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  از جـنس يا اختـه ي  انگـل تـک  بـه وسـيله  وان است که ين انسان و حي مشترک بيها يماريس از جمله ب يازيشمانيل :نه و هدف  يزم 
 هـدف ايـن   .شـد  يس اسـتفاده مـ  يازيشمانيـ ل مي و عمـو   ي اثرات موضع  ي برا يياهان دارو يرباز از گ  ياز د . شود  يجاد م يا ا يشمانيل

  . گياهان مرزه و سياه دانه بر روي فرم پروماستيگوت انگل ليشمانيا ماژور بودهاي مطالعه بررسي تأثير اسانس

ا يشمانيلگوت انگل ي فرم پروماستياه دانه بر روياهان مرزه و سي گيها اثرات اسانس تجربين مطالعه ي در ا:يروش بررس 
ا پس از مجاورت با يشمانيگوت انگل لي زنده در فرم پروماستيها ن انگليانگين مطالعه بر اساس مي ايابيارز. شد ي بررسماژور
ن منظور يبه ا.  مختلف بوديمانم با دوز مشخص در فواصل زي گلوکانتييايمي شي و دارويياهان داروي مختلف گيها غلظت

 ٢٦ ين مطالعه در دماي مختلف ايها گروه. اضافه شد درصد ٢ و ٦/١، ٢/١، ٨/٠، ٤/٠، ٢/٠، ١/٠يها  مختلف با نسبتيها عصاره
ها از انکوباتور   ساعت، انگل٢٤پس از گذشت .  شدنديکسان نگهداريط يو در شرا) خانه گرم(گراد درون انکوباتور  درجه سانتي

 تجزيه و تحليل  ام اليجهاي آمار توصيفي، تست توكي و  ها با آزمون داده.  زنده شمارش شديها و تعداد انگلشده ارج خ
   .شدند

  
ها   در کاهش انگليدار يم، اختالف معني گلوکانتياه دانه با داروي مرزه و سيها افت کننده اسانسي دريها ن گروهي ب:ها افتهي 

  ).>٠٥/٠p(وجود داشت
  
اه دانه به ير مرزه و سي نظياهي گيها توان از اسانس يا ميشماني به انگل ليي دارويها ش مقاومتي با توجه به افزا:يريگ جهينت 

  .س استفاده نموديازيشماني ليماريکنترل ب ين برايگزيعنوان درمان جا
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 خداداد پيرعلي خيرآبادي و همكاران

