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تریكوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهي
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تاریخ دریافت7931/6/4 :

چكیده
مقدمه :عفونت ناشی از تریکوموناس واژینالیس یکی از عفونت های جنسی شایع در جهان بوده که گزارش موارد مقاوم به درمان آن در حال
افزایش است .هدف از این تحقیق ،مطالعه تاثیر باریجه بر تریکوموناس واژینالیس و شناسایی ترکیبات موجود در اسانس آن بود.
مواد و روش ها :اسانس و عصاره های هگزانی ،اتیل استاتی و متانولی ریشه باریجه تهیه و آزمایش تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی یا
 (Minimum Inhibitory Concentration) MICو درصد مهارکنندگی رشد یا  (Growth inhibitory percent) GI%بر روی
دو ایزوله تریکوموناس واژینالیس کشت شده در محیط دیاموند در شرایط آزمایشگاهی و در مقایسه با مترونیدازول ،انجام گرفت .هم چنین با استفاده از
کروماتوگرافی گازی کوپلشده با طیف سنج جرمی( )GC-MSترکیبات اسانس گیاه شناسایی شد.
یافته های پژوهش :بعد از  42ساعت میزان  MICبرای عصاره های هگزانی ،اتیل استاتی و متاتولی  541 µg/mlو برای اســـانس
 155 µg/mlبه دست آمد هم چنین میزان  GI%برای انواع عصاره  15درصد(در غلظت  )24/1 µg/mlو برای اسانس  05درصد(در غلظت
 )415 µg/mlتعیین گردید .میزان  MICمترونیدازول نیز برای یک ایزوله تریکوموناس واژینالیس  54/1 µg/mlو برای ایزوله دیگر 2/4 µg/ml
به دست آمد .هم چنین تجزیه اسانس باریجه نشان داد بتا-پینن( 42/0درصد) ،آلفا-پینن( 55/0درصد) و بتا-ایودسمول( 2/1درصد) از ترکیبات اصلی آن
هستند.
بحث و نتیجه گیری :نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیبات موجود در اسانس و عصاره های باریجه دارای پتانسیل ضدتریکومونایی قابل
توجه ای می باشند .بنا بر این ضروری است با جداسازی این ترکیبات و انجام تحقیقاتی تکمیلی در زمینه تاثیر آن ها بر انگل در شرایط برون تنی و
درون تنی اطالعات جامع تری به دست آید.

واژه های کلیدی :تریکوموناس واژینالیس ،باریجه ،عصاره ،اسانس ،کروماتوگرافی گازی
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تاریخ پذیرش7931/8/93 :

