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  چکیده
تظاهرات بالینی لیشمانیازیس در انسان از بثورات  .تک یاخته لیشمانیا عامل بیماري سالک و کاالآزار با انتشار جهانی است: زمینه و هدف

 ترین کم ها با زخم ضمن درمان سریع بتواند که دارویی جدید اشکال به دستیابی براي تالش .باشداحشایی متغیر می  بیماريجلدي تا 

با توجه به اینکه مصرف داروهاي صناعی با عوارض جانبی مختلفی همراه است، لذا استفاده از گیاهان . دارد ادامه و مقاومت جانبی عوارض
  . طالعه مورد استفاده قرار گرفته است در درمان بیماریها اهمیت پیدا می کندو بومادران که در این م  دارویی مانند ابوخلسا

از رقت هاي مشخص عصاره  cc5/0و ) انگل cc5/0معادل (انگل لیشمانیا  106در لوله هاي حاوي محیط کشت، تعداد : مواد و روش کار
منتقل شده و میزان زنده بودن انگل در زمان  ق را به انکوباتورسپس تمام لوله هاي فو. گیاه ابوخلسا و بومادران بصورت جداگانه اضافه شد

  .هاي مشخص مورد بررسی قرار گرفت
. نتایج نشان داد روند کاهشی معنی داري در تعداد انگل هاي لیشمانیا بر حسب زمان وجود دارد که بعلت تاثیر عصاره بوده است: یافته ها

تمامی غلظتهاي مورد  .ا بر روي انگل لیشمانیا در مقایسه با محیط شاهد مشخص گردیدو در بررسی اثر غلظتهاي مختلف عصاره ابوخلس
  .بررسی این عصاره باعث کاهش تعداد انگلهاي لیشمانیا شده است

   عصاره ابوخلسا را می توان در تحقیقات بر روي انگل لیشمانیا و گسترش داروهاي گیاهی بکار برد :نتیجه گیري
 invitroابوخلسا، گیاه بومادران، لیشمانیا،  گیاه: واژه هاي کلیدي

 مقدمه

به بیماري اطالق می شود که علت عمده  سالک و کاالآزار 
نی تظاهرات بالی .است اآن تک یاخته اي از جنس لیشمانی

کشنده و انسان ها از بثورات جلدي لیشمانیازیس در 
از اکثر نقاط جهان گزارش  این بیماري. احشایی می باشد

د و در نواحی مختلف حاره و تحت حاره از مناطق می شو
شهرها  اي بارانی و از روستاها تا حوالیبیابانی تا جنگل ه

لیشمانیازیس از طریق گونه هایی از پشه . شیوع دارد
-4[ خاکی به نام فلبوتوموس و لوتزومیا منتقل می شود

درمان موضعی براي زخم هاي اولیه غیر ملتهب و  .]1

براي زخم هاي چند گانه یا غیر قابل  درمان سیستمیک
درمان به روش  در برخی مواقعتشخیص تجویز گشته و 

  ]. 5[ انجام می گیردهاي جراحی یا فیزیکی نیز 
 5 ترکیبات استفاده از براي کارراه ترین مهمامروزه 

 این به بیماري از مواردي چون است و موان آنتی ظرفیتی

عوارض  و دهند نمی پاسخ به درمان و بوده مقاوم دارو
 به دستیابی براي تالش ،ي بر جاي می گذارندمتعدد

 ،زخم بهبود سریع تر ضمن بتواند که دارویی جدید اشکال
 درمان از و پس داشته را جانبی عوارض ترین کم

  ].6[ دارد ادامه نگذارد جاي بر جوشگاهی
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با توجه به اینکه مصرف داروهاي صناعی با عوارض جانبی 
توجه به اهمیت گیاهان دارویی در راه است، هم مختلفی

گیاهان . می گردد تاکید و تائیددرمان بیماریها پیوسته 
دارویی داراي ساختمان پیچیده اي مشتمل بر سلولها و 

 بودهقند، پروتئین، آنزیم و چربی  موادي از قبیل نشاسته،
و خاصیت درمانی آنها بر روي انسان به دلیل مواد فعال 

   .]7[ ی استگیاهي ساخته شده 
و Arnebia euchroma  گیاه ابوخلسا با نام علمی

بعنوان  Achillea millefoliumبومادارن با نام علمی 
و  گیاهان محلی در اکثر مناطق کوهستانی وجود دارند

 بصورت خوراکی و دارویی در مناطقی از کشور استفاده می
این با توجه به در دسترس بودن  حاضر در مطالعه .گردد

ر محیط شمانیا دیاثر عصاره آنها بر روي انگل ل گیاهان
  .کشت مورد بررسی قرار گرفت

  کارروش 
 با ترکیبN.N.N در این مطالعه مداخله اي محیط 

و خون ) گرم 100( و آب مقطر) گرم 3( تریپتوز بالد آگار
و ) میلی لیتر 20(دفیبرینه یا سیتراته خرگوش 

