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 ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
)97شماره پی در پی(1394، اردیبهشت 2، شماره20دوره   

 

 از ناشی جلدي لیشمانیوز زخمي بهبود بر بابونه اثر
   بالب سی هاي موش درلیشمانیا ماژور 

  
              ،6یعباسی مجتب ، 5یمحسن نیمب ،1ياریشهر دهیسع ،4خواه عارف رینص ،3يمنظور الیل ، *2 مشفعی عبدالعل ، 1 مایپ دشت رضایعل

  7انینوشاد جالل

 ،اسـوج ی یپزشـک  علـوم  دانشـگاه ی ملکول وی سلول قاتیتحق مرکز2یاسوج، ایران،  ،اسوجی یپزشک علوم گاهدانشکمیته تحقیقات دانشجویی،  1
گروه انگل شناسی، دانشـگاه   4 یاسوج، ایران، ،اسوجی یپزشک علوم دانشگاه ، سالمت بر موثری اجتماع عوامل قاتیتحق مرکز 3 یاسوج، ایران،

 آزاد دانشـگاه  ،یدامپزشـک گـروه   6شـیراز ، ایـران،    ،رازیشی پزشک علوم دانشگاه فارماکولوژي، گروه  5علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران، 
  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج،  ایران 7،رانیا شهرکرد، ،واحد شهر کرد میاسال

  12/11/1393:تاریخ پذیرش                25/6/1393 :تاریخ وصول
  :دهیچک

موان که دارویی تزریقـی   ظرفیتی آنتی 5 هاي هنوز بر پایه استفاده از ترکیب) سالک(ز جلديدرمان لیشمانیو: زمینه و هدف
 زخـم  بـر ی موضـع  صـورت  بـه  بابونـه  جوشـانده  اثـر ی بررس مطالعه نیا از هدف. گیردباشد صورت میو پرعارضه می

  .باشد یم بالب سیي ها موش در ماژور ایشمانیل ازی ناشي جلد وزیشمانیل
  

 قاعـده  در مـاژور،  ایشمانیل گوتیپروماست حیتلق از پس بالب سی نژاد موش سر 22 ،مطالعه تجربی نیا در :بررسی روش
 بـا  درمان تحت، گروه )سر 12( بابونه جوشانده با درمان تحتگروه  شامل؛ گروه سه در وز،یشمانیل زخم جادیا و آنها، دم

 قـه یدق 5 مـدت  بـه  اول گروهي ها موش روزانه هفته، دو مدت به. وارد شدند ) سر 5(درمان دونگروه ب و)  سر 5(میگلوکانت
 تیوضع و قطر. گرفتند قرار درمان مورد میگلوکانتي داروی صفاق درون قیتزر با دوم گروه و بابونه جوشانده معرض در

زوجـی، آنـالیز   تـی   يآمـار ي هـا  آزمـون  از اسـتفاده  بـا ها  داده. شد ثبت و بررسی مطالعه انیپا و ابتدا در ها زخمي بهبود
  .شدند لیتحل و هیتجز و تست تعقیبی توکی، فیشر ، مجذور کاي، کولموگروف اسمیرنوف واریانس

  

کننده جوشانده بابونه  افتیگروه در درصد 3/58زخم در سه گروه نشان داد که زخم در يبهبود یتوضع سهیمقا :ها افتهی
تفـاوت از نظـر    نیـ زخم حاصل نشد و ا يا در گروه شاهد بهبودام ،یافتبهبود  میوکانتکننده گل یافتگروه در درصد 80و 

میزان بهبودي زخم در دو گروه دریافـت کنننـده جوشـانده بابونـه و گلوکـانتیم از لحـاظ        ).p=028/0(دار بود یمعن يآمار
داري  معنی میانگین مساحت زخم در سه گروه بعد از درمان از نظر آماري تفاوت ).p=6/0(داري نداشت آماري تفاوت معنی

، اما میانگین مساحت زخم در دو گروه دریافت کننده گلوکانتیم و جوشانده بابونه از لحاظ آماري تفاوت )p=0001/0(داشت
  .داري نداشت معنی

  

 به توجه با. باشد یمي ماریب نیا درمان در میگلوکانت اثر به کینزد سالک زخمي بهبود بر بابونه جوشانده اثر: يریگ جهینت
 بـه  را بابونـه  جوشـانده  توان یم موان، یآنتی تیظرف 5 هاي بیترک از استفاده روش وی جانب عوارض وجود و وضوعم نیا

  .نمود شنهادیپ سالک به مبتال مارانیب درمان در نیگزیجاي دارو عنوان
  

  درمان ، بالب سی موش بابونه، ،يجلد وزیشمانیل :يدیکل هاي هواژ
  
  ی ملکول وی سلول قاتیتحق مرکز، یاسوج یپزشک علوم دانشگاه ،یاسوج ،مشفعی عبدالعل: مسئول سندهینو*

