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Background and Aim: Leishmaniasis is a disease which caused by Leishmania protozoan 

parasitic. Plant extracts and their derived compounds, provide a rich source of medicinal 

compounds which is by the World Health Organization considered as a candidate drug for the 

treatment of many diseases. This study aimed to evaluate anti-Leishmania effects of Persian Gulf 

brown algae extract compared to meglumine control drug in vitro. 

Materials and Methods: Leishmania major promastigotes were cultured in RPMI-1640 

medium containing 10% FBS and antibiotics, at temperature 1 ± 24 and the effect of different 

concentrations of Persian Gulf brown algae was evaluated by MTT assay in comparison with 

meglumine on Leishmania major promastigotes. The optical density was read by ELISA reader 

at wavelength of 540-630 nm. The results are expressed as IC50 (Inhibitory Concentration %50). 

Results: The IC50 amount of extract obtained as 20 μg/ mL for Leishmania major after 72 

hours of incubation. So that the IC50 amount of meglumine control drug is 21.8 μg/mL for 

Leishmania major. 

Conclusions: The effectiveness of these extracts on these parasites is roughly equivalent 

meglumine and have the potential of using as an anti-Leishmania drug but there is need to do 

more tests to assess effects of this extract on Leishmania agents in animal models and In vivo.  
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 ماژور لیشمانیا انگل بر Sargassum Oligocystum)) فارس خلیج یا قهوه جلبک عصاره اثر

(MRHO/IR/75/ER) آزمایشگاهی محیط در 
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 و یاهیگ یها عصاره. باشد یم لیشمانیا ای یاخته تک یها انگل از ناشی بیماری یشمانیازیسل زمینه و اهداف:

 جهانی بهداشت سازمان توسط داروهاکه این  کنند یم فراهم را ییدارو باتیترک از یغن منبع ها آن شده از مشتق باتیترک

 بررسی اثرات مطالعه نیا انجام از هدف .است دهش گرفته نظر در ها یماریب از بسیاری درمان کاندید داروهای عنوان به

 .باشد یمگلوکانتیم در محیط آزمایشگاهی  کنترل یدارو با مقایسه در فارس خلیج یا قهوه جلبک عصاره ییایشمانیل ضد

درصد  01حاوی  RPMI-1640در محیط کشت  ماژور ایشمانیل انگل یها گوتیپروماستمواد و روش کار: 

FBS  با سهیمقا در فارس خلیج یا قهوه مختلف جلبک یها غلظت ریتأث کشت داده شد و 42±0در دمای ، بیوتیک آنتیو 

 زانیقرار گرفت. م موردبررسی MTTبا روش رنگ سنجی  لیشمانیا ماژورانگل  یها گوتیپروماست یرو بر میگلوکانت

 صورت بهج ینتا سپس و شد قرائت نانومتر 031-۵21 موج طول در دریر زایال دستگاه وسیله به ینور جذب

 IC50 (Inhibitory concentration%50) است شده بیان. 

 آمد دست به μg/mL 41 ماژور ایشمانیل یبرا ون،یانکوباس ساعت ۲4 از بعد عصاره IC50میزان : ها یافته

 هست. ماژور ایشمانیل یبرا μg/mL 8/40 برابر میگلوکانت کنترل یدارو IC50زان یم که طوری به

 یدارا نیبنابرا و باشد یم میگلوکانت معادل باًیتقر انگل گونه این یرو بر عصاره نیا یاثربخش :گیری نتیجه

 یابیارز جهت یشتریب های یشآزما انجام ضرورت اما باشد یمضد لیشمانیایی  یدارو عنوان به آن از استفاده لیپتانس

 .شود یم احساس In vivoو  یوانیح یها مدل در ایشمانیل انگل یرو بر عصاره نیا

 in vitro ،MTT، فارس خلیج، پروماستیگوت، عصاره جلبک دریایی لیشمانیا ماژور :کلیدی کلمات
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 نجا آن پی در نفر هزار 72تا  22 بین و شوند یم آلوده بیماری

