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Abstract 

Objective 

Leishmaniasis is one of the most prevalent parasitic unicellular diseases worldwide, which is 

common between human and animal. At present, antiviral compounds such as glucantime and 

amphotericin B are used to treat cutaneous leishmaniasis. In many cases, herbal remedies do not 

have any side effects and are both affordable and inexpensive. Therefore, finding a herbal 

medicine to treat leishmaniasis is one of the global goals. The aim of this study was to evaluate 

the anti-leishmanial activity of alcoholic extract of leaves of bay laurel (Laurus nobilis) on 

promastigote stage of Leishmania major by in vitro colorimetric method. 

Materials and methods 

Different concentrations of leaf extract of bay laurel were studied against L. major promastigotes 

compared to amphotericin B. L. major promastigotes were cultured in RPMI-1640 medium 

supplemented with 10 Percent FBS. Optical absorption (OD) was measured by ELISA method to 

determine 50 Percent inhibitory concentration (IC50) of drugs. Promastigotes were added to the 

96-well plate and incubated for 72 h with different concentrations of bay laurel leaf extract and 

amphotericin B (800, 600, 400, 200, 50, 25 and 10 μg ml-1). Flow cytometry was used to evaluate 
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apoptosis. All concentrations were incubated in MTT assay for 3 min and flow cytometric for 2 

h. Statistical data were analyzed by Duncan, ANOVA and SAS software at P≤0.05. 

Results 

Maximum amount of apoptesis (97.35 Percent) in amphotericin B treatments as positive control 

was related to treatment 800 μg ml-1 concentration.  In leaf extract treatments of bay laurel, 

greatest amount of apoptosis (63.04 Percent) was related to treatment of 800 μg ml-1 

concentration. CC50 of amphotericin B and leaf extract of bay laurel treatments was obtained in 

129.6 and 200.5 μg ml-1 concentrations, respectively. Inhibitory concentration (IC50) of 

amphotericin B and leaf extract of bay laurel treatments was 18.5 and 589.5 μg ml-1 on L. major 

promastigotes. 

Conclusions 

The results were shown increased dose-dependent apoptosis based on flow cytometric.  The 

results of this study showed that proximity of L. major promastigotes and amphotericin B 

concentration treatments leads to apoptosis-like cell death, which increases with increasing drug 

concentration. According to the IC50 results of leaf extract of bay laurel and high its apoptetic 

efficiency, further studies are needed to evaluate its effective combinants of leaf extract on 

Leishmania parasite and also, to design clinical setting for this herbal drug. 
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  چکیده

 توسط که گرددمی محسوب دام و انسان بین مشترک بیماری یک جهان، در گسترده انگلی هایبیماری از یکی لیشمانیوز، هدف:

شمانیا جنس از اییاخته تک س یاهیگ داروهای .شودمی ایجاد لی ضه از موارد فاقد هر یاریدر ب سترس و  یو از طرف گونه عار در د

 منظوربه مطالعه این .اسننت جهانی اهداف از یکی یشننمانیوزدرمان ل یبرا یاهیگ یدارو یککردن  یدارو پ ین. از اباشننندمیارزان 

شمانیایی ضد فعالیت ارزیابی ستیگوت بو، روی مرحلهبرگ دارویی گیاه هایبرگ الکلی عصاره لی شمانیا پروما  رنگ روش با ماژور لی

 .شد انجام آزمایشگاهی شرایط در سنجی

و خوانش با االیزا و برای تعیین اثر آنتی  MTTهای ماکروفاژ از روش برای تعیین سنننمیت عصننناره بر سنننلو  :هاروشمواد و 

شد. میزان  ستفاده  سایتومتری ا سی آپوپتوز با فلو صاره از روش برر ستیگوتی ع ست  50ICو  50CC پروما از طریق نتایج این دو ت
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سین به عنوان  ست از آمفوتری شدند و در هر دو ت سبه  شد. برای این منظور، محا ستفاده  ستکنتر  مثبت ا ها به همراه یگوتپروما

شدند و سپس  انکوبه ساعت 72 مدت به و اضافه خانه 96 پلیت روی بر B یسینو آمفوتر برگ بو برگمختلف عصاره  یهاغلظت

ساس آزمون صورت پذیرفت.ارزیابی ها برا ستفاده با آماری هایداده های فوق  در  SASنرم افزار  و ANOVAدانکن،  روش از ا

 شدند. یزآنال P≤0/05 تما سطح اح

بو صنناره برگعو  B 35/97 نیسننیدر آمفوتر بیترتبهکه  لیترگرم بر میلیمیکرو 800بیشننترین مادار آپوپتوز مربوب به تیمار :نتایج

صد 04/63 شد  یغلظتبود.  در بو گبر یبراو  B 6/129 نیسیآمفوتر یبرا(، 50CC) کندیم یریسلولها جلوگ %50از دارو که از ر

 5/589و  5/18 نیانگیم طوربه بیترتبهبو و برگ نیسننیآمفوتردر  گوتیپروماسننت 50IC زانیم بود. تریلیلیم بر کروگرمیم  5/200

 .باشدیم تریلیلیمبر  کروگرمیم

 یکدیگرها با ز غلظتا یکرده و در بعض یریجلوگها یگوتغلظت از رشد پروماست یشافزابو با برگ یاهبرگ گ عصاره گیری:نتیجه