تاثیر اسانس و انواع عصاره های باریجه)-... (Ferula gummosaدارا دستان و همکاران

Salmonella typhi, and Pseudomonas
 )aeruginosaو مخـــمرها( Candida albicans

 )and C. kefyrاشاره نمود( )52،53هـــم چنین این
مطالعات اثرات ضد میکروبی اسانس باریجه را به وجود
ترکیباتی نظیر آلفا و بتاپینن نسبت داده اند.
به دلیل مشکالت بیان شده در زمینه درمان
تریکومونیازیس ،تحقیق و مطالعه در راستای دست یابی
به داروهای جدید با تاثیر درمانی مناسب و عوارض
جانبی کمتر برای درمان این عفونت انگلی جزء
ضروریات تحقیقات بهداشتی می باشد .با توجه به این
که گیاهان دارویی از دیرباز به عنوان منابع اصلی
ترکیبات دارویی مطرح بوده و هم چنین به دلیل وجود
پتانسیل ضد میکروبی الزم در باریجه و این که تاکنون
اثرات ضدتریکومونایی این گیاه مورد ارزیابی قرار
نگرفته است ،در این تحــقیق تاثیر اسانس و انواع
عصاره های مخــــتلف آن در شرایط آزمایشگاهی بر
تریکوموناس واژینالیس مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها
کشت و آماده سازی انگل :این پژوهش قبل از
انجام در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم
پزشـــــکـــــی هــــمدان مطـــــرح و با کــــد
 IR.UMSHA.REC.1396.885به تصویب رسید و
بعد از آن در آزمایشــــگاه تحـــــقیقاتی گـــروه
انــــگل شنـــــاسی دانـــشگاه علوم پزشـــــکی
هـــــمدان که در آن از دو ایـــــزوله تریکوموناس
واژینالیس کشــت داده شده در محیط دیاموند استفاده
گردید ،انجام شد.
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مقدمه
تریکوموناس واژینالیس تک یاخته ای بی هوازی و
تاژک دار از خانواده تریکومونا دیده است که عامل مولد
تریکومونیازیس در انسان می باشد .این عفونت از جمله
عفونت های جنسی شایع در سراسر جهان بوده به
طوری که بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی
میزان شیوع ساالنه آن با  402/2میلیون مورد بیش از
شیوع گنوره ،سیفلیس و عفونت کالمیدیایی است(.)5،4
عالئم بالینی تریکومونیازیس در زنان به صورت متنوع
از عفونت بدون عالمت تا اشکال عالمت دار و واژینیت
حاد تظاهر می یابد .هم چنین این عفونت می تواند
عوارضی مانند تولد زودرس نوزادان ،عقیمی و افزایش
خطر ابتال به سرطان دهان رحم را به همراه داشته باشد
اما آن چه که اهمیت این عفونت را بیش از گذشته
مورد توجه قرار داده است نقش آن در افزایش خطر
انتقال ویــــروس نقـــــص ایمـــنی انسان()HIV
می باشد( .)3،5مترونیدازول از سال  5625تاکنون ،تنها
داروی در دسترس برای درمان این عفونت در اغلب
کشورها است .استفاده از این دارو در درمان
تریکومونیازیس در همان ابتدای کار در سال  5624با
دو چالش شکست درمانی و عوارض جانبی همراه بوده
به طوری که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در
آمریکا( )CDCنیز برآورد نموده است  4تا  1درصد
ایزوله های بالیـــنی تریــــکوموناس واژینالیس به
مترونیدازول مقاوم می باشند(.)1،2
تاکنون محققین مطالعات قابل توجه ای در زمینه
بررسی اثرات ضدمیکروبی گیاهان مختلف و هم چنین
ترکیبات طبیعی حاصل از آن ها انجام داده اند .از
جمله این تحقیقات می توان به مطالعات صورت گرفته
در رابطه با اثــرات گیاهان موســـــیر ایرانی
( ،)Persian shallotاکـــــــالیپتوس( Eucalyptus
 ،)camaldulensisریواس( ،)Rheum ribes L.کمای
بیابانی( )Ferula szowitsianaو بارهنگ سرنیزهای
( )Plantago lanceolata L.بر تریکــــــوموناس
واژینالیس اشاره کرد که نتایج مختلفی در بر داشته اند
( .)2-55باریجـه ،با نـام علمـی()Ferula gummosa
از تیـره چتریان ،گیـاه بومـی مناطـق شـرقی ،مرکـزی
و غـرب ایـران بوده که دارای ترکیباتــی مانند بتــا
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پینــن ،آلفــا پـــینــن ،میرســن ،لیمونــن ،آلفــا
توجــن ،پاراســیمن و هم چنین خـواص ضـد
میکروبی ،آنتــی اکســیدانی ،ضد التهابــی و ضــد
تشــنجی است( )55-52در طـب سـنتی از آن به
عنوان یک ضد عفونی کننده ،ضد نفخ ،ضد تشنج ،ضد
اسپاسم ،تسکین دهنده درد ،ضد التهاب و تقویت کننده
حافظه استفاده می گردد( .)51از فعالیت ضد میکروبی
این گیاه می توان به اثر مهارکنندگی اسانس آن بر رشد
بر باکتری های گــــرم مثبــــت( Staphylococcus
،)aureus, S. epidermis, and Bacillus subtilis
باکتـــری هـــای گـــرم منفی ( Escherichia coli,
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تهیه گیاه ،عصاره ،اسانس و دارو :ابتدا باریجه از
رویشگاه طبیعی خود واقع در استان البرز ،شهرستان
طالقان جمع آوری شد و پس از شناسایی و مقایسه با
نمونه هرباریومی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم
پزشکی زنجان با شماره هربارومی  5525تایید شد.
ریشه گیاه پـس از جمع آوری در سایه و در دمای
محـیط خشـک گردیـد .عصاره گیری در آزمایشگاه
فارماکوگنــوزی دانشـــکده داروسازی دانشگاه علوم
پزشکی همدان و به روش خیساندن()Maceration
انجام شد .برای استخراج عصاره ها ،ریشه گیاه را پودر
کرده و سپس به مقدار  555گرم از پودر تهیه شده به
ترتیب در حالل های هگــزان ،اتیل استات ،و متانول
بـه مــدت  04ســاعت بر روی شیکر و در دمــای
اتــاق خیسانده شد .عصاره های به دست آمده از کاغذ
صافی واتمن شماره ( 25انگلیس) عبور داده شدند و
سپس جهت تغلیظ در دمای  25درجه سانتی گراد در
دستگاه روتاری (LABoroTA 4000, Heidolph-
) Germanyقرار گرفتند( .)52تهـــیه اسانــس ریشه
باریجه نیز با روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه
کلونجر(ایران-فناوری ایرانیان )G-CJ ،ظرف  3ساعت
انجام گردید و از سولـــفات روی جهت آب گیری و
خشک کردن آن استفاده گردید( .)50در پایان اسانس و
عصاره های حاصل تا زمان آزمایش در یخچال( 2درجه
سانتی گراد) نگهداری شدند .برای تهیه محلول
مترونیدازول نیز ابتدا پودر آن( Sigma Chemical
 )Co. St Louisبا غلظت مشخص در آب مقطر حل و
پس از سترون کردن به کمک فیلتر سرنگی با منافذ
 5/44میکرون ،به روش رقیقسازی متوالی دو برابر در
محیط کشت انجام گردید تا غلظت های نهایی  5/5تا
 255 µg/mlدر میکروپلیت های آزمایش حاصل
گردید.
آزمایش تعیین حـــساسیت :حـــــداقل غلظت
مـــهــــارکنـــــندگی یا( Minimum Inhibitory
 MIC )Concentrationعبارت بود از حداقل غلـظتی

