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Abstract 

Background: Acanthamoeba is an opportunistic protozoan pathogen that is known to infect the 
cornea to produce eye keratitis and the central nervous system to produce lethal granulomatous 
encephalitis. The overall aim of the present study was to determine the anti-amoebic potential of natural 
compound Peganum harmala against the trophozoites and cysts of Acanthamoeba in vitro.  

Materials and Methods: In this experimental study, a clinical isolate of Acanthamoeba was 
cultured and genotyped. The ethanolic extract of Peganum harmala was prepared. The trophozoites and 
cysts were collected by washing in page's saline. Various concentrations (1.25, 2.5, 5, and 10 mg/ml) of 
the ethanolic extract and polyhexanide 0.02% drop as positive control were tested at three different times 
(24, 48 and 72 h) on trophozoites and cysts of Acanthamoeba in vitro. The viability of trophozoites or 
cysts was tested by eozin method, MTT, and flowcytometry analysis. 

Results: The results revealed that alcoholic extract had remarkable inhibitory effect on the 
proliferation of Acanthamoeba cysts as compared to non-treated control, and the inhibition was time and 
dose dependent. In the presence of 10 mg/ml ethanolic extract in medium culture after 72 h, no viable 
trophozoites were determined and 21.10% cysts of Acanthamoeba were viable. Percentage of trophozoites 
and cysts viability after adding polyhexanide 0.02% drop in medium culture after 72 hours was 0% and 
23.71%, respectively. 

Conclusion: Ethanolic extracts of Peganum harmala could be considered a new natural 
compound against the Acanthamoeba trophozoites and cysts. Further works are required to evaluate the 
exact effect of this extract on Acanthamoeba agents in animal models. 
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 ) رويPeganum harmala( الکلی اسپند عصاره ضدآمیبی فعالیت ارزیابی
 تنیآکانتاموبا در شرایط برون

  
  2، عبدالحسین دلیمی اصل 3ن، فریبا خوش زبا٭2، فاطمه غفاري فر 1توران نیري چگنی

  
  مدرس، تهران، ایران. تربیت پزشکی، دانشگاه علوم دانشکده ارشد، گروه انگل شناسی، . کارشناسی1
  مدرس، تهران، ایران. تربیت دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده شناسی، انگل گروه . استاد،2
  هد، تهران، ایران.دانشگاه شا پزشکی، علوم دانشکده شناسی، انگل گروه ،.استادیار3
  

 24/10/96تاریخ پذیرش: ، 19/6/96تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
زاست که با آلوده کردن قرنیه و ایجاد کراتیت چشم و سیستم یک تک یاخته فرصت طلب بیماري آکانتاموباهدف:  و زمینه

آمیبی تعیین پتانسیل ضد ،ه حاضراعصاب مرکزي و ایجاد انسفالیت گرانولوماتوز کشنده شناخته شده است. هدف کلی مطالع
  تنی بود.ترکیب طبیعی اسپند در مقابل تروفوزوئیت ها و کیست هاي آکانتاموبا در شرایط برون

در این مطالعه تجربی، یک ایزوله بالینی آکانتاموبا کشت و ژنوتایپ شد. عصاره اتانولی اسپند تهیه گردید.  ها:مواد و روش
گرم بر میلی 10و  5، 5/2،  25/1هاي مختلف (شستشو در محلول سالین جمع آوري شدند. غلظت ها وکیست ها باتروفوزوئیت

ساعت) روي  72و  48،  24درصد به عنوان کنترل مثبت در سه زمان مختلف ( 02/0میلی لیتر) از عصاره و قطره پلی هگزاناید 
ها با روش ائوزین، ها وکیستشد. زنده ماندن تروفوزوئیتتنی آزمایش هاي آکانتاموبا در شرایط برونها و کیستتروفوزوئیت

MTT  .و فلوسایتومتري مورد ارزیابی قرار گرفت  
نسبت  آکانتاموباها وکیست هاي نتایج نشان داد که عصاره الکلی اثر مهاري قابل توجهی بر روي تکثیر تروفوزوئیت یافته ها:

