیبات موجود در گیاهان که در 

شوند، همراه بـا  صورت خالص تهیه میها به آزمایشگاه
ــه مصــرف برســند   ــاه ب ــات موجــود در گی ســایر ترکیب
عوارض جانبی آنها از بین رفته و تنها اثـرات مفیـد آنهـا    

. ]2[گردددر شخص ظاهر می
خواص مختلف گیاهان دارویی از سالیان دراز توسط 

سـینا مـورد توجـه    اندیشمندان بزرگی همچون ابـوعلی 
ل و مشکالت ناشی از یزه با توجه به مساامرو. بوده است

مصرف داروهـاي شـیمیایی ایـن نیـاز دوبـاره احسـاس       
هـاي  سـرزمین داراي گونـه  ایـن  شود، نظر به اینکـه  می

باشد، رویکرد مجدد مختلف و متنوع گیاهان دارویی می
شناسـی  به این صنعت با پشتوانه علوم جدید مثل آسیب

یشـرفت صـنعت   توانـد راهگشـاي پ  و سیتوبیولوژي مـی 
. داروسازي در این زمینه باشد

چه از منظر بیماري و چـه از  یکنترل درماتیت تماس
قابـل ابـتال  موجـب  منظر زیبایی و عوارض آن کـه گـاه   

اي برخوردار است و اگر گردد از اهمیت ویژهمیتوجهی
چه حذف عوامـل خطـرزاي قابـل کنتـرل در بهبـود آن      

اخله درمان دغالبا م.ضروري هستند ولیکن کافی نیستند
براي کنترل . طبی در کنترل کامل آن الزامی خواهد بود

CD1      در طب سـنتی از تعـداد زیـادي گیاهـان دارویـی
،حنـا ،صـبر زرد ،گل همیشه بهار و بابونه،نظیر رزماري

ولـیکن  .]3،2[اسـتفاده شـده اسـت   غیـره  کتیرا و،سدر
،هانژلرمکانیسم اثر و یا کارآیی آنها بدلیل گستردگی آ

ازدیـاد حساسـیت و   يهامیزان پاسخ،هاي فرديتفاوت
تفاوت بعضی از مواد گیاه یک منطقه نسبت بـه  مت ظغل

1 Contact Dermatitis

امـروزه بـر   .]5،4[نـد نشده اشناخته کامالًً منطقه دیگر 
اشـکال  ،این گیاهـان وجود درماساس ترکیبات شیمیایی 

دارویی بـه صـورت تجـاري سـاخته شـده و در درمـان       
نـابع  لیکن تا آنجا کـه م . شودی مصرف میضایعات پوست

دهد قدرت اثر و یـا کـارایی آنهـا بـر     پزشکی نشان می
شناسی مقایسه و تجزیه و تحلیل هاي آسیباساس یافته
مطالعـه حاضـر بـه منظـور بررسـی تـاثیر       .نشده است

عصاره الکلی چهار گیاه دارویی بابونه، سدر، حنـا و صـبر   
در DNCB2ده بـا  زرد بر درماتیـت تماسـی ایجـاد شـ    

. موش طراحی شده است

روش کار
.این مطالعه در دو مرحله انجام شد

به منظور ایجـاد  DNCBها با حساس کردن موش–1
ضایعات درماتیت تماسی و یافتن زمان شـروع تغییـرات   

.شناسی و حداکثر ارتشاح لنفوسیتی در بافتآسیب
چهـار  حاصل از عصاره الکلی % 4تجویز موضعی کرم –2

گیاه مورد نظـر بـر محـل ایجـاد درماتیـت تماسـی در       
موش

،مـــوش ســـوري نـــر بـــالغســـر70در مرحلـــه اول، 
ــژاد ــی ENMARYن ــه وزن تقریب ــرم از 50±10ب گ

انســتیتو رازي مشــهد تهیــه و بــه آزمایشــگاه تحقیقــات  
حیوانی در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

ــه در شــرایط، هــاي جداگامنتقــل کــردیم و در قفــس ن
سـاعته و غـذاي   12رطوبت، حرارت تنظیم شـده، نـور   

استاندارد نگهداري کرده و سپس مورد آزمـایش قـرار   
گوش ابتدا با استفاده از دستگاه خودتراش پشت. دادیم

حیوان را تراشیده و در دو نوبت روزهـاي صـفر و   چپ
DNCBگرم درصد از 4یک پوست حیوان را با محلول 

