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مقاله اصلی

مقايسه اثر گلوكانتيم سيستميك بههمراه پنتوكسی فيلين با
گلوكانتيم سيستميك به تنهايی در درمان سالك جلدي
تاريخ دريافت -96/02/10 :تاريخ پذيرش96/04/10:

خالصه
ملکي1

مسعود
زري جاويدي1
وحيد مشايخي قويونلو2
يلدا ناهيدي*2
سيد مسعود دادخواه3
-1استاد بيماريهاي پوست ،مرکز تحقيقات سالک
جلدي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران.
 -2دانشيار بيماريهاي پوست  ،مرکز تحقيقات سالک
جلدي  ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران
 -3متخصص پوست ،مشهد ،ایران.

مقدمه

پنتوکسي فيلين با اثرات ایمونومودوليتوري و مهار  TNF- در گروهي از بيماريها موثر نشان داده

است .در پاتوژنز ليشمانيوز جلدي نيز سيتوکاین  TNF- موثر دانسته شده است .هدف مطالعه حاضر
نشان دادن افزایش تاثير درماني گلوکانتيم سيستميک وکاهش دوز درماني گلوکانتيم با استفاده از پنتوکسي
فيلين خوراکي ميباشد.
روش كار
در  15بيمار سالک جلدي (گروه  )1گلوکانتيم عضالني روزانه  20 mg/kgبهمدت  20روز و به  16بيمار
(گروه  )2گلوکانتيم عضالني روزانه ( 15mg/kgحداکثر  2آمپول) همراه با پنتوکسي فيلين روزانه
( 20mg/kgحداکثر  3قرص400ميليگرمي) به مدت  20روز تجویز گردید و ضایعات 40روز پس از
اتمام درمان ارزیابي شدند.
نتايج
تعداد  7نفر از بيماران گروه اول و  7نفر از بيماران گروه دوم بهبود صددرصد داشتند که تفاوت معنيداري
بين دو گروه وجود نداشت ( ،)p=0/87بهبود نسبي درهيچکدام از بيماران گروه اول مشاهده نشد ولي در 6
نفر از بيماران گروه دوم مشاهده شد واختالف قابل توجه بود ( .)p=0/008تعداد بيماران بدون بهبود (کمتر

* مرکز تحقيقات سالک جلدي  ،دانشگاه علوم

از  )%70در گروه اول  8نفر و در گروه دوم  6نفر بود و تفاوت قابل توجهي دیده نشد( .)p=0/37تعداد

پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران

ضایعات با بهبود نسبي در گروه اول صفر و درگروه دوم 1/4 ± 0/7بود (.)p=0/01

تلفن05138583845 :

نتيجهگيري

Email: nahidiy@mums.ac.ir

پنتوکسي فيلين همراه با دوزهاي کمتر گلوکانتيم ،بخصوص در افراد با وزن بيشتر از  60کيلوگرم که بر
اساس وزنشان نيازمند دوزهاي باالتري از گلوکانتيم هستند ،توانسته است اثرات درماني خوبي ایجاد کند.
كليدواژه ها
ليشمانيازیس جلدي ،گلوکانتيم سيستميک ،پنتوکسي فيلين
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