 Email: amoshfea@yahoo.com  
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  مقدمه 

از یکـی   )لیشـمانیوز جلـدي  ( یماري سالکب  

در منطقه خاورمیانـه از   میهاي بو ترین بیماري یقدیم

سـاالنه حـدود بیسـت     گرچها ).1(باشد میجمله ایران 

ــران     ــدي در ای ــمانیوز جل ــاري لیش ــورد بیم ــزار م ه

 4ولی احتماالً موارد حقیقی بیش از  ،شود میگزارش 

و اسـتاندارد   یاصـل  درمـان ). 2(برابـر آن اسـت   5تا 

 یم،گلوکــانت ( مــوانیآنت ییتــ ظرف 5 بیــترکســالک، 

در  یقیبه صورت تزر یستیباباشد که  می) پنتوستام

عـوارض   يداراداروها  نیا. گرددمحل زخم استفاده 

 قاتیتوجه به تزر با ینچن و هم هستند يمتعدد یجانب

دوره درمـان را کامـل    یمـاران ب اکثـر  دنـاك مکرر در

 .دارد یرا در پــ يیمــارعــود ب تمــالو اح نــدینما مــین

 هـاي  بیـ نسبت به ترک ییمقاومت دارو یراًاخ نیچن هم

از منـاطق جهـان گـزارش شـده      یموان در برخـ  یآنت

درمــان  ریکــه در ســ یتوجــه بــه مشـکالت  بـا  .اسـت 

در حال تـالش   نیوجود دارد، محقق يجلد وزییشمانل

 وزیشـمان یل يبـرا  یـد کردن درمان جد نیگزیجا يبرا

   ).3(باشند می يجلد

 Matricaria chamomilla مـی گیاه بابونه با نـام عل 

بـه  ترین گیاهان دارویی شـناخته شـده    میکی از قدیی

هـاي   این گیاه در تمـام دارونامـه   .انسان است وسیله

معتبر بـه عنـوان یـک گیـاه دارویـی معرفـی شـده و        

هاي آن مورد بررسی قرار گرفتـه   خواص درمانی گل

بابونه یکی از گیاهان دارویی منتخب سـازمان   .است

بــوده و داراي کاربردهــاي  "WHO"جهــانی بهداشــت 

ــت  ــوعی اس ــاري . متن ــان بیم ــه در درم ــاي  از جمل ه

التهاب  نوان ضد اسپاسم، ضد نفخ، ضدگوارشی به ع

کولیــت و  روده باریــک و در درمــان ســوء هاضــمه،

عصـاره ایـن   . گیرد میزخم معده مورد استفاده قرار 

گیاه در درمان اضطراب، التهاب، تحریکـات پوسـتی،   

ایـن  . رود مـی هاي سـطحی  به کـار   زخم و سوختگی

ضـد  باکتــریال و   سپـتیک، آنتـی گـیاه به عنـوان آنتی

هـاي ایـن    ثره گـل ؤمواد مـ . قارچ مورد استفاده است

ثر ؤگیاه در مراقبت و نگهداري مو و پوست بسیار مـ 

  ).4(است

متعـددي بـا اسـتفاده از گیاهـان      ياهـ  همطالع

دارویی مختلف بر روي لیشمانیوز جلدي انجام شده 

  .گردد میاست که به برخی از آنها اشاره 

طی از کـه مخلـو   )H.H.125(پماد سنتی سـالک  

 20گیـاهی واجـد آلکالوئیـد همـراه بـا       أمواد با منشـ 

است بر  ،و پایه وازلین )TCA( تتراکلریک اسید درصد

ضایعات لیشـمانیوز جلـدي مـوش آزمایشـگاهی، در     

 درصد 80پایان دوره درمان باعث بهبودي کامل در 

 ).5(ها گردیده است موش

داروي ترکیبی زاج سیاه و سفید بر ضـایعات  

یشمانیوز جلدي در دو غلظـت متفـاوت اثـر    ناشی از ل

توانــد در تســریع بهبــود خــوبی داشــته اســت و مــی

در . ها بـا داروي شـیمیایی قابـل مقایسـه باشـد      زخم

ها نیز داروي تهیـه شـده محلـی    کنترل قطر هاله زخم

سزایی در کوتاه مدت از خود نشـان داد کـه   ه تأثیر ب

  ).6(باشد می Bقابل مقایسه با داروي آمفوتریسین 

ــه   عصــــاره  الکلــــی و آبــــی گــــل همیشــ

میکروگـرم بـر    500در غلظت  )Calendula officinalis(بهار
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هـاي لیشـمانیا مــاژور    ، بـر پروماســتیگوت لیتـر  میلـی 

