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 فارسی یدهچک

کم از اهداف مهم  یباال و عوارض جانب ید توکسوپالسما با اثر بخشض یداروها یدتول :مقدمه

 است.  یاهیگ ی، فراورده هابرای این منظور ها ینهاز گز یکیاست. توکسوپالسم یقاتیتحق

 یچا ین،افسنط یاهانگ اتانولی یعصاره ها یاثر کشندگ یینمطالعه به منظور تع ینا :هدف

 یبرون تن یطتوکسوپالسما در شرا یها یتزوئ یر تاکو غوزه پنبه ب یانزن ،بومادران، یوهک

 انجام شد.کشت سلولی  و دراز سلول  یعار

با غلظت  یا یتوکسوپالسما گوند RH یهسو های یتزوئ یتاک در تجربه نخست، :روش کار

 ی، غوزه پنبه، چا یانزن ین،افسنط یعصاره ها یترل یلیگرم/ م یلیم 011و  011، 01، 01 یها

به طور جداگانه مجاورت و سپس  یقهدق 90و  91، 01 یدران  در مدت زمان هاو بوما یکوه

 یتزوئ یتاکنتایج به صورت میزان )درصد( مورتالیتی شدند.  یزیرنگ آم یاییقل یلنبا بلودومت

 %011 ییدتا یدر موش برا یسنج یستاز روش زها )تاکی زوئیت های رنگ نشده( بیان شد. 

 011، 01در تجربه دوم، تاکی زوئیت ها با غلظت های   .ستفاده شدها ا یتزوئ یتاک مورتالیتی

در کشت سلولی هال  و بومادران یوهک یچا ین،افسنط یعصاره هامیکروگرم/میلی لیتر  011و 

مجاورت داده شد. داروی پریمتامین نیز به عنوان کنترل استفاده شد. اثر سایتوتوکسیسیتی 

آنها  Selectivityو  EC50عیین شد و مقادیر ت MTTعصاره ها و پریمتامین با روش 

 نرم افزار  به صورت سه گانه انجام شد. داده ها با استفاده از یشاتآزما یماممحاسبه شد. ت

SPSS  یآمار یآزمون هاو ANOVA  وPost Hoc Tests مقادیر  .یدگرد لیزآناEC50 

 محاسبه شد. Prismبا استفاده از نرم افزار 



ها  یتزوئ یتاک % 011 در تجربه اول )شرایط برون تنی عاری از سلول(، یکل به طور :یافته ها 

، چای کوهی و بومادران در ینعصاره افسنط یترل یلیگرم/ م یلیم 011و  011 یدر غلظت ها

 یلیگرم/ م یلیم  01دقیقه کشته شدند. در غلظت  90و  91، 01مدت زمان های انکوباسیون 

درصد کشندگی زنیان . اثر کشندگی داشتند % 011 نیز یکوه یو چا ینافسنطهای  عصاره یترل

باالترین حد کشندگی غوزه پنبه  .بود % 60/9±0/0و در کمترین حد  % 011در باالترین حد 

 ییدتا مورتالیتی تاکی زوئیت ها % 011 ،در موش یسنج یستبه روش ز. دبو % 91/09 00/7±

و  004، ینافسنطبه ترتیب برای عصاره  Selectivityو  EC50محیط کشت سلولی، در  .شد

بود. همچنین این مقادیر برای  79/1و  000، و بومادران 64/1و  009 یکوه یچاعصاره  ؛70/1

 بود.  91/9و  076/1داروی پریمتامین، 

و  ینافسنط یاثر برا ینها داشتند. ا یتزوئ یبر تاک یعصاره اثر کشندگپنج : هر یریگ نتیجه 

 غوزه پنبه بود. یان وزنوهی به طور معنی دار بیشتر از بومادران و چای ک

افسنطین،  یان،بومادران، زن ی،کوه یچا یاهی،عصاره گ ی،ا یتوکسوپالسما گوند کلید واژه:

 یبرون تن غوزه پنبه،
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 السموزپاهمیت توکسوپالسما و توکسو

عامل توکسوپالسموز در انسان و Toxoplasma gondii)گوندی ای ) توکسوپالسما 

، هم در انسان انتشار گسترده جهانی دارد،ی انگلی استزئونوزهاشایع ترین از حیوانات است، 

نه تنها در کشورهای در حال توسعه انگل بسیار شایعی ، ها و هم در حیوانات بسیار شایع است

با است.  ترین انگل بیماریزای انسان توسعه یافته صنعتی نیز شایعر کشورهای است، بلکه د

انگلی به واسطه ارتقاء سطح بهداشت و توسعه  عفونت هایبسیاری از امروزه  وجودی که

امکانات بهداشتی درمانی و اجرای برنامه های کنترل و پیشگیری به طور چشمگیری کاسته 

ده و اهمیت پزشکی از شیوع باالیی برخوردار بو انولی توکسوپالسما همچنشده است، 

 (. 0روزافزونی دارد)

 Acquired Immune Deficiencyشدن سندرم نقص سیستم ایمنی)  شایعتا پیش از 

Syndrom  ) ،که  اهمیت عمده توکسوپالسموز به موارد مادرزادی آن مربوط می شدیا ایدز

با جهانگیر شدن بر جا می گذارد.  گاریمانداثرات  ،ضایعات شدید مغزی و چشمیبه سبب 

شناخته شد فرصت طلب مهم در این بیماران  یکمیالدی، توکسوپالسما  01در اوایل دهه ایدز 

مجدداً فعال شده و ضایعات مغزی در این افراد انگل های نهفته در کیست های بافتی  که

مهمترین  انگل به عنواناین به طوری که . که تهدید کننده حیات است کندمی ایجاد وسیعی 

. همچنین، با افزایش رو به ه استعامل ایجاد کننده آنسفالیت در بیماران ایدزی شناخته شد

رشد استفاده از داروهای ایمنوساپرسیو و سیتوتوکسیک در موارد پیوند اعضا، ابتال به بدخیمی 
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ت در این موارد نیز ها و سایر اختالالت ایمنی، توکسوپالسما به عنوان یک تهدید کننده حیا

 اهمیت روزافزونی پیدا کرد. 

مورد توجه قرار گرفته است که به نیز  یگریتوکسوپالسموز از جهت د یراخ یدر سال ها

این به طوری که مربوط می شود. آن در مغزطوالنی مدت  مزمن ) نهفته (ماهیت عفونت های 

نشانه های مغزی که اتیولوژی آنها  انگل به عنوان یک اتیولوژی احتمالی برخی از بیماری ها و

 . بیشترین شواهد مربوط به اسکیزوفرنیکامالً شناخته نشده است، مورد توجه قرار گرفته است

اختالالت دو قطبی، اپی لپسی احتمالی این انگل به عنوان یک عامل سببی همچنین، است. 

وکسوپالسما قرار گرفته تغییرات شخصیتی و رفتاری مورد توجه محققین تکریپتوژیک، میگرن، 

 است. 

عامل  یکو  در دامپزشکی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است اتوکسوپالسماز طرف دیگر، 

 . شناخته شده استمهم سقط در دام ها به ویژه گوسفند، بز و خوک 

توکسوپالسما انگل پیچیده ای است و ناشناخته های فراوانی دارد. علیرغم آنکه بعد از حدود 

از توصیف اولیه این انگل، چرخه زندگی آن در طبیعت شناخته شد، ولی هنوز نکات  سال 61

 ناشناخته ای در چرخه زندگی توکسوپالسما وجود دارد. 

از پرچالش ترین موارد تشخیص آزمایشگاهی نیز تشخیص آزمایشگاهی توکسوپالسموز 

ات توکسوپالسما را به بیماری های انگلی است. به طوری که همواره بخش عمده ای از تحقیق

 خود اختصاص داده است.
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ضد توکسوپالسما سنتتیک داروهای . درمان توکسوپالسموز با محدودیت هایی همراه است

ریشه کن کننده و  اند و فقط بر تاکی زوئیت ها موثرنددارای اثرات جانبی قابل توجهی 

 عفونت نیستند. 

 گوندی ایتوکسوپالسا  شن س یی ت ریخچه 

 Nicolle)یتوسط نیکول و مانسو  0410سوپالسما گوندی اولین بار( در سال توک

&Manceaux )نام این تک یاخته اشاره به هاللی یا کمانی بودن تک یاخته ) شناسایی شد .

به معنای کمان است( و میزبان اولیه ی انگل کتینو داکتیلوس گوندی  Toxonدر زبان یونانی 

(Ctendactylus gondii)  که جونده ای صحرایی کوچک در شمال آفریقا است که است

( چشم پزشک مقیم پراگ Jancoue)ژانکو  0409ل در سا. با موش صحرایی قرابت دارد

مقاطع کیست و تروفوزوئیت های این انگل را در برش بافتی نوزاد با توکسوپالسموز 

( آلودگی Pinkerton( و پینکرتون )Sabinسابین ) 0494در سال  گزارش کرد.مادرزادی 

اکتسابی به توکسوپالسما را در بچه ها و بزرگساالن گزارش نمودند. پیشرفت در آزمایشات 

منجر به شناخت بیشتری از  0490( در سال Feldmanسرولوژی توسط سابین و فلدمن )

( را جهت تشخیص این Dye Testآلودگی های این تک یاخته شد که نهایتاً تست رنگی )

 .(0) دادندبیماری ارائه 

تحقیقات گسترده ای در زمینه های مختلف  توکسوپالسما: یقاتعمده در تحق یها یشرفتپ

 Boothroydتوکسوپالسما به ویژه در سه دهه اخیر انجام شده است که مهمترین آنها توسط 
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سال اخیر می باشد.  00پیشرفت عمده در  00گردآوری شده است که شامل  0114ر سال د

 : (0این مقاله می باشد ) مطالب زیر برگرفته شده از

استفاده از روش مولکولی مشخص شد که با شناسایی ژنوتایپ های توکسوپالسما:  [0[

جدا شده  یها یهسوو در  ی باشدم IIIو  I ،IIی ژنوتایپ )کلون(اصل 9 یتوکسوپالسما دارا

 . است مشاهده شدهتفاوت بسیار کمی / مزرعه  یخانگ یواناتاز انسان و ح

تاکی زوئیت ها و )تکاملی توکسوپالسما  مراحل مختلفآنتی ژنی و بیوشیمایی تفاوت [ 0]

  .(برادی زوئیت ها 

 .in vitroتبدیل تاکی زوئیت ها به برادی زوئیت ها تحت شرایط استرس در  [9]

 .in vitro یطژنوم توکسوپالسما در شرادستکاری  [9]

 .Mbp 70-65وکروموزوم  09ل : شامژنوم توکسوپالسماشناسایی  [0]

 .مهمهای نو ژ  فنوتایپ ها ترسیمآزمایشگاهی برای  آمیزش های[ 6]

 .پالستیده عنوان یک ب Apicoplast  شناسایی[ 7]

شناسایی نقش میکرونم ها از نظر ترشح مواد چسبنده مهمی که در حرکت سر خوردن و [ 0]

 تهاجم سلولی نقش دارند.

 .هاجمطی تدر  سلولی اتصالدر  مشارکت پروتئین های راپتری و میکرونم [4]

ی متصل به آنتی ژن هاشناسایی آنتی ژن های اختصاصی مرحله ای:  [01]

inositolglycophosphatidyl (GPI )  مراحل مختلف تکاملیدر. 

 به داخل سلول. ز طریق غشاآزاد شدن پروتئین هایی از دنس گرانول ها و راپتری ها ا[ 00]
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  .ل به طور مستقیم به داخل سلولورود پروتئین های محلو[ 00]

 .یترپراپروتئین های مترشحه از پلی مرفیسم [ 09]

که بسیار شبیه گیاهان بوده و در در توکسوپالسما مسیر های بیوشییایی برخی شناسایی [ 09]

 حیوانات وجود ندارد.

 .یمنیپاسخ ا یذات یکتحر یچندگانه برا یرهایمس ییشناسا[ 00]

مدیاتور اصلی در پاسخ ایمنی علیه  به عنواناما گ  INFو تولید  IL-12القا شناسایی[ 06]

 .توکسوپالسما می باشد

 قرار می گیرند.پاسخ ایمنی ی توکسوپالسماهدف نتی ژن هاآتعداد کمی از [ 07]

 .توکسوپالسموزشاخص و متغیر مهم در بروز به عنوان یک  MHC نقش [00]

 .ه انگل لول های آلوده بسیر اپوپتیک در ساختالل مشناسایی  [04]

در بیماران ایدزی از سایر بیماری ها با استفاده از تکنیک نسفالیت توکسوپالسمایی آتمایز  [01]

 .های تصویربرداری غیرتهاجمی

[00 ]PCR در تشخیص توکسوپالسما به عنوان یک روش حساس.  

