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که پس از طی فرایند  استمقاله « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت  ،داوری، برای چاپ

و قبل از فرایند ویراستاری صورت آنالین ه کوتاهی پس از اعالم پذیرش ب

 شیشده پرفتهیپذ»گزینه  اراک یمجله دانشگاه علوم پزشک. شودمی منتشر

دهد تا نتایج ه میبه نویسندگان ارائ یرا به عنوان خدمت« از انتشار

 دسترس درترین زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی سریعها در آن

فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی  یا. پس از آنکه مقالهباشد

یک شماره  درخارج و  «از انتشار شیشده پرفتهیپذ» نسخه، از می کند

صفحه آرایی و است  شایان ذکرشود. منتشر می نشریهسایت وبدر  مشخص

ممکن  شود کهمی مقاله یراستاری فنی باعث ایجاد تغییرات صوری در متنو

مسئولیت دفتر  از حیطه این امر و بگذاردی آن تأثیر بر محتوا است

 .خارج است نشریه

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Shookohi G, Hatami N, Mojarad O, Abolghazi A. [The Survey of Antiamoebic Effect of Oliveria 

Decumbens Vent and Peganum Harmala Extract on Acanthamoeba (Persian)]. Journal of Arak 

University of Medical Sciences. Forthcoming 2023. Doi: 

http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.5540.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.5540.1 
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Abstract 

Introduction: Acanthamoeba is one of free-living amoebas, which are very abundant in nature. As a 

free-living amoeba, this parasite has a very high lethality, especially in people with underlying diseases, 

so researchers are always looking for a way to combat it. Drug plants are a good way to fight 

Acanthamoeba species. In this study, we aimed to investigate the lethal effect of the extract of Oliveria 

decumbens vent and Peganum harmala alcoholic extract on Acanthamoeba. 

Material and Methods: In this study using the extract from an extract of Oliveria decumbens vent and 

Peganum harmala with concentrations of 1.25, 2.5, 5, 10, and 20 mg/ml to investigate the lethal effect 

of this extract. The plant was treated with Acanthamoeba amoebae after three times (24, 48, and 72) 

hours. 

Ethical Considerations: This study was approved by the Ethics Committee of the Jahrom University 

of Medical Sciences ( IR.JUMS.REC.1398.029)  

Results: The present research showed that using different concentrations at three times (24, 48, and 72) 

hours the effect of the extract on trophozoites and cysts of Acanthamoeba was shown. The highest 

lethality is related to the concentration of 20 mg/ml using a combination of both extracts at the time 72 

hours and the lowest lethality is related to the concentration of 1.25 mg/ml of Oliveria decumbens vent 

at the time 24 hours. 

Conclusion: Observations indicate that the alcoholic extract of Oliveria decumbens vent and Peganum 

harmala had a perfect effect both separately and in a combination of both extracts. These two extracts 

had a synergistic effect on the lethal effect of Acanthamoeba amoeba. 

 

Keywords: Amoeba, Oliveria decumbens, Peganum harmala, Acanthamoeba 
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 چکیده

ب آمی به عنوان یک این انگلوفور بسیار زیادي در طبیعت دارند. که  ،بودهآمیب هاي آزادزي آکانتامبا یکی از  مقدمه:

ال محققان همواره  به دنب لذا ،بوده به خصوص در افرادي با بیماري هاي زمینه اي  بااليبسیار کشندگی  ايآزادزي دار

ن آکانتامبا می باشد. ما در این تحقیق برآ داروي روشی مناسب یراي مبارزه باگیاهان  باشند. میآن راهی براي مبارزه با 

 کوهستان را بر روي آکانتامبا بررسی کنیم.  اسپندلعل کوهستان و شدیم تاثیر کشندگی عصاره 

 2/5،  52/1غلظتهاي با که کوهستان  اسپند ان لعل کوهستان وگیاهعصاره  زدر این مطالعه با استفاده ا: مواد و روش ها

بعد ب آکانتامبا بر روي آمی اناین گیاهعصاره  به بررسی اثر کشندگی تهیه شده بود، لیتر  گرم بر میلی میلی 51و  11 ، 2،

 پرداخته شد. ساعت (25و  24، 52 سه زمان )از

( IR.JUMS.REC.1398.029 دانشگاه علوم پزشکی جهرم با شماره) ق الاین مطالعه را کمیته اخ :قیالحظات اخالم

 تأیید کرد. 

