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چکیده
ز جوندگان برودر انسان ،گوشتخواران ولیشمانیالیشمانیوزیس بیماري انگلی است که توسط گونه هاي مختلف زمینه و هدف: 

عامل لیشمانیوزیس جلدي است که از نواحی مختلف از جمله استان اصفهان به دفعات لیشمانیا هايمی کند. در ایران، گونه
بر ضایعه ، دانه فلفل، پودر بادام و روغن کرچک خرزهرهگزارش گردیده است. این مطالعه به منظور ارزیابی اثر ترکیب گیاهی 

انجام شد.و تاثیر آن بر روند ایجاد ضایعه در موش سوري در شرایط آزمایشگاهی لیشمانیا گونه هاي جلدي ناشی از 
نفر از افراد مبتال به صورت تصادفی 10، از ضایعات جلدي ) بودRepeatedکه از نوع تجربی (در این مطالعه روش بررسی:

درصد 10حاوي سرم جنین گاو درصد) در محیط کشت30(لیشمانیا مورد آلوده به گونه هاي 3از .نمونه برداري شد
میکرولیتر) 10پروماستیگوت تهیه شد. سپس اثر ترکیب گیاهی (برگ گیاه خرزهره، دانه فلفل، پودر بادام و روغن کرچک، 

حاصل از جوشانده صاف شده برگ و تکه هاي نازك ساقه گیاه خرزهره به اضافه پودر مغز بادام، دانه کرچک و فلفل بر تکثیر 
تکرار و در 3درصد) با 10در میکرولیتر) و سرم جنین گاو (5×104(لیشمانیایط کشت حاوي پروماستیگوت هايانگل در مح

گروه هاي تیمار و لیشمانیا میلی لیتر از رقت هاي تهیه شده از پروماستیگوت هاي 2/0در هفته چهارم مطالعه گردید. حضور شاهد 
وسعت ضایعه وعدد) تلقیح شد2عدد) و شاهد (6سوري در گروه هاي تیمار (شاهد غنی شده در محیط در قاعده دم موش هاي 

گردید. استفاده tاثر ترکیب گیاهی بر رشد کمی ضایعه جلدي از آزمون ارزیابیهفته مطالعه گردید. در خصوص7جلدي تا 
گیاهی در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافته در مواجهه با ترکیب لیشمانیاکمی، تعداد پروماستیگوت هاي انگل از نظرها:یافته

ترکیب گیاهی بر روند تشکیل معنی دار بیانگر تاثیر نیز بودند. مطالعه ضایعه جلدي در قاعده دم موش هاي سوري تحت بررسی 
.زخم و ندول جلدي در قاعده دم موش هاي تیمار در مقایسه با گروه شاهد بود

آن گیاهی بر رشد انگل در شرایط آزمایشگاهی و در تلقیح به موش سوري بیانگر تاثیر مثبت ارزیابی اثر این ترکیب گیري:نتیجه
تحقیقات تکمیلی در خصوص سایر جنبه هاي داروشناسی این ترکیب گیاهی توصیه می شود.بودو روند تشکیل زخم لیشمانیا بر 

انجام شود. 
.، پروماستیگوت، ایرانلیشمانیاخرزهره، :کلمات کلیدي

19/3/92پذیرش:1/2/92اصالحیه نهایی:8/8/91وصول مقاله :

مقدمه
هاي س بیماري انگلی است که توسط گونهلیشمانیوزی
در انسان، گوشتخواران و جوندگان بروز لیشمانیامختلف 

کشور جهان به عنوان یک مشکل 88کند. این بیماري در می

هاي ناـب بروز زیـ) که موج1بهداشتی مهم شایع است (
هاي انجام شود. بر اساس بررسیمالی و جانی فراوانی می

گونه آن در بین 17ي شناخته شده لیشمانیاگونه 29شده از 
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). بر اساس گزارش 2انسان و حیوانات مشترك هستند (
میلیون نفر در جهان مبتال بوده و 12سازمان بهداشت جهانی 

