بررسي اثر بخشي اسانس ساتوريا خوزستانيكا بر ليشمانيا ماژور در شرايط
آزمايشگاهي()in vitro
مهدی آسمار ،1صيام آسيابي ،2روح اله فتاحي ،*3ليال مديری ،4مهين فرهمند ،1خسرو عيسي زاده،3
4

شهريار ياوری

(تاریخ دریافت  19/3/4 :؛ تاریخ پذیرش) 19/4/2 :

چكيده
اين مطالعه به منظور تعيين اثربخشي عصاره گياهي « ساتوريا خوزستانيكا» بر روی « ليشمانيا ماژور» در شرايط
آزمايشگاهي انجام شد .در مطالعه حاضر گونه استاندارد ليشمانيا ماژور  MRHO/IR/75/ERکه قبال در موسسه
تحقيقاتي پاستور در محيط  NNNکشت داده شده بود استفاده شد .اين انگل از محيط  NNNبه محيط RPMI
 1640منتقل شد و وقتي که به رشد لگاريتمي رسيد تعداد مشخصي از انگل به پليت های کشت منتقل شدند .ميزان
اثر بخشي غلظت های  522 ،252و  1222ميكروگرم از عصاره گياهي ساتوريا خوزستانيكا بر روی پرومستيگوت های
ليشمانيا ماژور در  24و  22ساعت مورد بررسي و با گلوکانتيم مقايسه شدند .ميزان اثربخشي غلظت های ،322 ،252
 422 ،352و  452ميكروگرم به ميكروليتر از عصاره گياهي ساتوريا خوزستانيكا برای به دست آوردن حداقل اثر بخشي
اين عصاره مورد آزمايش قرار گرفتند .اثر بخشي عصاره ساتوريا خوزستانيكا و گلوکانتيم بر پرومستيگوت های
ليشمانيا ماژور در مقايسه با کنترل بعد از  22ساعت بررسي شدند ،ميزان کاهش پرومستيگوت ها در محيط های اثر
ساتوريا خوزستانيكا با غلظت های  522 ،252و 1222ميكروگرم به ميلي ليتر به ترتيب  22/11 ،55/14و  22/11درصد و
در گلوکانتيم  24/55 ،11/21و  33/33درصد بود .حداقل غلظت موثر عصاره ساتوريا خوزستانيكا  252ميكروگرم به
ميلي ليتر بود .عصاره گياهي ساتوريا خوزستانيكا اثر قابل توجه بر روی ليشمانيا ماژور در مقايسه با داروی گلوکانتيم
داشت.

کلمات کليدی :ليشمانيا ماژور ،گلوکانتيم ،عصاره گياهي ساتوريا خوزستانيكا.

. 9موسسه تحقیقاتی انستیتوپاستور تهران
. 2دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد واحد الهیجان
. 3دانش آموخته کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه تهران
. 4عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد الهیجان
* .مسئول مکاتبات؛ پست الکترونیکیfatahy@ut.ac.ir:

دوفصلنامه علمي-تخصصي" هيستوبيولوژی دامپزشكي"/سال دوم/شماره/3پاييز وزمستان 1313

مقدمه:

مواد و روش ها:

لیشمانیوز بیماری است که به وسیله انگل تك
یاخته ای داخل سلولی لیشمانیا ایجاد می شود
( .)93مخازن این بیماری جوندگان ،سگ ها و
دیگر حیوانات وحشی می باشد .بیماری به وسیله
ی پشه های جنس لوتزمیا و فلبوتوموس منتقل
می شود .طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت 88
کشور تحت تاثیر بیماری لیشمانیوز هستند و
حدود  353میلیون نفر در معرض ابتال هستند.
حدود  92میلیون نفر در جهان مبتال به لیشمانیوز
می باشند و سالیانه  2-9میلیون مورد جدید
آلودگی به لیشمانیا مشاهده می شود .بیماری
لیشمانیوز  3شکل بالینی دارد -9 :لیشمانیوز
احشایی (کاالآزار)  -2لیشمانیوز جلدی -3
لیشمانیوز جلدی مخاطی (.)6
تعداد داروهای موثر در دسترس برای این
بیماری بسیار محدود اند که شامل ترکیبات
آنتیموان پنج ظرفیتی ،پنتامیدین ،آمفوتریپسین
 ،Bپارامومایسین می باشند( .)1ترکیبات آنتی
موان پنج ظرفیتی هنوز هم داروی انتخابی اول در
درمان این بیماری محسوب می شوند .از انجایی که
تزریق روزانه ترکیبات آنتی موان پر زحمت ،گران و
دارای اثرات سمی است ،ارزیابی راه های دیگر از
جمله درمان های موضعی مورد توجه قرار گرفته
است .در سال های اخیر مشخص شده است که
ترکیبات برگرفته از طبیعت تا حد زیادی می تواند
خاصیت ضد لیشمانیایی داشته باشد .دارو های
گیاهی موضعی به لحاظ منشاء طبیعی آن ها در
صورت اثر بخشی مناسب می توانند جانشین خوبی
برای داروهای شیمیایی تزریقی باشند ( .)5در این
مطالعه فعالیت ضد لیشمانیایی عصاره گیاه ساتوریا
خوزستانیکا بر روی پرومستیگوت های لیشمانیا
ماژور در مقایسه با گلوکانتیم بررسی شده است.

