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مقدمه:
نیمشــترك بــیعفــونيمــاریبینــوعوزیشــمانیل

مختلف جـنس يهااست که توسط گونهوانیانسان و ح
وزیشـمانیکننـده لجـادی. عوامـل اشـودیمجادیاایشمانیل

کـه توسـط باشـندیمـکایتروپایشمانیاز خانواده لیپوست
جنس فلوبوتوموس منتقل یخاکمختلف پشهيگونه ها

کیـهم اکنون به عنوانیوستپوزیشمانی). ل1(شوندیم
يهــامطــرح اســت کــه درمانیمشــکل ســالمت عمــوم

کامــل و مــوثر بــه دنبــال يآن بهبــودجیــاســتاندارد و را
حـالدرلیشـمانیوزمبتالیان بـهتعداد).2نداشته است (

جهـانکشـور88درنفـرمیلیـون20از بـیشحاضـر
درنفـرمیلیـون350کهشودمیزدهتخمینوباشدمی

1باشند و سـاالنه لیشمانیااعبه انوآلودگیخطرمعرض
. در ایـران )3،4میلیون مورد ابتالي جدید رخ دهد (2تا 

شوند که ساالنه حدود پانزده هزار نفر به سالک مبتال می
5تا 4بر اساس تحقیقات موجود، میزان واقعی موارد آن 

ایـن در حـالی اسـت ).5(برابر تعداد گزارش شده است
هـاي قـدیمی ي درمانز بر پایهکه درمان این بیماري هنو

هاي سیسـتمیک، اسـتوار اسـت. با پتانسیل ایجـاد سـمیت

چکیده:
همچنین وجود ،هاي انگلیویژه بیماريه ها بقاومت دارویی در درمان بیماريبا افزایش ایجاد مزمینه و هدف:

هاي انگلی در سرتاسر جهان به عوارض جانبی ترکیبات شیمیایی، استفاده از داروهاي گیاهی در درمان بیماري
دوس وشدت افزایش یافته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ضد لیشمانیایی اسانس گیاه اسطوخ

)Lavendula officinalis(و مقایسه آن با داروي گلوکانتیم انجام شده است.
این مطالعه تجربی ابتدا اسانس روغنی از گیاه تازه خشک و پودر شده به روش تقطیر با بخار درروش بررسی:

ي درصد از دارو8/33درصد از اسانس و غلظت 20و 15، 10، 5، 5/1، 5/0هاي آب تهیه شده و سپس غلظت
لیتر اضافه شد. پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور در هر میلی106گلوکانتیم بطور جداگانه به محیط کشت داراي 

ساعت به وسیله رنگ تریپان بلو 72و 48، 24هاي تعداد انگل هاي زنده پس از اضافه کردن اسانس و دارو در زمان
و با استفاده از الم نئوبار شمارش شدند.10%

ها پس از افزودن اسانس گیاه به میزان قابل توجهی نسبت به نتایج نشان داد که سرعت تکثیر پروماستیگوتها:یافته
درصد و بیشتر اثر کشندگی نیز مشاهده شد، به طوري که در 10هاي ). در غلظتP>05/0گروه شاهد کاهش یافت (

.داي در گروه هاي مذکور مشاهده نشساعت هیچ انگل زنده72زمان
اسطوخودوس در شرایط نتایج این مطالعه بیانگر اثر ممانعت کننده رشد و کشندگی اسانس گیاهنتیجه گیري:

مطالعات بیشتر براي پی ،شودبنابراین پیشنهاد می؛باشدآزمایشگاهی بر روي شکل پروماستیگوت لیشمانیا ماژور می
آماستیگوت انگل صورت گیرد.دوس بر روي شکل وبردن به اثر ضد لیشمانیایی گیاه اسطوخ

.، لیشمانیا ماژوردوسو، گیاه اسطوخاسانسکلیدي:هاي واژه
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گلوکـانتیم)،(ماننـدسالکدرمانبرايرایجداروهاي
احتمـال مـوارد%10-25دارنـد و درشدیديپیامدهاي
یتـیپـنج ظرفيداروهـادارد.وجـودبیمـاريبازگشـت