(MRHO/IR/75/ER)  در شـــرایط آزمایشـــگاهی، تمـــام

هـاي کـم تـر، فعالیـت ضـد      ها را کشـته و غلظـت  انگل

پـــس  IC50لیشمانیایی وابسته به دوز نشان دادند و 

 170ساعت در عصاره الکلی و آبی به ترتــیب  24از 

. به دسـت آمـده اسـت   لیتر  میکروگرم بر میلی 215و 

کشـی   بنابراین عصاره گل همیشه بهار اثـر لیشـمانیا  

تواند در درمان لیشمانیوز خوبی داشته و احتماالً می

  ).7(به کار رود

ــم ــفرزه     ه ــه اس ــا دان ــرکه ب ــر س ــین خمی چن

)Plantago psyllium(   بر بهبودي زخم لیشمانیوز جلـدي

ــت داشــته و اخــتالف   Balb/cهــاي  در مــوش ــر مثب اث

هـا قبـل و پـس از     داري بین میانگین قطـر زخـم   معنی

. درمان در گروه سرکه و گلوکانتیم  دیده شده اسـت 

ها در گروه سـرکه   چنین اختالف میانگین قطر زخم هم

یم و شـاهد بـا   با گلوکانتیم، اسفرزه و آب بـا گلوکـانت  

  ).8(دار بوده است گلوکانتیم معنی

ــان   ــا دوره درم  30و  20،10عصــاره ســیر ب

روزه توانایی کنترل زخم لیشمانیوز جلـدي از طریـق   

ولـی رضـایت بخـش     ،افزایش نیتریک اکسـید را دارد 

 30طی مدت  A عصاره سیر به همراه ویتامین. نیست

از گسـترش زخـم    ،هـاي لیشـمانیا   روز بر روي زخـم 

آورد و سـبب بهبـودي زخـم     مـی جلوگیري بـه عمـل   

  ). 9(گردد می

در مطالعه لوئیز و همکاران ، اثر عصاره هاي 

گیاهان دارویی بر روي رشد لیشمانیا آمازوننسـیس  

و تریپانوزومـا کـروزي مــورد بررسـی قـرار گرفتــه     

گیاه دارویی از جمله  19در این مطالعه عصاره . است

ــل آم   ــد مراحـ ــر روي رشـ ــه بـ ــتیگوت و بابونـ اسـ

ــیس و   ــمانیا آمازوننســــ ــتیگوت لیشــــ پروماســــ

ــی ــرایط     اپ ــروزي در ش ــا ک ــتیگوت تریپانوزوم ماس

هـا از جملـه    اغلـب عصـاره  . تنی بررسی گردیـد  برون

ــک     ــد ت ــوگیري از رش ــیت جل ــه خاص ــاره بابون عص

درصـد   99تـا   5/49هاي مورد مطالعـه را بـین    یاخته

ــتند ــاره. داش ــر روي    عص ــیک ب ــر سیتوتوکس ــا اث ه

محققــین . اي قرمــز گوســفند نشــان ندادنــد هــ گلبــول

ها ممکن است به عنـوان   پیشنهاد دادند که این عصاره

ثر علیـــه لیشـــمانیا ؤجدیـــد مــ  هــاي  منبــع ترکیـــب 

آمازوننسیس و تریپانوزوما کروزي مـورد اسـتفاده   

  ).10(قرار گیرند

ــ  ــرور مطالع ــاي هدر م ــیچ   ه ــه ه ــام گرفت انج

ــه در   مطالعــه ــر اســتفاده از بابون ــی ب ــان اي مبن درم

بـر   هایی هچنین مطالع هم. لیشمانیوز جلدي یافته نشد

هـاي گونـاگونی صـورت     روي اثر بابونه بر بیمـاري 

  . توان به موارد زیر اشاره نمود میگرفته که 

مصرف موضعی عصاره هیـدرو الکلـی گیـاه    

بابونه سبب تسریع بهبودي زخم سوختگی در موش 

). 11(شـود  ی آزمایشگاهی و ترمیم زخـم مـی  یصحرا

چنین استعمال موضعی عصاره بابونه محلـول در   هم

روغن زیتون، موجب تسریع بهبودي زخم برشـی در  

  ).12(شود موش صحرایی می

هـا   پماد بابونه بر ترمیم زخم دهان در مـوش 

ها  اثر مثبت داشته و باعث افزایش میزان فیبروبالست

، در نتیجه پماد بابونه شود میها  و اپیتلیزاسیون زخم
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واند به عنوان یک ترمیم کننده پوستی قوي مطرح ت می

