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بررسی اثر ضد ليشمانيايي عصاره متانلی گياهان ( Ferula szowitziana,

 )Ferula rigidulaبومي آذربايجان شرقی بر روي پروماستیگوت

انگل ليشمانيا اينفانتوم

6
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دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تبريز ،تبريز ،ايران
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 -6دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد مرند ،گروه علوم آزمایشگاهی ،مرند  ،ایران

تاریخ دریافت 41 :اردیبهشت 2931

تاریخ پذیرش 29 :آبان 2931

چکیده
لیشمانیا اینفانتوم مسئول ایجاد لیشمانیازیس احشایی میباشد ،این بیماری مشكل بهداشتي بيش از  88كشور جهان میباشد .داروهایي که

براي درمان ليشمانيازیس استفاده میشود ،یا دارای عوارض جانبي نامطلوب می باشند و يا اینکه مؤثر نيستند .بنابراین با توجه به شیوع این

بیماری در اغلب مناطق جهان ،تولید دارویی موثر ،بی خطر و ارزان قیمت احساس می گردد .گونههای مختلف گیاه کما خاصیت آنتی

باکتریال ،ضدقارچ وضدلیشمانیایی دارند .اما تاکنون مطالعه ای در مورد تاثیرعصارههای گیاهان کمای خویی و کمای دشتی ( Ferula

 rigidulaو  )F. szowitsianaروی پروماستیگوت انگل لیشمانیا اینفانتوم صورت نگرفته است .دو گونه گیاه فروال بومیاستان آذربایجان
شرقی جمع آوری و عصارههای دی کلرومتانی و متانولی آنها تهیه گردید .پروماستيگوت هاي ليشمانيا اینفانتوم در محيط كشت -1640

تهای لیشمانیا اینفانتوم با الم نئوبار
RPMIدر شرایط  In vitroكشت داده شدند و تأثير عصارههاي ذکر شده روی رشد و بقای پروماستیگو 

تهای لیشمانیا اینفانتوم را وابسته به دوز مهار
تهای مختلف ،رشد پروماستیگو 
اندازه گیری شد .عصاره متانولی هر دو گونه گیاه فروال در غلظ 
کرد .براساس نتایج حاصل از این مطالعه ،گونههای  F. rigidulalو  F. szowitsianaبومی کشور نشان داد که گیاهان مناسبی برای

بررسی خاصیت ضدلیشمانیایی در شرایط آزمایشگاهی هستند .لذا بررسي بیشتر و شناسایی ترکیبات موثر موجود در عصاره متانولی دو گونه

بررسی شده الزم میباشد.

کلمات کلیدي :گیاه کما ،لیشمانیا اینفانتوم ،پروماستیگوت
٭ نویسنده مسئول :اسماعیل فالح

آدرس :مرکز تحقیقات بیماريهاي عفونی و گرمسیري تبریز و گروه انگل شناسي و قارچ شناسي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تبريز ،تبريز،

ايران .تلفن:

پست الکترونیکFallahe@tbzmed.ac.ir :
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مقدمه

اخ يور رب ري قطانم ناهايگ م تروص ناهج فلتخ

لیشمانیوز احشایی توسط گونههای مختلفی از جمله

گرفته است ( 34 ، 31 ،23 ،2و  .) 40گونهههها اي مختلف

یشود .سازمان بهداشت جه ينا
لیشمانیا اینفانتوم ایجاد م 

كما ( )Ferulaاز جمله گياهان توصيه شده به اين منظ رو

لیشمانیوز را جزو شش بيماري مهم من و يريسمرگ قطا

هس نت ددد د که هه خاص تی    

نيمه ند يريسمرگ  ي داد رارق ا ه ا  تس (((((((((( ( .)93ليش زوينام   

متعلق به خانواده چتریان بوده و دارای بیش از 031گونه

یباشد که بروز سالیانه آن به  00 5ه  دروم راز د لاس ر    
م 

میییباشددد (  .) 32ايننن گونهههها ا عم تد ا ا در آس ،هنايم ياي   

یرسد ( .)93لیشمانیا یکی از پاتوژن های مهم و متعلق
م 

یباشد .جوندگان ،سگها و
به گروه تاژکداران خونی م 
در برخی مناطق اس ناس ب ان اونع هب  ن زخم  ننننن نننننن بیم یرا