٦٨٨ )٨١شماره پي در پي (١٣٩٢ ديـ ٩ ـ شماره١٨مجله ارمغان دانش ـ دوره 

  مقدمه

ن انـسان و    يمـشترک بـ     يمـار يس ب يازيشماني ل

 از جـنس    يا  اختـه ي  انگـل تـک    به وسـيله  وان است و    يح

 از ياري در بـس يمـار ين ب يـ ا. شـود   يجاد مـ  يا ا يشمانيل

شـود    يده مـ  يک د ير به صورت اندم   يس گرم يکشورها

از آنجا كه انتشار جغرافيايي بيمـاري وابـسته بـه           ). ۱(

آب و (مناسـب  مـي عوامل گوناگون از جمله شـرايط اقلي     

، )۲( ميزبانان واسط مناسب است  و )هوا، گرما، رطوبت  

اين احتمال كه با مهيا شدن شرايط، بيماري به منـاطق            

ي كه هم جوار بـا      ژه در مناطق  يبه و (ابديديگر گسترش   

، را )باشــند مــينــدميك و حتــي هايپرانــدميك آمنــاطق 

بـه همـين دليـل سـازمان جهـاني         ). ۳(دهـد   يش مـ  يافزا

بهداشت بـراي مبـارزه و كنتـرل ايـن بيمـاري اهميـت              

ــو ــي  ژهي ــل م ــم   اي قائ ــزء مه ــد و آن را ج ــر باش ن يت

س از  يازيشمانيـ ل. )۴( خود قـرار داده اسـت      يها  برنامه

 ي دسـته اصـل  ۴ بـه  يني بـال يهـا   انهامدها و نش  يلحاظ پ 

 شـکل  نيتـر  فيـ خف ؛يپوست شکل ؛شود  ي م يبند ميتقس

 بر ييها زخم سيازيشمانيل از نوع نيا در. است يماريب

. شـود  يمـ  جـاد يا پاها و ها دست صورت، پوست يرو

 اثرات يول ،ابندي يم بهبود ماه چند از پس ها بيآس نيا

 يپوسـت  کلشـ  ).۵(ماند يم يباق پوست يرو بر ها زخم

 هيشـب  مـزمن  و منتـشر  يهـا  زخم جاديا باعث ؛منتشره

 و هـا  ندول ليتشک ي لهيوس به شکل نيا. شود يم جزام

 و صـورت  در به خصوص  متعدد ،يها تيپل و ها لومپ

 يپوست شکل ).۶(شود يم شناخته ها ران يخارج سطح

 بـه  صـورت  شـدن  شـکل  بـد  به منجر شتريب ؛يمخاط ـ

 در يپوسـت  و يمخـاط  افـت ب ونـدگاه يپ بـه  بيآس ليدل

 شـکل  نيـ ا در. شـود  يم ينيب و دهان چون هم يمناطق

 مخـاط  کامـل،  طـور  بـه  اي يحدود تا توانند يم ها زخم

 نيبـ  از را اطراف يها بافت و حلق ي هيناح دهان، ،ينيب

 زيـ ن کاالآزار نام تحت ؛يياحشا سيازيشمانيل ).۷(ببرند

 ياهـ  نـشانه  يياحـشا  سيازيشمانيـ ل. شـود  يم شناخته

 و طحال و کبد تورم وزن، کاهش باال، تب ؛رينظ  ينيبال

 شـکل  کـه  يصـورت  در. سـازد  يمـ  انيـ نما را يخون کم

ــان يياحــشا ــشود درم  مــيحت ســال دو يطــ مــرگ ن

  ).۸(است 

س يازيشمانيـ  ل يدرمـان   يمي ش يخيبه طور تار  

 موانيبات آنتيژه ترک يبه و  مين س ي فلزات سنگ  ي هيبر پا 

ن نـوع از درمـان      يـ کـه ا    ميهنگـا ). ۹(قرار گرفته اسـت   

ــدؤمــ ــا،ثر نباش ــري دي داروه ــون پنتاميگ ــ چ ن و يدي

بات ين ترک يهمه ا ). ۱۰(شود  ي استفاده م  Bن  يسيآمفوتر

ا يـ  يني و مراقبـت بـال     يقـ يز تزر ياز بـه تجـو    ي ن ييدارو

 يامـدها ي چرا که پ،ن درمان دارند ي کردن در ح   يبستر

  . .)۱۱(د باشديار شديتواند بس ي آنها ميبعد

از . Satureia hortensis  مـي  مـرزه بـا نـام عل   اهيـ  گ

 ياهيـ گ. باشـد  ي اسـانس مـ  ي کـه حـاو   )۱(اني نعناع ةريت

 ساقه منعـشب، بـه طـول    يک ساله و داراي، ياست علف 

متـر کـه بـه سـهولت در اثـر دارا بـودن              ي سانت ١٠ـ٣٠

، يل بـه خاکـستر    يا ما يآلود     به رنگ سبز خاک    يظاهر

 هرنگ ساق . شود يص داده م  ي مجاور تشخ  يها  از گونه 

رسـد کـه    ي بـه نظـر مـ   ).۱۲(تـر از بـرگ اسـت       رهيآن ت 

اه شـده   يـ ن گ يا اقدام به پرورش ا    يتالين بار در ا   ينخست

                                                        
1-Labiatae 

  

 
 



  گياهان مرزه و سياه دانه بر انگل ليشمانيا ماژوراثر

٦٨٩ )٨١شماره پي در پي (١٣٩٢ ديـ ٩ ـ شماره١٨مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 آن اثـر معالجـه      ي بـرا  يپزشـکان قـرون وسـط     . باشد

 مـردم   يالدي مـ  ١٦ و   ١٥نقرس قائل بودند و در قرون       

ن و رفـع فلـج   ي جنـ ة، سـقط کننـد  ي مقـو ييـ آن را دارو

ــه يالدي مــ١٥٨٢در ســال ). ١٣(دانــستند يمــ  موفــق ب

 اثـرات   يمـرزه دارا  . شـدند استخراج اسانس از مـرزه      

 مولــد يهــا کــروبي مي روي مــشهودييايــضــد باکتر

 کـه همـراه     يباشد و مـصرف آن در مـواقع         ياسهال م 

ار مـؤثر  يز دخالت دارد بـس   ي ن يک عامل عفون  ياسهال،  

قات به عمل آمده اسانس مرزه      يطبق تحق ). ١٤(باشد  يم

ن يتوانـد سـبب از بـ    ي ميالت به راحت  يفنوکسي د همانند

 آب و ي روده شده و به نگهـدار  يرفتن حرکات انقباض  

اسانس مرزه از مخـاط جـذب   . دينما  ها کمک     تيالکترول

ه گــنژووبــات کيو بعـد از ورود بــه کبــد بــه شــکل ترک 

نـون از راه ادرار     يد و ک  يک اس يک و سولفور  يکورونيگل

 و قـارچ را  ي بـاکتر ن مرزه رشـد  يهم چن . شود  يدفع م 

  ).۱۵(باشد ي مي اثرات ضد عفونيکند و دارا يمهار م

 ياهيـ گ Nigella sataria مـي دانـه بـا نـام عل    اهي سـ 

در . ا اسـت ي آسيجنوب غرب  ميساله و گل دار و بو       کي

 يژه در اراک و اصفهان به فراوانـ       يو  اه به   ين گ يران ا يا

 ٔرهيـ ت و )۱( سـاعت يهـا   گلٔدانه از راسته    اهيس. ديرو  يم

ــان ــت)۲(آاللگ ــه). ۱۶( اس ــدهياش دارا دان ــر قاع آور،    اث

اد کننـده ترشـحات   يـ ، مسهل و ز   يضدکرم، ضد باکتر  

هاي آن، اثر ضد توموري و  چنين از دانه    هم .ر است يش

ضد باکتري نيز مشاهده شده و ممکن اسـت اثـر ضـد         

نفخـي آن مربـوط بــه داشـتن اثــر ضـد باکتريــايي آن     

 هـاي  طالعه بررسي تـأثير اسـانس      هدف از اين م    ).۱۶(باشد

گياهان مرزه و سياه دانه بر روي فرم پروماسـتيگوت انگـل     

  .ليشمانيا ماژور بود

  

