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ارزيابي اثر كشندگي روغن درخت چاي ( )Melaleuca alternifoliaبر
ليشمانيا ماژور در شرايط آزمايشگاهي
مرادعلي فوالدوند  ،9سليمان خرمي  ،6بهروز نعيمي

*9

 9گروه ميكروب و انگلشناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 6گروه علوم آزمايشگاهي ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران

(دريافت مقاله -13/6/6 :پذيرش مقاله)14/6/6 :

چكيده
زمينه :ليشمانيوز بيماري انگلي منتقله از طريق گونههايي از پشه خاکي به نام فلبوتوموس ميباشد و از اکثر نقاط جهان گزارش ميشود.
بيماري عمدتاً کم اثر ،سمي و داراي عوارض جانبي زياد ميباشند .بر اساس نتايج برخي مطالعات عصاره درخت چاي
( )Melaleuca alternifoliaکه مايعي زرد رنگ و با بوي تند ميباشد داراي اثرات ضد ميكراگانيسمي از جمله ضد باکتريائي و

ضدقارچي است ،لذا ما در اين مطالعه اثر ضد ليشمانيائي آن مورد بررسي قرار داديم.
مواد و روشها :روغن درخت چاي از شرکت داروسازي دکتر جهانگيري خريداري و غلظتهاي مختلف آن (ميليليتر/ميليگرم
 )955265524552.55در حالل  TSBبه حجم  9ميليليتر در لوله آزمايش تهيه گرديد ،سپس به هر لوله  1ميليليتر محيط کشت
 RPMI-1640و تعداد  9×956پروماستيگوت زنده نيز اضافه گرديد به طوريکه حجم نهايي به  95ميليليتر رسيد ،اين لولهها به مدت
 26ساعت در دماي  63درجه انكوبه شده و تعداد انگلها در هر لوله تا  6ساعت اول هر يک ساعت يكبار و بعد از آن هر  64ساعت

يكبار با الم نئوبار شمارش گرديدند
يافتهها :دوز کشنده روغن درخت چاي با  05درصد کشندگي براي پروماستيگوتهاي ليشمانيا ( )IC50معادل ميلي ليتر/ميليگرم 332بود
در حاليکه غلظت ميليليتر/ميليگرم  .55از اين عصاره توانست موجب مرگ  10درصد از انگلها در مدت  64ساعت انكوباسيون شود
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تخمين زده ميشود که شيوع جهاني آن حدود  96ميليون نفر و بروز ساليانه آن  055هزار نفر باشد .داروهاي مورد استفاده در درمان اين

و غلظتهاي پايينتر آن فعاليت ضد ليشمانيائي وابسته به دوز نشان دادند .گلوکانتيم به عنوان داروي کنترل مثبت غلظت ميليليتر/
ميليگرم  355موجب مرگ تمام پروماستيگوتها گرديد در حاليکه تعداد پروماستيگوت در لولههاي کنترل منفي در طول مدت

انكوباسيون افزايش يافت .
ميليليتر/ميليگرم  .55اميدوارکننده است و آناليز مواد تشكيل دهنده و ارزيابي اثر ضد ليشمانيائي آن بهخصوص در حيوان آزمايشگاهي
پيشنهاد ميشود.

واژگان کليدي:

ليشمانيا ماژور ،روغن درخت چاي ،پروماستيگوتMelaleuca alternifolia ،

* بوشهر ،گروه میکروب و انگلشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
Email: b.naeimi1350@gmail.com
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نتيجهگيري :اثر ضد ليشمانيائي عصاره روغن درخت چاي با IC05معادل ميليليتر/ميليگرم  .55و  10درصد کشندگي با غلظت

فوالدوند و همكاران

ارزيابي اثر کشندگي روغن درخت چاي 9663 /

مقدمه

پبش از  75سال است که روغن درخت چاي به عنوان

بیماري لیشمانیازيس از اکثر نقاط جهان گزارش

يک داروي گیاهی در اشکال مختلف مورد استفاده

میشود و در نواحی مختلفی شیوع دارد .اين بیماري
از طريق گونههايی از پشه خاکی به نام فلبوتوموس
منتقل میشود ،جوندگان و پستانداران کوچک و

قرار میگیرد ( .)2روغن درخت چاي در اوايل قرن
 15در استرالیا به عنوان يک ضدعفونی کننده در
پزشکی مورد استفاده قرار گرفت .اولین مورد استفاده

آن است .تظاهرات بالینی متنوع آن به گونه لیشمانیا و

دندانپزشکی بود .اثرات درمانی اين گیاه در زخمها،

پاسخ ايمنی میزبان وابسته است و به سه فرم لیشمانیوز

باعث شد که در جنگ جهانی دوم از اين گیاه براي

جلدي ،جلدي -مخاطی و احشايی ديده میشود.