عصاره الکلی  لیتر میلی بر گرممیلی 10در حضور بسته به دوز و زمان بود.به گروه شاهد بدون درمان داشته و مهارکنندگی وا
ها زنده بودند. درصد زنده ماندن درصد ازکیست 10/21ساعت، هیچ تروفوزوئیتی زنده نبود و  72پس از  در محیط کشت

ساعت به ترتیب  72از  درصد به محیط کشت پس 02/0تروفوزوئیت ها و کیست ها بعد از اضافه کردن قطره پلی هگزاناید 
  درصد بود. 71/23صفر و 
 آکانتاموباها و کیست هاي یک ترکیب طبیعی جدید در برابر تروفوزوئیتبه عنوان عصاره الکلی اسپند می تواند  گیري:نتیجه

  وانی الزم است.یی در مدل هاي حیآکانتاموبادر نظر گرفته شود و تحقیقات بیشتر براي ارزیابی اثر دقیق این عصاره بر عوامل 
  تروفوزوئیت اسپند،  ،عصاره اتانولی کیست،آکانتاموبا، کلیدي: واژگان

  
  
  
  
  انگل شناسی گروه پزشکی، دانشکده تربیت مدرس، دانشگاهتهران، ایران،  نویسنده مسئول:*

Email: ghafarif@modares.ac.ir 
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   مقدمه
و  هاي آزادزي فرصت طلب، آمیبهاآکانتاموبا

ها ها و حیوانات هستند. چرخه زندگی آناي انسانبر زابیماري
هاي آب تروفوزوئیت که در چشمهفرم شامل دو مرحله است: 

هاي دندانپزشکی، گرم، آب آشامیدنی، آب معدنی، یونیت
هاي بافت کشت واحدهاي دیالیز، مایعات لنزهاي تماسی و

در برابر طیف  آکانتاموبا. فرم کیست )1(شود آلوده یافت می
و عوامل ضدمیکروبی بسیار مقاوم است  pHعی از دما، وسی

 ها، عامل ایجاد کننده دو بیماري شدید در انسانآمیباین . )2(
: یکی کراتیت آمیبی که عفونت جدي قرنیه است و ستنده

تواند به سمت نابینایی پیشرفت کند و معموالً در استفاده می
شده است و دیگري  کنندگان از لنزهاي تماسی گزارش

انسفالیت آمیبی گرانولوماتوز مرگبار که اغلب افراد مبتال به 
. آکانتاموبا )3(اختالالت ایمنی را تحت تأثیر قرار می دهد 

هاي پوستی، ممکن است بیماري هاي دیگري مانند زخم
ها را نیز ایجاد نماید و یا رینوسینوزیت هاها، آرتریتآبسه

با به مواد مختلفی از قبیل اپی تلیال سل، و.گونه هاي آکانتام)4(
 غیرههاي ماتریکس خارج سلولی، فیبرهاي سلولزي و پروتئین

هاي حاوي مانوز سطوح با به گلیکوپروتئینوچسبند. آکانتاممی
واسطه پروتئین ه اپی تلیال قرینه متصل می شود که این امر ب

گیرد. در میصورت  (MBP)متصل شونده به مانوز
تواند در کولبرتسونی عالوه بر مانوز، گلوکز نیز می اموباآکانت

دنبال استفاده از ه این اتصال نقش داشته باشد که این نتایج ب
و کاهش چسبندگی  برون تنیقندهاي مختلف در محیط 

. اولین )6 ،5(دست آمده است ه آمیب به سطوح سلولی ب
ل است چسبیدن به سطح سلو آکانتاموبای زایمرحله در بیماري

باعث تخریب  ترشح پروتئاز ابپس از چسبیدن  آکانتاموبا. )7(
هاي موفق با استفاده از درمان .)5(د شوهاي هدف میسلول

ترکیبات ضدعفونی کننده کاتیونی (پلی هگزامتیلن بیگوانید، 
هاي معطر هاي غشایی، دیامیدینکلروهگزیدین) که عملکرد

یزوتیونات، هگزامیدین، پنتامیدین) که سنتز (پروپامیدین ا
DNA (نئومایسین، پارومومایسین) که  و آمینوگلیکوزیدها

(کلوتریمازول،  هاسنتز پروتئین را مهار می کنند و ایمیدازول
ایتراکونازول) که  کتوکونازول، فلوکونازول، میکونازول،