  يروش بررس

در ايــن مطالعــه تجربــي، مــواد اســتفاده شــده 

 Roswell Parkط کـشت  يمحـ  ، N.N.Nط کشت يمحشامل؛ 

Memorial Institute (RPMI) 1640 ، ــ ــشت يمح  )BHI )۳ط ک

 ي، اسانس روغن درصد۱۰پان بلوي تر ياتيرنگ ح آگار،  

، آمپـول   درصـد ۱۰ن  ياه دانه، فرمال  ياهان مرزه و س   يگ

ا مـاژور،   يشمانيـ گوت انگل ل  يم، شکل پروماست  يگلوکانت

 در .بــود )DMSO )۴ن و ي خرگــوش، هپــاري خــون تــازه

 بـه وسـيله  ار  ـــــــ آگ ـب آگار ي ترک N.N.N  کشت طيمح

شود کـه بـه       يمن  يگزي جا BHIA مثل   يتر  ي غن يآگارها

 مـواد   .نـد يگو  يافتـه مـ   ير  ييـ  تغ N.N.Nط کـشت    يآن مح 

 ۱۰۰ط کــشت در ين محــيــ ســاخت اياز بــرايــمـورد ن 

 گـرم،   ۸/۰م  يد سد يکلر گرم،   ۴/۱  آگار شامل؛تر  يل  يليم

  . .باشد  گرم ميBHI ۷/۳ گرم و پودر  ۲/۰گلوکز

خته و به آن آب مقطـر      يک بالن ر  يمواد باال در    

تر يل  يلي م ۱۰۰ مواد به    يجم کل ل افزوده شد تا ح    ياستر

تر گذاشته  يا ه ي داغ   يا   صفحه يسپس آن را رو   . ديرس

 يربا انداخته شد تا مواد به خـوب  ک آهنيو داخل بالن    

ن يا. ديجه آگار شفاف گرديبا هم مخلوط شدند و در نت     

 کـه در  يا خته و درب ظرف با پنبـه      يمواد را در ارلن ر    

                                                        
1-Ranunculales 
2-Ranunculaceae 
3-Brain Heart Infusion (BHI) 
4-Di Methyl Sulfo Oxide (DMSO) 
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٦٩٠ )٨١شماره پي در پي (١٣٩٢ ديـ ٩ ـ شماره١٨مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 بـسته شـد و در     ده شـده بـود،    يـ چيپ  ميوينيل آلوم يفو

 ۱۵گـراد و فـشار     ي درجه سانت  ۱۲۱اتوکالو با حرارت    

پـس از  . قه قرار داده شدي دق۱۵نچ و به مدت   يپوند بر ا  

 درجه  ۵۰ آگار به حدود     ي که دما  ياتمام اتوکالو، زمان  

 يل کامل به ازا   يط استر ير هود و در شرا    يد، در ز  يرس

تـر خـون تـازه      يل  يلـ ي م ۲۰ط کـشت    يتر مح يل  يلي م ۱۰۰

ط کـشت   ين شده بود بـه محـ      ي هپار يرگوش که حاو  خ

  .دياضافه گرد

پـودر  ،  RPMI 1640ط کـشت  ي محـ يه يجهت ته

  گـرم  ۲ ميکربنات سد يب،   گرم RPMI 1640  ۴/۱۰ يتجار

ک يـ ه يـ  تهيبـرا .  به كار رفت   تريل  يلي م ۹۰۰آب مقطر و  

تـر آب مقطـر در   يل يلـ ي م۸۵۰ط کـشت،  ين محيتر از ا  يل

رون آن قـرار داده شـد و        د آهن ربا خته شد و    يارلن ر 

 قـرار گرفـت و در      يسيـ  دستگاه هم زن مغناط    يبر رو 

شـد، پـودر    ي مگنـت مخلـوط مـ   به وسـيله  که آب  يحال

 و تـا زمـان حـل شـدن     شـد  اضـافه  RPMI 1640 يتجار

کربنـات بـه محلـول        يسـپس بـ   . افتيکامل پودر ادامه    

زدن تا حل شـدن کامـل پـودر ادامـه        افزوده شد و هم     

و بـا   شـده    يريـ گ  ط اندازه ي مح PH رحلهن م يافت، در ا  ي

م ي تنظ۲/۷زان يک به ميدريد کلريا اسياستفاده از سود   

تـر  يک ل يـ ط با آب مقطر بـه       يان حجم مح  يدر پا . ديگرد

 و يکرونــي م۲/۰لتــر يرســانده شــد و بــا اســتفاده از ف

 و در شــدل يون پمــپ خــالء اســتر يلتراســيدســتگاه ف

پـس از  . ديـ م گرد يل تقـس  يدار اسـتر    چي درپـ  يها  شهيش

 يط کـشت بـر رو  يخ سـاخت محـ    ينوشتن اسـم و تـار     

ط يو در شـرا گـراد    سانتي درجه   ۴خچال  يها، در     ظرف

نـان از آلـوده نـشدن       ي اطم يبـرا .  شـد  يک نگهدار يتار

خته و در ي ر يط را در ظرف کوچک    ي از مح  يمقدار اندک 

.  شـد  ي ساعت نگهـدار   ۲۴ درجه به مدت     ۳۷انکوباتور  

 همـراه بـا   يفـاز  ط تـک يحـ ک ميط به عنوان ين محياز ا 

FCS)۱( ۱۰   بـه عنـوان مـاده مکمـل جهـت         درصد ۲۰ تا ،

 از آلـوده  يريبه منظور جلـوگ   . کشت انگل استفاده شد   

ط يتر از محـ   يل  يلي م ۱۰۰ هر   يط کشت به ازا   يشدن مح 

ــ ــک ويـ ــيـ ــوتيب يال آنتـ ــيـ ــامل پنـ ــ يک شـ ن و يليسـ

 کشت به طور    يها  طيمح . .ن افزوده شد  يسياسترپتوما

ا عـدم وجـود   يـ ان از نظر وجود     يدر م ک روز   يمرتب،  

 يهـا   يگوت، تعـداد و حرکـت آنهـا و آلـودگ          يپروماست

.  قـرار گرفـت    ي مورد بررس  ي و قارچ  ييايه باکتر يثانو

ط ي محـ  يـي ع رو يک قطـره از مـا     ين کار با قرار دادن      يا

 بـه وســيله  ي الم و بررسـ يکـشت در کنـار شــعله رو  

ــزرگ ــا ب ــور ي م۴۰ و ۱۰ يينم ــکوپ ن ــام يکروس  انج

 و بـا حرکـت      ي کاف يها  در صورت وجود انگل   . دش  يم

ت ي افـزوده و بـسته بـه وضـع         BHIط  يمناسب، بـه محـ    

د يـ  جد N.N.Nط  ي محـ  يک تـا دو روز بعـد رو       يها،    انگل

 ي بــاکتري در صــورت مــشاهده. شــد يپاســاژ داده مــ

 در صـورت    يشـد، ولـ    ميک افزوده   يوتيب  ي آنت يمقدار

 که اچر ،شد  يخته ميط کشت دور ريمشاهده قارچ مح

 از و شد مي ها انگل شدن کشته سبب قارچ ضد يدارو

 کنـار  در آلـوده  کـشت  طيمحـ  دادن قـرار  گريد طرف

 نيبـ  يقـارچ  ياسـپورها  انتقال باعث سالم يها طيمح

                                                        
1-Fetal Calf Serum (FCS) 
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 يهـا  طي، محـ يپـس از بررسـ  . شد يم کشت يها طيمح

