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Abstract 

Background: Resistance of Acanthamoeba cysts causes recurrence of the disease; so, the patient 
should be monitored regularly  ، The aim of the study was to examine the effect of a few herbal materials 

on Acanthamoeba cysts in vitro. 
Materials and Methods: Essential oils (EOs) of Zataria, Mint, and Oregano were prepared by 

steam distillation. The EOs and Hypericum perforatum extract were prepared in three concentrations 
(0.6%, 1% and 10%)، Acanthamoeba cysts in various time intervals (30, 60, 120, 180 and 1440 minutes) 

were exposed with plant extracts. Then, the viability of parasite was investigated by eosin 0.1%.  
Results: Comparison of the parasite mortality rate between control and case groups showed that 

the mortality of Acanthamoeba cysts was higher in the case groups that exposed to herbal materials. At 
the equal concentration (10%) and time (24 h), the Zataria and mint EOs produced the highest (22%) and 
lowest (4%) mortality, respectively. The results showed the mortality rate of Acanthamoeba was time-
dependent. 

Conclusion: Zataria showed the most fatality effect against Acanthamoeba cysts. In this respect, 
clinical trial studies are suggested. 
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راعی بر روي بررسی اثر اسانس گیاهان آویشن، نعنا ، پونه و عصاره هیدروالکلی گل 

  در شرایط آزمایشگاهی کیست انگل آکانتامبا
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 24/7/96تاریخ پذیرش: ، 8/6/96تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
تحت مدت طوالنی  دبای بیماران می شود، از این رو،: مقاومت داروئی کیست هاي آکانتامبا باعث عود بیماري زمینه و هدف

هدف این مطالعه بررسی اثر تعدادي از فرآورده هاي گیاهی روي کیست آکانتامبا در محیط برون  درمان و مراقبت قرار گیرند.
  .بودتنی 

ها و عصاره آبی گل راعی در اسانس وش تقطیر با فشار بخار تهیه شدند.پونه با رهاي آویشن، نعناو اسانس مواد و روش ها:
دقیقه )  1440، 180، 120، 60، 30هاي زمانی مختلف (هکیست هاي آکانتامبا در باز ) تهیه شد.درصد 10و  1، 6/0( سه غلظت

 درصد 1/0با رنگ ائوزین یا مرده بودن کیست ها بودن زنده در مواجهه با اسانس وعصاره هاي گیاهی قرار گرفتند وسپس 
  مورد بررسی قرار گرفت.

مرگ و میر انگل بین گروه شاهد و تست نشان داد که مرگ و میر کیست هاي آکانتامبا در گروه مقایسه میزان  یافته ها:
ساعت، به  24درصد و زمان  10 یکسان اسانس آویشن و نعنا در غلظت فرآورده گیاهی بودند، بیشتر بود. تست که در معرض

نتایج نشان داد که میزان مرگ و میر آکانتامبا  کردند.) مرگ و میر را ایجاد درصد 4) و کمترین (درصد 22ترتیب بیشترین (
  وابسته به زمان بوده است.

اجراي تحقیقات بالینی  .اثبات گردید که اسانس آویشن بیشترین اثر کشندگی را روي کیست هاي آکانتامبا دارد نتیجه گیري:
  در این رابطه پیشنهاد می شود.

  شن، نعنا، پونه، عصاره گل راعیکیست آکانتامبا، اسانس، آوی واژگان کلیدي:
  
  
  
  
  انگل شناسی و قارچ شناسیگروه  ،پزشکیدانشکده  ، دانشگاه علوم پزشکی اراك،  اراكایران،  نویسنده مسئول:*

Email: ghasemikhah@yahoo.com 
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  مقدمه
 از یکی و آزادزي هايآمیب خانواده از آکانتامبا

 انگل این است، طبیعت در موجود هاي یاخته ترین تکشایع

 دریا، آب تازه، آب غبار، و گرد خاك، طلب از فرصت

 هوا تهویه هايدستگاه پزشکی، یونیت دندان شنا، استخرهاي

  .)1(است شده بیمارستانی جدا فضاهاي و
 شکل تروفوزوئیت دو آکانتامبا زندگی چرخه در

 و مانند کلر کشنده مواد به ها کیست دارد، وجود کیست و
 دمایی گسترده طیف و داده نشان مقاومت ها بیوتیک آنتی