با گلوکانتيم سيستميک با دوز معمول به تنهایي در درمان سالک

بيماري ليشمانيازیس جلدي یكي از بيماريهاي آندميک در
کشور ایران و منطقه شمال شرق آن ميباشد .این بيماري گرچه
اغلب خودمحدود شونده است ،به علت بد شكلي بهجاي مانده
ازآن و نيز زمان طوالني الزم براي بهبود ،غالبا نيازمند درمان
ميباشد .از طرفي درمان این بيماري از اقدامات مهم در جهت
کنترل آن ميباشد.
ترکيبات پنج ظرفيتي آنتي موان همچنان به عنوان خط اول
درمان ميباشند ولي به علت عوارض جانبي متعدد ،نياز به تزریق
عضالني دردناک و شكست درماني در برخي از بيماران،
جستجو در جهت یافتن درمانهاي کمكي در جهت کاهش دوز
گلوکانتيم و افزایش اثرات درماني آن ادامه دارد .در بررسيهاي
مختلف نشان داده شده است کهTNF-αیكي از سيتوکين هاي
موثر در پيشرفت بيماري ليشمانيازیس جلدي و احشایي است
( .)1-2داروي پنتوکسي فيلين که عمدتاً در درمان اختالالت
عروق محيطي استفاده ميشود ،ترجمه ژن  TNF-αرا مهار
ميکند ،اثرات  IFNγرا تقویت ميکند( .)3-8باعث تقویت
بيان نيتریک اکسيد سنتتاز قابل القا ) (iNOSميشود که خود
اثر ضد ليشمانيا دارد( .)9-10از طرفي این دارو باعث افزایش
مكانيسمهاي تخریبي انگل توسط ماکروفاژها ميشود و شاید با
این مكانيسمها در درمان ليشمانيا نقش داشته باشد( .)11در
مطالعه صادقيان اثر بيشتر درمان با گلوکانتيم همراه پنتوکسي
فيلين نسبت به گلوکانتيم تنها نشان داده شده است(.)12

ماچادو1

نيز اثرات مفيد اضافه کردن درمان پنتوکسي فيلين به گلوکانتيم
را از طریق پسرفت واکنش التهابي و در نتيجه کاهش آسيب
بافتي در ميزبان با ليشمانيوز مقاوم به درمان نشان داده است(.)13
با توجه به اثرات ضد التهابي و ضد ليشمانيایي پنتوکسي فيلين و
همچنين عوارض داروي گلوکانتيم که منجر به محدودیت دوز
گلوکانتيم مصرفي در برخي از بيماران ميشود ،بر آن شدیم تا
اثر گلوکانتيم سيستميک با دوز پائين همراه با پنتوکسي فيلين را،

جلدي مقایسه نمایيم.
روش كار
این مطالعه مداخلهاي به روش کارآزمایي باليني و با هدف
تعيين و مقایسه اثر درماني پنتوکسي فيلين خوراکي همراه
گلوکانتيم سيستميک با دوز پائين با گلوکانتيم سيستميک با دوز
استاندارد به تنهایي در ليشمانيوز جلدي در یک بازه زماني دو
ساله انجام شد.
معيارهاي ورود به مطالعه شامل  -1:تایيد ليشمانيوز با اسمير یا
بيوپسي-2سن ضایعات کمتر از  6ماه -3ضایعات با نماي باليني
ليشمانيوز شهري (خشک)-4وجود اندیكاسيون درمان
سيستميک ليشمانيازیس جلدي شامل (تعداد ضایعات بيشتر از 3
عدد ،اندازه بزرگ ضایعات بهطوريکه درمان داخل ضایعهاي
ممكن نباشد ،گسترش لنفاتيک ضایعات ،عدم پاسخ به درمان-
هاي قبلي ،وجود ضایعات در ناحيه تحتاني ساق پا ،ضایعات
روي صورت ،ضایعات روي غضروفها و مفاصل و مخاط،
ضایعات چين ناخنهاورضایت بيمار به درمان سيستميک)
معيارهاي خروج از مطالعه شامل -1:وجود ممنوعيتهاي درمان
گلوکانتيم سيستميک شامل( بيماريهاي قلبي ،کليوي ،کبدي،
حاملگي،حساسيت قبلي به گلوکانتيم سيستميک)  -2وجود
ممنوعيتهاي درمان با پنتوکسي فيلين شامل (بيماري خونریزي
دهنده ،سابقه حساسيت دارویي به پنتوکسي فيلين ،حاملگي،
مصرف همزمان داروهایي که با پنتوکسي فيلين تداخل دارویي
دارند شامل  :داروهاي ماکروليدي خوراکي ،ترکيبات آزول
خوراکي)  -3درمان سالک جلدي طي  2ماه گذشته -4غير قابل
اعتماد بودن بيمار و عدم مراجعه و عدم امكان پيگيري وي-5
افراد باسن کمتر از  12سال.
بيماران واجد شرایط در بدو ورود ،پس از ارائه توضيحات الزم
درباره عوارض جانبي احتمالي داروهاي تجویز شده و تداخالت
دارویي ،و نيز اثرات درماني آنها و تكميل رضایت نامه ،به
صورت نيمه تصادفي سازي 2و به ترتيب مراجعه در یكي از دو