  ).13(باشد

ــته اســت در      ــه توانس ــل بابون ــویه گ دهانش

ــانی   پیشــگیري از اســتوماتیت ناشــی از شــیمی درم

ــاي  ( ــتوماتیت، شـــدت درد و میـــزان بقـ شـــدت اسـ

  ). 14(ثر باشدؤداري م به طور معنی) استوماتیت

 یـاه گ هـاي  یباز ترک ادیز استفاده بهتوجه  با 

هـا و التهابـات    یسـوختگ هـا،   ونه در درمـان زخـم  باب

از  یو سنت  میاستفاده بو نیچن هم ،یو مخاط یپوست

 ینـواح  یجوشانده بابونه در درمان سـالک در برخـ  

جوشـانده   مـی عل یمطالعه با هـدف بررسـ   ینا ران،یا

 ایشـمان یاز ل یناش يجلد وزیشمانیلبابونه در درمان 

ــاژور در  ــا مــوش مــدلم ــب ســی يه  یســهقام و بال

مختلـف و   يهـا  قطر زخـم در گـروه   نییانگم ییراتتغ

کامل زخـم در آن   يبهبود تیوضع یبررس نیچن هم

  .ها، انجام شده است گروه
  

  بررسی روش

 نـژاد  نـر  مـوش  سر 22 مطالعه تجربی  نیا در

این مـوش هـا در    .گرفتند قرار مطالعه مورد بالب سی

 درجـه  22±2(شرایط استاندارد از نظر درجه حـرارت 

ــاریکی  ) گــراد ســانتی و دوازده ســاعت روشــنایی و ت

  .نگهداري و با غذاي استاندارد تغذیه شدند

  RPMI  1640کشت طیمح از انگل، حیتلق منظور به

 لیشـمانیا  فعال و زنده هاي گوتیپروماست هیسوي حاو

ی شناســ انگــل گــروه از کــه (MRHO/IR/75/ER) مــاژور

 اسـتفاده  ،بـود  شده هیته رازیش یپزشک علوم دانشگاه

 2/0 ق،یـ تزر هیـ ناح کـردن  لیاسـتر  از بعـد  ابتـدا . شـد 

 ایشــمانیل گوتیپروماســتي حــاو محلــول ازی ســ یســ

 دم قاعده در تریل یلیم هر در انگل 106 غلظت با ماژور

 داخـل  در حیتلقـ  از پـس  هـا  مـوش . شد قیتزر ها موش

 یکسـان  و مناسـب  طیشـرا  در مخصـوص، ي هـا  قفس

 قاعده در زخم  روز 18 گذشت از پس. شدندي نگهدار

 انگل که نیا از نانیاطمي برا که شد لیتشک ها موش دم

ــم در ــا زخـ ــود هـ ــا دارد، وجـ ــتفاده بـ  روش از اسـ

ي هـا  الم. شـد  هیته الم ها زخم از میمستق يبردار نمونه

 بـا  ونیکساسـ یف قـه یدق یـک  حدود از پس را شده هیته

 ریـ ز در مسا،یگ باي زیآم رنگ قهیدق 20 و کیلیمت الکل

 نمـوده  مشاهده 100یی بزرگنما باي نور کروسکوپیم

ــا کــه ــد وزیشــمانیل شــمن،یل اجســام دنیــد ب  دري جل

ی تصادف طور به را آلودهي ها موش. شد دییأت ها موش

 مـورد  و نمـوده ي بنـد  گـروه  ریز شرح به گروه سه به

  .گرفتند قرار ماریت

 بــا درمــان تحــت) مــوش ســر 12( اول گــروه 

 تحــت) مــوش ســر 5(ومد گــروه و بابونــه جوشــانده

 گـروه  و) مثبـت  کنترل(گرفتند قرار میگلوکانت با درمان

ــه) مــوش ســر 5(ســوم ــ تحــت ک ــان چیه ــراری درم  ق

  ).یمنف کنترل(نگرفتند

 مرودشــت شــهر اطــراف از زیــن بابونــه اهیــگ 

 استفاده با ه،یسا در نمودن خشک از پس وي آور جمع

 مانجـا  از قبـل  و نمـوده  لیتبد پودر به یبرق ابیآس از

 بـه  آب تـر یل یلیم 500 در را پودر گرم 50 ها، شیآزما

 داده عبـور ی صاف از سپس و جوشانده قهیدق 10 مدت
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 زمـان  در وي نگهـدار  زریـ فر در شده صاف عیما. شد