نها ا (  26 ، 19 ، 18و  ،)27تر يك بات ت
ت
 24و  ) 38و كوماري 

یگیرد ( 22 ،11 ، 10 ،9 ،8 ،6و  .) 30درمان لیش زوینام
م 

گ درگو ييي ي ( 1و  ) 16و كوم يرا ننن ن گل كي وز دي ه  ا ((( ()20

مشکل بوده و داروها يي که براي درمان ليشمانيوز بک را

تو
یباشد .در تحقيقات انجام گرفته بررر روي تر يك بات ت
م 

میروند ،داروهاي محدودي همچون آنتيموانهاي پ جن
داروه يارب فرصم دروم يا

مواد بيولوژ كي

  

دارنددد

( 28 ،4و  .)33با توجه تالكشم و يراميب تيمها هب       

(  ،) 21ضدويروس (  ،) 41ضدما كي وباكتريوم ( ،)3القاءءء
كننده وپآ  پت وووو وز س ول للله اا اي س ناطر ييي

مالنوم  ا (( (،)5

مهارکنندهی ماتریکس متالوپروتئيناز و پيشگيري كننده

كنترل و گسترش گزارش مواقم تا تت تتتها اي داروئ ييي به

از سرطان و همچن نی ضدس  كلا

ترکیبات آنتیموانی در نقاط مختلف دنی جو مدع و ا ود    
واکسن ،فقر و ناتواني بيماران در اكثر مناطق آندم كي

به دست آمده از ايننن گياهاننن ،اث ار ت ت
ت

مختلف از جمله مهاررر تش يك للل رنگدانهههها اي م كي روبي

        ليش ينام اا ا ق ار ر   

یگيرند ،ولي هردو اين داروها حالت توكس كي
م 

داشته و  30گونه اين جنس از ايران گزارش شده استتت
بیولوژیکی فعال مثل مشتقات سزكوئيترپنها ا ( ،71 ، 15

س لوتزومیا ا و فلبوتوموسسس ص ترو
خ کا یییها ایی از جنس س

نامرد   

ن وج دو
شوروي سابق ،ايران ،افغانس سستان ،تر يك ههه و چين ن
(  .) 25این جنس به عنوان یک منب تابیکرت زا بوخ ع    

محس بو    م یی یش وو وند .انتق لیسو هب یرامیب لا ه شپ ه           

ظرفيت ييي  ،آمفوتريس ني     Bو پنتام مود يرس رد نيدي

آنت چراقدض و لایرتکاب ی          

س ک ما ا
وضدلیشمانیایی آن به اثب سا هدیسر تا تتت تتتت .جنس س

احشائي از مشكالت بهداشتي ب زا شي  88كش ناهج رو   

زا

      

      

((  ) 19شناس يا ييي شدهه

است (  .) 27براساس تحقیقات ص تفرگ ترو ههههه خاص تی

و

آنت ضو چراقدض و لایرتکاب ی دددددددد دلیش اینام یییی ترکیبا تت ت

  

مطالعه یی در مورد تاثیرعصارههای گیاهان F.rigidula

عدم پاسخ به درمان در بيماراني كه همزمان به سوريو    
ایدز نيز مبتال هستند ،نياز به شيوهها اي درم ،بسانم ينا

