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، تریکوموناس اسطوخودوس ،Trichomona Modified CPLM Medium Base ،اسانس ه هاي کلیدي:واژ
    واژینالیس

  

                                                
   مربی، مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی رازي دانشگاه علوم پزشکی لرستان نویسنده مسئول:*

E-mail: ezatpourb@yahoo.com  

 چکیده
سـط انگـل تریکومونـاس    کـه تو  مقاربتی در سراسر جهـان اسـت   تریکومونیازیس یکی از شایعترین بیماریهاي :مقدمه

واژینالیس بوجود می آید.  با توجه به افزایش شیوع آن و گزارشات روز افزون موارد مقاومت به مترونیـدازول ، نیـاز بـه یـافتن     
اسطوخودوس یکی از گیاهان دارویی است که اثرات درمانی ضد  .دارویی مناسب و حتی المقدور گیاهی ضروري به نظر میرسد

 وسی و ضد انگلی آن به اثبات رسیده است.میکروبی، ضد ویر
کشـت انگـل تریکومونـاس    انجـام شـد و پـس از     (Hydrodistilation)تهیه اسانس به روش تقطیر :ها مواد و روش        

تـایی  ده هـاي  ، انگل در لولـه Trichomona Modified CPLM Medium Baseواژینالیس با استفاده از محیط کشت
 ه، گیـا  001/0،  01/0،  1/0هـاي  اسـانس  ،(DMSO)متیل سولفوکسـاید مترونیدازول، ديذکر، فوق ال حاوي محیط کشت

دقیقـه اي،   15 صفر(آغاز  مجاورت) و به فواصلهاي آنها در زمان میزان اثرگذاري وقرار داده شد  DMSO دراسطوخودوس 
ناآگاهانه از نظر زنده ماندن و تحـرك بررسـی    ) به صورت کامالً 72، 48، 24، 12، 6، 5، 4، 3ساعت و سپس در ساعات(  2 تا

 شدند.  
ت ـــــط کشــــاعت در محیـــــس 48تــا  هــا کــه انگــل دادان ـــــنش پــژوهش نتــایج افته هــاي پــژوهش:ـــــی

Trichomonas Modified CPLM Medium Base  سـاعت   دو و در مجـاورت داروي مترونیـدازول   ندماندباقی زنده
دقیقـه تمـامی    90درصد اسانس اسطو خودوس در مـدت   1/0غلظت . ندساعت از بین رفت 5بعد از  DMSO بعد و در محیط

، شش ساعت به طول  001/0دقیقه و براي غلظت  120%، 1انگلهاي زنده را از بین برد، در صورتی که این زمان براي غلظت 
 .  انجامید
س اثـر قابـل مالحظـه اي روي تریکومونـاس     با لحاظ نمودن این نکته کـه اسـانس اسـطوخودو    :نتیجه گیري بحث و        

 بر روي انگل در مطالعات بعدي تاکید دارند. In vivoواژینالیس دارد، نویسندگان بر استفاده گیاه به صورت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               1 / 7

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-98-en.html


  بهروز عزت پور و همکاران -...بررسی تأثیر اسانس  گیاه اسطوخودوس  بر تریکوموناس واژینالیس 
 

 32

  مقدمه
 ویروسـی  ترین بیماري غیـر  شایع تریکومونیازیس

نه حـدود  که سالیا است از راه تماس جنسی  قابل انتقال
میلیون مورد از آن در دنیا گزارش مـی شـود. ایـن     170

زاي تریکومونـاس   اخته بیماريیبیماري که توسط تک 
از  یمی آید باعـث صـدمات و عوارضـ    واژینالیس بوجود

 و کـم وزن  زایمان پیش از موعود، تولـد نـوزادان  : قبیل
اعتقاد بـر ایـن اسـت کـه      امروزه،سقط جنین می گردد. 