Lµ400غن زیتـون و اتانـل بـه مقـدار    حل شده در رو
بـا شـماره   merckمحلول کمپانی DNCB(. شدآغشته 
نیـز  14و 10سپس در روزهاي ) است820292سریال 

با استفاده از سـواپ اسـتریل، همـان مقـدار از محلـول      
DNCBهمزمان . بر روي گوش چپ حیوان مالیده شد

بر روي گوش راست حیوان، همان مقدار روغن زیتـون  

2 Dinetro Chloro Benzene
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در حالل استون به عنوان پـروتئین شـاهد مالیـده شـد،     
150و 120، 96، 72، 48، 24، 10، 2ســپس در زمانهــاي 

ساعت پس از تمـاس دوم حیـوان را بـا کتـامین بـا دوز      
44mg/kg  ز قاعـده قطـع   اهـا  بیهوش کـرده و گـوش

قـرار  % 10فرمـالین  و بالفاصله در ظـرف حـاوي   شدند 
ــدند ــوك . داده ش ــس از بل ــري ازپ ــاطع  گی ــت مق باف

آمیـزي  تهیه و پس از رنگ5µmشناسی به قطر آسیب
H&E     توسط پاتولوژیسـت بـه منظـور بدسـت آوردن

شناسـی و حـداکثر ارتشـاح    زمان شروع تغییرات آسیب
.لنفوسیتی ارزیابی شد

در این مرحله ابتدا عصاره الکلـی چهارگیـاه   : مرحله دوم
هاي کرمسدر، حنا و صبر زرد تهیه شد و سپس-بابونه

.ساخته شدcold creamحاوي پایه % 4
به نتایج مرحله اول که حداکثر زمان ارتشاح توجه با 

ســاعت پــس از تمــاس نشــان داد 120هــا را لنفوســیت
آغاز شد و DNCBموش با تجویز 60مطالعه بر روي 

تـایی  10گـروه  6موشها بـه  پس از تماس، ساعت 120
ـ محاسبه حجم نمونـه  .تقسیم شدند ر اسـاس بررسـی   ب

Dو Cو Bو Aهـاي  بـه گـروه  و آماري انجام گرفت

Eکرم موضعی هر یک از داروهاي یاد شده و در گروه 

هیچگونــه Fو در گــروه داده شــد cold creamفقــط 
گـروه شـاهد در   عنـوان  بـه  Fو E. دارویی تجویز نشد

داروهـا روزي دو نوبـت بـه فاصـله     .ندنظر گرفته شد
روز هشتم .روز مالیده شد7دت ساعت به م12حدود 

هـاي  تمام گوش حیوان قطع شد و پـس از تهیـه بـرش   
معیـار  . شناسی قرار گرفـت سریال مورد بررسی آسیب

پاسخ درمانی ضایعه از نظر  بالینی بهبودي ادم و اریتم و 
شناسی کاهش وازودیالتاسیون و از نظر آسیباروزیون 

در بافت بود هاو ادم اپیدرم و کاهش ارتشاح لنفوسیت
که به صورت کیفی و بر اساس سوبژکتیو پاتولوژیسـت  

:شد که عبارتند ازنوع پاسخ بافتی تقسیم می3به 
)ارتشاح شدید لنفوسیتیک+++ (خفیفپاسخ –1
)ارتشاح متوسط لنفوسیتیک++ (پاسخ متوسط –2
)ارتشاح خفیف لنفوسیتیک+ (شدیدپاسخ –3

یافته ها

سـاعت اول پــس از  48اســی در شنتغییـرات آسـیب  
.ها بـود رفا شامل ارتشاح نوتروفیلصDNCBتماس با 

. در حالیکــه گــوش راســت حیــوان تغییــري نشــان نــداد
150و 120، 96هـاي  هاي بافتی بعدي در سـاعت نمونه

هاي ارتشاح یافتـه عمـدتا از   ساعت نشان داد که سلول
هـا در نوع لنفوسیت و حداکثر زمان ارتشـاح لنفوسـیت  

150پس از تماس است هر چند در ساعت 120ساعت 
نیز تفاوتی مشاهده نشد، باز هم گـوش راسـت حیـوان    

تغییـرات  .نشان نـداد کهیچگونه تغییر بالینی و پاتولوژی
ــدون     ــیون و بـ ــامل وازودیالتاسـ ــط شـ ــی فقـ عروقـ
پرولیفراسیون بـوده، غضـروف در تمـام مـوارد از هـر      

نتـایج پاسـخ بـافتی    خالصه . گونه تغییر مصون مانده بود
C.D1نشان داده شده است)1(بر چهار گروه در جدول .