Machado

1

Semi-randomization

2

فروردين-ارديبهشت  ،96شماره  ،1سال 60
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گروه مورد مطالعه قرار گرفتند .به بيماران گروه  ،1گلوکانتيم

متغيرهاي کيفي) و با استفاده از نرم افزار ( SPSSنسخه )11/5

سيستميک با دوز روزانه  20mg/kgو حداکثر  3آمپول و به

مورد تجزیه و تحليل آماري قرار گرفتند.

بيماران گروه  ،2گلوکانتيم سيستميک

با دوز روزانه

 15mg/kgو حداکثر  2آمپول بههمراه پنتوکسي فيلين خوراکي
 400ميلي گرم سه بار در روز تجویز گردید.
بيماران در بدو ورود و در طي درمان هر هفته و سپس  20و 40
روز پس از اتمام درمان ویزیت و معاینه شدند و از لحاظ
عوارض جانبي درمان و معيارهاي بهبود ضایعات که شامل ميزان
اندوراسيون و اریتم ضایعات مورد بررسي قرار گرفتند .معاینات
تمام بيماران توسط یک نفر انجام شده و ثبت گردید.
شدت اندوراسيون و ميزان اریتم ضایعات از صفر تا  +3درجه
بندي شد که جهت اریتم معيار صفر براي عدم اریتم (برنگ
پوست نرمال) و معيار  +3بشكل اریتم شدید؛ و جهت
اندوراسيون نيز معيار صفر براي عدم اندوراسيون (مانند پوست
سالم مجاور) یا اندوراسيون فيبروتيک ضایعه بهبود یافته بدون
سایر شواهد التهاب ،و معيار  +3نيز براي اندوراسيون واضح
(مشخصه ضایعه برجسته فعال سالک) تعریف شدند.
معيارهاي  0و  +1و  +2و  +3به ترتيب براي بهبود صددرصد
(کامل) 30% ،70% ،و  %0تفسير شدند و نتيجه معاینات روز 40
(آخرین معاینه) بهعنوان نتيجه اصلي مطالعه مورد تجزیه و تحليل
قرار گرفت.
پس از اتمام پيگيري ( 40روز پس از اتمام درمان) ميزان بهبود
به شكل زیر تقسيم بندي شد:
عدم بهبود ضایعه :اندوراسيون و اریتم ضایعه بيشتر از  +1باشد
(بهبود کمتر از )% 70
بهبود نسبي ضایعه :اندوراسيون و اریتم  +1بوده ولي عالئم
بهبود صددرصد را نداشته باشد(بهبود.)% 70-%99
بهبود کامل ضایعه :محو اندوراسيون (بجز اندوراسيون فيبروتيک
پس از بهبود) محو اریتم (یا اریتم مختصر مشابه پوست اطراف)
ایجاد هيپر یا هيپوپيگمانتاسيون پس از التهاب و همسطح شدن
ضایعه با پوست مجاور