اژینالیس با از بین بردن پروتئـاز ترشـحی   تریکوموناس و
که آن را مسئول حفاظت سـلول هـاي    ،گلبولهاي سفید

مـی داننـد،    HIVواژن از ویـروس   ایی موکـوس ــغش
 AIDSاري ــــ ر ابـتال بـه بیم  ــزایش خطــــباعث اف

ایـن انگـل مسـئول     از طرفی دیگر،). 4،3،2،1می گردد(
اي،  گنـوره  تمامی موارد اورتریت هاي غیر درصد از 11

تیس و همینطـور نابـاروري در   یمیپروستاتیتیس، اپیدیـد 
ــی ــان رایــج). 6،5د (شــبا مــردان م ــاري درم ــن بیم  ای
. ولی گزارشات عدیده اي از بسـیاري  استمترونیدازول 

مقاومـت بـه آن و عـوارض     یوعاز کشورها مبنی بـر شـ  
آن (خصوصاً در سه ماه اول   و تراتوژنیک کارسینوژنیک

قــان را بــر آن داشــته تــا بــه جســتجوي بــارداري) محق
 ).7(بپردازنـد  داروهاي جایگزین با عوارض جانبی کمتـر 

گیاهان دارویی از دیر باز به صورت گسترده در دنیا اعـم  
یافتـه بـه کـار    توسعه  ای وورهاي در حال توسه ــاز کش

بـه دالیـل   می روند. این اسـتفاده گسـترده مـی توانـد     
رض جانبی، پـذیرش  مختلفی چون مزیت کمتربودن عوا

بیمار به علت توصیه طب سنتی و استفاده نسلهاي  بهتر
گذشته و یا قیمت کمتر گیاهـان دارویـی باشـد. اثـرات     

بـا عملکـرد فیزیولوژیـک     اًگیاهان دارویی اکثـر  یدرمان
ــتري دارد.    ــازگاري بیشـ ــان سـ ــدن انسـ ــی بـ  طبیعـ

ـ  یـی اسطوخودوس یکی از مفیـد تـرین گیاهـان دارو    ه ب
ی است که یاسانس هین گیاه سرشار از اشمار می رود. ا

در  ،بهداشـتی -به صـورت گسـترده در صـنایع آرایشـی    
ساخت انواع صابون، عطر و ادکلن، لوسـیونهاي پوسـتی   

 ،در صنایع غـذایی . )8می رود( و سایر لوازم آرایشی بکار
طوخودوس براي طعم بخشیدن به نوشابه ها، ساسانس ا

اخیـراً بـا توجـه     .)9بستنی، کیک و آدامس کار برد دارد(
به استقبال مردم از عطر درمانی، اسطو خودوس جایگـاه  
ــرده      ــب ک ــل کس ــب مکم ــوع ط ــن ن ــبی در ای مناس

ــت( ــانی  .)11،10اس ــرات درم ــراواناث ــاه ف ــن گی  ،از ای
ـ  ـــهمچون آرامب اسم، ضـد ویروسـی،   ـخشی، ضـد اسپ

دستگاه  حفاظت از، ضددردي، لضد انگلی، آنتی باکتریا
 ،، آنتی اکسیدان، آنتـی موتـاژنیکی  ضد التهابی ،گوارشی

اضطرابی، ضد افسردگی و ممانعـت از   ضدضد سرطان، 
ــده  ت ــزارش شـ ــه توســـط محققـــان گـ شـــکیل لختـ

  . )13،12(است
اثیر ـــــــت ابه،ـــــــمش اي عهـــــالــــدر مط

 lavandula( دوسووخــــه اسطــــانس دو گونـــاس

 angustifolia, lavandula intermedia ــر روي ) ب
ده و خـواص  ــــ وناس واژینالیس بررسـی ش ـــکومتری

ضـد تریکومونــایی هــر دو گونــه آن بــه اثبــات رســیده  
). در مطالعه حاضر ما بر آن شدیم تا در محـیط  14است(

را  آزمایشگاه، خاصیت ضد تریکومونالیس اسـطوخودوس 
  در مقایسه با داروي مترونیدازول بررسی نماییم.