در وزینشـمایقـدم در درمـان لنیبـه عنـوان اولـموانیآنت
نیدیــو پنتامBنیســیبــه همــراه آمفوترکیمنــاطق انــدم

)Pentamidineاي در ). در مطالعـه6(شـودیم)، استفاده
درمـان يبراجیراينشان داده شد که داروها2006سال 

مـوان،یآنتیتـیپنج ظرفباتیاز جمله ترکوزیشمانیانواع ل
مــوارد، بازگشــت %25تــا 10و پنتوســتام در میگلوکــانت

نی)؛ همچنـ7دهنـد (یرا نشان مـتیو عدم موفقيماریب
ضـد ییایمیشياروهاددیشدیاثرات سم2002در سال 

). از 8مشخص شـد (هیقلب، کبد و کليبر رووزیشمانیل
در حـال یفعلـيمقاومـت بـه داروهـاجادیروند ایطرف
.استشیافزا

افتنیاز پژوهشگران به ياریرو، توجه بسنیااز
کمتر يو با عارضهترمنیتر، اارزاندیجديداروها

استخراج شده از یعیطبباتیمعطوف شده است. ترک
دتریجديبه داروهایابیدستيبرایمنابع خوباهانیگ
استداروهاییاز، یکی)Emetine(امتین).9(باشندیم

صورته بوآیدمیبدست)Ipeca(ایپکاگیاهریشهازکه
).10،11رود (میبکارکسالدرمانزیرپوستی در
، در(WHO)جهانی بهداشتسازمانآمارطبق

داروهايازجهانجمعیتاز%80د حدوحاضرحال
طبیعیهايفرآورده.کنندمیاستفادهدرماندرگیاهی
داروهاي هتهیگستردهمنبعیکداروییگیاهانازحاصل

د.باشنمیجدیدداروییي ترکیباتتوسعهاصلیيپایهو
هاي گیاهانعصارهاثربخشیزمینهدرمتعدديمطالعات
.)12،13(استشدهانجامسالکرويدارویی

اسطوخودوس که از تقطیر گل و اسانس روغنی
مایعی ،آیدهاي گلدار این گیاه بدست میشاخهسر

است زرد رنگ یا زرد مایل به سبز که داراي بوي 
ها از جوشانده و به صورت سنتی قرنباشد،میشینی لند

چکیده این گیاه براي درمان امراض مختلف استفاده 
هاي تاکنون بیشتر تحقیقات بر روي فعالیتشده است. 

اسطوخودوسقارچی اسانس روغنی باکتریائی و ضدضد

اما باید به این نکته توجه داشت که ؛استمتمرکز بوده
،اسطوخودوسیکی از اجزاي اصلی ترکیب اسانس روغنی 

گی ضد کنه، داراي ویژهباشد که ) میLinaloolلینالول (
هاي ) و ویژگی14- 16خوار بوده (دانههايشته و سوسک

است. ايِ آن کمتر مورد توجه قرار گرفته یاختهتکضد
هاي گزارش نشده پیشین مدعی است که این یافته

اي باالیی یاختهاسانس روغنی داراي قدرت ضد تک
).17(باید تحقیقات بیشتري صورت پذیرداگرچه ؛است

مطالعات در بررسی اثربخشی اسانس نتایج مثبت 
دار شامل هاي تاژكیاختهروغنی اسطوخودوس بر تک

)، Trichomonas vaginalis(تریکوموناس واژینالیس
هگزامیتا )، Giardia duodenalis(سژیاردیا دئودنالی

یط آزمایشگاهی و )، در شراHexamita inflate(اینفالته
بر روي اثربخشی دیگر نتایج مثبت و قابل توجه از طرف 

)، Croton cajucara(اقاقیااسانس روغنی غنی از لینالول
)Leishmania amazonensis(لیشمانیا آمازوننسیسعلیه 

).17،18(اثبات رسیده استبه
دوس وي از گیاه اسطوخااثر عصاره گونه 

)L. viridis مورد بررسی قرار یشمانیا اینفننتومل) بر روي
ثیر ضد لیشمانیایی این عصاره ضعیف گزارش أگرفته و ت