سینآمفوتر یو با دارو شتند.  داریمعنیتفاوت  B ی ساس بردا سایتومتری، نتایج ا ستهو آپوپتوزیس افزایش فلو ا ب. شددیده دوز به اب

ش بو،برگ گیاه 50IC یجتوجه به نتا شان داد. لذا مطالعات ب ییباال یاثر بخ شترین شمانیا انگل یرو آن بر ریتاث یابیارز یبرا ی در  لی

  مطلوب است. یاربس ینیبال یطشرا

 .ماژور لیشمانیاسنجی،  رنگ ، روشبوبرگ، Bآپوپتوزیس، آمفوتریسین : هاکلیدواژه

 پژوهشی.: نوع مقاله
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 مقدمه

تحت عنوان انجام و استفاده  یوتکنولوژی. از بیدحاصل گرد یو تکنولوژ یولوژیب یقاز تلف یوتکنولوژیب ،1970طو  دهه  در

 ینهدر زم لوژییوتکنودسننتاورد ب ینبتوان گفت که مهمتر ید. شنناشننودیم یاد یزبشننر ن یجهت بهبود زندگ یولوژیکیب یندهایاز فرا

صل گرد یسالمت ست. یدهحا سا   طوریبها سن تول 500از  یش، ب2004که تا  وارد بازار  یوتکنولوژیب یقطر شده از یددارو و اک
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شخ 600حدود  یزو ن یدهگرد سیلهبه یپروتکل ژن درمان 130و حدود  یوتکنولوژیکیب یصت صویب 1VSPو  Sharifi and) شد ت

Kazemipour 2009.) میالد از قبل قرن 27 از بیش هاچینی و هامصننری. دارد طوالنی ایسنناباه دارویی گیاهان از اسننتفاده 

 و سینا ابن چون دانشمندانی همت به میالدی، دهم تا هشتم قرن در درمانی گیاه. اندکرده استفاده دارویی از گیاهان مسیح حضرت

 جوامع در استفاده مورد جدید داروهای   چهارمسه ،2014 سا  تا 1981 سا  از .(Omidbeygi 2011)داشت  زیادی رونق رازی،

 مربوب اقالم شیمیایی ساخت کنندمی تالش جهان داروسازی صنایع و دهدمی تشکیل گیاهی و طبیعی منشا با داروهایی را انسانی

 .(Newman and Cragg 2016)گردد  متکی گیاهی و طبیعی منابع به و منسنننو  تدریج به نیز داروها بایه چهارمیک به

شننود می ایجاد لیشننمانیا جنس از اییاخته تک توسننط که گرددمی محسننوب دام و انسننان بین مشننترک بیماری یک لیشننمانیوز

(Markell et al. 2006) .و  یپانوز)تر او  بیماری سه جزء که شودمی محسوب دنیا انگلی مهم هایبیماری از یکی بیماری این

 ;Desjeux 2001) اسننت شننده بندیطباه دنیا گرمسننیری هایبیماری تحایاات مرکز( یشننمانیوزتب دانگ، ل یاایی،آفر یازیسم

Fard et al. 2003; Desjeux 2004) .بهداشت جهانی سازمان گزارش طبق (WHO) در حا  حاظر بیش از یک بیلیون نفر ،

ساله بیش از یک میلیون نفر به گونه های زندگی میدر مناطق اندمیک این بیماری در معرض خطر ابتال به این بیماری  کنند و هر 

 از ظرفیتی پنج آنتیموان ترکیبات هابیماری این درمان در او  خط داروهای. (WHO 2021) شننوندمختلف ایشننمانیوز مبتال می

 2007Minodier and Parola; ) باشننندمی)پنتوسننتام(  3اسننتیبوگلوکانات -سنندیم و( یم)گلوکانت 2آنتیمونات مگلومین جمله،

Croft et al. 2006)،  اند همواره مورد اسننتفاده قرار گرفته یانتخاب یعنوان داروسننا  قبل تاکنون به 60که از(Croft et al. 

 ارزان و دسننترس در طرفی از و هسننتند عارضننه گونه هر فاقد موارد از بسننیاری در گیاهی داروهای که این به توجه با. (2006

 .Lamidi et al) دهدمی قرار تاکید مورد منظور بدین را منطاه هر بومی گیاهان از اسننتفاده ضننرورت موضننو  این باشننند،می

 ;Williams et al. 2003) شوندیمحسوب م یشمانیاییضد ل یباتاز ترک یعنوان منبع غنبه یعی،محصوالت طب ی. برخ(2005

Bouvier et al. 1987  .) پس هاپروماستیگوت تکثیر سرعت که داد نشان اسطوخودوس گیاه لیشمانیایی ضد اثر مطالعه نتایج 

 بیشننتر و درصنند 10 هایغلظت در(. P<0/05) یافت کاهش شنناهد گروه به نسننبت توجهی قابل میزانبه گیاه اسننانس افزودن از

شندگی سطوخودوس، اثرک سانس گیاه ا شاهده نیز ا  مذکور هایگروه در ایزنده انگل هیچ ساعت 72زمان  در که طوریبه شد، م

