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 مقاله پژوهشي 

  ايشمانيل يها انگلگوت يپروماست س بريننسيا ساياه کامليعصاره گ ريتأث يبررس
  MTT يروش رنگ سنج نفانتوم بايا ايشمانيل ماژور و 

  
  ٭٤يالبرز اسکندر ،٣تبار يمحمود هاشم ،٢خادم وطنشهرام  ،١نيد سودابه اهللا

  
  30/08/1393تاریخ پذیرش  20/06/1393تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

از  ياريدرمان بس يبرا ياهان بوميو از گ کنند يمرا فراهم  ييبات داروياز ترک يمنبع غن ها آنبات مشتق شده از يو ترک ياهيگ يها عصاره :هدف و نهيزم شيپ
ن يکنتـرل مگلـوم   يسـه بـا دارو  يسـبز در مقا  ياه چـا يـ عصاره گ ييايشمانياثرات ضد ل يابين مطالعه ارزيانجام ا. هدف از شود يماستفاده  يعفون يها يماريب

  .هست MTT يبا استفاده از روش رنگ سنج )®ميمونات (گلوکانتيآنت
در  هسـت  کيـ وتيب يآنتـ و  FCS درصد ۱۰ يحاو RPMI-1640ط کشت يدر محنفانتوم يا ايشمانيا ماژور و ليشمانيانگل ل يها پروماستيگوت: ها روشمواد و 

بـا   ،ايشـمان ين دو گونه انگـل ل يا يها پروماستيگوت يم بر رويسه با گلوکانتيسبز در مقا يمختلف عصاره چا يها غلظت ريتأثکشت داده شد و  C۱±۲۴° يدما
 جينانومتر قرائت شد و سپس نتا ۵۷۰ موج طولدر  دريزا رياالدستگاه  لهيوس به يزان جذب نوريقرار گرفت. م يموردبررس MTT ياستفاده از روش رنگ سنج

  .ان شده استيب IC50 صورت به
 زانيم که يطور بهآمد  به دست g/ml µ ۱۲ نفانتومياا يشمانيل يو برا g/ml µ ۱۹ماژور ا يشمانيل يون، برايساعت انکوباس ۷۲ بعد ازعصاره  IC50زان ي: مجينتا

IC50 م برابريکنترل گلوکانت يدارو μg/ml ۸/۲۱ و μg/ml ۱۶/۱۰ هستنفانتوم يا ايشمانيا ماژور و ليشمانيل يب برايبه ترت. 

ضـد   يدارو عنوان بهل استفاده از آن يپتانس ين دارايو بنابرا باشد يمم يمعادل گلوکانت باًيتقرانگل  گونه نيا ين عصاره بر رويا ي: اثربخشيريگ جهينتبحث و 
  .شود يماحساس  In vivoو  يوانيح يها مدلا در يشمانيانگل ل ين عصاره بر رويا يابيجهت ارز يشتريب يها شيآزمااما ضرورت انجام  باشد يم ييايشمانيل

  MTT يس، روش رنگ سنجيننسيا ساينفانتوم، کامليا ايشمانيا ماژور، ليشماني: ليديکلمات کل
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  مقدمه
که توسط شود  ميگفته  ها يماريباز  يفيوز به طيشمانيل
ا يشمانياز جنس ل داران ونتوپالست ياز راسته ک هايي ياخته تک

به سه فرم  يعفون يمارين بيا ينيو تظاهرات بال شود يمجاد يا
 هاي يبررس. شود يمده يد ييو احشا يمخاط -  ي، جلديجلد

ون نفر در سراسر يليم ۱۲که  دهد يمک نشان يولوژيدمياپ
ون نفر در معرض يليم ۳۵۰و رند يدرگ يمارين بيجهان با ا
ون مورد يليم ۲انه يهستند و سال يمارين بيبه ا يخطر ابتال