درمان جراحات پوستی استفاده شود ( 1و  ،)3همچنین

تخمین زده میشود که شیوع جهانی لیشمانیوزها

از اين روغن در درمان ضايعات پوستی از قبیل جوش،

حدود  21میلیون نفر و بروز سالیانه آن  055هزار نفر

ترکهاي موجود در سطح پوست ،خشکی پوست،

باشد( 0و  .)6شکل پوستی اين بیماري در کشور ما

رفع التهابات پوستی و بیماريهاي قارچی پوست و

سالک نامیده میشود ،گرچه در زمینه درمان اين

ناخن استفاده میشود ( .)۲مطالعات نشان میدهند که

بیماري تحقیقات وسیع دارويی انجام گرفته است اما

روغن درخت چاي براي درمان آکنه ،شوره سر و

عوارض جانبی زياد برخی از داروهاي موجود مانع از

تبخال نتايجی مشابه يا بهتر از درمانهاي مرسوم داشته

کاربرد وسیع آنها گرديده است ،تکرار تزريق

است و در اغلب موارد عوارض جانبی کمتري نیز

آمفوتريسین باعث اسکلروز وريد و مسدود شدن رگ،

داشته است .مطالعات اندکی نیز در مورد استفاده

نارسايی حاد کلیوي ،پلی نروپاتی و نیز دپرسیون مغز

موفقیتآمیز از روغن درخت چاي به صورت

استخوان و کم خونی میشود ( 7و  .)8در مراکز

محصوالت گیاهی در درمان عفونتهاي غشاي

درمانی کشور مان از آمپولهاي گلوکانتیم بهصورت

مخاطی شامل تريکوموناس واژينالیس و باکتريهاي

تزريق موضعی و عضالنی استفاده میشود که

دهانی و کانديديازيس دهانی وجود دارد (.)4

عالوه بر درد ناشی از تزريق باعث عوارضی از قبیل
پلینوريت در برخی از بیماران میشود لذا نیاز

در اين مطالعه بنیادي -کاربردي روغن درخت چاي از

شديدي در خصوص شناسائی و بررسی ترکیبات

شرکت داروسازي دکتر جهانگیري که وارد کننده اين

داروئی جديد براي درمان مؤثر لیشمانیوز احساس

روغن بوده و از همین محصول براي تولید محصوالت

میشود .اين مطالعه به همین منظور و با هدف بررسی

آرايشی و بهداشتی استفاده می کنند خريداري گرديد.

تأثیر عصاره روغن چاي بر روي لیشمانیا ماژور

پروماستیگوتهاي لیشمانیا ماژور سويه استاندارد ايران

طراحی شده است.

از يک بیمار مبتال به سالک نوع روستايی در دانشگاه

مواد مشتق از گیاهان امروزه به صورت گستردهاي در

اصفهان نمونهبرداري شده سپس در محیط کشت

مقابله با عوامل بیماريزا مورد استفاده قرار میگیرند.

 RPMI-1640در دماي  13درجه سانتیگراد حاوي
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تهوع ،استفراغ ،آسیب کلیوي و کبدي ،میوکارديت و

مواد و روشها
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سگسانان مخازن متداول آن و انسان مهمترين مخزن

از روغن درخت چاي در سال  2۲15در جراحی و

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 9314

/ 9664طب جنوب

 25درصد سرم جنین گوساله و آنتیبیوتیکهاي

انجام گرفت) .از لولهاي که فقط حاوي محیط کشت و

جنتامايسین و استرپتومايسین کشت داده شد .سپس

انگل بود بهعنوان کنترل منفی و از لوله حاوي محیط

پروماستیگوتها در معرض غلظتهاي مختلف روغن

کشت ،انگل و گلوکانتیم با غلظت میلی لیتر/میلی گرم

درخت چاي قرار گرفته و اثر کشندگی آنها بر انگل

 355بهعنوان کنترل مثبت استفاده گرديد.

بررسی شد .درصد پروماستگوتهاي کشته شده در
مقايسه با میزان رشد انگل در گروه کنترل سنجیده شد.