 حاد از مزمن.ک عفونت های رولوژیتمایز سهایی در یشرفت پ[ 00]

 .ل به عنوان منبع مهم اهداف داروهای جدیدشناسایی عملکرد ارگان[ 09]

 انگل تضعیف شده به عنوان یک کاندید مناسب برای تولید واکسن استفاده از [ 09]

  .رفتار میزبانتوکسوپالسما و تاثیر آن بر [ 00]

 یا یتوکسوپالسا  گوند ت کسونومی
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 .Gerald D. Schmidt & Larry Sبر اساس کتاب ای  یتوکسوپالسما گوند یطبقه بند

Roberts’ foundations of parasitology  (3) است یرشرح زبه: 

Serup-group: Chromalveolata 

Superphylum: Alveolata 

Phylum: Apicomplexa 

Class: Conoidasida 

Subclass: Coccidiasina 

Order: Eucoccidiorida 

Suborder: Eimeriorina 

Family: Sarcocystidae 

Subfamily: Toxoplasmatinae 

Genus: Toxoplasma 

Species: gondii 

 اشک ل عفونی زای توکسوپالسا و بیولوژی  مورفولوژی

 اشکال مختلف این تک یاخته شامل موارد زیر است: 

اشکالی که در سلولهای بافتهای خارج روده ای میزبان واسط و نهایی دیده می شوند الف(

 :شامل

 ( Tachyzoiteکی زوئیت ). تا0

 ( Pseudocyst. کیست کاذب )0

 ( Tissue Cyst. کیست نسجی )9

 اشکالی که در اپیتلیوم روده و مدفوع میزبان نهایی دیده می شوند : ب(

 ( Trophozoite. تروفوزوئیت )0
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 ( Gametocyte. گامتوسیت )0

 ( Zygote. زیگوت )9

 (.9( (Oocyst. اواوسیست )9

در زبان تاکوس  نامگذاری شد.توسط فرانکل تاکی زوئیت   :(Tachyzoite) ئیتتاکی زو .0

 6×0هاللی شکل است واندازه آن حدود  این فرم انگلاست. و سرعت به معنی سریعیونانی 

دارای هسته بزرگی  .است تر دیگر آن پهن و انتهایتر یک انتهای آن باریک. میکرون می باشد

تاکی زوئیت ها فرم انتشاری  تحتانی تاکی زوئیت قرار دارد. است که در قسمت وسط یا نیمه

آنها هستند.  عفونتحاد مرحله بافت ها در سلول ها و توکسوپالسما در بدن و مسئول تخریب 

 (.9) دناندودیوژنی تقسیم می شوبه طریق 

کی به مجموعه سلول هسته دار میزبان مانند ماکروفاژ یا منوسیت که حاوی تا :کیست کاذب .0

با توجه به اینکه ماهیت غشا  . می شودزوئیت های توکسوپالسما باشند کیست کاذب گفته 

نام نهاده شده است. این لذا  ،اطراف کیست متعلق به سلول بوده و انگل نقشی در آن ندارد

عدد است و در دوره حاد بیماری تشکیل می شود  91تا  01تعداد تاکی زوئیت های داخل آن 

 (.9) منفی هستند PAS(Periodic Acid Schif)ی آن از نظر رنگ آمیزی و اجزای داخل

در بافت های  مرحله ساکن یا بی حرکت انگل در بدن میزبان است. کیست نسجی :  .9

معموال  در بافت های نرم .قلب و چشم تشکیل می شود ،عضالت  ،مختلف خصوصا در مغز

 011گاهی از  .هستندمیکرون  71تا  01و  معموال بین کیستهای نسجی توکسوپالسما کروی 

ند و در سلول های سازگاربا شکل سلول میزبان . این کیست ها میکرون هم بزرگتر می شوند
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این شکل از انگل حاوی اشکالی بنام برادی زوئیت است که حداقل عضالنی کشیده اند. 

تاکی زوئیت است که  فعالیت متابولیک را دارد. برادی زوئیت از نظر شکل ظاهری کامالً شبیه

. به طریق اندودیوژنی تقسیم و تکثیر می شود ولی تکثیر آن به سرعت تاکی زوئیت نیست

مثبت  PASدیواره ی آنها نقره دوست بوده و . است کند و آرام یبه معن یونانیدر زبان  برادی

. ه استها در کیست های بزرگ بالغ بر چند هزار برآورد شد رادی زوئیتمی باشند. تعداد ب

روز عفونت زا باقی می مانند و  60درجه ی سانتیگراد به مدت  9کیست های نسجی در دمای 

درجه سانتی گراد  6تا  9درجه سانتی گراد از بین می روند. کیست ها در دمای  -01در دمای 

 (.9) درجه سانتی گراد مقاوم نیستند 71ماه حفظ می شوند ولی به دمای  0بیش از 

)گربه سانان( تشکیل می این مرحله از انگل فقط در میزبان نهایی (:Oocyst). اواوسیست 9

تشکیل و به داخل سلول های اپی تلیال روده در اواوسیست های کروی یا نیمه کروی شود. 

خارج می شوند.  به صورت نارس  ه هنگام دفع با مدفوع گربهحفره روده می ریزند و ب

دیواره میکرون عرض دارد.  4-00رون قطر و میک 01-09اواوسیست در این مرحله 

اواوسیست دو جداره بوده و محتوی مواد غیر قابل تفکیکی است ولی این مواد چند روز پس 

تشکیل اسپورزوئیت  9در هر کدام که می شوند  اسپوروسیست 0اوسیست تبدیل به از دفع او

 .می شود

 01روز روزانه حدود  9-01گربه بعد از خوردن گوشت حاوی کیست نسجی پس از گذشت 

روز دفع می کند و اگر آلودگی گربه با اواوسیست  01میلیون اواوسیست به مدت بیش از 
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روز بعد گربه شروع به دفع اواوسیست  94تا  00است و حدود  تر دوره نهفتگی طوالنی ،باشد

 .)9) می کند
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 چرخه زندگی توکسوپالسا  

از کوکسیدی های دیگر قادر است سیر تکاملی خود را در با اینکه توکسوپالسما مثل بسیاری 

اما از آنجایی که اکثر پستانداران و پرندگان دیگر میزبان مناسبی برای  ،یک میزبان کامل نماید

این انگل هستند، معموال سیر تکاملی آن در دو میزبان یکی میزبان نهایی یعنی گربه و گربه 

میزبان واسط یا اتفاقی مانند اکثر مهره داران خونگرم ( و دیگری  Felidaeسانان )خانواده 

 .(0) ده ای و خارج روده ای وجود داردانجام می گیرد. در سیر تکاملی این انگل دو مرحله رو

 و اسپوروالسیون محیطی:( Isosporic Phase( مرحله جنسی یا روده ای یا ایزوسپوریک )0

روده ی باریک میزبان نهایی و با خوردن اواوسیست و نسج آلوده )  این مرحله در اپیتلیوم

در این مرحله انگل به دو طریق یکی به روش غیرجنسی  کیست نسجی( انجام می شود.

در سلولهای اپیتلیال روده تکثیر می یابد. بعد از سینگامی  شیزوگونی و دیگری به روش جنسی

برادی زوئیت ها آزاد شده و اسپروزوئیت ها/  بلع اواوسیست یا کیست نسجی در روده گربه

تکثیر شیزوگونی انجام داده و منجر به  نند و در سلولهای اپیتلیال رودهبه نسج روده حمله می ک

( می شوند. سپس شیزونت ها پاره شده و Meront( یا مرونت )Schizontایجاد شیزونت )

تکثیر شیزوگونی برخی از مروزوئیت  . در ادامهمروزوئیت ها به سلولهای دیگر حمله می کنند

ها پس از ورود به داخل سلول های اپی تلیال تکامل جنسی را شروع می کنند. برخی به 

و برخی ماکروگامتوسیت  (Microgametocyteمیکروگامتوسیت ) 

(Macrogametocyte) .متعاقباً گامتوسیت ها به سلول های جنسی  تبدیل می شوند

گامت نر و گامتوسیت ماده به یک گامت  00 به امتوسیت نرمی شوند. گ )گامتوسیت ها( تبدیل
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. گامت نر دارای تاژک بوده و به طرف گامت ماده حرکت می کند و پدیده تکامل می یابد

سلول تخم در . حاصل می شود( Zygotتخم )سلول انجام شده و(Syngamyسینگامی )

می کند و به  ترشحکم به دور خود سلول اپی تلیال روده پوشش دار شده و الیه ای مح

 طی بیرونمساعد . اواوسیست در محیط فوع دفع می شوداواوسیست نارس همراه مد صورت

و به اواوسیست رسیده که عفونت زا  انجام داده( Sporolationروز اسپوروالسیون ) 0-0

ی می و اسپوروگونی را دوره جنسی یا اسپوروژن تبدیل می شود. مجموعه گامتوگونی است

 (.0) نامند

: (Toxoplasmic Phase( مرحله غیرجنسی یا خارج روده ای یا فاز توکسوپالسمیک )0

اواوسیست به این انگل مبتال می شوند. در  یا کیست نسجی و نز طریق خوردها ا میزبانانواع 

دیواره ی کیست تحت تاثیر آنزیم های مترشحه از قبیل پپسین،   دستگاه گوارش میزبان،

 ها اسپوروزوئیت/ زوئیتها برادیسین و اسید کلریدریک از بین رفته و منجر به آزاد شدن تریپ

و لنفاوی در طریق عروق مزانتر این تک یاخته ها پس از نفوذ از دیواره روده از می شوند. 

وارد سلولهای هسته دار شده و  ها رگانیسمبافت های مختلف پراکنده می شوند. در بافت ها ا

و سلول میزبان مملو از تاکی زوئیت می شود که به سلول ندودیوژنی تقسیم می شود از طریق ا

. پس از انجام تقسیمات، کیست گفته می شودکیست کاذب حاوی تاکی زوئیت ها اصطالحاً 

ه سلولهای هسته دار جدید حمله بها خارج می شوند و دوباره یتزوئ یتاککاذب پاره شده و 

دود یک هفته از شروع عفونت تعدادی از انگل ها پس از ورود به معموالً پس از ح می کنند.

داخل سلول ها به کیست تبدیل می شوند که انگل داخل آنها به فرم برادی زوئیت در می آید. 
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در میزبان های مقاوم معموالً در عرض کمتر از یک ماه تهاجم و تکثیر سلولی تاکی زوئیت ها 

 .(0) و انگل یکپارچه کیست سازی کندمالً مهار شده به واسطه عملکرد ایمنی میزبان کا

 راهه ی انتق ل توکسوپالسا  گوندی

 توکسوپالسما دارای دو راه اصلی انتقال اکتسابی و یک راه اصلی انتقال مادرزادی است. 

 راههای انتقال انگل به طریق اکتسابی 

ی و آب الوده به مدفوع مواد غذای انسان معموال با خوردن سبزیجات، :دهانی-مدفوعی -0

گربه حاوی اواوسیست آلوده می شود. به نظر می رسد که اواوسیست یکی از مناسب ترین 

ع و پرندگان به هنگام رفرم های بیماری زای انگل باشد. علفخواران به هنگام چریدن در مزا

 .(0)دانه خواری به اواوسیست آلوده می شوند

ی نسجی در بافت های حیوانات : کیست هامصرف گوشت خام یا نیم پزبا گوشتخواری-0

. استدر آلودگی انسان به این انگل که انسان از گوشت آنها تغذیه می کند عامل مهمی اهلی 

انسان معموال با خوردن گوشت خام و سایر فرآورده های گوشتی آلوده که حرارت کافی ندیده 

 .(0)می تواند به این انگل مبتال شود ،اند

 ازطریـق مـادرزادی توکسوپالسموزیس بیماری انتقال راههای از یکی :مادرزادیانتقال  9

 حـــائز بســـیار مرحلـــه ایـن در را بیماری این تشخیص که باشد می جنین بـه جفـت

دارد و از تولد نوزاد بدون  یگسترده ا ینیبال یفط یتوکسوپالسموز مادرزاد ست.ا اهمیـــت

سقط متفاوت است )عوارض  یو حت یو چشم یمغز یدتا نوزاد با عوارض شد متعال

 .نوزادان متفاوت است یذهن یتا عقب افتادگ تب، یرنظ یمادرزاد یستوکسوپالسموز
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 راه های کم شایع انتقال: 

رگاهها و کشاورزان اتفاق این نوع انتقال بیشتر در کارکنان کشتا :راه خراش و زخمانتقال از . 0

 .می افتد

می تواند سبب  دهنده آلوده به گیرنده غیر ایمنپیوند عضو از  :انتقال از راه پیوند عضو. 0

 . (0) کیست های نسجی دخالت دارندکه معموالً به این طریق  دشو اتوکسوپالسمانتقال 

روز در بزاق،  7تا  9تواند  یانگل م ینا از تخم مرغ و اشک و بزاق:طریق شیر خام و انتقال . 9

 (.0) زنده بماند یراشک، ادرار و ش

نقش باشند.  داشتهنقش می توانند بندپایان در انتقال مکانیکی انگل : انتقال از راه بندپایان. 9

 انواعی از مگس ها، سوسک ها و کنه های ایکسودیده در انتقال این انگل مشخص شده است

(6). 