 (.1دهند ) یم دست از را خود

 در بومی های یماریب از یکی جلدی لیشمانیوزیس ایران در

 لیشمانیا و تروپیکا لیشمانیا یها گونه و است کشور نقاط اکثر
 رغم علی متأسفانه. باشند یم جلدی لیشمانیوزیس عامل ماژور

 درمان و کنترل ,پیشگیری روش لیشمانیوز، توجه قابل شیوع

 .(6) .ندارد وجود آن برای قطعی

 و مبارزه یبرا بهداشت یجهان سازمان لیدل نیهم به

 جزء را آن و باشد یم قائل ای یژهو تیاهم یماریب نیا نترلک

 (.7است ) داده قرار خود یها برنامه ترین مهم

 7 ترکیبات ها یماریب این درمان در اول خط داروهای

 و( گلوکانتیم) تیموناآنت مگلومین: ازجمله موان آنتی ظرفیتی

 .(8،3) باشند یم( پنتوستام) یبوگلوکوناتاست سدیم

 وقفه بخصوص انگلی های یمآنز روی بر اثر با ترکیبات این

 فسفات تری آدنوزین تولید از جلوگیری باعث فسفوکیناز آنزیم در

 .(13) شوند یم

 ،شوند یم استفاده لیشمانیوز درمان برای که داروهایی اغلب

 صرفه به مقرون اینکه ازجمله ،محدودیت چند یا یک دارای

 مشکالتی دارای سمیت همچنین و مصرف نحوه ازنظر ،نیستند

 مقاومت گسترش داروها این مورد در مسئله ترین مهم و باشند یم

 ضد ترکیبات گسترش به نیاز رو ازاین. باشد یم داروها این به انگل

 باقابلیت ینهمچن و کم سمیت با ،هزینه کم ،مؤثر لیشمانیایی

شود  یم احساس بیشتر ،گذشته به نسبت ،خوراکی راه از تجویز

(12،11.) 