نتايج
در این بررسي تعداد  63بيمار براساس معيارهاي ورود و خروج،
وارد مطالعه شدند که تعداد  31بيمار مطالعه را تكميل نمودند.
 15بيمار در گروه یک و 16بيمار در گروه  2قرار گرفتند.
ميانگين وزني بيماران در گروه اول(( )55/9 ± 18/9 kgحداقل
وزن  37کيلوگرم) و براي گروه دوم()36/6 ± 16/7 kg
(حداقل 46/9کيلوگرم) بود که بين دو گروه تفاوت معني داري
وجود نداشت( .)p=0/35ميانگين سني بيماران براي گروه اول
( )22/4 ± 10/4سال و براي گروه دوم ( )24/4 ± 9/5سال بود
که تفاوتي بين دو گروه دیده نشد( .)p=0/58از نقطه نظر تعداد
ضایعه در هر فرد ،ميانگين براي گروه اول( )2/4 ± 1/5ضایعه و
براي گروه دوم ( )3/4 ± 2/8ضایعه بود که از این نظر تفاوت
معنيداري بين دو گروه مشاهده نشد( ،)p=0/20از طرفي
ميانگين تعداد ضایعات در نواحي

باز1

و پوشيده 2بدن براي

گروه اول به ترتيب ( )2 ± 1/5و ( )1/1 ± 0/4عدد و براي گروه
دوم به ترتيب 2/37 ± 2/3و 1/8 ± 1عدد حاصل شد و از این
نظر نيز تفاوت معني داري بين دو گروه حاصل نشد ،براي نواحي
باز( )p=0/60و براي نواحي پوشيده( )p=0/23بنابراین از نظر
سایر عوامل موثر بر نتيجه درمان مانند وزن ،سن ،تعداد ضایعات
و محل ضایعات دو گروه همسان بودند.
تعداد  7نفر از بيماران گروه اول و  7نفر از بيماران گروه دوم
بهبود کامل داشتند که تفاوت معني داري بين دو گروه وجود
نداشت( ،)p=0/87اما ميزان بهبود نسبي( )% 99-70%در
هيچكدام از بيماران گروه اول مشاهده نشد ولي در  6نفر از
بيماران گروه دوم مشاهده گردید که تفاوت آماري()p=0/008
معني دار بود .در مقایسه تعداد بيماران با بهبود کمتر از % 70
(عدم بهبود) در گروه اول  8نفر و در گروه دوم  6نفر وجود
داشتند که تفاوت آماري معني دار نبود(.)p=0/37

نتایج حاصله از دو گروه با استفاده از آزمون  Tمستقل ( در
خصوص متغيرهاي کمي) و آزمون کاي دو (در خصوص

1

exposed
2
non-exposed
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در مقایسه تعداد ضایعات با بهبود کامل در گروه اول بهطور

گروه اول  1/7±1/4و در گروه دوم 2/9±1/7ضایعه مشاهده

متوسط( )1/5 ± 0/9و در گروه دوم( )1/7 ± 1ضایعه وجود

گردیدکه تفاوتي بين دو گروه وجود نداشت(.)p=0/76

داشت که تفاوت آماري معني دار نبود(.)p=0/82

مقایسه ميزان بهبود از نقطه نظر ضایعات نواحي باز و پوشيده در

در مقایسه تعداد ضایعات با بهبود نسبي در گروه اول صفر

هر گروه و مقایسه پاسخ درماني در افراد با وزن کمتر از 60

ضایعه و در گروه دوم بهطور متوسط 1/4 ± 0/7ضایعه وجود

کيلوگرم با افراد بيشتر از  60کيلو گرم در جدول  1خالصه شده

داشت بنابراین اختالف بين دو گروه محرز بود( .)pv=0/01در

است.

مقایسه تعداد ضایعات با بهبود کمتر از ( %70عدم بهبود) در
جدول . 1بررسي رابطه بين ميزان پاسخ درماني بيماران با ناحيه درگير از بدن و همچنين وزن بيماران
بهبودي