 يوز جلديشمانيموارد ل درصد۹۰ش از يب .شود يمد اضافه يجد

ران، يافغانستان، الجزيره، عربستان سعودي، اکشور  ۱۰در 
رخ سوريه، بوليوي، برزيل، كلمبيا، نيكاراگوئه و پرو 

 ياز کشورها ييوز احشايشمانيموارد ل درصد ۹۰.دهد يم
 ۹۰است.  شدهل، هند، نپال و سودان گزارش يبنگالدش، برز

مربوط  يمخاط - يوز جلديشمانيموارد گزارش شده ل درصد
  .)۱است (ل و پرو ي، برزيويبول يکشورهابه 

 يزبان و انگل بستگيم يبه فاکتورها يدرمان يکردهايرو
وز، يشمانيدر درمان ل مورداستفادهخط اول  ي. داروهادارد

 م) يموان (مثل گلوکانتيآنت يتيظرف ۵بات يترک ازجمله
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 و همکاران دين سودابه اهللا  ... بررسي تأثير عصاره گياه کامليا سايننسيس بر پروماستيگوت
 

٨٩٤  

ماران به يب يت برايمثل سم يکه عوارض جانب باشند يم
خط  يداروها جاد شده است.يهمراه دارد و مقاومت انگل به دارو ا

د يجد يو دارو Bن يسيآمفوتر ازجملهوز يشمانيدوم در درمان ل
 يينه بااليکه به علت در دسترس نبودن و هز باشند يمن يلتفوسيم

 صرفه به مقرون، شود يمن داروها متحمل يه ايته يمار برايکه ب
 يد و مناسب برايجد يا توسعه داروهاين به کشف يستند. بنابراين

حداقل  يدارا که ينحو به باشد يماز مبرم ين يمارين بيدرمان ا
 نهيهز کمو  ياز راه خوراک استفاده قابلعوارض، در دسترس بودن، 

 يسازمان بهداشت جهان يها گزارش). بر اساس ۲،۳باشند (
)WHO ،(خود  يها يماريبدرمان  يا برايمردم دن درصد ۸۰ باًيتقر

شد  يا زهيانگن امر ي) ا۴ل دارند (يتما يسنت يبه استفاده از داروها
از  يکيد شوند. يوز کانديشمانيدرمان ل يهم برا ياهيبات گيتا ترک

سبز) است که خواص  يس (چايننسيا ساياهان، کاملين گيا
. در دهند يمبه آن نسبت  يک متعدديولوژيک و بيفارماکولوژ

اه ين گيا ي، اثربخشيدانياکس يآنتمطالعات متعدد به علت خواص 
). اثرات ۸-۵ان شده است (ينسون و سرطان بيمر، پارکيدر آلزا

ک يفنل يبات پليحضور ترک ليس را به دليننسيا سايسودمند کامل
به  توان يمبات ين ترکيا ازجملهکه  دانند يمموجود در آن 

ن يکاتش گالو يو اپ )ECن (يکاتش ي)، اپECGن گاالت (يکاتش ياپ
قات مختلف انجام ي). در تحق۵،۷) اشاره کرد (EGCGگاالت (

، عامل ضدسرطان يقو دانتياکس يآنتک ي عنوان به EGCGشده، 
  .)۹،۱۰شده است ( يمعرف يوعامل ضد انگل

مطالعات  يبرا ۱۹۸۳ن بار در سال ياول MTTروش 
ار يک بسيک روش فتومتري MTTک به کار برده شد.يمنولوژيا

واکنش  يق است. سوبسترايار دقين حال بسيساده و در ع
توسط  MTTن واکنش يوم است. در ايمحلول تترازول يها نمک

ل يبه فورمازان تبدنات ردوکتاز شکسته شده و يم سوکسيآنز
ش با تعداد يآزما يدشده در طيزان رنگ فورمازان توليلذا م شود يم