توکسوپالسما انتشار : در نقاط مختلف کره زمین انتشار جغرافیایی و شیوع توکسوپالسما

ع گسترده جغرافیایی دارد. به طوری که از مناطق گرمسیر استوایی تا مناطق سردسیر قطبی شای

است. این انگل از شیوع باالیی در انسان و حیوانات برخوردار است که میزان شیوع آلودگی 

های انسانی با توجه به اقلیم، عادات غذایی، وفور گربه و سن افراد متفاوت است. میزان شیوع 

 بر اساس گزارشات منتشرهاست. گزارش شده  %71تا بیش از  %01از  توکسوپالسما از کمتر

زنان باردار مراجعه کننده برای مراقبت های پیش از زایمان در  069از  %9/60 اخیر،در دهه 

 از زنان باردار %4/90(، 0) یجریهدر جنوب ن یدانش آموزان ابتدائ900از  %0/09، (7) اتیوپی

بیمار مبتال به سرطان در شرق چین  906از  %4/0 (،4)غربی ترکیه  شمالدر مراجعه کننده 
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دانش اموزان در  0011از  %09/00 ،(00)ان روانی در شرق چین بیمار 990از  91/07% (،01)

از   %9/90 ، (09) غنادر ماهیگیر و ماهی فروش ، کشاورز 941از  %00 ، (00دو استان چین )

  ایا لت بیمار مبتال به ایدز در  47فر از بین بیش از ن 90 ،(09) زنان با سقط جنین در هند 90

Telangana Stateبادی ضد توکسو پالسما مثبت بودند. ینتآاز نظر  (00)ر جنوب هند د 

بر اساس مطالعات انجام شده  انتشار جغرافیایی و شیوع توکسوپالسما در نقاط مختلف ایران:

درصد افراد در اکثر مناطق کشور از نظر آنتی بادی ضد توکسوپالسما  01در ایران حداقل 

از  %0/00  ز استان های شمالی کشور گزارش شده است.مثبت می باشند و بیشترین آلودگی ا

 زنان با %6/09 ،(06در جنوب غربی ایران )کرمان()نمونه سرم افراد  اهدا کننده خون  011

 010از  %9/07 (،07نمونه در اهواز ) 061طبیعی در بین با زایمان زنان  % 0/00و  سقط جنین

ر د  IgGوIgM ی به ترتیب از نظر انتی باد %0/97و  %9/0(، 00زنان باردار در خوزستان )

برای آزمایشات پیش از  خانم مراجعه کننده 911از  %99 (،04در زنجان ) زنان باردار 011بین 

موز آدانش  910از  9/00 (،00)خانم باردار در ساری  600از  %70 (،01)در قزوین ازدواج 

ه اهدا کنند 006از  %9/04 ،(00)ربایجان ذآ درروستایی  موزآدانش  097از  %4/00 و یشهر

 یمارستانمراجعه کننده به بنمونه سرم بیماران  079از  %0/90  ،(09)یران خون در جنوب ا

 ضد توکسو پالسما مثبت بودند. یباد ینظر انتاز (09در تبریز )علی نسب 

 بیا ریزایی و عالئم ب لینی توکسوپالساوز

رترین انگل در بین تمام انگل هاست و قادر به سازگا ای احتماال انگل توکسوپالسما گوندی

بیشتر مبتالیان فاقد عالئم بالینی  .زندگی طوالنی در بدن میزبان خود حتی برای تمام عمر است
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السما مربوط به مرحله حاد بیماریزایی توکسوپ از آنها عالمت دارند.کمی  نسبتهستند و 

سبب  ئیت به سلول ها تهاجم برده وانگل به فرم تاکی زو یعنی مرحله ای که استعفونت 

غدد  مغز، مراحل حاد آن می تواند در بافت های مختلف مانندمی شود. تخریب سلولی 

در مرحله مزمن که انگل فقط به صورت کیست وجود  و چشم اتفاق افتد. ، قلبکبدلنفاوی، 

ایج مطالعات هر چند به استناد نت. استمشخص نشده بیماریزایی آن هنوز به طور قطع  ،دارد

روز برخی موارد بیماری ها ی توکسو پالسما در ب، ممکن است سال های اخیر اپیدمیولوژی

 صرع کریپتوژنیک نقش داشته باشد. و یا ا اسکیزوفرنیروان پریشی مثل 

بدون تظاهر آشکاری از بیماری است. شایع ترین فرم به این انگل درصد آلودگی ها  41-01

معموالً با کفایت عملکرد سیستم ایمنی سرویکال لنفادنوپاتی است که  توکسوپالسموز در افراد

ابلوی بیماری ممکن است شبیه منونوکلئوزیس تاست. و خود محدود شونده خوش خیم 

 .(0) باشدعفونی همراه با تب، سردرد، درد عضالت، التهاب غدد لنفاوی و خستگی مفرط 

 یفرصت طلب مهم است که م یکوپالسموز توکس یمنیا یستمدر افراد با اختالل عملکرد س

متعاقب اختالل یا نقص ایمنی ممکن است راکتیویشن  .افراد باشد یکننده زندگ یدتواند تهد

بروز  یموارد عمدتا توکسوپالسموز مغز یندر اعفونت های نهفته توکسوپالسما اتفاق افتد که 

تظاهر توکسوپالسموز در  ینیعترشا همراه است.در مغز  یعوس یکانون یعاتضا و باکند  یم

 یاربس یرس ییتوکسوپالسما یتنسفالآفرم منتشره که در  است یتنسفالآدز یمبتال به ا یمارانب

 یشود. توکسوپالسموز مادرزاد یباعث مرگ افراد م یدارد و در مدت کوتاه یرونده ا یشپ

 یکه در ط یادافر %91تا  91و حدود  افتد یاتفاق م یدوران باردار یهمتعاقب عفونت اول
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 یبا توکسوپالسموز مادرزاد ینشوند جن یم لودهتوکسوپالسما آ یهبه عفونت اول یباردار

رابطه عکس دارد.  یبا شدت توکسوپالسموز مادرزاد یانتقال مادرزاد یخواهند داشت. فراوان

 یمعموال بدون عالئم آشکار یاواخر باردارعفونت های است و  یاکثر انتقال در اواخر باردار

می شود. بسیاری از نوزادانی که در نوزادان  ومیعالئم عمسبب  ینکها یاو  می باشددر نوزادان 

در اوایل تولد بدون عالمت آشکاری هستند در سال های بعد با فعال شدن انگل، ضایعات 

چشمی بروز می دهند. اثرات بینایی توکسوپالسموز مادرزادی از کاهش دید و تاری دید تا 

ید در معرض توکسوپالسموز شد ینجن ،ی. در سه ماهه اول و دوم بارداروت استکوری متفا

کند و ندرتا ممکن باعث سقط شود.  یجادا یماندگار یو چشم یتواند اثرات مغز یکه م است

و  کوریورتینیت یکروسفالی،م یا یدروسفالیه یسه نشانه عمده توکسوپالسموز مادرزاد

 معروف است. یزن ینساب داریاست که به ت غزیم یفیکاسیونکلس

 تشخیص آزم یشگ هی توکسوپالساوز

عالئم کلینیکال اختصاصی نبوده و تشخیص آزمایشگاهی آن بسیار مهم در توکسوپالسموز  

جداسازی انگل از  .0روش سرولوژی  .0عبارتند از: است. تست های تشخیص آزمایشگاهی 

 (.0)  روش مولکولی .0. پاتولوژی 9 زروش ایمونوپراکسیدا .9بافت های بدن مایعات و ، خون

 یصتشخ یچالش اصل .سرولوژی است، به طور کلی روش معمول تشخیص سرولوژی: 

  است. یاز قبل یفعل یعفونت ها یزتوکسوپالسموز، تما یکسرولوژ

که ستفاده می شود برای تشخیص آزمایشگاهی توکسوپالسموز ا نواع تست های سرولوژیا

 بارت است از :ع
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  سابین فیلدمنرنگی  آزمون (Sabin-Feldman dye test)  DT  

 ( Indirect immunofluorerscent antibody Assay )   IFA  

 (   Immunosorbent Agglutination Assay)    ISAGA  

 Enzym-Linked Immunosorbent Assay)  ELISA ) 

 Differential agglutination test )  AC/HS test ) 

 Modified Agglutination Test )  MAT ) 

 IgG avidity Test  

 Western Blot  

 

 IgM .تولید می شود  IgM و IgG ،IgA  ، IgEی علیه  توکسوپالسما انواع آنتی باد

هفته از آلودگی  0آنتی بادی است که تولید می شود که معموال در عرض کمتر از  نخستین

ماه قابل تشخیص  9تا  9ر و بعد از هفته به حداکثر مقدا 0قابل تشخیص است و بعد از 

ماه به  9تا  0می شود و بعد از حدود  تولید IgMبا یک تاخیر چند روزه از  IgGنیست. 

تدریجی دارد و معموال سال های طوالنی یا مادام العمر قابل و حداکثر رسیده و کاهش کند 

ادی به طور آنتی ب لیه سرولوژیک توکسوپالسموز این دوتشخیص است. در تشخیص او

ضد توکسوپالسما به تنهایی عفونت نهفته یا   IgGاثبات  .سنجش قرار می گیرد همزمان مورد

قبلی تلقی می شود ولی مثبت بودن هر دو آنتی بادی به احتمال قوی نشان دهنده عفونت اخیر 

یک  می توانند شاخص عفونت اخیر باشند.  IgMهم مثل   IgAو IgEاست. آنتی بادی های 

در برخی از  این است که به عنوان شاخص عفونت  IgAو  IgMل اساسی آنتی بادیمشک

هستند. این آنتی بادی در بیماران طوالنی است و در مرحله مزمن هم قابل تشخیص افراد دوام 

در این موارد برای  مواجه می کند.به همین جهت تفکیک عفونت اخیر از قبلی را با مشکل 
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که یکی از مهمترین تست های  می شودای تائیدی استفاده تر از تست ه تشخیص دقیق

به آنتی   IgGاست. اساس تست اویدیتی قوت اتصال آنتی بادی های   IgG avidityتائیدی

ایل عفونت تولید می شوند اتصال های توکسوپالسما می باشد. آنتی بادی هایی که در او ژن

  بادی ها از آنتی ژن ها جدا می شوند.نها به آنتی ژن قوی نیست و به واسطه اوره آنتی آ

ماه آنتی بادی هایی که تولید می شوند به قوت به آنتی ژن چسبیده و  0تا  9معموال بعد از 

است که به  Index avidity نتی ژن جدا کند. شاخص این تستآاوره قادر نیست اینها را از 

در عفونت  ی شود.گزارش م borden line و  Low avidity  , high avidity صورت

است و بعد از آن به سمت   Low avidityنتایج تست  ماه( 0تا  9های اخیر )کمتر از 

High avidity  کشیده می شود. مشکل این تست این است در برخی از افرادLow 

avidity  دوام طوالنی داشته و در مرحله مزمن ممکن است نتیجه همین باشد به همین  هم

 CDC (Centers for Disease Control andمعتبر مثل  اکزجهت امروزه در مر

Prevantion    (  کال مختلف بالینی استفاده می شودپنلی از تستهای سرولوژی برای اش.  

برای رد عفونت دوره بارداری در سه ماهه اول بارداری است.  IgG avidityمهمترین کاربرد 

 High  آنها اری آزمایش شده و نتیجه آزمایشبه عبارتی زنان بارداری که سه ماهه اول بارد

avidity  ه عفونت آنها مربوط به پیش از بارداری است و خطری کاست داللت بر این دارد

  هم برای جنین وجود ندارد.

 تلقیح داخل صفاقی نمونه به موشاز در این روش  جداسازی انگل از خون ومایعات بدن:

جداسازی انگل از خون و  استفاده می شود.سلولی  یا کشتهای سفید کوچک آزمایشگاهی و 
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مایعات بدن و همینطور بافتهای نوزادان نشان دهنده عفونت اخیر یا حاد است ولی جداسازی 

معایب   بر عفونت اخیر نمی تواند باشد.قطعی انگل از بافتهای افراد بزرگسال و کودکان دلیل 

 . (0)  نیستدر هر کجا امکان پذیر  نآانجام است و زمانبر جداسازی این است که روش 

برای تشخیص از این روش  :PCR (Polymerase Chain Reaction)روش مولکولی یا 

در خون توکسوپالسما بافتها استفاده می شود. تشخیص  مایعات بدن و در خون، پالسماتوکسو

مونه های در ن PCRو مایعات نشان دهنده عفونت اخیر توکسوپالسما است ولی نتایج مثبت 

در تشخیص توکسوپالسموز  PCRبافتی دلیل قطعی بر عفونت اخیر نیست. بیشترین کاربرد 

برای این منظور مایع  . زادی و تشخیص آلودگی در جنین استدر موارد عفونت های مادر

نقالبی در تشخیص ا  PCRمورد آزمایش قرار می گیرد. گفته شده که  PCRبه روش  آمنیون

 . (0)  رزادی ایجاد کرده استپالسموز مادتوکسو

از این روش برای تشخیص توکسوپالسموز در بیوبسی غدد لنفاوی  :اتولوژیهیستوپروش 

لودگی به توکسوپالسما تا حدی اختصاصی ظاهر پاتولوژیک غدد لنفاوی در آ. استفاده می شود

 .است ولی همواره متمایز کننده نیست

سبی برای تشخیص توکسوپالسموز در نمونه این روش، روش منا روش ایمونوپراکسیداز:

 نسفالیت است که با این روش ناکی زوئیت ها قابل تشخیص می باشندآسی در بیماران با پبیو

(0). 
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 درم ن توکسوپالساوز

و یا آنکه سرویکال بدون عالئم بالینی هستند در افرادی که توکسوپالسموز اکتسابی درمان 

رورت ندارد. در سایر موارد توکسوپالسموز مستلزم درمان لنفادنوپاتی بدون عالئم دارند، ض

مؤثرند و بر کیست های  هابر روی تاکی زوئیت ی ضد توکسوپالسما داروهادارویی است. 

. درمان رایج توکسوپالسموز، ترکیبی از دو ناچیز است شاننسجی اثری ندارند و یا اینکه اثر

( و سولفادیازین Pryimetarmin or Daraprimری متامین یا داراپریم )داروی پ

(Sulfadiazine) ( دسینرژیسمی باشد که اثر برهم افزایی )ارند. پری متامین و تیک

پریمتامین آنتاگونیست  سولفونامید در جلوگیری از سنتز اسیدهای نوکلئیک انگل نقش دارند.

ها بایستی به همراه این دارواسید فولیک است و باعث اختالل در خون سازی می شود. لذا، 

سیستم ایمنی با این پروتکل عملکرد ک نیز تجویز شود. در بیماران با اختالل نیاسید فولی

ز در طول حاملگی ا، بهبودی وجود دارد. با توجه به عوارض این دارو %61 - %01درمانی 

اتوواکون ، داپسون و کلیندامایسین (.0) شود می داروی اسپیرامایسین استفاده

(Atovaquone) یک آنتی بیوتیک یندامایسینکلاروهای آلترناتیو توکسوپالسموز می باشند. د

ضد باکتری بوده ولی در توکسوپالسموز چشمی مؤثر است و همچنین با ترکیب سولفادیازین 

اسپیرامایسین  .(00) نسفالیت توکسوپالسمایی مورد استفاده قرار می گیردآدر درمان 

(Spiramycin) به همراه پردنیزولون در بیماران توکسوپالسموز چشمی کاربرد دارد .