کشت در انکوباتور قرار داده شدند تا روز بعد دوباره        

  ).۷(رندي قرار گيمورد بررس

ــدر ا ــت ي ــکل پروماس ــه ش ــل ين مطالع گوت انگ

ــل ــاژور يشمانيـ ــوا مـ ــروه  MRHO/IR/ER/75 هيسـ از گـ

. ه شـد يـ  اصفهان ته ي دانشگاه علوم پزشک   يشناس  انگل

اد يـ  رشـد و حرکـت ز  يهـا دارا   که انگل ييها  طيدر مح 

قــرار   ميتيگـر در مرحلــه لگـار  يبودنـد و بـه عبــارت د  

منتقـل  ل يشه استريک ش يط به   ي مح ييع رو يداشتند، ما 

 RPMI ط کـشت يل کامل، محـ يط استريشد و تحت شرا

 زنـده  يهـا   انگـل يشه حاوي به شي با حجم مساو 1640

خ پاسـاژ در  يافزوده شد و پس از نوشتن شماره و تار 

شه يـ بـه ش . گراد قرار گرفت ي درجه سانت ۲۶انکوباتور  

 ي آن برداشـت شـده بـود مقـدار         ييع رو ي که ما  ياصل

BHI  ط  يهـا از محـ      ال انگل پس از انتق  .  افزوده شدN.N.N 

 يان مورد بررسـ   يک روز در م   ي به طور    BHIط  يبه مح 

اد شـده  يـ هـا ز   که تعداد انگـل  ي در صورت  .قرار گرفتند 

 کـه   يد منتقـل شـده و در صـورت        يـ ط جد يبود بـه محـ    

ها دوباره بـه انکوبـاتور       شهي رخ نداده بود، ش    يشيافزا

ش تعـداد   ي کـه افـزا    يدر صـورت  . شـدند   يبازگردانده م 

 از آن به يب آنها همراه شده بود مقدار     يها با تخر    گلان

ن بـرود و بـه   ي منتقل شد تا از بـ      يط کشت دو فاز   يمح

در مـورد  .  اضافه گـشت RPMI 1640 ي مانده مقداريباق

 RPMI 1640 طيک محـ يـ بـه   RPMI 1640طيپاسـاژ از محـ  

بـا سـرعت   (وژ يفي پـس از انجـام سـانتر     يتازه و مغـذ   

 يـي ع روي، مـا )قـه ي دق۷ت قه و به مـد ي دور در دق   ۱۴۰۰

 RPMI 1640 ديـ ط جدي مانـده محـ  يخته و بـه بـاق  يدور ر

قـه  ي دق۱افزوده شـد و بـا دسـتگاه ورتکـس بـه مـدت             

ط کـشت پخـش شـدند       يکـرده در محـ       رسوب يها  انگل

)۱۵.(  

از يـ  مورد ن  ي روغن يها ه اسانس يتهبه منظور    

لوگرم ي ک۲۰مقدار گام نخست ن مطالعه، در يانجام ادر  

اه شامل برگ  ي هر گ  ي خشک شده    يي هوا ياه  بخش از

 KF  ميوياه مرزه با شماره هرباريگ يي هوايها و ساقه

کـه   KF 1185  ميوياه دانـه بـا شـماره هربـار    ي و س1384

ــال بود  ــان س ــدمحــصول هم ــاتي تحق  از موســسهن  يق

و به صـورت  شد  هيته ي جهاد دانشگاهيياهان دارو يگ

 يرزســپس در دانــشکده کــشاو. پــودر شــده در آمــد

 بـا دسـتگاه    يدانشگاه شهرکرد با کمـک بخـش باغبـان        

 ياسانس روغن  )۱(ير آب يتقطو بر اساس روش     کلونجر  

 از هـر    يتر اسانس روغن  ي ل  يلي م ۳۰مقدار  .  شد حاصل

   .).۱۷(ه شد ياه توسط دستگاه کلونجر تهيگ

 يشناسـ   شگاه انگـل  يـ م از آزما  يآمپول گلوکـانت  

هـر  . ه شـد  يه دانشگاه اصفهان ت   يدانشگاه علوم پزشک  

تـر  يل  يلـ ي م ۵ هـر    ي گرم دارو بـه ازا     ۵/۱ يآمپول حاو 

ــوده و م ــب ــاني ــرايزان درم ــل،  ي آن ب ــشتن انگ  ۲۰ ک

زان ي الزم ميها پس از انجام محاسبه  . کرومول است يم

 ۳۳۸،  ا ماژور يشمانيلتر انگل   يل  يلي هر م  يم برا يگلوکانت

  .تر به دست آمديکروليم

ط يمحـ  در ي به منظور حل کردن اسانس روغن 

 يباشـد، از د  ي مـ يط آبـ يک محـ ي که RPMI 1640کشت 

ن يثر اؤغلظت م .  استفاده شد  DMSO ديکسا  سولفو  ل  يمت  

ــترک ــراي ــانس يب ب ــردن اس ــول ک ــا محل ــيه  ي روغن

                                                        
1-Hydro Distillation 
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 بـا آزمـون و خطـا    RPMI1640ط ياسطوخودوس در مح 

