
  
  

  مقاله پژوهشي
 
 
 
 

 

  ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
)۸۳شماره پي در پي(۱۳۹۲اسفند، ۱۱، شماره۱۸دوره   

 

۸۸۸ 

اه يدار گ  برگيها  عصاره سر شاخهيها ونير فراکسيثأت
  کشتط يس در محيناليکوموناس واژيسرخدار بر تر
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  دهيچک
 يا اختـه يله انگـل تـک   ي کـه بـه وسـ   باشـد  ي مـ ي مقـاربت هاي ع  عفونتيامل شا و ع  از يکي سيناليکوموناس واژ يتر: زمينه و هدف  

هدف اين  لذا. باشد مي ن عفونتين درمان ا يتر ي اصل ادي ز ي با عوارض جانب   دازوليمترون .شود يجاد م يس ا يناليکوموناس واژ يتر
 ط کـشت يس در محـ ينـال يکوموناس واژيتردار گياه سرخدار بر  هاي برگ  شاخههاي عصاره سر      تأثير فراكسيون بررسي  مطالعه  

  .بود
  

ون يدار سرخدار و دو فراکس  برگيها  حاصل از سرشاخه  ياستونـ     کلرومتان يدمطالعه تجربي عصاره    ن  يدر ا  :بررسيروش  
 ۵۰۰ و۴۰۰ ، ۳۰۰  ،۲۰۰لظـت  در چهارغ آنهـا يکوموناسـ ياثـر ضـد تر  . ندشده و سپس خشک ي آن تهيدروالکلي ه درصد ۹۰ و ۶۰

ز يآنـال  ها با آزمون آمـاري  داده . شديبررس TYIS33ط کشت يمح ساعت در    ۷۲ و ۴۸ ،۲۴ يها در زمان  و تريل يليکروگرم در م  يم
  . تجزيه و تحليل شدندانسيوار

  
کروگـرم در  ي م۵۰۰ و ۴۰۰ ، ۳۰۰  ،۲۰۰ يهـا   مختلـف و در غلظـت  يهـا   در زمـان   درصـد  ۶۰ونيفراکسعصاره خام و       :ها  يافته

 درصـد  ۶۰رم عـصاره  كروگـ يم۲۰۰در غلظت . )>۰۵/۰p(شتند دا درصد۹۰ون ي نسبت به فراکس يتر ي قو ياثر ضد انگل  تر  يل يليم
  .دي که عصاره نود درصد باعث شصت در صد مهار رشد گردي در حال،باعث صد در صد مهار رشد شد

  
 ينيگزي جاي برايد مناسبيتواند کاند ياه مين گيکوموناس، اي ترير رو باه سرخداريعصاره گمناسب  با توجه به اثر :گيري نتيجه

 .دازول باشديمترونداروي 
  

  سيناليکوموناس واژيتر ون،يفراکس اه سرخدار،يگ :يدي کلهاي واژه
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 سرخدار بر تريکوموناس واژيناليس  گياه اثر
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  مقدمه