از اسانس ،عصاره و دارو که بعد از انکوباسیون موجب از
حرکت افتادن و مرگ تریکومــــوناس واژینــــالیس
می گردید(.)52
تروفوزوئیت های انگل در فاز رشد لگاریتمی و با
تعداد مشخص( 4×551سلول در میلی لیتر) مورد
استفاده قرار گرفتند .هم چنین محلول هایی از اسانس،
عصاره ها و دارو در حالل دی متیل سولفوکساید
( )DMSO, D2650 SIGMA, BioReagentو آب
تهیه گردید و غلظت هایی از آن ها در محیط کشت به
وسیله روش رقـــیق ســـازی متـــوالی دو برابر در
میکروپلیت های سترون آماده شد .سپس به هر چاهک
آزمون به میزان برابر( 555میکرولیتر) محیط کشت
حاوی تروفوزوئیت انگل اضافه گردید تا غلظت های
نهایی ،541 ،415 ،155 ،5555 ،4555 ،2555 µg/ml
 35/4 ،24/1برای ترکیبات گیاهی حاصل گردید .در
انتها میکروپلیت های آزمون در گرمخانه در شرایط
هوازی و دمای  31/1درجه سانتی گراد گذاشته شدند و
بعد از  42و  22ساعت به وسیله میکروسکوپ معکوس
مورد آزمایش قرار گرفتند .آزمایش برای هر ترکیب
گیاهی و دارویی و هم چنین برای هر ایزوله انگل ،به
صورت دوتایی و دو بار تکرار گردید .کلیه مراحل
آزمایش در شرایط سترون و در برابر آزمون های شاهد
شامل شاهد منفی(عاری از هرگونه ترکیب گیاهی و
دارویی) ،شاهد مثبت(حاوی مترونیدازول) و شاهد دی
متیل سولفوکساید( )DMSOانجام گرفت .در ادامه به
منظور تائید اثر ترکیبات مورد آزمایش بر انگل ،پس از
انجام آزمون (MICبعد از  22ساعت انکوباسیون)،
کشت مجدد در محیط تازه انجام گردید.
جهت تعیین درصد مهارکنندگی رشد یا( Growth
 GI% )inhibitory percentتعداد انگل های زنده
موجود در چاهک مربوط به یک غلظت کمتر از MIC
( )sub-MICدر برابر تعداد انگل های زنده موجود در
چاهک شاهد(با الم هموسیتومتر) ،مطابق فرمول زیر
مورد شمارش قرار گرفت و تعیین گردید.