 فاقد موارد از بسیاری در گیاهی داروهای اینکه به توجه با

 ،باشند یم ارزان و دسترس در طرفی از هستند و عارضه هرگونه

 بدین را منطقه هر بومی گیاهان از استفاده ضرورت موضوع این

 .(13دهد ) یم قرار کیدتأ مورد منظور

 بیشتری تحقیقات دارد نظر در جهانی بهداشت سازمان

 یها فراورده کردن پیدا برای گیاهان از سنتی استفاده درزمینه

 (.14ببرد ) بکار کمتر سمیت با و کاراتر و بهتر جدیدتر، دارویی

 فلور درنتیجه و هوایی و آب تنوع به توجه با راستا همین در

 در گیاهی مؤثر مواد شناسایی امکان ایران در تنوعم بسیار گیاهی

 این تولید منظور به ها آن استخراج و کشور بومی مختلف گیاهان

 ویژه به کار این دارد، وجود صنعتی سطح در و زیاد مقدار به مواد

 کمتر تاکنون و هستند ایران به منحصر که گیاهانی مورد در

 .(11دارد ) ای یژهو اهمیت ،اند قرارگرفته موردبررسی

 مواد ویتامین، مقادیر باالیی حاوی دریایی یها جلبک

 ضروری اسیدهای چرب و فیبر کاروتنوئید، پروتئین، معدنی،

 توانند یم بر غذا عالوه ها جلبک. دارند غذایی کاربرد و هستند

 (.16باشند ) داشته نیز پزشکی و آرایشی صنعتی، کاربرد

 ارزشمندی اریدهایساک پلی داشتن واسطه به ها جلبک

 اقتصادی اهمیت و ارزش دارای ،آلژینات و کاراژینان ،آگار :مانند

 (.17هستند ) زیادی نیز

 زیستی فعال و مفید ترکیبات از غنی منبعی ها جلبک

 کاربردی گستره با و متعدد زیستی ترکیبات تاکنون. باشند یم

 و ضد قارچی, ضدویروسی, یبیوتیک آنتی اثرات همچون متنوعی

 که اند شده مشتق و شناسایی پرسلولی یها جلبک از سرطانی ضد

 توانند یم جانداران این ثانویه یاو  اولیه های متابولیت از بسیاری

 (.18شوند ) تبدیل دارویی صنایع موردعالقه فعال مواد به

 خانواده از فارس خلیج دریای یا قهوه جلبک

Sargassaceae جنس از و Sargassum اصلی نام الًمعمو ،بوده 

 (.13) یندگو Sargassum Oligocystum Montagane را آن

 پلی حاوی سارگاسوم جلبک جنس از متفاوت یها گونه

 قند ها آن پایه که هستند بیولوژیکی فعالیت با ساکاریدهایی

 روی یرتأث نظیر باکتریایی ضد مهم خواص تاکنون و است فوکوز

ضد  و سیمپلکس سهرپ علیه ضدویروسی سوبتیلیس، باسیلوس

 (.23اند ) داده نشان یا روده نوع از سرطانی

 منابع این فعال زیست خواص روی کمی مطالعات ایران در

 این در فناوری زیست متعدد مطالعات و است گرفته انجام ارزشمند

 عصاره اثر بررسی مطالعه این هدف. باشد یم ضروری زمینه

بر   Sargassum Oligocystumفارس خلیج یا قهوه یها جلبک

 آزمایشگاهی محیط در (MRHO/IR/75/ER) ماژور لیشمانیا انگل

 .باشد یم

 ها روشمواد و 

 Sargassum Oligocystum عصاره تهیه

از مرکز تحقیقات گیاهان دریایی  فارس خلیج یا قهوهجلبک 

چند و  شد جدا ها آن استفاده غیرقابل یها قسمت بوشهر تهیه و

 ب مقطر+ نمک مخصوص دریاآ) یادر شور آب با بار

 (coral pro salt)  شدن  پاک منظور به (2712122114 با کد
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در  سپس .داده شد وشو شست همراه، احتمالی های یناخالص

 یک در و درآمد پودر صورت به و کخش کامالًدمای اتاق 

 در ساعت 48 مدت به و مجاور متانول با ای یشهش والتورکپر

 روی ساعت 48 به مدتسپس . شد هوبکان یکیتار و اتاق یدما

 خارج آن مؤثره مواد تا شد داده انکت مغناطیسی مگنت با شیکرو

 و لتریمیکرونی ف 47/2 های یصافاز  استفاده با ییرو عیما و

 حد تا خأل در ریتقط روش با لکال تمام خروج حد تا محصول

در  ها یشآزماانجام  زمان پودر تا صورت به و ظیتغل شدن، کخش

با  PBSدر  پودر نیا استفاده زمان در .دیگرد ینگهدار الیخچ

DMSO1% لتریف ،یآلودگ از ریی( و جهت جلوگ21) شده حل 

 بر گرم میلی 22، 12، 7، 2، 1، 2,1،2,7 یها رقت شد. سپس

 تهیه شد. RPMIکشت  طیمح به کمک یحجم -یوزن لیتر میلی

 میگلوکانت کنترل یدارو هیته

م یگلوکانت یتجارت بانام مونات یآنت نیمگلوم یدارو از

(Glucantime ®) کیدارو  نیاست. ا شده استفاده کنترل عنوان به 

 شده داری نگه C4°دمای  در دارو ینا است. یتیظرف 7 موان یآنت

 رقیق شد. RPMI-1640 وسیله به ونیانکوباس زمان در و

 تهیه و کشت انگل

 ایشمانیل یهاگوتیپروماست تجربی از قیتحق نیا در
 دانشگاه بهداشت دانشکده از هک MRHO/IR/75/ER هیماژورسو