 به شده ایجاد هاي عفونت میان کنند درمی تحمل را اي

آمیبی،  گرانولوماتوز آنسفالیت از توانمی این انگل وسیله
نام من مز آمیبی آکانتامبایی و کراتیت گرانولوماتوز پوستی

 آب تماس با و تروما از بعد تواند مستقیماًمی برد، آکانتامبا

قرنیه  شدن آلوده موجب تماسی لنزهاي از استفاده یا آلوده و
ایران نشان داده  هاي اخیر در نقاط مختلفمطالعات سالشود، 

ها وجود نقاط مختلف کشور خصوصاً در آب که این انگل در
 یددش درد و قرمزي با آکانتامبایی کراتیت )3، 2(. دارد
این  .است همراه نور از ترس و قرنیه التهاب آبریزش، م،چش

ه به کراتیت ویروسی و قارچی نوع از کراتیت از نظر بالینی شبی
   بروز تماسی، يلنزها از استفاده شیوع به توجه با است،

 افزایش حال در يتوجه قابل طور به آکانتامبایی هايتیتاکر

 و دارد شیوع زین ما کشور در ییباآکانتام هاي کراتیت است،
   چنینهم ،)1(سال دیده می شود 25تا  15عموماً در افراد 

 کوچک هاي خراش ایجاد و قرنیه به ضربه دنبال به یتکرات
 و غبار و گرد آب، همراه آکانتامبا شدن وارد سپس و

 هايکراتیت در ، )5 ،4(افتد اتفاق تواندمی نیز آلوده انگشتان

مدت  نیطوال یی ودار درمان علیرغم آکانتامبا از یشان
 به و گردد مواجه شکست با درمانی دارو است ممکن

  .شود نیاز قرنیه پیوند و یا کراتوپالستی
 هايکراتیت دارویی درمان بهترین حاضر حال در

ختلف نظیر ناتامایسین، داروهاي م از استفاده ،آمیبی
 با همراه ایزوتیونات پروپامیدین برولن و ،نئوسپورین

 یک تا ماه یک از است ممکن درمان .)6(است میکونازول

   مقاومت به توجه با نیز درمان از پس ،بکشد طول سال
 قرار نظر تحت بیماري نظر عود از مرتباً باید بیمار هاکیست

  )5(گیرد.
استفاده از داروهاي گیاهی  ،در سال هاي اخیر 

ها رو به ا هیچ آنواسطه اثرات جانبی کم یه جهت درمان، ب
 به سازمان بهداشت جهانی ،از سوي دیگر افزایش می باشد.

و  اروییگیاهان د و طب سنتی به جامع رویکرد طور مکرر بر
این  .تأکید دارد آن علمی و اقتصادي نیز ضرورت کاربرد

ویژه  به چند دهه اخیر مهم جهانی دررویکرد یکی از مباحث 
  ).7( آیدشمار می توسعه به در کشورهاي در حال

 علمی، منابع در موجود معتبر هايگزارش طبق
  سبزیجات، ها،میوه ها،ادویه گیاهان، از ترکیبات متنوعی

 خواص دارايپوست بعضی از درختان و گیاهان  ها وبرگ
  طبیعی، ترکیبات از این یکی باشند.می میکروبی ضد

 محققین توسط فراوانی که مطالعات هستند گیاهی هاياسانس
  ). 7است( گرفته انجام هامیکروبی آن ضد اثرات روي

ولوژیک آکانتامبا در بدن یبا توجه به اهمیت پاتوفیز
و با توجه  هاي مختلف پوستی، چشمی و مغزيريو ایجاد بیما

به اینکه گیاهان آویشن، نعنا، پونه و گل راعی داراي خواص 
بر آن  ،)9، 8باشند (ضد باکتریال، ضد قارچی و ضد انگلی می

شدیم تا تحقیقی را پیرامون اثرات این گیاهان دارویی بر روي 
  انگل آکانتامبا انجام دهیم.

