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Evaluation the effects of Fumaria parviflora aqueous
extracts on Leishmania major in vitro and in vivo
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Objective : In the present study the effect of aqueous extract of
Fumaria which is a native Iranian herb on the promastigote and
amasstigot under In vitro and In vivo condition.
Materials and Methods: The aqueous extract of the plant was
prepared, then it was evaluated the effect of different
concentration of aqueous extract under In vitro condition on
promastigotes, uninfected macrophages and macrophages
infected with amastigotes by counting, MTT and Flow
Cytometyry were evaluated. IC50 was calculated for
promastigotes. Also, the effects of aqueous extracts of Fumaria
ointment on lesions caused by Leishmani major in BALB / c
mice were examined.
Results:
The calculated IC50 of Funaria extract on
promastigotes after 72 h was 304.17 µg/ml. The effects of
Fumaria extract showed effective limitation on lesion size. The
survival rate for treated mice with Fumaria extract showed
significant differences with control groups.
Conclusion: The results showed that aqueous extract of
Fumaria has antileishmanial effects in vitro and invivo
condition. Also aqueous extract of Fumaria showed low
toxicity against macrophages than pentavalent antimonials.
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 38آذرسیمین و همکاران

بررسی أثر عصاره آبی گیاه شاهتره

( Fumaria

 )parvifloraروی لیشمانیای ماژور در شرایط برون

پماد بر بهبود زخمهای ناشی از لیشمانیا ماژور در موشهای بالب
سی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج IC50:محاسبه شده برای عصاره شاتره روی پروماستیگوتها

تنی و درون تنی

پس از  72ساعت  304.17میکروگرم بر میلیلیتر است .بررسی تاثیر
دارو بر قطر زخمها نشان داد عصاره آبی در فعالیت ضد لیشمانیایی

آذرسیمین

مطلوبی دارد و میتواند رشد زخم را مهار کند .میزان بقا موشهایی

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه انگل شناسی ،دانشکده علوم

که تحت درمان با عصاره آبی بودند با گروه کنترل و تحت درمان

پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس a.simin@modares.ac.ir

با وازلین اختالف معناداری داشتند.

*

فاطمه غفاریفر

نتیجهگیری :نتایج بدست آمده ازاین مطالعه نشان میدهد که عصاره

استاد گروه انگل شناسی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشکاه تربیت
مدرس ghafarif@modares.ac.ir

شاهتره دارای آثار ضدلیشمانیایی در شرایط برون تنی و درون تنی
بوده و دارای سمیت کمتری بر ماکروفاژها نسبت به ترکیبات پنج
ظرفیتی آنتیموان دارد.

حمید دالوری حسن کیاده

واژههای کلیدی :شاهتره.لیشمانیاماژور ،اثرضدلیشمانیایی ،برون

استادیار ،گروه نانو مواد ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه تربیت

تنی ،درون تنی .

مدرس hamid.delavari@modares.ac.ir

فرحناز بینشیان

تاریخ دریافت99/3/19 :

استادیار ،گروه قارچشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم

تاریخ پذیرش1400/1/18 :
ghafarif@modares.ac.ir

پزشکی سمنان ،سمنان Bineshian@semums.ac.ir

مقدمه
لیشمانیوز جلدی یکی از بیماریهای آندمیک و انگلی در برخی از

چکیده
زمینه و هدف :در پژوهش حاضر تاثیرعصاره آبی گیاه شاهتره که
ماژوردرشرایط برون تنی ودرون تنی انجام شده است.