 استاستفاده قابل این دارو ، سوء دارداثر همچنین در زنان باردار با توجه به اینکه پریمتامین 

 9-9 گرم روزانه و به مدت 0-9این دارو با دوز کاهش می دهد. انتقال بیماری را  %60که تا 
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همراه با پری متامین یا سولفادیازین  (Atovaquoneتوواکون )آ .(06) هفته مصرف می شود

روی کیست های نسجی انگل تا اندازه ای و نیز در درمان انسفالیت توکسوپالسمایی حاد در 

 (.0) بیماران مؤثر است

 کنترل و پیشگیری توکسوپالساوز

السموز عبارتند از: پختن و فریز کردن گوشت، مهمترین اقدامات پیشگیری کننده از توکسوپ

رعایت بهداشت در نگهداری گربه و  ،انگل زدایی سبزیجات، جلوگیری از خاک بازی کودکان

غربالگری زنان باردار. رعایت اصول پیشگیری توکسوپالسموز در دو گروه بسیار مهم است که 

ما منفی می باشند و افراد که دچار ای که از نظر سرولوژی توکسوپالسزنان حامله عبارتند از: 

مبتال به بدخیمی های خونی هستند. همچنین افرادی که تحت  وسندروم نقص ایمنی اکتسابی 

 .(0)  درمان داروهای سایتوتوکسیک یا ایمونوساپرسیو می باشند

خواص  اطالعات مربوط به اثرات و در طب سنتی: گی ه ن داروییاستف ده از  ت ریخچه 

بسیار دور به تدریج به دست آمده و سینه به سینه منتقل گشته  اهان از زمان هایدارویی گی

است. بر طبق سنگ نوشته ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصریان و چینیان در زمره اولین 

قرن قبل از میالد مسیح از گیاهان به عنوان دارو  07از  جمعیت های بشری بوده اند که فراتر

بقراط  یی گیاهان را به خوبی می دانستند.ردم یونان باستان خواص داروم .داستفاده می کردن

ماری ها حکیم بنیانگذار طب یونان قدیم و شاگرد وی ارسطو برای استفاده از گیاه در درمان بی

آنها عالوه بر استفاده از گیاهان یونان از گیاهان کشورهای دیگر نیز  .ارزش زیادی قائل بودند

گیاه دارویی با ذکر  611دیوسکورید در قرن اول میالدی مجموعه ای از  دند.می کر استفاده
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خواص درمانی هر یک را تهیه و به شکل کتابی درآورد که این کتاب بعدها سرآغاز بسیاری از 

مطالعات علمی در زمینه گیاهان مذکور گردید بطوریکه مثالً جالینوس پزشک معروف یونانی 

در قرون هشتم تا دهم میالدی دانشمندان  .دیوسکورید استفاده کرود از کتاب ددر کارهای خ

ادند ، محمد زکریای رازی و دیگران به دانش درمان با گیاه رونق زیادی دابوعلی سینا ،ایرانی 

  (.07)  ی را به رشته تحریر درآوردندوو کتابهای چون قانون و الحا

در طب : درمان عفونت ها در طب سنتیمروری بر انواع گیاهان دارویی مورد استفاده برای 

سنتی ایران و دیگر کشورها از دیرباز از انواع گیاهان دارویی برای درمان انواع بیماری ها 

تفاده شده است. معموالً گیاهان دارویی دارای مجموعه ای از اثرات بر روی انواعی از اس

به  .ر طب سنتی اشاره می شوددبیماری ها می باشند. در زیر به اثرات انواع گیاهان دارویی 

رخارگل در درمان عفونت های ، برگ و سر شاخه های هوایی گیاه سریشه از طوری که

 مسمومیت خونی، آرتریت روماتوئید،  ،ناشی از اشعه درمانی عوارض جانبی ،قارچی

، زخم، لتهاب بافتهای پیوندیا ،تبخال آبسه، ،درمان زخم های چرکی ،مسمومیت های غذایی

عفونت های دستگاه  اخوردگی ،درمان حمایتی سرمو همچنین در رد اختالالت متابولیکی سرد

از ریزوم و ریشه ی خشک  استفاده می شود.و ادراری به علت تحریک پاسخ ایمنی تنفسی 

سوئ هاضمه ،  ، زخم های معده و اثنی عشر اه شیرین بیان در درمان گلو درد، سرفه،شده گی

دیفتری استفاده پاندیسیت، کزاز، آ ،، بی اشتهاییصرع، آرتریت ،اتیسممرو ،الرژیک واکنش های

خوابی بخصوص اشکال در بی  از گل های ماده مخروطی شکل گیاه رازک در درمان  می شود.

 ،لکوره ،کرمپ های شکمی، کم خونی، عفونت باکتریایی، درماتیت، اسهال ،بخواب رفتن
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از برگ  استفاده می شود.نفخ، کمک به هضم غذا ضد ضد کرم، ضد تب ،  مسکن، ادم، ،میگرن

و همچنین  ها و میوه گیاه زیتون در درمان عفونت های گوناگون باکتریایی، ویروسی و قارچی

عفونی کننده پوست، مفید در درمان ماالریا، کاهنده فشار خون، مفید در تب بر، قابض، ضد

 باکتری و کشی میکروب خاصیت درخت گردو  برگ عصارهدرمان دیابت نوع دوم می باشد. 

روغن دانه های  از رود.پوستی بکار می وبیماریهای سرماخوردگی سردرد،درمان  ،درکشی

کرچک به عنوان مسهل، درمان مسمومیت های غذایی، ضد کرم، بر طرف کننده سوزش 

از میوه رسیده و  چشمی، درمان زگیل، درمان راش، جوش، کفگیرگ، آبسه استفاده می شود.

ک شده نخل اره ای به عنوان مدر، درمان التهاب حنجره، بی اشتهایی ، آلرژی، درمان سیاه خش

دانه و زخم، سل، التهاب مثانه، گلودرد و ضدعفونی کننده مجاری ادراری استفاده می شود. 

 ضد التهاب و مدر میباشد ،ضد میکروب ،باد شکن ،دارای خواص خلط آور یانهراز اسانس

رمان اسهال و بواسیر کاربرد د، عضالت در گرفتگی ،گزنه دارای خواص قابضبرگ گیاه  .(00)

، قابض، آسم ،یمیکروب، انگلی ی گیاه آویشن در درمان عفونت هایاز سر شاخه ها .دارد

تب بر و  ،رفع اسهال ،زخمها در التیامخاکشیر از دانه های  .لتهاب مزمن معده استفاده می شودا

و رفع یبوست کرم  ،ضد تشنج نغوزه گیاهی است که دارای خواصآ رفع کرم استفاده میشود .

 .(07) استفاده می شود

مروری بر گرایش ه ی تحقیق تی در زمینه گی ه ن دارویی و تج ری س زی فراورده ه ی 

 : گی هی در دهه ه ی اخیر
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وارد با م یها، دربرخ یماریاز ب یاریفوق العاده در درمان بس ییکارآ یرغمعل یکسنتت یداروها

 یبرا ییدارو یاهانگ یجهت امروزه پژوهش بر رو ینهمراه هستند.  به هم ییها یتمحدود

با  ییو داروها یدرمان یاهدارد و استفاده از گ یجهان یکردها به طور روزافزون رو یماریدرمان ب

در  ییدارو یاهانگ یبه پژوهش بر رو گرایش. است یروبه فزون یراخ یدر سالها یاهیگ امنش

 ینهم که در ا ییتالش ها  .است یافته یشافزا یردر دو سه دهه اخ یبه طور قابل توجه جهان

 ییدارو یفراورده ها یدانجام شده است به تولهای مختلف در کشور  یراخ یه در سال هاینزم

از  .(04) باشد یآنها قابل عرضه در داروخانه ها م یشده است که امروزه فرم تجار یمنته

اکلیل کوهی  از گیاه پماد رزماریاز گیاه اکالیپتوس،   اسپری بینی سینولحصوالت جمله این م

قرص  ،صبر زرداز گیاه  شربت باریج آلوئه ورا ،همیشه بهاراز گیاه   پماد کاالندنیکس ،

ایمونوساپورت از گیاه نا، قطره قطره ضد نفخ از گیاه نع، شیرن بیان از گیاه روکشدار گاسترین

 قطره کولتیک از شوید،   ه،  قطره گاستروالن از رازیانه،شیر افزا از گیاه رازیان سرخارگل، قطره

کرم از گیاه چای سبز، کام کرین( (قرص چای سبزاز گیاه اکالیپتوس،  محلول بخور اکالیپتوس

 .(61) ختمی گل از  محلول خوراکی خلط آور زردبنداز گیاه فلفل قرمز،   ناژو-کاپسایسین

 مروری بر گیاهان مورد مطالعه، خواص درمانی و ترکیبات تشکیل دهنده آنها

، سنطیناف زنیان،گیاهان شامل در این مطالعه، اثرات ضد توکسوپالسمایی عصاره های گیاهی، 

و کشت سلول  in vitroوکسوپالسما در محیط بر تاکی زوئیت های تچای کوهی و بومادران 

 . مورد ارزیابی قرار گرفت

http://www.darooyab.ir/DrugInfoX.aspx?MGID=MzU3Nw==
http://www.darooyab.ir/DrugInfoX.aspx?MGID=MzU3Nw==
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ساله و علفی از  چند گیاهی Artemisia absinthiumبا نام علمی این گیاه  :افسنطین گی ه

گیاهی است پایا، به  .باشد می worm woodمعروف به  است و خانواده ی کاسنی )مرکبان(

متر که به حالت انبوه در زمینهای بایر سنگالخی کنار  سانتیمتر و حتی یک 61تا  91ارتفاع 

متری می روید. پراکندگی آن به صورتی است  0111جاده ها و دامنه کوهستانها تا ارتفاعات 

بلژیک و در آسیا مانند ایران و ، پیرنه سویس ،که در نواحی مختلف فرانسه، دامنه های آلپ 

چون اطراف دماوند، دشت های اطراف البرز، ی اطقاین گیاه در ایران در من .سیبریه می روید

قسمت مورد استفاده این گیاه برگ و . (91و90) ارومیه، تبریز و دامنه های سبالن می روید

ماده موثره افسنطین جزء گروه روغنهای فرار ستونی می باشد و  .سرشاخه گلدار آن است

الکلهای  ،(Isothujone) وندرصد( محتوی ایزوتوچ 9/0/. تا 0عبارتند از روغن فرار )

گاهی مقدار کم کامازولن آبی و ترپینها. عالوه بر ترکیبات  ،(Thujyl alcohols) توجیل

، (Absinthin) ، ابسطنین(Artabsin)  فوق، این گیاه حاوی مقداری مواد تلخ مثل ارتابسین

  .شدو فالونها می با (Anabsinthin) اناابسنطین

همچنین، . اثر ضد کرم و ضد ماالریا دارداین گیاه نظر درمانی از  افسنطین: خواص درمانی

 مقوی، مقوی قلب، تب بر، مدر، قاعده آور و ضد عفونی کننده است. افسنطین دارای اثر

زیرا با مصرف آن، اشتها زیاد می  .به شمار می آید هضماافسنطین از مقوی های مهم دستگاه ه

و روده تقویت می یابد و یبوست های ناشی از  گردد، انقباضات الیاف ماهیچه های معده

های  ضعف عمل دستگاه هضم نیز برطرف می شود. از افسنطین نتایج خوبی در رفع اسهال
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سکاریس آدفع  سببافسنطین هر چند که  مزمن، نفخ، و تب های نوبه گرفته شده است.

  (.07(ندارد تاثیر  وبر روی کرم کدولی می شود  لومبریکوئیدس و کرمک

 

 

 

   Artemisia absinthium 

 )افسنطین( 

 

 .ستا Compositeaeخانواده  از  گیاهی Achillea millefolium علمی  با نام :بوم دران

کنار  ،طور خودرو در دشت هاه سانتیمتر و حتی بیشتر که ب 41تا  01گیاهی است پایا به ارتفاع 

می روید. مرکز اصلی رویش بومادران، جاده ها و نواحی کوهستانی نقاط مختلف اروپا و ایران 

چون اطراف دماوند، دشت های ی این گیاه در ایران در مناطق اروپا و آسیای غربی است.

اطراف  ،همدان ،بیجار ،جان شرقیآذربای ،گرگان ،اطراف البرز، ارومیه، تبریز و دامنه های سبالن
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قسمتهای این گیاه، بوی قوی  . از کلیهروید می شاهرود و سمنان، دامغان ،تهران در قزوین

 طوری که به مجرد دست زدن به اعضای گیاه این بو احساس می گردده ب .استشمام می شود

 .(99و90)

قسمت مورد استفاده این گیاه سرشاخه گلدار و برگ آن است که طعم تلخ و بوی قوی دارند. 

ن، آلکالوئیدها مثل بتونیسین عبارتند از : پروآزول سرشاخه گلدار بومادراندر  ترکیبات شیمیایی

(Betonicin،)  استاشیدرین(Stachydrin)،  فالونها اسانسهای فرار محتوی کامازولن 

(Chamazulene)  .می باشد 

بومادران گیاهی است که تاریخ استفاده از آن برای درمان بیماریها باید به  خواص درمانی:

بومادران را برای بندآوردن خونریزی  در قرون وسطی .مانهای خیلی قدیم نسبت داده شودز

ی، های بینی، اختالالت قاعدگی، بیخوابی، اختاللت بینائی، وجود خون در ادرار، اخالط خون

بومادران دارای اثر مقوی نیرو دهنده، ضد تشنج، رفع بواسیر،  صرع و غیره بکار می برده اند.

