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  9511سوم فروردین  ی /هفته365 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 15/5/5933تاریخ چاپ:  53/51/5931تاریخ پذیرش:  51/55/5931تاریخ دریافت: 

  
 جلدی بهبود لیشمانیوز روند بر ای گلوکانتیم داخل ضایعه موضعی به آلرژیک واکنش تأثیر

 
 3، یحیی شاهرخی1، رضا مرتضایی2بیتا کیافر ،2مشایخی قویونلووحید ، 1سمن افخمی اردکانی

 
 

چکیده

مطالعه، بررسی هدف از اجرای این  .گردد می آلرژیک موضعی بروز واکنش به منجر جلدی،گاهی لیشمانیوز در درمان گلوکانتیم ای ضایعه داخل یا سیستمیک تزریق مقدمه:

 .بود جلدی لیشمانیوز به گلوکانتیم در روند بهبود بیماریتأثیر واکنش آلرژیک موضعی 

 5911که در درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا )ع( از تاریخ اسفند  جلدی لشمانیوز ی بیماران مبتال به های پرونده نگر، داده ی مقطعی گذشته در یک مطالعه ها: روش

نشان داده بودند، به  موضعی آلرژیک تمام مواردی که به گلوکانتیم واکنش گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. قرار گلوکانتیم با موضعی درمان تحت 5913 اسفند تا
های  بیماران در دوره .شدند انتخاب شاهد گروه عنوان به ندادند، نشان درمان به آلرژیک واکنش هیچ گونه که جلدی لیشمانیوز از مواردی همچنین، و عنوان گروه مورد

 گیری بعدی از نظر میزان بهبودی بعد از تزریق گلوکانتیم مورد ارزیابی قرار گرفتند. پی

 عدد 66/3 ± 51/1گروه شاهد  بیماران در و 11/7 ± 67/9 گلوکانتیم آلرژیک به بیماران در یابی به بهبودی کامل مورد نیاز جهت دست تزریق تعداد میانگین ها: یافته

گلوکانتیم،  به ودی کامل در بیماران دارای واکنش آلرژیک موضعیرسیدن به بهب زمان مدت. (P=  001/0شد ) مشاهده داری معنی آماری تفاوت گروه دو این بین و بود
 تر بود. کوتاه داری از نظر آماری، به طور غیر معنی

 ک،یآلرژ ریغ مارانیبا ب سهیکامل در مقا یبه بهبود یابی تا دست دهند، یرا بروز م میبه گلوکانت یموضع کیکه واکنش آلرژ یمارانینشان داد ب مطالعه نیا گیری: نتیجه

 دارند. یکمتر قیبه تعداد تزر ازین

 کیواکنش آلرژ؛ یجلد وزیشمانیل ؛میگلوکانت واژگان کلیدی:

 
 ای گلوکانتیم داخل ضایعه موضعی به آلرژیک واکنش تأثیر .ییحی ی، شاهرخرضا یی، مرتضاتایب افری، کدیوح ونلویقو یخی، مشاسمن یاردکان یافخم ارجاع:

 71-77(: 179) 91؛ 5933مجله دانشکده پزشکی اصفهان . جلدی بهبود لیشمانیوز روند بر

 

 مقدمه

درماانیارایخا او انتخااییداروهاایهایپنجظرفیتی،موانآنتی

درمااناغلا ای،ضااعه داخا درمان.شوندمیمحسوبلیشمانیوز

ی محدودپوستیییمارییرایانتخایی دنبا تزرعا للوااانتی است.

وورمارعات ،هایآلرژعکماننادموانپنجظرفیتی(،واانش)عکآنتی

یتزرع همراهیاتهوع،سرلیج وضاعهاتلساتردهمح درخارش

(.1-3)اهیریوعاوزعکو ،ممکناستیروزاند

درمانامکیعنوانتواندی میاعمنی،اعنچنینیسیست تحرعک

اعمناوتراپیاستاندارد،مدنظرقرارلیرد؛ی طوریاا درمانهمراهیا

درماانعاکعناوانی (DPCPموضهی)عاسیکلوپروپنوندعفنی یا

وعروساای،یاعااهااااهش لساااتزلیاا اراعااوتراپییاارایامکاای

دراوداااندرصاد5ایماوداعمیارماز(وعااستفاده4)اراعوتراپی

ییماریمولوسکومانتاژعوزوم،یاعاهافازاعشیرایاراعوتراپیتحت

.(5هاشد)تحرعکاعمنیموضهیآن

اعمنایپاسا یرانگیختنمطالهاتحاایازآناستا نتاعجاعن

رااساتاندارددرمااناثریخشایتوانادمیموضهی،عوام ازاستفادهیا

درماانیمسات  یارایروشعاکعناوانیا خاودعاودهدافزاعش

پاسا درماانی،عام عکالرینایراعن،.هایمختلفعم اندییماری

ممکاناناد،تحرعاکآلرژعکهایواانشطرع ازراموضهیاعمنی

 .(4-5)یگذاردتأثیراستاندارددرمانی پاس یراست

 پژوهشیمقاله 
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رسدآندست ازییمارانمبتالی لیشمانیوز لادیاا ی نظرمی

