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  چكيده 

 از درماتيت ناشي از حشره پدروس به صورت يك مشكل بهداشتي در بسياري از مناطق شمالي ايران و برخي :زمينه و هدف
 خطي ناشي از پدروس روي مدل  درمان درماتيتهدف از انجام مطالعه بررسي اثر تريامسينولون بر. مناطق جنوبي مطرح است

  .حيواني  بوده است
) =۱۰N (تيمار گروه ۲ جهت مدل آزمايشگاهي به Cavia Porcellusخوكچه هندي جنس نر با نام علمي راس  ۲۰ :روش بررسي

 درصد نگهداري ۵۰و رطوبت  درجه ۲۵حيوانات دسترسي آزاد به آب و غذا داشتند و در دماي . شدندتقسيم ) =۱۰N (شاهدو 
 با تماس ، درماتيت خطي.سوسكهاي پدروس از شهرستان نكا صيد شده و سپس به دانشكده بهداشت منتقل شدند. شدند مي

 ۱/۰دوره درماني پماد تريامسينولون  .ايجاد شد و قراردادن آنها بر روي پوست خوكچه هندي و تحريك آنها سوسكهاي پدروس
 هفتم، ،پنجم ، سوم،سپس در روزهاي اول.  روز به صورت موضعي و بعد از تراشيدن موي خوكچه تجويز شد۱۴درصد به مدت 

پالسبو فاقد  در گروه شاهد از .بررسي گرديد  گروه شاهد و تيمار۲ مراحل بهبودي در ، يازدهم و چهاردهم بعد از تجويز دارو،نهم
  .الكل استفاده شد

 در حالي كه در ،گروه تيمار درمان شدندتمامي  نهم در پايان روز .بودگرم  ۷۰۰±۱۰هاي هندي  ميانگين وزني خوكچه :ها يافته
هيچ عارضه دارويي جدي نيز   آندر طول دوره درمان و يك ماه بعد از. )>۰۵/۰P (شد بهبودي حاصل  درصد۱۰فقط گروه شاهد 

  . مشاهده نشدي در بين خوكچه هابل توجهو قا
 ي خطي ناشي از پدروس در مدل حيواني اثرات قابل توجه درماتيتتريامسينولون در درماناين مطالعه نشان داد كه  :گيري نتيجه

  . استفاده نمود در مطالعات آيندهثر جهت ارزشيابي روي مدل انسانيؤتوان به عنوان يك داروي م دارد و از آن مي
  وس، تريامسينولون، خوكچه هنديدرماتيت خطي، پدر :ها يد واژهكل

  ۲۲/۹/۸۹ :      پذيرش مقاله۲۰/۹/۸۹ :     اصالحيه اول ۲۹/۴/۸۹ :وصول مقاله
  

  مقدمه
هاي فاقد پوشش  درماتيت پدروس بيشتر در قسمت

 اين .شود ها، صورت و گردن  ايجاد مي بدن نظير دست
دروس از راسته هاي پ عارضه به علت تحريك سوسك

سخت بالپوشان به صورت يك مشكل بهداشتي در 
  بسياري از مناطق شمالي ايران و برخي از مناطق جنوبي 

  
در فصل تابستان به علت استفاده از . )۱-۳(مطرح است 

افزايش تماس حشره با و هاي آستين كوتاه  لباس
هاي باز بدن اين بيماري بيشتر در اين فصل ديده  قسمت

  .شود مي
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 ۱۱سيد حسن موسي كاظمي      

 ۱۳۸۹زمستان / دوره پانزدهم/ تانمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردس

رغم تحقيقات انجام گرفته در زمينه درمان اين  علي
هاي درماني مؤثرتر   امكان دستيابي به روش،عارضه

هاي مداوم صحرايي و آزمايشگاهي بر  مستلزم بررسي
). ۴و ۵(هاي حيواني و سپس انساني است  روي مدل

ايجاد درماتيت پوستي در استانهاي گلستان، مازندران و 
 عبارتند باشد كه عوامل محيطي تواند به علت  ميگيالن 