)1(جدول 
پاسخ
گروه

تعداد 
کل

پاسخ
شدید

)تعداد(
متوسط 

)تعداد(
خفیف

)تعداد(
A10640
B10 ---62
C10550
D10262

E20 ----1010و Fمجموعه
هـر دارو، بـا   مقایسه پاسخ بافتی درماتیت تماسی به

کاي و ضریب مجذور گروه شاهد با استفاده از آزمون 
نشـان داده  5و 4و 3و 2هـاي  در جدول% 98اطمینان 

. شده است
Aبابونه گروه 

یپاسخ ضد آماسموجب بابونه به طور قابل توجهی 
شـدید پاسـخ  % 7/66به طـوري کـه   ). p=02/0(دیگرد

الت بـدون  حـا پاسخ متوسط را نشان داد ولـیکن % 3/33
شـدید پاسخ نداشت در حالیکه در گـروه شـاهد پاسـخ    

.بود% 50هر یک خفیفو پاسخ متوسط و دیده شد 
Aبابونه گروه ) 2(جدول 

گروه
پاسخ

شاهدبابونه
درصدتعداددرصدتعداد

--- 67/660شدید
33/331050متوسط
001050خفیف
pX2=7/3= 02/0نتیجه
df = 2
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حناBگروه ) 3(جدول 
گروه
پاسخ

شاهدحنا
درصدتعداددرصدتعداد

0000شدید
67/851050متوسط
23/141050خفیف
P=0.27X2=1.63نتیجه

df = 2

حناBگروه 
ــدول   ــام ج ــه ارق ــه ب ــا توج ــا p=27/0و) 3(ب ــخحن پاس

قابل توجهی نداشته است و نسبت به گـروه  یآماسضد
.دهدتفاوت چندانی نشان نمیشاهد 
سدرcگروه 4جدول 

گروه
پاسخ

شاهدسدر
درصدتعداددرصدتعداد

55000شدید
5501050متوسط
001050خفیف
pX2=7= 03/0نتیجه

df = 2

1 Contact Dermatitis

سدرCگروه 
گـردد  آماسی مـی ضدپاسخ موجب به طور نسبی سدر 

)03/0=p (   50ر یـک  در هـ شـدید  به طوري کـه پاسـخ
درصد و بدون پاسخ صفر است در گروه شـاهد پاسـخ   

%50هر یـک  خفیفو پاسخ متوسط و دیده نشد شدید
. است

صبر زرد: Dگروه )5(جدول 
شاهدصبر زرد

درصدتعداددرصدتعداد
15/1200شدید

6751050متوسط
15/121050خفیف
pX2=2/2=35/0نتیجه

df= 2

صبر زرد Dگروه 
و % 5/12شـدید ی سـ آماضددر گروه صبر زرد پاسـخ  

کـه  ) p=35/0(بوده اسـت % 5/12خفیفو % 75متوسط 
. بودنسب به گروه شاهد با ارزش ن

)6(جدول 
C.Dشرکت در تغییرات پاتولوژي در برخی خواص موجود در گیاهترکیب شیمیاییگیاه

بابونه
(Camomile)

برگرداندن چربیهاي اپیدرم به عنوان ماده مهم شرکت در متابولیسم چربیهافالونوئیدها
در حفظ فونکسیون اپیدرم

یهاي اپیدرم به عنوان ماده مهم برگرداندن چربشرکت در متابولیسم چربیهااینوزیتول
در حفظ فونکسیون اپیدرم

Chamazuleneکاهش روند التهاب، کمک به ضد التهاب، کمک به ترمیم زخمWound healing

و لینولئیک (اسیدهاي چرب 
کمک به فونکسیون الیه شاخی در حفظ آبکمک به ترمیم زخم)اولئیک

سدر
(Cedar)

رد مویرگها و کاهش بهبود عملکفالونوئیدها
نشت سلولها از عروق

و بهبود ) V.D)Vaso dilationکاهش 
اسپونژیوز و ادم

و بهبود اسپونژیوز و ادمV.Dکاهش قابضهاتانن
Comphenکاهش روند التهابضد التهاب

حنا
(Henna)

و بهبود اسپونژیوز و ادمV.Dکاهش قابضالوسون

يغشاو بهبود اسپونژیوز و ادم، ایجاد V.Dکاهش اد آلبومینقابض، داراي اثر انعقتانن
وي پوست با انعقاد آلبومینمحافظ ر