دهناد،ممکانتزرع موضهیللواانتی واانشآلرژعکنشاانمایی 

ییشاتریدرماانی اغل وتریداشت یاشندیهبودیسرععاستروند

ازانجاماعنمطاله ،ارزعاییرونادپاسا یا هدف.نیازنداشت یاشند

درمانی دنبا تزرع موضاهیدارویللوااانتی وهمیناین،م ادار

ودیاام اعاندسات ازییمااراندرم اعسا یاادارویمصرفیتایهب

لروهشاهدیود.



 ها روش

مراازدرنگاری صاورتم طهایلذشات 1333اعنمطاله درسا 

ییماارانتماام.شدانجاممشهدپزشکیعلومدانشگاهسالکتح ی ات

درمانگااهلیشامانیوزدر1394-93هاایسا یینا  لدیلیشمانیوز

تحات(ع)رضاامامییمارستان مگلاومینموضاهیدرماانمشاهد یاا

اااملییدارایپرونادهقارارلرفتا یودنادو(للوااانتی )موانآنتی

تلفنیلیریپییرایآندست ازییمارانیا .یودند،واردمطاله شدند

ییماریا یهاد51یالی .شدندخارجمطاله نبودند،ازدسترسدر

تی تزرع یدچارواانشآلرژعاکموضاهیازدرمانداروعییاللواان

یآنااانااماا یااود،یاا صااورتسرشااماری،شاادهیودناادوپرونااده

ییماار111لیریوتحتعنوانلروهمورد،واردمطاله شادند.نمون 

هااییا تهاداددویرایارنمونا -للوااانتی یدونآلرژیموضهییا 

لاروهشااهد،ساده،یا عناوانتصادفیلیریی صورتنمون -مورد

چا سیریالینیوتغییراتضاعهاتیاراسااسآن.واردمطاله شدند

یییمارانقیدنمودهیود،تهیینواستخراجشد.درمانگردرپرونده

پوساتی،یضااعه یاروززمان نس،سن،ی هایمریوطایتدا،داده

تظااهراتوآلرژعاکوااانشاعجاادازقبا تزرع تهدادضاعه ،مح 

هایسپس،داده.شداستخراجییمارانیپروندهآلرژعکازواانشیالینی

یییماریشام شروعضاعهاتونیزاتمامدورهیالینییدورهی مریوط

ییماری،یراساسزماانثباتیهباودیااما توسا درماانگرواعاالم

یییمااارانیدرمااان،یااراساااسمسااتنداتمو ااوددرپروناادهخاتماا 

یاارایاطمیناانازعاادمعااودضاااعهات،لردعااد.همینااین،آوری ماع

 صورتلرفت.ییمارانیاتلفنیلیریپی

یارایمتغیرهاایانحرافومیانگین یارایفراوانایوامایمهیاار

دادهیودنطبیهیآزماعشازپس.شدلزارشایفیمتغیرهای هاا،توزعع

tعااMann-Whitneyهاایآزماوناز،Lillieforsآزمونازاستفادهیا

تحلیا وتجزع یرای2χآزمونوازامیهایدادهتحلی وتجزع یرای

SPSSافازارازنارممطالها ،اعاندر.شداستفادهاسمیایفیمتغیرهای

و(version 21, IBM Corporation, Armonk, NY)21ینساخ 

STATISTICA 151/1همیناین،.شاداساتفاده11ینسخ>P یا

.شدلرفت نظردریداریمهنسطحعنوان

رایآلاهانا ناما رضاعتفرممطاله اعندرحاضرییمارانتمام

.نبودشناساعیقای ییماراننامیاها،دادههیچعکازوتکمی اردند



 ها افتهی

غیاری للوااانتی )ماورد(وآلرژعکهایلروهدرییمارانسنیمیانگین

ساا 21/23±55/11و25/31±11/15ترتیا )شااهد(یا آلرژعک

ازنظرسنو اودداشاتلروهدویینداریمهنیآماریاختالفویود

(111/1=P.)3/35ییمااراندرصاد1/44وموردییمارانلروهدرصد

آمااریاخاتالف نسایت،توزعاعنظارازویودنادماذارلروهشااهد

(.P=425/1)نشدمشاهدهلروهدویینداریمهنی

ترتی للواانتی ی آلرژعکییماراندرضاعه مح ترعنشاعع ی 

ساارو(درصااد2/24)دساات،(درصااد1/35)فوقااانیاناادامشااام 

هاایآلرژعاک،محا غیارییماراندرا حالیدریود؛(درصد3/13)