م دارد. يک فعال هستند رابطه مستقيکه از نظر متابول ييها سلول
در  يستيرمحلول بوده و بايل شده در آب غينمک فورمازان تشک

) به حالت محلول DMSO( ديسولفوکسال يمت يک حالل مثل دي
  .)۱۱د (يدر آ

از  يمنبع غن ها آنبات مشتق شده از يو ترک ياهيگ يها عصاره
ک از يآندم يو در کشورها کنند يمرا فراهم  ييبات دارويترک

. شود يماستفاده  ها عفونتاز  ياريجهت درمان بس ياهان بوميک
 يها غلظت ييايشمانين اثر ضد ليين مطالعه، تعيهدف از انجام ا
ا يشمانيل يها انگلگوت يسبز بر پروماست ياه چايمختلف عصاره گ

و با استفاده از  يشگاهيط آزماينفانتوم در شرايا ايشمانيماژور و ل
کنترل  يبا با دارو ها آنسه يو مقا MTT يروش رنگ سنج

 .باشد يمم يگلوکانت

  ها روشمواد و 
  :سيننسيا ساياه کامليه و استخراج عصاره گيته

از شهر  )Camellia sinensisسبز ( ياه چايتازه گ يها برگ 
اتاق  يدر دما ها برگن يه شده است. ايراز استان فارس تهيش

ون با اتانول در يساعت با روش پرکوالس ۴۸خشک شده و به مدت 
با استفاده از  ييع روي، سپس مااند شده يرياتاق عصاره گ يدما
ر يتبخ لهيوس بهلتر شده سپس اتانول يف يکرونيم ۴۵/۰ يها يصاف
 Rotary evaporator, 4003, Heidolph(د چرخان کنن

Schwabach, Germanyکمتر از  ي) در دما°C۵۰ ر شد و يتبخ
پودر  صورت بهد تا زمان استفاده ياب گرديعصاره خشک شده آس

 DMSO 1%با  PBSن پودر در يشد. در زمان استفاده ا ينگهدار
) و جهت ۱۲شد (حل ) Sigmaشده از شرکت  يداريخر(

 ،۶، ۳ يها رقتلتر شد و سپس ين عصاره في، اياز آلودگ يريجلوگ
به  يحجم - يتر وزنيل يليکروگرم بر ميم ۱۹۲و  ۹۶، ۴۸ ،۲۴ ،۱۲

  ه شد.يته RPMIط کشت يکمک مح
  :ميکنترل گلوکانت يه دارويته

م يگلوکانت يمونات با نام تجارت ين آنتيمگلوم ياز دارو
)Glucantime® (ن دارو يکنترل استفاده شده است. ا عنوان به
 ينگه دار C °۴ ين دارو در دماياست. ا يتيظرف ۵موان  يک آنتي

ق شده يرق RPMI-1640 لهيوس بهون يشده و در زمان انکوباس
  است.

  :ها پروماستيگوتکشت 
نفانتوم يا ايشمانيل انگل يها پروماستيگوتاستاندارد  يها هيسو

)MCAN / IR / 96 / LONDON 49( ا ماژور يشمانيو ل
(MRHO/IR/75/ER) دانشکده  ياخته شناسيشگاه تک ياز آزما

. ابتدا اند شدهه يتهران ته يبهداشت دانشگاه علوم پزشک
در  نفانتوميا ايشمانيا ماژور و ليشمانيل يها انگل يها پروماستيگوت

 Iu/mlو  FCS درصد١٠) به همراهRPMI-1649 )Sigmaط يمح
 C ۱±° يدر دمان يسياسترپتوما g/ml µ ۱۰۰و  نيليس يپن ۱۰۰
به فاز  ها پروماستيگوتدن يو پس از رس ندکشت داده شد ۲۴
 Cell / ml تومتر بهيبه کمک الم هموس ها آنرشد تعداد  يتميلگار

شد از آن جهت مطالعات استفاده  دند ويل گرديتعد ۱× ١٠ ۶
)۱۳(.  