متغيير مورد بررسي
باز
ناحيه درگير
پوشيده

وزن کمتر از  60کيلوگرم
وزن بيماران
وزن بيشتر از  60کيلوگرم

گروه2

گروه 1

نتيجه آزمون آماري P-value

بهبود %100

1/3 ± 0/7

1/1±0/6

0/81

بهبود ٪70-99

0

1/12±0/6

0/008

بهبود کمتر از ٪70

1/6±1/3

2/4±1/2

0/84

بهبود ٪100

1±0/27

1/5±0/5

0/62

بهبود ٪70-99

0

0/25±0/06

0/024

بهبود کمتر از ٪70

1/3±0/5

1/2±0/5

0/281

بهبود ٪100

0

2/00±1/3

0/016

بهبود ٪70-99

0

0/9±0/6

0/032

بهبود کمتر از ٪70

2/6±1/5

3/4±2/3

0/861

بهبود ٪100

1/2±0/7

1/1±0/4

0/477

بهبود ٪70-99

0

2/3±1/5

0/02

بهبود کمتر از ٪70

1/5 ±1/1

1/8±1/0

0/514

بحث

اما موارد با بهبود %70-%99که تفاوت قابل توجهي را بين دو

در مطالعه حاضر پس از  40روز پي گيري ،تعداد ضایعات با

گروه و به نفع گروه دوم نشان دادند ،احتماالً مواردي بودهاندکه

بهبود کامل و تعداد ضایعات با عدم بهبود در دو گروه ،تفاوتي

داروي گلوکانتيم به تنهایي نميتوانسته سبب درمان آنها شود و

نشان ندادند .درحاليكه تعداد ضایعات با بهبود نسبي ()%70-99%

پنتوکسي فيلين با اثرات ضد  TNF  خود و اثرات اصالح

چه در نواحي باز و چه در نواحي پوشيده ،بين دو گروه تفاوت

کننده ضعف ایمني حاصل از  UVBتوانسته است بهطور نسبي

آماري چشمگير داشت .با توجه به یكسان بودن اثرات درماني

سبب بهبود آنها شود .بدین ترتيب باید انتظار داشته باشيم که

دو گروه از نظر تعداد موارد با بهبود کامل و نيز موارد با عدم

در صورت عدم تجویز پنتوکسي فيلين بهعنوان اجوانت براي

بهبود طي دوره پي گيري  40روزه مطالعه ،مي توان چنين

گلوکانتيم این تعداد موارد ،جزو موارد درمان نشده (بهبود کمتر

استنتاج کرد که در شروع درمان در هر دو گروه داروي موثر

از  )%70قرار بگيرند و این موضوع نيز با توجه به دوز کمتر

اصلي همان گلوکانتيم است که اثر سریعتري در کشتن انگل از

گلوکانتيم در این گروه (گروه دوم) که  %75دوز پيشنهاد شده

خود نشان ميدهد و موارد قابل درمان سالک را در کوتاه مدت

براي سالک است قابل توجيه ميباشد.

درمان مينماید اما بر حسب وضعيت ایمني بدن فرد ،مواردي را

از سوي دیگر ،علت عدم بهبود کامل ضایعاتي که ميزان

نميتواند درمان نماید که این موارد یعني موارد با بهبود کمتر از

بهبود %70-%99را در گروه دوم نشان دادند ،به دو صورت مي-

 %70نيز در هر دو گروه مورد مطالعه برابر بودند.

توان توجيه نمود -1 :اثر داروي پنتوکسي فيلين در خصوص
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بهبود خونرساني (پرفوزیون) در افراد مختلف متفاوت است به

بود به سه گروه تقسيم شدند .به گروه اول از ابتداي آلوده شدن،

طوریكه شروع اثر آن ممكن است پس از  2تا  8هفته ظاهر شود،

به گروه دوم  40روز پس از تلقيح ،پنتوکسي فيلين با دوز 8

گرچه در مورد زمان شروع اثرات ایمونولوژیک این دارو

mg/kgهر  12ساعت داده شد و به گروه سوم نيز هيچ دارویي

بررسي منتشر نشده است.