شوند، باعث ایجاد بی ثباتی در دیواره سلولی و پلی ان می
. خواص ضد )8( ، گزارش شده استBند آمفوتریسینمان

انگلی بسیاري از گروه هاي طبیعی جدید با اثر فوق العاده و 
ها ها و فنولیکانتخابی مانند آلکالوئیدهاي مشتق از گیاه، ترپن

گیاهی  می پگانوم هارماالاسپند با نام عل .)9(اند شناسایی شده
 مناطق بومی این گیاه ت.پایا از خانواده زیگوفیالسه اس علفی و

 .)10(باشد می هند شمال تا شرقی خشک مدیترانه
ها کاربولینآلکالوئیدها ترکیبات فعال اسپند هستند که شامل بتا

کینازولینی (وسی سین و وسی  (هارمالین و هارمین) و مشتقات
 درصد 60سینون ) می باشند. بتاکاربولین ها بیش از 

 .)12 ،11(می دهند  تشکیل را نهدا در موجود آلکالوئیدهاي
چنین اثرات ضد ، هم)13(اثرات ضد کرمی این عصاره 

هاي سلول روي بر اسپند هیدروالکلی سرطانی عصاره
و نیز اثرات  )14(انسان  رحم گردن تلیال اپی کارسینوماي

ضد ماالریایی آن بر پالسمودیوم فالسی پاروم و مقایسه آن با 
توسط سایر محققین در  )15( نیتبرونکلروکین در شرایط 

ایران بررسی شده است. بعضی مطالعات به ارزیابی تأثیر 
ها و کنندگی عصاره گیاهان مختلف روي تروفوزوئیتممانعت
اکین پالت و  ؛ از جملهاندپرداخته آکانتاموباهاي کیست

و  )16(همکاران، فعالیت ضد آمیبی عصاره متانولی آویشن 
و ماالتیالی اثرات ضدآمیبی چهار گونه  )17(چهار گونه سیر 

هاي ها و تروفوزوئیترا درمقابل کیست )18(شوید 
  آکانتاموبا ارزیابی کردند.

چنین در ایران اثر ضد آکانتاموبایی گندواش هم 
هاي آکانتاموبا بررسی ها و تروفوزوئیتبر روي کیست )19(

  شده است.
انه و اثرات ضد انگلی د مذکوربا توجه به مطالب 

اسپند، در مطالعه حاضر سعی شده است اثر عصاره الکلی دانه 
  بررسی شود. تنیبروناسپند بر آکانتاموبا در شرایط 
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  هامواد و روش
در  52/د8635این مطالعه طی نامه اي به شماره 

جلسه کمیته اخالق پزشکی دانشگاه تربیت مدرس مورخ 
محرمانه  مطرح و به شرط اخذ رضایت آگاهانه و 2/12/1393

  بودن اطالعات به تأیید رسیده است. 
  گونه آکانتاموبا 

گونه آکانتاموبا مورد استفاده در این مطالعه از یک 
 بیمار مبتال به کراتیت آکانتاموبایی جدا شده و نمونه بر روي

اشرشیاکلی  باکتري همراه مغذي به غیر آگار کشت محیط
 ساعت 72گراد به مدت سانتی درجه 26 دماي در و کشت

تأیید شد. به  PCRشد. تشخیص میکروسکوپی با  انکوبه
و براساس نتایج تعیین توالی  BLAST search وسیله

 BankIt1899920 seq5بود ( T4ژنوتایپ نمونه 

KU877552 .(  
  آماده کردن تروفوزوئیت ها و کیست ها

گراد همراه با درجه سانتی 26 دماي آکانتاموبا در
کشت داده شد.  NNAهاي ي پلیتباکتري اشرشیاکلی رو
ساعت و کیست ها سه هفته  96تا  72تروفوزوئیت ها بعد از 

ها با محلول سالین استریل جمع بعد با شست و شوي پلیت
 گرم NaCl  ، 04/0گرم 12/0 آوري شدند (طرز تهیه سالین:

MgSo4، 04/0 گرم Cacl2، 142/0  گرمNa2HPo4 
در دماي  ریخته ورا در یک لیتر آب مقطر   KH2Po4و