جمع آوری و عصاره گيری گياه ساتوريا
خوزستانيكا : SatureJa Khuzestanika
اسانس از پودر خشك شده سربرگهای گیاه مذکور
به روش تقطیر با آب مقطر در دستگاه کلونجر
ساخت ایران به مدت  5ساعت گرفته شد در این
روش مواد گیاهی و آب با هم در یك ظرف مخلوط
شده و جوشیدند.آ ب و اسانس با هم تبخیر شدند و
مخلوط بخار از میان یك لوله رابط به درون خنك
کننده وارد شدند و به دلیل اختالف وزن مخصوص
آب و اسانس  ،اسانس حاصله که روغنی و نارنجی
رنگ بود جدا گردید و سپس توسط سولفات سدیم
ذرات آب معلق در آن گرفته و در دمای  4درجه
سانتیگراد نگهداری شد .الزم به ذکر است از هر
 933گرم پودر گیاه  3/1سی سی اسانس به دست
آمد .با استفاده از  ، DMSO%1  PBSرقت های
مختلف اسانس تهیه شد.

کشت انگل:
در این مطالعه از سویه استاندارد major
 )MRHO/IR/75/ER( Leishmaniaموجود
در موسسه تحقیقاتی انستیتوپاستور تهران استفاده
شد .پرومستیگوت های انگل در محیط
 RPMI160حاوی 93درصد سرم جنینی گاو در
دمای  26درجه سانتیگراد کشت و نگه داری شدند
سپس پرومستیگوت هایی که در محیط کشت به
فاز ثابت رشد رسیدند با استفاده از الم
هموسیتومتر در زیر میکروسکوپ شمارش و به
تعداد  5×935/mlتعدیل گردید .رقتهای -253
 533-453-433-353-333و 9333میکروگرم بر
میلی لیتر از عصاره گیاهی به محیط های کشت
حاوی انگل اضافه گردید و در  24،48و 22ساعت
بعد تعداد پرومستیگوت های زنده در هر رقت مورد
بررسی قرار گرفت .در این مطالعه از کنترل
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در جدول شماره 9و 2میزان اثر رقت های مختلف
گیاه ساتوریا خوزستانیکا و گلوکانتیم بر تعداد
پرومستیگوت های لیشمانیا ماژور آورده شده است.
غلظت  333میکروگرم بر میلی لیتر و باالتر عصاره
روغنی ساتوریا خوزستانیکا کامال بر پرومستیگوت
انگل موثر بوده و رابطه ی معنی داری از لحاظ
آماری بین میزان اثر عصاره گیاهی در مقایسه با
گلوکانتیم مشاهده شد (.)P< 0.05

منفی(محیط حاوی انگل و فاقد عصاره گیاهی) و
کنترل مثبت (محیط های حاوی انگل که به آن ها
گلوکانتیم بارقتهای مشابه عصاره گیاهی اضافه شد)
استفاده گردید.
تجزيه و تحليل آماری:
داداه های به دست آمده با نرم افزار spss
ورژن  96و با آزمون  tبا دقت 15درصد مورد
تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتايج:

جدول : 1اثر اسانس روغني ساتورياخوزستانيكا بر روی ميانگين تعداد پروماستيگوتهای ليشمانياماژور در زمانها و
غلظت های مختلف در مقايسه با شاهد دارويي گلوکانتيم (کنترل مثبت) و شاهد تيمار نشده (کنترل منفي)
تیمارها
زمان بر حسب
ساعت

شاهد تیمار نشده
(کنترل)

غلظت های مختلف از گلوکانتیم و اسانس روغنی بر حسب میکرو گرم در میلی
لیتر ()µg/ml
غلظت 253

