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مقدمه
حسـاس بـدن بـوده و    هايقسمتپوست یکی از 

ــان   ــایی انس ــداري از آن در زیب ــؤثرنگه ــت. م اس
منشـأ متفاوت در دالیلپوستی داراي هايبیماري

هـاي بیمارياد بروزشان هستند. یکی از عوامل ایج
لیشـمانیا بـه   میـان ایـن  و دربوده هاانگلپوستی 

ــاد     ــایع در ایج ــیار ش ــل بس ــی از عوام ــوان یک عن
.(سالک) شـناخته شـده اسـت   پوستیهايبیماري

-لیشمانیوز جلدي به عنوان یک مشکل بهداشـتی 
از اهمیــت خاصــی برخــوردار در جهــاناقتصــادي 

ــانیاســت. ــن WHO(ســازمان بهداشــت جه ) ای
ــار ــف بیم ــاطق   6ي را در ردی ــم من ــاري مه بیم

کشـور دنیـا   90مسـیري در  رگرمسیري و نیمـه گ 
خش تحقیقات ایـن سـازمان در   بو کندمیمعرفی 

هـاي بیمـاري این بیماري را در گـروه  2002سال 
).1(کنترل نشده قرار داده است

بــر اســاس آخــرین اطالعــات ســازمان بهداشــت 
ر در میلیون نفـ 350حدود 2005جهانی در سال 

بـوده کشور جهان در معرض خطر این بیماري 80
میلیون نفر به ایـن انگـل   12که از این بین حدود 
مورد ابـتال  میلیون 2حدود مبتال هستند و ساالنه

هـا آنزمیلیـون نفـر ا  5/1کـه  کندمیجدید بروز 
کـه طـوري بـه ،بـوده به لیشـمانیوز جلـدي   مربوط

دوم اهمیت قـرار  لیشمانیوز بعد از ماالریا در درجه 
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بر روي لیشمانیوز پوستی ناشی از (Rumex)بررسی اثر عصاره الکلی گیاه ترشک 
BALB/cهاي ) در موشLeishmania majorلیشمانیا ماژور (

چکیده
ظرفیتی در درمان ایـن  5در بسیاري از کشورها از جمله ایران است. از آنجا که استفاده از ترکیبات آنتیموان اندمیک جلدي بیماري لیشمانیوز :هدفوزمینه

هـاي تجربـی حاصـل از لیشـمانیا مـاژور در      این مطالعه به منظور تعیین تاثیر عصاره الکلی گیاه ترشـک بـر روي زخـم   ،بیماري عوارض جانبی به همراه دارد
انجام گرفت.BALB/cهاي موش

لیتر میکرو100هر موش تقسیم شدند، سپس در ناحیه قاعده دمFتا Aتایی از5گروه 6به BALB/cسر موش 30در این مطالعه تجربی، :روش کار
به صـورت  ) MRHO/IR/75/ER(زنده و فعال لیشمانیا ماژور سوش استاندارد هايگوتیپروماست1×106محتوياز فاز مایع محیط کشت سوسپانسیون

لیتـر)  گرم در میلـی میلی9و 5و 3هفته پس از تلقیح ایجاد شد. سه غلظت مختلف عصاره الکلی بذر گیاه ترشک (3جلدي تزریق و ضایعات جلدي حدود زیر
چ ماده درمـانی را دریافـت نکـرد و    هیAهاي کنترل در نظر گرفته شدند، به طوري که گروه سه گروه دیگر به عنوان گروهتزریق شد.Fتا Dيهابه گروه

روز انجام گرفـت و هـر هفتـه    15بار در روز به مدت 2کانتیم را دریافت کردند. تزریقات به صورت به ترتیب الکل اتانول تنها و داروي گلوCو Bهاي گروه
یه گسترش و رنگ آمیزي در زیـر میکروسـکوپ بررسـی شـدند.     ها پس از تهگیري شد. همچنین تعداد انگل در زخم موشها اندازهها در تمام گروهقطر زخم

آنووا و توکی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.–هاي آماري وان اوي هاي اطالعاتی ثبت شده و با استفاده از آزموننتایج در فرم
ها هم در این گروه مشاهده لیتر، کاهش داشته و بهبود کامل زخمگرم در میلیمیلی9ها در غلظت تزریق انگل، میانگین قطر زخمپنج هفته پس از :هایافته