، درجه حرارت مناسب، مزارع  رطوبت نسبي باال:از
 محيط مناسبي را ، اين عوامل... و  يونجه،گندم، برنج

 .)۴( كنند براي پرورش و نمو سوسك پدروس ايجاد مي
ش از ي با داشتن ب)Staphylinidae (دهينيليخانواده استاف

 سخت يها وادهن خاني از بزرگتريکي هزار گونه ۳۰
 گونه ۳۰ ، كه از اين تعداد. است)Coleoptera (بالپوشان

 كنند ايجاد عوارض پوستي، چشمي و درماتيت خطي مي
 حشره پدروس عالوه بر استانهاي شمالي در نواحي .)۶(

جنوبي استانهاي فارس، هرمزگان، بوشهر، سيستان و 
بلوچستان، خوزستان، چهارمحال و بختياري ديده 

ن نام دارد که بر يثره پدروس، پدرؤماده م). ۶(شود  مي
گونه . )۷ و۸( شود ياثر له شدن حشره از بدن آزاد م

 بوده و از Paederus fuscipesغالب در استان مازندران 
 يها يدمي اپ).۴(اين گونه در مطالعه ما استفاده شده است 

 از کشورها از جمله ياري در بسيت خطي از درماتيناش
، )۱۲( هي، ترک)۱۱( ، هند)۱۰(، عراق)۷( رانيا، )۹( يمالز

. گزارش شده است) ۱۴( سيرالئون  و)۱۳( ژاپن
 انتشار وسيعي در ة استافيلينيده دامنةهاي خانواد سوسك

اين حشره به عنوان  ).۱۵و۱۶( غرب و شرق آفريقا دارند
تواند   مفيد در طبيعت شناخته شده و ميةيك حشر

ها را كاهش  جمله سنجمعيت آفات مهم كشاورزي از 
جمعيت اين حشره در پايان فصول بارندگي و  ).۱۷( دهد

افزايش يافته و در فصول خشك  . el-Ninoةبعد از پديد
گرچه ميزان غلظت پدرين و ). ۱۷و۱۸( يابد كاهش مي

ثر ؤنيز مدت تماس با حشره در ميزان درماتيت پوستي م
قه و  حرارت و رطوبت منط اما نبايد از نقش درجه،است

 ماس حشره با بدن در ميزان ضايعه غافل شدنيز محل ت
 جهت بررسي عالئم عارضه، درماتيت خطي و سير ).۱۹(

 آزمايشات متعددي انجام پذيرفته است در اين ،باليني
هاي زنده از محلول سم حشره  آزمايشات عالوه بر نمونه

درماتيت خطي  ).۴( در اتانول نيز استفاده شده است
علت تماس حشره و نيز تحريك آن بر روي  به عمدتاً

انواع مختلف درماتيت ). ۲۰ و۲۱( شود پوست ايجاد مي
ا يتم يکول، پوسچول، اريوز خطي از قبيل،

 قرمز يترشحه، پاپولهاکولر ميعات وزيون، ضايگمانتاسيپ
 شوند  همراه با سوزش و خارش ديده ميچند كانوني

)۲۲(.  
س را به در استان مازندران مردم محلي پدرو

جهت بررسي  .شناسند هاي بند، دراكوال، تله گزي مي نام
 در هاي متعددي  آزمايشايجاد عارضهعالئم و سير 

 خوكچه هندي انجام شده است  وبر روي انسانگذشته 
 ماه در ۲ مطالعه باليني يك سويه كور به مدت .)۴(

شهرستان بهشهر بر روي مدل انساني نشان داد كه 
، صابون سينولونئوبتامتازون و كرم فلوداروهاي لوسيون 
توانند در بهبودي اين  مي) T.C.C(تري كلوكاربان 
در كشور ديگري  مطالعه باليني. )۲۳( عارضه مؤثر باشند

نولون مانند يسيرالئون با استفاده از تركيبات مشابه تريامس
و Triamcinolon acetonide) ( نولون استونيديتريامس