بیولوژیک موجود در این گیاه به اثبات رسیده است ،اما

کم خطرو ارزان قيمت احساس میییشوددد (  34و  .) 40از

و  F.szowitzianaروی پروماس لگنا توگیت      لیش اینام   

موجود ،دانشمندان را بر آن داشته تا ضمن مطالعه يور 

بررس ريثات ي ا ض ت دددددد ددلیش ينام اا اي دو گونه هامك زا  اي     

طرف س ي ّمّمّمّمّم ّمّميت و ع هوراد يبناج ضراو ا ييايميش ي         

اینفانتوم صورت نگرفته سا  تت تتت .ل رضاح شهوژپ رد اذ    

درمانهاي متنوع شيميا يي به داروهاي گياهي ن هجوت زي   

آذربايجان ( F.rigidulaو  )F.szowitsianaمورد توجه

نمايند که با توجه به تا يك د فراوان مكاتب مختل بط ف   
مكمل و بويژه طب سنتی بر اس يئوراد ناهايگ زا هدافت    

در درمان ليشمانيا ،بررسيهاي بس يلاس رد يعماج راي ان    

قرار گرفت.

بررسی اثر ضد ليشمانيا يي عصاره متانلی گياهان92 ...

مواد و روشها
در بررسی حاضر ،ريشههاي دو گونه  F. rigidulaو
 F. szowitsianaدر مرداد ( 1388انتهاي فصل رويشي)
از اراضي اطراف منطقهخواجه تبريز جمعآوري گرديد.

به ص کیلپ یرت ترو ی  ت ((( (((( )Triplicateاض ش هفا دد ددد ،به
نحوی که ه رد  رر ررر چاهک

5

 5× 10پروماس ارق توگیت ر   

گرفت .سپس از عصارههای مختلف و داروی کنترل به
ته اااا ای (  2 ،1 ،0/5 ،0/523 ،0/ 25و 3
ترتی ظلغ ب تتتتتتتت 

عصاره گیری
گیاهان مورد نظ کشخ هیاس رد ر

   

و سپس  هقاس  وو ووو

ریشه گیاهان خشک شده پودر ش دند  ..عص اتم هرا نن نننولی
ب  ا ا  هدافتس ا لالح ز

 100میکرولیتر برداشته و به هر چاهک پلیت  96خانهای

یامد رد لوناتم

اب و قاتا شور   

سوکسوله تهیه دیدرگ   ... ..ب ره یازا هب روظنم نید
گرم از گیاه 00 5،سی سی متانول اض و دش هفا

        
   

100

طولخم    

مورد نظر هر چند ساعت یکبار و هر بار به مدت 30 - 15
دقیقه بر روی شیکر قرار داده ش رثوم داوم ات د ه ایگ  ههه هههههههه
بهتر خارج شود و پس از  48ساعت با اس ذغاک زا هدافت   
صافی واتمن دو بار صاف گردید.عصارههای تهیه ش هد
در دمای  05- 40درجه سانتیگراد ب هاگتسد زا هدافتسا ا    
تقطیر در خال خشک شدند.

کشت پروماستیگوتهای لیشمانیا اینفانتوم
در این تحقیق از سویه استاندارد لیش وتنافنیا اینام مم ممم با

ُکُک ُکُک د ( )MCAN/IR/97/LON 49اس دتبا ،دش هدافت ا       
تها در محیط کشت  RPMI 1640ح یوا
پروماستیگو 
 % 10 FBSو  2میلی موالر ال-گلوتامین و جنتامایسین در
دمای  25 - 20درجه سانتیگراد کشت داده شدددو غلظتی

از انگل که به میزان  5× 10 5پروماستیگوت در هر میلی-

یباشد ،تهیه گردید.
لیتر م 
تاثیر غلظتهای مختلف عصارههاای متاننولی

()Ferula szowitsiana and Ferula rigidula

 )mg/mlتهیه شد و به میزان  10میکرولیتر به هر چاهک
ت ت ضا تیکیلپ یر افه .دش      
از پلیت  96خانه به روص  تت تت
گلوکانتیم و آمفوتریسین  Bبه عنوان گروه کنترل مثبت
و  DMSOبه هتفرگ رظن رد یفنم لرتنک ناونع 
پلی تدم هب ت      

.دش    

     

 72س روتابوکنا رد تعا       24درجه   

س اشف و دارگیتنا رر ررر  %5 CO2ق ش هداد رار دد ددد .پ زا س

72

س ویسابوکنا تعا نننن نن بق وگیتسامورپ یا ت تتت تته اا ا ب مال ا   
هموسیتومتر بررسی شد .این آزمایش تا

 3باررر جداگانه

تکرار گردید.