 :MTT يسنج روش رنگ
-MTT )3-(4,5-Dimethylthiazol-2-Yl)-2,5ش يآزما

Diphenyltetrazolium Bromideن بار در سالياول ي) برا 
ک به کار برده يمونولوژيجهت مطالعات ا Mosmannتوسط  ۱٩۸۳

 يو برايواکتير راديغ ياسپکتروفوتومتر يک روش کمي MTT شد.
. است داروهات ين سمييو تع يات سلولي، حير سلولين تکثييتع
آن نمک  يط ياست ک يک روش رنگ سنجين روش، يا
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 ۱۳۹۳ دي، ۱۰، شماره ۲۵دوره   اروميه مجله پزشکي
  

٨٩٥  

فورمازان نامحلول  يک محصول ارغواني) به MTTوم (يتترازول
نات يم سوکسيا توسط آنزين واکنش احي. اگردد يمل يتبد
ک ي عنوان بهکه  رديپذ يمانگل صورت  ييايتوکندريدروژناز ميده

بکار  ييدر برابر پاسخ دارو ها پروماستيگوترشد و زنده بودن  مؤلفه
ا شده نشان دهنده ياح MTTکاهش در مقدار  که يطور به، رود يم

 ،MTTه محلول استوک يته يبرا. باشد يمانگل  يت دارو برايسم
mg ۵ از پودر زرد رنگ MTT )شده از شرکت  يداريخرSigma (
شد. محلول  ينگهدار -C ◦ ۲۰حل و در  PBSتر يل يليک ميدر 

ک حجم از محلول استوک يکار به طور تازه با مخلوط کردن 
MTT  ط کشتيحجم مح ۹با RPMI ۲/۵%  يدارا FCS و  هيته

 mg / ml ۰/۵به  MTT ييغلظت نها که يطور بهاستفاده شد 
  ).۱۵ -۱۳( ديرس يم

  :سبز ي، دارو و عصاره چاها پروماستيگوتاضافه کردن 
lµ۱۰۰  ا يشمانيا ماژور و ليشمانيانگل ل يها ونيسوسپانساز

که در  تريل يليدر هر م يسلول انگل x۱ ۱۰۶ ينفانتوم که حاويا
خانه  ۹۶ت يکروپليرا به هر چاهک از م رشد هستند يتميفاز لگار

د ي) اضافه گردTriplicateسه بار تکرار ( صورت بهل ياستر يا
رد و يگگوت قرار يپروماست ۱×۱۰ ۵ زانيدر هر چاهک م که يطور به

د عادت يط جديتا انگل به شرا ميکن يمساعت انکوبه  ۶به مدت 
، ۲۴، ۱۲، ۶، ۳مختلف  يها رقتن مدت، يگذشت ا بعد ازکند. 

کنترل  يتر از عصاره و دارويل يليکروگرم در ميم ۱۹۲و  ۹۶، ۴۸
 ۹۶ت يپل يها چاهکاز آن را به  lµ۱۰زان يه و به ميم را تهيگلوکت
ن از شاهد يد. عالوه بر ايت اضافه گرديکيپليتر صورت به يخانه ا

ا يگوت يط کشت فاقد پروماستيمح lµ۱۰۰فقط  ي(بالنک) که حاو
گر فقط ين به دو چاهک ديدارو است، استفاده شد. همچن

نفانتوم يا ايشمانيا ماژور و ليشمانيانگل ل يها پروماستيگوت
و  ۲۴ يها زمانت ها را در يکروپليکنترل اضافه شد و م عنوان به

ون قرار گرفتند. بعد اتمام زمان يط انکوباسيساعت در شرا ۷۲و  ۴۸
 RPM۱۰۰۰قه با دور يدق ۵ت ها را به مدت يکروپليون، ميانکوباس
از  lµ۲۰مانده يرا جدا و به باق ييفوژ کرده و محلول رويسانتر