  
  هامواد و روش

  آماده سازي کیست هاي آکانتامبا
از نمونه هاي بالینی که توسط هاي آکانتامبا کیست

چشم پزشک از فرد مشکوك به کراتیت آمیبی جهت کشت 
شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم به آزمایشگاه انگل

پزشکی اراك فرستاده شده بود و پس از تایید، به عنوان 
  شناسیاستوك انگل آکانتامبا در آزمایشگاه گروه انگل

  تهیه شد. شود،داري مینگه
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براي نگه داري و تکثیر این انگل از محیط کشت  
اشرشیا کلی  همراه با باکتري آگار (مرك آلمان) غیر مغذي

انگل در این محیط کشت و در  کشته شده استفاده شد.
در  هفته تکثیر یافت. 2تا  1ر طی مدت درجه د 28انکوباتور 

و  زمان آزمایش کیست ها از سطح محیط کشت برداشته شده
تا  9هاي انگلی سوسپانسیون هاي استریل منتقل شدند.به لوله

 ی لیتر براي آزمایشات استفاده شد.هزار کیست در هر میل 10
 1/0ها با استفاده از محلول میزان مرگ و میر اولیه کیست

ائوزین روي الم و توسط میکروسکوپ نوري تعیین درصد 
  .)10(شد 

  گیاهی هايتهیه عصاره و اسانس
گیاهان به صورت تازه از گلخانه گیاهان دارویی 

عصاره گیري  .باریوم دانشگاه اراك تایید گردیدو در هرتهیه 
با استفاده از دستگاه رفالکس به روش تقطیر از گل راعی 

 500در راعی گرم پودر گیاه  100 براي این کار،، انجام شد
ساعت در بن ماري با  6به مدت و ریخته شد میلی لیتر آب 

درجه قرار داده شد، عصاره به دست آمده صاف  80دماي 
اسانس گیاهان  .از آن در آزمایشات استفاده گردیدشده و 

تورالعمل تهیه آویشن، نعنا و پونه با دستگاه کلونجر و طبق دس
 10و  1،  6/0ر سه غلظت عصاره و اسانس گیاهان د .گردید

  مایشات استفاده شد.و در آزدرصد تهیه 
هاي مواجهه کیست آکانتامبا با عصاره و اسانس

  گیاهی
میکرولیتر از غلظت هاي متفاوت اسانس هاي  50

در لوله هاي ي گل راعی  گیاهان آویشن، نعنا، پونه و عصاره
سوسپانسیون حاوي کیست اپندروف ریخته و هم حجم آن از 

مدت زمان مواجهه  .دیاضافه گرد ها به این لولههاي آکانتامبا 
، 60، 30،1کیست هاي آکانتامبا با اسانس ها و عصاره گیاهان 

 ها،، در پایان هریک از این زماندقیقه بود 1440و  180، 120
 درصد 1/0ها با استفاده از محلول میزان مرگ و میر کیست

به این ترتیب  .شد زین و توسط میکروسکوپ نوري بررسیائو
هاي شمارش شده تعداد کیستکه در میان یکصد کیست 

میر بر حسب  مرده را حساب کرده و در نهایت در صد مرگ و
چنین لوله ي داراي سرم زمان مواجهه محاسبه گردید. هم

فیزیولوژي و حاوي کیست آکانتامبا به عنوان کنترل منفی و 
به  درصد و حاوي کیست آکانتامبا 10ن لوله داراي فرمالی

بار  3ایشات آزم مطالعه قرار گرفتند.رل مثبت مورد عنوان کنت
 16نسخه  SPSS آماري افزارنرم تکرارشد و نتایج از طریق

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  

  هایافته
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تا زمان 

هاي آکانتامبا در دقیقه، میزان مرگ و میر کیست 30مواجهه 
و اسانس هاي مواجهه با هر سه غلظت از عصاره گل راعی 

دقیقه میزان  60بود، پس از  درصد 1فقط آویشن، نعنا و پونه 
  هاي انگل در مواجهه با عصاره و مرگ و میر کیست

که بیشترین میزان به طوري ،اسانس هاي مختلف تغییر نمود
 10له حاوي غلظت مرگ و میر کیست هاي آکانتامبا در لو

