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اثر درمانی عسل ،عصارههای متانولی سیر ،برگ گردو ،آویشن و بومادران بر
ليشمانياي جلدي در مدل موشي Balb/c

فرزاد پارسا  ،1حسین وثوقی  ،2مسعود گودرزی  ،3ایمان باجالن
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 .1استادیار ،گروه علوم آزمایشگاهی پزشکی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران
 .2استادیار ،گروه انگلشناسی دامپزشکی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران

 .3دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه زیستشناسی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران
 .4باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،بروجرد ،ایران
تاریخ دریافت 95 /9/ 16 :پذیرش69/11/ 14 :

چکیده
لیشمانیازیس آلودگی انگلی تک یاختهای است که در اکثر نقاط جهان گزارش میشود و در نواحی مختلف دنیا شیوع دارد .این
یشود  12تا  15میلیون نفررر در بس وشک زا یرای رر رررها ای
بیماری سومین بیماری مهم جهان است که از طریق ناقل بیولوژیک منتقل م 

جهان آلوده به لیشمانیازیس هستند و ساالنه دو میلیون مورد جدید لیشمانیازیس در سطح جهان بروز میکند .ممکن است درمان با
داروهای شیمیایی اثرات جانبی زیادی برای بیمار داشته باشد .در تحقیق حاضر فراوردههای حاصل از سیررر ،ب گر

درگ وو ووو ،آویشننن،

بومادران و عسل برای درمان لشمانیازیس جلدی در مدل موشي بالب  -سی مورد بررسی قرار گرفت .نتا قیقحت نیا زا لصاح جی     

تهای  50 ، 25و  mg/ml 00 1از لحاظ آماری اثر درمانی موثری بر آماستیگوتهای لیشمانیا ندارد
نشان داد که عصاره سیر در غلظ 

تهای فوق اثرات
یداری را نشان نمیدهد ( .)p≥0. 05عصاره برگ گردو در غلظ 
و نسبت به گروههای شاهد اختالف آماری معن 
درمانی موثری در مقایسه با گروههای شاهد از خود نشان داد ( .)p≤0. 05عصاره عسل در غلظتها ای مختل ینامرد رثا یراد ف    

موثری در مقایسه با گرو ههای شاهد بود و نسبت به عصاره برگ گردو اثر کمتری را نشان میدهد .عصارههای بومادران و آویشن

نیز دارای اثرات خوب درمانی نسبت به گرو ههای شاهد و برگ گردو و عسل بودند .عصاره آویشن با باالترین غلضت اثر درما ین

بسیار مطلوبی بر ز مخ های لشمانیایی در مدل موشی داشت .انتظار میرود نتایج این تحقیق در درمان بیماری سا  ماگ کل م  یرثو را   
بردارد.

کلمات کلیدی :عصارههای گیاهی ،ليشمانيای جلدی ،موش Balb/c
*نویسنده مسئول :ایمان باجالن

آدرس :دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،استان لرستان ،ایران .تلفن6502 1 091209 :
پست الکترونیکbajalan_iman@yahoo. com :
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مقدمه

بیماری لیشمانیوز یکی از بیماریهای مشترک بین انسان

و حیوا س هب هک تسا ن ه دلج لکش یییییییییییییی یی ،احشا و یی
جلد یی ی -مخا یط

لیشمانیوز جلدی ،تک یاختهای از گ دکژات هور ارا نن ننن ،و
زا لقان هشپ        

خانواده پسیکودیده ،از مخازن حیوانی و انسانی ب درف ه   

سالم یا حیوانات منتقل میشود ( 7و  .)4پشهها با زا دئ ههه-
یییی ییییی-

ی نزدیک دهان خود باعث زخم م تسوپ ندش ی

شوند ( .)3وقتی که انگل وارد بخش میانی معدهی پشه
خاکی ش شهاک امد د    

یسا دز
دلیل مواد فعال گیاه است که گیاه خود آن را م 
( .)2در ایننن تحقیققق ،اث نامرد ر یییی ی عس و ل

یکن  د (( ( 6 ،1و  .)2عامل   
م زورب یییییی یی

جنس لیشمانیا اس شزگ هلیسو هب هک ت

چربی میباشند و خاصیت درمانی آنها بر روی انسان به

و  pHاف دیپ شیاز ا م  ییی ییییکن و د

ظلغ تتتت تهای   

مختلف از عصارهها و ریس ی درگ گرب وووو ووووو ،آویش و ن
بومادران بر روی لیشمانیازیس جلدییی ناشییی از لیش ینام ا ا
شهاییی آزمایش هاگ ییی م رو ددد بررسییی ق ار ررر
ماژور در موش ش
ی در ای رب ن رس یی ییی ،یا تف ننن داروی
ف اصلی ی
گرفتتت .هدف ف
گیاهی مفید و مؤثر بر عفونت لشمانیایی ،بدون عوارض
و اثرات جانبی مضر ناشی از داروهای شیمیایی است.
شها
مواد و رو 