 لیشمانیابر رشد  یدرمنه و تشنه دار یاهدو گ آبی یهاعصاره یرتاث یگری(. در مطالعه دBonyadian et al. 2015) نشد مشاهده

ست ماژور درمنه،  درصد 25و  20 یهاغلظت محتوی RPMI–1640کشت  یطدر مح ماژور یشمانیال هاییگوتنشان داد که پروما

گردید  انگل مرگ باعث سننوم روز در درصنند و 25 غلظت در داریتشنننه که حالی در. رفتند بین از کامل طوربه او در همان روز 

(Dalimi et al. 2013.) در موش  ماژور یشمانیالاز  یزرشک بر زخم ناش یعصاره الکل تاثیرBALB/C  نشان داد که در غلظت

                                                      
1. An international science publisher  
2. Meglumine Antimonate 

3. Sodium Stibogluconate 
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سننر موش  5گروه در  ینبهبود کامل زخم در ا که طوریبهقطر زخم کاهش داشننت،  یانگیندوره درمان م یانپس از پادرصنند  20

(، P<0/001) داشنننت افزایش هاموش وزن میانگین زخم، قطر کاهش با همزمان(. P<0/001) ید( مشننناهده گرددرصننند 7/27)

 شنند مشنناهده لیشننمن جسننم کامل محو موش سننر 12 در که طوریبه داشننت، درصنند کاهش 80 میزانبه انگلی بار همچنین

(P<0/001( )Kazemi et al. 2007 .)هایموش در ماژور لیشنننمانیا از ناشنننی جلدی لیشنننمانیوز زخم بهبودی بر بابونه تاثیر 

BALB/C  بهبود گلوکانتیم کننده دریافت گروه درصد 80 و بابونه جوشانده کننده دریافت گروه درصد 3/58 در زخم داد که نشان 

صل زخم بهبودی شاهد درگروه اما یافت، شد حا سی با ایدر مطالعه(. Dashtpeyma et al. 2015) ن صاره اثر برر  گیاه الکلی ع

شی پوستی لیشمانیوز روی بر( Rumex) ترشک شمانیا از نا که پنج هفته پس از  شدمشاهده  BALB/C  یهادر موش ماژور لی

شته و بهبود لیتر،یلیدر م گرمیلیم 9ها در غلظت قطر زخم یانگینانگل، م یقتزر شاهده  ینها هم در اکامل زخم کاهش دا گروه م

سهگروه در ماا یندر ا یبار انگل ینشد. همچن ≥P) دارییطور معنهب یتمگلوکان کنندهیافتبا گروه در ی شان کاهش (0/05  داد ن

(Noorsabaghi et al. 2016 .)روزو یت یدروکسیه کهشد  مشاهده تونیز درخت یهاعصاره ییایشمانیل ضد تیفعال یبررس با 

ست فاز ایستایی و فاز رشد تصاعدی هیبر عل ییایشمانیل ضد اثر نیشتریب  ± 8/4 بی) به ترت را دارد ماژور ایشمانیل یها گوتیپروما

 پتوسیاکال یو متانول یآب یهاعصاره ییایشمانیضد ل ری(. تاثKyriazis et al. 2013( )گرمیلیبر م کروگرمیم 105 ± 13و  1/50

س شرا ماژور ایشمانیل هیبر عل سیکامالدولن شان داد  in vitro طیدر  صاره متانول ن صاره آب تر ازبه یکه ع اگر چه تفاوت  .بود یع

 یبررس با گرید مطالعه در(. Nosratabadi et al. 2015اثرتر بودند ) کنتر  کم یبا دارو سهیها در ماانداشتند. عصاره یداریمعن

 اگر افتندیدر (In vitro) یتنبرون صورت به یسنج رنگ روش با مورد و اسپند ،یرازیش شنیآو یهاعصاره ییایشمانیل ضد اثرات

صاره نیا با سهیماا در کیتارامت تار یدارو چه شان یشتریب ریتاث هاع صاره نیا همه اما داد ن ست فرم بر هاع  ایشمانیل گوتیپروما

 هایبرگ عصاره ییایشمانیل ضد اثر یبررس منظوربه قیتحا نیا (.Barati et al. 2009) دادند نشان یامالحظه قابل ریتاث ماژور

 .شد انجام یسنج رنگ روش از استفاده با ماژور ایشمانیل یرو ،بوبرگ اهیگ

 

 هامواد و روش

پس از شستشو در  یبرگ یهانمونه. شد یآورجمع کرمان شهرستان اطراف از بوبرگ اهیگ هایبرگ :یالکل عصاره هیته

 دستگاه سوکسله لهیوسهدرصد ب 96از پودر حاصله با استفاده از حال  اتانو   شدند، ابیسپس آسو اتاق خشک،  یو دما هیسا طیشرا

Fine Tech  )ساخت کره جنوبی(یروتار دستگاه توسطها عصاره. شدند استخراج یاهیگ یها، عصارهEyel 4   )ساخت ژاپن(

 ری شدند.نگهدا خچا ی یدما در سپس و خشک یآرام به ناریالم هود ریزدر  و ظیتغل ساعت کی مدتبه

سو ایشمانیانگل ل یسازو آماده هیته ستاندارد هیماژور  ست یحاوکرایوتیوب  :ا ستاندارد  هیسو یهاگوتیپروما ا

 اهیدق 2خارج و حدود  گرادیدرجه سانت -80 زریاز فر تهران پاستور تویانستگرفته شده از  (MRHO/IR/75/ER) ماژور ایشمانیل
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هود به  ریو در ز لیاستر طیذوب شده در شرا یهاگوتی. پروماستندقرار داده شد گرادیدرجه سانت 37 ی( درماربن)در حمام آب گرم 

شت جد طیمح سکوپیم ریدر ز ای از آنهانمونهدر حرکات انگل و . دندیکامل منتال گرد RPMI یحاو دیک سی قرار  کرو مورد برر

و  شنندند شیآزما Invert کروسننکوپیم ریها هر روز در زکشننتگرفت که نمونه های دارای حرکات انگل زنده محسننوب شنندند. 