ساعت از تأثیر عصاره  (25و  24، 52)زمان سه  مختلف در  هاي غلظت با استفاده از تحقیق حاضر نشان داد که  :یافته ها

 25و زمان  لیتر بر میلی میلی گرم 51بیشترین کشندگی مر بوط به غلظت  ، ها و کیست هاي آکانتامبا بر تروفوزوئیتها 

و زمان  لیتر بر میلی میلی گرم 52/1غلظت  است و کمترین کشندگی مربوط به با استفاده از ترکیب هر دو عصاره اعتس

 . بود با استفاده از عصاره لعل کو هستان ساعت 52

هم به صورت   کوهستان اسپند گیاهان لعل کوهستان و  بسیار خوب عصاره الکلیمشاهدات حاکی از تاثیر  نتیجه گیري:

آمیب  بر رويمجزا هم به صورت ترکیبی از هر دو عصاره داشت و این دو عصاره اثر هم افزایی  جهت  تاثیر کشندگی  

 آکانتامبا داشت.

 ، آکانتامباکوهستان اسپند، کوهستان لعلآمیب،  کلمات کلیدي:
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 مقدمه:

 بهاي زیـادي از آمیـ و راستهرده ها وفور بسیار زیادي در طبیعت دارند. هستند که  آمیب هاي آزادزي تک یاخته هایی

هـاي  ها در آب محل زندگی این آمیب هاي فراوانی هستند. ها و گونه هـا بـا زنـدگی آزاد وجود دارد که داراي جنس

هـاي آزادزي در طبیعـت  وفـور و پراکنـدگی آمیـب .(1)است هاي شور، خاك و گیاهان در حال فساد شـیرین، آب

هـاي وخـیم و گـاه بـسیار کـشنده در انسان و حیوانات  ها بیمـاري هاي این آمیب زیـادي دارد زیـرا بعـضی از گونهاهمیـت 

با ، آکانتامجنس )نگلریا 2اعضاي  ،هاي متنوع آمیب هاي آزادزي که در طبیعت وجود دارند در بین جنس. کنند ایجاد می

ت هاي انسانی می باشند. این جنس ها عامل ایجاد کننده بیماري هایی نظیر انسفالی ي، باالموثیا و ساپینیا ( در ارتباط با بیمار

به دنبال راهی براي مبارزه با آمیب کشندگی باالي این بیماري سبب شده که محققان همواره   .(3, 5)و کراتیت می باشند

 ا انواعاز روش هاي مبارزه بیکی به عنوان و ترکیبات مختلف گیاهی  یاهانگاز گذشته تا به امروز از  هاي آزادزي باشند.

ي مورد تحقیق قرار گرفته است ز. گیاهان متنوعی براي مبارزه با  آمیب هاي آزاد(2) استفاده می شده استتک یاخته ها 

. از این (2-2) را داشته است از تاثیر کشندگی بر روي این تک یاخته ها که هر کدام با توجه به نوع گیاه طیف متفاوتی

کوهستان  اسپند  ان لعل کوهستان وآن هم به اثبات رسیده است گیاه و میکروب کشی که تاثیرات تک یاخته کشی یگیاهان

این گیاه از  . (9, 4) شودمعموال در مناطق جنوبی ایران یافت می اي که   گیاهی است بوته لعل کوهستان  گیاه .هستند

گیاهی است علفی، پایا و بوته اي که ارتفاع آن  اسپند د.بو ترپینن-تیمول، کارواکرول، پاراسیمن  و گاماترکیباتی شامل 

حاوي پروتئین، روغن و  اسپنددانه هاي خشک  .(4)یافت می شوددر بیشترنقاط  اسپندگیاه  سانتی متر می رسد. 21تا 

ازینون و پگانین، وازیسینن و داوکسی هارمالین، هارمین، هارمان، هارمالول، پگانین، ایزوپگانین، دي مانند آلکالوئیدهاي

قویت سقط کننده، آمیب کش، تداراي اثرات مختلفی از جمله  اسپندتحقیقاتی مختلف نشان داده است که  می باشند.