آنالیز دادهها با استفاده از نرم اف از ررر  Excelو آزم نو
 One way ANOVAو  Post hot dunnettتجزیه و
تحلیل شد و  P >0/50معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج
در بررس ریثات ی        عص را ه یلناتم          F. rigidulaو

 F. szowitzianaب لگنا یور ر    لیش وتنافنیا اینام مم ممم در

مقایسه با گروههای کنترل مش صخ

یمامت هک دیدرگ     

غلظ تت ته تم هراصع فلتخم یا ا یلن           F. rigidulaو
 F. szowitzianaرشد و تکثیر پروماس توگیت

لیش اینام

اینفانتوم را به صورت وابسته به ندرک راهم زود  د نیا      ،

ت تت اثیرات از لح  ظا آ وب راد ینعم یرام د ددددددد دددد).(P<0.05
غلظتهای 2و 3میلی گرم در میل یل ی تت تتتر عص لناتم هرا یی ییی
 F. rigidulaو  F. szowitzianaبع زا د     72س تعا   

روی پروماستیگوت لیشمانیا اینفانتوم
از پروماستیگوتهای لیشمانیا اینفانتوم موجود در محیط

انکوباس نوی    

کشت که در فاز ) (Stationary phaseهستند به نازیم    

در  48ساعت بعد از انکوباسیون نیز قابل مشاهده بود که

 100درص وگیتسامورپ دشر د تتتتت ت تتت ته یا    

لها
لیشمانیا اینفانتوم را مهار کردند که کاهش تعداد انگ 
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ای  شهاک ن ا یرامآ ظاحل ز م یییییییییی یباشد    ) .(P<0.05در
غلظت   

 1میل یی ی گ لیم رد مر ی هراصع رتیل  لناتم یییییییییی ییییی

 86 ، F. rigidulaدرصد اثر مهار مشاهده ش نیا هک د    
یدار بود .غلظتتته یا
میزان از لحاظ آماری معن 

افزایش مشاهده گردید که این اف نعم شیاز یی یییدار ب و دو

امفوتریسین  Bنیز  100درصد رشد انگلها را مهار کرد.

 5 0.2و

ی
 573 0.و  5.0میل یی ی گ لیم رد مر ی هراصع رتیل  لناتم یییییییییی ی
 F. rigidulaبه رت  ت بی     

لها   
 F. rigidulaو  )F. szwitsianaدر تع اد د گنا  لللل ل

 36و  54و  58درص دشر د     

میزان ( LD50غلظتي كههه سبب

تشك ههههه شدننن نيم ييي از

تهاي ليشمانيا شود) عصاره مت ود ره یلنا   
پروماستيگو 
گیاه با استفاده از نرمافزار اکسل محاس یدرگ هب دد ددد .ب یار

پروماس توگیت     لیش ینام ا افنیا  ن وت مممممم مم را مها ررر ر کردن ددد د

عص یلناتم هرا     F. rigidulaدوز  0.360میل رد مرگ ی   

(نمودار .)1غلظت های  5 0.2و  573 0.و  5.0میل مرگ ی   

یلیتر (نمودار )1و برای عصاره متانلی F. szwitsiana
میل 

در میلی لیتر عصاره متانلی  F.szwitsianaنیز به ترتیب

 93و  56و  62درصد رشد پروماستیگوت لیشمانیا اینفانتوم

له رد ا
را مهار کردند (نمودار ،)2کاهش تعداد انگل ل

48

ساعت بعد از انکوباسیون نیز قابل مش نیا هک دوب هدها     

یدار بود) .(P<0.05همچنین
کاهش از لحاظ آماری معن 
در گ ور ه هاش  دددددد دد (ب روضح نود