تعــداد  ).۳( مــشخص شــد  درصــد۵ط کــشت، يدر محـ 

ش از يها پ انگلبود و ۱*۱۰۶ن مطالعه ي انگل در اييابتدا

تومتر يله الم هموسـ يط کـشت بـه وسـ      يافزودن به محـ   

ع ين منظـور از مـا     يـ بـه ا  . مورد شمارش قـرار گرفتنـد     

برداشته ) تريکرولي م ۱۰( ميط کشت مقدار ک   ي مح ييرو

کردن و   ثابتي برا درصد۱۰ن يزان فرماليو به همان م

بـه منظــور  . هـا اسـتفاده شـد    تـر انگـل   شـمارش سـاده  

ــار اســتفاده شــمارش انگــل از  ــو مشــد الم نئوب زان ي

 ضـرب  ۱۰۴، در يي تا ۲۵ک مجموعه   يشمارش شده در    

پس از  .تر به دست آمديل يليشده و مقدار انگل در هر م

تـر،  يل يلـ يانگل در هر م    شمارش انگل و به دست آمدن     

ــا ــرا يعــصاره ه ــدار الزم ب ــه مق ــف ک ــام ي مختل  انج

مـده بـود، بــا   آش بـا آزمـون و خطـا بــه دسـت     يآزمـا 

کـه  درصـد   ٢ و   ٦/١،  ٢/١،  ٨/٠،  ٤/٠،  ٢/٠،  ١/٠ يهـا  تنسب

 ۶۰ و ۴۸، ۳۶، ۲۴، ۱۲، ۶، ۳ يهـــا  بـــا حجــم يمــساو 

در . تـر انگـل بـود اضـافه شـد         ي ل يلي م ۱تر در   يکروليم

 يا چ انگـل زنـده    ي درصـد، هـ    ۲/۱ بـاالتر از     يغلظت ها 

ق يـ  رقيل از اسـانس هـا  يـ ن دل يمشاهده نشد و به همـ     

. استفاده شد) ٢/١ و  ٨/٠،  ٤/٠،  ٢/٠،  ١/٠يدرصدها(شده  

 انگـل   ۱۰۶ يک گروه شـاهد حـاو     يها شامل     ه گروه   يبق

ــرل منفــ ( ــروه د)يکنت ــاو ي، گ ــر ح ــد۸/۳۳ يگ   درص

ک يـ ن طـور    يو هم ) کنترل مثبت ( انگل   ۱۰۶م و   يگلوکانت

ــاو  ــروه ح ــد۵ يگ ــد ۱۰۶ و DMSO  درص ــل بودن .  انگ

 درجــه ۲۶ ين مطالعــه در دمــايــ مختلــف ايهــا گــروه

ط يو در شـرا ) خانـه   گـرم (اتوردرون انکوبـ  گراد   يسانت

ش يمراحـل انجـام آزمـا       ميتما.  شدند يکسان نگهدار ي

ر هـود   يـ ل و ز  يکه در باال گفته شد بـه صـورت اسـتر          

هــا از   ســاعت، انگــل۲۴پــس از گذشــت . انجـام گرفــت 

 زنـده   يهـا    و تعـداد انگـل      شـده  خـارج  شده   انکوباتور

،  درصـد ۱۰پـان بلـو   ين بخش از تر  يدر ا . شمارش شد 

 مـرده را   يهـا    است و فقـط انگـل      ياتيرنگ ح  يکه نوع 

 يي به شناسا  ياتين رنگ ح  يا. کند، استفاده شد    يرنگ م 

ــلول ــا س ــ  يه ــک م ــرده کم ــده از م ــد ي زن ــس از . کن پ

ط کـشت بــه  يل، محــيط اسـتر ي در شــرايبـردار  نمونـه 

 ۷۲ و ۴۸در ساعت .  درجه بازگردانده شد۲۶خانه   گرم

نده شـمارش   زيها ، انگل ز با روش گفته شده در باال   ين

ج، مراحل انجـام کـار   يد نتاييبه منظور تأ . ديو ثبت گرد  

ج کاذب حـذف    ي نتا يل آمار ي بار تکرار شد تا در تحل      ۳

   .شوند

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

هـاي آمـار توصـيفي، تـست      مونآز و  SPSSافزار    نرم

   . تجزيه و تحليل شدند ام اليج توكي و

  

  ها افتهي

 زنـده پـس از اضـافه کـردن         يها ن انگل يانگيم 

 يهـا   در زمـان   ييايمي شـ  ي و دارو  ياهيـ  گ يها اسانس

 تعـداد  يبـه طـور کلـ   .  آمـده اسـت   ۱مختلف در جدول    

 سـاعت پـس از اضـافه    ۷۲ و ۴۸، ۲۴ زنده در  يها انگل

 کـه   ياه دانه با گروه کنترل منفـ      ياه مرزه و س   يکردن گ 

 يدار يافت نکـرده بـود، اخـتالف معنـ      ي در ييچ دارو يه

  ).>٠٥/٠p(شان داد ن

 ٢٤نشان داد کـه پـس از گذشـت    نتايج حاصله  

 ٢، غلظـت  ييايمي شيساعت از افزودن اسانس و دارو     
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اه دانـه از نظـر   ي مـرزه و سـ  يدرصد از اسانس روغنـ  