 ایشمانیل هایگوتیپروماست ابتدا .شد استفاده شده تهیه تهران
 نیجن سرم %12 یحاو RPMI-1640شت ک طیمح در ماژور

 μg/mL 122و  سیلین پنی IU/mL122( و FBSگوساله )

 ادهاستف داده شد. با کشت ،C° 2±24 یدما استرپتومایسین در

 RPMIشت ک طیدر مح هک ییهاگوتیپروماست تعداد نئوبار الم از

 ریز در دندیرس (stationary–phase)رشد  ثابت فاز به

cell/mL 7×127تعداد  شمارش و به وپکروسیکم
م یتنظ سلول 

 گردید.

 MTTروش رنگ سنجی 

MTT ویواکتیراد ریغ یاسپکتروفوتومتر یکم روش کی 

 داروها تیسم نییتع و یسلول اتیح ،یسلول ریتکث نییتع یبرا

نمک  آن یط یک است یسنج رنگ روش کی روش، نیا .است

 نامحلول فورمازان یارغوان محصول کی به (MTT)وم یتترازول

نات یسوکس میآنز توسط ایاح واکنش نیا .گردد یم لیتبد

ک ی عنوان به که پذیرد یم صورت انگل ییایتوکندریم دروژنازیده

بکار  ییدارو پاسخ برابر در ها گوتیپروماست بودن زنده و رشد مؤلفه

 دهنده نشان احیاشده MTTمقدار  در کاهش که طوری به ،رود یم

، MTTاستوک  محلول هیته یبرا. باشد یم انگل یبرا دارو تیسم

 mg7  زردرنگاز پودر MTT شرکت  از شده خریداری(sigma) 

محلول  د.ش ینگهدار -C 22 ◦حل و در  PBS لیتر میلی کی در

 MTT استوک محلول از حجم کی کردن مخلوط با تازه طور به کار

 تهیه و استفاده FBS %2/7دارای  RPMI کشت طیمح حجم 8 با

 یدرس یم mg/mL 2/7به  MTT یینها غلظت که طوری به شد

(24،22.) 

عصاره  و دارو ها، گوتیپروماست کردن اضافه
Sargassum Oligocystum 

 هک شتک طیمح در موجود اییشمانیل یهاگوتیپروماست از

 هر به و برداشته تریرولیکم 122 زانیم به بودند رشد ثابت فاز در

شد  اضافه Doplicate صورت به یا خانه 87 تیپل کچاه

 قرار گوتیپروماست هزار 722 تعداد کچاه هر در که نحوی به

 یها رقتجلبکی و داروی گلوکانتیم در  عصاره از سپس .گرفت

 12 زانیم تهیه و به لیتر میلی در گرم میلی 22، 12، 7، 2، 1، 7/2

 از نیا بر شد، عالوه اضافه کچاه هر به و برداشته تریرولیکم

 فاقد کشت طیمح μL 122فقط  یحاو بالنک( کهشاهد )