تريزين ي، س)Diflucortolone(لون داروهاي ديفلو كورتو
خوراكي ) Cetirizine hydrocholoride(هيدروكلرايد 

بر روي ) Ciprofloxacin(ين خوراكيسو سپرو فلوكسا
نظر به اين كه  ).۱۴( مدل انساني مقايسه شده است

 برنامه توسعه كشور است ضرورت ،سالمت جامعه محور
 طراحي كند كه مطالعات بنيادي دقيقي جهت ايجاب مي
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  ...بررسي اثر تريامسينولون      ۱۲

 ۱۳۸۹زمستان / دوره پانزدهم/ تاناه علوم پزشكي كردسمجله علمي دانشگ

هاي انجام   بررسي.هاي درماني صورت گيرد برنامه
هاي درمان درماتيت در استانهاي شمالي  گرفته در زمينه

كشور صرفاً در زمينه طب سنتي و يا استفاده از 
هاي  اين برنامه. كورتيكوئيدهاي ضدالتهابي بوده است

مدل حيواني و  تحقيقات بردرماني متأسفانه مبني بر 
نتيجه تحقيقات ر كشور نبوده و بيشتر سپس انساني د

 با .محققين در ساير نقاط دنيا استانجام گرفته ساير 
 Paederusتوجه به اهميت بيماري و پتانسيل بالقوه گونه 

fuscipes در ايجاد درماتيت خطي نواحي شمالي و 
 هاي پژوهش الزم است ،برخي از مناطق جنوبي كشور

ر مدل حيواني و در جهت درمان اين عارضه ب مناسب
 بر .هاي موجود در ايران انجام گيرد سپس انساني با گونه

 اثرات شناخت اين اساس اين پژوهش به منظور
ضدالتهابي و درماني تريامسينولون موضعي بر درمان 
درماتيت خطي ناشي از پدروس گونه غالب در مناطق 
شمالي ايران روي مدل حيواني خوكچه هندي انجام 

  .گرفت
  

  ررسي روش ب
 در مركز نگهداري حيوانات مطالعه تجربياين 

شكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي آزمايشگاهي دان
 جهت اين . انجام شد۱۳۸۸هران از ارديبهشت تا تير ماه ت

 .س نر استفاده شدجن خوكچه هندي ۲۰بررسي از 
 داراي Cavia porcellus خوکچه هندي نام علمي

هاي  و به علت تشابه پاسخباشد  پوستي شبيه به انسان مي
هاي مربوط  و تست) ۲۴( ايمني خوکچه هندي با انسان

هاي  تست) ۲۵(گيري توکسيسيتي دارويي  به اندازه
 از اين حيوان و مطالعات ايمنولوژيک) ۲۶( جلدي

 طبق شده انتخاب  حيوان آزمايشگاهي.شود استفاده مي

حيوانات  از استفاده و نگهداري راهنماي " پروتكل

 ۸۵-۲۳آمريكا شماره  سالمت ملي سسهؤمايشگاهي مآز
 قرار بررسيو مورد  شده با كتامين و زايالسين بيهوش

 ۶ در حدود  در اين مطالعهها  سن خوكچه).۲۷( گرفتند
گيري و   اندازهي حساسوتراز استفاده از ماه و وزنشان با

 ،در طول تحقيق .ثبت شد گرم ۷۱۰ تا ۶۹۰در حدود 
زاد به آب و غذا داشتند و در دماي حيوانات دسترسي آ

سيكل ،  درصد۵۰طوبت نسبي ر درجه سانتيگراد و ۲۵
 ساعت تاريكي نگهداري ۱۲ ساعت روشنايي و ۱۲نوري 

و ) n=۱۰(  گروه شاهدوها به د  خوكچه.شدند يم
 .به صورت كامالً تصادفي تقسيم شدند) n=۱۰(تيمار