 يکار به هر چاهک اضافه شد. چاهک کنترل منف MTTمحلول 
 MTTاز محلول  lµ۲۰فقط ط کشت و يمح lµ۱۰۰ يحاو

فوژ کردن يون و سانتريساعت انکوباس ۳- ۴ بعد از متعاقباً. باشد يم
اضافه کردن  فورمازان را با يها ستاليکررا جدا و  ييآن محلول رو

lµ۱۰۰  ازDMSO  حل کرده و خوب  ها چاهکک از يبه هر
 Optical( يقه جذب نوريدق ۱۵و بعد از  ميکن يممخلوط 

density, OD (موج طولدر در يزا ريرا با دستگاه اال nm۵۷۰ 
 IC50زان يسپس م ) قرائت شد.nm ۶۳۰رفرنس لتر ي(ف
)Inhibitory concentration %50 (درصد ۵۰که  يغلظت يعني 

  ).۱۶و  ۱۳( ديگرد، محاسبه کند يمرا مهار  ها پروماستيگوتاز 

  :کيرات مورفولوژييتغ يبررس
مار نشده يا تيمار شده يتک يرات مورفولوژييمشاهده تغ يبرا

ن ييدر دور پا ها پروماستيگوتسبز، ابتدا  يعصاره چا IC50با 
g۱۰۰۰ وژ شدند و سپس ماده يفيقه سانتريدق ۱۰مدت  يو برا
 صورت به PBSمانده آن در محلول يخته شد و باقيدور ر ييرو

و  يکروسکوپ نوريتوسط م ها سلولون درآمدند سپس يسوسپانس
قرار  يمختلف مورد بررس يها زمانو در  × ۱۰۰ ييدر بزرگنما

  ).۱۳،۱۴گرفتند (
  :يل آماريه و تحليتجز

 يها سلول viabilityدرصد  EXELبا استفاده از نرم افزار 
به ن فرمول يبا دارو با استفاده از او مواجه شده  يها سلولکنترل و 

  آمد: دست
Viable Cells % = [(AT – AB) / (AC – AB)] × 100 

جذب  ATکنترل،  يها سلول يجذب نور ،AC که يطور به
جذب  ،AB ميگلوکانت و سبز يچادرمان شده با  يها سلول ينور
 لهيوس به IC50 صورت بهج يت نتايدر نها .باشد يمبالنک  ينور

 .ديمحاسبه گرد EXELبا استفاده از نرم افزار  يون خطيرگرس
زنده  يها سلولم با تعداد يبه دست آمده به طور مستق يجذب نور

  .)۱۳،۱۴است (و فعال مرتبط 
  

 ها افتهي
  :سبز ياه چايعصاره گ ييايشمانياثرات ضدل

حل کردن  يبرا درصد ۱با غلظت  DMSOن مطالعه از يدر ا
ن ماده يت ايسبز بهره گرفته شده است و احتمال سم يعصاره چا

 يبرا MTTم ير مستقيو روش غ يکروسکوپيم ميبه روش مستق
در  يا مرگيو  ير شکل ظاهرييشد و تغ يبررس ها پروماستيگوت
 MTTش يد. از آزمايل شده، مشاهده نگرديتعد يها پروماستيگوت

م و يسبز و گلوکانت يک عصاره چايتوتوکسياثرات س يجهت بررس
ماژور ا يشمانيل يها پروماستيگوت) Viabilityبودن (زان زنده يم
)MRHO/IR/75/ER) نفانتوم يا ايشمانيو لMCAN / IR / 96 / 

LONDON 49 ( افتن يبه منظورIC50 .اتاثر استفاده شده است 
کنترل  يو دارو سبز ياه چايعصاره گ )IC50( ييايشمانيضد ل

رشد  يبر روون يانکوباسساعت  ۷۲ و ۴۸، ۲۴ م بعد ازيگلوکانت
در  نفانتوميا ايشمانيا ماژور و ليشمانيانگل ل يها پروماستيگوت