) کاهش نشان داد.≥05/0pداري (شد. همچنین بار انگلی در این گروه در مقایسه با گروه دریافت کننده گلوکانتیم به طور معنی
بـه عنـوان جـایگزین مناسـب دارویـی در درمـان       توانـد  لیتر) میگرم در میلیمیلی9دهد که غلظت موثر این گیاه (حقیق نشان مینتایج این ت:گیرينتیجه

مورد استفاده قرار گیرد.انسانلیشمانوزیس پوستی

BALB/cلیشمانیوز پوستی، لیشمانیا ماژور، ترشک، موش :هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

23/5/95تاریخ پذیرش: 21/1/95تاریخ دریافت: 
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جلدي جهـان  وز % از موارد لیشمانی90حدود دارد.
ایــران،،برزیــل،رالجزایــاز کشــورهاي افغانســتان،

پرو و سوریه گزارش شـده اسـت کـه در    عربستان،
این بین ایران و عربستان بیشترین سـهم را دارنـد  

. از جمله داروهاي مطرح در درمان لیشـمانیوز  )2(
تـی آنتـی مـوان ماننـد     جلدي ترکیبات پـنج ظرفی 

سال قبل تاکنون مورد 60ند که از هستگلوکانتیم 
).3است (استفاده بوده 
بـا  شـیمیایی مصرف داروهـاي کهاینبا توجه به 

امروزهمختلفی همراه هستندعوارض جانبی زیاد و
ت.شـده اسـ  ترگستردهاستفاده از داروهاي گیاهی 

اهی بـه  گیـ منشأدارویی با هايفرآوردهاز استفاده 
پذیرش دالیل مختلفی مانند عوارض جانبی کمتر،

بهتر بیمار به علت توصیه طـب سـنتی و اسـتفاده    
قیمت کمتـر گیاهـان دارویـی و    ،گذشتههاينسل

سازگاري بیشتر بـا عملکـرد فیزیولوژیـک طبیعـی     
.اندبودهموردتوجه، بدن انسان

بـوده و بـومی قـاره    ترشک گیاهی شبیه اسفناج
کشـت ،زارهـا چمـن وحشـی در  طوربهاروپا است.

کنـد مـی هـا رشـد   جـاده هـا و زارها، کنار رودخانه
، فیبر، چربـی، پـروتئین،   هاکربوهیدرات.)1(شکل

، کلسیم، آهن، C، ویتامین B3و B1 ،B2نیتامیو
.هستندپتاسیم و روي از جمله ترکیبات این گیاه 

عملکـرد قلـب و کبـد و معـده را تقویـت      این گیاه
وکلسترولقند،دهندهکاهشآن کردهدم.کندمی

با افزایش تولید ادرار در است.خون تري گلیسیرید 
BوAمنبع ویتامین بوده، پایین آوردن وزن مؤثر 

موجود در آن بـا پیـري و   اکسیدانآنتیاست.Cو
. خاصــیت کنــدمــیپوســت مقابلــه وچــروكچــین

و عامـل  زابیمـاري داشته و سموم مضـر  زداییسم
کــرده و همچنــین داراي ونــت را از بــدن دفــع عف

).5، 4(باشدمیدیگري نیز مؤثرخواص 
از هـا دمـل در طب سنتی براي درمـان موضـعی   

یا جوشانده این گیـاه  شدهپخته، شدهلهبرگ، دانه 
) همچنین براي درمان کوفتگی، 6(شدمیاستفاده 

زهـر  کننـده خنثـی گزیدگی و به عنوان سوختگی،
). ترکیبـات فالونوئیـدي   6(داشته استنیز کاربرد 

ــاه  ــود در گی ــوان  موج ــه عن ــدهب ــوي مهارکنن ق
ایـن  .)7(التهابی شناخته شده استهايسیتوکین
اکسـیدانی داراي  -عالوه بر خواص آنتـی ترکیبات 

ــرات  ــدمیکروبیاثـــ ــؤثريضـــ ــر روي مـــ بـــ
اثـرات  ).8(مختلف نیز هستندهايمیکروارگانیسم

دستگاه هايزخمروي ترمیم بر این گیاه همچنین
گوارش حیوانات آزمایشگاهی به اثبات رسـیده اسـت   