اختـه  يک انگـل تـک      يـ س  يناليکوموناس واژ يتر

 يال مجــرايـ تلي اپيهــا فـالژل دار اســت کـه بــه سـلول   

س يازيـ کومونين انگـل باعـث تر     يـ ا. چـسبد  مـي  يتناسل

 يسروير وي غعي شايعفونت مقاربت  ازيکيشود که  مي

 درصـد   ۵۰تـا  ۱۰ن عفونت در    يا). ۱(باشد ميدر جهان   

 ت،ينيدر زنان موجب واژ   ). ۲(موارد بدون عالمت است   

مـردان باعـث    مقاربـت دردنـاک و در      سوزش ادرار و  

ر نـشان داده    يـ در مطالعـات اخ    ).۳(شـود  مـي ت  ياورتر

 در انتقـال    ين انگـل بـه عنـوان کوفـاکتور        يـ شده کـه ا   

 ي جنـس  يها ر عفونت گي انسان و د   يمنيروس نقص ا  يو

ن در زنـان بـاردار     يچنـ  ن انگـل هـم    يـ ا). ۴(کنـد  ميعمل  

ــان زودرس ويموجــب زا ــم   م ــا وزن ک ــوزاد ب ــد ن تول

کومونـاس  ين تر ي هم رابطه بـ    يمطالعات در). ۵(شود مي

 قـرار گرفتـه   يس وسرطان رحم مـورد بررسـ    يناليواژ

ن يـ ن دارو در درمـان ا     يثرترؤدازول م يمترون ).۶(است

ل گزارشات متعدد از بـروز      ي اما به دل   ،باشد ميعفونت  

 يافتن دارويق در مورد ي تحقن انگلي ا ييمقاومت دارو 

  . )۷(ت داردين اهميگزيجا

اهـان بـر    ي گ ي اثر ضد انگل   يدر مطالعات مختلف  

ان يکاظم .ثابت شده است  ويکوموناس بررسي تريرو

ــ  و ــاران در بررس ــيهمک ــصاره هيثأ ت ــر ع  يدروالکلي

ن ي به ا  سيناليکوموناس واژ يتر  انگل يپتوس بررو ياکال

 ۹۰ و ۶۰ يهـا  ن عصاره در غلظـت  يدند که ا  يجه رس ينت

 مهار رشد انگل درصد۱۰۰تر سبب ي ليليم گرم بر يليم

ر يثأ تـ يا  و همکـاران در مطالعـه     يسرشـت ). ۸(شود يم

 ياه چا ي گ يي هوا يها  سر شاخه  ياتانول  و يعصاره آب 

 ده و کـر  ي را بررسـ   سيناليکوموناس واژ يتر بر   يکوه

ن يـ  اي بـر رو ين عصاره اثر چنـدان  يجه گرفتند که ا   ينت

 اثـر   يهمکاران در بررس   عارف خواه و  ). ۹(انگل ندارد 

کومونــاس يتراه مخلــصه بـر  يـ  گيدروالکليــعـصاره ه 

اه در غلظـت   ين گ يدند که ا  يجه رس ين نت ي به ا  سيناليواژ

 مهار رشـد و  درصـد ۱۰۰تر باعث يل يليگرم برم  يلي م ۴

 درصـد   ۹۹باعـث    تـر يل يلـ يرم بـر م   گ يلي م ۲در غلظت   

 و يوســفين يچنـ  هــم). ۱۰(شـود  يمهـار رشـد انگــل مـ   

زه اثـر قابـل   يـ اه خوشـا ر   يـ همکاران  نشان دادند که گ     

 ).۱۱(ن انگل نداشته اسـت يرشد امهار   ي بر رو  يتوجه

 يپتوس بـر رو ي اثر اکـال   يهمکاران در بررس    و يحسن

کـه  دند  يجه رس ين نت يبه ا  سيناليکوموناس واژ يترانگل  

گـرم بـر     يلـ ي م ۵/۱۲ آن در غلظت     يل استات يعصاره ات 

 درصـد مهـار   ۱۰۰ سـاعت سـبب   ۲۴ يتر در طـ  يل يليم

 يهمکاران در بررس   و يوسفي ).۱۲(شود يرشد انگل م  

 انگل ي بر رويم گلي نعناع و مريدروالکلياثر عصاره ه

س نشان دادند که انگل در غلظت       يناليکوموناس واژ يتر

 ودر يم گلـ ياه مريتر از عصاره گ يل يليگرم بر م   يلي م ۲

تر از عـصاره نعنـاع رشـد        يل يليگرم بر م   يلي م ۴غلظت  

ان يکتائي به وسيله در مطالعه صورت گرفته      ).۱۳(نکرد

 اه بومادراني سه گيدروالکلي ه يها عصاره همکاران، و

ــسنط ا، ــر رو   ن وياف ــردو ب ــرگ گ ــصاره ب ــل يع  انگ

ــاس واژيتر ــاليکومون ــين ــشخص  يس بررس ــده وم  ش

عصاره بـرگ گـردو عـصاره     ،  دعصاره بومادران يگرد

س در  ينـال يکومونـاس واژ  ين بر کاهش تعداد تر    يافسنط



  و همكارانعاطفه زارع

٨٩٠ )۸۳شماره پي در پي (۱۳۹۲ اسفندـ ۱۱ ـ شماره۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 يدار ي اثر معن  ط کشت ي در مح  دازوليسه با مترون  يمقا