تاثیر اسانس و انواع عصاره های باریجه)-... (Ferula gummosaدارا دستان و همکاران

جدول شماره  .1حداقل غلظت مهارکنندگي( )MICمترونیدازول ،اسانس و انواع عصاره های باریجه بر روی تریكوموناس واژینالیس
P
میانگین
ترکیبات ضدتریکومونایی
زمان انکوباسیون
ایزوله Tv2
ایزوله Tv1
)MIC (µg/ml
)MIC (µg/ml
)MIC (µg/ml
541
541
541
عصاره هگزانی
541
541
541
عصاره اتیل استاتی
5/552
 42ساعت
541
541
541
عصاره متانولی

 22ساعت

اسانس
مترونیدازول
عصاره هگزانی
عصاره اتیل استاتی
عصاره متانولی
اسانس
مترونیدازول

155
54/1
541
541
541
155
2/4

155
2/4
541
541
541
155
3/5

در این مطالعه درصد مهارکنندگی رشد()GI%
اسانس و عصاره ها دریک غلظت کمتر از()sub-MIC
 MICنیز مورد بررسی قرار گرفت .نتایج مطالعه نشان
داد همه ترکیبات مورد آزمایش در غلظت sub-MIC
دارای درصدی از مهارکنندگی رشد بودند(نمودار شماره
 )5که با افزایش زمان تماس ترکیبات گیاهی با انگل،
میزان  GI%نیز افزایش می یافت .هم چنین تجزیه

155
6/3
541
541
541
155
2/2

5/552

اسانس باریجه نشان داد که ترکیبات اصلی موجود در
آن بتا-پینن( 42/0درصد) ،آلفا-پینن( 55/0درصد) و
بتا-ایودســــمول( 2/1درصد) بودند .دستـــه ترکیب
مونوترپن ها( 23/3درصـــد) بیشترین میزان ترکیبات
اسانس را شامل می شد و در ادامه سسکویی ترپن ها با
 32/2درصد بیشترین ترکیبات اسانس را تشکـــــیل
می داد(جدول شماره .)4
4
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اسانس با استفاده از روش کوپل شده کروماتوگرافی
گازی با طیف سنج جرمی( )GC-MSو دستــــگاه
 Thermoquest-Finniganمـــــدل  Traceانجام
پذیرفت .شناسایی ترکیبات با استفاده از پارامترهای
مختلف از قبیل زمان و شاخص بازداری( ،)RIمطالعه
طیف های جرمی و مقایسه این طیف ها با ترکیبات
استاندارد و اطالعات موجود در کتابخانه رایانه دستگاه
 Wiley 0/7( GC-MSو  )Adamsصــــــورت
گرفت(.)56
تجزیه و تحلیل آماری :از نرم افزار  SPSS V.16و
آزمون ناپارامتریک فریدمن در سطح معنی داری 5/51
جهت تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین های
 MICترکیبات مورد آزمایش ،استفاده گردید.
یافته های پژوهش
به منظور ارزیابی میزان تاثیر اسانس و عصاره های
هگزانی ،اتیلاستاتی ،متانولی باریجه بر روی دو ایزوله
تریکوموناس واژینالیس و هم چنین مقایسه تاثیر آن با
مترونیدازول ،غلظت های متوالی(،2555 µg/ml
 )35/4 ،24/1 ،541 ،415 ،155 ،5555 ،4555از این