عصـاره تـأثیر تعیـین منظـور بـه مطالعهلذا این. )9(
ازحاصـل تجربیهايزخمرويبرترشکگیاهالکلی

.گرفتانجامBALB/cهايموشدرماژورلیشمانیا

روش کار
بـذر گیـاه   : نمونه گیاه و روش اسـتخراج آن 

بخش هرباریم مرکز تحقیقات کشـاورزي  از ک ترش
در ایــن بررســی بــراي .شــدتهیــهاســتان گــیالن 

استخراج مـواد مـؤثره از روش خیسـاندن اسـتفاده     
ترشک بـا اسـتفاده از آسـیاب برقـی     شد. ابتدا بذر

براي تهیه عصارة آبـی  .کامالً پودر درآمدصورتبه
درصــد 96الکلــی ترشــک: ابتــدا الکــل اتیلیــک –

آب رقیق شد، سپس بـه ازاي  لیترمیلی70توسط 
لیـک یالکل اتلیترمیلی5ترشکهر گرم پودر بذر

لیترمیلی500. در آغاز کارشددرصد استفاده 70
ترشـک  روز به پودر بذر3لیک به مدت یاز الکل ات

آوريجمـع اضافه و محصول به دست آمده جـدا و  
ز الیترمیلی100در مرحله دوم و سوم داًمجدشد. 

روز به پـودر اضـافه و محلـول بـه     2الکل به مدت 
آوريجمعدست آمده در ظرف حاوي محلول قبلی 

پودر نیـز  ماندهباقیدر انتها با استفاده از الکل .شد
شستشو داده شد. حاصـل شسـتن نیـز بـه ظـرف      

آوريجمعي هامحلول. شدمنتقل هامحلولحاوي 
شده توسط کاغذ صافی (واتمن شماره یک) صـاف 

شده و سـپس توسـط دسـتگاه تقطیـر در خـأل در      
70و سرعت چـرخش  گرادسانتیدرجه 50دماي 

شـد. قیقه تـا حـد خشـک شـدن تقطیـر      ددور در 

گیاه ترشک- 1شکل
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4عصاره بدست آمده تا زمـان اسـتفاده در دمـاي    
.)10(نگهداري شد گرادسانتیدرجه 

ــل ــت انگ ــاژور ســویه  ا: کش ــل لیشــمانیا م نگ
ــتاندارد ــکده از د) MRHO/IR/75/ER(اســ انشــ

تهـران تهیـه شـد.    علوم پزشـکی  بهداشت دانشگاه 
تکثیــر انگــل بــه مقــدار کــافی اشــکال منظــوربــه

NNN)Navyهايمحیطپروماستیگوت از  Mack
Neal Nicole (محـیط بهRPMI-1640)Sigma,

Aldrich (   درصـد سـرم جنــین   10غنـی شـده بـا
ــالهگو )Fetal calf serum(ســـــــــ

)Bovogen, Australia(،ug/ml292l.glutamine و
100وسـیلین پنیلیترمیلیواحد در 100داراي

DIFCO(استرپتومایسـین لیترمیلیدر میکروگرم
BACTO,USA (کشـت  هـاي لولهاساژ داده شد. پ

نگهداري شده و هر گرادسانتیدرجه 25در دماي 
زمانی کـه  ند.بار مورد بررسی قرار گرفتروز یک2

ــتیگوت ــتاییاشـــکال پروماسـ ــه ایسـ بـــه مرحلـ
)Stationary phase( هـاي لولـه محتـوي  ندرسـید

ي رسـوب داده  هاانگلکشت را سانتریفیوژ نموده و 
ــافر   ــا ب ــار ب ــد ب ــده را چن PBS(Phosphateش

buffered saline(  اســتریل شســت و شــو داده و
به آن افزوده و بـا اسـتفاده از   PBSسپس مقداري 

م شمارش و محاسبه در واحد حجهاانگلالم نئوبار 
پروماستیگوت در هر 1×106. در نهایت تعدادشدند
شد.میکرولیتر محلول تنظیم 100

در ایـن مطالعـه   :BALB/cهـاي موشتزریق به 
8حـدود  سـن با BALB/cاز نژاد نرسر موش30
پاسـتور آمـل تهیـه شـدند.    انستیتواز هفته10تا 