دوز  0.352میل د مرگ ی ر رتیل یلیم 

       به تسد      

آم دد د

(نمودار  .)2جهت مقایسه می ورگ نیگنا هه هههه فلتخم یا   
تح هورگ نینچمه و نامرد ت
تجزیه و تحلیل آم یرا

شه یا   
        Blankاز رو 
 one way Anovaو Post hot

dunnettاستفاده شد ).(P<0.05

ی
هراصع لناتم یییییییییییی یی

نمودار -1فعالیت ضدلیشمانیایی عصاره متانولی  Ferula rigidulaبر حسب میلیگرم بر میلی لیتر

نمودار -2فعالیت ضدلیشمانیایی عصاره متانولی  Ferula szowitsianaبر حسب میلیگرم بر میلی لیتر

بررسی اثر ضد ليشمانيا يي عصاره متانلی گياهان...

بحث و نتیجه گیری
با انجام این مطالعه مش صخ

راصع هکدش ه هه ههههها ای دو

س ش یسررب رابوئن مال اب نویسابوکنا تعا دددددددددددد د ،مطالعه   

حاضر نیز ،نشان داد که گونه اینفانتوم نی نامه ز ن هنوگ د    

گی  ها (()Ferula szowitsiana and Ferula rigidula

ماژور نسبت به ساسح وراد نویسکارف نیا 

محیط کشت موثر بوده که جهت تایید م نیا ندوب رثو    

ضدمیکروبی فروال ،نقش گالبانیک اسید به عن کی ناو   

ب  ر ر وو وی پروماس توگیت    لیش  اینام ا وتنافنی مممم مم در ش طیار   

عصارهها ا انج ناویح رد تاشیامزآ ما ا یهاگشیامزآ ت     
( )In vivoالزم م یییی یباش ک د ه دوجو لیلدب         
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میییباشددد

( .) 19در مطالع هتفرگ تروص تا در ثا دروم  ر تا                
ماده م  رد لاعف و رثو ر هشی      F. szowitsianaبه تابثا    
رس دیه سا  تتتتتت ت (  13 ، 12و  ،) 36همچن رد نی

هعلاطم       

محدودیتهایی در ای نآ ماجنا هعلاطم ن کما ا ریذپ ن      

ایرانشاهی و همکاران گالبانیک اسیددد موج هشیر رد دو   

      

استفاده شد و موثر بودن ان به اثب یسر تا دد ددد (  .) 19م رثو

نشد .مطالعات در مورد تاثیر گیاه فروال بر روی انگ و ل

ج سن   

لیش اینام    به تشگنا و دودحم تروص  رامش    

میباشد ،در بیشتر مطالعاتی که ص تفرگ ترو ههههه استتت از

انواع مختلف گیاهان دیگر و گونههای مختلف لیشمانیا،

مخصوصا لیشمانیا ماژور استفاده شده استتت (31 ، 29 ،2

و  .)35در مطالعه ریا  ا شن ا بیکرت ،ناراکمه و یه ات           
موجود در ریشه گیاه  F. szowitsianaبعد از  48ساعت
انکوباسیون اثر قابل توجهی بر روی رشد پروماستیگوت

انگل لیش وژام اینام رر ررر در دوز  4/9 μg/mlو 5/1 μg/ml
داش تتتت ت ،در ح زود ،رضاح هعلاطم رد هک یلا   

             

 05 ،0/253mg/mlدرص م رثا ده  رب یرا ر دشر یو و   

     

 F. szowitsianaبر علیه پروماستیگوت لیش وژام اینام رر ررر
ب ندو    گالبانی یسا ک دددد د در بررس یی یه اا ای ف زا رکذلا قو

ش ب ا هدو سس سسست.
دالیل انتخاب این گیاهان در ای هوژپ ن شش شش
در مجم شناريا جياتن هب هجوت اب عو ا يه ،ناراكمه و
ف ينچ ،ناراكمه و زازب يلض ن رظن هب 