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.2.1

شناسایی کیفی و کمی ترکیبات تشکیل دهنده
اسانس باریجه :شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده

ترکیبات تهیه و در مجموع برای هر ترکیب گیاهی 2
سری آزمایش انجام گرفت .نتایج حــــاصل از این
آزمایش هـا نشـان داد که اسانس و انواع عصاره هـای
باریجه دارای خاصـیت ضــدتریکومونایی بــوده و بــر
رشد وحیات انگل تاثیر می گذارند .همان طور که در
جدول شماره  5مشاهده می گردد عصاره های هگزانی،
اتیل استاتی و متانولی باریجه تاثیر یکــــسانی بر
تریکوموناس واژینالیس داشته و در مقایسه با اسانس
باریجه دارای فعالیت ضدتریکومونایی بیشتری هستند.
هم چنین نتایج نشان دهنده تاثیر یکسان ترکیبات
گیاهی بر هر دو ایزوله تریکوموناس واژینالیس است.
کشت مجدد تروفوزوئیت های در معرض مواد گیاهی
قرار گرفته در محیط تازه و فاقد هر گونه ترکیب
ضدتریکومونایی و عـــدم مــــشاهده رشد و تکثیر
تروفوزوئیت ها طی  55روز بررسی محیط های کشت،
نشان دهنده تاثیر کشندگی مواد مورد آزمایش بر همه
تروفوزوئیت های انگل در  MICمربوط به هر ترکیب
دارد .نتایج تست حساسیت دارویی نیز نشان داد که هر
دو ایزوله انگل نسبت به مترونیدازول حساس بوده و
میانگین  MICمترونیدازول آن ها( 2/2)µg/mlتعیین
گردید.

[ DOI: 10.29252/sjimu.27.2.1 ]

89  خرداد، شماره دوم،دوره بیست و هفت

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

100

80

80

70

70
60

90

88.3

90

70

61.6
50

50

50

50
40

30
20

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 22:18 IRST on Sunday December 15th 2019

10
0
24 hour

48 hour

 اسانس و انواع عصاره های،) مترونیدازولGI%( میانگین درصد مهارکنندگي رشد.1نمودار شماره
 بر روی تریكوموناس واژینالیسsub-MIC باریجه در غلظت
 ترکیبات شیمیایي اسانس ریشه باریجه.2 جدول شماره
درصد
ترکیبات
ردیف
α-Thujene
5/1
5
α-Pinene
55/0
4
Camphene
5/0
3
Sabinene
5/4
2
β-Pinene
42/0
1
3-Carene
5/5
2
α-Terpinene
5/4
0
p-Cymene
5/2
2
Limonene
4/2
6

a شاخص بازداری
642
634
613
626
602
5555
5552
5542
5535
5515

5/1

β-E-Ocimene

55

5524

5/3

γ-Terpinene

55

5522

4/5

α-Terpinolene

54

5561
5541
5521
5504
5502
5526
5563
5562
5452
5421
5331
5315
5302
5366
5252
5234
5214
5200
5222

5/2
5/3
5/4
5
4/5
3/5
5/5
5/4
5/2
5/1
3
5/5
5/2
5/5≥
5/6
5/5
5/1
5/5
3/5

Linalool
α-Campholenal
Borneol
p-Mentha-1,5 dien-8-ol
Terpinen-4-ol
α-Terpineol
Myrtenal
Myrtenol
Verbenone
Bornyl acetate
δ-Elemene
α-Cubebene
α-Copaene
Germacrene D
trans-Caryophyllene
β-Gurjunene
α-Humulene
γ-Muurolene
Germacrene D