  .گرفت قرار استفاده مورد شیآزما انجام

 مــوردي هــا مــوش روزانــه هفتــه دو مــدت بــه

 جوشـانده  نیـ ا معرض در قهیدق 5 مدت به را شیآزما

 بـا  را آنهـا  زخـم  کـه  صـورت  نیـ ا بـه . ه شـد داد قرار

 نیــا در جوشــانده و داده شتسشــو بابونــه جوشــانده

 بـه  روز هر را کار نیا. داده شد قرار آني رو بر مدت

 درمـان  دوره طـول  بـا  برابـر (شد تکرار روز 14 مدت

 ایـن  انجـام  بـا  همزمـان ). میگلوکـانت ي دارو استاندارد

ــانی روش ــروه در درم ــورد، گ ــاندر م ــا م  داروي ب

 دوز با مثبت کنترل گروه هاي موش روي بر گلوکانتیم

. شد انجام گرم بر کیلوگرم به صورت روزانه  میلی 60

 صــورتی درمــان چیهــ منفــی کنتــرل گــروه روي بــر

 نمونـه  هـا  زخـم  محل از درمان دوره انیپا در. نگرفت

یی هـا  مـوش  در و شد داده گسترش المي رو و گرفته

  . دینگرد هیته الم شتندندا  میزخ چیه که

 جهـت  متـر  یلـ یم واحـد  حسب بر ها زخم قطر

 در آنهـا ي بهبـود  تیوضـع  و زخـم  مساحت محاسبه

  . شدند ثبت و بررسی مطالعه انیپا و ابتدا

ــایش ــا آزم ــت و    ه ــاي مراقب ــا راهنم ــابق ب مط

اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی و پروتکــل کمیتــه  

   .انجام شد دانشگاهاین اخالق 

آوري شــده بــا اســتفاده از     ي جمــع هــا  داده

تی زوجی، آنالیز  يآماري ها آزمونو  SPSSافزار  نرم

واریــــــــانس، فیشــــــــر ، مجــــــــذور کــــــــاي،                              

 و هیتجز کولموگروف اسمیرنوف و تست تعقیبی توکی

  .شدند لیتحل

  
  ها یافته

 از شده گرفتهي ها نمونهی کروسکوپیم مطالعه

 گذشـت  از پس مطالعه مورد يها وشم دم قاعده زخم

 دم قاعـده  در ایشـمان یل گوتیپروماست حیتلق از روز18

ــا آن ــب ،ه ــودگ انگری ــد 100یآل ــه درص ــا نمون  بــه ه

  .بود) شمنیل جسم(ایشمانیل گوتیآماست

 مختلـف ي هـا  گـروه  در زخمي بهبود تیوضع

 بابونه جوشانده گروه در که گرفت قرار سهیمقا مورد

 شاهد گروه و درصد 80میکانتگلو گروه ،درصد 3/58

مجذور  يآمار آزمون اساس بر). 1 جدول(بود صفر 0

 هـا  زخـم ي بهبود سهیمقا نیبي دار یمعن اختالف ،کاي

 آزمـون  از استفاده با. )p=02/0و  df= 2( داشت وجود

ي هـا  گـروه  در زخـم ي بهبـود  تیوضـع فیشـر   يآمار

ي بهبـود  سـه یمقا کـه  شـد  سـه یمقا هم با مطالعه مورد

 اسـاس  بـر  ،کنتـرل  و بابونـه  جوشانده گروه نیب زخم

ــون ــار آزمـ ــتالفي آمـ ــ اخـ ــان راي دار یمعنـ  نشـ

 گـــروه نیبـــ زخـــمي بهبـــود ســـهیمقا .)p=04/0(داد

 اخـتالف ي آمـار  آزمـون  اساس بر کنترل و میگلوکانت

ي بهبـود  سـه یمقا .)p=048/0(داد نشـان  راي دار یمعن

 اساس بر بابونه جوشانده و میگلوکانت گروه نیب زخم

ــون ــار آزمـ ــتالفي آمـ ــ اخـ ــان راي دار یمعنـ  نشـ

  .)p=6/0(نداد

 کمــی ریــمتغ نرمــال عیــتوز دییــأت منظــور بــه

 يآمـار  آزمـون  از درمان، از پس و قبل زخم مساحت

 زیآنـال  از پس که دش استفاده کولموگروف اسمیرنوف

 قبل(گرفت قرار دییأت مورد ریمتغ نرمال عیتوز ها، داده
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ــان از . )p=057/0(مـــاندر از پـــس ).p=538/0 درمـ