 بـود  يدار ي اخـتالف معنـ    يکاهش در تعداد انگـل دارا     

)٠٥/٠p< ( درصـد   ٨/٠ن دو دارو در غلظـت       يچنـ  و هم 

ر ي در سـا  ي ولـ  ، بودنـد  يدار ي اخـتالف معنـ    يز دارا ين

 )>٠٥/٠p( نـشان ندادنـد  يدار يهـا اخـتالف معنـ      غلظت

  ).۲ جدول(

 ۱/۰کاهش تعداد انگـل در غلظـت    ۴۸در زمان   

اه يـ ن گيـ  درصد از ا۲درصد از اسانس مرزه با غلظت  

  در مـورد ي، ولـ )>۰۵/۰p( نشان داد  يدار يتفاوت معن 

دار  ي معنــــيا جــــهين نتياه دانــــه چنــــياه ســــيــــگ

  .)۳جدول )(<۰۵/۰p(نبود

ــان  ــت۷۲در زم ــرزه بــا   ۰/ ۱  غلظ  درصــد م

 يها ن اسانس و با غلظت    ي درصد هم  ۲تا  / ۴ يها غلظت

 ين بـا دارو يچنـ  اه دانه و همي درصد اسانس س۲تا  / ۴

دار نـــشان داد  ي و کنتـــرل، اخـــتالف معنـــييايميشـــ

)۰۵/۰p< .(  هـر دو  يز با تمام غلظت هـا  يگروه کنترل ن 

گـروه  ). >۰۵/۰p( دار بود    ي اختالف معن  ياسانس دارا 

ز بـا هـم در کـاهش تعـداد      يـ م ن يکنترل و گروه گلوکانت   

نشان دادند که نشان    را  دار   ي زنده تفاوت معن   يها انگل

ن بردن آنهـا بـا   يها و از ب ن دارو بر انگل ير ا يثأدهنده ت 

  ).۴جدول )(>۰۵/۰p(شتر است يگذشت زمان ب

  
  در مجاورت عصاره گياه و يا دارو مختلف يها زمان در زنده يها انگل تعداد  معيارحرافان  ونيانگيممقايسه :  ۱ جدول

  زمان
  عصاره يا دارو

  ساعت ۷۲  ساعت ۴۸  ساعت ۲۴

  ab *  ۱۰۶/۱۷±۰۸۳/۲ ab ۹۱۶/۱۸±۴۷۳/۴ab ۳۴۵/۲±۴۵/۱۹ مرزه
  b  ۰۷۸/۲۲±۲۲۳/۲b  ۴۵۶/۱۶±۷۸۳/۱ b ۲۸۳/۲±۱۷۶/۲۹ دانه اهيس

  c  ۳۹۱/۸۷±۶۲۳/۱ c  ۶۳۶/۵۹±۹/ c /۶۸۳±۱۰۶/۹۷ ميگلوکانت

  cd   ۰۰۰/۱۴۹±۰۰/d  ۰۰۰/۱۳۰±۰۰/ d/۰۰±۰۰۰/۱۰۵ کنترل

  .)>٠٥/٠p (است دار يمعن فاختال دهنده نشان نامشابهن يالت  حروف*
  . ساعت ۲۴از پس شيآزما مورد يها گروه در ياهيگ يها اسانس کردن اضافه از  پسزنده يها انگل تعدادمعيار  و انحراف نيانگيممقايسه  : ۲ جدول
  درصد
  عصاره يا دارو

۱/۰  ۲/۰  ۴/۰  ۸/۰  ۲/۱  ۶/۱  ۲  

 e*   ۰۲/۳۷±۳۲/۴ed  ۴۶/۲۹±۳۲/۴ed  ۸۰/۳۰±۳۲/۴e  ۹۶/۲۲±۳۲/۴ea  ۸۰/۱۸±۳۲/۴ea  ۵۵/۱۶±۳۲/۴ea ۳۲/۴±۶۷/۴۱ مرزه

  ۳۲/۴ce  ۲۸/۲۹±۳۲/۴ae  ۶۴/۱۹±۳۲/۴ae  ۰۸/۱۵±۳۲/۴c ۸۹/۱۳±۳۲/۴ac  ۱۵/۱۳±۳۲/۴ac  ۵۵/۱۶±۳۲/۴a±۹۳/۳۵ دانه اهيس
 f  ۶۸/۹۸±۶۸/f  ۶۸/۹۸±۶۸/f  ۶۸/۹۸±۶۸/f ۶۸/۹۸±۶۸/f  ۶۸/۹۸±۶۸/f  ۶۸/۹۸±۶۸/f/۶۸±۶۸/۹۸ ميگلوکانت

   f ۰۰/۱۰۷±۰۰/f  ۰۰/۱۰۷±۰۰/f   ۰۰/۱۰۷±۰۰/f   ۰۰/۱۰۷±۰۰/f   ۰۰/۱۰۷±۰۰/f   ۰۰/۱۰۷±۰۰/f/۰۰±۰۰/۱۰۷ کنترل

  .)>٠٥/٠p (است دار يمعن اختالف دهنده نشان نامشابهن يالت  حروف*
  . ساعت ۴۸از پس شيزماآ مورد يها گروه در ياهيگ يها اسانس کردن اضافه از پس زنده يها انگل تعدادمعيار  و انحراف نيانگيممقايسه  : ۳ جدول

  درصد
  عصاره يا دارو

۱/۰  ۲/۰  ۴/۰  ۸/۰  ۲/۱  ۶/۱  ۲  

  ۸۵/۴ac*   ۴۹/۲۸±۸۵/۴ac  ۶۶/۲۵±۸۵/۴ac  ۶۲/۲۷±۸۵/۴ac  ۹۶/۱۷±۸۵/۴ac  ۹۲/۱۸±۸۵/۴ac  ۵۲/۱۶±۸۵/۴ac±۵۶/۲۸ مرزه
  ۸۵/۴bc  ۹/۲۱±۸۵/۴ab  ۷۱/۱۸±۸۵/۴ab  ۸۵/۱۳±۸۵/۴ab  ۵۶/۱۲±۸۵/۴ab  ۷۵/۱۱±۸۵/۴ab  ۹۵/۶±۸۵/۴a±۵۳/۳۳ دانه اهيس

  f  ۳۹/۸۷±۶۸/f  ۳۹/۸۷±۶۸/f  ۳۹/۸۷±۶۸/f  ۳۹/۸۷±۶۸/f  ۳۹/۸۷±۶۸/f  ۳۹/۸۷±۶۸/f/۶۸±۳۹/۸۷ ميگلوکانت
  g ۰۰/۱۰۷±۰۰/g  ۰۰/۱۰۷±۰۰/g  ۰۰/۱۰۷±۰۰/g  ۰۰/۱۰۷±۰۰/g  ۰۰/۱۰۷±۰۰/g  ۰۰/۱۰۷±۰۰/g/۰۰±۰۰/۱۰۷ کنترل