جلدی از ایران گزارش شده است .ایران در منطقه خاورمیانه از نظر
ابتال به لیشمانیازیس جلدی در رتبه نخست و از نظر ابتال به
لیشمانیازیس احشایی در رتبه چهارم قرار دارد [ .]1لیشمانیوز

مواد و روش کار :پس از تهیه عصاره آبی ،اثرغلظتهای مختلف

ازلحاظ بالینی به سه دسته لیشمانیوزجلدی،احشایی ،مخاطی-جلدی

لیشمانیا

تقسیم میشود [.]2لیشمانیوز جلدی به دو شکل روستایی و شهری

ماژور،ماکروفاژهای غیرآلوده و ماکروفاژهای آلوده به اماستیگوت

مشاهده شده است .لیشمانیوز جلدی روستایی بیماری مشترك

انگل با آزمونهای شمارش MTT ،و فلوسایتومتری سنجیدهIc50 ،

انسان و حیوان بوده .عامل لیشمانیوز جلدی روستایی لیشمانیا ماژور

روی پروماستیگوت مشخص شد .عصاره آبی شاهتره به صورت

و عامل لیشمانیوز جلدی شهری لیشمانیا تروپیکا است [ .]3رایح

پمادی برای درمان استفاده شد.همچنین تاثیر عصاره آبی به صورت

ترین داروهای موجود استفاده از ترکیبات پنج ظرفیتی آنتی موان

درشرایط

برون

تنی

بر

پروماستیگوتهای

(پنتوستام و گلوکانتیم ) است .سایرداروهای مورد استفاده عبارتند
پژوهشهای آسیبشناسی زیستی
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ازگیاهان بومی ایران است برپروماستیگوت و اماستیگوت لیشمانیا

نقاط ایران است .بیش از  70-75درصد موارد جهانی لیشمانیازیس

بررسی أثر عصاره آبی گیاه شاهتره ( )Fumaria parvifloraروی لیشمانیای ماژور در شرایط برون تنی و درون تنی 39

از آمفوتریسین مترونیدازول ،دیامیدین ،پنتامیدین ،آلوپورینول،

millefolium

کتوکونازول ،استروکونازول ،داپسون ،پارامومایسین [.]5 ،4

ازگیل،فلوس،هلیله زرد،گل میمون و  .....به دلیل وجود فالونوییدها

گلوکانتیم رایجترین دارویی است که در ایران استفاده می

و آلکالوییدها ،رزین و تانن و مواد موثر برای ازبین بردن انگل

شود.استفاده این دارو به صورت موضعی دردناك و عوارض شایع

لیشمانیا مورد توجه قرارگرفتهاند [ .]20-15از عصاره متانولی کل

از جمله بی اشتهایی ،تب و لرز ،درد مفاصل وغیره....معموال در

گیاه شاهتره ترکیبی به نام  N.octacosan- 7β-αجدا شد و خاصیت

بیماران با مشکالت کبدی وکلیوی استفاده از این دارو توصیه نمی

ضد میکروبی و ضد قارچی علیه A.niger ،E.Coli ،C.albicans

شود .همچنین به علت قیمت باال این دارو و مشاهده مقاومت انگل

وضد پروماستیگوتی آن به اثبات رسید [.]21

به این دارو تالش برای درمانهای جایگزین زیاد شده است [7 ،4
.]6،

achillea

،اویشن،

چای

کوهی،

برگ

عصاره الکی  5گونه شاهتره علیه انگلهای پالسمودیوم فالسی
پاروم (ماالریا) و تریپانوزوم بروسی رودسینس بررسی شد که از

داروی گیاهی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت گیاه

میان این  5گونه  Fumaria densifloraدارای آثار ضد ماالریایی

شاهتره است .شاهتره یک گیاه دارویی مهم است که در بسیاری از

 % 93/80و ضد تریپانوزومی  % 55/40بود [.]22

بیماریها به عنوان داروی سنتی استفاده میشود از جمله این
کاربردها در بیماریهای پوستی ،افزایش باروری مردان ،ضد التهاب،
ضد اسپاسم و درد و ملین ،ضد استفراغ ،تب ودرمان سوختگی [-9
.]8
 Fumarioideaeاز زیر خانواده ( papaveraceaeخانواده خشخاش)
است که دارای  20جنس و بیش از  575گونه است [ .]10این گیاه
به نامهای گوناگون در جهان نامگذاری شده در التین به نام fumus

 terraeیعنی دود زمین .در هند به نامهای گوناگون  pitpapraو
 shatraاست []8-10
در ایران  7گونه گیاهی علفی یکساله از جنس ) )fumaria L.موجود
است .گونه دارویی شاهتره در ایران  F.parvifloraاست [ .]11گیاه
دارای طعم تلخ ،سبز رنگ و بدون بو است [ .]11این گیاه در مناطق
مرطوب و نیمه مرطوب به وسعت پهناوری از شمال ایران مانند،
خراسان ،نیشابور ،تهران ،ورامین ،چهارمحال بختیاری و  ...میروید
[ .]12مهمترین ترکیبات دارویی این گیاه آلکالوئیدهای آن است