-جمع آوری و تهیه نمونههای بط یعی

آماستیگوتها با تجزیهی ماکروفا جراخ نآ نورد زا ژ   

نمونههای گیاهی شامل سیر ،آویشن ،بوما گرب و نارد

م یی یش دنو    (  .) 14ظه ئالع رو م کککک کلینیک نوفع ی تتتت تهای   

گردو از اطراف شهرس مج درجورب نات ععع ععععآوری ش ند ددد.

لیشمانیایی بوسیلهی فاکتورها هداد صیخشت یبیکرت ی    

ت ده
پس از نمونه برداری عملیات خشک کردن به مدت ت

    

ت
روز در سایه و دمای اتاققق و باا تهویههه مناس ببب ص رو ت ت

یشو دد د (  .) 12در بررس یی یها وارف ی ا  ین ا دض تارث    
م یی 
لیشمانیایی ترکیبات بط یعی گزارش شده است .در یک

ک شدننن ،نمونهههها ا روزانههه در
گرفت .ب ار ییی بهتررر خشک ک

مطالعه اثر درمانی عصاره سیر توام با ویتا یط رد آ نیم   

ساع تت ت معین یی ی زی یی ر و رو ش ند د (( ( .)11پ سس س از خش کک ک

درمان س سیزوینامشیل مخز شرتسگ زا عنام هزور ی      

شدن ،نمونهها تا زمان عصاره گیری در پاکتتت بههه وط ررر

جلدی شد .در بررسی اثر عصاره بومادران و آویشن بر

جداگانه نگهداری شدند .در داخل هر پاکت نام منطقه،

ز مخ لیشمانیا در قاعده دم موشهای تحت مطالعه نشان

محل جمع آوری و شماره مخصوص آن ثبتتت گردیددد.

داد که اختالف معنیداری بین میانگین قطر ز مخ ها ق لب

به منظور عصاره گیری ابتدا برای افزایش نسبت سطح به

نشیوآ     

حجم ،نمونهها به صورت پودر شده در آمدند .سپس از

و پ ش هورگ رد نامرد زا ساه دددددددد د ،بوماو نارد

وج  دو ددددارد ) .)8( (P≤0. 05برات رد ناراکمه و ی    

  

ی ریختههه و بههه
ک لیتری ی
هرنمونه  01گرم در یک بالننن یک ک

بررس راصع یهاگشیامزآ ی هههههه ههااای گیا شیوآ یه ین     

میزان  00 1میلی لیتر متانول  98درجه به آن اف دوز ههه شددد.

شیرازی و اسپند ،اثرات مشیل دض ا این یی    آنهاا را نشان

بعد از آن نمونهها به مدت  72ساعت در دمای اتاق و به

دادند ( .) 13

دور از نور بر روی شیکر قرار گرفتنددد .پسسس از گذشتتت
(کاغذذذ واتمننن)

با توجه به این که مصرف داروهای شیمیایی با عوارض

ک صا یف
این زمان ابتدا نمونههههاا از یک ک

جانبی مختلفی همراه استتت ،توجههه بههه اهمیتتت گیاهاننن

س ب ار ییی تغلیظظظ عصارهه از دس اگت ههه
عبور داده شدند سپس س

دارویی در درمان بیماریها پیوسته تقویتتت میییگ در ددد .

روتاری استفاده شد .بدین منظور عمل تغلیظ نمونهها بههه

گیاهاننن دارویییی دارای سا اتخ ررر پیچیدهههای مش ب لمت رر ررر

ی انجاممم گرفتتت .در نهایتتت
مدت نیم ساعتتت باا روتاری ی

سلولها و موادی از قبیل نشاسته ،قند ،پروتئین ،آنزیم و

عصار هه ه خال صص ص را در پتر یی ی دی شش ش ریخت هه ه و درب آن

اثر درمانی عسل ،عصارههای متانولی سیر63 ...

ت نوشتههه و در
محکم بسته شد .سپس روی آن مشخصات ت
یخچال قرار گرفت ( .)22عسل نيززز از مراكززز پ رور ششش
زنبور عسل كه داراي اعتبار بود خريداري گردید.