(درصاد1/23)فوقانیاندام،(درصد3/45)سرشاععی ترتی شام 

آمااریضااعه ،اخاتالفمحا نظاراز.درصد(یاود4/12)ودست

(P=113/1)داشاتو اودماوردوشااهدلروهدویینداریمهنی

(.1)شک 
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مااوردیاا ترتیاا لااروهلیشاامانیوزدریااالینیتظاااهرتاارعنشاااعع

پااپولونودو و(درصاد1/31)زخمیپالک،(درصد5/31)ندولوپالک

،(درصاد1/43)نادولوپالکشاهدی ترتیا لروهدرو(درصد4/21)

تفااوت.یاود(درصد1/19)پاپولونودو و(درصد1/24)زخمیپالک

 .(P=395/1)نبوددارمهنیآمارینظرازلروهدویین

زماانتااضااعه یروززمانازللواانتی ی آلرژعکییمارانیرای

اولین اعان.اشایدطاو مااه39/5±34/5میاانگیندرمان،درعافت

یاودمااه11/1±41/1یدونآلرژیی للواانتی ییمارانیرایمدت،

 .(P=123/1)لروه،مشاهدهنشددویینداریمهنیا تفاوتآماری

لیاریپایی لسا وللوااانتی تزرعا اولینیینزمانمیانگین

حالیدریود؛روز15/51±51/49للواانتی ی آلرژعکییمارانیرای

شاهد،ییماراندرا  ویاودروز14/111±22/13مادتاعانلروه

 (.P=129/1)و ودداشتداریمهنیآماریتفاوتلروهدویین

یهباودییا رسایدنتااتزرع اولینازمیانگینزمانسپریشده

±55/53یرایلروهشاهدو51/92±39/15لروهمورد،یرایاام 

لروهدواعنیینداریمهنیتفاوتآماری،نظرازویودروز19/111

 .(P=111/1نداشت)و ود

یهباودیدرصاد51حاداق یا رسیدنتاتزرع زماناولینمیانگین

غیارییمااراندرو55/53±55/23للوااانتی ،ی آلرژعکییمارانیرای

آماارینظارازلاروه،دواعانیینویودروز43/34±15/13آلرژعک

 (.P=112/1)شدمشاهدهداریمهنیاختالف

عاییی یهبودیااما موردنیاز هتدستتزرع تهدادمیانگین

لاروهییمااراندرو54/1±51/3للوااانتی آلرژعکیا ییماراندر

آمااریتفااوتلاروه،دواعانیاینویاودعدد55/3±14/5شاهد

(.P=112/1)شدمشاهدهداریمهنی

عاایییا حاداق  هاتدساتماوردنیاازتزرعا تهادادمیانگین

و31/5±53/3للوااانتی ،یا آلرژعکییماراندرصدیهبودییرای51

نظار،تفااوتازاعنویودعدد19/3±13/4غیرآلرژعکییمارانیرای

.(P=121/1نداشت)و ودلروهدواعنیینداریمهنیآماری



 بحث

هایحاص ازاعنمطاله ،حاایازآناستا درییمارانمبتالیا داده

یاروزکعاآلرژوااانشلیشمانیوز لدیا ی دنبا تزرع للوااانتی ،

ااما ،ییهبودی یایعدستتاداروازینموردیها عتزرتهدادیود،ارده

Al-Mutairiیمطاله جعنتامطاله ،نعاجعنتایاهمسو.استیودهامتر

آنازیحااازیانوزومعانتااژمولوساکومعفوناتانتر درهمکارانو

می،یموضهیمنعاپاس کعتحرا است یوتراپعاارایانادازهی تواند

زیانهمکاارانوChoiن،عاایارعاالوه(.5)یاشادمؤثریماریینعادر

یمناعاپاس کعتحریروسعویها یزلی مبتالمارانییدرا افتندعدر

مورد لساتتهداد،یوتراپعارایاهمراهیامکدرمانعنوانی یموضه

یمنااعاپاساا کعااتحرن،عینااایرا(.4)دادااااهشرایوتراپعاااراازیاان

مای،یتصاادفاعایعمدصورتی ،یموضه ییهباودیا منجارتواناد

.شودمارانییترععسر

رسااننوعیواانشآسای ،4واانشازدعادحساسیتپوستینوع

ی Tهایا ازفها شدنسلو یاشدمیهایسیتوااعنالتهایییاواسط 

آعادی و ودمای(Th1عاT helper1)+T CD8هایخصوصسلو 

اعنترفارونلاماایاتولیدTh1(.ازطرفدعگر،درلشمانیا،پاس قوی1)