يافتهها

 IC 05به عنوان غلظتی از روغن که باعث کشته شدن

نتايج حاصله نشان داد که روغن درخت چاي داراي

 05درصد پروماستیگوتها پس از  14ساعت میشود

اثر مهاري بر رشد پروماستیگوتهاي لیشمانیا بوده

تعريف و از فرمول زير محاسبه گرديد (.)25

است و غلظتی که موجب  05درصد کشندگی اين

 :ODمیانگین جذب نوري

انگل میشود ( )IC05معادل میلیلیتر /میلیگرم 337

درصد مهار= 1- viability

بوده است .غلظت میلیلیتر /میلیگرم  855اين عصاره

×100= IC50

پس
case OD
control OD

لیشمانیا ماژور در لولههاي فالکون  20میلیلیتر استريل
سرم جنین گوساله و میلی لیتر/میکرو گرم255
جنتامايسین و استرپتومايسین بودند کشت داده شد تا
به فاز ايستائی رشد برسند .سپس مقدار  2×256از
پروماستیگوتهاي فاز ايستايی لیشمانیا و  ۲میلی لیتر
محیط کشت  RPMI-2645در لولههاي  20میلی
لیتر ريخته شد ،سپس مقدار  2میلیلیتر از غلظتهاي
مختلف روغن درخت چاي (میلیلیتر /میلیگرم ،255
 455 ،155و  )855را که با استفاده از حالل TSB
( )trypticase soy brothتهیه شده بود به لوله
مذکور اضافه گرديد .اين لولهها به مدت  71ساعت در
دماي  13درجه سانتیگراد انکوبه شدند ،در طول
پروماستسگوتهاي لیشمانیا با استفاده از الم نئوبار
مورد ارزيابی قرار گرفت بنحوي که در ساعات  3 ،2و
 6و پس از آن در مقاطع  48 ،14و  71ساعته اين
شمارش ادامه يافت( ،براي هر غلظت  3بار آزمايش
http://bpums.ac.ir

پروماستیگوتها در غلظت میلی لیتر/میلی گرم 355
گلوکانتیم پس از  14ساعت کشته شدند و تعداد
پروماستیگوتها در گروه کنترل منفی پس از 48 ،14
و  71ساعت سیر فزايندهاي داشت (جدول .)2
همچنین اختالف بسیار معنیداري بین تعداد انگل در
گروه کنترل منفی و گروه مورد وجود داشت به
طوريکه در گروه کنترل منفی پس از  71ساعت
 0515555انگل وجود داشت و به مرحله
 over growthرسیده بودند اما در گروه مورد پس از
 71ساعت تقريباً انگل زندهاي وجود نداشت .نتايج
مربوط به تأثیر اين روغن بر انگل لیشمانیا ماژور با
استفاده از آزمون  Anovaو نرمافزار SPSS
( )USA ،Il ،Chicago ،SPSS Incويرايش 21
آنالیز گرديد .از نظر آماري و در مقايسه با محیط شاهد
اثر ضد لیشمانیائی غلظتهاي مورد نظر معنیدار بود
(( )P>5/5552جدول .)1
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مدت انکوباسیون اثر کشندگی اين عصاره با شمارش

پروماستیگوتهاي لیشمانیا را از بین ببرد .تمامی
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که حاوي محیط کشت  25 ،RPMI-2645درصد

از

14

ساعت

توانست

۲0

درصد

ارزيابي اثر کشندگي روغن درخت چاي 9660 /

فوالدوند و همكاران

جدول  )9تأثير غلظتهاي مختلف روغن درخت چاي بر روي ليشمانيا ماژور در شرايط آزمايشگاهي
زمان

 9ساعت

 3ساعت

 6ساعت

 64ساعت

255

فعال و متحرک

فعال و متحرک

فعال و متحرک

فعال و متحرک

155

فعال و متحرک

فعال و متحرک

فعال و متحرک

فعال و متحرک

نمونه mg/ml

 4.ساعت
زنده با تحرک
کمتاژک
زنده با تحرک
کمتاژک

 26ساعت
مرده
مرده

455

فعال و متحرک

فعال و متحرک

فعال و متحرک

با تحرک بسیار کم

مرده

مرده

855

فعال و متحرک

فعال و متحرک

زنده با تحرک کم

مرده

مرده

مرده

کنترل منفی

فعال و متحرک

فعال و متحرک

فعال و متحرک

فعال و متحرک

فعال و متحرک

مرده

مرده

مرده

مرده

زنده با تحرک

کنترل مثبت

کمتاژک

غلظت روغن

P.value

 64ساعت

 4.ساعت

 26ساعت

255

7۲0566±1306۲

624233±1۲176

3۲6555±135۲

> 5/552

155

715555±20170

413555±21867

230166±3864

5/552

455

453555±3022

112667±24823

6۲۲33±015

5/552

855

3426±1426

5

5

5/552

کنترل منفی

2243333±۲76۲0

1846667±73250

0515555±430888

5/586

کنترل مثبت

5

5

5

5/552

ميليگرم /ميليليتر
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نمودار  )2اثر غلظتهاي مختلف عصاره درخت چاي بر تعداد پروماستیگوتهاي لیشمانیا ماژور
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زمان انكوباسيون