تهیه و نگهداری انگل لشمانيا ماژورسو شش ش انگ لل ل لشما ين اا ا ما وژ رر ر ( )MRHO/IR/75/ERاز
موسسه تحقيقاتي پاستور كشور خر رادي ييي و در ش يار ططط
ل گردیددد .جهتتت توليددد ان وب هه
خاص به آزمايشگاه منتقل ل
انگل از محيط مايععع ( )RPMI1640غن ييي شدههه باا سرممم
گاوي ( )FBSاستفاده شد .در مرحله بعد موشهاي بال ببب
 /سي (همجنس و هم سن) در سن ح ود ددد  7-6هفتگ ييي
از موسسه تحقيقاتي پاستور به تعداد مورد نیاز خريداري
شد و در شرایط خاص پس از انتقال در قفس نگهداری
و تغذیه گردید.
پ سسس س از تكثي ررر ر انگ للل ل ب ههه ه ح ددد د كاف يييي ( ) 2000000
پروماس وگيت تت ت در ميل ييي ليت رر ر در فا زز ز ايستاي ييي رش دد د
) 0. 1 )stationaryميلي ليتر از مايع محيط كشت داخل
ش بههه ص رو ت ت
ت
سرنگ انسولين وارد و در قاعدههه دم موش ش
 SCتزريق صورت پذیرفت .موشها در شرايط كي ساننن
پرورش ييي قراررر گرف تت ت ،پ سس س از گذش تت ت  35 - 32روز
ل ب ببالینی م تب الالال
موشهایی که به آلودگی انگلی بههه شکل ل
گردیده بودند جداا و جهتتت نمونههه گیرییی و تش یخ ص ص
ص
نهایی جداگانه در قفس نگهداری شدند .حجم نمونه در
ش بوددد کههه در پنججج گ ور ههه م رو ددد
هر تيماررر ده سررر موش ش
ش مطالعههه گردیددد ،در
ش مجموع ًاًا ًاًا  50سررر موش ش
آزمايش ش
مقايسه با شاهد گروه اول با ده سر موش و شاهد دوم با
ده سر موش و گروه دريافت كننده داروي شيميا يي باا
ی بال ببب  /سییی
ش س رو ی ی
ده سر موش در کل  80سر موش ش
بررسی ادامه یافت پ وجو زا س دد ددد زخ ممم در قاعدههه دم و
تأیید وجود انگل به روش تهيه گسترش و رنگ آم زي ييي
گيمسا ،وجود انگل در ز مخ مورد تأیید قرار گرفت.

شهای مبتال
-درمان مو 

شها ييي زخ ممم دار در گ ور ههههاییی تحتتت
مر حله بعد موش ش
درمان با عسل و عصارهاي سیر ،برگ گردو ،بوما نارد
و آویش ارق ن ررررر گرفتنددد .در وط لل ل درمانن ن پسسس از مهارر ر
موش ،تیمارهای مذبور با رقتهای مورد نظر روي ز مخ
س ح اوي ننن بههه جايگاههه دوخ ششش منتقللل
ماليده شددد و سپس س
یگردید .درمان سههه نوبتتت باا فاصلههه  8ساعتتت در 24
م 
ساعت انجاممم گردیددد وط للل دوره درماننن  30روز تعییننن
گردید (.)8
گروه شاهد اول موشهاي تحت درمان با پايه داروي ييي
متانل شامل  01سر موش بود.
ش تاا پاياننن
گروه شاهد درمان شيميا يي نيز با  01سر موش ش
دوره درمان (  )mg/kg 0/ 02گلوكانت مي دريافت نمود.
در وط لل ل دوره درما نن ن  30روزه انداز هه هگ ري ييي توس طط ط
كوليس و با فرمول  S=D+d/2انجام پذيرفت.
در پايان كليه ا الط عات موجوددد در فرمممها ييي ا الط عات ييي
ل آمار ييي در قالب
جمع آوري گردیددد .تجزيههه و تحليل ل
طرح کام ًالًال تصادفی با استفاده ازنرم افزار  SASاز طریق
واریانس یک طرفه انجام پذیرفت .همچنین برای ان هزاد
گیری اختالف میا یگن نننهاا از آزم حطس رد نکناد نو   
احتمال پنج درصد استفاده شد.
نتایج

گروه شاهد اول با ده سر م اشن هعلاطم دروم شو ن د  اد    

لشناسییی و
که بدون هیچ درمانی -پ رب زا س ر گنا یس للل للل
تأیی دد د اجسا مشیل م نننن ن-قط لوط رد مخز ر نامرد در      
هفتههای م  لاح رد هعلاطم درو ا زف ا وب شی