  ).۱۴(اند داشته

 ران ويا مي برگ بويسرخدار از درختان سوزن 

اه يــن گيـ ش ايـ  اسـت و محــل رو Taxaceaeاز خـانواده  

قـات مختلـف    يدر تحق ). ۱۵(باشـد  مـي  شـمال    يها جنگل

ال، ضـد   يـ ضد باکتر   مثل اثر ضد تومور،    يآثار متنوع 

). ۱۶ــ ۱۹(اند اه برشمردهين گي ا يقارچ وضد التهاب برا   

 ا،يـ اه در درمـان ماالر ين گي ايها  از برگيدر طب سنت  

ــرومات ــش سم،ي ــتفاده  يبرون ــم اس ــيت و آس ــده  م ش

اه در  يـ ن از بـرگ خـشک شـده گ        يچن هم). ۲۰ـ۲۳(است

اســهال و ســردرد اســتفاده  صــرع، که،درمــان سکــس

 ةويـ اه بـه جـز م    ين گ ي ا يها همه قسمست  ).۲۴(شود مي

 ، مخدر، مسهل،يک قلبيتون ، ميت ضد اسپاسيآن خاص 

ن مصرف يچن هم). ۲۵ و۲۶(آور دارند خلط آور و قاعده  

ــان   يخــارج ــار در درم ــام بخ ــه صــورت حم ــرگ ب  ب

 منـابع هـم     يدر بعض  ).۲۷(شود ميسم استفاده   يرومات

 ست هـا،  يـ  مثل ک  ييها يماري استفاده آن در درمان ب     به

 اشــاره شــده يويــکل  وي قلبــيهــا يســردرد، نــاراحت

اه درمـان   يـ ن گ يـ ن کـاربرد ا   يتـر   قابل توجـه   .)۲۸(است

ن يـ تخمدان است که ا    نه و يژه سرطان س  يوه  سرطان ب 

ــه ترک  ــر بـ ــاثـ ــيـ ــه خاصـــ  يب پکلـ ــسل کـ ت ي تاکـ

متنوع  ثارآ .شود ميکروتوبول دارد نسبت داده     يم ينتآ

ترپن  يتر ،يديي ترپنو يبات د يتواند به ترک   مياه  ين گ يا

افتن يـ  به منظـور  .اه مرتبط باشديگنان موجود در گ يول

ن يس، در ا  يازيکوموني درمان تر  يد برا ي جد يک دارو ي

کوموناس مورد ياه سرخدار بر رشد ترير گيثأ ت مطالعه

  . قرار گرفته استيبرس
  

  روش بررسي

شـماره  (سـرخدار   اه  يگدر اين مطالعه تجربي،     

 به  شده ويورآ  از منطقه گرگان جمع    )۱۶۹۲ وميهربار

هــا و مراتــع کــشور  قــات جنگــليســسه تحقؤ موســيله

 يهـا  سرشـاخه  . اسـت  د شده ييأن ت آگونه    و ييشناسا

ســپس بــه روش  اه را پــودر کــرده ويــخــشک شــده گ

 کلرومتـان   ي د بـه وسـيله    بار تکـرار     ۵ون با   يماسراس

 . انجـام شـد  يريک عصاره گيواستون به نسبت دو به  

  شـده لتري فيسپس عصاره استخراج شده با کاغذ صاف   

ــشار نزد ــت ف ــوتح ــالء وي ــه خ ــا ک ب ــه ۴۰ يدم  درج

 تـا   ديـ گردر  ي تبخ ي دستگاه روتار  به وسيله وس  يسلس

 سـطح  يمـده رو  آدسـت   ه  ظ ب يعصاره غل  .ظ شود يتغل

 ۲۰کاژل اغشته بـه     يلي س ي حاو يا شهينتر ش يستون س 

 د متصل بـه دسـتگاه خـالء کاشـته          ن جام ي پاراف درصد

بـا    ميي تقـس  يق روش کروماتوگراف  يسپس از طر  . شد

ــانول  ــات بــا قطبي ترک درصــد۶۰عبــور حــالل ات ــب ت ي

ق حـالل فـوق از سـتون خـارج     يـ پالر از طر  متوسط و 

 ستون شستـشو     درصد ۹۰ بااتانول   بعد از آن    . ديگرد

ــشو شــده داده  ــ هــر يوحاصــل شست ک در ظــرف ي

 دســتگاه بــه وســيله د  ويــگرد يورآ  جمــعيا جداگانــه

عصاره تـام و دو  . ظ شوديتا تغلد  يگردر  ي تبخ يروتار

  از مرحلـه فـوق براسـاس       درصـد  ۹۰ و  ۶۰ونيفراکس

  .نديگرد ييشدت اثر شناسا
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شگاه انگــل يــاز آزماس ينــاليکومونــاس واژيتر