کشندگی باالي این انگل سبب شده که محققان . (11, 11) استو کرم کش  آور، تهوع آور کننده قواي جنسی، ادرار

ن براي کشتن و مبارزه با این انگل باشند، اخیرا تحقیق بر روي گیاهانی همانند لعل کوهستاروشی مناسب سراسر دنیا به دنبال 

ی مطالعه ي حبرآن شدیم با طرا ماو اسپند کوهستان که اثر میکروب کشی آنها اثبات شده است افزایش یافته است، لذا 

 هیم. قرار بدبررسی کوهستان را مورد  اسپندعصاره الکلی گیاه اثرات ضد آکانتامباي  

 مواد و روش ها:

 ها آماده کردن عصاره

جمع آوري گردید و در شرایط مناسب و دور از آفتاب خشک اطق جنوبی کشور کوهستان از من اسپندگیاهان لعل و  ابتدا 

به صورت پودر درآورده و جهت تهیـه عصـاره، از روش  انشد. سپس با استفاده از آسیاب برقـی گـل هـاي گیاه

حاصل درون ظرف دستگاه پرکوالسیون ریخته می شد،  گیاهان گرم از پودر 21پرکوالسیون استفاده شد. در این روش 

سـاعت در دماي آزمایشگاه نگهداري می شد. بعد از  25درصد اضافه و به مدت  21سپس به پـودر موجود هیدروالکل 
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مورد نظر جمـع آوري گردید آنگاه هاي ساعت، شـیر دستگاه پرکوالتور را باز کـرده و قطـره قطـره عصـاره  25گذشت 

درجه سلسیوس تغلیظ کرده،  21 -21بـه دسـت آمده را به وسیله دستگاه روتاري یا بن مـاري در حـرارت هاي  عصاره 

ساعت در دسـتگاه دسـیکاتور قرار داده می شد. در  52ت کامالً خشک گردد، به مد ها در ادامه براي آن که عصـاره

ر آب مقطر حل می شد تا غلظت هاي مختلف بـه دخشـک شده هاي  عصارههر کدام از  مرحله بعد مقادیر مورد نظر از 

 .(15) دسـت آیـد

 کیست هاتروفوزوئیت ها و آماده کردن 

درجه سانتی گراد همراه با اشرشیا کلی کشت داده  52میب هاي آزاد زي آکانتامبا بر روي پلیت هاي آگار غیر مغذي در آ

انتریفوژ به داده شد، سپس با کمک س ن استریل دوبار شتستشوسالیها با محلول نرمال  آمیبشد. بعد از تقریبا سه هفته 

کیست ا و تروفوزوئیت هو الم نئوبار  تریپان بلودوبار سانتریفوژ انجام شد. با استفاده از رنگ  1211دقیقه با دور  2مدت 

 شد.  انجامکیست در میلی لیتر آزمایش  12×211ها مورد شمارش قرار گرفته و با غلظت نهایی 

 تعیین فعالیت ضد آمیبی

در شرایط کامال استریل و زیر هود   Acanthamoeba انگلبر  اسپندمنظور ارزیابی فعالیت ضد آمیبی عصاره الکلی به 

 ابتدا  میلی لیتري ریخته شد و سپس 2/1درون میکرو تیوپ هاي   انگلو لیتر از سوسپانسیون میکر 111با استفاده از سمپلر، 

اي مختلف غلظت هدر و تهیه شده  به صورت مجزا و سپس به صورت ترکیبی از هر دو گیاه  عصاره هر  میکرو لیتر از 111

به صورت مجزا به میکروتیوپ هاي حاوي تک تهیه شده بود و  mg/ml 51و  11، 2، 5,2، 1,52که به صورت  ها عصاره

شد. تاثیر عصاره ها در رقت هاي مختلف می درجه سانتی گراد قرار داد  31. نهایتا در انکوباتور (13) می شدیاخته اضافه 

ان و با استفاده از فرمول چگنی و همکار هبار  مورد بررسی قرار گرفتوساعت با استفاده از الم نئ 25و  24، 52در سه زمان 

الزم به ذکر است در این مطالعه از آب مقطر به عنوان گروه کنترل در . (15) شد می درصد حیات تک یاخته ها مشخص

 تمام مراحل استفاده گردید. 