مورد استفاده ) یلی لیترمیکروگرم در م 50(جنتامایسین 
سویه استاندارد لیشمانیا ماژور با کد  ].8[ قرار گرفت

MRHO/IR/75/ER  پروماستیگوت از دانشکده بهداشت
  . تهران تهیه گردید

 آوري جمع و بومادران ریشه گیاه ابوخلسا از گرم 300

 استان چهارمحال و بختیاري که لردگان در منطقه از شده

 مرکز تحقیقات گیاهان داروییهرباریوم  توسط واحد

، گردیده بود شناسایی علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه
ماسراسیون جهت انجام این کار از روش . شد گیريه عصار

 مخلوط آب و الکل مشخصی مقدار با پودر گیاه استفاده

 کاغذ از آمده دست به ساعت محلول 24 از پس و شده

گشته ه تکرار این عمل سه مرتب .می شودداده  عبور صافی
بعنوان حالل % DMSO2  در بدست آمدهسپس عصاره 

براي تعیین غلظت عصاره نامبرده با توجه به . شدحل 
MIC  75/0غلظت هاي  مطالعات گذشتهبکار رفته در  ،

هاي مورد  را بعنوان غلظت 52/12، 26/6، 13/3، 5/1
 از محیط سپس انگل .]9[آزمایش در نظر گرفته شد 

 شد شده منتقل اصالحN. N. N محیط  درون به استوك

 در انگل ترین مرحله مناسب .کند رشد کفایت حد به تا

 انجماد و زنده در شرایط آن نگهداري براي کشت محیط

 106میزان  به انگل از لذا غلظتی .است انگل لگاریتمی فاز
 و تکثیر منظور به. شد تهیه لیتر میلی در هر پروماستیگوت

 Leishmania کشت محیط حاوي يها پلیت انگل تطابق
(N.N.N) Navy  Nealشد تهیه شده اصالح. 

 محیط با شمارش از پس شده کشت هاي پروماستیگوت

 از سمپلر استفاده با. شدند رقیق RPMI 1640مایع 

 حاوي هاي درون پلیت به شده رقیق هاي پروماستیگوت

 سطح در اسمیر به صورت و شدند ریخته کشت محیط

  ].10[ افتندی گسترش پلیت
انگل لیشمانیا  106لوله حاوي محیط کشت تعداد  5در 

از هر رقت  cc5/0انگل و  cc5/0اضافه شده که معادل 
و  48، 24، 12، 6عصاره اضافه می کنیم و در ساعتهاي 

 .بررسی می شود c 25˚از لحاظ زنده بودن در انکوباتور 72
ن بلو شمارش انگل با استفاده از الم نئوبار و رنگ متیل

به  از گلوکانتیم و آب مقطر .مورد ارزیابی قرار گرفت
ترتیب بعنوان کنترل مثبت و منفی محیط کشت حاوي 

. شدانگل لیشمانیا به تنهایی بعنوان گروه شاهد استفاده 
آزمون  و SPSS 13نتایج مربوطه با استفاده ازنرم افزار 

  یز واریانس مورد بررسی قرار گرفتآنال
  یافته ها

با آنالیز واریانس مشاهدات تکرار شده نشان داد که  آزمون
روند کاهش معنی دارگیاه  متفاوت عصاره توجه به اثرات

حسب بر شمانیا یدر تعداد انگل هاي ل ابوخلسا و بومادران
  ). P > 05/0(زمان وجود دارد 

در محیط  در بررسی تاثیر عصاره ابوخلسا بر انگل لیشمانیا
در تعداد انگلها افزایش ) ابوخلسابدون وجود عصاره (شاهد 

اثر  همچنین. مشاهده گردید که این افزایش معنی دار بود
در  غلظتهاي مختلف عصاره ابوخلسا بر روي انگل لیشمانیا

مقایسه با محیط شاهد مشخص گردید تمامی غلظتهاي 
مورد بررسی این عصاره باعث کاهش تعداد انگلهاي 

نظر آماري اثر کاهشی  شده است که تاثیرات از لیشمانیا
. باشد معنی دار می 5/12 و 5/6و  2/3، 5/1، 78/0غلظتها 

)001/0P-value <   ( و در تمام غلظتها کاهش تعداد
. انگلها با توجه به محیط شاهد معنی دار بوده است

)001/0P <.(  
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  محیط هاي کشت حاوي غلظتهاي مختلف عصاره ابوخلسامیانگین تعداد انگل هاي لیشمانیا در زمانهاي مورد بررسی در : 1جدول 
 