          

           م یی یرس ك د هه هه

گالبانیک اسید يكي از تر يك بات فعال موجود در عصاره
ريشه هايگ        F. szowitsianaاس و ت

لماع هجيتن رد       

یتواند باشد .با اينحال اثبات
ضدلیشمانيای اين گياه نیز م 

اين امر نياز به مطالعات بيشتري دارد .همچنین در مطالعه

ی می هو
شریعتی ف راکمه و ر ا ض رثا یور ن دددد دددددلیش یاینام ی ی

تکثیر پروماستیگوت لیش فنیا اینام اا ااانتوم را نش هک داد نا   

فلوس روی پروماستیگوت لیش ینام ا ا نش رد هک دنداد نا   

یلد هب ل یفارگوتامورک نتفرگن تروص        

         

باالتر بودن میزان دوز موثر در مطالعه  تبسن رضاح  به    
مطالعه ف قو

عصاره متانولی است .در حالی که در مطالعه اشناریا  هی   
عمل کروماتوگرافی سزکویی ت تروص نیراموک نپر    
گرف رثا و ت         -7پرن یزکول ی ک یرامو نننننن ن 1ب یور ر    

  

غلظتهای  %3تا  %9هیچگونه رشد انگلی مشاهده نش .د
همچن اکمه و رف یتعیرش هعلاطم رد نی ر نا ثا یور ر   

ضدلیشمانیایی میوه فلوس روی پروماس اینامشیل توگیت   
نشان دادند که در غلظت های  %3تا  %9هیچگونه دشر    
انگلی مشاهده نشد.

پروماس گیت وو وت لیش وژام اینام رررر ر ب اا  هدافتس ا رابوئن مال ز       

همانطور که در قسمت نتایج اشاره شد ،هر دو گونههه

صورت نگرفت اما از ترکیب  دوجوم تا د  ر ر هایگ هشی     

0/ 375 mg/mlعص یلوناتم هرا     F. szowitsianaو دوز

بررسی شد ،با اینکه ک رضاح هعلاطم رد  ر یفارگوتامو     
 F.szowitsianaاس دافت هه ه ش و د

زین هجیتن ا سپ ز     

   72

ی داش نت ددد که ود  ززز
بررسي شدههه فعال ض تي دد دددليش یاينام ی ی

0/863mg/mlعص اتم هرا نن نننولی  ،F .rigidulaمه را 05
درصد را باعث شدند .همچنین طب نیب یرامآ زیلانآ ق     
غلظ تتت ته ااا ای مختل راصع ف هههه هه ههه ااا ا و می راهم ناز       
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Abstract: Leishmania infantum is responsible for visceral leishmaniasis regarded as one of the health
problems of over than 88 countries. Drugs used to treat leishmaniasis have undesired side effects or
they are not effective at all. Considering the prevalence of leishmaniasis disease, it is necessary to
produce an effective, safe and inexpensive drug. Different species of ferula have antibacterial,
antifungal and anti-Leishmania features. However, no study has been conducted on the effects of
extracts of plants including Ferula rigidula and Ferula szowitsiana on promastigote of Leishmania
infantum parasite. Two species of Azerbaijan province indigenous ferula were collected and their
chloromethane and methanol extracts were prepared. Promastigotes of Leishmania infantum were
cultivated at RPMI cultivation in vitro environment and the effects of the mentioned extracts on
growth and survival of promastigotes of Leishmania infantum were evaluated using homocytometer
slide under a microscope. Methanol extract of both ferula species with different concentrations were
successful in controlling promastigote dose-dependent growth of Leishmania infantum. All outcomes
resulted from verifying the extracts using homo cytometer slide. According to the results of the study,
Ferula rigidula and Ferula szowitziana indigenous species of Iran demonstrated their appropriateness
to study leishmaniacidal effects in vitro. Therefore, it is required to further study and identify the
effective compounds found in methanol extract of the studied species.
Keywords: Ferula, Leishmania infantum, Promastigote.
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