گیاه 10). در مطالعه دیگر اثر عصاره 19شده است (
مورد ورژلیشمانیا ماو لیشمانیا اینفنتوممختلف را بر روي 

ثیر ضد أبررسی قرار گرفت و مشاهده شد که بیشترین ت
). 20صاره گیاه آویشن می باشد (لیشمانیایی مربوط به ع

با توجه به اینکه لینالول از ترکیبات اصلی اسانس گیاه 
مطالعه حاضر با هدف بررسی لذا ؛اسطوخودوس است

دوس و مقایسه واثر ضد لیشمانیایی اسانس گیاه اسطوخ
.آن با داروي گلوکانتیم انجام شده است

روش بررسی:
ی در الب یک مطالعه تجرباین مطالعه در ق

محیط کشت آزمایشگاهی انجام شد. براي تهیه اسانس 
هاي گلدار و کیلوگرم از سرشاخه5/0گیاه مقدار 

) Lavendula officinalisدوس (وچین اسطوختازه
ماه و تیر ماه همان سال به صورت محصول خرداد 
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ي تحقیقاتی گیاهان دارویی جهاد شده از موسسهخشک
ري شده، پودر شده و با دانشگاهی واقع در کرج خریدا

دستگاه کلونجر مطابق با دارونامه بریتانیا، اسانس روغنی 
.آن استحصال گردید

لیتر اسانس روغنی اسطوخودوس میلی 4حدود 
ي آن بدست آمد. به رنگ زرد کم رنگ و با عطر ویژه

ترکیبات و مشخصات اسانس روغنی اسطوخودوس به 
Gas ChromatographyGC-MSدستگاه کمک

بررسی طیف جرمی به کمک انجام شد.مریکا)آ(ساخت 
جهت کشت انجام شد.MSدستگاه275Wileyافزار نرم

ولی ؛شودهاي کشت مختلفی استفاده میانگل از محیط
-Novyمحیط کشت mac Neal- Nicolle)N.N.N( از
همچنین از ؛ باشدتر میهاي دیگر کاربرديسایر محیط

استفاده شد، این محیط بر روي نیزRPMI 1640محیط 
ریخته و به ،که قبالً ساخته شده بودN.N.Nمحیط 

). 18صورت یک محیط کشت دوفازي استفاده شد (
بوده و 1×610تعداد انگل تلقیح شده در این مطالعه 

ها هنگام افزودن به محیط کشت بوسیله الم انگل
ر هموسیتومتر مورد شمارش قرار گرفتند و میزان انگل د

.لیتر بدست آمدهر میلی
هاي کشت به طور پس از کشت انگل محیط

مرتب، یک روز در میان از نظر وجود یا عدم وجود 
هاي ها و آلودگیپروماستیگوت، تعداد و حرکت آن

ثانویه باکتریایی و قارچی مورد بررسی قرار گرفتند. در 
هاي کافی و با حرکت مناسب، به صورت وجود انگل

Brain Heart)محیط Ifusion Agar= BHI) افزوده و
ها، یک تا دو روز بعد روي محیط بسته به وضعیت انگل

N.N.Nشد.جدید پاساژ داده می
به منظور حل کردن اسانس روغنی در محیط 

) DMSOاز دي متیل سولفوکساید (،RPMI 1640کشت 
شد. غلظت موثر این ترکیب براي محلول کردن استفاده

با RPMI 1640سطوخودوس در محیط اسانس روغنی ا
.تعیین شد%5روش آزمون و خطا در محیط کشت، 

پس از شمارش انگل و مشخص شدن حجم 
هاي مختلف تیمار حاوي یک میلیون انگل زنده، گروه

، %5/0هاي در نظر گرفته و اسانس روغنی در نسبت
، 15، 5که به ترتیب معادل %20و 15%، 10%،5%، 5/1%

لیتر میکرولیتر در حجم یک میلی200و 150، 100، 50
ها شامل یک گروه ). سایر گروه11(استفاده شد،بود

) و محیط کشت، گروه کنترل 610شاهد حاوي انگل (
انگل و محیط 610گلوکانتیم و %8/33دارو حاوي 