ضدلیشمانیایی آن در شرایط درون تنی و برون تنی و همچنین
بررسی اثرا سایتوتوکسیسیتی بر سلولهای ماکروفاژ است.

مواد و روشها
سویه

انگلی

که

برای

این

پژوهش

انتخاب

شد

( )MRHO/IR/75/ERسویه از لیشمانیا ماژور است که توسط ندیم
از رومبومیس در منطقه اصفهان جدا شده است.

حیوان آزمایشگاهی مورد استفاده
در این پژوهش از موشهای آزمایشگاهی خالص از نوع BALB/c

استفاده شده است .موشها همگی ماده و در سن  8تا  6هفتگی
بوده .حیوانات ذکر شده از موسسه سرم سازی رازی تهیه شده و
در حیوان خانه متعلق به گروه انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس تحت شرایط استاندارد نگهداری شدهاند.

شامل فومارین ،پروتوپین ،کریپتوکاوین ،اسکولرین و تتراهیدرو
کوپتیسین و دارای امالح معدنی و ماده موثر گیاه شامل پتاسیم،
فوماریک اسید ،سینامیک اسید ،فومارامیدین پارفومین ،بیکوکولین
و ترکیبات فالونوئیدی است .مهمترین ترکیبات فالونوئیدی آن

شرایط In vitro
طرز تهیه عصاره آبی گیاه شاهتره

روتین است همچنین این گیاه حاوی مواد رزینی و موسیالژ نیز

گیاه شاهتره از عطاری معتبر خریداری و زیر نظر کارشناس هر

هست [ .]13-14استفاده از گیاهانی مثل ترشک ،Rumexبومادران

باریوم دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تایید شد .کد هر
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گیالن ،مازندران ،آذربایجان ،فارس ،شیراز ،جزیره خارك ،کرمان،

هدف از این پژوهش تهیه عصاره آبی شاتره و بررسی آثار

 40آذرسیمین و همکاران

باریوم متعلق به شاهتره  8071است .ابتدا مقدار  25گرم از گیاه

پروماستیگوت به صورت جداگانه اضافه شد حجم نهایی هر چاهک

شاهتره خشک و آسیاب شده را به یک بشر  1000سیسی منتقل

به  200میکرولیتر رسید .پلیتها به مدت  72ساعت در انکوباتور -18

کرده  250میلیلیتر آب مقطر روی آن ریخته شد به مدت 30-60

 25درجه قرار داده شدند.بعد از گذشت  72ساعت انکوباسیون به

دقیقه آن را روی حرارت بسیار مالیم گذاشته قبل از جوشیدن از

هر چاهک مقدار  20 µlاز محلول  MTTبا غلظت  5میلی گرم در

روی شعله برداشته شد و مدت  3روز در حالت استراحت و در

میلی لیتراضافه شد .پلیتها دوباره به مدت  4ساعت انکوبه شد.

دمای اتاق قرار دادیم پس از گذشت این مدت با کاغذ صافی ،صاف

سپس پلیتها به مدت  10دقیقه با دور  1000 gسانتریفیوژ شد.مایع

شد .مایع صاف شده را با دور  3000به مدت  20دقیقه سانتریفیوژ

رویی به آرامی توسط سمپلر جمع شده و دور ریخته میشود به

کرده و مایع رویی را جدا کرده در پلیت ریخته و در دمای اتاق

طوری که سلولها در ته پلیت ته نشین شدند.به هر چاهک مقدار

میگذاریم تا آب آن تبخیر شده و بعد از خشک شدن در فریزر

 100 µlاز  DMSOاضافه شد.جذب حاصل در طول موج540

نگهداری میکنیم.