  

ددددد دددددد .میا نیگن

طول ز مخ در هفته آغاز مطالعه نسبت به هفته پ زین مجن   
معنیدار بود ( .)P≤0. 05درگروه شاهد دوم ،درما اب ن   
پایه متانل انجام پذیرفت نتا اد ناشن جی د رد مخز رطق 

  

طول درمان در هفته اول تا پنجم معنیییدار و با زفا  ا شی   
قطر ز مخ همراه بود (شکل  .)1در گروه شاهد سوم که
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درمان با داروی گلوکانتیم صورت پذیرفته بود تا هتفه    
       

چها هظحالم یدوبهب و شهاک رد یرییغت چیه مر     

غلظتهای  50 ، 25و  mg/ml 00 1وعصاره بومادران در
غلظتهای  25و  mg/ml 50بوده است همچن رثا نی ات   

نگردید اما در هفته پنجم (پایان مطالعه) تفاوت معنیدار

بهتری در مقایسه با عسل در غلظتهای مختلف از خود

آماری مالحظه گردید (جدول .)1

نشان داد که دارای اختالف آماری معنیدار بود (جدول
 mg/ml 25از عصارهه

یدهد که در غلظت
نتایج نشان م 

س فتسا ری ا ش هد ده قحت نیا رد ی نامرد لوط رد ق رد    

  

       

 2و جدول  .)3عصار ههاای  25و  mg/ml 50بوما نارد
تقریبًاًا در یک سطح نسبت گ گرب هراصع هب  ر د ود ر      

گروههای درمان شده نسبت هاش لرتنک هورگ هب  ددددد دددددد 1

غلظتهای  25و  mg/ml 50و عسل در غلظتهای ، 25

هیچگونه رون رتد م میم و به د یرامآ ظاحل زا یدوب ی هد     

 50و  mg/ml 00 1اثر بهتری از خود نشا اد ن ددد .عصا هر

نشد .غلظتهای عصا رد ریس هر     50و  mg/ml 00 1هر

 mg/ml 00 1بومادران نی  ورگ هب تبسن ز هههه هههههها ای شا ده

چن هورگ هب تبسن د

دارای اثر بهتر و نسبت به عصاره برگ گردو در هر سه

       شاده     1دارای ا یرامآ فالتخ     

یدار بود ولی نسبت به گروههای شاهد  2و  3دارای
معن 

غلظت تحت درمان ونیز با هس ره رد لسع 

اثر درمانی آماری معنیییدار ن وب ددد .در غلظ ظظت mg/ml 25

بوما ظلغ رد نارد تتتت تتهااای  25و  mg/ml 50دارای اثر   

عسل در پایینت یر ننن س حط

 نامرد ن هب تبس

رگ ووووو ووووووها ای

کنترل سه گانه از لحاظ آماری معنیدار بود (جدول .)1
در غلظتهای  50و  mg/ml 00 1اثرات بهتری نسبت به
 mg/ml 25داش  یلو هت ارث یرتمک

غلظت  

    

هب تبسن       

ظ آما هتشاد یر   
عصاره  mg/ml 50برگ گردو از لحاظ ظ

 تظلغ ووووو وووووو

بهتری بود.
عصاره آویشن با غلظت  mg/ml 25با گرو ههای شا ده
دارای ا یرامآ فالتخ        معن ییی یدار بو ددد د .نس هب تب
عصارههای ب گر

     

ل در س دروم تظلغ ه    
 ودرگ و سع للل للل

مطالعه و بومادران در دو غلظت  25و  mg/ml 50دارای

است .غلظت  mg/ml 25عصاره برگ گردو نی تبسن ز   

اثر بهتری بود .عصاره آویش تظلغ اب ن    

به گروههای شاهد سه گانه معنیییدار ب هب تبسن و هدو    

گروههای شاهد سه گان د رتهب رثا ه ر شن ار ینام ا د ن اد

   

غلظتهای عسل دارای خواص بهتر درمانی بوده استتت.