، انگل DMSO%5کشت و همینطور یک گروه حاوي 
ر دماي هاي مختلف د) و محیط کشت بودند. گروه610(

خانه و در شرایط یکسان نگهداري درجه درون گرم26
شدند. تمامی مراحل انجام آزمایش به صورت استریل و 

.زیر هود انجام گرفت
هاي زنده با انگل72و 48، 24هاي در ساعت

استفاده از الم هموسیتومتر شمارش شد. جهت رنگ 
ه )، استفادTrypan blue(%10کردن انگل از تریپان بلو 

هاي زنده رنگ شده در صورتی در این روش انگل.شد
ها گیرند. آزمونهاي مرده رنگ را به خود نمیکه انگل

و SPSSافزار انجام و داده ها با استفاده از نرمتکرار3در 
)، ANOVAتوسط آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (

مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

ها:یافته
ها به روش ه از تحلیل دادهنتیجه به دست آمد

ANOVA ساعت از 24نشان داد که پس از گذشت
، %10، %5افزودن اسانس و داروي شیمیایی، غلظت 

از اسانس روغنی اسطوخودوس از نظر %20و 15%
مقایسه با گروه شاهد اختالف کاهش رشد انگل در
بطوري که در دو .)>05/0Pمعنی داري داشتند (

24هاي زنده در ساعت لغلظت آخر تعداد انگ
%5/1و %5/0هاي نزدیک به صفر بود. در غلظت

داري با گروه شاهد مشاهده نشد. گروه اختالف معنی
داري گلوکانتیم در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی

حال آنکه ؛هاي زنده از خود نشان داددر تعداد انگل
داري سولفواکساید بدون اختالف معنیمتیلگروه دي

هاي حاوي )، با گروه<05/0Pبا گروه شاهد (
از اسانس روغنی %20و %15، %10، %5هاي غلظت
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داري داشت اسطوخودوس و گلوکانتیم اختالف معنی
)05/0P< ، 1جدول و نمودار شماره(.

دار تعداد ساعت کاهش معنی48در زمان 
نسبت به گروه شاهد و دي %5انگل در غلظت 

همچنین ؛)>05/0Pده شد (سولفواکساید مشاهمتیل
نیز نسبت به گروه شاهد %5/1در این زمان گروه 

). در این ساعت >05/0P(داري داشتتفاوت معنی
دچار کاهش %10هاي زنده در گروهتعداد انگل

هاي که در گروهحالیدر.ولی به صفر نرسید؛شده
اي مشاهده نشد (جدول و انگل زنده%20و 15%

.)1نمودار شماره 

ي کنندههاي دریافتساعت گروه72در زمان 
، %5/1، %5/0هاي اسانس روغنی اسطوخودوس با غلظت

و همچنین گروه گلوکانتیم در%20و 15%، 10%، 5%
سولفواکساید تفاوت متیلمقایسه با گروه شاهد و دي

همچنین گروه تیمار ؛)>05/0Pداري نشان دادند (معنی
ي تیمار و گروه گلوکانتیم هانسبت به سایر گروه5/0%

هاي در حالی که گروه؛دار بودداراي اختالف معنی
نسبت به گروه گلوکانتیم و نسبت به هم %5و 5/1%

هاي ). در گروه<05/0Pاختالف معنی داري نداشتند (
(جدول و اي مشاهده نشدانگل زنده%20و 15%، 10%

).1نمودار شماره 

هاي مختلفگین تعداد انگل زنده (لیشمانیا) در گروه هاي تیمار در زمان مقایسه میان:1جدول شماره

زمان (ساعت)
گروه ها

244872

a510×5/2±610×9a610×6/1±710×6/1a510×6/1±710×3/2شاهد
b510×3/6±610×9/6b510×5±710b510×1/2±610گلوکانتیم

a410×5±610×8/8a510×8/3±710×4/a501×2/3±710×9/1دي متیل سولفوکساید
5/0%a510×4/6±610×5/7a510×5±710×1/1b510×2/3±710×2/1

a510×2±610×5/8b510×5±610×2/9b510×4/5±610%5/1اسانس اسطوخودوس
5%b510×3/9±610×1/7b510×8/4±610×3/6b510×8/4±610

انحراف ±)، داده ها به صورت میانگینP>05/0. (ماري معنی دار استآروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختالفح
معیار می باشد.