صبر زرد
(Aloe Vera)

Vit Aهاتسریع در ترمیم بافتکمک به ترمیم زخم
Vit Bهاتسریع در ترمیم بافتکمک به ترمیم زخم

Vit C
کمک به سنتز کالژن و تشکیل ماده 

هاع در ترمیم بافتتسریايزمینه

ساکاریدها و پلی
Modulation effectهاگلیکوپروتئین

هاي مهار کننده و شرکت در تعدیل سیستم
تحریک کننده و ضدالتهاب

کمک به برگرداندن قدرت نگهداري آب و .داراي قدرت نگهداري آب هستندامینواسیدها
.پیشگیري و درمان خشکی و ترك خوردن پوست
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شناسی نشان داد که از چهار هاي آسیبمجموع یافته
ســدر %) 7/66(داروي گیــاهی فــوق بــه ترتیــب بابونــه 

در کـاهش  ) صفر درصد(و حنا%) 5/12(صبر زرد%) 50(
در =02/0pبـا  . موثر بوده اندDNCBپاسخ آماسی به 

آماري در مقایسه با سـایر  دار معنیاختالف مورد بابونه 
.و مؤید اثرات مثبت آن استداروها وجود داشت 

بحث 
سـدر،  -چهار گیاه دارویی بابونهیبا تهیه عصاره الکل

سـوري کــه بــا  حنـا، صــبر زرد و تجـویز آن بــر مــوش  
DNCBچار دC.D7که پس از مشاهده شد ،شده بود

عالئـم بـالینی بـه صـورت     هاروز استفاده بعضی از دارو
از بـین  منجـر بـه   م و در بعضـی مـوارد   دکاهش اریتم، ا

یافتـه هـاي   همچنـین  . اروزیـون شـد  رفتن کامل آنها و 
فوق گیاه چهار شناسی بدرجات متفاوت در مورد آسیب

کـاهش  یرات شامل این تغی. رفتبه سمت بهبودي پیش
بود که بـا  ها و کاهش ضایعات عروقیارتشاح لنفوسیت

در حالیکه که گروه شاهد .]6[مطابقت داردمنابع قبلی 
نشـان  تغییر قابل تـوجهی  کدر نماي ظاهري و پاتولوژی

ایـن گیاهـان دیـده شـد     هاین اثرات گرچه با همـ . نداد
داري بیشتر از سـه گیـاه   ولیکن تاثیر بابونه به طور معنی

گرچه مـولفین معتقدنـد کـه صـبر     . )p=02/0(دیگر بود
ساکاریدهایی که ها و پلیوپروتئینکیلزرد بعلت داشتن گ

م ایمنی اثر ضد التهابی کلی تیسستعدیل کننده به عنوان 
رکیـب بـراي ایـن    ترین تبه،]7[دارداروزیون در ترمیم 

بنظر این پژوهش ايهبیماري است ولیکن مغایر با یافته
رسد دلیل این اختالف استفاده از برگ صـبر زرد در  می

بوده اسـت زیـرا خـواص ضـد درمـاتیتی      حاضر مطالعه 
گـل  (گل و حتی فصل برداشـت گـل   ،ریشه،ساقه، برگ

و ]8[ایـن گیـاه تفـاوت دارد   ) گـل تابسـتانی  –زمستانی 
ن اختالف در نتـایج در ایـن مسـئله نهفتـه باشـد      شاید ای

ولیکن مکانیسم کامل تاثیر این گیاهان بر بهبود ضـایعات  
C.D  ترکیبــات ایــن 6جــدول .بـراي مــا نــامعلوم اسـت

هاي احتمالی شرکت در گیاهان و خواص آنها و مکانیسم
ــاتولوژي در  ــرات پ ــدCDتغیی ــان میده . ]9،6،5[را نش

مطالعه باشد یافت این مشابه گرچه مطالعه اي که دقیقاً

1دنیس پـی نشد، و لیکن در کارآزمایی بالینی که توسط

بیمـار زن بـالغ در   30بر روي2003و همکاران در سال 
شیکاگو انجام شده است، در درمان پوست خشک ناشـی  
از تماس هاي شغلی در یک دست بیمار ازدستکش هـاي  

سـه  یر مقاا استفاده شده است، که درآغشته به ژل آلوو
با دست دیگـر او کـه از دسـتکش اسـتفاده نشـده بـود       

هـر چنـد کـه در    ]10[بهبودي چشمگیري را نشـان داد 
بهبودي ضایعات با گیاه آلوورا نسـبت بـه   ،حاضرمطالعه