از سوسپانســیون محتــويمیکرولیتــر100مقــدار 
هاي زنـده و فعـال لیشـمانیا    گوتیپروماست1×106

)MRHO/IR/75/ERمــاژور ســوش اســتاندارد (  
هـا مـوش ناحیه قاعـده دم  در زیر جلديصورتبه

حاوي انگـل  هايزخمتزریق شد. پس از سه هفته 
5گروه 6به هاموش. )2شکل (لیشمانیا ایجاد شد

تقسیم شدند. سـه غلظـت مختلـف    Fتا Aتایی از
گرممیلی9و 5و 3بذر گیاه ترشک (لیعصاره الک

صورتبهلیترمیلی/. 8به میزان )10()لیترمیلیدر 
سـه  تزریق شـد. Fتا Dهايگروهبه داخل صفاقی 

کنتـرل در نظـر   هـاي گـروه گروه دیگر بـه عنـوان   
هیچ ماده درمانی Aگروه کهطوريبهگرفته شدند، 

ب الکـل  به ترتیCو Bهايگروهرا دریافت نکرد و 
02/0بــه میــزان اتــانول تنهــا و داروي گلوکــانتیم 

را دریافـت  بـه ازاي هـر گـرم وزن بـدن     گرممیلی
8بار در روز به فاصـله  2صورتبهکردند. تزریقات 
روز انجام گرفـت و هـر هفتـه    15ساعت، به مدت 

بـه کمـک کـولیس    هـا گـروه در تمـام  هازخمقطر 
)Vernire-caliper(میــانگین شــد وگیــريانــدازه

ثبـت شـد. همچنـین تعـداد انگـل در زخـم       هاآن
تهیـــه گســـترش روي الم و پـــس از هـــامـــوش

×40بزرگنمـایی  با گیمسا با استفاده از آمیزيرنگ
.شمارش شدمیکروسکوپ 

شده و بـا  وارد16SPSSبرنامهدر هاهدادمیتما
و تـوکی تسـت   وان اوي-آنـووآ  آزمون استفاده از

ل آماري قرار گرفتند.مورد تجزیه و تحلی

هایافته
ــه  ســه هفتــه ــق انگــل لیشــمانیا ب پــس از تزری

حاوي انگل لیشمانیا هايزخمBALB/cهايموش
و 4سپس در هفته شدند.گیرياندازهه و ایجاد شد

در گـرم میلـی 9و3،5پس از تزریـق دوزهـاي   5
،عصاره الکلی ترشک و داروي گلوکـانتیم لیترمیلی

در .مورد بررسی قرار گرفتنـد مجدداًهازخماندازه 
گروهی که عصاره ترشک بـا دوز پنجمپایان هفته 

کـرده بودنـد،   را دریافـت لیترمیلیدر گرممیلی9
اندازه زخم کاهش بیشـتري  هاگروهنسبت به سایر 

در هازخمهمچنین میانگین اندازه .دادمیرا نشان 
ه مـود شاهد و گروهی که فقط الکل دریافت نگروه

ژور در قاعده دم موش سه هفته پس از تزریقزخم ناشی از لیشمانیا ما-2شکل
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ــد چشــمگیر طــوربــه5در پایــان هفتــه  ،بودن
هـا زخـم در کـاهش انـدازه   يو تغییریافتهافزایش

.)1مشاهده نشد (جدول
هـا زخـم از تزریق انگل،پس از 5در پایان هفته 

در گیمسا شـد و  آمیزيرنگگسترش تهیه شده و 
ــکوپ  ــر میکروس ــایی زی ــا بزرگنم ــداد ×40ب تع

نتـایج  ها مورد شمارش قرار گرفتند که آماستیگوت
بدست آمد.زیر 

ــاره   ــه عص ــی ک ــیگروه ــا دوز الکل ــک ب 9ترش
را دریافت کرده بودند داراي لیترمیلیدر گرممیلی

کـه طـوري بهنگلی بوده بیشترین کاهش تعداد بار ا
هـیچ آماسـتیگوتی مشـاهده    هاموشسر از یکدر 

مـورد مطالعـه  هـاي گـروه از یکهیچلی در ونشد
کامل حذف نشـده  طوربهدیگر اجسام آماستیگوت 