ي اسانس روغنی اسطوخودوس کنندههاي دریافتهاي زنده (لیشمانیا) در گروهمقایسه تعداد انگل:1نمودار شماره
هاي مختلف.و کنترل در زمان

٢۵٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠

١۵٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠٠

٠

اد 
عد

ت
گل

ان
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بحث:
فته از ها و سایر ترکیبات برگرها، عصارهسانسا

گیاهان یک منبع با ارزش براي یافتن داروهاي ضد سالک 
هاي هاي سنتی لیشمانیوز پوستی در قسمتهستند درمان

شده است. مختلف ایران به صورت یک امر عادي انجام می
اسطوخودوس که گیاهی از خانواده نعناعیان است بر طبق 

هاي ضد باکتریایی، ضد قارچی، باور سنتی داراي ویژگی
بخش و ضد کننده عضالت صاف، آرامضد نفخ، شل

افسردگی بوده و بر جراحات ناشی از سوختگی و گزش 
ثیر بهبود زخم حاصل از أت).21ت (حشرات مؤثر اس

دوس توسط وزیاتومی با استفاده از عصاره گیاه اسطوخاپی
). ترکیبات 22وکیلیان و همکاران گزارش شده است (

س عبارتند از لینالول اصلی اسانس روغنی اسطوخودو
)Linalool) استات لینالیل ،(Linalyl acetate ،(18و -

)، Beta-ocimen)، بتا اوسیمن (cineole-1,8سینئول (
؛ )Camphor) و کامفور (Terpinen-4-olول (- 4- ترپینن

تواند به طور قابل توجهی این ترکیبات میالبته هر یک از
ف دستخوش هاي بدست آمده از مزارع مختلدر روغن

. در این مطالعه پروفایل اسانس )23د (تغییرات شو
روغنی به دست آمده، بر خالف پروفایل جهانی داراي 

، برنئول به %6/7، لینالول به مقدار %40کامفور به مقدار 
بود، در عین %3و بتا یودسمول به مقدار %42/6مقدار 

–8و 1حال فاقد استات لینالیل و داراي مقادیر جزیی 
ها در ینئول می باشد. از عوامل مسبب این تفاوتس

توان به ژنتیک گیاه ترکیبات و همچنین مقادیر اجزاء می
و عوامل بیرونی اشاره کرد. عوامل بیرونی مانند دماي 
محیط، رطوبت، نور، موقعیت جغرافیایی مانند ارتفاع، 

و امالح موجود در آن) PHخاك (نوع خاك، شوري، 
.اهمیت دارند
، %5/0بررسی حاضر غلظت هاي مختلف (در 

) اسانس روغنی %20و 15%، 10%، 5%، 5/1%
در لیشمانیا ماژور اسطوخودوس با شکل پروماستیگوت 

محیط آزمایشگاه مجاور شده و آثار ضد لیشمانیایی این 
هاي مختلف درمانی نشان داده شد. اسانس در گروه

کیبات هاي زنده پس از افزودن ترمیانگین تعداد انگل
ترین مختلف به محیط کشت انگل لیشمانیا یکی از مهم

کشی این ترکیبات پارامترهایی است که در توان انگل
هاي گیرد. روند افزایشی تعداد انگلمورد استفاده قرار می

در N.N.Nزنده در طول زمان به علت محیط بسیار غنی 
ها در آن به سرعت بوده که انگلRPMI 1640زیر محیط 

شدند. با این آزاد میRPMI 1640ثیر کرده و به محیط تک
هاي حاوي اسانس حال با گذشت زمان اثربخشی گروه

گیاهی حفظ شده و همچنان با گروه شاهد اختالف 
%5/1غلظت 48داري را نشان داده است. در ساعت معنی

اختالف معنی داري با گروه شاهد 24(که در ساعت 
داري با گروه شاهد تالف معنینشان نداده بود) داراي اخ