دقیقه با اتوکالو استریل  15مدت ه گراد بدرجه سانتی 121
ه دور در دقیقه ب 1500شد) و بعد تروفوزوئیت ها با سرعت 

دور در دقیقه به  2000دقیقه و کیست ها با سرعت  5مدت 
 15×104دقیقه دو بار سانتریفیوژ شدند. غلظت نهایی 5مدت 

تر بود که با ائوزین و شمارش تروفوزوئیت یا کیست در میلی لی
  .)18(مستقیم تروفوزوئیت وکیست روي الم نئوبار تعیین شد 

  الکلی اسپندآماده کردن عصاره 
 نظر زیر 1179اسپند با کد هرباریومی  دانه

 بهشتی شهید دانشگاه داروسازي هرباریوم دانشکده کارشناس

 روش به گیري شد. عصاره معتبر خریداري عطاري از

 دانه از گرم 100 اتانول انجام شد. مقدار و با حالل نخیساند

 به و منتقل گیريظروف عصاره درون شده، آسیاب اسپند

 اضافه شده درصد 87تا  85گیاه، اتانول  وزن برابر چهار میزان

هیتر همزن مغناطیسی قرار داده  روي ساعت 6تا  4 مدت و
 رينگهدا دماي آزمایشگاه در مدت سه روزه شده و سپس ب

 واتمن صافی کاغذ آمده توسط دست به محلول سپس شد.

 گراددرجه سانتی 65تا  60ماري  بن درون و شده صاف 42

 به تا رسیدن تغلیظ شد. عمل داده قرار حالل تبخیر براي

. )21 ،20(ادامه یافت  عصاره اولیه مقدار درصد پنج حدود
میلی  25عصاره باقیمانده به مقدار  گیري،عصاره اتمام از پس

میلی لیتري ریخته و در  50هاي فالکونه لیتر یا کمتر در لوله
ها از . سپس لولهگراد قرار داده شددرجه سانتی -70فریزر

ه فریزر خارج و به دستگاه لیوفیلیزه منتقل گردیدند. لوله ها ب
ساعت در دستگاه لیوفیلیزه قرار گرفتند تا در نهایت  24مدت 

ره خشک حاصل تا زمان عصاره خشک حاصل شد. عصا
 گراد نگهداري گردید.درجه سانتی -20استفاده در فریزر

 برروي انگل گیاهی عصاره تأثیر

- میلی 20و  10،  5، 5/2هاي غلظت ،مطالعه این در

 100تهیه شد. سپس مقدار  گرم بر میلی لیتر از عصاره
 5/2، 5، 10، 20هاي میکرولیتر از عصاره الکلی اسپند در غلظت

هاي گرم بر میلی لیتر، به طور جداگانه به میکروتیوپیمیل
تروفوزوئیت یا کیست آکانتاموبا اضافه  15× 104حاوي تعداد 

جا غلظت عصاره پس از اضافه شدن به گردید (که در این
- گرم بر میلی لیتر تبدیل میمیلی 10و  5، 5/2،  25/1محیط به 

 حیات یاه برگ از مختلف هاي غلظت تأثیر نهایت در شود) و

 ساعت مورد 72و  48،  24در سه زمان  تروفوزوئیت و کیست

بار تکرار  3صورت ه قرار گرفت. تمامی آزمایشات ب ارزیابی
گرفت. تمامی آزمایشات شامل یک کنترل منفی  انجام

(سوسپانسیون تروفوزوئیت یا کیست و آب مقطر استریل 
ره و قط) و یک کنترل مثبت (انگل درصد DMSO 1 حاوي

که قطره پلی هگزاناید با  درصد ) بودند 02/0پلی هگزاناید 
 حیات درصد تعیین درصد استفاده شد. براي 01/0غلظت 
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 حیاتی آمیزيرنگ روش از ها تروفوزوئیت ها و کیست

از  حاصل شد. اطالعات درصد استفاده 1 ائوزین با انگل
یل مقایسه شد. دل کنترل منفی و کنترل مثبت با و ثبت مطالعه

درصد به عنوان کنترل  02/0استفاده از قطره پلی هگزاناید 
مثبت فقط جهت مقایسه تأثیر داروي شیمیایی پلی هگزاناید 