کم تاژک
مرده

جدول  )6ميانگين و انحراف معيار تعداد پروماستيگوتهاي زنده در زمانهاي مختلف انكوباسيون
تعداد اتگل زنده

زنده با تحرک

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 9314

/ 9666طب جنوب

جدول  )3درصد کشندگي غلظتهاي عصاره درخت چاي بر لشمانيا ماژور در مقاطع زماني مختلف
درصد پروماستيگوتهاي کشته شده در ساعات مختلف

غلظت
ميليليتر /ميليگرم

پس از  64ساعت

پس از  4.ساعت

255

%15/60

%33/71

%65

155

%16

%00/02

%80/86

455

%0۲

%78

%۲1/۲2

855

%۲0

%255

%255

بحث
سالک يک بیماري مزمن با عامل مولد مشخص ،دوره
کمون و سیر بالینی متغیر و واکنشهاي بافتی متفاوت
و عوارض گوناگون میباشد .اين بیماري بین انسان و

پس از  26ساعت

استفاده از گیاهان دارويی در درمان بیماريهاي انگلی
به

زمانهاي

باستان

برمیگردد

که

از

 Cinchona succirubaبه عنوان داروي ضد مااليا
استفاده شده است ( )28سان ( )Sanو همکاران در

حیوان مشترک بوده وپس از بهبودي مصونیت ايجاد

سال  1557اثر لیشمانیا کشی گیاه آرتمی سنین را بر

میکند .با وجود آنکه مطالعات زيادي جهت درمان

روي لیشمانیا دونووانی بررسی کرده و متوجه شدند

اين بیماري صورت گرفته ،معهذا روز به روز شاهد

که کامالً مؤثر است ( .)2۲در مطالعه ديگري يوسفی و

شیوع بیشتر اين بیماري و عدم موفقیت در درمان آن

همکاران تأثیر کشندگی گیاه پکانوم هارماال و آلکانا

کم و بیش از سراسر جهان گزارش میشود .تاکنون

دادند و نشان دادند که هر دو عصاره داراي اثر مهاري

واکسن مناسبی جهت پیشگیري از بیماري و همچنین

بر پروماستیگوتها بودند ( .)15روغن درخت چاي

داروي با اثر قابل توجهی براي مهار انگل و نیز روش

نیز داراي استفاده پزشکی بسیاري میباشد ،گزارشاتی

شیمیايی مناسبی در مبارزه با ناقل آن ارائه نشده است

مبنی بر استفادههاي دارويی از اين روغن بر ضد

( .)22-20داروي آنتیموان پنج ظرفیتی ،سديم

تريکوموناس واژينالیس وجود دارد ( .)12در فاصله

استیبوگلوکونات (پنتوستام) و مگلومین آنتیموان

سالهاي  2۲45تا  2۲85گزارشات معدودي مبنی بر

(گلوکانتیم) از جملهي درمانهاي اصلی در چند دههي

فعالیت ضدمیکروبی روغن درخت چاي در دست

اخیر بودهاند و شکست درمانی روزافزونی از آنها

است ( .)11-14اما از سال  2۲۲5به بعد گزارشات

گزارش میشود ( 26و  .)27دکسی کوالت

فراوانی در مورد فعالیت ضد میکروبی  TTOمشاهده

آمفوتريسین  Bمؤثر اما سمی است .به علت وجود

میشود ،اگرچه اختالفاتی بین روش کار آنها وجود

عوارض متعدد دارو و شکست درمانی ساير داروها،

دارد ولی تقريباً در تمام اين گزارشات مؤثر بودن اين

ضمن اينکه زخم را سريعتر بهبود میبخشد و کمترين

 2درصد يا کمتر به کار برده میشود ولی گاهی بر

عوارض جانبی را داشته باشد و پس از بهبودي

ضدارگانیسمهاي کامنسالی مانند انتروکوکوس فکالیس

جوشگاهی بر جاي نگذارد ادامه دارد .تاکنون هیچ

و پسودوموناس ائروژينوزا با غلظت  1درصد به کار

درمان کامالً رضايتبخشی شناخته نشده است.