نیز با گروه شاهد %5/0گروه 72شده و در ساعت 
داري از نظر آماري در تعداد انگل زنده پیدا اختالف معنی

تواند بیانگر وجود یک سازوکار اثر اند که میکرده
هاي ها باشد. این نتایج با یافتهطوالنی مدت روي انگل

را برروي لیشمانیا L. viridisقبلی که اثر اسانس گونه 
).19باشد (اینفنتوم ضعیف ارزیابی کرده، متفاوت می

آثار ضد انگلی 2006در سال ايدر مطالعه
تریکوموناس اسانس روغنی اسطوخودوس بر روي 

قابل ژیاردیا دئودنالیسو هگزامیتا انفالته، واژینالیس
هاي دار گزارش شده است. نتایج بررسیتوجه و معنی

کوپی نشان داد که سازوکار عمل اسانس احتماًال میکروس
هاي انگل باشد، بهرحال، مطالعات بیشتري تجزیه سلول

)؛17(براي مشخص کردن سازوکار دقیق آن نیاز است
، اثر اسانس 1388در مطالعه دیگر در سال همچنین

تریکوموناس واژینالیسروغنی گیاه اسطوخودوس بر 
هاي یاختهکه تکز آنجایی. ا)24(تأیید گردید 

به همراه ژیاردیا دئودنالیسو تریکوموناس واژینالیس
لیشمانیا جزء خانواده تاژکداران هستند، آثار ضد 

اي اسانس روغنی اسطوخودوس، بر شکل یاختهتک
نیز در این تحقیق نشان لیشمانیا ماژور پروماستیگوت 

داده شد. از طرفی آثار اسانس روغنی اسطوخودوس بر 
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تنظیمی ایمنیاثر ایمنی بررسی شده و نتایج آن،سیستم
عصاره گیاه اسطوخودوس را با تحریک تکثیر لنفوسیتی 

لیتر و میکروگرم بر میلی50هاي کمتر از در غلظت
کاهش تولید سیتوکین آماسی فاکتور نکروز دهنده 

میکروگرم بر 50هاي بیشتر ازغلظتلفا درآتومور 
هاي منتشر . بیشتر گزارش)25(ه استلیتر نشان دادمیلی

اند گرچه ها را توضیح ندادهشده سازوکار عمل اسانس
مطالعات محدودي وجود دارد که سازوکار احتمالی 

هاي عملکرد اسانس هاي روغنی را تداخل در مسیر
).26(اندبیوشیمیایی عنوان کرده

بیشتر مطالعات انجام شده به منظور یافتن 
ضد لیشمانیایی بر روي شکل گیاهان داراي فعالیت 

از آنجایی که .پروماستیگوت آن انجام شده است
داران زاي انگل در مهرهپروماستیگوت شکل عفونت

نیست، تنها ارزش مطالعات انجام شده بر روي شکل 
پروماستیگوت مشخص کردن فعالیت لیشمانیاکشی 
احتمالی ترکیبات آزمایش شده است. در نتیجه ارزیابی 

ها باید با انجام مقدماتی با استفاده از پروماستیگوت
آزمایشات بر روي شکل آماستیگوت داخل ماکروفاژي 

و نتایج این بررسی در شرایط آزمایشگاهی.تکمیل شود
در محیط کشت بیانگر وجود آثار ضد لیشمانیایی 

ن است که در موجود زنده نیز بوده و بنابراین ممک
. در )27(تأثیرات مشابهی را از خود نشان بدهد

ثیر عصاره سیر در درمان زخم لیشمانیایی أاي تمطالعه
روز باعث کاهش 30نشان داد که این عصاره پس از 

.)28شود (قطر زخم می
ي حاضر نشان نتایج به دست آمده از مطالعه

اسانس روغنی %10هاي باالتر از دهد که غلظتمی
اي است استفاده شده داراي اثرات لیشمانیاکشی بالقوه

ها به محیط کشت چرا که پس از افزودن این اسانس
اي مشاهده نشد. این نتایج با مشاهدات به انگل زنده

دست آمده پس از افزودن اسانس گیاه فلوس که در 
آن در محیط کشت موجب از %9تا 2، 1غلظت هاي 