 گرید چاهکی به نیهمچن شد. استفاده است، ا داروی گوتیپروماست

 اضافه کنترل عنوان به ماژور ایشمانیل انگل یها گوتیفقط پروماست

 در ساعت 52 و 48 ،24 یها زمان در را ها تیکروپلیم و شد

 ون،یزمان انکوباس اتمام بعد .قرار داده شد ونیانکوباس طیشرا

 فوژیسانتر RPM 1222دور  با قهیدق 7 مدت به را ها تیکروپلیم

 MTT از محلول μL 22مانده یباق به و جدا را ییرو محلول و کرده

 μL122 حاوی  یمنف کنترل چاهک .شد اضافه چاهک هر به کار

 از بعد .باشد یم MTTاز محلول  μL 22فقط  و کشت طیمح

 محلول کردن آن فوژیسانتر و ونیساعت انکوباس 4-3 گذشت

از  μL122 کردن  اضافه با را فورمازان های یستالکر و جدا را ییرو

 لوطخوب مخ و کرده حل ها چاهک از کی هر به DMSOمحلول 

( OD,Optical Dendity) ینور جذب قهیدق 17 از بعد و کنیم یم

شد.  نانومتر قرائت 732-742 موج طول در دریر الیزا دستگاه با را

 یعنی IC50 (Inhibitory concentration%50)زان یم سپس

 محاسبه ،کند یم مهار را ها گوتیپروماست درصد از 72 که یغلظت

 (.21،22د )یگرد

 هایپروماستیگوت در مورفولوژیک اتتغییر مشاهده

 عصاره با شده مواجه
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 محلول در و سانتریفیوژ g 1222 یینپا دور در ها سلول

PBS توسط ها سلول .شد درآمده سوسپانسیون صورت به 

 22 حداقل و بررسی 122 نمایی بزرگ با نوری میکروسکوپ

. گرفت قرار موردمطالعه نمونه هر برای میکروسکوپی زمینه

 یها زمان در حرکت و شکل نظیر مرفولوژیک راتتغیی

 زیر در ها پروماستیگوت با مواجه از پس ساعت 2-24-48-52 

 .شد بررسی نوری میکروسکوپ

 آماری وتحلیل تجزیه

 های سلول viability درصد EXEL افزار نرم از استفاده با

 فرمول نیا از استفاده با دارو با و شده مواجه های سلول و کنترل

 :آمد دست به

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

 جذب AT کنترل، های سلول ینور جذب AC که طوری به

م، یگلوکانت و یا قهوهعصاره جلبک  با شده درمان های سلول ینور

AB صورت به جینتا درنهایت. باشد یم بالنک یجذب نور IC50 

محاسبه  EXEL زاراف نرم از استفاده با یخط ونیرگرس وسیله به

 تعداد با میمستق طور به آمده دست به ینور گردید. جذب

 .(23،22) است مرتبط فعال زنده و های سلول

 ها یافته

 و یا قهوهجلبک  عصاره سیتوتوکسیک اثرات بررسی جهت

 های( پروماستیگوتViability) بودن و میزان زنده گلوکانتیم

توسط  IC50ظور یافتن من ( بهMRHO/IR/75/ER) ماژور لیشمانیا

که  رنگ سنجی یک آزمون MTT تست .بررسی شد MTTتست 

به کار گرفته و نحوه عمل آن ها  سلول جهت بررسی پرولیفراسیون

های فورمازان  یستالکربه  MTTسنجش تبدیل رنگ تترازولیوم 

( IC50) یشمانیاییل باشد. اثرات ضد یمزنده  های سلولتوسط 

، 48، 24کنترل گلوکانتیم پس از  داروی و یا قهوهجلبک  عصاره

 انگل هایرشد پروماستیگوت روی بر انکوباسیون ساعت 52

 شده داده نشان 1 در جدول اینفانتوم لیشمانیا و ماژور لیشمانیا

 یا قهوهجلبک  عصاره IC50که میزان  دهد یم نشان نتایج. است

، μg/mL 7/85، μg/mL 7/37 مختلف، به ترتیب یها زمان در

μg/mL 22 که باشد یم لیشمانیا ماژورهای _برای پروماستیگوت 

 وها  غلظت درها  انگل این علیه عصاره این فعال بودن از نشان این

ی گلوکانتیم ها IC50باشد. به همین ترتیب  یممختلف  یها زمان

  ،μg/mL 57/87 به ترتیب زمانی ماژور لیشمانیابرای 

 μg/mL7/44، μg/mL 8/21 لظت دوز کشنده داروی باشد. غ یم

 % 122 یباًتقرفارس که در آن  ی خلیجا قهوهگیاهی جلبک 

به دست  mg/mL 7 روند،  یماز بین  ماژور لیشمانیای سلول ها

 آمد.