). 3ی باشند (در معرض ابتال منیز میلیون نفر 350در حدود 
میلیون نفر است که 2بروز سالیانه موارد جدید در حدود 

میلیون نفر از آنها به لیشمانیوزیس جلدي مبتال می شوند 5/1
که لیشمانیوزیس بعد از ماالریا در درجه دوم طوريه ب،)4(

از یکیجلديیسلیشمانیوزاهمیت قرار دارد. در ایران، 
هاي گونهاست و ایراننقاطدر اکثربومیبیماري هاي

عامل لیشمانیوزیس جلدي لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا
در سال هاي اخیر تعداد موارد لیشمانیوزیس . )5(می باشند

جلدي و کانون هاي آن در حال افزایش و توسعه بوده و 
هزار مورد تخمین زده می شود. 15-20سالیانه تعداد موارد 

تهران، مشهد، شهري وزیس جلدي از کانون هاي لیشمانی
و ) 6شیراز، کرمان، قم، ساوه، کاشان، سبزوار و بلوچستان (

،اصفهانبهدر ایران می توانروستایی لیشمانیوزیس جلدي 
و تبریز ،ارسنجان،نطنز،اسفراین،ترکمن صحرا،سرخس

فلبوتوموسوجود پشه هاي خاکی .)7(اشاره کردمرودشت 
(جوندگان به خصوص موش هاي ناقل انگل و مخازن آن

) باعث شده است تا کانون هاي بیماري در حال رومبومیس
). 2(افزایش باشند

از جمله داروهاي مطرح در درمان لیشمانیوزیس جلدي، 
سال قبل تاکنون مورد 60می باشند که از انترکیبات آنتیمو

). در سال هاي اخیر، افزایش میزان 8استفاده داشته اند (
اومت به این ترکیبات منجر به معرفی ترکیبات جدیدتري مق

). البته در مناطق روستایی به دلیل هزینه زیاد 9شده است (
) و با توجه به اینکه داروهاي گیاهی عوارض 3و10درمان (

جانبی زیادي نداشته و نیز در دسترس و ارزان می باشند، 
طرح استفاده از گیاهان محلی به عنوان مرهم هاي سنتی م

اخیرا پیشرفت هاي زیادي در زمینه استفاده از ).11است (
گیاهان دارویی در درمان لیشمانیوزیس حاصل شده است 

). عصاره هاي گیاهی و ترکیبات مشتق شده از آنها 1(
احتماال منبع غنی از عوامل دارویی جدید را فراهم می کنند 

). برخی از محصوالت طبیعی، به عنوان منبع غنی از3(
در). 9و10یی محسوب می شوند (لیشمانیاترکیبات ضد 

وسعت ضایعهکاهشبرايگیاهان دارویینیز ازایران
ات ضد راث).12است (شدهجلدي استفادهلیشمانیوزیس

درمنهداروییگیاهتروپیکالیشمانیاو ماژورلیشمانیا
). 13(استمراکش مشخص شدهدر) آرتمیزیا سیبري(

هاي آلکالوئیدي و کوینون هاي رآوردهفازايمجموعه
حنا،شیرازي،آویشنگیاهاندرسالکبرموثرگیاهی

عصارهاثر).14ده است (گردیگزارش بومادرانوسیر
برنیز فلوسگیاههیدروالکلی میوهوجوشانده
بیمارانکاملمطالعه با بهبوديجلدي دریسلیشمانیوز

برسیرعصارهثرامطالعه ).15(ه استگزارش گردید
زخمدرکنترلتوانایی آنجلدي با بروزلیشمانیوزیس

شدهاستفادهداروییگیاهاناز).16همراه بود (ییلیشمانیا
بیان و شیرین، انفوزه، سالک می توان به امتینضدبر

با توجه به اینکه شهرستان ). 11اوکالیپتوس اشاره نمود (
تالق گاو خونی از اصفهان و بخش هاي اطراف آن تا با

در روستاهاي اطراف مناطق آندمیک بیماري می باشند، 
اصفهان از نوعی مرهم گیاهی براي درمان زخم هاي 