که  دهد يمج نشان ينتا نشان داده شده است. ۲و جدول  ۱جدول 
 ۷۲و  ۴۸، ۲۴مختلف  يها زمانسبز در  يعصاره چا IC50زان يم

، µg/ml ۴۵/۸۰و  µg/ml ۸۵، µg/ml ۵/۳۳ ،µg/ml ۱۹ ساعت
µg/ml ۵/۲۹ و µg/ml۱۲ يها پروماستيگوت يب برايبه ترت 

ن نشان از فعال يکه ا باشد يمنفانتوم يا ايشمانيا ماژور و ليشمانيل
مختلف  يها زمانو  ها غلظتدر  ها انگلن يه اين عصاره عليبودن ا
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ن دو گونه يا يم برايگلوکانت يها IC50ب ين ترتي. به همباشد يم
ن جداول نشان داده است. درصد مرگ يا در ايشمانيل

نفانتوم در يا ايشمانيا ماژور و ليشمانيل يها پروماستيگوت
م بعد از يگلوکانت يسبز و دارو ياه چايمختلف عصاره گ يها غلظت

ن يش داده شده است. در اينما ۱ون در شکل يساعت انکوباس ۷۲

م نشان يگلوکانت يسبز و دارو ياه چايعصاره گ IC50زان يشکل م
ا يشمانيل يها پروماستيگوتن شکل يداده شده است. با توجه به ا

ا ماژور به يشمانيه با لسيرا در مقا يشتريت بينفانتوم حساسيا
  .اند دادهم از خود نشان يگلوکانت يسبز و دارو ياه چايعصاره گ

  
  ا ماژوريشمانيل يها پروماستيگوته يون عليساعت انکوباس ۷۲و  ۴۸، ۲۴پس از م يگلوکانت يسبز و دارو يعصاره چا يها IC50 ):۱جدول (

IC50 (µg/ml)   
 ساعت ۲۴ ساعت ۴۸ ساعت ۷۲  بينام ترک

 سبز ياه چايعصاره گ ۸۵ ۵/۳۳ ۱۹

 ميگلوکانت ۷۶/۹۶ ۵/۴۴ ۸/۲۱

  
ا يشمانيل يها پروماستيگوته يون عليانکوباسساعت  ۷۲و  ۴۸، ۲۴م پس از يگلوکانت يسبز و دارو يعصاره چا يها IC50 ):۲جدول (

  نفانتوميا
IC50 (µg/ml)   

  بينام ترک
 ساعت ۲۴ ساعت ۴۸ ساعت ۷۲

 سبز ياه چايعصاره گ ۴۵/۸۰ ۵/۲۹ ۱۲

 ميگلوکانت ۵/۷۵ ۲۵ ۱۶/۱۰

  

 يسبز و دارو ياه چايمختلف عصاره گ يها غلظتنفانتوم در يا ايشمانيا ماژور و ليشمانيل يها پروماستيگوتدرصد مرگ ): ۱شکل (
 .باشد يمش مستقل ين سه آزمايانگيشگر ميون. هر نقطه نمايساعت انکوباس ۷۲م بعد از يگلوکانت
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 :ها پروماستيگوتک يرات مورفولوژييتغ
ا ماژور يشمانيل يها پروماستيگوتک يرات مورفولوژييتغ

 يسبز بررس يعصاره چا )g/ml µ ۱۹ )IC50غلظت مواجهه شده با 
رات بروز کرده و يساعت مواجهه شدن با عصاره تغ ۸شد که پس از 

 Cellدن (يشروع به چروک ها سلولساعت تمام  ۷۲ان يو در پا

shrinkageتوپالسم ي)، گرد شدن، متراکم شدن س
)Cytoplasmic condensationچ ي) و کوچک ترشدن کردند. ه