 اصفهان که از ترشحات ي دانشگاه علوم پزشک  يشناس

 جـدا  مـان شـهرکرد   ي زا ک زنان و  ينيماران کل ينال ب يواژ

 مورد استفاده قـرار     TYIS33ط  يمح در ، شده بود  يساز

ک يـ ش که هـر  ي لوله آزما ۷ون  ي هر فراکس  يبرا .گرفت

 بود مورد  انگل زنده۱۰۰۰۰ و TYISط کشت ي مح يحاو

 لوله  ۴ون در   يدر مورد هر فراکس   . استفاده قرار گرفت  

 ۵۰۰ و ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰ يهـــا ب غلظــت يــ اول بــه ترت 

 ختـه  يون مربوطـه ر ي از فراکـس   ليتر   در ميلي  ميكروگرم

 انگـل  +ط کـشت  يمحـ (  کنترل مثبـت  ۵لوله شماره   . شد

ــاس واژيتر ــاليکومون ــماره  ) سين ــه ش ــرل ۶و لول  کنت

ــمترون ــ( دازولي ــشت يمح ــل تر+ط ک ــاس ي انگ کومون

 که از شـرکت     دازولي مترون  ميكروگرم ۵۰+س  يناليواژ

 حـالل   کنتـرل ۷ شـماره  يو لوله ) ه شديران ته يثامن ا 

 يهـا در دمـا   لولـه .  بودند)  حالل+ انگل +ط کشت   يمح(

 ۴۸ ،۲۴ مدت زمـان . شدندگراد انکوبه    ي درجه سانت  ۳۷

 از هـر    ميكروليتـر  ۱۰ون  ي ساعت بعد از انکوباسـ     ۷۲و

 بــه م ويو بــا اســتفاده از روش مــستقلولــه  برداشــته 

 يکروسکوپ بررسير مي الم والمل انگل ها در ز    وسيله

در حالت زنده انگل حرکـت نرمـال        . نديگرد شمارش   و

در . سم و فـالژل حرکــت دارنــد يــکروارگانيداشـته و م 

 هر  ين کار برا  يا. داشت ن يچ حرکت يحالت مرده انگل ه   

ت شـمارش  يـ  در نها. بار انجـام داده شـد     ۳ون  يفراکس

ها به صـورت درصـد مهـار رشـد بـا اسـتفاده از            انگل

   ؛ر محاسبه شديمعادله ز

a=زنـــده درلولـــه  ن تعـــداد انگـــل  يانگيـــم                 

  تست هــلول ن تعدادانگل زنده دريانگيم=b ،کنترل مثبت

  
  ها افتهي

در هـر چهـار غلظـت       بر اساس نتايج حاصـله،      

و در هر سه زمان مشخص عصاره خام        بررسي شده   

 را  يتـر  ي قـو  ي اثـر ضـد انگلـ       درصـد  ۶۰ونيو فراکس 

 .)>۰۵/۰p( نشان دادنـد  درصد ۹۰ون  ينسبت به فراکس  

شتر يـ  و بكروگـرم ي م۳۰۰لظـت   ساعت در غ  ۲۴بعد از   

ها کشته شده بودند که بـه      تمام انگل   درصد ۶۰عصاره

  ).۱نمودار (باشد ي مهار رشد انگل م درصد۱۰۰ يمعنا

ــد از  ــت  ۴۸بعـ ــام غلظـ ــاعت درتمـ ــا  سـ  يهـ

 مهـار رشـد انگـل        درصـد  ۱۰۰  و ۶۰ خام   يها عصاره

 سـاعت در غلظـت     ۷۲بعد از   ). ۲نمودار(ديمشاهده گرد 

ها باعث صد در صد مهار   عصارهگرم تمامكرويم ۵۰۰

ــد  ــدندرشـ ــت   وشـ ــط   ميكرو ۳۰۰در غلظـ ــرم فقـ گـ

ــصاره ــا ع ــام ويه ــد۶۰ خ ــد   درص ــار رش ــث مه               باع

چنين نتايج مطالعـه   هم ).۳ نمودار(دنديصد در صد گرد 

ــا  در زمــان درصــد۶۰ون يفراکــسنــشان داد كــه   يه

ــت ــف و در غلظـ ــا مختلـ  ۵۰۰ و ۴۰۰ ، ۳۰۰  ،۲۰۰ يهـ

ــرميم ــي در مکروگــ ــر يل يلــ ــ تــ ــد انگلــ ــر ضــ                        ياثــ

ــه فراکــسيتــر يقــو شــته  دا درصــد۹۰ون ي نــسبت ب

  .)۱جدول )(>۰۵/۰p(است
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٨٩٢ )۸۳شماره پي در پي (۱۳۹۲ اسفندـ ۱۱ ـ شماره۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره 