هاي ها شده و در غلظتتمامی پروماستیگوتبین رفتن 
هاهزارم از این اسانس باعث کاهش تعداد پروماستیگوت

البته در مطالعه انجام شده با ؛شده بود قابل مقایسه است
9/0تا 3/0هاي استفاده از اسانس گیاه فلوس، در غلظت

تر بودن آن تواند موثرهم هیچ انگلی مشاهده نشد که می
هرچند نیازمند مطالعات .گویی کندیشاسانس را پ

همچنین نتایج ؛ اي بیشتري در شرایط یکسان استمقایسه
بدست آمده در مطالعه حاضر با نتایج حاصل از بررسی 

لیشمانیا عصاره گیاه آرتمیزینین بر شکل پروماستیگوت 
قابل مقایسه است چرا که در آن مطالعه نیز در ماژور 
اي چ گونه انگل زندهو باالتر هی%10هاي غلظت

. در ارتباط با سایر گیاهان و اثر )29(مشاهده نشده است
ها روي انگل لیشمانیا مطالعات متعددي عصاره آن

ثیر أو همکاران تAhmadصورت گرفته است براي مثال 
گیاه را روي شکل پرومستیگوت انگل مورد 10عصاره 

صاره ثیر را مربوط به عأبررسی قرار داده و بیشترین ت
).20گیاه آویشن بیان نموده است (
عصاره الکلی و آبی گل در مطالعه دیگري اثر

روي شکل )Calandula officinalisهمیشه بهار (
مورد بررسی قرار گرفت و لیشمانیا ماژورپرومستیگوت 

میکروگرم در میلی 215و 170نشان داده شد که مقادیر 
ستیگوت لیتر این عصاره ها موجب کاهش رشد پروم

).30شود (انگل می

نتیجه گیري:
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره روغنی 

دوس بر روي شگل پرومستیگوت لیشمانیا وگیاه اسطوخ
هاي هاي فرآوردهتوجه به مزیتاثر انگل کشی داشته و با

پیشنهاد ها،گیاهان دارویی نسبت به انواع شیمیایی آن
هش اثر اسانس روغنی شود که در ادامه این پژومی

اسطوخودوس بر روي شکل آماستیگوت داخل ماکروفاژ
نیز بررسی و در صورت اثبات اثر آن بر این شکل انگل 

.تحقیقات در بدن موجود زنده ادامه یابد

تشکر و قدردانی:
بدینوسیله از کلیه کسانی که در انجام این تحقیق 

به ما یاري رساندند تقدیر و تشکر می گردد.
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Background and aims: Recently with the increase of drug resistance in curing diseases,
especially parasitic diseases, and also due to the side effects of chemical compositions, the use of
herbal drugs in curing parasitic diseases has increased significantly throughout the world. The
present study was designed and performed to investigate the antileishmania effects of Levandula
essence and to compare it with glucantime.
Methods: In this experimental study, first the essential oil was extracted from the fresh dried and
powdered plant by steam distillation method. Then, essentials with the concentration of 0.5, 1.5,
5, 10, 15 and 20 percent and glucantime with the concentration of 33.8% were added to
Leishmania major culture media, separately. The media contained 1 × 106 promastigotes of
parasite per milliliter. The number of alive parasites, after adding the essential and the drug at the
times of 24, 48, 72 hours, were counted by the 10% trypan blue vital staining and the use of
Neubauer lam.
Results: The results showed that the proliferation rate of promastigotes after adding the plant
essential declined significantly compared to the control group (P<0.05). In concentration of 10%
or more, the leishmaniocidal effect was also observed in a way that in hour 72 no viable parasite
was observed in the mentioned groups. Also, in concentration of 0.5, 1.5 and 5%, a significant
difference was observed in the number of viable parasites compared to the chemical drug group
(P<0.05).
Conclusion: This study indicates that Levandula essential has inhibitory and lethal effects on the
promastigotes form of Leishmania major in in vitro. Therefore, this is suggested that more
studies is conducted in order to identify the antileishmaniosis of Levandula on the amastigote
form of parasite.

Keywords: Essence, Levandula plant, Leishmania major.