دم کرده سرشاخه گلدار  ت است. قاعده اور، بند آورنده خون و التیام دهنده زخم و جراحا

بومادران در رفع گاستریت های حاد و مزمن، رفع نفخ و ترش کردن غذا، اثر نافع ظاهر می 

بومادران به علت دارا بودن تانن و  ی ناشی از نفخ را از بین می برد.کند ضمنا سوء هضم ها

طوری که در موارد  هب .مواد تلخ و عطری، بر روی سلسله اعصاب و قلب نیز اثر می نماید

و همچنین در  قلبدرمانی مختلف مانند خستگی عمومی، ضعف قلب، ورم ماهیچه های 

 . (07) بیماریهای عصبی مانند ضعف اعصاب، صرع و قولنج های تشنج آور نتایج مفید می دهد
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Achillea millefolium 

 )بومادران(

 

 

از گیاهان گلدار دسته نهان دانه  Gossypium hirsutumبا نام علمی  پنبه غوزه :وزه پنبهغ

کیسه پر  0یا  9تا  9و زرده دو لپه ای جدا گلبرگها جز تیره پنیرکان می باشد. کپسول آن دارای 
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از دانه های پوشیده از رشته های سفید سلولزی است و آنرا غوزه )جوزقه( نامند. این گیاه 

الیاف جنس آمریکائی آن طویل تر است. دارای جنس های آمریکایی و ایرانی و هندی است و 

در ایران جنس آمریکائی را در دو نقاط مختلف کاشته و بهترین آن بنام پنبه فیلستانی معروف 

تعداد گل  است. زراعت آن یکی از منابع مهم ثروت کشورهای نسبتاً گرم محسوب می شود. 

گل روی هر شاخه  0تا  9 پنبه برحسب نژاد و نوع متفاوت است و معموالًغوزه در روی بوته 

 وجنوب ، خراسان، ذربایجان در باغات اطراف تبریزآن در ایران در آ وجود دارد . محل رویش

 (.99و07) می باشدجنوب شرقی 

 

Gossypium hirsutum 

 )غوزه پنبه(
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گیاهی است علفی، پایا  Hypericum perfratumبا نام علمی   چای کوهی: چ ی کوهی

خانواده جز  های آن کرکدار است. سانتیمتر و ساقه 61-01تاه به ارتفاع های کوبا بوته

های گونه یکی از بزرگترین و مهمترین خانواده 911جنس و  001با  (Laminacea)نعنائیان

عراق، قفقاز، افغانستان، ، ایراندارای گونه های مختلفی است که در  . شودگیاهی محسوب می

برای این جنس پیشنهاد   دو مرکز مهم تنوع  (.90و99( رویندیرکمنستان و آسیای مرکزی مت

و دومی شده است، اولی شامل مناطق شمال و شرق قفقاز، شمال غرب ایران و شمال عراق 

. چای کوهی گیاه دارویی مهم و بومی ایران است. این گیاه در باشدشبه جزیره بالکان می

. این گیاه شودن، دیده میاطق ایران، مانند همداارتفاع کم و متوسط رویش دارد و در بیشتر من

های چای کوهی، گل کفته، کرک خرگوش و توکلیجه و در زبان انگلیسی به نام در ایران با نام

Betony معروف است. 

عصاره بخش هوایی این گیاه در طب سنتی ایران در درمان عفونت، آسم و  خواص درمانی:

شود. این گیاه عالوه بر اثرات تیسم استفاده میهای التهابی به خصوص رومابیماری

ضدمیکروبی دارای خاصیت ضد درد به ویژه دردهای مفصلی، رماتیسمی، سردرد، سرگیجه و 

دردهای عصبی است. ترکیبات فعال این گیاه که دارای فعالیت بیولوژیکی هستند شامل فنیل 

 01توان به میرسن )بات دیگر گیاه میباشد. از جمله ترکیاتانوئید، تریبنوئید و فالونوئید می

 .درصد( اشاره کرد 7درصد( و اگنول ) 0/09درصد(، گامامورولن ) 00درصد(، آلفائیینن )

بخشی، ضداسترس و ضدالتهاب این گیاه به ترکیبات فنولی و فالونوئیدی اثرات درمانی، آرام

 اثرات شود.هستند، نسبت داده می اکسیدانیآنتی های ثانویه با فعالیتآن، که بخشی از متابولیت
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نیز  (Streptococcus sanguinis)  سانگوئیس وسمیکروبی این گیاه علیه استرپتوکوک ضد

های مجاری تنفسی به چنین این گیاه در طب سنتی برای درمان عفونتهم شده است. شناخته

 .(07و96) رودکار می

 

 

  Hypericum perfratum 

 چای کوهی
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 (Umbelliferae) یانچترمتعلق به خانواده  Carum copticum  یعلمنام  اب :زنیان

 سانتی متر می رسد 41زنیان گیاهی است علفی، بوته ای و یکساله که ارتفاع آن تا  باشدیم

این میوه ها کوچک، بیضی شکل و به د استفاده گیاه میوه های آن است. قسمت مور(. 97)

و دارای اسانس با بوی نافذ و مشابه آویشن می باشند. بر روی رنگ زرد مایل به قهوه ای بوده 

زنیان به صورت د که روشن تر از رنگ میوه هستند. میوه ها پنج خط طولی نازک وجود دار

خودرو در نواحی شرقی هندوستان، ایران و مصر می روید و در همین نواحی و بسیاری از 

 ،م ترین مناطق رویش این گیاه در ایرانمهآب و هوای مشابه کشت نیز می شود. نقاط با 

  سیستان و بلوچستان، آذربایجان، اصفهان، خوزستان، فارس، کرمان و خراسان است. 

مهم ترین اجسام  .  درصد اسانس می باشد 9تا  0میوه های گیاه حاوی  :زنیان ترکیبات مهم

 Gama ترپینن اگام، (Cymene)درصد، پاراسیمن 61تا  90اسانس شامل تیمول به میزان 

trepinene)) آلفا و بتا ، (پینن Alpha-Bete pinene)  سابینن،Sabinene))  .است

گذشته از ترکیبات اسانس، ترکیبات گلوکزیدی و ساپونینی نیز در گیاه وجود دارد. زنیان از 

م از اسانس آن تحت نا قدیم به عنوان ادویه و نگهدارنده مواد غذایی مورد استفاده بوده است.

هندوستان به عنوان یک ضد میکروب قوی )مشابه تیمول( استفاده می  در   (Ajowan)آجوان

یکی  ستفاده کرد. شود. همچنین از آن به عنوان ضد قارچ پوستی و ضد نزله تنفسی می توان ا

ضد اکسیدان، ضد تب، ضد  دیگر از کاربردهای زنیان به عنوان ضد کرم و ضد حشره است. 

اسم، افزایش دهنده ی قوای جنسی، ضد نفخ، ضد آسم، ادرار آور، معرق، میکروب، ضد اسپ
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ده ی پرفشاری خون، مسهل، شیرافزا خلط آور، قاعده آور، ضد قارچ، محرک معده، کاهش دهن

 (.07)است  مقوی معده و

 

 

 

  Carum copticum 

 )زنیان(
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 اساس تست و کاربرد آن: ،MTT آزمایشمروری بر 

[3-(4,5-Dimethyl-2-Thiazyl)-2,5-Diphenyl-2H-Tetrazolium Bromide 

=(MTT)] 

 ییدارو یتدارو و حساس یتوتوکسیسیتهاثر س ،یرشد سلول یینجهت تع MTTاز تست 

مقدار رشد سلول  یسهو مقا یینروش صرفا جهت  تع ینمواقع از ا یشود. در بعض یاستفاده م

-9 یبا نام علم MTTماده  یلتبد تست این ساساشود.  یمختلف استفاده م یها یطدر مح

5،4 – Dimethlthiazol از  یحاک این ماده شده یدمقدار تولکه فورمازان است  یستالکر به

با  یمیماده نسبت مستق ینا یلمقدار تبد یجهدر نت .زنده است یدر سلول ها یتوکندریم یتفعال

 یتوکندریدر م یدروژنازده اتینسوکس یمآنز یتروش بر فعال ینزنده دارد. ا یهاسلول تعداد 

پس از ورود   .غشای سلولها میباشد زقادر به عبور ا MTTزنده استوار است که  یسلول ها

MTT  نامحلول کریستال های شکند و آن را به می به سلولهای سالم، حلقة تترازولیوم آن را

در حالی که  در می باشد.بنفش به زرد تبدیل می کند. حاصل آن تغییر رنگ از فورمازان 

 ینا (Optical Density=OD) نوری جذب واکنش صورت نمی گیرد.ین اسلولهای مرده 

با استفاده از  دستگاه  DMSO (dimethylsulfoxide) ها بعد از حل کردن در یستالکر

 یطدر مح یرینوع اندازه گ این. دوشمی  قرائتکنترل  یبا گروه ها یسهمقا یدردرر یکروپلیتم

 ینا درمی باشد. قابل انجام  یکشت سلول یچاهک 46 یسلول یها یتر پلو د یبرون تن

جذب و مقدار  نمودمختلف حل  یبا حالل هارا فورمازان  یها یستالتوان کر یم یشآزما

نانومتر به صورت  691و  071در دو طول موج یمترکالر یبا استفاده از دستگاههارا آن  نوری
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در معرض دارو نسبت به مقدار آن در  یوط به سلول هامرب ODمقدار  کرد. یریاندازه گ یکم

دارو  یحاو یطنسبت زنده بودن سلول ها در مح یمواجهه نشده با دارو نشانه  یها لسلو

زنده بودن سلول نسبت به  یرمقاد یابیاز غلظت دارو در چاهک ها و ارز یالیسر یهاست. ته

به نام  یستانداردبدست آوردن ا درنمودار  یبر رو یرمقاد ینکردن ا یادهگروه کنترل و پ

(Effective Concentration) EC5O از رشد  یریکه باعث جلوگ هاز ماد یغلظت یعنی

قابل رشد  یرغ یدر مورد سلول ها ، استفاده می شود.گردد یمربوطه م یها یسماز ارگان یمین

ز ماده که باعث ا یغلظت یعنی ) LD50  ) Lethal doseبه نام  یگریاز استاندارد د یمو تقس

 شود. یگردد استفاده م یمربوطه م یها یسماز ارگان یمیمرگ از ن
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 بی ن مسئله:
دربرخی موارد با  داروهای سنتتیک علیرغم کارآیی فوق العاده در درمان بسیاری از بیماری ها، 

ین جهت امروزه پژوهش بر روی گیاهان دارویی برای محدودیت هایی همراه هستند. به هم

درمان بیماری ها به طور روزافزون رویکرد جهانی دارد و استفاده از گیاه درمانی و داروهایی با 

در همین راستا با توجه به تنوع آب و هوایی و  ،ی در سالهای اخیر روبه فزونی استمنشا گیاه

ایران امکان شناسایی مواد موثـر گیاهـی در گیاهان در نتیجه فلور گیاهـی بسیار متنوع در 

مختلف بومـی کشور و استخراج آنها به منظور تولید این مواد به مقدار زیاد و در سطح 

صنعتـی وجود دارد ، این کار به ویژه در مورد گیاهانـی که منحصـر به ایران هستند و تاکنون 

 ه ای دارد.کمتـر مورد بررسـی قرار گرفته اند، اهمیت ویژ

موجود در  ییدارو یاز فراورده ها یمیتا ن ثلثدر حال حاضر حدود  هبرآورد شده است ک

چون  یمختلف لیتواند به دال یاستفاده گسترده م نی. ا(04) است یاهیگ امنش یدارا کایامر

 یاستفاده نسلها ،یطب سنت هیبه علت توص ماریبهتر ب رشی، پذیکمتر بودن عوارض جانب

بدن  یعیطب کیولوژیزیبا عملکرد ف یسازگار نیو همچن یداروئ اهانیکمتر گ متیگذشته، ق

گرایش به پژوهش بر روی گیاهان دارویی در ایران به طور قابل توجهی در دو سه انسان باشد. 

و  ریتکثمناسب کشور برای  یمیاقل طیشرادهه اخیر افزایش یافته است. این گرایش هم به 

تالش . مربوط می شود ی در ایرانطب سنت یخیتار نهیشیپهم و  ییرودا اهانیپرورش انواع گ

هایی هم که در این زمینه در سال های اخیر در کشور انجام شده است به تولید فراورده های 

دارویی منتهی شده است که امروزه فرم تجاری آنها قابل عرضه در داروخانه های کشور می 
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یماری هایی استفاده می شود که استفاده از داروهای باشد. داروهای گیاهی عمدتاً برای ب

سنتتیک با محدودیت هایی روبروست. یکی از بیماری هایی که درمان آنها با محدودیت ها و 

 چالش هایی همراه است، توکسوپالسموز می باشد.

 :اهداف وفرضی ت 

 (General Objectiveهدف اصلی )-الف

 در و غـوزه پنبـه   بومـادران  ،چـای کـوهی   ،نطینزنیـان، افسـ   عصارهای گیاهـان  EC50تعیین

 .Invitroمهارتوکسوپالسما در 

 Specific Objective)اهداف فرعی )-ب

در مهـار  و بومادران  ،غوزه پنبهچای کوهی زنیان، افسنطین،  عصاره های  گیاهانEC50تعیین 

 بر حسب دوز .  Invitroردتوکسوپالسما 

در و بومـادران   غـوزه پنبـه   ،چای کـوهی  ،افسنطین  زنیان،عصاره های  گیاهان  EC50تعیین 

 . مدت زمان بقای موش هابر حسب   Invitroردمهار توکسوپالسما 

 Applied Objectives):    اهداف کاربردی )-ج

شناسـایی  خـواص ضـد    ارزیابی اولیه اثر ضد توکسوپالسمایی انواع گیاهان دارویی به منظور 

تن مواد موثرآنها در فراکشن ها جهت اسـتفاده بـه عنـوان مـواد     انگلی آنها ونهایتا بررسی و یاف

 طبیعی موثر باعوارض جانبی کمتردر پیشگیری یا درمان توکسوپالسموز.