 غلظت
 میانگین و انحراف معیار تعداد انگل لیشمانیا در زمان هاي مورد بررسی

24ساعت  ساعت صفر 48ساعت   72ساعت   96ساعت    P- value 
78/0  680000±0 290000±187249 346666±134288 280000±117898 240000±70000 001/0  
5/1  680000±0 476667±75055 262222±120554 270000±78102 212222±35118 0001/0<  
2/3  680000±0 370000±157162 242222±148426 194666±82615 142222±40414 001/0  
5/6  680000±0 426666±83266 360000±78102 234000±65939 132222±92276 0001/0<  
5/12  680000±0 246666±213853 203333±176729 82222±144337 40000±69282 001/0  

گروه 
  شاهد

1/160±/
356 

1/170± /376  6/175± /416  2/165±430  6/156±3/373  - 

 104×تمامی داده ها . انحراف معیار گزارش شده اند ±مقادیر بصورت میانگین     

  میانگین تعداد انگل ها لیشمانیا در زمانهاي مورد بررسی در محیط هاي: 2جدول 
  وي غلظتهاي مختلف عصاره گیاه بومادرانکشت حا

  72ساعت   48ساعت   24ساعت   6ساعت   ساعت صفر  
  370±1/131  7/396±8/116  3/383 ± 8/125  3/343 ± 1/140  3/343 ± 1/140  شاهد
800  1/140 ± 3/343  4/14 ± 3/8  0  0  0  
400  1/140 ± 3/343  6/12 ± 7/61  4/14 ± 7/16  0  0  
200  1/140 ± 3/343  7/5±7/96  6/7±3/68  5 ± 30  0  
100  1/140 ± 3/343  3/15 ± 3/133  3/15 ± 3/103  25 ± 25  0  
50  1/140 ± 3/343  5/22±3/98  4/14 ±3/83  5/23 ± 64  9/28±3/33  
25  1/140 ± 3/343  2/25±7/196  3/27±160  1/23±7/126  2/20 ± 3/98  

5/12  1/140 ± 3/343  6/41 ± 7/236  9/26 ±3/183  6/34±160  9/28±3/133  
25/6  1/140 ± 3/343  1/72 ± 260  9/52 ± 230  1/35 ± 7/196  30±170  
1/3  1/140 ± 3/343  4/79 ± 290  3/69 ± 260  6/66±7/226  6/66±7/196  

  7/108±7/119  4/130±3/124  8/152±8/128  179±5/113  3/343 ± 4/116  جمع
  104 ×ده ها تمامی دا. انحراف معیار گزارش شده اند ±مقادیر بصورت میانگین 
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بررسی اثر غلظتهاي مختلف عصاره گیاه بومادران بر روي 
که تمامی غلظتهاي ) 2جدول( یشمانیا مشخص کردانگل ل

بررسی شده این عصاره باعث کاهش تعداد انگلهاي 
لیشمانیا شده است که در مقایسه این غلظتها با محیط 
شاهد با توجه به نتایج بدست آمده اثر کاهشی غلظتهاي 

-05/0P. (معنی دار می باشد 100و  200، 400، 800
value < (سایر غلظتها و در )و  25/6، 5/12 ،25، 50

کاهش تعداد انگلها با توجه به محیط شاهد معنی دار ) 1/3
   ). < 05/0P. (نبوده است

  بحث
مقایسه تاثیر عصاره ابوخلسا و بومادران بر روي انگل 
لیشمانیا نشان می دهد که هر دو عصاره در کاهش تعداد 

و همکاران  1ساوویا .انگل در محیط کشت موثر می باشند
 انگل رشد بر را موم بره جمله از مختلف مواد ثیرتأ

 غلظتهاي درمانی آثار و بررسی Invitroماژور در  لیشمانیا
و  2ماستونن .]11[ نمود مشاهده لیشمانیا بر را آنرا مختلف

 کشتن در موم بره نقش به همکاران در تحقیقی
 شدن آزاد طریق دونوانی از لیشمانیا هاي آماستیگوت

 در از ماکروفاژها تومور زدهنده نکرو فاکتور و نیتریک اسید
 In vitro و همکاران به  3کلین گارت].12[ کرده اند اشاره

 همچون پروتوزوئري بیماریهاي بره موم در مهار نقش
ژیاردیوز اشاره  و پالسموز -توکسو آمیبیاز، تریکوموناس،

 شیرانی و همکاران با بررسی تاثیر عصاره .]13[ کرده اند
در بهبود  بره موم و بومادران آویشن، الکلی-هیدرو

زخمهاي ناشی از انگل لیشمانیا، موثر بودن این عصاره ها 
در مطالعات  .]14[ را در بهبود زخمها گزارش کرده اند