ونسبت به غلظتهای عصاره برگ گ و لسع و ودر

وب    

هراصع

     

 mg/ml 50عصا گ گرب هر ر هب تبسن ود      

    

گر وو وهه اای شا ده    معن یی یدار بو دد ده ول تظلغ رد ی     

25

غلظت   

 mg/mlعصا گ گرب هر ر  ود اثر لوط رد یرتمک     

  

    

مادران اث یرتهب ر    را نشا هب تبسن یلو داد ن

 mg/ml 50با

ی ق رار
آویشن با غلظت  mg/ml 00 1در سطح پا ایینتری ی
داشت .بهترین عصاره در این تحقیق عصا اب نشیوآ هر    

هفتههای درمان نشان داد .غلظت  mg/ml 00 1از عصاره

غلظت   

برگ گردو نسبت به گرو ههای شا یاراد هناگ هس ده    

جل یشوم لدم رد ید         balb/cبهت ر رثا نیر ا شاد  تتتتتت ت

اختالف معنیدار بود و اثرات بهتری نسبت ب رد لسع ه   

(شکل .)1

 mg/ml 00 1ب سیزوینامشیل نامرد رد هک دو         

جدول  -1گروههای شاهد مورد مطالعه (اندازه طول زخم)*.
ردیف

گروههای شاهد

تعداد موش

آغاز مطالعه

هفته اول بعد از درمان

هفته دوم بعد از درمان

هفته سوم بعد از درمان

هفته چهارم بعد از درمان

1

شاهد (1بدون درمان)

10

4/08±1/4

4/29±1/4

4/47±1/4

4/99±1/4

5/50±2/5

2

شاهد (2متانول)

10

3

شاهد (3گلوکانتیم)

10

4/20±1/4
4/38±1/4

4/41±1/4
4/60±1/4

4/49±2/4
4/91±1/4

4/58±1/4
5/01±1/5

* میانگین  ±انحراف معیار مساحت زخم به میلی متر (.)X ±SD

5/02±1/5
4/12±1/4

هفته پنجم
بعد از درمان
7/33±1/5
5/31±2/7
4. 00±1. 0

اثر درمانی عسل ،عصارههای متانولی سیر65 ...
جدول  -2اندازه طول زخم پس از درمان (غلظت  25میلی گرم بر میلی لیتر از عصارههای مورد مطالعه)* .
تعدادددد

ردیف

تیمارها

1

عصاره آویشن

10

2

عصاره سیر

10

3

عصاره برگ گردو

10

4/03±1/4

4

عصاره بومادران

10

4/15±1/4

3/92±1/3

5

عسل مرغوب

10

4/38±1/4

4/07±1/4

موش

هفته پنجم

آغاز مطالعه

هفته اول بعد از درمان

هفته دوم بعد از درمان

هفته سوم بعد از درمان

هفته چهارم بعد از درمان

4/18±1/4

3/73±1/3

2/98±1/2

2/54±1/2

2/11±1/2

2/01±1/2

4/29±1/4

4/49±1/4

5/21±2/5

5/91±2/5

6/99±2/6

7/29±2/7

4/00±0/4

3/08±1/3

3/10±1/3

3/15±1/3

3/00±1/3

3/12±1/3

2/99±1/2

2/12±1/2

2/00±1/2

3/80±1/3

3/50±1/3

3/20±1/3

2/97±1/2

بعد از درمان

* میانگین  ±انحراف معیار مساحت زخم به میلی متر (.)X ±SD
جدول  -3اندازه طول زخم پس از درمان (غلظت  50میلی گرم بر میلی لیتر از عصارههای مورد مطالعه)* .
ردیف

تیمارها

تعداد موش

آغاز مطالعه

1

عصاره آویشن

2

عصاره سیر

3

عصاره برگ گردو

4

عصاره بومادران

5

عسل مرغوب

هفتههه اول بعددد از

هفتههه دوم بعددد از

هفته سوممم بعددد از

هفتههه چهارممم بعددد از

هفته پنجم

درمان

درمان

درمان

درمان

بعد از درمان

10

4/12±1/4

3/70±1/3

3/70±1/2

2/47±1/2

1/19±1/1

1/70±1/1

10

4/12±1/4

4/48±1/4

4/99±1/4

5/30±1/5

5/39±2/5

6/10±2/6

10

4/08±1/4

3/70±1/3

3/70±1/3

3/70±1/3

3/00±0/3

3/97±1/2

10

4/11±1/4

3/80±1/3

3/00±0/3

2/56±1/2

2/48±1/2

2/29±1/2

10

4/15±1/4

4/02±1/4

3/60±1/3

3/30±1/3

3/00±0/3

2/90±1/2

* میانگین  ±انحراف معیار مساحت زخم به میلی متر (.)X ±SD
جدول  -4اندازه طول زخم پس از درمان (غلظت  100میلی گرم بر میلی لیتر از عصارههای مورد مطالعه)* .
ردیف