داده نشد .سپس گوشهاي حيوانات از لحاظ هيستوپاتولوژیک

 -2ممكن است داروي پنتوکسي فيلين نيز در بعضي موارد نتواند

و بررسيهاي کمي تعداد پارازیت مورد بررسي قرار گرفت .در

اثر درماني از خود نشان دهد که این را ميتوان با توجه به

این مطالعه پنتوکسي فيلين سبب کاهش قابل توجه تعداد انگل و

وضعيت ایمونولوژیک زمينه اي افراد ،قابل قبول دانست.

کاهش وزن گوش شد .بعالوه این دارو سبب کاهش تمایل

بدین ترتيب ،شاید مدت زمان ادامه درمان با پنتوکسي فيلين در

ماکروفاژها براي واکوئله شدن شد و تخریب موثر انگلها توسط

این مطالعه کوتاه بوده است و احتماالً در صورت تداوم درمان

این سلولها را باعث شد .عالوه بر این در گروهي که درمان

براي مدت طوالنيتر ،تعداد موارد بهبود نسبي نيز به گروه با

دیرتر شروع شده بود چنين اثربخشي مشاهده نشد(.)9

بهبود کامل بيپوندند که این نياز به مطالعات دیگر دارد.

در مطالعه تصادفي کنترل شده دوسوکور که در ایران انجام

اثرات داروي پنتوکسي فيلين خوراکي در ليشمانيازیس جلدي

شده است 64 ،بيمار با ليشمانيوز جلدي را به دو گروه مساوي

که در مطالعات و گزارشات پيشين ) )9،14،15نشان داده شده

تقسيم کرده و به یک گروه گلوکانتيم سيستميک توام با

است را مي توان به مهار توليد  )3-7( TNF  افزایش اثرات

پنتوکسي فيلين و به گروه دیگر گلوکانتيم سيستميک و پالسبو

،)8( IFN  افزایش بيان  iNOSو در نتيجه نيتریک اکسيد

بهمدت  20روز تجویز شد و بيماران بهمدت  3ماه پيگيري شدند.

که اثر ضد ليشمانيا دارد(9و ،)10اصالح اثرات مهار کنندگي

در گروه دریافت کننده گلوکانتيم و پنتوکسي فيلين%81/3

سيستم ایمني حاصل از  )16( UVBکه ممكن است سبب ابقاء

بهبود کامل %12/5 ،بهبود نسبي و  %6/2عدم پاسخ؛ در گروه

انگل ليشمانيا در پوست شده باشد و نيز احتماالً بهبود خون-

دریافت کننده گلوکانتيم تنها  %51/6بهبود کامل %29 ،بهبود

رساني در ضایعه و دسترسي بيشتر به گلوکانتيم در سلولهاي

نسبي و  %19/4عدم بهبود؛ در مقایسه بين دو گروه تفاوت

داراي انگل ،نسبت داد.

آماري معني دار بود و به نفع گروه درمان شده با گلوکانتيم و

در دو بيمار با ليشمانيازیس جلدي آمریكایي مقاوم به داروهاي

پنتوکسي فيلين گزارش شد (.)p=0/04( )12

آنتي مونيال ،پنتوکسي فيلين با دوز  400ميلي گرم دو تا سه بار

در مطالعه حاضر با افزودن پنتوکسي فيلين به گلوکانتيم

در روز به همراه – Nمتيل گلوکامين آنتي مونيات با دوز روزانه

سيستميک براي سالک نه تنها موارد بهبود بيشتري حاصل شده

 15mg/kgسبب پاسخ مطلوب با عالج سریع ضایعات پوست

است بلكه توانستيم با مقادیر کمتر گلوکانتيم از موربيدیته و

شد و توصيه شد این درمان در موارد سالک مقاوم مدنظر قرار

عوارض این دارو بكاهيم و همچنين پذیرش و همكاري بيمار را

گيرد(.)14

افزایش دهيم ،چرا که تزریق روزانه سه آمپول در طي دوره

در یک مطالعه ،استفاده همزمان پنتوکسي فيلين با دوز 400

درمان ،براي بيمار ناخوشایند خواهد بود.