ذکر شده تاثیر عصاره گیاهان مختلف بر انگلهاي مختلف از 
جمله لیشمانیا و تریکوموناس در محیط آزمایشگاهی و در 

حیوانی نشان می دهند همانند مطالعه حاضر که مدلهاي 
تاثیر عصاره بومادران، برگ گردو و افسنطین را بر این 

در  .انگلهاي تریکوموناس و لیشمانیا نشان داده است
مطالعه اي که قاسمی و همکاران بر روي اثر درمانی 

بر روي زخم  Malva sylvestrisوA.euchroma ابوخلسا
نتیجه رسیدند که این دو گیاه سوختگی داشتند به این 

                                                        
1- Savoia 
2- Mustonen  
3 - Klinghardt   

باعث افزایش تشکیل کالژن و فیبروبالست شده و 
همچنین باعث کاهش سلولهاي التهابی شده و باعث ترمیم 

در مطالعه اي  .]15[ زخم هاي سوختگی در رت می شوند
درمانی گیاهان دارویی  که بابایی و همکاران بر روي اثر

الیپتوس بر روي سیر و اک مورد، باریجه، درمنه، گزنه،
لیشمانیازیس جلدي ناشی از لیشمانیا ماژور در موش 
سوري داشتند به این نتیجه رسیدند که از میان این هفت 

 درمان ترخون موجب عصاره و اوکالیپتوس عصارهگیاه 
 از لیشمن جسم کامل حذف و(کوچک  هاي زخم کامل
 با بزرگ هاي زخم گسترش از و شدند) ضایعه محل

کنترل  هاي در گروه. نمودند انگل جلوگیري تعداد کاهش
 نتایجی چنین ها عصاره سایر با درمان مورد هاي گروه و

 مشاهده شد ها نیز زخم قطر در افزایش نشد حتی حاصل
 روي فلوس بر گیاه میوه اثرات بررسیدر  .]16[

فر و  کشت توسط شریعتی محیط پروماستیگوت در
 فلوس گیاه میوه ارههمکاران به این نتیجه رسیدند که عص

 موجب است و مؤثر کشت محیط ر د پروماستیگوت برروي
 و 4کایت .]17[ شود می لیشمانیوز عامل این توقف رشد

 موش در A.euchromaهمکاران با بررسی اثر گیاه 
 اثرات ضدالتهاب داراي صحرایی نشان دادند که این گیاه

 5وادا کاشی .]18[درمقایسه با داروي ایبوپروفن می باشد 
نشان دادند  A.euchromaهمکاران با بررسی اثر گیاه  و

 HIVکه مواد موثر موجود در این گیاه داراي فعالیت ضد 
و همکاران دریافتند استیل  6یونگ .]19[می باشد 

 گیاه شیکونین جدا شده از کشت هاي سوسپانسیونی
A.euchroma  داراي اثراختصاصی ضدتومور در محیطIn 

vivo 20[ازمایشگاهی می باشد  شرایط و[.  
محققین این مقاله بررسی عوارض احتمالی و اثرات  

پاتولوژیک و ایمونولوژیکی عصاره هاي گیاهی و همچنین 
  .نوع استفاده از این عصاره ها را در دست مطالعه دارند

  نتیجه گیري
مقایسه اثر بالینی استفاده از عصاره هاي گیاهی مورد  

استفاده در این روش با توجه به بومی بودن گیاهان می 
  .تواند کمک مهمی در درمان زخم هاي سالک داشته باشد

                                                        
4 - Kaith 
5 - Kashiwada 
6  - Xiong 
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Abstract 
Background & objectives :Leishmaniaisis is a protozoan disease 
with worldwide prevalence. Its clinical manifestations in human 
are   different from skin rash to visceral disease. Quest for new 
medicine forms that can quickly treat the wound with the least 
side effects and the resistance is an ongoing subject. Because 
synthetic drugs are associated with several complications, 
medicinal plants such as Abulkhalsa that used in this study is 
important in treatment of diseases. 
Material &Methods: In tubes containing medium 106 Leishmania 
(equivalent 0.5cc parasites) and 0.5cc   dilutions of the extract 
were added separately Abulkhalsa and yarrow plant. Then all the 
tubes were transferred to the incubator and examined the 
viability of the parasite. 
Results:The results showed a significant decrease in the number 
of Leishmania parasites over time was due to the effect of the 
extract. The effect of different concentrations of Abulkhalsa 
extract on Leishmania in comparison with control medium was 
determined for all concentrations of the extract .All extract 
concentrations of extract could reduce the number of Leishmania 
parasites. 
Conclusion: Abulkhalsa extract can be applied  on anti-parasite 
Leishmania researches and development of herbal medicine. 
Keywords: Abvkhlsa plant, Achillea millefolium, Leishmaina, 
invitro 
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