).2بودند (جدول 

گیريو نتیجهبحث
اندمیک بوده صورتبهلیشمانیوز جلدي در ایران 

متعـددي بـراي آن پیشـنهاد    هايدرمانو تاکنون 
در درمان ي موضعی هاداروترینمهمازشده است،

کینــاکرین،بــهتــوانمــیلیشــمانیوز جلــدي  
ایسین و ترکیـب  ومپاروم،مایکونازول، کلوتریمازول

اشــاره نمــود. همچنــین داروهــايBنیســیآمفوتر
5ي هاآنآنتی مومورد استفاده شامل:سیستمیک 

تحت درمان بـا عصـاره الکلـی ترشـک و     ،BALB/cدر موش هايا ماژوري ناشی از لیشمانیاندازه قطر زخم هامیانگین مقایسه-1ل جدو
بر حسب میلی مترگروه هاي شاهد،

گروه ها
زمان تزریقات

پایان هفته پنجمپایان هفته چهارمقبل از تزریق
M ±SD

A16/5±07/027/6±14/047/7±08/0
Cاختالف معنی دار با گروه 

B66/5±07/052/6±09/0
Aو Cاختالف معنی دار با گروه 

24/7±09/0
Aو Cاختالف معنی دار با گروه 

C63/5±05/010/6±09/038/6±10/0
Aاختالف معنی دار با گروه 

D37/5±24/001/6±09/0
Aاختالف معنی دار با گروه 

32/6±10/0
Aاختالف معنی دار با گروه 

E80/5±11/001/6±08/0
Aاختالف معنی دار با گروه 

16/6±10/0
Aو Cاختالف معنی دار با گروه 

F72/5±12/041/5±08/0
Aو Cا گروه اختالف معنی دار ب

11/5±06/0
Aو Cاختالف معنی دار با گروه 

A:دگروه شاه،B :گروهی که فقط الکل دریافت کردند،C:گروهی که داروي شیمیایی گلوکانتیم را دریافت نموده اند،Dک که عصاره الکلی ترشـ : گروهی
کـه گروهـی :F،اندرا دریافت نمودهمیلی گرم در میلی لیتر 5با دوزک گروهی که عصاره الکلی ترش:E،ه اندرا دریافت نموددر میلی لیتر میلی گرم3با دوز

اختالف معنی دار است.P≤0/05اند.را دریافت نموده میلی گرم در میلی لیتر 9با دوزک عصاره الکلی ترش

پایان هفته پنجمBALB/cدر زخم موش هاي ا ماژور توزیع فراوانی بار انگلی لیشمانی-2جدول

گروه ها
×40تعداد انگل در بزرگنمایی 

)(P≤0/05مالحظات100- 101000-1100-10فاقد انگل
A0005Cاختالف معنی دار با گروه
B0014AوCاختالف معنی دار با گروه
C0032Aاختالف معنی دار با گروه
D0023Aاختالف معنی دار با گروه
E0131AوCمعنی دار با گروهاختالف
F1310AوCاختالف معنی دار با گروه

A:دگروه شاه،B :گروهی که فقط الکل دریافت کردند،C:گروهی که داروي شیمیایی گلوکانتیم را دریافت نموده اند،D:ک که عصاره الکلی ترشـ یگروه
کـه گروهـی : F،اندرا دریافت نمودهمیلی گرم در میلی لیتر 5با دوزک گروهی که عصاره الکلی ترش: E، را دریافت نموده انددر میلی لیتر میلی گرم3با دوز

.اختالف معنی دار استP≤0/05اند.را دریافت نموده میلی گرم در میلی لیتر 9با دوزک عصاره الکلی ترش
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ــانت  ــی (گلوک ــدین،  ظرفیت ــتام)، پنتامی یم و پنتوس
کونازول و آمفوتریسـین  کتوکلروکین، فلوکونازول، 

Bازناشیفراوانعوارض جانبی.)13، 12(هستند
از اسـتفاده بـه تمایـل ، داروهـا از ایـن بسـیاري 
عـوارض بـا گیـاهی و منشأباداروییهايفرآورده

داده اسـت. افـزایش هـا بیمـاري درماندرراکمتر
هايعصارهتأثیرالعات مختلفی در زمینه امروزه مط

گیاهی بر روي لیشمانیوز جلدي در ایران و جهـان  
عصــاره گیــاهی و یــا کــهطــوريبــهگرفتــه انجــام