نانومتر توسط دستگاه االیزا ریدرخوانده شد.نتایج آزمایش به
صورت  ODمحاسبه شد.

روش انجام آزمون ممانعت از رشد پروماستیگوتها
این آزمون بر پایه ممانعت یا مهار رشد تعداد مشخصی انگل

آزمایش  MTTبرروی ماکروفاژها(برای بررسی سمیت دارو

زنده و فعال لیشمانیا ماژور به فرم پروماستیگوت (تعداد اولیه

بر سلول)

 2×106پروماستیگوت) در حضور غلظتهای مختلف و مشخص

دقیقا به روش کشت پروماستیگوتها کشت سلولهای ماکروفاژ

شده  4000 ،2000 ،1000 ،500 ،250 ،62.5میکروگرم بر میلی

نیز انجام میشود فقط به جای انگل از الین سلولی  j774ماکروفاژ

لیتراز عصارهی آبی در هنگام مدت زمان  48 ،24و 72ساعته در سه

به همان تعداد استفاده میکنیم.

پلیت جداگانه و به صورت تری پلیکیت در درجه حرارت 25-22
درجه سانتیگراد پیریزی شده است .در هر پلیت  3چاهک فقط

روش انجام آزمون ممانعت از رشد آماستیگوتها

دارای پروماستیگوت و محیط و بدون هیچگونه دارویی است که

ماکروفاژها روی الملهای استریل کشت داده میشود سپس

این چاهک به عنوان کنترل آزمون است.و همچنین در هر پلیت در

پروماستیگوتهایی که در فاز ایستاییاند به تعداد 7تا 10برابر

 3چاهک امفوتریسین و در  3چاهک دیگر گلوکانتیم بهعنوان دارو

ماکروفاژ به هر چاهک اضافه میشود .از عصارهی آبی با غلظت

اضافه میشود تا أثر عصارهی آبی با این دو دارو مقایسه وارزیابی

های به صورت سری رقیقسازی  62.5و 125و  250و  500و

شوند.

 1000و  2000و  4000میکروگرم بر میلیلیتر تهیه شد و بعد از
اضافه شدن به هر المل ،این آزمایش به صورت تریپلیکیت انجام

اندازهگیری تکثیر پروماستیگوتها به وسیله آزمایش

متانول فیکس و با گیمسا رنگآمیزی شد.الملها در پایان به منظور

3-(4,5-dimethyl thiazolyl-2)-2,5-diphenyle (MTT

شمارش تعداد ماکرفاژ آلوده به انگل وتعداد آماستیگوتهای

) tetrazolium bromide

موجود در هر ماکروفاژ در تعداد  100ماکروفاژ بررسی میشود .

در هر چاهک از پلیت  96خانه  100میکرولیتر از انگل حاوی

(شاهد منفی (ماکروفاژ و انگل بدون دارو) و شاهد مثبت (ماکروفاژ

 106در میلی لیتراز پروماستیگوت اضافه شد.

و انگل درمان شده با گلوکانتیم ) است.

سپس دارو یا عصارها را با غلظتهای مختلف ،4000 ،μg/ml

بررسی آپوپتوز به وسیله فلوسایتومتری

 2000و  1000و  500و  250و 125و  62.5به چاهکهای حاوی

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

پروماستیگوتهای مواجه شده با غلظتهای مختلف عصارهی آبی و
هم چنین سلولهای کنترل برای آزمایش فلوسایتومتری مورد
دوره  ،23شماره  ،5زمستان 1399
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گرفت .الملها برای  24ساعت انکوبه شد.سپس الملها توسط

بررسی أثر عصاره آبی گیاه شاهتره ( )Fumaria parvifloraروی لیشمانیای ماژور در شرایط برون تنی و درون تنی 41

استفاده قرار گرفت .پس از  72ساعت سانتریفیوژ شد

همچنین برای تشخیص تفاوتهای معنیدار به صورت دو به دو

و مطابق پروتکل به همراه بافر فلوسایتومتری به سلولهای ته نشین

بین گروههای مختلف از آزمون من ویتنی استفاده شد.