 ( یا سؤال های پژوهش:Hypothesisفرضیه ها )-د

 عصاره های گیاهی سبب مهار تکثیر تاکی زوئیت ها در کشت سلولی می شوند.
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 مرور متون:

 و یدروالکلیعصاره ه (،0907) و همکاران یشهاب هدر مطالع ه در ایران:مطالعات انجام شد

 یاثر کشندگ یشگاهیکشت آزما طیدر مح ایاردیژهای  ستیبر ک انیزن اهیگ یاسانس خوراک

( نشان دادند که عصاره الکلی گلدر به طور معنی دار 0907ناطق پور و همکاران ). (90داشت )

(. در مطالعه براتی و 94مودیوم برگئی در موشها می شود )سبب کاهش میزان پارازیتمی پالس

اسپند و مورد به صورت برون تنی  ( عصاره های گیاهی آویشن شیرازی،0904همکاران )

(. سرشتی 91اثرات ضد لیشمانیایی )مهار پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور ( خوبی داشتند )

نولی چای کوهی تا حدودی اثر مهار ( نشان دادند که عصاره آبی و اتا0941و همکاران)

و  یدهکرد یلیدر مطالعه خل. (90) کنندگی بر روی انگل تریکوموناس واژینالیس داشت

افسنطین، بومادران و برگ گردو به طور معنی دار سبب  اهانیعصاره گ (0941) همکاران

( 0940) نگر و همکارانزدر مطالعه سو(. 04)کاهش تعداد تریکوموناس در محیط کشت شد 

(.در 99شد  )کشت  طیکاهش تعداد انگل در محسبب ابوخلسا و بومادران  گیاهان عصاره

( نشان داده شد که عصاره های گیاهی درمنه کوهی در 0904مطالعه دیگر براتی و همکاران )

مقایسه با تارتامتیک )داروی کنترل( تنها در غلظت باال اثر ضد لیشمانیایی خوبی داشت. 

 (.90پنبه اثرات ضد لیشمانیایی مطلوبی از خود نشان داد ) وزهغهمچنین، 

بررسی مداخله ای اثر دارویی گیاه ذغال اخته ، سیر و ( 0940مطالعه محرابی و همکاران )در 

در این  ت های کریپتوسپوریدیوم در محیط هنکس انجام شد.ساوسیوترکیبی از هر دو بر روی ا

 و گیاه با توجه به افزایش غلظت و مدت اثر آنها،ذغال اخته و مخلوط این د مطالعه سیر،
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( اثر 0101) و همکاران Unlu (.99کاهش قابل مالحظه ای در تعداد انگل ها نشان دادند )

ضد  اتاثربررسی و  گونه باکتری و گونه کاندیدا 00اسانس پوست گیاه دارچین را روی 

گزارش  ترکیب سینام آلدئید به دلیل وجود درصد باالی را باکتری و ضد قارچی قوی گیاه

 (.90) کردن

را در مقایسه با ضد قارچی عصاره چند گیاه از جمله دارچین اثر  (0906) و همکاران عطائی

اثرات بررسی کردند و  روی سوش استاندارد کاندیدا آلبیکانسدهان شویه به صورت نیستاتین 

 (0940فری و همکاران )در مطالعه جع.(96) برای آنها گزارش کردندضد قارچی مناسبی 

  (.97) مشخص شد  پایه دو گزنه گیاه مختلف بخشهای باکتریائی ضد خواص

مطالعات فراوانی در زمینه اثرات عصاره ها و فراکشن کشورها:  ریانجام شده در سا مطالعات

در های گیاهی در سایر کشورها بر روی انواع تک یاخته ها انجام شده است. به طور مثال، 

در  عصاره الکلی دانه های اسپند ،گزارش شد (0110) همکاران و آستوالکه توسط  ای مطالعه

در (. 90) م فالسی پاروم بودوبر پالسمودیدارای اثر مهار کنندگی محیط کشت 

 یاهیعصاره گ 04یی ایشمانیاثرات ضد ل لیبرز در( 0110) همکاران و  Patríciaمطالعه

به صورت  یکروز پانوزومایتر و سینسیآمازون ایشمانیل لانگ یرو فلفل بر ازجمله بومادران و

in vitro  متفاوت بود و  % 44تا  % 0/94ارزیابی شد. درصد مهار رشد عصاره این گیاهان از

و  Tariku،  0100در سال . (94)هیچ اثر سایتوتوکسیتی روی گلبول های قرمز نشان نداد 

ضد  یقو تیخاص یمناسب دارا یدر غلظت ها نیافسنط گزارش کردند که همکاران 

 (.01) است ییایشمانیل
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با  :یاهیگ یعصاره ها و فراکشن ها ییانجام شده در مورد اثرات ضد توکسوپالسما مطالعات

مطالعه در  یتعداد محدود Pubmedه ژیقابل دسترس به و یاطالعات یجستجو در بانک ها

 ریآنها در ز جیبدست آمد که به نتا ییدارو اهانیگ یفراورده ها ییمورد اثر ضد توکسوپالسما

 شود: یاشاره م

ایران انجام شد و در یکی از است که در  ی( تنها گزارش0906خوش زبان و همکاران ) مطالعه

داخل  حیمتعاقب تلق BALB/cی موش هااین مطالعه در . چاپ شد یفارس یمجالت پژوهش

باعث افزایش   ریعصاره س قرار گرفتند. ریعصاره س یخوراک زیتحت تجو RHه یسو یصفاق

دوز از نظر افزایش زمان  نیآنها شد. مؤثرتر یانگل در بافتها یبقاء موش ها و کاهش فراوان

 (.00میلی گرم بر کیلوگرم عصاره آبی سیر بود ) 011بقاء، 

عصاره الکلی گیاهی  0( فعالیت ضد توکسوپالسمایی 0119و همکاران ) Younدر مطالعه 

 ، (Sinomenium acutum)  سینومنیوم ، (Sophora flavescens)شامل: تلخ بیان 

 Ulmusو نارون ) (Torilis japonica)هویج تیغی  ، (Pulsatilla koreana)بادلرزان

macrocarpa بر تاکی زوئیت های توکسوپالسما گوندی ای و نئوسپورا کانینوم در مقایسه  )

 .T عصاره های نشان داد به طور کلیبا سولفادیازین در محیط کشت سلولی ارزیابی شد که 

Japonica  وS. flavescence  مهار کننده بهتری برای هر دو انگل هستند. میزان کاهش

نانوگرم به ازای هر  70/0و  006/9، 900/0تکثیر انگل های مجاورت داده شده با غلظت های 

بود. این  % 0/01 و 40، 7/44مقایسه با کنترل ها به ترتیب  در T. Japonicaحفره عصاره 

 (.00) بود 0/71و  7/70، 0/40به ترتیب  S. Flavescenceدرصدهای مهاری برای عصاره 
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( اثر مهاری چهار مشتق جدید آرتیمی سینین 0116و همکاران ) Jones-Brandoدر مطالعه 

بررسی شد. در این مطالعه میانگین  in vitro( بر توکسوپالسما در Artemisinin) درمنه

 =Toxic doseو میانگین دوز توکسیک   (inhibitory dose=  ID50) هاریدوز م

TD50) برای هر یک از ترکیبات بدست آمد.  سه تا از ترکیبات آرتیمی سینین  در غلظت )

میکروگرم در میلی لیتر توکسوپالسما را  9و  0و چهارمی در غلظت بین  1µg/mlکمتر از 

بود. ترکیبات آرتیمی سینین توکسیسیتی   µg/ml0/0یم مهار کرد. مقدار آن  برای تری متوپر

کمتری از تری متوپریم داشتند، به طوری که مشتقات آرتیمی سینین تنها در غلظت های باالتر 

 µg/mlتری متوپریم معادل  TD50سیتوتوکسیسیتی نشان دادند و حال آنکه µg/ml 061از  

 (.09بود )  61

 ( فعالیت ضد توکسوپالسمائی عصاره0117) و همکاران  Al-Zanbagiدر مطالعه 

ارزیابی شد.  موش ها پس از تلقیح  in vivoدر مقایسه با اسپیرامایسین در   (Myrrhمر)

عصاره    011mg/kgه تاکی زوئیت از همان روز تحت تجویز روزان 0×001داخل صفاقی  

حفره صفاقی موش های  قرار گرفتند. در پایان چهارمین روز پس از تلقیح، تاکی زوئیت ها از

تحت تجویز عصاره، موش های تحت تجویز اسپیرامایسین و موش های کنترل پونکسیون و 

در مطالعه (.  09) نشان داداثر مهاری قویتری از اسپیرامایسین  Myrrhشمارش شد.  عصاره 

Choi ( فعالیت ضد توکسوپالسمایی عصاره های متانولی 0110و همکاران ،)گیاه دارویی 00 

در مقایسه با  Hellaتوکسوپالسما در محیط کشت سلولی  RHبر تاکی زوئیت های سویه 

، ( (.Glycyrrhiza glabra Lشیرین بیان پریمتامین بررسی شد. در این مطالعه عصاره های
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 Dryopteris) ) سرخس نر و (Acorus gramineus Soland) اگیر ترکی

crassirhizoma سمایی داشتند بیشترین فعالیت ضد توکسوپال(EC50=0.11-0.15 

mg/ml) اما توکسیسیته انتخابی نداشتند ،(Selectivity=1.7-2.5) .Sophora 

flavescens Aiton  فعالیت ضد توکسوپالسمایی(EC50= 0.20mg/ml)  و توکسیسیته

)زنجبیل(  Zingiber officinaleنشان داد. همچنین،  (Selectivity=4.6)انتخابی باالیی 

و سیتوتوکسیسیته آن بود ( EC50= 0.18mg/mlعالیت باالی ضد توکسوپالسمایی )دارای ف

بود. زنجبیل فعالیت قوی ضد  HeLa(EC50= 1.81 mg/ml)در مقابل سلول های 

و  (Selectivity=2.1)نسبت به پریمتامین  (Selectivity=10.1)توکسوپالسمایی 

(، اثر 0110و همکاران ) Jiangمطالعه  در (.00نشان داد ) (Selectivity=2.5)اسپیرامایسین 

جدا شده از گیاه زبان گنجشک  (Oleurpein)ضد توکسوپالسمایی اولئورپین  یا زیتون 

(Fraxinus rhychophylla) ط یدر شرا  نیمتامیریو پ نیازیسولفاد یبا داروها سهیدر مقا

in vitro و vivo in اولئورپین در شد یابیرزا .in vitro نشان  یو پالسما خوباثر ضد توکس

( 0/0( و پریمتامین )0/9( از سولفادیازین )4/0اولئورپین ) selectivityبه طوری که  داد.

میزان مهار تکثیر توکسوپالسما در صفاق موش های تحت تجویز  in vivoبیشتر بود. در 

( کمتر و با موش های %9/00( از موش های تحت تجویز سولفادیازین )%9/00اولئورپین )

  ( فعالیت0110و همکاران ) Chenدر مطالعه  .(06) تحت تجویز پریمتامین تقریباً یکسان بود

نام  به Ginkgo biloba sarcotestasو توکسوپالسمایی عصاره اتری جینک ضد 

GAS(ginkgolic acid)  درin vitro  در محیط کشت سلولیhuman foreskin 
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fibroblast (HFF)   ارزیابی شد. اثرGAS ر مقایسه با آزیترومایسین در غلظت های د

میکروگرم در میلی لیتر بررسی شد. در این مطالعه غلظت ایمن آزیترومایسین  011تا  09/9

میکروگرم در  0/000و  0/067ساعت انکوباسیون به ترتیب  90و  09( برای %41)میزان تکثیر 

ر از آزیترومایسین بود. به کمت HFFبرای سلول های  GASمیلی لیتر محاسبه شد. توکسیسیته 

ساعت انکوباسیون به ترتیب  90و  09بعد از  %41برای میزان تکثیر  GASطوری که غلظت 

 ]Leu-H]3میکروگرم در میلی لیتر محاسبه شد. در این مطالعه از  6/009و  070غلظت های 

ادر ق GASتوکسوپالسما و سنتز پروتئین استفاده شد.  DNAبرای ارزیابی  ]TdR-H]3و 

و هم سنتز پروتئین توکسوپالسما را در روش وابسته  DNAبود در تمامی غلظت ها هم سنتز 

 (.07به زمان مهار کند )

 درمنه خزری یا گیاه  گندواش( اثر دم کرده 0114و همکاران ) De Oliveiraدر مطالعه 

Artemisia annua L.  روی حساسیت به عفونت توکسوپالسما در مدل تجربیin vitro 

برای کشت سلولی استفاده شد.  HFFارزیابی شد. در این مطالعه از سلول های  in vivoو 

با رقت های سریال دو برابر دم  CO2 ٪0درجه و  97تاکی زوئیت ها به مدت یک ساعت در 

و یا محیط کشت ) µg/ml)06/0-011 سولفادیازییا A. annua ،(µg/ml0011-01 )ه کرد

ی مونوالیر روی المل ها انکوبه شدند. در تجربه دیگری، مجاورت تنها )کنترل( با سلول ها

ساعت از آلودگی سلول ها با تاکی زوئیت ها تکرار شد. نتایج به صورت درصد مهار  9پس از 

ثیر داخل سلولی انگل برای هر مجاورت نسبت به کنترل بیان شد. میانگین غلظت کعفونت و ت

در  HFFایج این مطالعه، ویابلیتی سلول های محاسبه شد. بر اساس نت (EC50)مهاری 
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بود. مجاورت تاکی  %70باالی  ،و سولفادیازین A. annuaغلظت های مختلف دم کرده 

-doseمنحنی مهاری  HFFقبل از عفونت در سلول های  A. annuaزوئیت ها با 

response ازین بود. مهار رسید که مشابه نتایج بدست آمده با سولفادی % 70 نشان داد که به

کنترل موثری بر سویه کیست ساز توکسوپالسما  A. annuaدم کرده  in vivoدر تجارب 

(ME-49)  نشان داد. منحنی بقاء موش های آلوده شده با سویهRH  بین موش های تحت

و موش های تحت تجربه با سولفادیازین اختالف معنی دار  A. annuaتجربه با دم کرده 

( اثر ضد توکسوپالسمایی چهار 0100و همکاران ) Kavithaلعه در مطا (. 00نداشت ) 

 Veroدر کشت سلولی  Eurycoma longifolia jackفراکشن عصاره ریشه گیاه 

cells مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه از سویهRH  توکسوپالسما و غلظت های

یسین استفاده شد و میانگین میکروگرم در میلی لیتر فراکشن ها و کلینداما 06/0 -011 نهایی

تعیین گردید. بر اساس نتایج این  (Effective Concentration=EC50)غلظت موثره 

مطالعه، همه نمونه ها اثر کشندگی بر توکسوپالسما داشتند و بیشترین اثر کشندگی مربوط به 

ود.  ب TAF 355 ، 964/1و برای  106/1 برای کلیندامایسین، EC50بود.  TAF355فراکشن 

با افزایش غلظت، افزایش  TAF 401و  TAF 355همچنین، اثر مهار کنندگی فراکشن های 

 .)04نشان داد ) 
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در این مطالعه، اثرات ضد توکسوپالسمایی  :و شن س یی آنه  گی ه ن مورد مط لعهتهیه : 1-9

بر تاکی زوئیت های و غوزه پنبه  بومادران ، یچای کوه، عصاره گیاهان زنیان، افسنطین

گیاهان مورد  .و کشت سلول مورد ارزیابی قرار گرفت in vitroتوکسوپالسما در محیط 

ند و یک نمونه از هر گیاه در دشمطالعه توسط متخصص گیاه شناسی جمع آوری و شناسایی 

 پژوهشکده گیاهان دارویی ثبت و نگهداری شد. 