  ).۲شکل نشد (کنترل مشاهده  يها پروماستيگوتدر  يرييگونه تغ
  

  سبز يمار شدن با عصاره چايساعت پس از ت ۷۲ا ماژور در زمان صفر و يشمانيل يها پروماستيگوتک يرات مورفولوژييتغ ):۲(شکل 
  

 يريگ جهينتبحث و 
 صورت بهاست که  يانگل يها يماريباز  يوز مجمو عه ايشمانيل

 - ي، پوستيوز پوستيشمانير لينظ ينياز تظاهرات بال يعيف وسيط
 يماريب يها نشانهو  يولوژيدمي. اپشود يمجاد يا ييو احشا يمخاط
ار يط بسيزبان و محيمتعدد انگل، م يل وجود فاکتورهايبه دل

 صورت بهران يا در مناطق مختلف ايشمانير است. انگل لييمتغ
روش  ينيک وجود دارد که باتوجه به گونه انگل و عالئم بالياندم

از مشکالت  ييت و مقاومت دارويسم ).۱متفاوت است ( يدرمان
ل يدل. به باشد يموز يشمانيل يماريب يعمده مرتبط با دارو درمان

بات يوز (مثل ترکيشمانيخط اول در درمان ل يداروها ريتأثکاهش 
 ينه باال و در دسترس نبودن داروهايموان) و هزيآنت يتيپنج ظرف

از  يارين) بسيلتفوسيو م Bن يسيخط دوم درمان (مثل آمفوتر
ن دسته از داروها يا يبرا ين مناسبيگزين برآن شدند تا جايمحقق

دها وجود يبه نام فالونوئ يباتياهان ترکياز گ ي). در بعض۱۷( ابنديب
، يضدتومور يهايژگيو يدارد که ثابت شده است دارا

هستند آزاد  يها کاليرادت حذف يو قابل ي، ضدانگلييايضدباکتر
ر يمقاد يسبز است که حاو ياهان چاين گي). ازجمله ا۱۰و  ۹(
ن يا ياز انواع اصل يکيمختلف است که  يدهاياز فالونوئ ياديز

خود از  ها نيا) هستند که catechinن ها (يدها، کاتشيفالونوئ
، يخواص ضدالتهاب يفنل ها هستند که دارا يرگروه پليز

ک يولوژيمختلف ب يها ستميسدر  يدانتياکس يآنتو  يضدموتاژن

ن ين است که ايکاتش نيتر فراوانو  نيتر مهم EGCG هستند.
، باعث يچرخه سلول يها کنندهم يان تنظيب يب با اثر بررويترک

). ۱۸ و ۱۰ - ۶( شود يمس يآپوپتوز يوالقا يتوقف چرخه سلول
چون  ييها يماريبکنترل  يسبز برا ين از چايازا تر شيپ

ن يو سرطان استفاده شده بود که ا يمر، آلرژينسون، آلزايپارک
 راًياخ). ۹ - ۷ک آن است (يفنل يبات پليخواص بخاطر وجود ترک

 يچا ييايشمانيت ضد ليفعال ياحتمال يها سميمکانهمکاران  يليف
ق يدق ي) اما تا کنون مطالعه ا۱۹دادند (قرار  يسبز را مورد بررس

 ين مطالعه اثربخشين اثرات انجام نشده است. در ايا دييتأجهت 
استاندارد  يها هيسو يبر رو C. sinensisاه يعصاره گ

نفانتوم به يا ايشمانيا ماژور و ليشمانيانگل ل يها پروماستيگوت
ج دو ينتا يبا بررس شد. يبررس MTT يکمک روش رنگ سنج

ا يشمانيل يها پروماستيگوتآمد که  به دستجه ين نتيه ايسو
ن عصاره يا ماژور به ايشمانيل يها پروماستيگوتنفانتوم نسبت به يا