 درصد با عصاره الکلی اسپند می باشد. 02/0

  تحلیل آماري
هاي حاصل از تأثیر عصاره بر انگل با  تحلیل داده

ندازه استفاده از آزمون مقایسه سه یا چند گروه وابسته (ا
چنین آزمون تحلیل واریانس یک هاي تکراري ) و همگیري

داري مشخص طرفه (آنووا) صورت گرفت تا درصد معنی
اي  نمونهک اسمیرنوف ی -آزمون کولموگوروف گردد. از

استفاده  براي بررسی فرض نرمال بودن متغیرهاي مورد بررسی
 18 خهنس SPSSافزار ها از نرمبراي تجزیه و تحلیل داده شد.

  در نظر گرفته شد. 05/0داري استفاده شد و سطح معنی
  هایافته

بررسی میزان تأثیر عصاره الکلی اسپند بر 
اساس شمارش  هاي آکانتاموبا برها و کیستتروفوزوئیت

  تعداد انگل با استفاده از الم نئوبار 
براي بررسی اثر بخشی عصاره الکلی اسپند بر 

، 25/1هاي  غلظت ،آکانتاموباهاي ها و کیستتروفوزوئیت

و بعد از  شد لیتر از عصاره تهیه میلیگرم بر میلی 10و  5، 5/2
ها و کیست ساعت از تأثیر عصاره بر تروفوزوئیت 72و  48، 24

تعداد  ،هاي آکانتاموبا با استفاده از رنگ حیاتی ائوزین
ها و کیست هاي زنده در مقایسه با گروه کنترل تروفوزوئیت

میلی لیتر و زمان  گرم برمیلی 10گردید. در غلظت شمارش 
آکانتاموبا به صفر زنده هاي ساعت تعداد تروفوزوئیت 72

میلی لیتر در زمان  گرم برمیلی 10اما در غلظت  ،درصد رسید
آکانتاموبا به زنده هاي ساعت تعداد تروفوزوئیت 48و  24

غلظت  اثر افزایش زمان و درصد بودند. 80/25و 94/30ترتیب 
عصاره الکلی اسپند بر کاهش تروفوزوئیت هاي زنده 

هاي زنده  بود. درصد کیست )≥ p 05/0(آکانتاموبا معنادار 
گرم میلی 10ساعت در باالترین غلظت عصاره یعنی  24بعد از 

 33/33 به ساعت 48درصد و بعد از  88/38بر میلی لیتر به 
کاهش  درصد رسید. 10/21ساعت به  72درصد و بعد از 

کیست هاي زنده آکانتاموبا با افزایش زمان و غلظت عصاره 
ها و بود. درصد تروفوزوئیت )≥ p 05/0(اسپند معنادار  لکلیا

ساعت بعد از تأثیر قطره پلی  72کیست هاي زنده آکانتاموبا 
درصد رسید.  71/23درصد به ترتیب به صفر و  02/0هگزاناید 

که نتایج حاصل از  استفاده شد جهت تأیید نتایج MTTاز 
MTT 1هاي فوق را تأیید کردند (جدول هم داده.(  

  

هاي مختلف عصاره الکلی اسپند. هاي آکانتاموبا پس از تأثیر قطره پلی هگزاناید و غلظتیت ها وکیست.درصد زنده ماندن تروفوزوئ1جدول
.باشند ها حاصل میانگین حداقل سه تکرار مستقل می داده  

  زمان آزمایش
 ساعت 72ساعت                                    48اعت                                س 24

  دوز تأثیر روي

00/00  
62/7±10/21 

43/5±80/25  
73/6±33/33 

86/6±94/30  
62/9±88/38 

  تروفوزوئیت
 کیست

 میلی گرم بر میلی لیتر 10

95/9±39/31  
09/9±01/36 

66/6±66/36  
89/9±71/45 

93/7±33/54  
24/8±76/54 

  تروفوزوئیت
 کیست

 میلی گرم بر میلی لیتر 5

33/3±99/49  
41/8±70/67 

34/3±82/56  
70/7±10/70 

31/7±36/63  
69/7±77/77 

  تروفوزوئیت
 کیست

 میلی گرم بر میلی لیتر 5/2

69/7±21/62  
01/7±31/70 

51/3±30/77  
85/3±88/78 

80/9  ±53/80  
92/9±06/82 

  تروفوزوئیت
 کیست

 گرم بر میلی لیترمیلی 25/1

00/00  
67/2±71/23 

20/6±67/35  
30/5±37/52 

12/4±04/69  
82/0±52/79 

  تروفوزوئیت
 کیست

 کنترل مثبت (قطره پلی هگزاناید)