 باهاي هندي   خوكچه،جهت رعايت اخالق در پژوهش
داروي كتامين به ميزان 

kg
ml ۶۰ و زايالسين 

kg
ml ۱۵ 

 از عدم التهاب قبل از استفاده از دارو. شدند بيهوش مي
هاي گروه شاهد و تيمار اطمينان حاصل  پوست خوكچه

 ،در گروه تيمار. سطح پشتي كامالً تراشيده شدو  گرديد
 به صورت روز  درصد دو بار در۱/۰تريامسينولون پماد 

  .موضعي تجويز شد
 .Pالتهاب درماتيت به علت تماس و تحريك حشره 

fuscipes بر روي پوست خوكچه هندي در گروه شاهد 
 پوست روي در التهاب  ايجاد.و تيمار ايجاد گرديد

 طور به و حشره تماس از پس بالفاصله هندي خوكچه
 لتيسمومترپ توسط ساعت  ۴ تا ساعت يك هر منظم

)UGO-BASILE 7140 Italy (شد ثبت و گيري  اندازه .
 برحسب  (پوست حجم افزايش درصد بصورت التهاب

 داده نشان اوليه پوست حجم با مقايسه در) ميكروليتر
 و دارويي درمان تحت گروههاي در التهابي پاسخ .شدند
) AUC( منحني زير سطح بصورت كنترل گروه
  .)۲۸( شد گيري اندازه
التهاب به صورت درصد افزايش حجم پوست در  

ناحيه پشتي خوكچه هندي در مقايسه با حجم پوست قبل 
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 ۱۳سيد حسن موسي كاظمي      

 ۱۳۸۹زمستان / دوره پانزدهم/ تانمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردس

و نيز  پاسخ ضدالتهابي دار.شره مقايسه شداز تماس با ح
 .گرديددو گروه تحت درمان شاهد و تيمار مقايسه  در

 فاقد A+Dدارو نماي مورد استفاده در اين مطالعه پماد 
 پماد تريامسينولون، حالل در الكل پايه .حالل الكل بود

بوده و در صورت استفاده باعث تداخل در انجام اين 
   .شد آزمون مي

، ۷، ۵، ۳، ۱دوره بررسي اثرات ضدالتهابي اين دارو 
 روز بعد از تجويز دارو بر روي خوكچه ۱۳ و ۱۱، ۹

هاي استخراج شده در نرم افزار  داده .بررسي شدهندي 
Spss11.5 مار توصيفي و آزمون استفاده از آ وارد و با

 سطح .ت دقيق فيشر تجزيه و تحليل شدمجذور كاي وتس
  . در نظر گرفته شد۰۵/۰ كمتر از ،دار معني

  
  ها يافته

   روز۳۰ و گروه شاهد در طول بررسيهاي هندي تحت  مقايسه بهبود ضايعات درماتيت خطي ناشي از پدروس در خوكچه: ۱جدول 
  تست آماري

X2  
  )N=۱۰( شاهد

       %                   N 
  )N=۱۰( درمان

        %  N                
  دوره درمان

   روز۱  ۰  ۰۰/۰  ۰  ۰۰/۰  -
۰۴۸/۰ P < ۰۰/۰  ۰  ۰۰/۱۰  ۱  ۳روز   
۰۴۰/۰ P < ۰۰/۰  ۰  ۰۰/۴۰  ۴  ۵روز   
۰۳۵/۰ P < ۰۰/۰  ۰  ۰۰/۵۰  ۵  ۷روز   
۰۱/۰ P < ۰۰/۰  ۰  ۰۰/۱۰۰  ۱۰  ۹روز   
۰۲/۰ P < ۰۰/۱۰  ۱  ۰۰/۱۰۰  ۱۰  ۱۱ روز   
۰۳/۰ P < ۰۰/۳۰  ۳  ۰۰/۱۰۰  ۱۰  ۱۳روز   
۰۴/۰ P <  ۰۰/۶۰  ۶  ۰۰/۱۰۰  ۱۰   روز۱۴بعد از   