طور ه ب .متخصص فارماکوگنوزی انجام شد تحت نظارتعصاره گیری  تهیه عص ره: :0-9

خالصه، پس از خشک کردن و آسیاب کردن گیاهان، نیم کیلوگرم از آنها ابتدا توسط اتانول و 

د و سپس یبه وسیله دستگاه پرکوالتور عصاره گیری شد. این عمل برای سه بار تکرار  گرد

میزان عصاره خشک محاسبه و ند. ر خالء تغلیظ شدعصاره های حاصل بوسیله دستگاه تقطیر د

 Dimethyl ) دی متیل سولفاکساید با انجام آزمایش های مقدماتی، به کمک حالل

sulfoxide=DMSO شدتهیه ( غلظت های متفاوت از گیاهان 

 RHدر مطالعه حاضر از سویه  سویه توکسوپالسا  گوندی ای:تهیه و نگهداری : 9-9

ای استفاده شد. این سویه به طور دوستانه از گروه انگل شناسی دانشکده توکسوپالسما گوندی 

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه گردید و در آزمایشگاه از طریق پاساژ های داخل 

 .شدصفاقی در موش های سوری تکثیر و نگه داری 

وپالسمایی اثرات ضد توکس: ی هیگ یعص ره ه  ییاثرات ضد توکسوپالسا ارزی بی . 9-9

 عصاره ها در شرایط برون تنی عاری از سلول و در کشت سلولی انجام شد:
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ی هی در شرایط برون تنی ع ری از گ یعص ره ه  ییاثرات ضد توکسوپالسا . 0-9-9

 سلول

توکسوپالسما گوندی ای در داخل میکروتیوپ  RHتاکی زوئیت های سویه  در مطالعه حاضر

مجاورت داده و غوزه پنبه  بومادران، چای کوهی، ان، افسنطینزنیگیاه  0عصاره اتانولی با 

 شدند و اثر کشندگی آنها بر انگل ارزیابی شد. 

 :ی هیگ یعص ره ه ی آم ده س زیه و ته: 0-9-9

  مواد و وسایل مورد نیاز: عصاره اتانولی گیاه،

 ، شعله،  )قاشقک(فلزی اپلیکاتور،ای  شیشهف ظر

DMSO،  مقطرترازوی دیجیتال، آب. 

 :تهیه غلظت ه ی مختلف از عص ره ه : 9-9-9

میلی گرم/میلی لیتر به روش زیر تهیه  01و  01، 011، 011 غلظت هایاز هر یک از عصاره ها 

وزن کرده و در ظرف شیشه ای ریخته سپس توسط ترازو  باعصاره را هر از  یک گرمشد. 

 PBS در DMSO 0%  ی لیتریک میلبا اضافه کردن تدریجی  قاشقک فلزی در کنار شعله

PH 7.2. 0.15 M  گردید کامال حل(1000mg/ml) . این غلظت از عصاره به عنوان 

 PBSدرجه نگهداری شد. از این غلظت ذخیره، با استفاده از  9در دمای  (Stock)ذخیره 

 غلظت های فوق تهیه شد.  

 :یا یتوکسوپالسا  گوند یه  یتزوئ یت ک یو آم ده س ز یرتکث :9-9-9
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ده و بیست و پنج  دو، سرنگ معمولی در اندازه های ،سرنگ انسولینو وسایل مورد نیاز:  مواد

 الم، المل ،الم، دستکش یکبار مصرف، دستکش التکس  ،ماسک ،گازاستریل میلی لیتری،

در هر بار برای .میلی لیتری 01و  00لوله فالکون ،پیپت های شیشه ای ،پیپت پاستور ،نئوبار

-9به به طریق داخل صفاقی تاکی زوئیت تازه  601مع آوری تاکی زوئیت ها، حدود تکثیر و ج

صفاق  دربعد از تلقیح، تاکی زوئیت های تکثیر یافته ساعت  70شد. حدود موش تلقیح  9

تاکی زوئیت شدند. موش ها از طریق شستشوی حفره صفاقی با سرم فیزیولوژی جمع آوری 

 Phosphate)سانتریفیوژ استریل منتقل و سه با استفاده از های جمع آوری شده به داخل لوله 

buffer saline)  PBS  بردن درصد خلوص شستشو شدند. در مرحله بعد به منظور باال

، سوسپانسیونی از رسوب تهیه و به مدت و خارج کردن سلول های صفاقی تاکی زوئیت ها

 دوری منتقل و با لوله دیگر بهرویی  مایعسپس و  شدسانتریفیوژ  200g دور بادقیقه 01

1000g  شد. به رسوب حاصل از سانتریفیوژ  دقیقه سانتریفوژ01به مدتPBS  اضافه شد و

مجدداً سوسپانسیون یکنواختی تهیه شد. تعداد تاکی زوئیت ها در سوسپانسیون با استفاده از 

یت در میلی لیتر تاکی زوئ 701سوسپانسیون حاوی  PBSالم نئوبار شمارش شد و با استفاده از 

عصاره ها در شرایط تهیه شد. از این سوسپانسیون برای ارزیابی اثرات ضد توکسوپالسمایی 

 برون تنی عاری از دودمان سلولی استفاده شد. 

این رنگ بر اساس پروتکل ارائه شده  :ن بلو قلی ییتهیه و آم ده س زی رنگ متیل .0-9-9

 ( تهیه شد: 60جانسون و هولیمن ) توسط



51 

 

 ،مطلق یلیکالکل ات، بلو یلنپودر مت، یمپودرکربنات سد، یمپودر تترابورات سد مواد مورد نیاز:

  متر، کاغذ صافی،  PH، بالن، ترازو دیچیتال، یونیزهآب د

 بلو: یلنرنگ مت یهروش ته

در  یمگرم پودرکربنات سد 00/1به همراه حدود یمگرم از پودر تترابورات سد 1/ 100 مقدار

پودرها  کامال حل شد. در  یونیزهآب د  یترل یلیم 01  یجیو با اضافه کردن تدر هیختبالن ر

مطلق حل و پس  یلیکالکل ات یترل یلیم0بلو در   یلنگرم از پودر مت 190/1مرحله بعد مقدار 

 PHمحلول با  ینا PHسپس  مخلوط شد .  یبا محلول فوق به خوب ی،از کاغذ صاف وراز عب

  یلپوشانده شده با فو یرهشد. محلول فوق در ظرف ت یمتنظ PH=11 یشد و رو یدهمتر سنج

 شد. ینگهدار یخچالو در  یختهر

 :مرگ سلولی و تعیین درصد ی هی ب  ت کی زوئیت ه گ یعص ره ه  مج ورت. 6-9-9

 ، ساعت ، تیوپمیکرو ، سمپلر و سر سمپلر در اندازه های مختلف  مواد و وسایل مورد نیاز:

 .میکروسکوپ ، نگ متیلن بلور ، المل، الم

میکرو لیتر از  01با  تاکی زوئیت هاون یمیکرولیتر از سوسپانس 01در این مرحله  روش اجرا:

هر شد. مجاورت داده تیوپ در دمای آزمایشگاه غلظت های مختلف عصاره ها در داخل میکرو

اکی زوئیت ها دقیقه با ت 90و  91، 01 های یک از غلظت ها به طور جداگانه در مدت زمان

میکرولیتر از سوسپانسیون تاکی زوئیت  0مجاورت داده شدند. در پایان هر زمان انکوباسیون، 

میکرولیتر رنگ آبی متلین مخلوط  0 با افزودن ها پس از مخلوط کردن به سطح الم منتقل و

ین شد. تعی تاکی زوئیت ها دقیقه میزان مورتالیتی 0-9پوشانده شد. بعد از  و با الملگردید 
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نسبت تعداد شمارش و  ×911با درشتنمایی تاکی زوئیت  001-911بدین ترتیب که حدود 

از  یکهر  یها برا یتزوئ یکشته شده )رنگ نگرفته( به تعداد کل تاک یها یتزوئ یتاک

 یتاک یونبرآورد شد. از سوسپانس یونمختلف انکوباس یعصاره ها در غلظت ها و زمان ها

به عنوان کنترل استفاده شد.  DMSOها در  یتزوئ یتاک یونوسپانسو س PBSها در  یتزوئ

 یبرا یارو انحراف مع یانگینتجارب به صورت سه گانه انجام و سه بار تکرار شد و م یتمام

 .یدگرد یینهر مورد تع

 :در موشت کی زوئیت ه ی مج ورت داده شده ب  عص ره ه   یسنج یستز. 7-9-9

ها  یتزوئ یعصاره ها بر تاک یاثر کشندگ %011 ییدتا یادر موش بر یسنج یستاز روش ز

 یون،مدت زمان انکوباس یناز هر عصاره که در کمتر یمطالعه، حداقل غلظت یندر ا استفاده شد.

 ایبر قرار گرفت.  یابیروش مورد ارز ینبه ا ها داشت،  یتزوئ یبر تاک یاثر کشندگ 011%

 یقاز نمونه مجاورت داده شده با عصاره به طر یتریکرولم 01منظور به سه موش و هر کدام  ینا

ماه روزانه تحت نظر قرار گرفتند تا اگر کز کردند و  یکشدن. موش ها تا  یقتزر یداخل صفاق

 یبررس یصفاق یعها در ما یتزوئ یکاسته شد، از نظر تاک یتحرکشان به طور قابل توجه

 شد . یحاورت  با عصاره تلقبدون مج یها یتزوئ یموش کنترل، تاک هبهمزمان شوند. 

 :کشت سلولیدر  ی هیگ یعص ره ه  ییاثرات ضد توکسوپالسا : 0-9

 :دودم ن سلولی مورد استف ده، تهیه، تکثیر و نگهداری آن: 0-0-9

در این مطالعه برای ارزیابی اثر ضد توکسوپالسمایی عصاره ها بر تاکی تهیه دودمان سلولی: 

یتو پاستور از انست ها استفاده شد. این سلول  HeLaل های زوئیت ها در کشت سلولی از سلو
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علوم یتری حاوی مواد مغذی به دانشگاه ل یلیم 00السک یداری و با استفاده از فخرایران 

 .ندمنتقل شدپزشکی قزوین 

 مان سلولی: دتکثیر و نگهداری دو

و، پنج و ده میلی د سرنگ معمولی در اندازه های ،سرنگ انسولین مواد و وسایل مورد نیاز: 

 ، نئوبار الم، المل ،الم، دستکش التکس و دستکش یکبار مصرف ،ماسک، استریلگازلیتری، 

ظروف شیشه ای میلی لیتری،  01و  00لوله فالکون  ، پیپت های شیشه ای، پیپت پاستور

سمپلر و سر سمپلر در ، بشر ،ارلن ،مدرج استوانه، پتریدیش، بالن ژوژهمانند آزمایشگاهی 

 .خانه ای ته صاف 46میکروپلیت ، اندازه های مختلف

 ی مورد نیاز:محلول ها: 0-0-9

 (PBSبافر فسفات سالین)

استفاده  گردید. برای تهیه این  محلولها تهیه برخی از و این  بافر برای شستشوی سلولها از 

 تا حجم ر دیونیزهآب مقطبا افزودن  به تدریجو دیجیتال وزن کرده  یترازوبا زیر  مقادیر بافر

 نرمال، 0( با سود یا اسید کلریدریک 9/7-0/7)  pHپس از تنظیم نمودن  حل کرده و 401

 . دشمحلول به حجم یک لیتررسانده 

 گرم2/0

 

KCl       (Merck) 

 

 گرم 8

 

NaCl(  Merck 
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 گرم 15/1

 

(12H2O) Na2HPO4 

 KH2PO4 (Merck) گرم 2/0

 

L – ( میلی موالر 0گلوتامین:) سی سی  01 باارلن داخل گلوتامین  -ال گرم از پودر 6/1

PBS  سپس در زیر هود توسط فیلتر سر سرنگی ی حاصل شد. مایع شفافو د یحل گردکامال

نگهداری  -01در  میلی لیتر تقسیم و 0میکروتیوپ های استریل در حجم های استریل و در 

 (   استفاده شدگلوتامین  -تر المیلی لی 0/1، میلی لیتر محیط کشت 011)برای هر  شد

خریداری لمان آGipcoاز شرکت واحد  01111ماده با دوز آبه صورت تجاری و  :پن استرپ

 .استفاده شدپن استریپ میکرولیتر  01مقدار  ،میلی لیتر از محیط کشت 01هر  ءبه ازا. شد

جدا شده سلول های   این رنگ جهت تعیین درصد حیات :محلول رنگ آمیزی تریپ ن بلو

 برای تهیه رنگ به ترتیب زیر عمل شد:مورد استفاده قرار گرفت. 