  
ط کشت بعد از ياه سرخدار درمحي گ سه گانه يها ونيکار بردن فراکسه س با بيناليکوموناس واژيسه درصد مهار رشد تريمقا:۱نمودار

 .باشد ي درصد م۰ و ۱۰۰ب ي به ترتيدازول و کنترل منفي مترونيدرصد کشندگ. ساعت۲۴

  
 ۴۸ط کشت بعد از ياه سرخدار درمحيگ سه گانه  يون هايکار بردن فراکسه س با بيناليکوموناس واژيسه درصد مهار رشدتريمقا:۲نمودار

 باشد ي درصد م۰ و ۱۰۰ب ي به ترتيدازول و کنترل منفي مترونيدرصد کشندگ. ساعت
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۸۹۳ )۸۳پي در پي شماره (۱۳۹۲ اسفندـ ۱۱ ـ شماره۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 

. ساعت ۷۲ط کشت بعد از ياه سرخدار درمحي گيها ونيکار بردن فراکسه س با بيناليکوموناس واژيسه درصد مهار رشد تريقام:۳نمودار
 باشد ي درصد م۰ درصد و ۱۰۰ب ي به ترتيدازول و کنترل منفي مترونيدرصد کشندگ

 

تريکوموناس واژيناليس در غلظت هاي مختلف بعد در صد کشندگي عصاره هاي گياه سرخدار بر  معيار  مقايسه ميانگين و انحراف:۱جدول 
   ساعت۷۲ و ۴۸، ۲۴از 

  ليتر  ميكروگرم بر ميلي۵۰۰غلظت   ليتر  ميكروگرم بر ميلي۴۰۰غلظت   ليتر  ميكروگرم بر ميلي۳۰۰غلظت   ليتر  ميكروگرم بر ميلي۲۰۰غلظت   )ساعت(زمان   عصاره

۲۴  ۹/۱±۹/۹۳  ۱۸/۵±۴/۹۴  ۱۰۰  ۱۰۰  
۴۸  ۸۱/۰±۳۷/۹۹  ۰۱/۰±۹۸/۹۹  ۱۰۰  ۱۰۰  

  ؛تام

۷۲  ۶۰/۰±۵۵/۹۹  ۰۱/۰±۹۹/۹۹  ۱۰۰  ۱۰۰  
۲۴  ۸۵/۱±۶۹/۹۷  ۲۰/۰±۴۴/۹۹  ۰۷/۰±۳۹/۹۹  ۶۷/۹۹  
۴۸  ۰۲/۰±۹۸/۹۹  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  

  ؛ درصد۶۰فراکسيون 

۷۲  ۰۴/۰±۹۹/۹۹  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  
۲۴  ۸/۲±۲۷/۷۲  ۴۵/۳±۹۹/۹۲  ۳۴/۲±۸۳/۹۴  ۴۷/۰±۷۱/۹۷    

  ۶۹/۹۹±۱۱/۰  ۷۵/۹۷±۳۳/۰  ۴۸/۹۶±۸۷/۰  ۷۸/۶۱±۸۸/۷  ۴۸  ؛ درصد۹۰فراکسيون 
  ۷۲  ۵۱/۳±۵۵/۸۲  ۶۵/۰±۷/۹۷  ۲۵/۰±۲/۹۹  ۱۲/۰±۸۳/۹۹  

 

  بحث

ــاسيتر ــالي واژکومون ــوان  س ين ــه عن ــل ب  عام

 انـسان و  يمنـ يروس نقـص ا ي در انتقال و  مستعد کننده 

بـا توجـه بـه      . )۴(کند مي عمل   ي جنس يگر عفونت ها  يد

 انگــل يـي  متعــدد از بـروز مقاومــت دارو هـاي  گـزارش 

ــاسيتر ــالي واژکومونـ ــه مترونس ينـ ــبـ ــه  دازوليـ  کـ

 ي تـالش بـرا    باشـد،    مي ن عفونت ين درمان ا  يتر ياصل

 .)۷(حـداقل عـوارض ادامـه دارد       ثر با ؤ م ييافتن دارو ي

 وضـد  ي است که اثر ضد انگل   ياهاني از گ  يکيسرخدار  

 مطالعـه ن يـ در ا  وده اسـت ي آن به اثبات رسـ    يکروبيم

 قـرار   يسـ  آن مـورد برر    يکوموناسـ يت ضد تر  يخاص

   .گرفته است



  و همكارانعاطفه زارع

٨٩۴ )۸۳شماره پي در پي (۱۳۹۲ اسفندـ ۱۱ ـ شماره۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره 