53
52
51
52
50
52
56
45
45
44
43
42
41
42
40
42
46
35
35

5

80

تاثیر اسانس و انواع عصاره های باریجه)-... (Ferula gummosaدارا دستان و همکاران

بحث و نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد باریجه از خاصیت
ضدتریکومونایی قابل توجهی برخوردار بوده به طوری
که عصاره های هگزانی ،اتیل استاتی و متانولی آن در
غلظت  541 µg/mlبعد از  42ساعت انکوباسیون نه
تنها قادر بود مانع رشد و تکثیر تریکوموناس واژینالیس
گردد بلکه باعت مرگ همه تروفوزوئیت ها نیز گردیده
بود .اسانس باریجه نیز بعد از  42ساعت انکوباسیون در
غلظت  155 µg/mlباعت مرگ انگل ها در محیط
آزمایش شده بود .هم چنین نتایج نشان داد که ترکیبات
باریجه در یک غلظــــت کمتر از ( MICبرای انواع
عصاره های باریجه در غلظت  24/1 µg/mlو برای
اسانس باریجه در غلظت  )415 µg/mlنیز دارای
درصدی اثر مهارکنندگی از رشد انگل می باشد که
میزان  GI%آن ها با افزایش زمان تماس از  42ساعت
به  22ساعت افزایش می یافت .فعالیــت ضدمیکروبی
ایـن گیـاه را مـی تـوان ناشـی از اثـرات ترکیبـات
زیست فعالی مانند ترکیبات فنلی ،کارواکرول ،تیمول،
بــــتــا پینــن ،میــــرســن ،لیمونــن ،پاراســیمن
دانسـت( .)52نتایج تست حساسیت دارویی ایزوله ها
هم نشان داد ایزوله های مورد استفاده در این تحقیق
به مترونیدازول حساس بودند.
6