00±100  
00±100 

00±100  
00±100 

00±100  
00±100 

  تروفوزوئیت
 کیست

  کنترل منفی
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 (LD50)درصد  50ز کشنده ومحاسبه مقدار د
  روي کیست هاي آکانتاموبا  عصاره الکلی اسپند بر

ساعت با استفاده  72و  48، 24بعد از LD50 مقدار 
) محاسبه Graphpad prism 5( 5افزار پریسم  از نرم

عصاره  LD50دهد که مقدار  گردید. نتایج حاصل نشان می
و در  095/5ساعت  24الکلی اسپند بر روي تروفوزوئیت ها در 

گرم بر میلی میلی 303/2و  621/3ساعت نیز به ترتیب  72و  48
  باشد.لیتر می

بر روي کیست  عصاره الکلی اسپند LD50مقدار 
 813/3ساعت به ترتیب  72و  48و در  784/5ساعت  24ها در 

که نشان دهنده این  باشد گرم بر میلی لیتر میمیلی 377/2و 
کشندگی قوي بر روي کیست هاي  است که اسپند الکلی اثر

 آکانتاموبا دارد.

  نتایج فلوسایتومتري
هاي دچار مرگ درگروه کنترل درصد سلول

 .بود درصد 58/7 ،ساعت 72پس از  ریزي شده سلولی برنامه
بیشترین میزان قطره پلی هگزاناید هاي تحت درمان با نمونهدر 

پس از  ساعت 72 درصد)، 74/76( خیريأآپوپتوز اولیه و ت
اسپند ن با هاي تحت درماکیستدر  نشان داده شد. درمان
 درمانپس از  ساعت 72میزان آپوپتوز اولیه و تاخیري ،الکلی

  .)1شکل (درصد بود  33/17،
  

  
 کنترل منفی

  
 عصاره اسپند

 
 قطره پلی هگزاناید

ها: کیست هاي آکانتاموبا. نمونه يتومتریفلوسا زیآنال. 1شکل
) ، عصاره الکلی اسپند و کنترل دارو حضور بدون( منفی کنترل
.درصد ) 02/0(قطره پلی هگزاناید  مثبت  

 
  بحث

عصاره  متفاوت هايغلظت حاضر تأثیر درمطالعه
 هاي آکانتاموبا درها و کیستبر تروفوزوئیت الکلی اسپند

نتایج  گرفت. براساس قرار بررسی مورد محیط آزمایشگاهی
 چنین بامعین و هم زمان در عصاره غلظت افزایش با حاصل

 ها و کیست ها،عصاره با تروفوزوئیتمجاورت  زمان افزایش

یابد. افزایش می ها و کیست هاکشندگی تروفوزوئیت درصد
روي  ساعت پس از تأثیر عصاره الکلی اسپند بر 72 ،در نهایت

اي وجود هاي آکانتاموبا هیچ تروفوزوئیت زندهتروفوزوئیت
ها ساعت براي تروفوزوئیت 72آن پس از   LD50نداشت و

ساعت پس از  72چنین رم بر میلی لیتر بود. همگمیلی 303/2
 10/21کیست هاي آکانتاموبا  تأثیر عصاره الکلی اسپند بر
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ساعت  72پس از   LD50درصد از کیست ها زنده بودند و
تایج آزمون گرم بر میلی لیتر بود. نمیلی 377/2ها براي کیست

MTT عصاره، پس از هاي زنده در حضوربراي درصد انگل
 کند که اسپند الکلی اثر کشندگی قوي برت تأیید میساع 72

  هاي آکانتاموبا دارد. روي تروفوزوئیت ها و کیست
توسط خوش زبان و  1387اي در سال در مطالعه

همکاران، اثر پگانوم هارماال بر توکسوپالسموزیس حاد در 
  مدل موشی بررسی شد.