  
ها در   روز بعد از شروع درمان خوكچه۳۰در طول 

هيچكدام از و گروه شاهد و تيمار بررسي شدند 
 ميانگين وزن .ها از مطالعه خارج نشدند خوكچه
ونه عارضه جانبي  هيچگ.بودگرم  ۷۰۰±۱۰ها  خوكچه

بنابراين نيازي به  تريامسينولون در اين مدت ديده نشد
كليوي يا هماتولوژي و عدم انجام آزمايشات كبدي، 

 روز در گروه ۳ ميزان بهبودي بعد از .تجويز دارو نبود
ميزان .  شاهد صفر درصد بود گروه درصد و در۱۰تيمار 

رصد در  د۵۰بهبودي تا پايان روز هفتم در گروه تيمار 
حالي كه تا پايان اين روز در گروه شاهد هيچ بهبودي 

دوره بهبودي تا پايان روز ). >۰۵/۰P(حاصل نشد 
 درصد بود در حالي كه در ۱۰۰سيزدهم در گروه تيمار 

پاسخ بهبودي  . درصد بود۴۰گروه شاهد ميزان بهبودي 

 ۶۰بعد از روز چهاردهم تا پايان مطالعه در گروه شاهد 
  ) .>۰۵/۰P( درصد بود ۱۰۰ گروه تيمار درصد و در

به را   نحوه انتقال حشره پدروس از محل صيد :۱شكل 
آزمايشگاه حشره شناسي دانشكده بهداشت نشان 

گياهان حاشيه و  اين حشره از زيستگاه طبيعي .دهد مي
دستكش و با احتياط پنس و با استفاده از صيد و رودخانه 

رون آنها پنبه اي مخصوص كه د هاي شيشه ويالبه 
  برگ تازه گياه و حشرات مرده وجود داشت،مرطوب

اي پالستيك بوده و روي   درب ظرف شيشه.منتقل شدند
  .هاي ريزي براي تنفس تعبيه شده بود آنها سوراخ
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   نحوه انتقال پدروس  به محيط آزمايشگاه:۱شكل 

با درماتيت پوستي خوكچه را نحوه درمان : ۲شكل 
از ايجاد ضايعه نشان  در روز سوم نولونداروي تريامسي

 همانطور كه  مشهود است ضايعه در حال درمان دهد يم
   .است

 

  
  نحوه درمان در روز سوم بعد از ايجاد ضايعه: ۲شكل 

  
  در حال درمان: ۳شكل 

  بعد از  بهبوديلدر حا را خوكچه هندي : ۳شكل  
گونه كه  همان. دهد نشان ميروز سوم ايجاد ضايعه 

حال بهبودي   درسوم روز ازگردد ضايعه  مشاهده مي
  .نسبي است

  
  بحث

 پاسخ بهبودي در گروه تحت درمان با مادر مطالعه 
مقايسه ضايعه اندازه گروه شاهد از نظر با تريامسينولون 

  گرچه ميزان اثر.داري را نشان داد اختالف معنيشد كه 
) وزسومين ر(بازديد   اول روزبخشي در اين مطالعه در

روز (  درصد بود ميزان بهبودي در روز سوم بازديد۱۰
تمام  .داد  درصد را نشان مي۵۰در گروه تيمار ) هفتم

ها تا پايان روز يازدهم در گروه تيمار بهبودي  خوكچه
كامل يافتند در حالي كه در گروه شاهد تا پايان همين 

  . درصد بهبودي يافتند۱۰روز تنها 
 مشابه فاده از تركيباتدر كشور سيرالئون با است

 نولون استونيدينولون مانند تريامسيتريامس
)Triamcinolon acetonide(  داراي  بيمار۱۴بر روي

بصورت خوراكي و درماتيت خطي ناشي از پدروس 
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 ۱۵سيد حسن موسي كاظمي      

 ۱۳۸۹زمستان / دوره پانزدهم/ تانمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردس

درصد  ۰۰۱/۰ داروهاي ديفلو كورتولون
)Diflucortolone ( نفر بصورت خوراكي، ۹روي 

) Cetirizine hydrocholoride(ستريزين هيدروكلرايد 
  نفر و سپرو فلوكسازين خوراكي۹خوراكي بر روي 