 درمان از پس و قبل ها انسیواری تیسیهموژن نیچن هم

 قـرار ی بررسـ  مـورد  levene static  آزمـون  اسـاس  بر

 برقـرار  تهیسیهموژن ها، داده زیآنال از پس که ه شدداد

 درمـــان از پـــس  .)p=169/0( درمـــان از قبـــل(بـــود

)158/0=p .(ــا آنــالیز  يآمــار آزمــون از اســتفاده ب

 مــورد گــروه 3 در زخــم مســاحت نیانگیــمواریــانس 

ي دار یمعن تفاوت که شد سهیمقا درمان از قبل مطالعه

 از قبـل  هـا  زخـم  مسـاحت  نیانگیـ م نیبـ ي آمار نظر از

 روش هماننـد  سـپس  .)p=775/0(نداشت وجود درمان

 مـورد  گروه 3 در را ها زخم مساحت نیانگیم زین فوق

 نظــر از کــه مینمــود ســهیمقا درمــان از پــس مطالعــه،

 هـا  زخم مساحت نیانگیم نیبي دار یمعن تفاوتي مارآ

  .)p=0001/0(داشت وجود درمان از پس

 مـورد ي هـا  گـروه  در زخـم  مسـاحت  نیانگیم

 شـده  آورده 1 جدول در درمان از پس و قبل مطالعه

 تسـت تعقیبـی   يآمـار  آزمـون  از اسـتفاده  با و است

 درمـان  از بعد زخم مساحت نیانگیم که دش مشخص

 و کنتــرل گــروه نیبــ و بابونــه و رلکنتــ گــروه نیبــ

 نیانگیـ م اما، )p=0001/0(باشد می دار یمعن میگلوکانت

 و بابونــه گــروه نیبــ درمــان از بعــد زخــم مســاحت

 آزمون از استفاده با). p=5/0(نبود دار یمعن میگلوکانت

 درمـان  تحتي ها موش زخم مساحت نیانگیمي آمار

 آزمـون  طبق درمان از پس و قبل بابونه، جوشانده با

ــار ــی ي آم ــی زوج ــتالف ت ــ اخ ــان راي دار یمعن  نش

ــم. )p=009/0(داد ي هــا مــوش زخــم مســاحت نیانگی

ــا شــده درمــان ــانت ب ــس و قبــل م،یگلوک ــان از پ  درم

 نیانگیـ م. )p=003/0(داد نشـان  راي دار یمعن اختالف

 درمـان  از قبـل  شاهد، گروهي ها   موش زخم مساحت

 ننشـــا راي دار یمعنـــ اخـــتالف درمـــان از پـــس و

   .)p=002/0(داد
  

   بحث

 از شیبـ  در) سـالک (يجلد وزیشمانیلي ماریب

 کـانون  7 ازی یک رانیا و دهد می رخ جهان کشور 80

 هـا  سـال ي جلـد  وزیشـمان یل. باشـد  می وزیشمانیل مهم

 اسـت  گرفتـه  قرار پژوهشگران مطالعه مورد که است

 گرفتـه  کـار  بـه  آن بـا  مبارزهي برای مختلفي ها راه و

ــده ی تــیظرف 5 هــاي بیــترک از فادهاســت. اســت ش

 بر 1940 سال از درمان، اول خط عنوان به موان یآنت

 است گرفته قرار استفاده موردي جلد وزیشمانیل هیعل

 درصــــد 90 حــــدود آنی بخشــــ اثــــر زانیــــم و

  ).15(باشد می

  
  مورد مطالعهنتایج میانگین مساحت زخم لیشمانیوز و وضعیت بهبودي موش هاي بالب سی در گروه هاي  :1 جدول

  
  
 

 از قبل زخم مساحت نیانگیم تعداد
 )مجذور میلی متر( درمان

 از پس زخم مساحت نیانگیم
 )مجذور میلی متر(درمان

 پس( یافته بهبود تعداد
 )درمان دوره از

 7) 3/58( 55/12±97/22 06/52±67/55 12 )بابونه جوشانده با درمان تحت( 1 گروه

 4) 80( 62/0±38/1 08/69±15/24 5 )میگلوکانت با درمان تحت( 2 گروه

 0) 0/0( 6/81±65/15 63/56±59/16 5 )درمان بدون( 3 گروه
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 مختلف مناطق در ها بیترک نیا که نیا لیدل به