  ).>٠٥/٠p (است دار يمعن اختالف دهنده نشان نامشابهن يالت  حروف*
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 ۷۲از پس شيآزما مورد يها گروه در ياهيگ يها اسانس کردن اضافه از پس زنده يها انگل تعدادمعيار  و انحراف نيانگيممقايسه :  ۴ جدول
  .ساعت

  درصد
  عصاره يا دارو

۱/۰  ۲/۰  ۴/۰  ۸/۰  ۲/۱  ۶/۱  ۲  

  abd*   ۶۳/۲۲±۱۱/۷ abd  ۳۴/۱۷±۱۱/۷ bd  ۲۳/۱۹±۱۱/۷ cd  ۹۶/۱۴±۱۱/۷ bd  ۰۲/۱۲±۱۱/۷ cd  ۴۵/۱۰±۱۱/۷ bc ۱۱/۷±۹۶/۲۶ مرزه
  ۱۱/۷a  ۴۵/۲۰±۱۱/۷abc  ۳۷/۱۷±۱۱/۷bd  ۱۹/۱۲±۱۱/۷bd  ۸۵/۱۰±۱۱/۷bd  ۵۲/۹±۱۱/۷bd  ۸۵/۴±۱۱/۷bd±۴۱/۵۵ دانه اهيس

  f  ۳۹/۶۱±۹۵/f  ۳۹/۶۱±۹۵/f  ۳۹/۶۱±۹۵/f  ۳۹/۶۱±۹۵/f  ۳۹/۶۱±۹۵/f  ۳۹/۶۱±۹۵/f/۹۵±۳۹/۶۱ ميگلوکانت
 g ۰۰/۱۰۶±۰۰/g  ۰۰/۱۰۶±۰۰/g ۰۰/۱۰۶±۰۰/g  ۰۰/۱۰۶±۰۰/g ۰۰/۱۰۶±۰۰/g  ۰۰/۱۰۶±۰۰/g/۰۰±۰۰/۱۰۶ کنترل