استفاده می شود که مخلوطی از برگ گیاه یی لیشمانیا
رسینوس دانه کرچک (، )نریوم اولئاندرخرزهره (

) است. با توجه کپسیکوم)، پودر مغز بادام و فلفل (کامونیس
به استفاده متداول این ترکیب در روستاهاي اطراف اصفهان، 

این تحقیق به منظور ارزیابی اثر آن بر پروماستیگوت  
انجام شد.لیشمانیا

روش بررسی
روش نمونه برداري

بـراي  .) بـود Repeatedتجربـی ( مطالعه از نوع این تحقیق
در شرایطلیشمانیا مطالعه اثر ترکیب گیاهی بر ضایعه جلدي 

بـه  هـاي جلـدي   نفر از مبتالیان  به زخم10ز ا،زمایشگاهیآ
ازوهاي اطراف شهرستان اصفهاندر روستاصورت تصادفی 
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نمونه برداري شـد. از نمونـه هـا گسـترش تهیـه      ،حاشیه زخم
گردید و پس از رنگ آمیزي به روش رایـت گیمسـا از نظـر    

بررسی میکروسـکوپی  لیشمانیا آلودگی به اماستیگوت انگل 
مطالعــه در شــرایط نمونــه مــورد نیــاز بــراي کشــت و شــدند. 

آزمایشگاهی از نمونه هاي مثبـت کـه در مـاکرو فـاژ  داراي     
اجسام لیشمن بودند تهیه و استفاده گردید.

روش تهیه ترکیب سنتی
ابتدا برگ و تکه هاي نازك ساقه گیاه خرزهره را جوشـانده  

و فلفـل  و صاف گردید. سپس پودر مغز بادام، دانه کرچـک 
دقیقه 10-15را در آن ریخته و مجددا جوشانده شد. پس از 

درجــه ســانتی گــراد 4ترکیــب قــوام پیــدا کــرد و در دمــاي 
نگهداري شد. 

در محیط کشت و مجاورت آن با ترکیب لیشمانیاکشت 
گیاهی

در محیط لیشمانیاتهیه شده از زخم هاي نمونه پوستی
250امایسین جنت-کشت (مخلوط آگار و خون خرگوش

درجه سانتی 27میکروگرم در میلی لیتر) و در انکوباتور 
). براي شمارش و تهیه 17گراد کشت داده شدند (

از الم هماسیتومتر لیشمانیاپروماستیگوت مورد نیاز انگل 
استفاده گردید. 

خانه) از ترکیب 24در میکروپلیت هاي کشت سلول (
حاوي میکرولیتر) به محیط کشت 10گیاهی (

در میکرولیتر) و سرم 5×104(لیشمانیاهايپروماستیگوت
تکرار و در 3میکرولیتر) با 50()درصد10جنین گاو (

بدون ترکیب گیاهی) لیشمانیاحضور شاهد (پروماستیگوت 
از درجه سانتی گراد انکوبه شدند. 27اضافه شد و در دماي 

گروه ها گسترش تهیه شد و باروزانه از تیمارهفته دوم، 
. شاهد از نظر رشد پروماستیگوت انگل مقایسه گردیدند

دار قبا جبران مجم محیط کشت در طول دوره مطالعه ح
. در هفته دنگه داشته شثابت مورد استفاده در تهیه گسترش 

تیمار و شاهد گروه هاي لیشمانیا روماستیگوت هاي پچهارم 
با ، رسوب پس از سانتریفیوژ.غنی شدندRPMIدر محیط 
حجمی .شدچند بار شستشو داده ) PBS(فسفات بافر سالین

تهیه PBSاز رسوب حاصل از سانتریفوژ با استفاده از 
75/1×106گردید به طوري که در هر میلی لیتر از آن

پروماستیگوت به کمک الم نئوبار شمارش گردید. سپس
غنی شدهرقت هاي تهیه شده از محیط از لیترلی می2/0