  ها  روش و مواد
ــه تج  ــن مطالع ــیدر ای ــع آوري   ،رب ــس از جم پ

آن  از پارکهاي خرم آباد و تایید نام علمی اسطوخودوس
تهیه هر باریوم، برگ ها و سر شـاخه هـاي گلـدار آن     و

اسانس آن به روش تقطیـر  در پایان خشک و  سپس جدا
Hydrodistillation   .ــد ــاده گردی ــد، آم ــه بع  در مرحل

ــال ز ــان داراي عالئـــم واژینیـــت ترشـــحات واژینـ نـ
مراجعه کننده به مراکـز درمـانی، بـه روش     یایتریکومون

ــد توســط کارشــناس   مســتقیم مشــاهده و پــس از تایی
روفوزوئیت زنـــده و متحـــرك  ـــــــآزمایشـــگاه، ت

ــت   ــیط کشــ ــالیس در محــ ــاس واژینــ  تریکومونــ
Trichomonas Modified CPLM Medium 

Base  علق بـه شـرکت  مت HiMedia Laboratories 
pvt Ltd اد کشـت داده شـد.   سـانتی گـر   37 °در دماي

انگلها در فاز لگاریتمی جمع آوري شـدند تـا در نهایـت    
انگل در هـر   1×106 با الم نئوبار، تعداد شمارش  توسط

 . سپس لوله هاي ده تایی حـاوي آمددست ه میلی لیتر ب
مترونیدازول(شرکت دارو سازي فارابی) و تریکومونـاس  

شـرکت   ل سولفوکسـاید یـ دي مت( DMSOواژینالیس، 
Merk اسانسـهاي بـا   آلمان) و تریکوموناس واژینالیس ،
 وDMSO درصد درحالل  001/0 و 01/0، 1/0غلظت 

ــالیس  ــاس واژین ــدو درون    تریکومون ــاده گردی ــز آم نی
هـا   سانتی گراد قرار داده شد.تمامی لولـه  37 °انکوباتور 
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، اي دقیقه 15و به فواصل کشت(ساعت صفر)ي در ابتدا
، 24، 12، 6، 5، 4، 3 (تاو سـپس در سـاع  ساعت  2 تا

ناآگاهانه از نظر زنده ماندن و  به صورت کامالً ) 72 ،48
 72تحرك بررسی شدند. در نهایـت کلیـه لولـه هـا تـا      

  سانتی گراد نگهداري شدند. 37 °ساعت در 
    ي پژوهشیافته ها

کـه انگـل در    گردیـد العه مشـخص  ــــ در این مط
 Trichomonas Modified CPLM ط کشتـــمحی

Medium Base  و زنده  ساعت بصورت متحرك 72تا
دو  تنهـا ولـی در حضـور مترونیـدازول     مـی مانـد،  باقی 

ـ استزنده ساعت  ه . تمامی غلظت هاي اسطوخودوس ب
کار رفته در این مطالعه قادر به کاهش زمان زنده ماندن 
تریکو موناس و باعث از بین رفتن آنهـا بـه وسـیله لیـز     

غلظت هـاي مختلـف   گرچه این زمان براي  ،انگل شدند
اسانس اسطوخودوس در درصد  1/0متفاوت بود. غلظت 

ــالل ــا  90 خ ــامی انگله ــه تم ــین   يدقیق ــده را از ب زن
 زمـان بـراي   در صورتی کـه ایـن   ).1 (نمودار شمارهبرد

بـراي   و)  1( نمودار شـماره  دقیقه 120، درصد 1غلظت 
سـاعت بـه طـول انجامیـد( نمـودار       6،  001/0غلظت 
   .) 2شماره

  گیري نتیجهو  بحث 
در این مطالعه خاصیت ضد انگلی اسـانس اسـطو           

) بـــر روي  lavandula angustifoliaخـــودوس (
تریکوناس واژینالیس در مقایسه با مترونیدازول بررسـی  
شد که نشان دهنده تاثیر قابل مالحظه آن بر روي ایـن  

ها مطالعــه ـــ در تنزا اســت.  اريــــــ تـک یاختــه بیم 
اثیر سـه  ـــــاران تـــــــو همک Moon ،مشابه قبلی

ــت  ـــدرص 1/0،  5/0 و 1غلظ ــه  ـــ ــانس دو گون د اس
ـــطوخـــاس  ,lavandula  angustifolia( ودوسـ

lavandula intermedia   ــاس ــر روي تریکومون ) را ب
 1/0واژینالیس بررسـی کردنـد و دریافتنـد کـه غلظـت      