=  درصد حیات                                                                                
تعداد انگل زنده

تعداد انگل مرده + تعداد انگل زنده
 × 100  

با ري توصیفی )تعیین درصد( و کاي دو، ماآ ن هايموآز و Spss.21با استفاده از نرم افزار  هشدآوريجمعي هاداده

 گرفت.ار سنجش قررد موP<0/05  ن طمیناا سطح

 نتایج

اموبا، غلظتهاي تروفوزوئیتها و کیستهاي آکانت روي برکوهستان  اسپندگیاهان لعل و ي بررسی اثر بخشی عصاره الکلی راب

بر ها  ساعت از تأثیر عصاره  25و  24، 52تهیه شد و بعد از  ها  لیتر از عصاره گرم بر میلی میلی 51و  11 ، 2، 2/5،  52/1
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 و کیست هاي زنده ( 1)جدول، تعداد تروفوزوئیتها تریپان بلوبا استفاده از رنگ و ها و کیست هاي آکانتاموبا  تروفوزوئیت

  شمارش گردید.  (5)جدول

 

ساعت در دوزهاي  25و  24، 52زنده شمارش شده در سه زمان  ا و تروفوزئیت هايتعداد کیست همیانگین : 1جدول 

  فقط با استفاده از عصاره لعل کوهستان  متفاوت

 

 (Mean±SD درصد حیات ) دوز

 ساعت 52

 (Mean±SD درصد حیات )

 ساعت 24

 (Mean±SD درصد حیات )

 ساعت 25

 تروفوزئیت کیست تروفوزئیت کیست تروفوزئیت کیست

میلی گرم بر  51

 لیترمیلی 

2/2 21±/31 22/3 22±/51  2/5 11±/11 12±12 11 11 

میلی گرم بر  11

 میلی لیتر

12/2 12±/22 52/2 32±/35 11/2 12±/31 21/2 32±/51 2/5 11±/14 3 12±/11 

میلی گرم بر  2

 میلی لیتر

32/2 11±/22 12/3 12±/24 21/2 11±/24 21/3 51±/22 2/3 11±/21 2/4 12±/31 

میلی گرم  5,2

 میلی لیتربر 

22/2 12±/25 32/2 15±/22 12/2 52±/21 52/2 22±/21 22/3 51±/22 2/4 12±/21 

میلی گرم  1,52

 میلی لیتربر 

52/3 12±/91 11/2 2±/22 52/2 52±/41 2/3 5±/21 21/2 21±/21 31/3 2±/22 

 111 111 111 111 111 111 کنترلگروه 
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ساعت در دوزهاي  25و  24، 52تعداد کیست ها و تروفوزئیت هاي زنده شمارش شده در سه زمان میانگین  : 5جدول 

 کوهستان   اسپندمتفاوت فقط با استفاده از عصاره 

 

 (Mean±SD درصد حیات ) دوز

 ساعت 52

 (Mean±SD درصد حیات )

 ساعت 24

 (Mean±SD درصد حیات )

 ساعت 25

 تروفوزئیت کیست تروفوزئیت کیست تروفوزئیت کیست

میلی گرم بر  51

 میلی لیتر

11/2 11±/21 22/5 22±/33  2/5 11±/52 31±12 51±13 11±12 

میلی گرم بر  11

 میلی لیتر

12/2 11±/25 52/2 32±/25 11/2 12±/21 21/2 32±/21 2/5 11±/52 3 12±/12 

میلی گرم بر  2

 میلی لیتر

12/2 11±/22 12/3 12±/24 51/2 11±/22 21/3 51±/22 2/3 11±/21 2/4 12±/51 

میلی گرم  5,2

 میلی لیتربر 

52/2 12±/22 32/2 15±/22 12/2 52±/22 52/3 22±/21 22/3 51±/23 2/4 12±/22 

میلی گرم  1,52

 میلی لیتربر 

12/3 12±/95 11/3 2±/42 12/2 11±/45 2/3 5±/22 21/2 21±/22 31/3 2±/21 

 111 111 111 111 111 111 گروه کنترل
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ساعت در دوزهاي  25و  24، 52عداد کیست ها و تروفوزئیت هاي زنده شمارش شده در سه زمان میانگین ت :3جدول 