)Ciprofloxacin ( نفر در مدل انساني مقايسه ۹بر روي 
م از أاين بررسي نشان داد كه استفاده تو. شده است

 رفع اثر بيوتيك باعث استروئيدهاي موضعي و آنتي
هبودي و مانع از عفونت باكتريايي  بالتهابي و نهايتاً

  ).۱۴( شود مي
 اثرات ضد التهابي  ديگردر مطالعه مشابه

نولون و گليسرول بر روي مدل انساني با هم يتريامس
ثير تريامسينولون أمقايسه گرديد كه نشان داد كه ت

بسيار بيشتر از گليسرول در كاهش التهاب بوده  يداستون
   ).۳۰( است

 به ي سلوليبا عبور از غشاداروي تريامسينولون 
شود و  يتوپالسم متصل مي خود در سيها رندهيگ

ن يا. گردد ي ميرنده وارد هسته سلولي گ-کمپلکس دارو
 موجب DNA خاص از يکمپلکس با اتصال به نواح

 و به دنبال آن ساخت mRNA يسيک روند رونويتحر
ت مسئول اثرات ي که در نهاشود ي مييها ميآنز

 از تجمع يريها با جلوگئيدکواستريک کورتيستميس
توز، يه التهاب، مهار فاگوسي در ناحي التهابيها ولسل

 مسئول در التهاب و يها مي از آزاد شدن آنزيريجلوگ
 آن، ييايمي شيها  واسطهيمهار ساخت و آزاد ساز

  ).۲۹( کنند مي خود را اعمال ياثرات ضد التهاب
 كه ه است گزارش شدبرخي مطالعات در 

از پدرين  نسبت به هاي هندي به نحو چشمگيري خوكچه
هاي حاصل از  و جراحتهستند انسان آسيب پذيرتر 

هاي   حشره در الكل نيز شديدتر از جراحتسممحلول 
 ۵۰ها   در اين بررسي گرچه.هاي زنده بود حاصل از نمونه

هاي هندي به علت وسعت جراحت و  درصد خوكچه
 ليكن در مطالعه ما )۴( آلودگي ثانويه از پاي درآمدند

 مير به علت وسعت جراحت و هيچ مورد مرگ و
 طي مطالعات انجام گرفته . نشدهشاهدمآلودگي ثانويه 

  روز در بدن خوكچه باقي بود۲۰ها تا بيش از  قبلي زخم
ها ايجاد شده   درصد از زخم۴۰ در مطالعات ما نيز )۴(

ک ي ينيک مطالعه بالي .بعد از روز چهاردهم بهبود يافت
تست اوليه بر مدل ه کور به صورت مشابه و بدون يسو

 ماه در شهرستان بهشهر انجام شد که ۲حيواني به مدت 
، )تري كلوكاربان ( T.C.C دارو، صابون۳ يدرمان آثار
نولون با کپسول دارو نما يون بتامتازون، کرم فلوئوسيلوس
همه بيماران در اين مطالعه  .ديسه گرديمار مقاي ب۷۷در 

ز اول، روز رو(در آغاز و پايان درمان طي سه نوبت 
تحت ويزيت، پرسش و مشاهده  )پنجم و روز دوازدهم

باليني ضايعات قرار گرفتند و ميزان بهبودي در دو گروه 
از  ).۲۳( بهبودي كامل و شكست درمان مقايسه شد

 نفر ۱۷ نفر با دارونما، ۱۸ بيمار در اين مطالعه ۷۷مجموع 
 ۱۸  نفر با كرم فلوئوسينولون و۲۴با لوسيون بتامتازون، 

ميزان  . تحت درمان قرار گرفتندT.C.Cنفر با صابون 
سينولون در لوئوبهبودي كامل بيماران در گروه كرم ف

اين نتيجه براي گروه  .ويزيت سوم صد در صد بود
لوسيون بتامتازون هم صد در صد بود، اما براي گروه 