در قاعده دم موش هاي سوري گروه لیشمانیاتیگوت پروماس
عدد موش 2عدد موش سوري) و گروه شاهد (6تیمار (

. روند تشکیل ندول هاي حاوي ندسوري) تلقیح شد
(تایید شده با روئیت جسم در پوست لیشمانیااماستیگوت 

7و وسعت ضایعه در موش هاي تیمار و شاهد تا لیشمن) 
ورنیه استفاده از کولیس با فقطتصویر و ثبتبدون هفته

.گردیدندو ثبت کنترل اندازه گیري، 
ارزیابی آماري

کمی یافته ها در خصوص اثر ترکیب گیاهی بر میزان رشد 
با لیشمانیاانگل جلدي هايضایعه جلدي ناشی از گونه

کوچکتر از pو تحلیل الزم انجام شدtاستفاده از آزمون 
ید.معنی دار تلقی گرد05/0

ها یافته
در روستاهاي اطراف شهرستان از افراد داراي زخم جلدي

آلوده به انگل از زخم هادرصد) مورد30(3، اصفهان
بودند. کشت انگل منجر به تولید تعداد زیادي لیشمانیا

در میکرولیتر).   5×106گردید (لیشمانیاپروماستیگوت 
ي سوري تحت مطالعه ضایعه جلدي در قاعده دم موش ها

بررسی بیانگر تاثیر ترکیب گیاهی بر روند تشکیل زخم و 
ندول جلدي در قاعده دم موش هاي تیمار در مقایسه با 

گروه (گروه شاهد بود. به طوري که در موش هاي آلوده 
ولی در ادامه سطح آن ، محل تلقیح متورم گردید)تیمار

ر اثبه طوري کهتوسط بافت قرمز و تازه پوشیده شد.
. دناچیزي از ضایعه در قاعده دم موش هاي تیمار بر جاي مان

زخم در هفته هاي مختلف نشان داد کهوسعتاندازه گیري 
در در گروه تیمار میانگین اندازه قطر طولی و عرضی زخم

) کمتر از اندازه 01/1±51/0و 31/2±18/1آخر (هفته آخر 
) 34/5±19/1±44/0و 1/8±91/1آن در گروه شاهد (
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). این یافته از نظر آماري اختالف معنی داري 1(جدول
. در گسترش هاي تهیه شده از محل )P=0001/0(داشت
آلوده به اماستیگوت انگل مشاهده يماکروفاژهانیزضایعه

نگردیدند. در صورتی که در موش هاي سوري گروه شاهد 

ضایعات جلدي در تلقیح پروماستیگوت انگل به موش 
تولید زخم و مشاهده ماکروفاژهاي آلوده به آزمایشگاهی با 

به شده رنگ آمیزياماستیگوت انگل در گسترش هاي 
.از زخم همراه بودروش گیمسا 

انحراف معیار).±در موش سوري (میانگینلیشمانیا: نتایج یافته هاي حاصل از تاثیر عصاره گیاهی بر میزان قطر ضایعه جلدي 1جدول

شاهد (میلی متر)متر)تیمار (میلی زمان (هفته)
آزمون گروه ها عرضطولعرضطول

146/0±9/311/0±26/0±3/531/0±4/205/0>P

254/0±6/327/0±6/172/0±1/545/0±92/205/0>P

371/0±1/331/0±31/195/0±61/551/0±43/30170/0=P

498/±8/242/0±28/143/1±11/669/0±99/30021/0=P

596/0±5/245/0±24/171/1±98/681/0±48/40018/0=P

601/1±4/249/0±1/185/1±76/710/1±11/50011/0=P

718/1±31/251/0±01/191/1±1/819/1±34/50001/0=P

P=95/30001/0±42/644/0±39/131/1±65/237/0±83/0جمع کل

بحث
امروزه مطالعات مختلفی در زمینه تاثیر عصاره هاي گیاهی بر 

ایران و جهان صورت گرفته روي لیشمانیوزیس جلدي در 
که عصاره گیاهی و یا ترکیبات مشتق از طوريه است. ب