ترکیبات مشتق از گیاهان منبـع بـا ارزشـی بـراي     
.باشدمییافتن داروهاي جدید ضد لیشمانیوزي 

بـوده و  Cو BوAمنبـع ویتـامین   گیاه ترشک 
وچروكچینموجود در آن با پیري و اکسیدانآنتی

زدایـی سمخاصیت . همچنین کندمیپوست مقابله 
و عامل عفونـت را از  زابیماريداشته و سموم مضر 

یکعنوانبهترشکازهمچنین.کندمیبدن دفع 
وزداســمالتهــابی،ضــدخــواصبــادارویــیگیــاه

شـده بـرده نـام بـدن ایمنیسیستمکنندهتقویت
گیاهاینویروسیضدوباکتریالضدو اثراتاست

ترکیبـات فالونوئیـدي   . )14(اسـت شـده ثابتنیز
ــاه  ــود در گی ــهموج ــوان ب ــدهعن ــوي مهارکنن ق

تحقیقات التهابی شناخته شده است هايسیتوکین
هـا،  تاننهایی همچون نشان داده است که پلی فنل

ترکیبـات فالونوییـدي عـالوه بــر    وهـا کینـون آنترا
ضـدمیکروبی ی داراي اثـرات  اکسـیدان آنتـی اص خو

ــؤثري ــد  م ــر ض ــمب ــايمیکروارگانیس ــف ه مختل
.)8(باشندمی

و ضـد  ضـدمیکروبی به علـت دارا بـودن خـواص    
این گیـاه در درمـان   کنندگیترمیمنقش التهابی و

در مطالعه حاضر براي اولین بـار از عصـاره   ، هازخم
یوز جلدي الکلی دانه گیاه ترشک در درمان لیشمان

ایجاد شـده در  هايزخممیانگین قطر .استفاده شد
در هـا زخماثر تلقیح انگل و تعداد انگل موجود در 

دارو در تأثیربررسی میکروسکوپی به عنوان میزان 
تزریق صورتبهنظر گرفته شد. دارو در این بررسی 

داخــل صــفاقی اســتفاده شــد کــه از ایــن نظــر از  
ــایز    ــی متم ــابه قبل ــات مش ــر  مطالع ــت در اکث اس

موضـعی مـورد اسـتفاده    صورتبهمطالعات، داروها
حیوان عادت بـه  ازآنجاکه.)16، 15(اندگرفتهقرار 

آزمایش نتایجدر دتوانمیلیسیدن ناحیه زخم دارد 

.شودایجاد اختالل
نتایج حاصـل نشـان داد کـه بـا افـزایش غلظـت       

ــک از   ــی ترش ــاره الکل ــا 3عص ــی9ت ــرممیل در گ
در کـاهش  )≥05/0p(دارمعنـی ، تفاوت لیترمیلی

هـاي  و تعـداد آماسـتیگوت  هـا زخـم میانگین قطر 
، Aدر مقایسـه بـا گـروه کنتـرل     در زخـم موجود 

. این نتایج بـا مطالعـات برخـی از    شودمیمشاهده 
گیـاهی ماننـد زرشـک    هـاي عصـاره محققان که از 

Berberis vulgaris)) (18 ،17  ــرده ــتفاده ک ) اس
دارد. همچنـین در مطالعـه دیگـري    بودند مطابقت 

مشخص نمودند کـه بـا افـزایش    اسدي و همکاران 
عصـاره هیـدروالکلی چـاي کـوهی و بـرگ      غلظت

ازگیل بـر روي پروماسـتیگوت لیشـمانیا مـاژور در     
ها کـاهش  شرایط آزمایشگاهی تعداد پروماستیگوت

مطرح است که آیـا بـا   سؤالاما این ؛ )19(یابدمی
انتظار توانمیعصاره ترشک افزایش بیشتر غلظت

شود؟ پاسخ به این بیشتر آن همتأثیراتداشت که 
زیرا با توجه است نیازمند تحقیقات بیشتريسؤال

اسـتفاده  گیاه ترشـک  دراسید اگزالیک موجودبه
د باعث تولید سنگ کلیه و توانمیزیاد و مداوم آن