. دیشننده، انجام گرد یهدارمواد نگ یاحتمال یایمنظور حذف بااپاسنناژ به کی ،وجود نداشننت یاسنناعت انگل زنده 72چنانچه تا 

 هر و شدند انکوبه روز 3 مدتبه گرادیسانت درجه 26 در مارهایت و ماژور ایشمانیل استاندارد هیسو یهاگوتیپروماست یاوح یهالوله

شد انگل و  کریش اهیدق 20-45مدت به انگل یحاو طیمح روز سکوپیبا مسپس میزان ر س Invert کرو  باالم روز هرشد.  یبرر

 بلو پانیتر رنگ از الندا 100 با و برداشنننت انگل یحاو طیمح از الندا 100 که بیترت نیا به د؛یگرد شنننمارش انگل تعداد نئوبار

 فرمو  از استفاده با و شدپرداخته ییتا شانزده یهاخانه از یکی در آن شمارش به نئوبار الم با و شدبرداشته قطره کی ،شد مخلوب

 :شد محاسبه تریل یلیم هر در انگل یبیتار تعداد ریز

 104×  ییتاشانزده یهارقت در تعداد انگل شمارش شده در خانه بی= عکس ضرتریلیلیم هر در انگل تعداد

استفاده  Mabtagآپوپتوز  صیتشخ تیها، ازکسلو  سیآپوپتوز زانیم یکم نییتع جهت سنجش میزان آپوپتوزیس:

با استفاده از  و شدند یزیآمرنگ هاانگل و هاسلو  ،PI ,Annexin V- FITC فاکتور دو یلهیوسبه تیکو طبق دستورالعمل  شد

 یحاو که تست یهانمونه ل،یاستر یهاوبیکروتیم در ابتدا سنجش نیا انجام یبرا .شدند زیآنال Sysmexی تومتریفلوسادستگاه 

 به بیترتبه دارو مخلتف یهاغلظت از تریکرولیم 100 زانیم ،بودند واکنش کل حجم از یس یس کی در انگل ونیلیم کی حدود

 به بوبرگ و B نیسیآمفوتر تریلیلیم کروگرمیم 800 و 600، 400، 200 ،50، 25، 10 یهاغلظت. شد اضافه هاوبیکروتیم

ها فاط و به آن شدند عنوان شاهد مثبت در نظر گرفتهبه هاوبیکروتیاز م تا دو. وده شدافز خود مخصوص لیاستر یهاوبیکروتیم

 کیبه FBS  درصد 10همراه به  RPMI- 1640کشت  طیو سپس حجم کل واکنش با استفاده از محشد همان تعداد انگل اضافه 

 یساعت نگهدار 72مدت و به شدندمنتال  گرادیدرجه سانت 24 ± 2به انکوباتور  هاوبیکروتیم یتمام سپس. ده شدرسان یس یس

 ییمحلو  رو ،وژیفیو بعد از سانتر شدند وژیفیسانتر اهیدق 10 مدتبهو  rpm 14000 دور با هاوبیکروتیم زمان نیا یط از پس .شدند

 مرتبه سه که یرسوب به سپس. داده شد شستشو مرتبه سه PBS 2محلو   لهیبه وس هاوبیکرتیهمه م یو رسوب تحتانشد ختهیر دور

 مدتهو ب شدو مخلوب ضافه ا PI, Annexin V تیمخصوص ک یبادیآنت و buffer binding محلو  ه بود،شد داده شستشو

 در یتومتریبا استفاده از دستگاه فلوسا ونیانکوباس از پس. شد ینگهدار گرادیدرجه سانت 26 یو با دما کیتار یدر محل اهیدق 20

و  زیآنال Flomaxافزار دست آمده با استفاده از نرمهب یهاداده تینها در. شدند قرائت نانومتر 630 انتشار و 570 تهییج موج طو 

 .شد محاسبه هادرصد آپوپتوز مربوب به هر کدام از داروها و غلظت

                                                      
1.  phosphate buffered saline 
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سمیت دارو:سنجش  ش J774-A.1ی ماکروفاژها میزان  ست هیتهی مو ستور تویشده از ان شت رانیا پا   در محیط ک

RPMI1640 ( شدند شرو  آزما بود درصد 98از  شیزنده ب یهاسلو  درصدکشت و تکثیر   یبرا  بود(. شیکه قابل قبو  جهت 

که  J774-A.1 یماکروفاژ موش یهااز سلو  تریکرولیم 90 یاخانه 96 تیپل یهاچاهک از کی هر در ،دارو تیسم زانیم سنجش