گیاهان منبع با ارزشی براي یافتن داروهاي جدید ضد 
ي گیاهی هالیشمانیوزیس می باشند. براي دستیابی به دارو

نیاز به لیشمانیا بر ضد تک یاخته با ضریب درمانی باال ر موث
تا بتوان پس از داردآزمون ها و ارزیابی هاي غربالگري 

دسته بندي عصاره هاي موثر و بررسی و اقدام به ،شناسایی
درماناین، عالوه بر). 10مکانیسم اثر آنها کرد (

يهاآنتیموانکهشیمیاییاروهايدباجلديلیشمانیوزیس
عوارضازدارند نیز عاريقرارآنهادر رأسظرفیتیپنج

. دنباشنمیجانبی

ي هادرمان بیماريدرگیاهیبنابراین استفاده از داروهاي
د نجلدي اهمیت پیدا می کنلیشمانیوزیسجملهپوستی از

)18(.
برگ گیاه خرزهره ترکیب سنتی ی، اثرآزمایشگاهمطالعه

)، پودر رسینوس کامونیسدانه کرچک (، )رنریوم اولئاند(
نشان لیشمانیا پروماستیگوت بر) کپسیکوممغز بادام و فلفل (

دارو اثر التیام بخش بر زخم هاي قبلی دارد، بلکه به داد که ن
وگردرودشت. ادطور غیر مستقیم بر روند ایجاد زخم تاثیر 

روزه بررسی اثر غلظت هاي 30ه) در مطالع12همکاران (
، BALB/Cدر موشلیشمانیازخم تلف گیاه درمنه بر مخ

کنندهدریافت،موردهايگروهدرهازخمقطراندازه
3/28و 1/33، 9/5به ترتیب درصد 5و 3، 1هاي غلظت
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بررسی تحتگروه هايتمامدردرصد افزایش داشت. 
)P>05/0(گردیدمشاهدهزخمقطردرداريمعنیتغییر

اسانسرصدد1غلظتبادرمانحتتهايموشبجز در 
افزایشنیزهازخمقطراسانس،افزایش غلظتبادرمنه،
يمطالعهدر) 17حجازي و همکاران (. )P>001/0(داشت

لیشمانیاازناشیزخمبرزرشکگیاهریشهعصاره الکلی
افزایش،زخمقطرکاهشBALB/Cموش در ماژور

80میزانبهگلیانبارکاهشوهاموشمیانگین وزن
وجوشاندهعصارهاثردر مطالعه ). 19درصد داشت (

جلدي، دریسلیشمانیوزبرفلوسگیاههیدروالکلی میوه
هیدروالکلیگروهدر،درصد40فلوس جوشاندهگروه

بهبوديگلوکانتیمدرصد در گروه 5/65ودرصد4/36
احمدي و همکاران ).15گزارش گردید (بیمارانکامل

) در مطالعه اثر درمانی عصاره سیر توام با ویتامین آ در 16(
زخم لیشمانیوزیسگسترشازروزه مانعسیدرمانطی

بر آویشنوبررسی اثر عصاره بومادراندر شد.جلدي
در قاعده دم موش هاي تحت مطالعه نشانلیشمانیازخم 

قبلهازخمقطربین میانگینداريمعنیدادند که اختالف
وجود آویشنوبومادرانشاهد،گروهدردرمانازپسو

گزارش )18بابایی خو و همکاران ().P>05/0داشت (
96، اتانول درصد سیر100ودرصد50تنتور کردند که 

10اسانس ، درصد مورد20درصد و 10اسانس ، درجه
و غلظت گیاه گزنهعصاره تام ه، درصد باریج20درصد و 

در لیشمانیا بر زخم د گیاه درمنه درص20درصد و 10هاي 
درصد ترخون 10اسانس که موش سوري اثر نداشت در حالی

موجب کاهش در قطر زخم ها و درصد اوکالیپتوس 10و 
برخی از ترکیبات ثیرياتبیعلل آنان درمان آنها گردیدند. 