 کوهستان   اسپندمتفاوت با استفاده از ترکیب عصاره هر دو گیاه لعل و  

 

 

ا و کیست کوهستان بر روي تروفوزوئیت ه اسپند هاي لعل و  همانطور که مشاهده شد نتایج بیانگر تاثیر کشندگی عصاره

طت  و به نحوي که  هر چه غلبا غلظت و مدت زمان تاثیر رابطه مستقیم دارد  ها هاي اکانتامبا دارد و اثر کشندگی عصاره

همچنین نتایج حاکی از تاثیر بیشتر  (. >P 12/1) و تفاوت معنی دار داشت ها کمتر شدآمیب زمان افزایش یافت میزان  

 عصاره لعل کوهستان و اثر هم افزایی این دو عصاره بر روي یکدیگر داشت. 

 (Mean±SD درصد حیات ) دوز

 ساعت 52

 (Mean±SD درصد حیات )

 ساعت 24

 (Mean±SD درصد حیات )

 ساعت 25

 تروفوزئیت کیست تروفوزئیت کیست تروفوزئیت کیست

میلی گرم بر  51

 میلی لیتر

11/2 11±/12 22/5 22±/11 2/5 11±/12 11 11 11 

میلی گرم بر  11

 میلی لیتر

12/2 11±/21 52/2 32±/21 11/2 12±/32 21/2 32±/51 2/5 11±/51 3 12±/12 

میلی گرم بر  2

 میلی لیتر

12/2 11±/22 12/3 12±/21 51/2 11±/21 21/3 51±/32 2/3 11±/31 2/4 12±/12 

میلی گرم  5,2

 میلی لیتربر 

52/2 12±/21 32/2 15±/22 12/2 52±/22 52/3 22±/22 22/3 51±/21 2/4 12±/21 

میلی گرم  1,52

 میلی لیتربر 

11/3 12±/42 21/3 2±/41 11/2 11±/41 12/3 5±/21 11/2 21±/21 11/3 2±/22 

 111 111 111 111 111 111 گروه کنترل
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 بحث

اي همواره یکی از دغدغه ه وبا سبب اهمیت ویژه این آمیب شده ي به خصوصا آکانتامزآمیب هاي آزادکشندگی باالي 

با کانتامآبیماري هاي ناشی از و جلوگیري از کشندگی و یا داروي مناسب براي درمان  که به دنبال روشبوده این محققان 

 سراسر جهان جهت یافتن روشی مناسب براي پیشگیري از این بیماري صورت گرفته. تحقیقات زیادي در (12) باشند

 نشان اخیر مطالعات. (12, 2) گیاهان داروي همواره روشی مناسب براي پیشگیري و درمان بیماري ها محسوب می شوندو

داروي  محققان از انواع گیاهان .هستند خیلی کمی سمیت و باال انگلی ضد خواص داراي طبیعی ترکیبات که است داده

ل نیز مبا استفاده کرده اند و نتایج حاصن بیماري هاي ناشی از آمیب آکانتابراي درما گندواشو  اسپند، پونه،  نعناعمانند 

بررسی اثر اسانس گیاهان آویشن، نعنا ، پونه و عصاره هیدروالکلی گل راعی بر در . (12, 12) موثر گزارش شده است

یزان مرگ و میر ممقایسه ، و همکاران انجام گرفت شبستريکه توسط  روي کیست انگل آکانتامبا در شرایط آزمایشگاهی

انگل بین گروه شاهد و تست نشان داد که مرگ و میر کیست هاي آکانتامبا در گروه تست که در معرض فرآورده گیاهی 