مختلف داروها  یهاغلظت بیترتبهو  تاییهای سننهتکرار صننورتبهها از آن کیو به هر  شنند ختهیهزار سننلو  اسننت ر 10 یحاو

ضافه تریکرولیم 10 زانیمبه( بوو برگ Bنیسیآمفوتر) شت طیمح دارو، یجا به تیپل او  یخانه سه در. شد ا ضافه ک  عنوانبه و ا

ستفاده کنتر  صد  5 و گرادیسانت درجه 37 در انکوباتور درون هاتیپل سپس. شدند ا . شدندساعت انکوبه  72 مدتبه  2COدر

 MTT (5 رنگ تریکرولیم 10 مادار( لیاسننتر طیشننرا) شننعله کنار در و هود ریز در و شنندند خارج انکوباتور از را هاتیپل سننپس

شده( که قبال تریلیلیمم بر گریلیم شدافز هاچاهکاز  کی به هر ،شدمی ینگهدار گرادیسانتدرجه  4 خچا یو در  بودتهیه   و وده 

و  شدندبازگردانده انکوباتور درون ساعت 4 مدتبه هاتیپل سپس ند.گردندکامل مخلوب  طوربهتا  شدند رکیش هیثان 30 مدتبه

و در طو   دریر زایو بالفاصننله با دسننتگاه اال شنندها افزودهبه آن DMSO تریکرولیم 100زمان  نیا یو پس از ط شنندند ینگهدار

 .شدندرا قرائت  هاآن یجذب نور زانینانومتر م 570موج 

 

 نتایج و بحث

 شدند سیآپوپتوز ای یسلول شده یزیربرنامه مرگ دچار هاگوتیپروماست انگل، و دارو مجاورت اثر بر که داد نشان یبررس نیا

 تریلیلیدر م کروگرمیم 800تا  10غلظت  از ،یافت شیافزا ییدارو یهاغلظت افزایش با یسلول شده یزیربرنامه مرگ درصد که

 و بود  داریمعن (P<0/05) درصد 5در سطح احتما   مارهایو اختالف ت بود شیرو به افزا سیآپوپتوز زانیم Bآمفوتریپسین 

 کنتر  ماریت آپوپتوز زانیم (.1و  2نداشتند )شکل  (P<0/05)درصد  5دار آماری در سطح احتما  اختالف معنی 50و  25 یهاغلظت

و  شدبیشترین میزان آپوپتوز را سبب  تریلیلیدر م کروگرمیم 400، و 600، 800ی هاغلظتدر  Bبود. آمفوتریپسین  درصد 7 بایتار

 تریلیلیم در کروگرمیم  800 تا 10 یغلظت (. تیمارهای 1و  2)شکل  گرفتندقرار  C، و A ،Bهای در کالس بیترتبهاین تیمارها 

 سیآپوپتوزدر میزان  (P<0/05)درصد  5ا  دار آماری در سطح احتمبو سبب اختالف معنیعصاره الکلی برگ گیاه برگ

در  کروگرمیم 400و  600، 800های غلظتبو در های برگ(. عصاره الکلی برگ3و  4شدند )شکل  لیشمانیا ماژورهای پروماستیگوت

قرار گرفتند  Mو  H ،Jهای بو را داشتند و در کالسهای مختلف عصاره برگی برگبیشترین میزان آپوپتوز در بین غلظت تریلیلیم

 (.3و  4)شکل 
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و  B نیسیمختلف آمفوتر یهاغلظت اثر بر ماژور ایشمانیل گوتیپروماست آپوپتوز یتومتریفلوسا جینتا. 1 شکل

 کنترل

Figure 1. The flow cytometric results of treated apoptetic promastigote cells of Leishmania 

major by different concentration of amphotericin B and control 

 

 B نیسیمختلف آمفوتر یهاغلظتبر اثر  ماژور ایشمانیل گوتیپروماستآپوپتوز  یتومتریفلوسا نمودار . 2شکل 

 کنترلو 

Figure 2. Diagram of flow cytometric results of treated apoptetic promastigote cells of 

Leishmania major by different concentration of amphotericin B and control 
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سا جینتا . 3 شکل ستآپوپتوز  یتومتریفلو صاره الکل یهاغلظتبر اثر  ماژور ایشمانیل گوتیپروما  یمختلف ع

 کنترلو  بوبرگ هایبرگ

Figure 3. The flow cytometric results of treated apoptetic promastigote cells of Leishmania 

major by different concentration of alcoholic extract of leaves of bay laurel (Laurus nobilis) 

and control 

 

 در :داروها یتیسیتوتوکسیو اثر سا تیسم یبررس منظوربهبا هم  سهیدر مقا مارهایت یستیتوتوکسیس

 هاسلو  درصد 50از دارو که از رشد  یصورت بودند که غلظت نیبه ا جیاستفاده شد و نتا MTTی مطالعه، از روش رنگ سنج نیا

ندیم یریجلوگ  زانیم نیهمچن بود.لیتر میکروگرم بر میلی 5/200بو برگ ی، برا6/129برابر  B نیسنننیآمفوتر یبرا، (50CC) ک

50IC نیسیآمفوتر یبرا شود،یها ماز انگل درصد 50رفتن  نیاز دارو که باعث از ب یزانیم یعنی گوتیپروماست B بیترتبه بوبرگ و 