تیمارها

تعداد موش

آغاز مطالعه

هفته اول بعد از درمان

1

عصاره آویشن

2

عصاره سیر

3

عصاره برگ گردو

4

عصاره بومادران

5

عسل مرغوب

هفتههه دوم بعددد از

هفته سوممم بعددد از

هفته چهارم بعد از

هفته پنجم

درمان

درمان

درمان

بعد از درمان

10

4/20±1/4

3/50±1/3

2/50±1/2

2/30±1/2

1/87±0/1

1/60±0/1

10

4/15±1/4

4/14±1/4

4/60±1/4

4/93±1/4

5/00±1/5

5/70±1/5

10

4/29±1/4

3/10±1/3

3/01±1/3

2/96±1/2

2/50±1/2

2/12±0/2

10

4/12±1/4

3/65±1/3

2/87±1/2

2/42±1/2

2/00±0/2

1/70±0/1

10

4/15±1/4

3/99±1/3

3/50±1/3

3/01±1/3

2/95±1/2

2/85±1/2

* میانگین  ±انحراف معیار مساحت زخم به میلی متر (.)X ±SD

شکل  -1میانگین قطر زخم در موشهای تیمار شده با گروههای شاهد ،عسل و عصارههای گیاهی.

یداری نمیباشند).
(میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند از نظر آماری دارای اختالف معن 

ب حث

سیر دارای کاربردهای درمانی زیادی از جمل وخ ه اص   

ضد باکتری ،ضد ویروسی ،رک دض مم ممم ،کا هدنهد شه   
فشار خون ،فن دض خخ خخخ ،دف و شپش ع

خز میمرت ممممممممم های

عف م ینو یییی یباش  د (( (  20و  .) 16بر گگگ

گ د زین ودر ا یار     

خواص بند آورنده وخ ننن ،ت و مخز میمر

هدنرب نیب زا     

عفون م شوگ ت یییییی ییباش دد د .بر گگگ ها اح ودرگ ی وی       

ژوگلون ،اسید گالیک ،اسید پیروگالیک و اسانس می-
باشد (  .) 27عسل حاصل تالش زنبورها راد ؛لسع ی ای   
خواصی از جمله از بین بردن رطوبتهای بد بدننن ،رفع
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کبودی بدن در اثر ک گتفو ییی ،ت نک میمر ن خز هد ممممممم های

نهایت کنترل سا  دوش کل (( (((  .) 17البت زیم ه ا زود ن    م ثؤ ررر

سطحی بدن و ناراحتیهای پوستی ،و رفع عفونت گوش

عصاره در تعیین کنترل سالک هم بی تأثیر نیستتت .اگر

م یی یباش دد د .عس راد ل ا یمایت ی نننن نن ،ری یوالفوب نن ن ،اس دی   

چه در مطالعه حاضر تاثیرات چندانی با دددوزها دروم ی   

نیکوتنیک و اسید اسکوربیک و دیگر ترکیبات میباشد

مطالعه دیده نشد.

(  .) 21 ، 15 ، 26 ، 23بوما یاراد زین فساجنرب ای نارد         

عوامل موثری در بی تاثیری عصا وصخب ناهایگ هر ص    

خواص درمانی ضد التهاب ساپسا دض ممممم  ،س رد ر دددها ای

سیر دخالت دارند از آن جمله میتواتن به ژنتیک میزبان

عصبی ،قطع آبریزش بینی ،درمان س یلک گن هه ههه ،کا شه

و ژنهای م ثؤ ررر در پاسخخخها کیتنژ و یلولس ینمیا ی     

ع مئال هلیکوباکترمعده ،سقط آور ،آنتی باکتریاللل ،آرام

گونه مولد بیماری اشاره کرددد .ب م دراوم نیا ه یییی یییییت ناو

یباشد ( .)2آویشن دارای اسانس تیموللل،
بخش و مدر م 

تعداد انگلهای تلقیح شده و میزان پیش ششرفت عفون ار ت

کارواکرول و پاراسیمول است .اجزاء رویش نینچمه ی   

اضافه نمود (.)2

حاوی تانن ،فالونوئید ،ساپونین و نیز مواد تلخ میباشددد.