برده شده است ( .)10اطالعات نسبتاً جامعی در مورد
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تالش براي دستیابی به اشکال دارويی جديد که بتواند

روغن مورد تأکید بوده است TTO .معموالً با غلظت
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هستیم .لیشمانیوز بیماري وسیعالطیف انگلی است که

تینکتورا را بر لشمانیا ماژور در شرايط  invitroانجام

9662 / ارزيابي اثر کشندگي روغن درخت چاي

فوالدوند و همكاران

در اين مطالعه نیز از روغن درخت چاي بر روي سويه

 در اين اواخر حاصل شدهTTO خواص ضد قارچی

استاندارد لیشمانیا ماژور در ايران مورد بررسی قرار

 مطالعاتی در مورد خاصیت ضد قارچی اين،است

گرفت و نشان داده شد که در غلظتهاي نسبتاً قابل

5/21  درصد تا5/53 روغن با دوزهاي معمول بین

 بیشترين.قبولی بر روي لیشمانیا ماژور مؤثر است

درصد بر ضد کانديدا آلبیکنس وآسپرژيلوس نیجر نیز

میزان کشندگی اين روغن بر علیه لیشمانیا با غلظت

 مطالعه اثر روغن.)17  و16( .صورت گرفته است

 ديده شد در حالی که کمترين855میلی گرم/میلی لیتر

درخت چاي بر روي سويه استاندارد لیشمانیا ماژور

255 میلی گرم/اثر کشندگی در غلظت میلی لیتر

در ايران براي اولین بار است که انجام شده است اما

 اختالف بسیار معنیداري بین.میلیگرم مشاهده شد

مطالعه مشابهی که در آمريکاي جنوبی انجام شده اثر

تعداد انگل در گروه کنترل منفی و گروه مورد وجود

اين روغن بر روي لیشمانیا ماژور و تريپانوزوم بروسه

 نتايج اين پژوهش نشان میدهد که روغن.داشت

 در اين مطالعه اثر کشندگی،ايی را بررسی کرده است

درخت چاي داراي اثرات ضد لیشمانیايی میباشد ولی

روغن درخت چاي بر پروماستیگوتهاي لیشمانیا

به تحقیقات بیشتري براي بررسی مواد مؤثره موجود

ماژور قابل توجه گزارش شده است بنحوي که

.در اين عصاره نیاز است

غلظتهاي کشنده اين روغن براي پروماستیگوتهاي
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Abstract

Background: Leishmania is a trypanosomatid protozoan which is transmitted by the female Phlebotomus sand
fly. Leishmaniasis is prevalent in four continents and is considered to be endemic in 88 countries, 72 of which
are developing countries. It is estimated that it’s global prevalence and incidence is 12 millions and 500
thousands respectively. The recommended drugs used for the treatment of this disease are mainly ineffective,
toxic and exhibit many side effects. Based on some studies,tea tree oil that is a yellow color liquid with spicy
odor exhibit antibacterial and antifungal activity, so, we evaluated it’s anti-leishmanial effect.
Materials and Methods: Tea tree oil was purchased from Dr Jahangiri pharmaceutical company and it’s
various concentrations (mg/ml800, mg/ml400, mg/ml200, mg/ml100) were prepared in 1ml volume of
TSB solvent in 15ml test tubes, then 9 ml of RPMI-1640 medium and 1×106 promastigotes was added to
each tube, as a final volume of 10 ml. These tubes were incubated at 23 o c for 72 hours and number of
parasites in the first 6 hours once every hour and after that every 24 hours were counted by
hemocytometer.
Results: Lethal dose of tea tree oil for 50% of promastigotes ( IC 50 ) is 337 mg/ml, while the 800 mg/ml of
this extract can killed 95% of the parasites after 24 hours of incubation, and it’s lower concentrations of
this extract showed dose-dependent leishmanicidal activity. Glucantime as positive control drug at
concentration of 300 mg/ml killed all the promastigotes, while the number of promastigotes in negative
control tubes was increase during the incubation period.
Conclusion: Anti-Leishmanial activity of tea tree oil with IC50 of 337 mg/ml and 95% lethality of 800
mg/ml is promising and further study for analyse the active ingredients of this oil and evaluation of it’s
anti-leishmanial effect, particularly in laboratory animal is recommended.
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