و  7برابر با  بیترتبو بهو برگ Bبرای آمفوتریسننین  SIشنناخص بین المللی اسننت.  لیترمیکروگرم بر میلی 5/589 و 5/18برابر با 

ست )جدو   34/0 سا جینتا (.1ا ضر مطالعه در شده انجام یتومتریفلو شان حا  زانیم شیافزا داروها، غلظت شیافزا با که دهدیم ن

شدیم مالحظه قابل سیآپوپتوز زانیم  باالتر یهاغلظت در و افتدیم اتفاق سیآپوپتوز  رفته کارهب شتریدوز ب لیدلهب. که احتماال با

ضد انگل باتیترکاز  صاره درموجود  یموثر  شدیم ع صاره هایغلظت ریتاث .با  ثرا یدارا مثبت کنتر  با سهیماا در بوبرگبرگ  ع

 (.درصد 95) باشندیم داریمعن
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سا . نمودار4شکل  ستآپوپتوز  یتومتریفلو صاره مختلف یهاغلظتبر اثر  ماژور ایشمانیل گوتیپروما  یالکل ع

شان و کنترل. عالمت بار روی هر  بوبرگ هایبرگ ستادارد داده ها از میانگین را ن ستون، میزان یک انحراف ا

 دهدمی

Figure 4. Diagram of flow cytometric results of treated apoptetic promastigote cells of 

Leishmania major by different concentration of leaves of bay laurel (Laurus nobilis) and 

control. Bar signs on columns show ±1 standard deviation  

 

صاره نیبا ا سهیدر ماا B نیسیآمفوتر یچه دارو اگر شان داد یشتریب ریتاث ع صاره، ن ست بوبرگ اما ع  گوتیبر فرم پروما

شان داد. یاقابل مالحظه ریتاث ماژرو ایشمانیل صاره ن ست B نیسیآمفوتر یو دارو بوهای برگبرگ  ع شد پروما  یهاگوتیهر دو ر

 نیانگیم طوربه بیتتربه گوتیدر پروماستبو و برگ نیسیآمفوتر 50IC زانیممهارکردند.  یشگاهیآزما طیرا در شرا ماژور ایشمانیل

شدیم تریلیلیمبر  کروگرمیم 5/589و  5/18 سفات سیآپوپتوز زانی. مبا ضور ف سلول نیسر لیدی)ح شا  سطح غ  800( در غلظت یبر 

 جینتا طبق. باشنندیدرصنند م 04/63 بوصنناره برگعو  35/97( Bنیسننیکنتر  )آمفوتر یدر داور بیترتبه تریلیلیمبر  کروگرمیم

 گرید به نسنننبت ییباال یفنول باتیترک یدارا حانیر و بوبرگ اهیگ یآب عصننناره آزمون، مورد اهیگ یآب عصننناره 9 یرو بر یایتحا

 اهیگی دانیاکس یو قدرت آنت یفنول باتیترک زانیم نیب یتوان گفت که ارتباب مثبتیم. اندبوده شیآزما مورد اهانیگ یآب یهاعصاره

 Salmanian)د دار یشتریب یدانیاکس یآنت تیعصاره خاص ،باشد شتریفنو  ب زانیکه هر چادر م دهدیم نشان جیوجود دارد. نتا

et al. 2013). 
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صاره برگ و B نیسیآمفوتر SIشاخص  و 50IC ، 50CC زانیم. 1 جدول سلولهای گیاه برگع های بو روی 

  ماژور ایشمانیل گوتیوماسترپ

Table 1. Amount of IC50, CC50, and SI index of amphotericin B and leaves extract of bay 

laurel (Laurus nobilis) on promastigote cells of Leishmania major 

SIC 
𝑪𝑪𝟓𝟎𝒃 

 

𝐈𝐂𝟓𝟎𝐚 

اریانحراف مع ± نیانگیم  

Average ± Standard deviation 

Compound 

 

7.00 129.6 0/22   ± 18.5 
 B نیسیآمفوتر

amphotericin B 

0.34 200.5 14.84   ± 589.5 
بوبرگ  

Laurus nobilis 

a= شودیم ماژور ایشمانیل یهاگوتیپروماست از درصد 50 رفتن نیاز دارو که باعث از ب یغلظت ،b= یریها جلوگسلو  درصد 50 از دارو که از رشد یغلظت 

 (50IC/50CC) گوتیپروماست یانتخاب شاخص =Cو  کندیم

 

 18±0) یکل ایشننیاشننر یهایبر باکتر یادیز ییایبو اثر ضنند باکتربرگ برگ یداد که عصنناره آب نشننان ای دیگرمطالعه

ستاف( و متریلیم  ادیز ییایو ضد باکتر یدانیاکس یآنت تینشان دهنده خاص جینتا نی( داشت. امتریلیم 18±0) کوکوس اورئوس لویا

ست. مبرگ عصاره برگ شان که شد برآورد تریلیلیممیکروگرم بر  813/2 بوبرگ برگ یعصاره آب 50IC زانیبو ا ص دهنده ن  تیخا

س یآنت شد یم آن یباال یدانیاک شان دادندکه  یادر مطالعه (.Azimzade et al. 2017) با صارهن بو در برگ برگ اهیگ یالکل ع