لارددونباودپاسا ترییماریمایمنجری یهبودسرعع12واعنترلواین

Th1 عااعجادپاسTh2(.5-3یاشاد)یاپیشارفتییمااریمارتب مای

تواننتیج لرفاتاا وااانشموضاهییا تزرعا داخا ینایراعن،می

یاشاد،ازعاادحساسایتمای4یللواانتی ا نوعیواانشنوعضاعه 

CD8هاای یا وعا هسالو Tهاییسلو سازتواندازطرع فها می

(Th1.منجری اعجادپاس اعمونولوژعکوتسرععدرمانییماریلردد)

امااشاد،موردوشاهددعادهلروهدویینهاعیتفاوت،سننظراز

ماوردهاایتزرع تهدادااهشروداعنتفاوتسنی،مسؤو احتما می

لاروهییماارانغیارچارااا نباشاد؛اام یهبودییرایرسیدنی نیاز

ییمارانآلرژعکیا للوااانتی یودنادوتراز وانآلرژعکی للواانتی ،

اماادراعانیاشد،تر،مؤثرتردرافراد واناعمنیپاس ا رودمیانتظار

تار، هاترسایدنیا یهباودیمطاله ،مشاهدهشدا اعنلروه وان

 دارند.ییشتریتزرع ی نیازاام ،

نگریاودنآناساتواعاناا محدودعتمه اعنمطاله ،لذشت 

ی زعیاتواانشآلرژعکموضهیاز مل شدتآنوتغییراتانادازه

یضاعهاتدر لساتدرمانی،ی صورت لس یا  لسا درپروناده

ییماراندردسترسنبودویرخیازییماراننیزی دلی عدمدسترسایو

 زدرمانازمطاله حذفشدند.لیرییهداامکانپی

سااعریرایدرمانییفرضی اعنآعنده،شوددرمطالهاتپیشنهادمی

پاسا اعاتروژنیاکال ااییم اعسا آزماعششود.همیناین،هاعفونت

ازتواندنشاندهدا اادامعاکدارو،میی طبیهیآلرژیاعمنیویروز

است.مؤثرترتسرععیهبودییمارینظراعندو،از



 گیری نتیجه

حاایازآناستا درییماارانمباتالمطاله هایحاص ازاعنداده

آلرژعاکوااانشی لیشمانیوز لدیا ی دنباا تزرعا للوااانتی ،

عاایییا یهباودیداروتادساتنیازموردهایتزرع یروزارد،تهداد

نیازیهباودیالزمیرایرسیدنی مدتزمانالرچ .یوداام ،امتر

غیارآلرژعاکلروهی نسبتروز(92)ی للواانتی آلرژعکلروهدر

آماارینظارازاماااعاناخاتالفامتریاود،روز(111ی للواانتی )

.دارنبودمهنی
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 تشکر و قدردانی

یاشادوتوسا مای311512یاادناما مطاله ،یرلرفت ازپاعاناعن

لرفات.قارارتأعیدموردمشهدپزشکیعلومدانشگاهاخالقیامیت 

دانشاگاهنوعسندلاناما تشکرراازمرازتح ی اتساالک لادی

ا درانجاماعنطرحهمکااریمشهدوییمارانلرامیپزشکیعلوم

یشخصاینوعساندهاهزعن یحاضر،ینماعند.مطاله داشتند،ایرازمی

.هیچلون حماعتمالیدرعافتنکردوانجامشد
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Abstract 

Background: Systemic or intralesional injection of Glucantime in treatment of cutaneous leishmaniasis, 

sometimes leads to a local allergic reaction. This study aimed to evaluate the effect of local allergic reaction to 

intralesional Glucantime on recovery course of cutaneous leishmaniasis. 

Methods: In a retrospective cross-sectional study, the data of patient records of cases with cutaneous 

leishmaniasis, who underwent local treatment with Glucantime in Imam Reza dermatology clinic, Mashhad, 

Iran, from March 2006 to March 2011, were evaluated. All cases that showed a localized allergic reaction to 

Glucantime were selected as the case group and the cases of cutaneous leishmaniasis without any allergic 

reaction to treatment were selected as control group. Patients were evaluated in subsequent follow-up periods for 

improvement after Glucantime injection. 

Findings: The mean number of injections needed for complete recovery was 6.54± 3.76 in patients with topical 

allergic reaction and 9.77 ± 5.14 in control group; there was a statistically significant difference between two 

groups (P = 0.002). The time to complete recovery in patients with topical allergic reaction to Glucantime was 

insignificantly shorter. 

Conclusion: This study showed that patients with local allergic reaction to Glucantime require fewer numbers of 

injections to achieve complete recovery than non-allergic patients. 

Keywords: Glucantime; Cutaneous leishmaniasis; Allergic reaction 
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