تمـامی   دقیقـه  55 مدتدر  اسطوخودوسدرصد اسانس 
 در حالیکه این زمان در تحقیـق  ).14لها را از بین برد(انگ
انـد در تفـاوت   ومـی ت  این پدیدهدلیل  .بوددقیقه  90 ما

ـ  DMSOدر دو مطالعه باشد. مـا از  حالل بکار رفته  ه ب
کـه آنـان از آب    در حـالی  ،عنوان حالل استفاده کـردیم 

  استفاده کرده بودند.مقطر استریل نانو پیور 

ه اي کـه در جهـان بـه اسـتفاده از     گرایش عمـد         
بـه  گیاهان دارویی در درمان انواع بیماریها بوجود آمـده  

گونه از گیاهان در دنیـا   000/20صورتی است که حدود 
انتشـار  به مصارف پزشکی مـی رسـد. عمـده مطالعـات     

اسانسـهاي گیاهـان دارویـی     بخشـی یافته مکانیسـم اثر 
رضیه را مطـرح  این ف عده اي. البته ندساخته ان را روشن

بیوشیمیایی دخالـت  در مسیر هاي  سانسهاکه اه اند کرد
وسیله تست ه و همکارانش ب Evandri ).14می نمایند(

Ames  ون بیولوژیـک جهـت انـدازه    ــــ آزم نـوعی که
گیري توانایی موتاژنیک بودن ترکیبات شـیمیایی اسـت   

 -٢بـا ممانعـت از   دریافتند کـه اسـانس اسـطوخودوس    
شدت از سرطانی شدن سلولها جلـوگیري  به  نیتروفلورن

ــد( ــی کن ــک   و Manosroi ).15م ــز در ی ــاران نی همک
ودوس ـــــ وخـــتحقیق نشان دادند کـه اسـانس اسط  

می تواند از ایجاد سرطان رده هاي سلولی اپیدرم انسان 
ــوانی    ــدل حی ــمی در م ــور لوس ــین ط ــوگیري و هم جل

  ).16(کند
م السـمو دیـو  پتوقف در رشد والنتین و همکاران 

را    Lippia multiforaم توسط اسـانس گیـاه  وفاسیپار
هســته در مرحلــه  از تقســیم  جلــوگیري علــت بــه 

و همکـاران   وپزپو .)17ت شیزونت دانسته اند(یتروفوزوئ
 را  Virola surinamenisخاصیت ضد ماالریایی گیـاه  

ـ تاح ئین تگلیکـوپرو  زعلـت جلـوگیري از بیوسـنت   ه ماالً ب
   .)18(اند انگل گزارش کرده

بسیاري از داروهاي شناخته شده و معـروف داري  
کینـین کـه از پوسـت     ،براي مثال .منشاء گیاهی هستند

 کـار رود ه درمان ماالریا بدر تهیه می شود و گنه درخت 
ــادي همچــون ک داراي ــمشــتقات ســنتتیک زی روکین، ل

  . می باشداکین مپری و آمودیاکین
افزایش تقاضـا بـراي داروهـاي طبیعـی      ،اینربناب

منجـر  ممکن است به یافتن داروهاي ضد انگل جدیدي 
شود که داراي حداقل اثرات جانبی باشند. مکانیسـم اثـر   

ــ  ــه ب ــدازول ک ــد  ه مترونی ــنتتیک ض ــوان داروي س عن
ـــمیآ ــبـــ ــاس ب ــا و تریکومون کــار مــی رود ه ، ژیاردی

اه باعـث  ـباشد که گ میDNA هاي   شکستن زنجیره
 زبان نیز میــــیم رات جانبی خطرناکی بر رويـــــاث