 (Keskin et al. 2010).ت داشنن کنزیآلب دایکاند و ییایباکتر یهاپاتوژن بر یامالحظه قابل یمهاراثر  یشننگاهیآزما طیشننرا

سانس  یگرید قیتحا شان داد ا ص بوبرگ اهیگن سانس با سهیماا در یشتریب یکروبیم ضد تیخا  یگونه باکتر 8 هیعل مُورد اهیگ ا

بر  یکروبیضنند م تیبو خاصننبرگ اهیکه عصنناره برگ گ ه شنندداد نشنناندیگر  یامطالعه در .(Cherrat et al. 2014) دارد

قطر هاله عدم  زانیغلظت عصاره برم شیداشت و با افزا یاکلیشیاشرو  توژنزیمونوس ایستریل، اورئوس لوکوکوسیاستاف یهایباکتر

 بر بوبرگ اهیگ برگ عصننارهنشنند.  لیتشننک یاهاله و نداشننت یریتاث جرینا لوسیآسننپرژ قارچ بر که یحال. در دیرشنند افزوده گرد

 دیاسنن و( 16:0C) کیتیپالم دیاسنن(، 18:3C) کینولنیل دی. اسننداشننت هایمنف گرم به نسننبت یشننتریب ریتاث مثبت گرم یهایباکتر

س ک،یتولئیپالم شک یدهایا صاره برگ گ لیچرب عمده ت ساختار ع  توکوفرو  بتا و گاما ها،توکوفرو  نیب دربو بودند. برگ اهیدهنده 

صد دارا 39/57 با صد 82/13 کوفرو و آلفا تو ریمااد نیشتریب یدر صد 31/7 توکوفرو  دلتا و در سا اجزا ریسا در  شده ییشنا

سترو  نی. در ببودند عصاره یتوکوفرول س زانیم نیها، باالترا سترو یبه بتا  شت و پس از آن بتول 17/75با  ستوا صد تعلق دا  ن،یدر

 یبو بودند که از نظر ماداربرگ اهیشده در عصاره برگ گ ییشناسا یاسترول باتیترک ریاسترو  و کلسترو  سا گمایکامپسترو ، س



 1400و همکاران،  نیک آیین

87 

Agricultural Biotechnology Journal;      Print ISSN: 2228-6705,      Electronic ISSN: 2228-6500 

 یدانیاکس یآنت باتیترک زانیم عصاره، ختلفم یهاغلظت شیافزا با. باشندیدرصد م 54/0و  31/2، 12/9، 47/19برابر با  بیترتهب

 غلظتدر گرم عصنناره در  کیگال دیاسنن گرمیلیم 12/76تا  ppm 200 غلظت در عصنناره گرم در کیدگالیاسنن گرم یلیم 71/34 از

ppm 1600 33/16 مادار با شاهدعصاره نسبت به نمونه  یهادر تمام غلظت شیافزا نیو ا افتی شیبو افزابرگ اهیعصاره برگ گ 

آزمایشی حاصل از  جینتا(. Pedramnia et al. 2018) (p<0/05) بود داریمعندرصد  95 احتما  سطحدر  ،یفنل یپل باتیترک

  (.Sharafati et al. 2009 chaleshtor) ارتباب وجود دارد اهانیگ یکروبیبا اثر ضد م یفنول باتیترک نیبود که ب نیا انگریب

صاره شده باتیو ترک یاهیگ یهاع شتق   .Mishra et al) کنندیرا فراهم م دیجد ییاز عوامل دارو یها احتماال منبع غنآن یم

2009; Bouvier et al. 1987.) که اسننت هاآن یزیگر آب تیخاصنن با مرتبط یاهیگ یهاعصنناره مهم یهایژگیو از یکی 

 یباعث پاره شده غشا سلول هاآن یتوکندریها و میباکتر یغشا سلول یدیپیل هیال یرو وندیسازد تا با پیرا قادر م یاهیگ یهاعصاره

 از(. Pedramnia et al. 2018) گرددیم یباکتر مرگ تینها در و سلو  از خارج به یباکتر مهم یهاونی و هالکو و خروج مو

ستفاده تیاهم گرید طرف ست نیا در اهانیگ از ا صل موثره مواد با همراه که ا  شتریب در که دارد وجود هاآن در زین یگرید مواد یا

 Poursafavi et) دنکنیم یریر ناخواسته آن جلوگآثاو  تیاز موارد از سم یاریدر بس یکرده و حت دیرا تشد اهیگ یاثر درمان موارد

al. 2018.) و یتوپالسمیس غشا به بیآس و یسلول وارهید بیتخر ،یاهیگ یهاعصاره یکروبیضد م تیفعال یعمده و اصل سمیمکان 

شا یهانیپروتئ س ،ییغ سمیس ونیکوآگوال سط یباکتر سلو  مرگ جهینت در و یسلول درون ایمحتو شتو ن 3توپال  باتیترک تو

 (.Salmanian et al. 2013است ) شده انیب یفنول

بو،  و انطباق آن با رگب گیاهعصاره برگی  50IC یجنتاو  باال یاثر بخش الخصوصتحایق حاضر، علینتایج با توجه به: گیرینتیجه