T.C.C ۸/۵۸ درصد ۳/۳۳ درصد و براي گروه دارونما 
داري بين   اختالف معني،ه بهشهربر اساس مطالع .بود

 با نولونهاي لوسيون بتامتازون و كرم فلوئوسي گروه
دارونما مشاهده شد اما اختالف ميزان بهبودي درگروه 

بر اساس مطالعه  .دار نبود  و دارونما معنيT.C.Cصابون 
 بر درماتيت نولونبهشهر، لوسيون بتا متازون و فلوئوسي

  .)۲۳( يي داشته استثير به سزاأناشي از پدروس ت
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  ...بررسي اثر تريامسينولون      ۱۶

 ۱۳۸۹زمستان / دوره پانزدهم/ تاناه علوم پزشكي كردسمجله علمي دانشگ

در مطالعات مشابه با تحقيق ما از داروهاي ضد 
استفاده . التهابي بر روي مدل حيواني استفاده شده است

، )Dexamethasone(دگزامتازون از داروهاي 
، مومتازون )triamcinolone(تريامسينولون 

)mometasone( بتامتازون ،)betamethasone(  جهت
ه در پوست سگ نشان داد كه درمان التهاب ايجاد شد

 از سه داروي Dexamethasoneاثرات  ضد التهاب 
داري   اختالف معني،ديگر بيشتر بوده ولي مقايسه آماري

  ).۳۱( را نشان نداد
  ضد نظر به اينكه در مطالعات گذشته از داروهاي

نولون يامسي، بتامتازون، و صابون ترنولونيفلوئوسالتهابي 
اي  دون در نظر گرفتن اخالق حرفهب) T.C.C(کلوکاربان 

گرفته  و بطور مستقيم روي انسان مورد ارزيابي قرار
در اين پژوهش ضمن رعايت اصول اخالقي از  ،است

پماد تريامسينولون جهت ارزيابي اثرات ضد التهابي بر 
  بر مدل حيوانيدرماتيت ناشي از تماس با حشره پدروس

 ين دارو بر روي به اثرات مطلوب انظر. استفاده گرديد
 نويسندگان اين مقاله با رعايت كامل ،مدل حيواني

مسائل اخالق در پژوهش در حال ارزيابي اثرات ضد 
بهترين راه  .باشند التهابي اين دارو بر روي مدل انساني مي
 افزايش سطح ،اجتناب از عارضه درماتيت خطي

 . پيشگيري از تماس با حشره است وهاي عمومي آگاهي
ها پيش از  ارهايي از جمله كنترل وسايل و لباسانجام ك

 در ،نه، خودداري از خاراندن محل عارضهبااستراحت ش
 جمعيت ساكن بين پيشگيري از بروز عارضه در  وكاهش

  .در منطقه بسيار مؤثر است
  
  گيري نتيجه

اين مطالعه نشان داد كه در گروه تيمار مبتال به 
 درماني خوب و درماتيت خطي، تريامسينولون با اثرات

گردد كه اين   لذا پيشنهاد مي،بهبودي كامل همراه است
دارو پس از كسب رضايت كتبي و رعايت اخالق 
پزشكي و در صورت عدم مغايرت با مصوبات شوراي 

هاي  پژوهشي مركز تحقيقات پزشكي كشور در مدل
  .انساني نيز بررسي گردد

  
  تشكر و قدرداني

له از خانم سيده سميه بدين وسيله نويسندگان اين مقا
نيكوكار، آرزو محمدي، مهرداد بادانگيز، محمد بادانگيز، 

به  و اسماعيل ابوالقاسمي ميررمضان نيكوكار، موسي فتحيان
يم و ئنما خاطر همكاري صميمانه شان تقدير و تشكر مي

همچنين از كاركنان بخش نگهداري حيوانات آزمايشگاهي 
داري از حيوانات دانشكده بهداشت كه در زمينه نگه

. يمئنما آزمايشگاهي با ما همكاري داشتند سپاسگذاري مي
اين مطالعه از حمايت مالي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

  .برخوردار بوده است
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