. بابونه کمتر بود
اسیدهاي چـرب  ،بابونه بعلت دارا بودن فالونوئیدها

م اثرات مکانیس4حداقل با chamazuleneنوزیتول و یو ا
ــی  ــال م ــود را اعم ــاتیتی خ ــد درم ــد ض ــاهش –1کن ک

هـاي  چربـی تـرمیم  -2سلولیح رتشاتاسیون و اودیالواز
نکسـیون اپیـدرم   فواپیدرم به عنوان ماده مهم در حفظ 

اروزیــون کــاهش رونــد التهــاب و کمــک بــه بهبــود -3
از آنجـا  . کسیون الیه شاخی در حفظ آبنکمک به فو-4

ه بـر روي خـواص درمـانی ایـن گیـاه      که مطالعات مشاب
یافت نشد، لذا مقایسه با کتب مرجـع صـورت پـذیرفت   

]11،6[ .
حنــا، صــبر زرد نیــز هــر یــک داراي مــواد ، تــه ســدرلبا

ـ توانمیکه هستند شیمیایی خاصی  در د نقـش مـؤثري   ن
حاضر د ولیکن در مطالعهنداشته باشCDکنترل ضایعات

ز تاثیر بابونه نسبت اثرات بالینی و آسیب شناسی ناشی ا
.به سه گیاه دیگر بیشتر بود

ا یـک مطالعـه   صـرف حاضر مطالعه با توجه به این که 
تفـاوت هـاي بافـت    بدلیل اوال ، مقدماتی و تجربی است

شناسی و ایمنولـوژي پوسـت گـوش مـوش سـوري بـا       
کم بودن تعداد نمونه ها شـاید نتـوان   بدلیل ، ثانیا انسان

قیق به انسـان تعمـیم داد، بـا    نتایج آن را بطور کامل و د
این حال این مطالعه می توانـد راهگشـاي منطقـی تـر و     
. عملی تري نسبت به تجویز این گیاهان در انسان باشـد 

به شباهت یافته هـاي بـالینی و آسـیب    توجه هر چند با 
در انسان و موش و شباهت پاسخ ضـایعات  C.Dشناسی 

C.D    نتـایج  ، به کورتیکـو اسـتروئید در انسـان و مـوش

1 Dennis-P
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منطقی بطور می توان را در موش فوقنگیاهاپاسخ به 
. به انسان تعمیم داد

توشیمی گیاهان فـوق و  یبهرحال با عطف به ارتباط ف
به چنـد  CDهاي دخیل در کنترل ضایعات نقش مکانیسم

. توان دست یافتهم میمنتیجه 

نتیجه گیري 
یک تهیه شود که استخراج وبر خالف آنچه تصور می-1

یـک بیمـاري   معالجه یا چند ماده  موثر از یک گیاه براي 
رسد این تصور درست نباشد بنظر میکافی است خاص 

زیرا مجموعه ترکیبات شیمیایی موجود در یک گیـاه در  
یک هماهنگی و همگامی طبیعی و منطقـی بـا هـم بهتـر     

تواند در درمان بیماري موثر افتـد و لـذا بایـد کـل     می
.از آنمستخرجه نه موادد وشتجویز گیاه 

هــاي مختلــف مکانیســمC.Dبــدلیل اینکــه در بــروز -2
سد شاید تجویز مخلـوطی از هـر   دخالت دارد بنظر می

از تجویز هر یک بـه تنهـایی باشـد    موثر تر از چهار گیاه 
.هر چند که این فرضیه مستلزم تحقیقات بعدي است

تقدیر و تشکر 
شـگاه آزاد اسـالمی   این طرح تحقیقاتی بـا بودجـه دان  -

کـه در  همکـارانی  واحد مشهد انجام شده است از کلیـه  
ــاري    ــمیمانه همک ــگاه ص ــن دانش ــی ای ــت پژوهش معاون

.اند سپاسگزارمنموده
از همکار ارجمند جناب آقاي دکتر فرهاد اخوین که از -

م کمـال  یفراوان بردنظرات عالمانه و سودمندشان بهره
.تشکر را دارم

نمائیهاي سرکار خانم دکتر منور افضل از زحمات و راه-
آقایی کـه در انجـام امـور آمـاري همکـاري فرمودنـد       

. سپاسگزارم
از آقــاي دکتــر امیــر محمــدپور کــه در تهیــه کرمهــا -

.زحمت فراوان کشیدند سپاسگزارم
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