آماري  تحلیل د.اسانس گیاه آویشن مشاهده گردی از درصد
نشان داد که میزان مرگ و میر ناشی از اسانس آویشن و گل 

. بعد از  )>05/0p(راعی تفاوت معنی دار با گروه کنترل دارد 
اسانس آویشن، عصاره گل راعی بیشترین اثر کشندگی را بر 

، )4تا 1هاي داد ( نمودار روي کیست هاي آکانتامبا نشان
  .)2و  1(شکل هاي 
 

 
هاي متفاوت : درصد مرگ کیست هاي آکانتامبا در غلظت1نمودار

  هاي زمانی متفاوتاسانس نعنا در بازه
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هاي متفاوت هاي آکانتامبا در غلظت: درصد مرگ کیست2نمودار

 هاي زمانی متفاوتاسانس پونه در بازه

 

 
هاي آکانتامبا در غلظت هاي متفاوت کیست: درصد مرگ 3نمودار

  اسانس آویشن در بازه هاي زمانی متفاوت

 

  
 متفاوت هايغلظت در آکانتامبا هايکیست مرگ درصد: 4نمودار
  متفاوت زمانی هايبازه در آگل راعی عصاره

  

 

  

 

  

  هاي کشته شده آکانتامبا: کیست1شکل
  

  

  

  

  
  کنترل: کیست زنده آکانتامبا در گروه 2شکل

  
  بحث

در نقاط مختلف دنیا استفاده از داروهاي سنتی در 
ها رایج است. بیشتر داروهاي سنتی درمان برخی از بیماري

مواد مشتق از گیاهان هستند که به صورت اسانس و عصاره از 
گیاه استخراج شده و براي درمان استفاده می شوند. در هنگام 
تهیه این داروهاي سنتی اصول بهداشتی، مواد موثره و دوز 

مطالعاتی که از این رو، مصرف آن مورد توجه قرار نمی گیرد. 
، شناسایی مواد موثره و دوز ت شناخت مزایا و معایبدر جه

شود کمک زیادي به علم داروهاي گیاهی انجام می مصرف
  ). 11مدرن خوا هد نمود ( پزشکی

انگل آکانتامبا تک یاخته اي آزادزي است که به 
وفور در آب و خاك مناطق مختلف ایران شناسایی شده 

جم و استقرار ). این انگل فرصت طلب در صورت تها12است(
کنندگان از لنزهاي تماسی موجب کراتیت در چشم استفاده

آکانتامبایی و در صورت تهاجم به سیستم اعصاب مرکزي 
خصوصاً در افراد دچار نقص ایمنی، منجر به انسفالیت هاي 
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). داروهاي کنونی که در درمان 1کشنده خواهد گردید(
ود، کامال موثر کراتیت و انسفالیت آکانتامبایی استفاده می ش

روهاي مناسب تر ادامه نبوده به همین دلیل تحقیق براي یافتن دا
در مطالعه ي برون تنی کنونی، اثر اسانس سه ). 13دارد(

اثر عصاره هیدروالکلی گل  گیاهان آویشن، نعنا و پونه و نیز
راعی بر میزان مرگ و میر انگل آکانتامبا مورد بررسی قرار 

بود که مواد مذکور میزان مرگ و میر گرفت. نتایج موید آن 
کیست آکانتامبا را افزایش می دهد.  اثر این مواد وابسته به 
غلظت ماده و زمان مواجهه انگل با آن بوده ولی اثر کشندگی 

کامل نبوده به ز اسانس ها و عصاره مورد مطالعه هیچیک ا
 1440ساعت ( 24طوري که منجر به مرگ همه انگلها پس از 

  مواجهه نگردیدند.دقیقه) 
برخی از محققان در ایران به بررسی اثر ترکیبات 

  درپونه بر روي انگل ها پرداختند.  گیاه آویشن، نعنا و
توسط آزادبخت و همکاران، اثر  1382مطالعه اي در سال  

آویشن بر انگل تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت 
بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره این گیاه مانع رشد و 
تکثیر انگل تریکوموناس در محیط کشت گردیده و در غلظت 
هاي زیاد این عصاره طول زمان تاثیر این عصاره کوتاهتر 