  . )19(شود
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نمودار شماره 1- تاثیر دو غلظت0.1 درصد و 0.01 درصد  اسانس اسطوخودوس بر روی بقای تریکوموناس واژینالیس 
در مقایسھ با مترونیدازول ( گروه شاھد) 
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نمودار شماره2- تاثیر غلظت 0.001 درصد اسطوخودوس بر روي بقاي تریکوموناس واژینالیس در
مقایسه با مترونیدازول  (گروه شاهد)
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ـــاز ای ـــدر راست ن رو،ــــ ـــاي یــــ افتن ــــ
 ،رــــــانبی کمتـــــ وارض جــــــا عبــ ی ــــــ داروی

الینی بـا  ـــــ مطالعات ب انـــویسندگـــن ادــــپیشنه
ـــاستف ــانس اسطـــ ـــاده از اس ــر روي وخودوس ــــ ب

ماري ـــــــــــــیاســــت کــــه از ب  یانــــــــزن
   .رندـــــج می بـــــرنازیس ــــــتریکومونی
  
  

  سپاسگزاريتشکر و 
وسیله از حمایت مالی مرکـز تحقیقـات داروهـاي     بدین

گیاهی رازي دانشگاه علـوم پزشـکی لرسـتان تشـکر و     
همچنین از زحمات سرکار خانم لـیال   گردد. قدردانی می
دلفـان   بهرام جناب آقاي دکتر راهنمایی هاي کولیوند و 

  م.یدار کمال تشکر و قدردانی را
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Investigation of Anti Trichomonas Vaginalis Activity  
of Lavandula angyustifolia Essential  

Oil in Invitro Media 
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Abstract 
Introduction: Trichomoniasis is 
considered a common inter-sexual disease 
caused by trichomonas vaginalis parasite all 
over the world. Thus, considering the 
increasing reports of its spread as well as its 
resistance to metronidazole, it seemed 
necessary to find a possible herbal drug for 
the case. Accordingly, An In vitro 
investigation was carried out to determine 
the anti trichomonas vaginalis activity of 
essential oil of Lavandula angyustifolia 
which is commonly used in traditional 
medicine. 
 
Materials & methods: Parasite collection 
was accomplished by obtaining 
contaminated soap of vagina from 
trichomonal women as well as cultivating 
the Trichomonas Modified CPLM Medium 
Base (TMCPLM). Identification was done 
through direct smear. Essential oil was 
prepared by hydro-distillation; then, the 
parasites were added to the 10 test-tubes 
containing TMCPLM, metronidazole, 
dimetyl sol oxide (DMSO), and essential oil 
with concentration of (0,1, 0,01, 0,001) to 

determine the effects of these 
concentrations in 15 min. interval times for 
6 hours. 
Findings: Findings suggested that 
Trichomonas vaginalis could remain alive 
in Trichomona Modified CPLM Medium 
Base for 48 hours, in presence of 
metronidazole for 2 hours and TMCPLM 
for 5 hours. Also, the results indicated that 
essential oils at concentration of 0,1 and 0,01 
were effective at the beginning of 
inoculation as well as at the concentration 
of 0,001 hours respectively. 
 

Conclusion: The investing authors suggest 
further investigations to be carried out to 
check a more exact effect of anti- 
trichomonas vaginalis activity of Lavandula 
angyustifolia essential oil under In vivo 
condition to recommend it as a therapeutic 
medicine, if positive results proved. 
 

Key words: essential oil, Trichomonas 
vaginalis, Trichomona Modified Medium 
Base, Lavandula angyustifolia 

 
  
 

1. Razi Herbal Medicine Research Center, Lorestan University of Medical Science, Khorramabad, Iran (corresponding author) 

2. Dept of Parasitology & mycology, Lorestan University of  ) Medical Science, Khorramabad, Iran 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               6 / 7

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10436618
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236985%232002%23999539994%23354755%23FLA%23&_cdi=6985&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=f95f370056ac9a741ef832900d67fc61
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-98-en.html


  87زمستان ، چهارم، شماره شانزدهمدوره   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                                    

 37

3. Agriculture & natural Resource Research Center of Lorestan Province, Khorramabad, Iran 
4. Undergraduate Student of Chemistry,Khorramabad Azad University, Khorramabad,Iran 
5. Dept of Parasitology & mycology, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran 

 
 
 

Scientific Jour of Ilam Med University  
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-98-en.html
http://www.tcpdf.org