 انگـل،  از متفـاوت ي هـا  گونه با مقابله در ویی ایجغراف

 نیچنـ  هـم  و دهنـد  می نشان را ریثأُت ازی متفاوت فیط

 داشـتن  ،ییدارو مقاومت قبیل ازدیگر ي مواردوجود 

 دارو، مـدت ی طـوالن  قیتزر به ازین وی جانب عوارض

 بتوانـد  کـه ي دیـ جدي داروها بهی ابیدستي برا تالش

ــا ــا نیگزیج ــترک نی ــاي بی ــو ه ــان دش ــه همچن  ادام

  ).15(دارد

ي ا مطالعـه  با حاضر مطالعه جینتا ،سهیمقا در

 سـه یمقا مـورد  در همکـاران  وي حجـاز  به وسیله که

 شــنیآو اهــانیگی دروالکلیــه ارهعصــی اثربخشــ

ي جلـد  عاتیضـا  بـر  ریسـ  و حنا بومادران، ،يرازیش

ي هـا  مـوش ی وانیح مدل در ماژور ایشمانیل ازی ناش

 که شود می مشاهده ،)16(است گرفته انجامبالب سی 

 سـالک  زخـم  بهبـود  در شـن یآو و بومادران اهیگ اثر

 بالـب سـی   يهـا  مـوش  در مـاژور  ایشـمان یل ازی ناش

 موضـوع  نیهمـ . باشد می بابونه جوشانده ثرا همانند

 اسـتفاده ي رو بـر  مطالعـه  کـه  اسـت  نیا دهنده نشان

 وزیشـمان یلي رو بـر یـی  دارو اهیـ گ نیچند ازی بیترک

 همـراه  بـه ي ثرترؤمـ  و دتریـ مف اثرات تواند میي جلد

  .باشد داشته

 3/58حاضـر  مطالعـه  در کـه  نیـ ا بـه  توجه با

 کامـل  يبهبـود  مطالعـه  مـورد ي هـا  مـوش  از درصـد 

 انجــام همکـاران  و مشـفع  کـه ي ا مطالعـه  در و یافتنـد 

 حاصل کاملي بهبود ها موش از درصد 51 ،)8(دادند

 بـاً یتقر پـژوهش  انجـام  روش که نجاآ از و است شده

ي اثـر  بابونه که گرفت جهینت توان می باشد، می مشابه

 نیـ ا علـت . اسـت  داشته زخم بهبود در سرکه از بهتر

 کـه  نمـود  شنهادیپ توان یم و است نامشخصي برتر

 درمـان ي بـرا  سرکه و بابونه جوشانده بیترک از اگر

ي بهبـود  شاهد است ممکن گردد، استفاده سالک زخم

  . میباش سالک زخم دري تر عیسر و بهتر

  مطالعـه  بـا  حاضـر  مطالعـه  جینتـا  سهیمقا در

ــدر  مــییابراه ــاران و ص ــه همک ــر آن در ک ي دارو اث

 بـه وسـیله   شده جادیا مزخي بهبود بر آرتمتری اهیگ

 پمـاد  ،)17(گرفـت  قراری بررس مورد ماژور ایشمانیل

 مسـاحت  کـاهش  بـر  بابونـه   جوشانده همانند آرتمتر

ــم ــود و زخ ــ آني بهب ــود ثرؤم ــوع از. ب ــوق موض  ف

ی اثربخشــ بهبــودي بــرا کــه گرفــت جــهینت تــوان مــی

ي رو بـر  پماد هیپا در را آن توان می بابونه جوشانده

  .  داد قرار تفادهاس مورد سالک زخم

 اثـــر همکـــاران و ونســـتورم ،يا مطالعـــه در

ي ها سگ در رای دونووان ایشمانیل بر زرشک عصاره

 کـه  دادنـد  قـرار ی بررس موردیی طال هامستر وی اهل

 عصـاره  صـفاقی  داخـل  قیتزر که داد نشان آن جینتا

 بـه  زخـم  قطر کاهش باعثیی طال هامستر در زرشک

 در انگل تعداد رصدد 90کاهش و درصد  50 از شیب

). 18(شـود  می کنترل گروه با سهیمقا در طحال و کبد

 حاضــر مطالعــه و فــوق مطالعــه جینتــا بــه توجــه بــا

 وی دونـووان  ایشـمان یل بـر  بابونه عصاره اثر توان می

  .داد قرار مطالعه مورد را ایشمانیلي ها سوش ریسا
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ي ا مطالعـه  بـا  حاضر مطالعه جینتا سهیمقا در