ميلي گرم هر  8ساعت و آنتي موني روزانه  mg/kg 20براي

در مطالعه صادقيان و همكارانبجز موارد با بهبود کامل ،سایر

 30روز در  10بيمار با ضایعات سالک مخاطي مقاوم سبب ري

موارد حتي ضایعات با تغييرات جزئي نيز جزء گروه بهبود نسبي

اپيتلياليزه شدن کامل ضایعات مخاطي  90روز پس از شروع

ذکر شده است در صورتيکه در مطالعه حاضر موارد با بهبود

درمان در  9نفر از  10نفر شد و تا یكسال پيگيري عودي مشاهده

کمتر از  %70جزء گروه با عدم بهبود ذکر شده است ،از سوي

نشد( .)15در یک مطالعه حيواني ،موشهاي مونث C5BL/6

دیگر در مطالعات و گزارشهاي پيشين ،دوز گلوکانتيم در

ایزوژنيک که گوششان توسط ليشمانيا آمازونينسيس آلوده شده
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و توصيه ميگردد مطالعهاي با حجم نمونه بيشتر و مدت زمان

گروههاي مورد بررسي یكسان بوده است و اثر سينرژیستيک

 ماه) و نيز با تعيين نوع گونه انگل6 پيگيري طوالنيتر ( حداقل

.)12( پنتوکسي فيلين در آنها مشخص شده است

.قبل از درمان انجام گردد

نتيجه گيري

تقدير و تشكر

بر اساس نتایج مطالعه حاضر پنتوکسي فيلين همراه با دوزهاي

از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد جهت

 کيلوگرم60  بخصوص در افراد با وزن بيشتر از،کمتر گلوکانتيم

تامين منابع مالي این مطالعه و همچنين از جناب آقاي مهندس

که بر اساس وزنشان نيازمند دوزهاي باالتري از گلوکانتيم

ابراهيم زاده که مطالعات آماري مطالعه را بر عهده داشتند

. توانسته است اثرات درماني خوبي ایجاد کند،هستند

.سپاسگزاري ميشود

با توجه به عدم همكاري همه بيماران جهت مراجعه و نيز
-محدودیت زمان اجراي طرح که پایان نامه دانشجویي مي
باشدامكان پيگيري بيماران در زمانهاي طوالنيتر وجود نداشت
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Abstract
Introduction: Pentoxifylline has been effective in a group of diseases by its
immunomodulatory effects and inhibition on TNF-  .In the pathogenesis of
cutaneous leishmaniasis, cytokine-TNF has also been shown to be effective.
The goal of this study was to show the increased therapeutic efficacy and
reduced systemic dose of Glucantime by using oral pentoxifylline.
Materials and Methods: Intramuscular Glucantime at a dose of 20mg/kg
was given to 15 patients(group I) with cutaneous leishmaniasisfor 20 days.
The remaining 16 patients (group II) were given 15mg/kg daily
intramuscular Glucantime) maximum two ampoule) together with oral
pentoxifylline at a dose of 20 mg/kg)maximum 400 mg, three times a day(
for 20 days. Lesions results were assessed 90 days after completion of the
treatment.
Results: A total of 7 patients in group I and 7 patients in group II had
complete remission, and there was no significant difference between the two
groups (p=0.87). Relative remission was not observed in any of the patients
of the first group, while it was seen in 6 patients ofthe second group and the
difference was significant (p=0.008). The number of patients without
remission (less than 70%) was 8 patients in the first group and 6 patients in
the second group without significant difference (p=0.37). The number of
lesions with relative remission in group I was zero, and in group II was
1.4±0.7.(PV=0.01)
Conclusion: pentoxifylline in combination with Glucantime with less than
standard doses can cause good therapeutic effects especially in those over 60
kg of weight who needs higher doses of Glucantime due to their weight.
Keywords: Cutaneous Leishmaniasis, Systemic Glucantime, Pentoxifylline
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