شده  5 λمحلول  Annexin-Vو  5 λمحلول  PIاضافه

از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف یک نمونهای برای بررسی

شد.سوسپانسیون به مدت  15دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه

فرض نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی استفاده شد.

شد .شدت رنگ  Annexin-Vو  Propidiumجذب شده به

برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  16 SPSSاستفاده شد و

سلولها توسط دستگاه BDFACSCantoII Flow cytometer

سطح معنیداری  0/05در نظر گرفته شد.

بررسی شد.نتایج توسط نرمافزار  FlowJoتجزیه و تحلیل شد و به
صورت نمودار رشد نمایش داده شد.
شرایط In vivo

روش آلودهسازی موشهای بالب سی با انگل لیشمانیا ماژور و
درمان موشها
 0/1میلیلیتر محلول حاوی انگل ،که حاوی  106پروماستیگوت را
که در فاز ایستا بود به صورت زیر جلدی ،به کمک سرنگ انسولین،
در ناحیه قاعده دم موشها تزریق شد ،پس از گذشت  4تا  5هفته
از تزریق انگل ،گره کوچک سفتی در محل پدید آمد که پس از
حدود  2هفته به زخم باز تبدیل شد .برای اطمینان از حضور انگل
لیشمانیا در زخم ،از روش نمونه برداری و مشاهده با الم مستقیم
در زیر میکروسکوپ استفاده شد.

نتایج
نتایج In vitro

نتایج حاصل از آزمون ممانعت از رشد پروماستیگوتها
پس از گذشت  48 ،24و  72ساعت از کشت انگل ،شمارش تعداد
انگل نشان داد که در حضور غلظتهای مختلف عصارهی آبی در
مرحله اول و با گذشت زمان تعداد پروماستیگوتها کاهش مییابد،
و  IC50درعصاره آبی در  24ساعت به ترتیب 2157/6در  48ساعت
به ترتیب  972/769و در  72ساعت عبارت است از 304/17
میکروگرم بر میلیلیتراست.با انجام آزمون آنالیز واریانس
) (ANOVAبین غلظتهای مختلف عصاره وگروه کنترل اختالف
معنا داری دیده شد (جدول .)1

جهت تهیه پماد موضعی میزان  5سی سی از محلول استوك اولیه

بیشترین اثر بازدارندگی انگل مربوط به غلطت µ/ml 4000ازعصاره

را با  5سی سی از پماد وازلین چشمی ترکیب کردیم.

ابی گیاه شاهتره است( جدول .)3کمترین اثر بازدارندگی روی

موشها به  4دسته  5تایی به شرح زیر تقسیم شدند:

ماکروفاژها مربوط به غلظت µ/ ml62.5از عصاره آبی گیاه شاهتره

.1گروه شاهد آلوده بدون درمان.

است( جدول .)2

.2گروه آلوده تحت درمان با عصارهی آبی گیاه شاهتره (4000

نتایج فلوسایتومتری

میکروگرم)  +وازلین
 .3گروه گلوکانتیم ( 60میلی گرم به ازای هر کیلوگرم) به مدت 28
روز.
.4گروه درمانی فقط پماد وازلین

تجزیه و تحلیل آماری
برای مقایسه میانگین متغیرهای مطالعه شده در گروههای مختلف

نتایج بررسی عصاره ابی شاهتره در غلظت  µ/ml 1000روی
پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور  %16مرگ انگل %0/11 ،اپاپتوز
اولیه %0/19 ،آپاپتوز ثانویه %0/25 ،نکروز را نسبت به نمودار 1که
نمودار کنترل بدون درمان است و حدود  99/5درصد انگلها زنده
هستند نشان میدهد نمودار ( 2و  )1نمودار فلوسایتومتری نمونه
انگل بدون مواجهه با عصاره .