ی بررسـ  عنـوان  بـا  همکـاران  و رودگرد به وسیله که

ــ ــانس ریثأت ــگ اس ــه اهی ــر )Artemisia siebri( درمن  ب

بالـب   مـوش  در مـاژور  ایلشـمان  از حاصـل ي ها زخم

 اسانس که شد می مشاهده ،)19(است شده انجام سی

 مـاژور  ایشمانیل ازی ناش زخمي بهبود بر درمنه اهیگ

 جوشـانده  از استفاده است ممکن. است بوده ریثأت یب

 ایشـمان یل ازی ناشـ ي هـا  زخـم  بـر ي بهتر اثر اهیگ نیا

شـود   مـی  پیشـنهاد  نیچنـ  هـم  و باشـد  داشـته  ماژور

 کـه  درمنـه  اهیـ گ عصاره باالتري ها غلظت از استفاده

  . ردیگ قراری بررس مورد

 زیـ ن ها زخم میترم در بابونهي اثرگذار نظر از

 در مثال عنوان به. گذاشت بحث به مسئله نیا توان می

 عصاره موضعی اثر همکاران وی جراح کهي ا عهمطال

 را صـحرایی  مـوش  در برشـی  زخـم  ترمیم بر بابونه

 اسـتعمال  که داد نشان ،)12(دادند قراری بررس مورد

 زیتـون،  روغـن  در محلـول  بابونـه  عصـاره  موضعی

 بـا  سـه یمقا در برشـی  زخـم  بهبـودي  تسریع موجب

 مطالعه نیا. شود می صحرایی موش در کنترل گروه

ــهی التهــاب ضــد و مــییترم تیصــخا ــد را بابون  همانن

ی کروسکوپیمی بررس و دهد می نشان حاضر مطالعه

ــمي ســتولوژیه و ــا زخ ــودي ه ــه بهب ــا یافت ــه ب  بابون

 سـم یمکان نـوع  شـناخت  دري ثرؤمي راهنما تواند می

  .باشد مییترم

ی انگلـ  ضد تیخاص توانند مییی دارو اهانیگ

 انتقـال  از دتوانـ  مـی  تیخاصـ  نیـ ا و باشند داشته هم

 انگـل  بار شیافزا و سالم فرد به ماریب شخص از انگل

 در مثـال  عنـوان  بـه . کنـد ي ریجلـوگ  زبـان یم بدن در

ــه ــپي ا مطالع ــاران، وی ماس ــارز همک ــندگی ابی ی کش

 شــــــهیهم گــــــلی آبــــــ وی الکلــــــ عصــــــاره

ــر) Calendulaofficinalis(بهـــار ــا گوتیپروماســـت بـ ي هـ

ــمانیل ــاژور ایشـــ ــرا در (MRHO/IR/75/ER)مـــ  طیشـــ

 جینتـا ). 7(دادنـد  قـرار ی بررس مورد  رای شگاهیآزما

  500 غلظـت  در کـه  داد نشـان  پژوهش نیا از حاصل

 طیشـرا  در را هـا  انگـل   میتمالیتر  میکروگرم در میلی

 جینتـا  نیا سهیمقا در. است برده نیب ازی شگاهیآزما

 بعـد  زین ها زخم از درصد 3/58 که حاضر مطالعه با

 ضـد  اثـر  تـوان  می اند، یافته بودبه بابونه با درمان از

 در مختلــفي هــا غلظــت بــا را بابونــه عصــارهی انگلـ 

ی بررسـ  مـورد ی شـگاه یآزما وی مولکول هاي همطالع

  .داد قرار

  

  ي ریگ جهینت

 جوشـانده  اثـر  مطالعـه  نیـ ا جینتـا  اسـاس  بر

 میگلوکانت اثر به کینزد سالک زخمي بهبود بر بابونه

 نیـ ا بـه  توجـه  بـا . باشـد  مـی ي مـار یب نیـ ا درمان در

ــان نــوع وی جــانب عــوارض وجــود و موضــوع  درم

  جوشـانده  تـوان  مـی  مـوان،  یآنتـ ی تـ یظرف 5 باتیترک

 تعــداد بــای لــیتکم قــاتیتحق انجــام از پــس را بابونــه

 در مناســبیــی دارو عنــوان بــه شــتر،یبي هــا نمونــه

  .نمود شنهادیپ سالک به مبتال مارانیب
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ــگ جــهینتي بــرا  و پــژوهش نیــا از بهتــري ری

 بابونـه  اهیـ گ اثر گردد می شنهادیپ آن شدني اربردک

 سالک به مبتال مارانیبي بهبود در پماد و ژل هیپا در

  .ردیگ قراری ابیارز مورد

  

   تشکر و ریتقد

ی پزشـک مقطـع   نامـه  انیـ پا حاصـل  مقاله نیا

نشــگاه علــوم پزشــکی اد یدانشــکده پزشــک  میعمــو

نجام یاسوج می باشد که با حمایت مالی این دانشگاه ا

  .شد
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Abstract 
 

Background & aim: Treatment of cutaneous leishmaniasis (CL) is based on the use of 
pentavalent antimony compounds as injection drug with highly side effects. The purpose of this 
study was to evaluate the effect(s) of chamomile tea on cutaneous leishmaniasis caused by 
Leishmania major in Balb/C mice. 
 
Methods: In the present experimental study, 22 male Balb C mice were inoculated with L. major 
promastigotes at the base of their tail to cause leishmaniasis ulcers. Then, the mice were divided 
into three groups of treated with chamomile tea, group treated with Glucantime, and an untreated 
group. In a period of two weeks, the first group was exposed to chamomile tea for 5 minutes every 
day, and the second group received glucantime intra-peritoneally. Finally, the size and the 
situation of wound healing at the beginning and at end of the study were evaluated. The collected 
data were analyzed using paired t-tests, ANOVA and Tukey tests. 
 
Results: The comparison of these three groups revealed that wound healing in group one and 
group two were 58.3% and 80% respectively, which was significant whereas no healing was seen 
in the control group (p=0.028). The average area of lesions in the three groups after treatment 
showed statistically significant difference (p=0.0001), but no significant diffrence was observed in 
the average area of lesions in the two groups of Glucantime and chamomile tea.  
 
Conclusion: According to the results, the effect of chamomile tea on cutaneous wound healing 
was similar to tomeglumine antimoniate (Glunantime). With regard to the side effects of 
pentavalent antimony compounds, the chamomile tea can be recommended as an alternative 
drug for treatment of leishmaniasis ulcer. 
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