غلظت 9333

غلظت 533

گلوکانتیم

اسانس
روغنی

گلوکانتیم

 3ساعت

933333

933333

933333

933333

933333

 24ساعت

983333

963333

83333

953333

3

923333

 22ساعت

263333

923333

43333

953333

3

933333

3

91.21

56.94

24.56

22.91

33.33

22.91

درصد کاهش انگل ها نسبت به کنترل

اسانس
روغنی

اسانس
روغنی

گلوکانتیم
933333

933333
3

جدول : 2اثر اسانس روغني ساتوريا خوزستانيكا بر روی ميانگين تعداد پروماستيگوتهای ليشمانياماژور در زمانها و
غلظت های مختلف در مقايسه با شاهد تيمار نشده (کنترل)
تیمارها
زمان بر حسب
ساعت

شاهد تیمار نشده
(کنترل)

غلظت های مختلف از اسانس روغنی بر حسب میکروگرم در میلی لیتر
()µg/ml
253

333

353

433

453

 3ساعت

933333

933333

933333

933333

933333

933333

 24ساعت

983333

83333

3

3

3

3

 22ساعت

263333

43333

3

3

3

3

56.94

22.91

22.91

22.91

22.91

درصد کاهش انگل ها نسبت به کنترل
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بحث و نتيجه گيری:
داروهای انتخابی برای درمان لیشمانیوز جلدی
و احشایی ترکیبات پنج ظرفیتی استیبوگلوکونات
سدیم (پنتوستام) و مگلومین آنتیموان (گلوکانتیم)
می باشد ( .)99این داروها حدود  53سال است که
برای درمان بیماری لیشمانیوز استفاده می شوند .از
مشکالت این داروها دوره درمانی طوالنی و احتمال
ایجاد مسمومیت می باشد ( .)94استفاده از گیاهان
دارویی در درمان بیماری های انگلی به زمان های
باستان برمی گردد که از به عنوان داروی ضد
ماالریا استفاده شده است (.)93
در ایران مطالعات مختلفی در زمینه گیاهان دارویی
و اثرات آنها بر روی برخی تك یاخته ها صورت
گرفته است مانند اثرات ضد ماالریایی و ضد
تریکومونایی گیاه درمنه کوهی و همچنین گیاه
مورد و آویشن شیرازی بر تریکوموناس واژینالیس
( .)4مطالعات زیادی در مورد اثرات گیاه های
مختلف بر انگل لیشمانیا در محیط  invitroو
 invivoصورت گرفته که با نتایج مختلفی همراه
بوده است .در مطالعه یوسفی و همکاران در سال
 2331تاثیر کشندگی گیاهان پکانوم هارماال و
آلکانا تینکتورا را بر لیشمانیا ماژور در شرایط
 invitroانجام دادند و دریافتند که هردو عصاره
دارای اثر مهاری بر پرومستیگوت ها هستند)95(.

اسدی و همکاران در سال  2393اثرات ضد
لیشمانیایی دو گیاه Stachys lavandulifolia
و  Mespilus germanicaبررسی کردند و به
نتایج قابل توجهی دست یافتند (.)3
گیاه ساتوریا خوزستانیکا خواص دارویی زیادی دارد
و در مطالعات مختلف اثرات درمانی این گیاه
بررسی شده است .این گیاه دارای خاصیت آنتی
ویروسی ( )9ضد تك یاخته ای ( )92آنتی
اکسیدانت ( )8و ضد اسهال ( )2می باشد.
همچنین خاصیت ضد باکتریایی ساتوریا
خوزستانیکا در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس و
فعالیت ضد قارچی در برابر کاندیدیا البیکنس و
کریپتوکوکوس نئوفورمنس نشان داده شده است
(.)2، 96
در مطالعه حاضر رابطه معنی داری بین میزان اثر
عصاره روغنی گیاه ساتوریا خوزستانیکا بر روی
پرومستیگوت های لیشمانیا ماژور در مقایسه با
گلوکانتیم مشاهده شد .این عصاره روغنی در
غلظت  333میکروگرم و باالتر همه ی
پرومستیگوت ها را در محیط کشت از بین برد.
باتوجه به نتایج این مطالعه میزان تاثیر عصاره
روغنی این گیاه در شرایط  invivoپیشنهاد می
شود تا در صورت اثر بخشی مناسب به عنوان یکی
از روش های موثر درمانی مورد استفاده قرار گیرد.
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