ي نتایج نشان داد که عصاره پگانوم هارماال باعث بقا
بیشتر حیوانات آلوده به توکسوپالسما شده و میزان بروز این 

ها شود. تاکی زوئیتهاي حیوان مهار میانگل در برخی بافت
هاي دریافت کننده عصاره مشاهده نشدند، در کبد و مغز موش

  .)22(اما در طحال این موش ها به تعداد کم مالحظه شدند 
 میزان به بررسی 1388دیبا و همکاران در سال 

 هايگونه روي اسپند بر گیاه دانه الکلی عصاره مهارکنندگی

 بر .آزمایشگاهی پرداختند شرایط در و آسپرژیلوس کاندیدا

 بر رشد کنندگیمهار اثر بیشترین یافته هاي این مطالعه، اساس

 و گالبراتا کاندیدا و کاندیدا تروپیکالیس گونه هاي روي

  .)23(شد  تعیین بیکانسآل کاندیدا گونهروي  بر آن کمترین
هاي گیاهی مطالعاتی نیز در زمینه ارزیابی اثر عصاره

در  است. براي نمونه بر روي انگل آکانتاموبا صورت گرفته
توسط اکین پالت و همکاران، اثر  2008اي در سال مطالعه

ها و غیر قطبی عصاره متانولی سیر روي رشد کیست یبخش
تالنی در شرایط آزمایشگاهی هاي آکانتاموبا کاستروفوزوئیت

بخش غیر قطبی عصاره متانولی سیر رشد  ارزیابی شد و
  .)24(ها را مهار کرد ها و کیستتروفوزوئیت

توسط رونکرونچاي و  2009اي در سال در مطالعه
همکاران فعالیت ضدآمیبی چندین بخش از عصاره متانولی 

Pouzolzia indica هاي آکانتاموبا در بر روي کیست
شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد و عصاره متانولی روي 

  .)25(داشت  cysticidalکیست آکانتاموبا اثر 

توسط  2010اي دیگر در سال در مطالعه
هاي رونکرونچاي و همکاران، فعالیت ضدآمیبی عصاره

- در مقابل کیست Virkonو  Pouzolzia indicaمتانولی  

ل منجر به آسیب هاي آکانتاموبا مقایسه شد. هر دو عام
ه ها بهاي آکانتاموبا شدند، کیستساختاري مشابه در کیست

به  1هاي در غلظت Pouzolziaعصاره متانولی  3وسیله جزء 
 25/0غلظت  در Virkonکشته شدند و به وسیله محلول  8

 .)26( ساعت کشته شدند 24درصد تا 

توسط اکیل و همکاران،  2012اي در سال در مطالعه
آکانتاموبایی ریزوراترول (موجود در انگور و خواص ضد

 توکسی کرکیومن تعیین شد. از این دوشراب قرمز) و دي م
خاطر سمیت انتخابی روي آکانتاموبا ه ریزوراترول ب ،ترکیب

این دو ترکیب  .کاستالنی براي بررسی بیشتر جالب است
 25و  23به میزان به ترتیب  را اثرات ضدآمیبی چشمگیري

  .)27( دهندمی درصد نشان
  

  گیرينتیجه
جایی که عصاره الکلی اسپند بر روي از آن

تنی هاي آکانتاموبا در شرایط برونها و کیستتروفوزوئیت
مؤثر بود، این مطالعه ضرورت استفاده از گیاهان را جهت 

و تحقیقات  دادها مورد تأکید استفاده از خواص دارویی آن
در مدل هاي  آکانتاموبار انگل بیشتر براي ارزیابی این عصاره ب

  شود.حیوانی پیشنهاد می
  

 تشکر و قدردانی
 کارشناسی نامه پایان از بخشی عنوان به مقاله این

 پزشکی علوم دانشکده مصوب پزشکی شناسی ارشد انگل

  باشد. می مدرس دانشگاه تربیت
 و گروه همکاران محترم کلیه از وسیله،بدین

 به و قدردانی تشکر نشکدهدا و دانشگاه پژوهشی معاونت

  .آیدمی عمل
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