ون يعصاره تام و فراکس  اين مطالعه نشان داد،     

 يحـال  ن دريـ ا  وهستند يثار مشابه آ ي دارا  درصد ۶۰

 بـر   درصـد ۹۰ون يست که هـر دو نـسبت بـه فراکـس       ا

در . د نشان دادنيدار ي اختالف معنيمارآج ياساس نتا 

بـات مختلـف   يتـوان گفـت کـه ترک      مين مسئله   يه ا يتوج

کومونـاس  يتوانند اثر ضد تر  ميه که   موجود در عصار  

ــدار ب    ــه مق ــد ب ــال کنن ــاعم ــام و ي ــصاره ت  شتر در ع

ون يبه مقدار کمتـر در فراکـس        و  درصد ۶۰ون  يفراکس

ن مـواد مـشابه   ي ا  الزاماً ي ول ،شوند ميافت  ي  درصد ۹۰

سم  يـ نرژيا س يـ  توانند به صورت مجـزا و      يم ستند و ين

 وت در  تفـا  ياز طرفـ  . د نـشان دهنـد     اثر را از خـو      نيا

ت يـ  و مقـدار آنهـا  بـه ماه    موجود در عصاره  باتيترک

 يهـا ت متفـاوت انهـا در حـالل         ي شان و حالل   ييايميش

قـات  يدر تحق . گـردد  مـي  بـر    مطالعـه  مورد استفاده در  

کومونـاس  ي انگل تر  يبر رو  باتين ترک ير ا يثأ ت يمختلف

 ان ويــ  کاظم شــده اســت بــه طــور مثــال     يبررســ

 يدروالکليـ عصاره ه ر  يثأ ت يدر بررس ) ۱۳۹۱(همکاران

 افتندي سيناليکوموناس واژ يتر انگل   يپتوس بررو ياکال

گــرم  يلــي م۹۰ و ۶۰ يهــا ن عــصاره در غلظــتيــکــه ا

 کـه   مهار رشد انگل شـد  درصد ۱۰۰تر سبب   ي ل يليبرم

 چـرا کـه در   ، مطابقـت دارد حاضـر افته با مطالعه    ين  يا

ــه  ــه  درصــد۹۰ و ۶۰ون ي هــم فراکــسحــاظرمطالع  ک

 رشد انگل يد باعث مهار صد در صد      بودن يدروالکليه

ــه ). ۸(شــدند  ــاران يسرشــت در مطالع ) ۱۳۹۰( و همک

اه ي گ يي هوا يها  سر شاخه  ياتانول  و ير عصاره آب  يثأت

 شـد و  ي بررسسيناليکوموناس واژ يتر بر   ي کوه يچا

ن يـ  کـه ا   دنديجه رسـ  ين نت يبرخالف مطالعه حاضر به ا    

 عـارف  ).۹(ن انگل نـدارد ي اي بر رو يعصاره اثر چندان  

ــواه و ــاران خ ــ)  ۱۳۹۲(همک ــصاره  يدر بررس ــر ع  اث

 سينـال يکومونـاس واژ  يتراه مخلصه بر    ي گ يدروالکليه

مخلصه اه يگدند که   يرسحاضر  ج مشابه مطالعه    يبه نتا 

 رشـد    درصـد  ۱۰۰تـر   يل يلـ يم گرم بر  يلي م ۴در غلظت   

 و همکاران يوسفي در مطالعه ).۱۰(کند ميانگل را مهار  

 يچـا   و زهيارشـ پتوس، خو ياکـال اه  يـ اثر سه گ  ) ۲۰۱۲(

 ي بررسـ  سينـال يکوموناس واژ يتر انگل   ي بر رو  يکوه

 مهـار   ي بـر رو   يپتوس اثـر بـارز    ياکالافتند که   يشد و   

 اثـر  ي کـوه يوچـا زه  يرخـو شـا    اما   ،رشد انگل داشت  

  ويحـــسن در مطالعـــه ).۱۱( نداشـــتنديقابــل تـــوجه 

 ييکومونـا ي ضـد تر    اثـر  يدر بررسـ  )  ۲۰۱۲( همکاران

ل يــدند کـه عــصاره ات يجــه رســين نتيـ  اهبــپتوس ياکـال 

تـر در  يل يلـ يگـرم بـر م   يلي م۵/۱۲ آن در غلظت  ياستات

 درصــد مهــار رشــد انگــل ۱۰۰ ســاعت ســبب ۲۴ يطـ 

 يدر بررسـ  )  ۱۳۹۲(همکـاران   و يوسفي ).۱۲(شود يم

 انگل ي بر رويم گلي نعناع و مريدروالکلياثر عصاره ه

 عــصاره جــه گرفتنــد کــهيس نتينــاليکومونــاس واژيتر

گـرم بـر    يلـ ي م۲ در غلظـت    يم گلـ  ياه مـر  يگ يدرالکليه

ــيم ــصاره هيل يل ــر و ع ــت ــت يدرالکلي ــاع در غلظ  ۴ نعن

شـود   ي م تر موجب مهار رشد انگل      يل يليگرم بر م   يليم

 يخـوان   هـم حاضـر ج مطالعـه  يها هم با نتـا  افتهين يکه ا 

  ).۱۳(دارد

ــه لو ــدر مطالعـ ــارانيـ  ي د)۲۰۰۱(وال و همکـ

ــه ,Azorella yareta (Apiaceae) اهيــ از گييدهاييــترپنو   ب

-mulin-11,13-dien وazorellanol ، mulinolicacid ينــام هــا

20-oicacid  داشـتند جـدا     يکوموناسـ ي ضد تر  تي که فعال 
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۸۹۵ )۸۳پي در پي شماره (۱۳۹۲ اسفندـ ۱۱ ـ شماره۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره 