 رماژو لیشمانیا های پروماستیگوت علیه ساعت انکوباسیون 72، 48، 24از  پس گلوکانتیم داروی و ای قهوهجلبک  های عصاره IC50 :1 جدول

 IC50 (μg/ml) ترکیب نام

 ساعت 52 ساعت 48 ساعت 24

 22 7/37 7/85 ای قهوهعصاره جلبک 

 8/21 7/44 57/87 گلوکانتیم

 

 

 هاگوتیپروماست کیمورفولوژ راتییتغ

 ماژور ایشمانیل یهاگوتیپروماست کیمورفولوژ راتییتغ

 یا قهوهجلبک  ( عصارهIC50) mg/mL 7 غلظت  با شده مواجهه

 ییراتتغ عصاره با شدن مواجهه ساعت 12شد که بعد از  یسبرر

 یدنچروک به شروع ها سلول ساعت تمام 52و بعد از  کرده بروز

(cell shrinkage) یتوپالسمس، گرد شدن، متراکم شدن 

(Cytoplasmic condensationو ) کردند تر شدن کوچک .

 نشد. مشاهده کنترل یهاگوتیپروماست در یرییتغ گونه هیچ
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 فارس خلیج ای قهوه جلبک ی عصاره با شدن تیمار از پس ساعت 72 و صفر زمان در ماژور لیشمانیا های پروماستیگوت مورفولوژیک تغییرات :1 شکل

 

 

 ساعت 72 از بعد داروی گلوکانتیم و فارس خلیج ای قهوهجلبک  عصاره مختلف های غلظت در ماژور لیشمانیا های پروماستیگوت مرگ درصد :1 نمودار

 انکوباسیون

 

 بحث

 اشکال به بیماری بوده، این انگلی عفونت یک لیشمانیازیس

 جلدی و( کاالآزار) ییاحشا(, سالک) یجلد ضایعات نظیر مختلف

خشک : اصلی شکل دو به جلدی نوع. کند یم بروز مخاطی _

 .(4،1شود ) یم مشاهده( روستاییمرطوب ) و( شهری)

 در بومی های یماریب از یکی لدیج لیشمانیوزیس ایران در

 لیشمانیا و تروپیکا لیشمانیا یها گونه و است کشور نقاط اکثر

 .(6باشند ) یم جلدی لیشمانیوزیس عامل ماژور

 با مرتبط مشکالت عمده از ییدارو مقاومت و تیسم

 ریتأث ل کاهشیدل به .باشد یم وزیشمانیل یماریب دارودرمانی

 یتیظرف بات پنجیترک وز )مثلیشمانیل درمان در اول خط یداروها

 دوم خط یداروها نبودن دسترس در و باال نهیهز و موان(یآنت

بر  نیمحقق از یارین( بسیلتفوسیم و Bن یسیآمفوتر درمان )مثل

 یابندبداروها  از دسته نیا یبرا یمناسب نیگزیجا تا شدند آن

(26.) 