توسط براتی و  1388). در مطالعه ي دیگري در سال 14ست(ا
همکاران اثر عصاره آویشن بر روي انگل لیشمانیا در محیط 
برون تنی بررسی گردید و اثر مهار کنندگی عصاره آویشن بر 

  ). 15پروماستیگوت هاي انگل لیشمانیا تایید گردید(
توسط یوسفی و  1392در مطالعه اي در سال 

عصاره هیدروالکلی نعنا بر روي تریکوموناس همکاران اثر 
واژینالیس در محیط برون تنی بررسی شد. نتایج این مطالعه 
موید اثر مهارکنندگی این عصاره بر روي رشد تریکوموناس 

  ).16در محیط کشت بود(
سانتوز و همکاران  2016در مطالعه اي در سال 

کیبات آن فعالیت ضد آمیبی اسانس گیاه به لیمو و برخی از تر
را بر روي تروفوزوئیت هاي آمیب آکانتامبا بررسی نمودند. 
نتایج آنان موید اثر ضد آمیبی اسانس و ترکیبات به لیمو بر 

قازوانی و  2017چنین در سال ). هم17روي این انگل بود(
همکاران اثر ضد آمیبی اسانس و ترکیبات مریم گلی بر روي 

روي آمیب  شندگی آن برآکانتامبا را بررسی نموده و اثر ک
ساعودي و  2017). در سال 18( مذکور را تایید نمودند

همکاران اثر اسانس آویشن تونسی و عصاره مواد آلی مشتق از 
آن را بر روي آکانتامبا بررسی نمودند که نتایج آنان نشان داد 
که اسانس این نوع آویشن اثر ضد آکانتامبایی بیشتري نسبت 

). مقایسه نتایج این 19آلی آن دارد ( به عصاره و ترکیبات
میکروگرم بر  73/2مطالعه با مطالعه ما نشان داد که غلظت 

 96(میلی لیتر از اسانس آویشن تونسی در طول زمان مواجهه 
با شده از انگل هاي آکانتام درصد 50موجب مرگ  )ساعت

از اسانس آویشن  درصد 10و  1در مقایسه غلظت هاي  .است
 23دقیقه) موجب مرگ  1440ساعت ( 24در طی  در مطالعه ما

  هاي آکانتامبا در محیط برون تنی گردیده اند.  از انگل درصد
در مطالعه کنونی بیشترین مرگ و میر ناشی از 

وت معنی دار با گروه اگیاه آویشن بود که تف درصد 10اسانس 
آویشن گیاهی داراي مواد فنلیک . )>05/0p( شتکنترل دا

خاصیت ضد داراي نظیر تیمول و کاروکرول است، این مواد 
باکتریایی و قارچی هستند، همچنین تیمول داراي اثرات آنتی 

). عصاره گل راعی پس از آویشن 20(اکسیدانی نیز هست
بیشترین خاصیت کشندگی را دارد که این خاصیت ناشی از 

کینونی انترآ تمشتقا این گیاه مانندت و مواد شیمیایی ترکیبا
 ،ها تانن ،ها لگلوسینوروفلو ،نوییدهاوفال )،ها ونیانترودنفتر(

 می هیپریسین وین رهیپرفو ار،فر يغنهارو ،ها فنلاز  برخی
 ضدو  سیویرو ضد ي،باکتر ضد، به طوري که خاصیت باشد

توان انتظار این میبنابرتایید شده است و  هیپریسین لتهابیا
داشت که یکی از علل مرگ کیست هاي آکانتامبا هیپرسین 

  ).21موجود در عصاره گل راعی باشد (
  

  نتیجه گیري
در این مطالعه تفاوت معنی داري در میزان مرگ و 
میر انگل در دو گروه تحت تاثیر اسانس نعنا و پونه مشاهده 
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هاي دهد که غلظتنتایج مطالعه کنونی نشان مینگردید. 
از پتانسیل دارویی گل راعی عصاره آویشن و  اسانس مختلف

هاي آمیب آکانتامبا برخوردار کیست مرگمناسبی براي نسبتاً 
  هستند.
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