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.2.1

تاکنون محــققیـــن تاثیر تعدادی از گیاهان مورد
استفاده در طب ســـنتی مناطق مختلف دنیا را بر
تریکوموناس واژینالیس مورد مطالعه قرار داده اند که
نتایج مختلفی را در بر داشته است .یکی از این گیاهان
مورد مطالعه اسطوخدوس است که بومی مناطق خشک
و نیمه خشک جنوب اروپا می باشد Moon .و همکاران
تاثیر اسانـــس دو گونه از گــــیاه اســــطوخدوس
) (Lavandula angustifolia , L. × intermediaرا
بر تریکوموناس واژینالیس ،ژیاردیا المبلیا و هگزامیتا
اینفالتا مورد آزمایش قرار دادند .نتایج مطالعه آن ها
نشان داد که بعد از  42ساعت انکوباسیون غلظت 5
درصد اسانس این گیاهان می توانند باعث مرگ همه
انگل های مذکور و از جمله تریکوموناس واژینالیس
گردند( .)45در مطالعه ای دیگر در مکزیک که توسط
 Calzadaو همکاران انجام شد تاثیر عصاره متانولی
 44گونه از گیاهان مورد استفاده در طب سنتی را بر
تریکوموناس واژینالیس مورد بررسی قرار دادند .از این
تعداد گیاه دو گونه بیشترین تاثیر را بر این انگل داشتند.
یکی از این گیاهان دانه خــــربزه درختی( Carica
 )papayaو دیـــگری فیــــبر پوسته نارگیل( Cocos
 )nuciferaبود که عصاره متانولی آن ها به ترتیب
دارای اثر مهارکنندگی برابر با  IC50=1/2 µg/mlو
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Bicyclogermacrene
5/6
34
Cuparene
5/5
33
γ-Cadinene
4/3
32
δ-Cadinene
5/6
31
α-Cadinene
5/5
32
α-Calacorene
5/3
30
Elemol
5/5
32
E-Nerolidol
5/4
36
Spathulenol
5/3
25
Germacrene B
5/2
25
Humulene epoxide
5/5
24
γ-Eudesmol
5/5
23
β-Eudesmol
2/1
22
α-Cadinol
4/1
21
α-Bisabolol
5/4
22
Caryophyllenol
3/4
20
Monoterpene
23/3
22
Sesquiterpene
32/2
26
60/0
مجموع
 aشاخص بازداری( )Retention Indexنسبت به نرمال آلکان های  C7-C24در ستون .DB-5
5262
5154
5153
5142
5132
5122
5122
5122
5102
5116
5252
5235
5226
5213
5221
5024
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 IC50=1/2بود که در مقایسه با عصاره متانولی باریجه
که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت از تاثیر
بیشتری بر تریکومــوناس واژینـــالیس برخـــــوردار
می باشد( .)45از مطالعات دیگر می توان به تحقیق
صورت گرفته با استفاده از عصاره اتیل استاتی برگ
گونه درخت توت فــــرنگی( )Arbutus unedoاشاره
نمود .در این مطالعه غلظت  155 µg/mlعصاره مذکور
باعث مرگ انگل در محیط آزمایشگاهی گردید .این
میزان تاثیر عصاره اتیل استاتی برگ درخت توت
فرنگی کمتر از تاثیر عصاره اتیل استاتی باریجه و برابر
تاثیر اسانس باریجه در مطالعه حاضر می باشد( .)44از
تحقیقات صورت گرفته در ایران ،می توان به مطالعه
تاران و همکاران در رابطه با بررسی تاثیر موسیر
ایرانی( )Persian shallotبر تریــکوموناس واژینالیس
اشاره نمود .این تحقیق نشان داد عصاره هیدروالکلی و
دی کلرومتــــانی مـــوسیر()Allium hirtifolium
به ترتیب در غلظت های  55و  1 µg/mlبعد از 22
ساعت انکوباسیون باعث مهار رشد و مرگ این انگل
می گردد و این در حالی بود که در مقابل MIC
مترونیدازول در این مطالعه  4 µg/mlتعیین گردید(.)2
این تاثیر قابل توجه ترکیبات موسیر بر انگل می تواند
ناشی از حضور ترکیـــبات ارگانوســــولفور از قبیل
آلیسین( )allicinو آجوئن( )ajoeneدر گیاهان جنس
 Alliumباشد که توان ضدمیکروبی قوی به این گونه
از گیاهان بخشیده است .گـــیاه ریواس هم از جمله
گیاهانی است که تاثیر آن بر تریکوموناس واژینالیس
مورد بررسی قرار گرفته است .نائمی و همکاران نشان
داده اند که انواع عــــصاره های انــــــدام هوایی
ریواس( )Rheum ribes L.در غلظت های  5/1و
 5 mg/mlقادر به کشتن و از بین بردن انگل در
محیط آزمایش هستند( .)2این میزان اثربخشی ریواس
از تاثیر عصاره های باریجه بر انگل که در مطالعه
حاضر مورد بررسی قرار گرفت ،کمتر می باشد .کمای
بیابانی( )Ferula szowitsianaاز خـــانواده چـتریان،
دیگر گیاهی است که تاثیر آن مورد مطالعه قرار گرفته
است .عصاره متانولی کمــای بیابــــانی در غلـــظت
 4 mg/mlبعد از  04ساعت انکوباسیون مانع رشد انگل
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گردید و هم چنین غلظت  5/32 mg/mlآن قادر به از
بین بردن  15درصد از انگل ها در محیط کشت بود(.)6
نتیجه این مطالعه هم حاکی از توان ضدتریکومونایی
بیشتر باریجه نسبت به کمـــای بیابانی دارد .تاثیر
اکالیپتوس( )Eucalyptus camaldulensisبر انگل
هم توسط حسنی و همکاران مورد مطالعه قرار گرفته
است .نتایج این مطالعه هم نشان داد عصاره اتیل
استاتی موثرترین عصاره اکالیپتوس بر تریکوموناس
واژینالیس است که در غلظت  54/1 mg/mlبعد از 42
ساعت  555درصد مانع رشد و تکثیر انگل می گردد()0
که این میزان تاثیر به مراتب کمتر از تاثیر عصاره اتیل
استاتی باریجه( )541 µg/mlبر تریکوموناس واژینالیس
می باشد .در مطالعه حاضر سعی شد از روش استاندارد
و پیشنهادی  CDCبرای انجام تست حساسیت دارویی
استفاده گردد تا نتایج تاثیر ترکـــیبات گیــاهی با
مترونیدازول بیشتر قابل قیاس باشد .اما از نقاط ضعف
این مطالعه عدم دسترسی به ایزوله های مقاوم به
مترونیدازول و ارزیابی تاثیر اسانس و عصاره های مورد
آزمایش بر گونه های مقاوم بود.
نتایج مطالعه حاضر آشکار ساخت که ترکیبات و
عناصر موجود در اسانس و عصاره های باریجه پتانسیل
الزم برای مــمانعت از رشــــد و هم چنـــین کشتن
تروفــــوزوئیت تریکــــوموناس واژینالیس در محیط
آزمایشگاهی را دارا هســـتند بنا بر این تحــقیقات و
مطالعات کامل تری در رابــــطه با استـــخراج و
خالص سازی جزء یا اجزاء موثر در این ترکیبات و هم
چنین بررسی تاثیرات آن ها بر انگل در شــــرایط
برون تنی و مدل حیوانی ،الزم می باشد تا قضاوت
صحیح تری از فعالیت ضدتریکومونایی این گیاه صورت
گیرد.
سپاسگزاری
این مقاله استخراج شده از پایان نامه مقطع
کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی بوده که بدین
وسیله نویسندگان مراتب سپاسگزاری خود را از معاونت
تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی همدان به
دلیل حمایت مالی(شماره طرح  )6254512562و
معنوی از این طرح تحقیقاتی ،اعالم می دارند.
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دارا دستان و همکاران-... (Ferula gummosa)تاثیر اسانس و انواع عصاره های باریجه