 فاقد دموار از بسیاری در گیاهی داروهای اینکه به توجه با

 ،باشند یم ارزان و دسترس در طرفی از هستند و عارضه هرگونه

 بدین را منطقه هر بومی گیاهان از استفاده ضرورت موضوع این

 .(13) دهد یم قرار تأکید مورد منظور

 مواد ویتامین، مقادیر باالیی حاوی دریایی یها جلبک

 ضروری اسیدهای چرب و فیبر کاروتنوئید، پروتئین، معدنی،

 ساکاریدهای پلی داشتن واسطه بهدارند و  غذایی کاربرد و هستند

 و ارزش دارای ،آلژینات و کاراژینان ،آگار :مانند ارزشمندی

 (.17،16) هستند زیادی نیز اقتصادی اهمیت

 یهاگوتیپروماست که در مطالعه حاضر نشان داده شد

 لظتغ بردن باال هستند و با عصاره حساس نیا به ماژور ایشمانیل

 زانیم عصاره با ها انگل شدن ماریزمان ت و یا قهوهجلبک  عصاره

 غلظت زانیم نیب میمستق ک رابطهی شده و شتریب زین یاثربخش

 نیب IC50دارد. همچنین مقایسه  وجود آن یاثربخش و عصاره

 بر عصاره نیا یاثربخش که دهد یم نشان کنترل یدارو و عصاره

 است. شتریم کمی بیوکانتگل نسبت به ماژور ایشمانیل یرو

 پلی حاوی سارگاسوم جلبک جنس از متفاوت یها گونه

 قند ها آن پایه که هستند بیولوژیکی فعالیت با ساکاریدهایی

 یرتأث نظیر باکتریایی ضد مهم خواص ازاین پیش و است فوکوز
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 و سیمپلکس هرپس علیه ضدویروسی ،سوبتیلیس باسیلوس روی

همچنین در سال  (.23اند ) داده نشان یا روده نوع از ضد سرطانی

2212 ،Stella Mary با بررسی اثر عصاره اتانولی  و همکاران

 )سرطان پستان( و MCF-7بر روی  Sargassum spجلبک 

 Hep-2 )مختلف یها غلظتدر  )سرطان کبد 

 (µg/mL322- µg/ml122نشان )  درصد زنده ماندن دادند که

 (.27) یابد یمغلظت کاهش  شیبا افزا ها سلول

 ضد اثرات و همکاران zandi 2212سال  همچنین در

 یها آب  sargassum oligocystum یا قهوه یها جلبک سرطانی

 اثر بهترین ها تست این در. نمودند بررسی را فارس خلیج

 انسانی سرطانی سلول روی بر جلبک عصاره سایتوتوکسیکی

Daudi مقدار به  µg/mL 722 های سلول و بروی باشد یم 

 امروزه بنابراین. باشد یم µg/mL  422مقدار به K562 سرطانی

 جلبک عصاره بخصوص ها آن و عصاره گیاهی داروهای از توان یم

 ضد شیمایی جایگزین داروهای را کمتر جانبی اثرات با یا قهوه

 (.28) کنیم زیاد جانبی اثرات با سرطانی

بر  یوبمطل اثر یا قهوهعصاره جلبک  که اینبا توجه به 

دارای  لیشمانیا یها انگلسرطانی دارد و همچنین  های سلول

لذا اثرات این ترکیب بر  ،میتوکندری بزرگ و فعال هستند

مورد انتظار بود و نتایج مطالعه حاضر نیز  لیشمانیا یها انگل

 برون صورت به ماژور ایشمانیل یها گوتیپروماست یرو اثربخشی بر

 نیا یابیارز جهت یشتریب های یشآزما انجام داد، لذا نشان را یتن

 یها انسان و یوانیح یها مدل در ایشمانیل انگل یرو عصاره بر

 نیا تیمحدود ینتر بزرگ خود نیا که شود یم داوطلب، احساس

 داخل فرم انگل، نیا زای بیماری یاصل فرم چراکه باشد یممطالعه 

 را هعصار نیا نکهیا یبرا و باشد یم آن گوت(ی)آماست یسلول

به مطالعات  ازین میبدان ییایشمانیل ضد بیک ترکی عنوان به

 گسترده داریم.

 تقدیر و تشکر

 معاونت حوزه و شناسی انگلاز دپارتمان  وسیله بدین

 های یهمکار به دلیل ارومیه یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش

این مقاله بخشی از نتایج حاصل از گرنت  تشکر می شود. ایشان

تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه پژوهشی کمیته 

 می باشد. 2143-42-01-1394علوم پزشکی ارومیه با شماره 

 منافعتعارض 

شناسی پزشکی ایران  بین نویسندگان و مجله میکروب

 تعارض منافعی وجود ندارد. گونه یچه
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