از روش تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
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جدول( )1میانگین و انحراف معیار تعداد پروماستیگوتهای انگل لیشمانیا تحت تاثیر عصاره آبی گیاه شاهتره در مدت  72 ،48 ،24ساعت

میانگین و انحراف معیار

پروماستیگوت ها×104

غلظت بر اساس میکروگرم در
میلی لیتر عصاره

( 72ساعت)

( 48ساعت)

(24ساعت)

*13/07 + 0/41

*16/41+ 0/50

*20/72 +0/12

4000

*21/42 + 0/41

*24/55+ 0 /46

*28/32 + 0/54

2000

*30/97 + 0/71

*32/27 +1/44

*35/ 47+ 0/38

1000

*39/72 + 1/18

*41/57 + 0/41

*42/46 + 1/04

500

*48/70 + 1/35

*48/80 + 0/79

*49/15 + 0/84

250

*51/87 + 1/37

*53/80 + 0/92

*51/42 + 1/22

125

*53/20 + 1/51

*56/37 + 1/93

61/77 + 1/23

62/5

120+30

92 +77/51

3+65

بدون تاثیر عصاره

*3±1/7

*7±5

*10±5

امفوتریسین ب

*3+2

*8+2

*9+2

گلوکانتیم

** در تمام گروهها اختالف معنی داری بین کنترل و نمونه تحت تاثیر *اختالف معنی دار آماری با گروه کنترل دیده می شود (.)p>0/05

جدول ()2میانگین و انحراف معیار و درصد بازدارندگی تأثیر عصاره ابی گیاه شاهتره بر روی پرو ماستیگوتها و ماکروغاژها در آزمون

 %باز دارندگی

میانگین  ±انحراف معیار
میزان جذب در ماکروفاژها

میانگین  ±انحراف معیار
 %باز دارندگی

میزان جذب در
پروماستیگوت ها

MTT

غلظت بر اساس
(میکروگرم بر میلیلیتر)

*11/8

0/67 ± 0

*36

0/45±0/02

2000

*9/21

0/69 ± 0/02

*18

0/58 ±0/04

1000

*6/5

0/71 ± 0

*15

0/60 ± 0/01

500

3/9

0/73 ± 0/01

*12

0/63 ± 0

250

2/6

0/74 ± 0

*8

0/65 ±0/01

125

1/3

0/75 ± 0

*5

0/67 ± 0/05

62/5

0

0/76 ± 0/15

0

0/71 ±0/01

کنترل

50

0/38 ± 0

*77

0/17 ±0/01

گلوکانتیم

52

0/36 ± 0

*76

0/18 ± 0

آمفوتریسین

** اختالف معنی داری بین کنترل و نمونه تحت تاثیر عصاره دیده می شود (.)p>0/05

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی
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*12

0/66 ± 0/14

*47

0/37 ±0/03

4000
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جدول ( ) 3میانگین وانحراف معیار تغییرات قطر زخم ناشی از آلودگی به لیشمانیای ماژور در موشهای کنترل بدون درمان وتحت درمان

گروه تزریقی گلوکانتیم

گروه

تحت درمان با عصاره آبی

گروه کنترلی

گروه

هفته

شاهتره (4میلی گرم)

(بدون درمان)

وازلین

اول

3/42±0/14

3/57±0/88

3/59±0/74

3/13±0/29

دوم

3/45±0/19

5/39±0/75

5/17±0/24

3/13±0/29

سوم

3/60±0/2

7/61±0/81

8/27±0/72

3/14±0/29

چهارم

4/2±0/23

9/91±0/40

10±0/48

3/14±0/29

**بین میانگین قطر زخم موشهای آلوده وگروه کنترل اختالف معنیداری مشاهده شده است (.)p>0/05
جدول( )4تغییرات وزن موش ها در  4هفته

گروه تحت درمان با گلوکانتیم

گروه

تحت درمان با عصاره آبی

گروه کنترلی

گروه

هفته

شاهتره (4میلی گرم)

(بدون درمان)