گیاهفعالاصلیعناصرريیاثتبیبکار برده را 
فرار هايروغنها،پونینساگلیکوزیدها،آلکالوئیدها،(

پاسخدرثرومهايژنومیزبانژنتیک،)ها، تانناسانس
بیماريي عامل لیشمانیاگونهژنتیکوسلولیهاي ایمنی

در آرتمیزیا ایندیکامطالعات دیگري اثر .دنردکعنوان 

). براتی و 19گزارش شد (لیشمانیا شرایط آزمایشگاهی بر 
یشگاهی عصاره هاي گیاهی ) در بررسی آزما20همکاران (

یی آنها را نشان لیشمانیاآویشین شیرازي و اسپند، اثرات ضد 
یی گونه لیشمانیا) نیز اثرات ضد 21امامی و همکاران (دادند. 
ي بومی استان خراسان رضوي را در شرایط آرتمیزیاهاي 

هاي اتانولیعصارهخارج بدنی به ویژه در خصوص 
اسینی فورمیس و آرتمیزیا آرتمیزی، آرتمیزیا کولبادیکا

عنوانترین تاثیر در مقایسه با سایر گونه هاقويبا سانتولینا
یی گیاهانی لیشمانیااثر ضد همدیگراتدر تحقیقند.نمود
زرشک و درمنه بر اوکالیپتوسباریجه، ترخون، سیر،نظیر 

نشان داده شده BALB/cدر موش هالیشمانیازخم ناشی از 
در مطالعه )22و همکاران (Saleem.)15و18و19(است 
گیاه بومی عراق در نوع 7یی لیشمانیاضد روي اثراي بر

هی گیاهاي شرایط آزمایشگاهی نشان دادند که عصاره 
برداري یمعناثر آستراگالوس هاموسوسو خرزهره 

در غلظت پایین لیشمانیاهاي داخل یاخته اي اماستیگوت
داشت.

اشکال در مقایسه با شمانیوزیس جلدي در ایرانبیماري لی
و بروز بهبود خود به خود ضایعات به دلیل بیماريدیگر

ایمنی محافظتی به ویژه در ساکنین نواحی روستایی شاید 
به دالیل متعددي مانند طوالنی البته . چندان مد نظر نباشد

جوشگاه به بدشکلیآن، بهبوددوره زخم و طول بودن 
و نیز افراد عفونت هاي ثانویه در محل زخموجامانده

توریستی که به نواحی اندمیک نظیر شهرستان اصفهان و 
،درمانی قابل تحملهاي ارایه روش ؛اطراف سفر می کنند

اهمیت در دسترس و کم هزینه با کمترین عوارض جانبی 
در این تحقیق مشخص .)17و18(زیادي پیدا می کند

برگ گیاه خرزهره، ده از ترکیب ویژگی هاي استفاگردید 
در مبتالیان به دانه فلفل، پودر بادام و روغن کرچک 

دسترسی آسان به ه دلیللیشمانیوزیس جلدي در منطقه ب
بر و با کمترین اثری ترکیبات آن و ارزان بودن روش درمان

از ضایعه در پوست مبتالیان قابل توجه می باشد.جاي مانده
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تیجه گیرين
هاي کشت لیشمانیابر توان ان عصاره گیاهریاثتبه با توجه 

و بر روند تشکیل زخم لیشمانیاتاثیر مثبت آن بر نیزشده و
بر زخم هاي انسانی نیز تاثیرات عصاره این در موش احتماال 

مثبتی خواهد داشت که باید در بررسی هاي آینده مشخص 
گردد.

تشکر و قدردانی
اري جناب آقاي دکتر عباس نویسندگان این مقاله از همک

دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه حسنی 
گونه گیاهان بکار گرفته شده در این تحقیق تائیددر ارومیه 

کمال تشکر و قدردانی را دارد. ضمنا از کارشناس بخش 
آقاي انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه 

هالی محترم روستاهاي و نیز همکاري ااسماعیل آقاپور 
اطراف شهرستان اصفهان تشکر می نماییم.
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