در مطالعهای بر روی تأثیر محلول هی لکلاورد ییی عس و ل

مواد مؤثر آویشن خلط آور بوده و ب هفرس هجلاعم یار    

لهاا مشا هدام نیا دش هده     
بره موم ب سرلیک تیلاعف ر للل للل

مورد استفاده قرار میگیرد .از تنتور و عصارههای الکلی

فعالیت سیتوتوکسیک سلولهای قاتل را اف و هداد شیاز

پیکره رویشی این گیا رب ه ا فرس هجلاعم ی هههه ههههه ،گل ردو ددد،

در نهایت منجر به افزایش فعالیت ضد باکتریایی و دض

یشود ( ) 25
برونشیت و آسم استفاده فراوان م 

پروتوزوئری بدن میگردد (  .) 24مطالعه حاضر نیز نشان

مطالعات انجام شده بر روی سیر عمدتًاًا نشان دهنده عدم

دهنده اثر ضد لشمانیایی عسل میباشد.

کارا یوراد کی ناونعب یی

دض    

     لیشما هدوب سیزوین     

است .به همین دلیل اکثر محقق یاهوراد زا هدافتسا نی    
مکمل را جهت درمان توصیه میکننددد .بر قحم یخ ق نا   

مطالعه یکتاییا راکمهو ن ا نن ننن نشا هایگ هراصع رثا داد ن     
بومادران ب  لگنا ر ل ینامشی ا رد  ظلغ تتتت تتتتتهاای ، 400 ، 200
 800و  00 1ب دادعت شهاک ر

 لگنا د طیارش ر    

  

        

نیززز اثرا ریس مک ت رانیئتورپ زا یشان             14 -01کیلو  

آزمایشگاهی معنیدار میباشد ( .)9درمطالعه حا رد رض

یدانن دیلوت لوئسم هک د        
دالت ریس هراصع رد ینو م یی ی ییییی ی

شرایط  in vivoمشخص شد عصارههای به کار رفته در

نیتریک اکساید میباشد ( .)5هرچن یهایگ یاهوراد د    

غلظتهای  50 ، 25و  mg/ml 00 1بر روی بهبود ز مخ و

در مواردی جا وم نیزگی ا یایمیش د ی  هدش  ا تس یلو

    

روند درما رثا ن ا  هتشاد یتبثم ت اس تتتتت تتتتتت .ب هک یوحن ه    

عصاره س ظلغ رد ری تت تتتهاای  25 mg/mlو  50 mg/mlو

آویشن با غلظت  mg/ml 00 1در این تحقیق بهترین اثر

 00 1mg/mlدر این مطالعه نیز حاکی از بی اثر ب نآ ندو

را نسبت به سایر عصارههای استفاده شده داشت.

بود.

از آنجا که عصارههای گیاهی و یا ترکیبات مشتق ش هد

در این خصوص در مطالعهای اث ریس هراصع ینامرد ر     

از گیاهان منبع با ارزشی برای یافتن داروهای جدید ضد

توام با ویتامین آ م رب درو ر گ رارق یس ر تن هک تف ا جی       

لیشمانیوزیس میباشند لذا احم راکمه و ید ا نیا رد ن    

حاکی از مؤثر بودن این دو ماده بود ( .)01هرچند نتایج

خصوص در مطالعهای اثر درما ب ماوت ریس هراصع ین ا    

حاصل از مطالعهای دیگر نشان داد سیر میییتوان ببس د   

ویتامین آ را مورد بررسی قرار دادند که نتایج حا زا یک

تقویت سیستم ایمنی س افورکام هژیوب و یلول ژژژ ژژژژها رد و 

مؤثر بودن این دو ماده دارد در این مطالعه همچن ثا نی رر ررر

اثر درمانی عسل ،عصارههای متانولی سیر67 ...
عصاره بومادران و آویشن بر لیشمانیوزیس در شرایط in

         

 vivoم تن هک تفرگ رارق هعلاطم درو ا ح جی ا زا یک     

اثرآویشن در تمام غلظتها نسبت به سایر عصارههههاا در

اختصاص روژام اكنيو هايگ ي يگ( ا رب )شناورپ ه               

ليشمانيا ماژور در شرايط  in vivoو  .in vitroمجله
دانش اقيقحت وتيتسنا و تشادهب هدك ت دهب  ا تش

دوره  ،1شماره  ،2صفحات .1–8

گروههای شاهد ودرمان داشت (.)01

يييييييييييي .

در تحقیقات فراوانی اثرات ضد لیشمانیایی دیگر گیاهان

 -2بابا خ یی وووو و ،ل ،.محبعل یی ی ،م ،.نیاکا نن ن الهیج یی ی ،م،.