سبز و زمان  يحساس تر هستند، با باال بردن غلظت عصاره چا
ک يشتر شده يز بين يزان اثربخشيبا عصاره م ها انگلمار شدن يت

آن وجود دارد.  يزان غلظت عصاره و اثربخشين ميم بيرابطه مستق
 دهد يمکنترل نشان  ين عصاره و دارويب IC50سه ين مقايهمچن

م يا ماژور نسبت گلوکانتيشمانيل ين عصاره بر رويا يکه اثربخش
ا يشمانيآمده درمورد ل به دستج يکه نتا يشتر است درحاليب
سبز  ياه چاينکه عصاره گي. با توجه به اباشد يمنفانتوم برعکس يا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 8

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-2546-fa.html


 و همکاران دين سودابه اهللا  ... بررسي تأثير عصاره گياه کامليا سايننسيس بر پروماستيگوت
 

٨٩٨  

ا ماژور و يشمانيه ليدو سو يها پروماستيگوت يبر رو ياثر مطلوب
از خود نشان داده است، با  يبرون تن صورت بهنفانتوم يا ايشمانيل
صاره ن عيا يابيجهت ارز يشتريشات بين حال ضرورت انجام آزمايا

داوطلب،  يها انسانو  يوانيح يها مدلا در يشمانيانگل ل يبر رو
ن مطالعه يت ايمحدود نيتر بزرگن خود يکه ا شود يماحساس 

 ين انگل فرم داخل سلوليا يزا يماريب يچرا که فرم اصل باشد يم
ک ي عنوان بهن عصاره را ينکه ايا يو برا باشد يمگوت) آن ي(آماست

ن مطالعات صورت ياز است ايم نيبدان ييايشمانيب ضد ليترک
  رد.يبگ

  
 يتشکر و قدردان

 يدانشگاه علوم پزشک يله از حوزه معاونت پژوهشين وسيبد
ان نامه خانم ياعتبار طرح که پا نيتأمل ياهواز بدل شاپور يجند

  .گردد يم ي، تشکر و قدر دانباشد يمن يسودابه اهللا د
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IN VITRO ACTIVITY OF CAMELLIA SINENSIS EXTRACTS 
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THE COLOROMETRIC MTT ASSAY 
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Abstract 
Background & Aims: Plant extracts and plant-derived compounds are unlimited sources of chemical 
diversity for identification of new medicinal agents that are commonly used to treat infectious 
diseases. The purpose of this study was to evaluate the in vitro antileishmanial activity of camellia 
sinensis extracts against L. infantum and L. major promastigotes by using colorimetric MTT assay as 
compared to the pentavalent antimonial compound (meglumine antimonite). 
Materials & Methods: The extract was dried and dissolved in DMSO 1% solvent and further dilutions 
were obtained with RPMI 1640. Promastigotes of L. major and L. infantum were kept in RPMI 1640 
medium with 10% of FCS. 100 µl of leishmania major or leishmania infantum promastigotes (1x106 

cells/100µl) at logarithmic phase of treated with different concentrations of extract in two fold serial 
dilutions and after incubation time, MTT solution was added to each well in 96 well plate, then 
absorbance was read with ELISA reader in 570 nm. 
Results: Daccordingly the data showed that camellia sinensis have leishmanicidal activity against 
L.major and L.infantum promastigotes. C. sinensis had IC50 of 19 µg/ml for L.major promastigotes 
whereas for L.infantum with IC50 of 12µg/ml after 72 h of incubation. Glucantime had IC50s of 21.8 
μg/ml, and 10.16 μg/ml for both strains, respectively. 
Conclusion: This study revealed a new antileishmanial compound against promastigotes of L. major 
and L. infantum and proposes that C. sinensis has the capablity of being used in leishmaniasis but 
further studies are required to find out its activity against intra-cellular form of leishmania 
(amastigote). 
Keywords: Leishmania major, Leishmania infantum, Camellia sinensis, MTT colorimetric assay 
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