وازلین

اول

32/66

32/66

32/65

32/66

دوم

32/66

31/8

32

32/66

سوم

32/65

31

31/7

32/69

چهارم

32/63

30/4

30/5

32/7

**بین وزن موش های تحت درمان و وزن موشهای آل وده وگروه کنترل اختالف معنیداری مشاهده شده است (.)p>0/05

نتایج In vivo

نتایج حاصل از گروههای مورد مطالعه
در تمام گروهها ،بررسی تا پایان روز  30( 60روز درمان موضعی
و 30روز تعقیب نتیجه درمان و در پایان روز  60برای سنجش میزان
بار انگلی کشته شدند و طحال جدا شد) انجام گرفت .بدین ترتیب
نمودار ( )1نمودار فلوسایتومتری نمونه انگل بدون مواجهه با عصاره

که درمان به مدت  30روز متوالی در زمان معین وهر روز انجام
شد .و بعد به منظور سنجش بار انگلی موشهای زنده مانده کشته

بیشتر موشهای شاهد بیمار بعداز  60روز مرده بودند وتنها  1موش
از 5سر موش زنده ماند .که آن نیز برای کنترل کبد و طحال آلوده
و سنجش بار انگلی کشته شد .گروه شاهد بیمار با گروههای تحت
درمان از نظر میانگین قطر زخم و میانگین وزن اختالف معنیداری
نمودار ( )2نمودار فلوسایتومتری انگل مواجهه باغلظت 1000µg/mlعصاره
آبی گیاه شاهتره
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داشت ( ) P<0/05در گروه شاهد میانگین قطر زخم پیوسته در
حال افزایش (جدول ( )3شکل  3و )4و میانگین وزن هم در هنگام
این دوره کاهش چشمگیری داشت (جدول .)4
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شاهتره دارای خاصیت ضد باکتریایی ،ضد قارچی و ضد کرمی
هستند ،و همچنین ضد ویروس بوده است .با توجه به اینکه فوماریا
دارای خواص ضد ماالریا و ضد تریپانوزوما ( )22است نظر براین
شد که از عصاره گیاه شاهتره را در این پژوهش استفاده کنیم.
اندازه زخم :بررسی موشهای شاهد گروه آلوده بدون درمان نشان
شکل ()3ا زخم مربوط به گروه کنترل(بدون درمان)

میدهد که میانگین زخمهای این گروه که در ابتدای بررسی 3/5
میلیمتر بوده ،در مدت هفتههای متوالی روندی رو به توسعه داشته،
به طوری که در روز  30درمان به مقدار 9میلیمتر رسیده است .اما
در گروهای تحت درمان با عصاره آبی قطر زخم کمی افزایش یافت
اما نسبت به گروه کنترل بدون درمان اختالف معناداری داشت.
آزمون آماری در هفته اول و دوم تفاوت معنیداری نشان نمیدهد.
ولی طبق جدول در هفتههای بعد معنیدار است.
زمان بقا :طبق آزمایشهای برون تنی و تاثیر عصارهی آبی روی
پروماستیگوتها و آماستیگوت ،برای درمان زخم موشهای

 5شکل ()4ا بعداز 4هفته درمان با عصاره آبی

بحث
مهمترین درمانی که امروزه برای انواع لیشمانیوز به کار میرود،
ترکیبات  5ظرفیتی آنتیموان هستند که شامل سدیم
استیبوگلوکونات(پنتوستام) و مگلومین آنتیموانات (گلوکانتیم)
می شوند .این ترکیبات ،بیش از یک قرن است که برای درمان
لیشمانیوز به کار رفته اند و هنوز هم داروی اول در درمان این
بیماری محسوب میشوند .ولی چون مواردی از این بیماری به این
داروها مقاوم بوده و به درمان پاسخ نمیدهند و از طرفی به علت
جدیدی که بتواند ضمن اینکه زخم را سریعتر بهبود بخشد ،کمترین
عوارض جانبی را داشته باشد و پس از بهبودی ،جوشگاهی بر جای
نگذارد ادامه دارد .درمانهای مختلفی برای این بیماری پیشنهاد شده

و مصرف آنها سخت بود با استفاده از پماد وازلین ،پماد درمانی از
عصارهها تهیه شد و روزانه در ناحیه زخم استفاده شد .پیشنهاد می
شود برای مطالعه افزایش تاثیرگذاری عصارهها را از روند تزریقی
انها در ناحیه زخم هم استفاده شود.
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