به اثبات رسیده است .از جمله بررسی اث هایگ هراصع ر    

مهرابی توانا ،ع .) 1384 ( .بررسی اثر درمانی گیاهاننن

درمنه در محیط آزمایشگاهی با غلظتها رب فلتخم ی    

دارویی گزنه ،درمنه ،باریجه ،مورد ،ترخون ،سیررر و

روی انگل لیشمانیا ماژور و تروپیکا را معنیدار ارزیا یب

س جلدییی ناشییی از
اوکالیپتوس بررر روی لیش یزاینام س س

ش ند د (( (  .) 18ارزیا هراصع ییاینامشیل دض تیلاعف یب   

       

تخلیص ش شن دامپ تروصب اکینو هایگ هد ان هدنهد

      

اثرات پایین در بهبود و ت  دوب مخز میمر ((( (((( .)1مطالعات
مختل  هراصع رثا ف ایلکل اینامشیل رب کشرز هایگ

               

تروپیکا و ماژور در شرایط آزمایشگاهی و بط یع رد ار ی

لیشمانیا ماژور در موشهای سوری .مجلههه پژوهشییی
حکیم ،سال  ،01شماره  ،2صفحات . 21 – 27

 -3برات تتت ي ،م ،.ش فير يييي  ،ا ،.ش  يفير ف رررررر ر ،ف.) 1389 ( .
بررسي    تأثثثیر راصع يياينامشيل دض هههههه هها هنمرد ي     
هوك يييييي  ،آنق يور رب هبنپ زوق و هرو                     

غلظت  mg/ml 01مث  دومن یبایزرا تب ((( ((((  .) 19برات و ی

ته ااي ليشما وژام اين رررر ر .مجل يملع ه     
پروماس وگيت تت 

اسپند نیز اثرات ضد لیشمانیوزیس را مورد مطالع رق ه ار   

اس اريا يمال نننن ن ،سال     ،8شما هر     ،3ص تاحف   

همکارا  ن (( (  ) 1384در بررس نشیوآ هایگ هراصع ی و       
دادند که نشان از اثر عصارههای مذکور داش  ت (( .)3در
نهای م ت

یییی یتوا صع هک تفگ ن اره ههههههه هها  و یهایگ ی یا     

ترکیبات مشتق شده از گیاهان منبع با ارزشی برای یافتن
داروهای جدید مشیل دض ا م سیزوین

ییی ییییباشنددد .گیاهاننن

دارویی دارای ساختار پیچیدهای مش ب لمت رر ررر س ول لللهاا و

موادی از قبیل نشاسته ،قند ،پروتئین ،آنزیم و چربی می-

پژوهشي دانش يروهمج شترا يكشزپ مولع هاگ      

–2 7 1

. 166

ی ،ا ،.راثییی ،ی ،.مص وفط ییی ،ر.
 -4ثقفی پور ،ع ،.اک رب ی ی
( .)1 39 1اپیدمولوژی لیشمانیوز جلدی در اس مق نات   
اس یط لللل لهای   

 . 1382 - 1388مجل مولع هاگشناد ه       

پزشکی قم .سال  ،6شماره  ،1صفحات . 83 -88

 -5خوش زبان ،ف ،.غفاري فر ،ف ،.محم روپ هداز دو   

باشند و خاصیت درمانی آنها بر روی انسان به دلیل مواد

نا يك  ،ع ،.غضنفري ،ط ،.ناصر ييي  ،م ،.خا وپ سم رر ررر،

فعال گیاه است که گیاه خود آن را میسازد.
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Abstract: Leishmaniasis is a protozoan parasitic infection that is reported in most parts of the
world and is prevalent in different parts of the world. The disease is the third most important
disease in the world transmitted through the biological vector. From 12 to 15 million people
in many countries around the world are infected with leishmaniasis and every year there are
2 million new cases of leishmaniasis worldwide. Treatment with chemical drugs may have a
lot of side effects for the patient. For herbs, garlic, walnut leaves, honey, thyme, and yarrow,
there is a significant therapeutic effect. In the present study, products from medicinal herbs
and honey for the treatment of cutaneous leishmaniasis were investigated in the Balb/C mice
model. The results of this study showed that garlic extract at concentrations of 25, 50 and 100
mg/mldid not any statistically significant therapeutic effect on leishmania, and there was no
statistically significant difference between the controls (p≥0.05). Walnut leaf extracts showed
significant therapeutic effects. Also, honey extracts at different concentrations had a
significant therapeutic effect and showed a lower effect on the extract of walnut leaves.
Yarrow and thyme extracts also had good therapeutic effects on the walnut leaves and honey.
Thyme extract with a 100mg/ml therapeutic effect had a favorable therapeutic effect. The
results of this study might be effective in the treatment of leishmaniasis.
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