ولـد و   يوان پو  به وسيله مطالعه انجام شده     ).۲۹(دشدن

اه يـ  گ ي کلرومتـان  ي عصاره د  يبر رو  )۲۰۰۳(همکاران

Cussonia holstill  ۵ يدهايـ حـضور ترپنوئ  نشان داد کـه 

ت ضـد  يباعـث بـروز خاصـ    ، Hederageninحلقـه ماننـد  

در مطالعــه  .)۳۰(اه شـده اسـت  يـ ن گيـ  ايکوموناسـ يتر

اه يـ  بـرگ گ يکـه  بـر رو      )۲۰۰۹(ارتاباکالر و همکاران  

Arbutus anedoن ي آربـوت يدهايـ کوزي فنول گلي که حاو

جـه  ين نت يـ  بـه ا   ،باشـد انجـام شـد      مـي ن  يل آربوت يمت و

سه بـا  ياه در مقاين گي ايل استاتيعصاره اتدند که  يرس

ــ ــ  ويعــصاره آب ــار  ،يعــصاره هگزان  ۱۰۰باعــث مه

ميكروگـرم   ۵۰۰کوموناس در غلظت  ي رشد تر  يدرصد

همکـاران   درمطالعه تـاران و    ).۳۱(شود يمليتر    بر ميلي 

 ي کلرومتـان  ي وعـصاره د   يدروالکليعصاره ه  )۲۰۰۶(

 يناســکومويت ضــد تري خاصــAllium hirtifoliumاه  يــگ

دازول از خـود نـشان   يـ سه با متروني را در مقا   ي ا يقو

 يبـات يتوانـد بـه علـت وجـود ترک     مـي ن يـ داده است و ا  

 ).۳۲(دها باشد ين و ارگانوسولف  يآجوئ ،نيسيهمچون آل 

 )۲۰۰۹(همکاران وآدباجو ق انجام شده توسط ير تحق د

 اهي از گي کلرومتاني و دي متانول عصاره،مشخص شد 

Clausena lansium ــد تر ياراد ــر ضـ ــي اثـ  يکوموناسـ

تـر   ي قـو ي کلرومتان ين اثر با عصاره د    ي که ا  ،باشد مي

  يبــاتين اثـر را بـه ترک  يـ ا  بـوده و ياز عـصاره متـانول  

 نــــــــسبت formylcarbazole_۳و  imperatonin ماننــــــــد

ه کـالزادا وهمکـاران     ن در مطالعـ   يچنـ  هـم  ).۳۳(دان داده

 ي عـصاره تـام متـانول      يکوموناسياثر ضد تر   ،)۲۰۰۷(

 انجام شد و مشخص شد کـه       يکي مکز ييواه دار ي گ ۲۲

ــصاره گ ــان يعــ  Cocusmueiferaو  Carica Papayaاهــ

 داشـــتند و يکوموناســـيت ضـــد تريـــفعالن يشتريـــب

 Bocconia frutescens، Geranium  mexicanum يهــا عــصاره

 يکوموناسـ يمتوسط ضـد تر اثر   Lygodium venustumو

همکاران   سوفار و  در مطالعه . )۳۴(از خود نشان دادند   

ک يـ کـه  Berberis arisat  ن مشتق شـده از  يبربر )۲۰۰۱(

ــآلکالو ــت ييـ ــوجه د اسـ ــل تـ ــر قابـ ــر روياثـ  ي را بـ

من بودن  يو با توجه به ا     کوموناس نشان داده است   يتر

دازول ي مترون ي برا يمناسبن  يگزيتواند جا  مين ماده   يا

 يقات مشابه يتحق)۱۹۹۹(همکاران    و يمورا ).۳۵(باشد

اهـان  يزوم و جوانه گير شه،ي رير عصاره آبيثأجهت ت 

Echinacea و ageliknAــر رو ــل تري بـ ــاس ي انگـ کومونـ

ــد و تحق انجــام داده ــان ــه وســيله يق مــشابهي ــب ن ي هم

، lobata Neuyolaenaاه  يـ  برگ وپوسـته گ    ين بر رو  يمحقق

ordifoliac Mikania وbuifolia tiaucS بــه صــورتitro v- in 

ن داروهـا   يـ  نـشان داد کـه ا      جينتـا . رفته است يانجام پذ 

در  ).۳۶(گردنــد مــيکومونــاس يســبب توقــف رشــد تر

 اهيــ گيعـصاره آبــ )۲۰۰۶(همکــاران   ويمطالعـه مهــد 