  ).>٠٥/٠p (است دار يمعن اختالف دهنده نشان نامشابهن يالت  حروف*

  بحث

 و  يـي  دارو يهـا   مقاومـت  شيافـزا  با توجه بـه     

 پـس از مـصرف     ين نظر به بروز عوارض جانب     يچن هم

افتن يــ، توجــه محققــان بــه ســمت ييايمي شــيداروهــا

هـا   يمـار يدرمـان ب   ين بـرا  يگزي و جا  يعيطب يداروها

 کـه درمـان آن     ييهـا  يمـار ياز جمله ب  . جلب شده است  

س يازيشمانيـ باشـد، ل   مي مدت   يار دشوار و طوالن   يبس

 شـد تـا اثـر       ين مطالعـه سـع    يدر ا . )۱۸ و   ۱۹(باشد مي

 فـرم  ياه دانـه بـر رو  ياهان مـرزه و سـ    ي گ يها اسانس

  . شوديبررسا ماژور يشمانيلگوت انگل يپروماست

 يها ن انگليانگين مطالعه بر اساس م   ي ا يابيارز

ا پــس از يشمانيــگوت انگــل ليزنــده در فــرم پروماســت

 و يــياهــان داروي مختلــف گيهــا مجــاورت بــا غلظــت

 ي بـا دوز مـشخص در فواصـل زمـان          ييايمي ش يدارو

ج بـه دسـت آمـده از مطالعـه حاضـر            ينتا. مختلف بود 

 يهـا  سـانس  ا ۲/۱ بـاالتر از     يهـا   نشان داد کـه غلظـت     

 يا کــشيشمانيــ اثــرات لي اســتفاده شــده دارايروغنــ

ها به  ن اسانسي چرا که پس از افزودن ا    ، است يا  بالقوه

 و   ماکـادو  . مـشاهده نـشد    يا  ط کشت، انگـل زنـده     يمح

 ي را بر رو   ين اسانس روغن  ي، اثر چند  )۲۰۱۰(همکاران

ط ي، در مح  نفانتوميا ا يشمانيلگوت  يرشد شکل پروماست  

اهـان مـؤثر   ين گين ايدر ب. رش کردند  گزا يشگاهيآزما

ن غلظـت  يانگيـ ، بـا م )۱(ا، اسطوخودوس سبز يشمانيبر ل 

ــر م ي م۲۶۳ ــرم ب ــيکروگ ــر رو ي ليل ــر ب ــل يت ا يشماني

 و همکـاران در  ي جعفر).۲۰( مؤثر بوده است  نفانتوميا

ــ ــالييک کارآزمــاي ــاران از ي نفــر از ب۱۶۵ ي رويني ب م

 بـر  )۲(وساه فليوه گي م يدروالکليعصاره جوشانده و ه   

ن يــ در ا. اســتفاده کردنــديس پوســتيازيشمانيــ ليرو

 و در  درصــد۴۰مطالعــه در گــروه جوشــانده فلــوس  

م ي و در گـروه گلوکـانت   درصـد ۴/۳۶ يدروالکليگروه ه 

مطالعه  ).۲۱(افتنديماران بهبود کامل    ي از ب   درصد ۵/۶۵

   ثابت کرد که غـلظتي به خوب)۲۰۰۶( و همکاران  موون

 intermedia و L. angustifolia ي روغنـ ن اســانس يي پايهـا

L. سينـال يکومونـاس واژ يترتوانـد بـه طـور کامـل      مي ،

ــا انفالتــايهگزام و سيا دئودنــاليــارديژ ط ي را در محــت

ت ضـد  ي فعالي هر دو اسانس روغن   ..ن ببرد يکشت از ب  

از خـود    درصـد ۵/۰ و ۱ در  يع و قدرتمنـد   ي سر يانگل

ت اسـانس   يـ ل موجـود در فعا    يهـا   تفـاوت . نشان دادند 

ار کم بوده و ي بس درصد۱ و ۵/۰ يها  در غلظتيروغن

در .  داشـته باشـد   ينيت بـال  يـ رسـد کـه اهم      يبه نظر نم  

  درصــد۱/۰ در غلظـت  يدار ي معنـ يهـا  مقابـل تفـاوت  

   مشاهده شـد کـه نـشان   L. angustifolia ياسانس روغن

                                                        
1-Lavandula Viridis 
2-Cassia Fistula 
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و س يا دئودنـال يـ ارديژه يکرد بهتر آن عل  عملي دهنده

 در  )٢٠٠٣(و همکـاران    روزا ).۲۲( است تاانفال تايهگزام

  )١(ايـ نـالول اقاق ي از لي غنـ ير عـصاره روغنـ   يثأل ت يبرز

 مختلـف در    يهـا   در غلظت  سيا آمازوننس يشمانيله  يعل

آنهـا گـزارش    .  نمودند ي را بررس  يشگاهيط آزما يشرا

ا در  يـ نالول اقاق ي از ل  ي غن ين عصاره روغن  يکردند که ا  

و پالسـت،  نتـ يکن يب کرومـات يـ ط کشت باعـث تخر  يمح

 سيا آمازوننس يشمانيل يها گوتيز پرو ماست  يهسته و ل  

ــ ــت  يدر مح ــده اس ــشت ش ــ خ).٢٣(ط ک ــدي و ش ير ان

 بـر  ي مرزه کوه  ير عصاره روغن  يثأ، ت )٢٠١١(همکاران

 يس را مـورد بررسـ     يازيشمانيـ  ل يعات جلد ي ضا يرو

 يعات جلــديج نــشان دادنـد کــه ضــا ينتــا. قـرار دادنــد 

 يدار ير به طـور معنـ     يزان مرگ و م   يمحدود شده و م   

 يت ممانعـت کننـدگ  يافت که نشان دهنده خاص   يکاهش  

 .)٢٤(ها بـوده اسـت    موشين عصاره بر روياز مرگ ا  

ــه   ــه وســيلهدر مطالعــه صــورت گرفت ــدواالمرب و   عب

اه دانـه بــه اثــرات ضــد  ي ســي بــر رو)٢٠١٠(همکـاران 

 بـرده شـد هـر چنـد اثـرات ضـد          ياه پـ  يـ ن گ ي ا يالتهاب

 قـرار نگرفـت     ياه مـورد بررسـ    يـ ن گ ي ا يسيازيشمانيل

)٢٥(. 

  

  يريگ جهينت

ج، اثـر   ي نتـا  ي در مطالعه حاضر پس از بررسـ      

اه دانه و مرزه بر شـکل       ي س ي روغن يها  اسانس يبخش

 چـرا کـه     ،ا قابل مـشاهده اسـت     يشمانيگوت ل يپروماست

 پـس از افـزودن اسـانس    ي زنـده کمتـر  يها تعداد انگل 

قابل  هد مختلف نسبت به گروه شايها  در غلظت  ياهيگ

 يها ش مقاومتين با توجه به افزا يبنابرا .مشاهده است 

 ياهي گ يها توان از اسانس   ميا  يشماني به انگل ل   ييدارو

 ين برايگزياه دانه به عنوان درمان جاير مرزه و س  ينظ

شنهاد يـ پ .س اسـتفاده نمـود  يازيشمانيـ ن بـردن ل ياز بـ 

 ياه دانه بر روي مرزه و سيشود، اثر اسانس روغن   يم

 شـود و در  يگوت داخل ماکروفاژ بررسـ   ي آماست شکل

قـات در  يانگـل، تحق  ن شـکل يـ صورت اثبات اثر آن بر ا 

  .دابيبدن موجود زنده ادامه 
  

  ر و تشکريتقد

ايــن مطالعــه حاصــل طــرح تحقيقــاتي مــصوب 

دانشگاه شهر كرد بـود كـه بـا حمايـت مـالي معاونـت              

  .پژوهشي اين دانشگاه انجام شد

  

                                                        
1-Croton cajucara  
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Abstract 
 
Background & aim: Leishmaniasis is a zoonotic disease caused by a protozoan parasite of the 

genus Leishmania. Traditionally, medicinal plants have been used for topical effects of 

leishmaniasis. The aim of this study was to evaluate the effect of the essential oil of Satureia 

hortensis and Nigella sativa on the Leishmania major. 

 
Methods: In this experimental study, the effects of the plant’s essential oils and savory black 

beans on the Leishmania major form were studied. Evaluation was determined based on the 

average of Leishmania parasites form survival after exposure to different concentrations of herbs 

and chemical drugs MA dose at different intervals. For this purpose, different extracts with ratios of 

0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, and 2% were added. Different groups of this study were kept in the same 

condition (incubated at 26 ° C). The parasites were removed from the incubator and the numbers of 

viable parasites were counted after 24hours. Data were analyzed using descriptive statistics, Tukey 

test and GM. 

 

 Results: There was a significant difference in reducing parasites on groups receiving Satureia 

hortensis and Nigella sativa  with Glucantime (p <0.05). 

 Conclusion: Due to the increasing drug resistance of Leishmania, plant oils such as Satureia 

hortensis and Nigella sativa could be used as an alternative treatment for controlling leishmaniasis. 
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