In-vitro Activity of Ferula gummosa Essential Oil
and Its Different Extracts on
Trichomonas vaginalis
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Abstract
Introduction:
Trichomonas
vaginalis
infection is one of the most common
sexually transmitted diseases worldwide.
Moreover, there are reports indicating the
increasing rate of refractory trichomoniasis.
The aim of this study was to evaluate the
efficacy of Ferula gummosa on T.
vaginalis.
To
this
end,
the
chemical compositions of Ferula gummosa
essential oil were identified in this study.

extract was 125 µg/ml and for that of
essential oil was 500 µg/ml. The GI%
values were 50% and 70% for the extracts
at a concentration of 62.5 µg/ml and the
essential oil at a concentration of 250
µg/ml, respectively. In addition, the
metronidazole MIC values were 12.5 and
6.2 µg/ml for T. vaginalis isolates.
According to the results obtained from the
chemical identification of F. gummosa
essential oil composition, three main
compounds of its essential oil include βPinene (28.7%), α-Pinene (10.7%), and βEudesmol (6.5%).

Materials & Methods: The essential oil, nhexane, ethyl acetate, and methanol extract
of F. gummosa were prepared and subjected
to minimum inhibitory concentration (MIC)
and growth inhibitory percent (GI%)
determination against two in vitro axenic
cultured T. vaginalis isolates in comparison
to
metronidazole.
Moreover,
the
chemical compositions of F. gummosa
essential oil were identified using gas
chromatography coupled to
a
mass spectrometer.
Ethics
code:
IR.UMSHA.REC.1396.885

Discussion & Conclusions: The results
showed that the compounds in the essential
oil and extracts of F. gummosa had a
significant
antitrichomonal
activity.
Therefore, it is necessary to isolate these
compounds and conduct further research on
their effects on T. vaginalis parasites.
Keywords: Extract, Essential oil, Ferula
gummosa,
Gas
Chromatography,
Trichomonas vaginalis

Findings: After 24 h incubation, the MIC of
n-hexane, ethyl acetate, and methanol
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