Eucalyptus camaldulenis  گـرم    ميلي۵۰در حداقل غلظت

 از خود نـشان داده  يکوموناسياثر ضد تر  ليتر    بر ميلي 

ن يــبــه ا )۲۰۰۹(وهمکــاران  ژنگيقــيدر تحق ).۳۷(اســت

                              اهيــــگ يدند کــــه عــــصاره آبــــ  يجــــه رســــ ينت

Mosla chinensis Maxim    در مهـار  ي ايار قـو ياثـر بـس 

ن انگـل را    يـ  که مهار رشد ا    يرشد انگل دارد به گونه ا     

گـرم بـر    ميلـي  ۵/۶۲ظـت  توان بـا بـه کـار بـردن غل      مي

بـه نظـر    به طـور کـل،   ).۳۸(اه شاهد بود ياز گ ليتر    ميلي
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اهان مختلـف   ي گ يکوموناسي تر ت ضد يرسد که فعال   مي

اه و نوع حـالل بـه کـار    يگگونه  جنس ووابسته به نوع   

  .باشد ميه عصاره يرفته در ته

  

   يريگ جهينت

اه يــگدر مجمــوع ايــن مطالعــه نــشان داد   

تواند  مي  داشته وي خوبييکوموناياثر ضد تر سرخدار

. اه اسـتفاده کـرد    يـ ن گ ين از ا  يگزي جا يه دارو ي ته يبرا

 به نظر يشتر ضرويج، انجام مطالعات ب  يد نتا ييأ ت يبرا

  .رسد مي

  

  ر وتشکر يتقد

 يان نامـه مقطـع دکتـر     يـ ن مطالعه حاصـل پا    يا

ــكي ــهپزش ــک  يا  حرف ــوم پزش ــشگاه عل ــصوب دان  ي م

  .اصفهان بود
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Abstract 

Background & aim: Tichomoniasis is a common sexually transmitted disease (STD) caused by a 
protozoan parasite called Trichomonas vaginalis. Metronidazole, with vast side effects, is the main 
treatment for this infection. The aim of this study was to investigate the effect of the extract 
fractions of Taxusbaccata, on Trichomonas vaginalis in cultured medium. 

Methods: In the present study, asetonia dichloromethane extract of Taxusbaccata and 
hydroalcoholic fractions of 60% and 90% were collected and then dried. Their anti-trichomonas 
effect at doses of 200, 300, 400 and 500 μg/ml at 24, 48 and 72 hours on the TYIS33 culture media 
were studied. Data were analyzed using ANOVA test. 

.Results: The crude extract and fractions of 60% at different times at concentrations of 200, 300, 
400 and 500 μg/ml showed higher anti-parasitic effects than 90% (p < 0.05). At concentration of 
200 μg/ml of extract of 60% which causing 100% inhibition growth but the fraction of 90% showed 
60% of inhibition growth.  

Conclusion: The effect of Taxusbaccata on Trichomonas may be a good alternative candidate for 
metronidazole.  

Key words: Taxusbaccata, Trichomonas vaginalis, Fracctions 

*Corresponding Author: Yousofi Darani H, Department of Parasitology, Isfahan university of medical 
sciences, Isfahan, Iran   
 Email: Yousofi@med.mui.ac.ir 

 

 

899 


