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چکیده فارسی
عنوان :بررسی اثربخشی شربت عصاره آبی بارهنگ در مقایسه با ستیریزین در درمان کهیر حاد
مقدمه :کهیر یکی از بیماریهای شایع پوستی است که کیفیت زندگی بیماران را تا حد زیاادی تتات تااثیر قارار
میدهد .این بیماری با عالمئمی وون اایاا اریتماتو ااار دار ادمااتو ااود متد دشاونده مشاخ
میشوند .با توجه به قوع افزایش حساسیت در این بیماری مهار دگرانوالسایون سالواهای ماسات ساآ آزاد
شدن هیستامین متور درمانی این بیماری قرار گرفته است .با اینکه تادادی از دار ها مانند ستیریزین در جهات
کنترل عالمئم سااته شدهاند ای وندان مورد راایت بیماران نیستند از طرف دیگار دارای عاوارد دار یای
میباشند .در نتیجه ساات جایگزینهای دار یی ار ری به نظر میرسد.
هدف :هدف از مطاااه حاار بررسی اثر بخشی یکی از فرآ ردههای طب سنتی ایران به نام شربت بارهناگ در
مقایسه با ستیریزین در درمان کهیر حاد میباشد.
روش کار :در این مطاااه بااینی تصادفی شده د سوکور  84بیمار مبتال به کهیر حاد که به بیمارساتانهای رازی
شهدای تجریش طی سال  2931مراجاه کرده بودند مورد بررسی قارار گرفتناد .شارکت کننادگان باه صاور
تصادفی به د گر ه تقسیم می شدند .یک گر ه شربت بارهنگ گر ه دیگر شاربت ساتیریزین را باه مقادار 5
سیسی د بار در ر ز طی مد  28ر ز دریافت می کردند .از بیماران اواسته شده بود تا تاداد ااایااتی کاه
طی ر ز تجربه کردهاند را به همراه عوارد دار یی احتماای میزان راایت از درمان ثبت نمایناد .در نهایات
اطالعا بدست آمده تتت نرم افزار  SPSSرژن  28مورد آناایز آماری قارار گرفات جهات بررسایهای
مقایسهای بین د گر ه مورد مطاااه نیز از نرم افزار  independent sample t-testاستفاده گردید.
نتیجهگیری :در نتایج کارآزمایی بااینی د گر ه با توجه به اینکه بیماران از نظر سن جنس تفا

مانااداری

نداشتند میزان بهبودی کلی در د گر ه تقریبا یکسان بود ای در گر ه بارهنگ سرعت بهبودی میاناه تااداد
اایاا

میزان اار

میزان راایتمندی بهتر بود بیماران گر ه بارهنگ عارااهای را ثبات ننمودناد .از

آنجا که دار ی ستیریزین دارای عوارد جانبی میباشد ای شربت بارهنگ دارای عوارد جاانبی مشخصای
نمیباشد همچنین از طرفی از آن جا که مصرف د دار تاثیر تقریبا یکسانی در بهبود بیماری اعمال کردهاناد
به نظرمیرسد که شربت گیاه بارهنگ بتواند جایگزین مناسبی برای آنتی هیستامینها در درمان اایاا کهیاری
باشد.
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بحث :شربت عصاره آبی بارهنگ سرشار از ترکیبا مختلفی همچون اسیدآمینههای با اثرا آنتیهیساتامینیک
سرین آالنین آسپارتیک اسید گلیسین است که بیانگر پاسخدهی مناسب درمانی بیماران مبتال به کهیر حاد در
مقایسه با گر ه بیماران دریافتکننده ستیریزین میباشد .همچنین دارای فال نومئیدی به نام اوتئاواین اسات کاه
اثرا آنتیاکسیداتیو ادااتهابی آن به اثبا رسیده است شربت سااته شده بر اساس جاود آن اساتاندارد
گردید.
کلمات کلیدی :بارهنگ طب سنتی ایران کهیر آنتیهیستامین.
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Abstract
Title: Comparison Of The Efficacy Of Plantago Syrup With Cetirizine In The Treatment Of
Acute Urticaria
Background: Urticaria, as one of the prevalent skin disorders affecting patients’ quality of
life to a great degree, is characterized with pruritic erythematous and edematous self-limited
lesions. Regarding the hypersensitivity nature of this disorder, suppression of mast cell
degranulation and anti histamine release constitutes the core of current therapeutic guidelines.
Although some drugs such as cetirizine are made to control the symptoms, but they are not
satisfactory for the patients. In the other hand they have side effects. So producing
substitutions seems to be necessary.
Target: The aim of this study is to investigate the effects of one of the products of Iranian
traditional medicine named plantago syrup in comparison of cetirizine in the treatment of
acute urticaria.
Materials and Methods: In this double-blind randomized clinical trial, 48 patients with acute
urticaria, referred to Razi and Shohadaye Tajrish hospitals, Tehran, Iran, were followed up
during the year 2013. Participants were randomly divided into two groups, each being treated
with either plantago syrup or cetirizine 5cc twice daily within 14 days. They were required to
record the number of lesions experiencing each day and were ultimately asked about any
probable side effects during treatment and satisfaction regarding the therapy. Finally data
were analyzed with SPSS software (version 14.0). The independent sample t-test was
employed for comparison of the groups.
Conclusion: The results of this trial showed that although the patients in two groups did not
have any significant difference in age and sex and in addition the rate of the treatment in two
groups were equal, but in the case group there was a apparent decrease in duration of therapy,
mean number of the lesions and and pruiritic amount and patient satisfactory was more than
the other group and patients did not record any side effects in their question papers. Because
Cetirizine has side effects, but plantago syrup does not have any definite side effect and also
because the consumption of drugs have approximately equal effect in the treatment, the
plantago syrup seems to be a well substitution for antihistamines in the treatment of urticaria.
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Discussion: The plantago aqueous extract has many combinations such as amino acids with
antihistaminic effect like Serine, Alanine, Glycine and Aspartic acid which explains the
therapeutic effect of the syrup. In addition being a flavonoid named Luteolin in the extract
was important. It has anti-inflammatory and anti-oxidative effects and our syrup was
standardized with this material.
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