مطالعات گردد، دند. پیشنهاد میبو که در باال آورده شالمللی در مورد اثرات آنتی پاتوژنی عصاره برگ گیاه برگمطالعات گسترده بین

شتریب شمانیا ماژور انجام پذیرد. همچنین  ی سازی ترکیبات موثره در درمان لی  انگل یرو آن بر یرتاث یابیرزا یبرابرای تعیین و جدا

  .ای صورت پذیردینی آزمایشات گستردهبال یطدر شرا لیشمانیا

سگزاری ش: سپا شگاه  یاز معاونت محترم پژوه شهرمزگان و دان شگاه علوم پز شمانیوز دان به خاطر  کی کرمانمرکز تحایاات لی

  .شودیم یپژوهش حاضر سپاسگزار یدر اجرا یهمکارو  یمعنو یتحما

 

 منابع

 .20-348، (یرضو ) جلد او (. شرکت به نشر )انتشارات آستان قدس ییدارو یاهانگ یو فرآور ید. تول(1390) رگی یدبیام

 یطماژور در شرا یشمانیال یهاسطوخودوس عل یاهاسانس گ یشمانیاییاثر ضد ل (.1394و دیگران ) ح  یزیعز؛ حی حجاز ؛م یادیانبن

 .93-101، 17 کرد شهر پزشکی علوم دانشگاه مجله. یشگاهیآزما

                                                      
3. Cytoplasm coagulation  



   (1400 بهار، 1، شماره 13مجله بیوتکنولوژی کشاورزی )دوره   

88 

Agricultural Biotechnology Journal;      Print ISSN: 2228-6705,      Electronic ISSN: 2228-6500 

 

 رنگ روش با مورد و اسپند شیرازی، آویشن هایعصاره لیشمانیایی ضد اثرات بررسی (.1388) ف فرشریفی ؛ی یفیشر ؛م یبرات

 .32-41: (1) 17 کرمان پزشکی علوم دانشگاه مجله. تنیبرون صورت به سنجی

 روی بر بوبرگ گیاه برگ عصاره ضدمیکروبی اثرات و شیمیایی ترکیبات بررسی (.1397م ) شاهی نعمت س؛ مرتضوی ؛ا نیاپدرام 

 .217 – 226، 15غذایی  صنایع و علوم. میکروبی مختلف هایسویه

 لیشمانیا هایآماستیگوت بر زیتون برگ الکلی هیدرو و آبی عصاره اثر .(1397ف و دیگران )  شیراندیخ یی ج؛طبا دیس  ز؛ صفویپور 

 علوم دانشگاه پزشکی دانشکده پژوهشی علمی فصلنامه(. In Vitro)شرایط در گلوکانتیم به مااوم و حساس تروپیکای

 .46-51 ، 42بهشتی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی

 هایموش در ماژور لیشمانیا از ناشی جلدی لیشمانیوز زخم بهبودی بر بابوبه اثر (.1394  و دیگران ) منظوری مشفع   ؛   ؛ پیمادشت 

 .127-13 ،20 یاسوج پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله دانش، ارمغان سی، بالب

 Artemisia sieberi Besser Scrophularia یاهدو گ یعصاره آب یرتاث ی.  بررس(1392) فر ر یناصر؛  م؛ اربابی   یمیدل

striata Boiss  یطماژور در شرا یشمانیابر رشد ل In vitro .معطر و دارویی گیاهان تحایاات پژوهشی -علمی فصلنامه 

 .237-246 ،  29 ایران

بی واسیدهای فنولی، فعالیت ضدرادیکالی و ضدمیکر(. 1392 م ) ماستری فراهانی سلمانیان ش؛ صادقی ماهونک  ؛ خمیری م؛

 .145 – 154، 8 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. عصاره متانولی برگهای اوجی

بررسی اثر ضد میکروبی و تعیین میزان ترکیبات (. 1388) اشرفی ک ؛شرافتی چالشتری  ف؛ فتی چالشتری شرا؛ شتری رشرافتی چال

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (. Scrophularia striataفنولی، فالونوئیدی و فالونولی عصاره اتانولی گل میمونی )

11 ،37 – 32. 

 .20 – 301کرمان،  باهنر شهید دانشگاه. مبانی و اصو : یوتکنولوژی. ب(1388)   پوریکاظم ؛ر غیرچی س یفیشر

 یلوکوکوسدر برابر استاف بوبرگ یاهگ یآب یعصاره  یاییو ضد باکتر یدانیاکس یخواص آنت (.1396) م فاضل ؛م یجهاد ؛زاده ب یمعظ

 .65-74،  7 غذایی مواد بهداشت. یشیاکوالیاورئوس و اشر

مجله .  BALB/cماژور در موش  یشمانیااز ل یزرشک بر زخم ناش یعصاره الکل یرتاث (.1386) ح یارهوش ؛ص   یطاالر ؛ای کاظم

 .35-42 ، 5 یبهداشت یااتتحا یتودانشکده بهداشت و انست

 ناشی پوستی لیشمانیوز روی بر( Rumex) ترشک گیاه الکلی عصاره اثر بررسی. (1395) ن لوجال  ؛م زادهعابدین ؛ف صباغینور 

 .28-35، 23رازی پزشکی علوم مجله. BALB/c یها( در موشLeishmania major) ماژور لیشمانیا از
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