درصد( و  55ساعت، به ترتیب بیشترین ) 52درصد و زمان  11بودند، بیشتر بود. اسانس آویشن و نعنا در غلظت یکسان 

 د کردند. نتایج نشان داد که میزان مرگ و میر آکانتامبا وابسته به زمان بوده استدرصد( مرگ و میر را ایجا 2کمترین )

که بیانگر موثر بودن این گیاهان در کشندگی آمیب آکانتامبا داشت که با نتایج این مطالعه و تاثیر کشندگی عصاره الکلی 

و  نینیزیآرتم ریتأثبررسی  در مطالعه ي دیگري نیري و همکاران به  .(14) هم خوانی داشت اسپندگیاه لعل کوهستان و 

پرداختند، آنها ی برون تن طیآکانتامبا در شرا T2 پیژنوتا ي( بر روArtemisia annuaگندواش ) یآب و یعصاره الکل

گرم بر میلی میلی 11در حضور  و بایی داردآکانتامنووا فعالیت ضد هاي مختلف عصاره آرتمیزیا آکه غلظت ند شان دادن

ها زنده بودند. و همچنین در تروفوزوئیت %21/31ساعت،  25عصاره الکلی در محیط کشت پس از  میلی لیتر

ها زنده از تروفوزوئیت %52/24ساعت  25گرم بر میلی لیتر عصاره آبی گندواش در محیط کشت، پس از میلی11حضور

رصد هم خوانی داشت همچنین با توجه به اینکه د اسپندکه با نتایج این مطالعه و تاثیر کشندگی عصاره الکلی  بودند

ز عصاره گنداوش بیشتر بوده ا اسپندبیشتر بوده می توان گفت که تاثیر کشندگی عصاره الکلی گیاه  اسپندکشندگی با گیاه 

 آنها گزارش کردند که عصاره آبی پرداختند، اسپندنیري و همکاران  به بررسی عصاره آبی  در ادامه مطالعه  .(15)است 

 بر گرممیلی 11 ها را است و در حضورها و کیستداراي فعالیت ضدآمیبی وابسته به دوز و زمان روي تروفوزوئیت  اسپند

ها زنده بود ازکیست % 21/12ها و از تروفوزوئیت %22/35ساعت،  25پس از  در محیط کشت اسپندعصاره آبی  لیترمیلی

با نتایج این مطالعه کامال هم خوانی داشت همچنین الزم به ذکر در این مطالعه فعالیت ضد آمیبی عصاره  که. (19, 15)

که نیري و  مقایسه با مطالعه يو در وابسته به زمان و دوز بود و با افزایش دوز و زمان اثر عصاره بیشتر می شد  اسپندالکلی 

با وجود نتایج به دست آمده می توان گفت که هم خوانی داشت. انجام داده بودند  اسپندهمکاران بر روي عصاره ي 

و گیاه داراي دارد همچنین این دکو هستان  اسپندگیاه  شتر از عصارهگیاه لعل کوهستان اثر آمیب کشی بی عصاره الکلی

 اثر هم افزایی بر روي یکدیگر بودند. 
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 نتیجه گیري

خوبی بر روي  ندگیتاثیر کش اسپندگیاه  گیاه لعل کوهستان و  بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که

  آمیب آکانتامبا دارند و اگر با هم استفاده شوند اثر کشندگی یکدیر را افزایش می دهند. 

 تشکر و قدردانی

بدین وسیله از همکاران عزیز در دانشگاه علوم پزشکی جهرم و معاونت پژوهشی جهت حمایت مادي و معنوي از این 

 طرح تقدیر و تشکر به عمل می آید. 

 قیمالحظات اخال

 تأیید کرد. ( IR.JUMS.REC.1398.029 دانشگاه علوم پزشکی جهرم با شماره) ق الاین مطالعه را کمیته اخ

 حامی مالی

 .پشــتیبانی کــرد دانشگاه علوم پزشکی جهرمایــن پــروژه را 

 تعارض منافع

 گونه تعارضی در منافع اعالم نکردند. نویسندگان مقاله هیچ
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