همچنین این گیاه با افزایش تولید ادرار .مثانه شود
است که این کاهش مؤثرر پایین آوردن وزن بدن د

انگلــی باعــث مــرگ و میــر هــايبیمــاريوزن در 
.)14، 20(شودمیحیوانات 

هايغلظتکنندهدریافتهايگروهمطالعه ما در
عصاره ترشک، نسبت لیترمیلیدر گرممیلی9و 5

بــه گــروه گیرنــده داروي گلوکــانتیم اخــتالف     
گین قطــر ضــایعات را ي در کــاهش میــاندارمعنــی

نشان دادند، اما در مطالعه حجازي و همکاران کـه  
در تحقیق مشابهی اثر گیاهان آویشن و بومادران را 

مشاهده نشـد  دارمعنیبررسی کردند، این اختالف 
بیشـتر عصـاره   اثربخشـی مؤیـد د نتوامی) که 21(

لیشمانیایی باشد.هايزخمترشک بر روي 
در رابطـه بـا   ایـران گرچه گزارشات متعددي در

گیـاهی همچـون آویشـن    هـاي عصـاره اثرات مفید 
ــادران (   ــیر، بوم ــیرازي، س ــک21ش )، 17()، زرش

) بـر روي کـاهش قطـر    23لوس (ف)، 22شنبلیله (
ناشی از لیشـمانیا مـاژور وجـود دارد امـا     هايزخم

بـودن گیاهـان مـورد   اثـر بـی برخی از مطالعات از 
ــی ــال در بررس ــراي مث ــد. ب ــت دارن ــر و حکای ودگ
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درصـد عصـاره   5و 3، 1هـاي غلظتهمکاران، اثر 
ناشی هايزخمرا بر روي Artemisia sieberiگیاه 

بررسـی  BALB/cهـاي موشاز لیشمانیا ماژور در 
هازخمقطر روز مشاهده شد که30کردند، پس از 

نه تنها کاهش نیافته هاآنو تعداد انگل موجود در 
).15بلکه افزایش نیز یافته است (

در آخر باید یادآور شد که بـراي دانسـتن اینکـه    
و بـار انگلـی   کـاهش کدام جزء از این گیـاه باعـث   

بـه شـناخت   نیـاز ،شـود مـی هـا زخمبهبود نسبی 
همچنـین  ساختار و اجزاء کامل گیاه ترشـک دارد.  

ترکیبـی بـا   صـورت بـه این گیاه ،شودمیپیشنهاد 
رکیبـاتی  استفاده شود تا اثرات تمؤثرسایر گیاهان 

شود.مشخص نیز آن 

تقدیر و تشکر
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

را در که ماو دانشکده پیراپزشکی شرق گیالن آجا 
انجــام ایــن طــرح یــاري نمودنــد کمــال ســپاس و 

قدردانی را داریم.
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Abstract
Background: Cutaneous leishmaniasis is an endemic disease in many countries, including
Iran. Pentavalent antimony compounds used to treat this disease is associated with adverse
effects for patients. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the alcoholic
extract of Rumex on experimental lesion of Leishmania major in BALB/c mice.
Methods: In this study, thirty mice were divided into 6 groups A to F, 5 mice in each group,
and then inoculated subcutaneously at the base of the tail with 100 micro liter liquid phase
culture containing promastigotes (1×106) of active Leishmania major promastigotes standard
strain (MRHO/IR/75/ER). Cutaneous lesions were appeared approximately after 3 weeks.
Three different concentrations of Rumex seeds alcoholic extract (0.3, 0.5 and 0.9) were used
as an injection to Group D-F. Three other groups were considered as control; group A
received no treatment, groups B and C were received ethanol alone and glucantime,
respectively. All injections were performed 2 times a day for 15 days and every week the
lesion diameter was measured in all groups. The number of parasites in the lesions stained
smears were examined under a microscope. Information were recorded and analyzed using
one – away ANOVA and post-hoc Tukey’s test.
Results: The mean diameter of lesions decreased in concentration of 9mg/ml after 5 week
and complete healing was observed in this group. Also the parasitic load was decreased
significantly in comparison with glucantime injected group (p≤0.05).
Conclusions: The results suggest that the effective concentration of the herbs mentioned in
this article (9mg/ml) could be used as an appropriate alternative medicine on human
cutaneous leishmaniasis.
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