 

 گرم 04/0 بلو یپانتر

 یترل یلیم 10 ینبافر فسفات سال
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 01-0با محلول رنگ مخلوط و در عرض  0:0در این روش سوسپانسیون سلولی به نسبت 

زنده( شمارش درصد سلول های رنگ نگرفته ) 91دقیقه زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی 

 سپس فیلتر شد. و شدند. جهت تهیه این محلول مقادیر زیر تهیه

 میلی لیتر 90در یک فالکون استریل در زیر هود : تهیه محیط مغزی برای کشت سلول

RPMI 1640 میلی لیتر  0خته و سپس ری FBS  میلی لیتر ال  0به آن اضافه شد. سپس

پارافیلم با درب فالکون را بسته و گردید. اضافه  به آن میکرولیتر پن استرپ 001گلوتامین و 

سلول ها و تعویض محیط  برای پاسازکامالً پوشانده شد تا مانع تبخیر شود. از این محیط 

 شد. نگهداری  درجه 9در  ی استفاده شد. این محیط کشت سلول

 ،تپس از تریپسینه کردن فالسک کشسلول ها: ویابلیتی و تعیین هال  های شمارش سلول

 سپسگردید. یوژ فسانتریg0011در دور  دقیقه 01به مدت و هر بار بار  0سوسپانسیون سلولی 

تا یک  شدپیپت پاستور به آرامی پیپتاژ  باته فالکون رسوب و  شد محلول رویی دور ریخته

در مرحله بعد،  هال بدست آید و سلول ها آسیب نبینند. سوسپانسیون یک دست  از سلول های

داخل  %9از محلول رنگ آمیزی تریپان بلو  01از سوسپانسیون سلولی همراه با  01

شدند. برای تعیین درصد ویابلیتی، به ارامی با هم مخلوط و اضافه کرده میکروتیوپ استریل 

 نئوبار در تعداد سلول های مرده )رنگ گرفته( و سلول زنده )رنگ گرفته( با استفاده از الم

سلول ها ( viabilityشمارش و با استفاده از فرمول زیر درصد ویابلیتی ) WBCهای خانه 

، رقتی از سلول ها تهیه شد که  RPMI1640تعیین شد. پس از شمارش سلولی با استفاده از 

 سلول بود.  61111میکرولیتر آن حاوی  011در هر 
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  Hela یفرمول شا رش سلول ه 

 تایی= تعداد کل سلول ها  06تعداد سلوها در مربع × ضریب رقت(×)0× 901× حجم سوسپانسیون

 Viabilityفرمول محاسبه 

Viability =[ 011× [/)تعداد سلول های زندهسلول های زنده و مرده)کل سلول ها  

 

 آم ده س زی ت کی زوئیت ه : :3-5-3

جمع آوری  ساعت 70بعد از  (9-9-9)مطابق روش  تاکی زوئیت های تکثیر یافته در موش ها

موالر تاکی زوئیت ها  PH=7.2, 00/1استریل با   PBS. سپس پونکسیون صفاقی با دنشد

و سپس کردیم سانتریفیوژ  g011 دقیقه در دور01را جمع آوری نموده در لوله ریخته و 

دقیقه سانتریفوژ 01به مدت  g 0111قسمت رویی را برداشته و در لوله دیگر ریخته و در دور 

و  شداضافه FBSبدون  RPMI1640ایع رویی را دور ریخته و به رسوب، سپس م شد و

سپس توسط الم نئوبار تعداد  .گرفتزنده بودن انگل ها با تست تریپان بلو مورد ارزیابی قرار

بود 9010تعداد مورد نیاز انجام ازمایش که  PBSانگل ها را محاسبه کرده و با دادن رقت با 

 .آمدرا بدست 

محل شمارش  نئوبارکه خانه اطراف الم 9برای محاسبه و شمارش بر روی الم نئوبار از 

WBC استفاده شد.است 

 :یکشت سلول مجاورت با تاکی زوئیت ها در برای ها آماده سازی عصاره :9-0-9
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اضافه کردن  با( هر عصاره میلی گرم mg01) 10/1 مقدار  :(stock)تهیه غلظت ذخیره 

گردید و تا زمان استفاده در کامال حل   DMSO 0% و  RPMI یک میلی لیتر دریجیت

  .ما بود یهاول STOCKبه عنوان  ینا نگهداری شد.سانتی گراد  درجه  9دمای 

( را با دادن رقت توسط µg/ml 911-011-011-01)غلظت های تهیه غلظت های کار: 

RPMI .نجا به صورت زیر محاسبه می غلظت ما در ای به استوک اولیه تهیه کردیم

به ،  01به  0نمونه استوک را با دادن رقت  .g/mlµ111/01=mg/ml01=g/ml10/1شود.

آماده  0111میکروگرم در میلی لیتر تبدیل شده و سایر غلظت ها را با غلظت  0111غلظت

میکرولیتر  011اه، با میکرولیتر از نمونه همر 011لیتر،  میکروگرم در میلی 011غلظت . کردیم

 411میکرولیتر از نمونه ،همراه با  011لیتر،  میکروگرم در میلی 011غلظت  . RPMIبا 

 401میکرولیتر از نمونه همراه، با  01لیتر، میکروگرم در میلی 01غلظت .RPMIمیکرولیتر با 

در )غلظت های مختلف عصاره ها در کشت سلول بر حسب میکروگرم  .RPMIمیکرولیتر با 

 . میلی لیتر(

 :. تهیه و آم ده س زی داروی پریات مین0-5-3

-Sigmaتولیدات شرکت از  یگرمکرومی 001صورت پودر خشک ه ب ریمتامینپداروی 

Aldrich 0:0استن به نسبت -در یک میلی لیتر اتانول. دارو هیه شدتدرصد  40خلوص  با 

( Merckمیکرولیتر اتانول خالص ) 011بدین ترتیب که ابتدا به پودر  حل و آماده سازی شد. 

وده شد تا کامالً حل به آن افز (Merck)میکرولیتر  استن  011افزوده و حل شد و سپس 
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لیتر از حالل حل کرده و  میکرو 011از دارو را در mg 0.01 مقدار   g/mlµ01غلظت شود.

 میلی لیتر می باشد.میکروگرم در  01میکرولیتر آن دارای غلظت  011

میکرولیتر  011میلی لیتر از حالل حل کرده و  0از دارو را در  µg   01مقدارg/mlµ 0غلظت 

از   gµ01  مقدار g/ml  µ 0/1غلظت  لی لیتر می باشد.میکروگرم در می 0آن دارای غلظت 

میکروگرم در  0میکرولیتر آن دارای غلظت  011و  میلی لیتر از حالل حل کرده 01دارو را در

میلی لیتر از      01از دارو را در  g   0مقدار   µg/ml 01/1غلظت میلی لیتر می باشد.

 میکروگرم در میلی لیتر می باشد. .100میکرولیتر آن دارای غلظت 011ه و حالل حل کرد

 ه : یتزوئ یب  ت کپریات مین  ی هی و دارویگ یمج ورت عص ره ه . 6-0-9

µl 011 ای خانه 46های از سوسپانسیون  سلول های هال به هر چاهک در میکروپلیت

سلول به ازای هر چاهک(. پلیتهای  111,61مخصوص کشت سلول اضافه شد )یعنی 

 قرار گرفتند. 2CO  %0 تحت شرایط Cº 97ساعت در انکوباتور  09کشت شده به مدت 

 اینورت میکروسکوپ باهال از نظر چسبندگی و زنده بودن  یسلول ها، در روز بعد

میکرولیتر از سوسپانسیون تاکی زوئیت های تهیه شده به روش  01سپس  .ندشدبررسی 

به سلول  تاکی زوئیتنسبت ) اضافه شد چاهکتاکی زوئیت به هر  9×001حاوی  9-9-9

انکوباتور  یکروپلیت در الفاصله مب ،. پس از افزودن تاکی زوئیت ها(04و00) بود 0به  0

بعد از گرفت. قرار  ساعت 6به مدت  2CO %5تحت شرایط درجه سانتی گراد و  97

میکرولیتر  011تخلیه و با افزودن توسط مولتی سمپلر رویی میکروپلیت محیط این مدت 

به منظور حذف تاکی زوئیت های این مرحله جایگزین شد ) RPMI1640محیط مغزی 



59 

 

تحت شراط ساعت در انکوباتور  09به مدت میکروپلیت سپس لی انجام شد(. خارج سلو

غلظت های مختلف عصاره ها زیر بر اساس چارت از این مدت بعد شد. نگهداری فوق 

و دوباره انکوباسیون با شرایط فوق به  شداضافه چاهک ها به  (به عنوان کنترل)و دارو 

کیت محلول  میکرولیتر از 01باسیون، ساعت تکرار شد. بعد از خاتمه انکو 09مدت 

MTT sigma  9به مدت و سپس افزوده شد  چاهکبه هر ( یده زیست نو ترکیب ا 

 .ا بلورهای فورمازان نمایان شوند(تساعت در شرایط مشابه انکوبه شد )
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تلف عص ره ه  و دارو در کشت چ رت مج ورت ت کی زوئیت ه  ب  غلظت ه ی مخ

 :سلول

    HE3 HE1 HTE3 HTE1 C7 C5 C3 C1 

    HE3 HE1 HTE3 HTE1 C7 C5 C3 C1 

    HE3 HE1 HTE3 HTE1 C7 C5 C3 C1 

    HE4 HE2 HTE4 HTE2 C8 C6 4C C2 

    HE4 HE2 HTE4 HTE2 C8 C6 4C C2 

    HE4 HE2 HTE4 HTE2 C8 C6 C4 C2 

            

            

 

C1=Hela+RPMI 1640; C2=DMSO+Hela+RPMI 1640; C3=Hela+Tachyzoite+drug 10 

μg/ml; C4=Tachyzoite+drug 1 μg/ml; C5=Tachyzoite+drug 0.1 μg/ml; C6=Tachyzoite+drug 

0.01 μg/ml; C7=DMSO+Hela+RPMI; C8=DMSO+Hela+tachyzoite; HE 1= Hela+extract 

400 μg/ml; HE 2= Hela+extract 200 μg/ml; HE 3= Hela+extract 100 μg/ml; HE 4= 

Hela+extract 50 μg/ml; HTE 1= Hela+tachyzoite+exract 400 μg/ml; HTE 2= 

Hela+tachyzoite+exract 200 μg/ml; HTE 3= Hela+tachyzoite+exract 100 μg/ml; HTE 3= 

Hela+tachyzoite+exract 50 μg/ 
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 MTTب  روش  یتوتوکسیسیتیاثر س  . سنجش7-5-3

  PBS ، DMSOبافر ،  MTTپودر  :مورد نیازمواد 

 RPMIمیلی لیتر  0 در MTTپودر زرد رنگ میلی گرم  MTT :00طرز تهیة محلول 

با در زیر هود محلول   ،پودر (. پس از حل شدن کاملmg/ml 0حل شد ) 1640

فیلتر شد تا هم استریل شود و هم ذرات نامحلول  µm00/1 سرسرنگی  از فیلتراستفاده 

یک میلی لیتری  هایدر آن حذف شود. این محلول استریل در حجماحتمالی موجود 

. در درجه  نگهداری شد -01دمای  وتاریکی  ظرف های مخصوص کیت در تقسیم و در

ذوب شود. الزم موقع نیاز، محلول از فریز خارج و در دمای آزمایشگاه قرار داده شد تا 

شرایط یلیزاسیون آن در به ذکر است که تمام مراحل ساخت محلول مذکور و استر

 انجام شد. هودداخل تاریکی و 

 به هر، MTTخاتمه انکوباسیون نمونه ها با محلول  پس از:  MTTروش انجام آزمایش

سپس به  . دشمخلوط  با پیپت و کامالًافزوده کیت  DMSOاز میکرولیتر  01چاهک 

ه شد. در دادرار ق CO2درصد  0درجه سانتی گراد با  97دقیقه در انکوباتور  01مدت 

ستگاه نمونه ها با استفاده از د (Optical Density=OD)نهایت دانسیته نوری 

 قرائت شد. 691و  071در دو طول موج  (Epoch, USA)میکروپلیت ریدر االیزا 

 محاسبه شد.  Selectivityو  Viability، EC5oهای بدست آمده،   ODبا استفاده از 

Viability= [/تعداد سلول های زندهکل سلول ها] ×011  

Selectivity= EC50 Hela cell/EC50 Toxoplasma RH strain 
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EC50= median effective concentration 

 یارو انحراف مع یانگینتجارب به صورت سه گانه انجام و سه بار تکرار شد و م یتمام

 .یدگرد یینهر مورد تع یبرا

وی سلول های سرطانی با روش رنگ سنجی، با اثر سایتوتوکسیک عصاره های تهیه شده بر ر

-2,5-(dimethylthiazol-2yl-4,5)-3استفاده از رنگ تترازولیوم با نام شیمیایی  

dipheny Tetrazolium bromide   که اختصاراMTT  نامیده می شود، در مقایسه با

  گروه های کنترل بررسی شد.

 و یسکروسکال وال ی،، توکANOVA یهااز آزمون   یفیعالوه بر آمار توص :یآم ر یزآن ل

شد و  یزآنال SPSS-16استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار  یرنفاسم-کولموگروف

 در نظر گرفته شد. 10/1کمتر از  یدار یسطح معن
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 فصل چهارم

 نتایج
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 لاز سلو یع ر یبرون تن یطدر شرا ی هیگ یعص ره ه  ییاثرات ضد توکسوپالسا 

عصاره افسنطین در  افسنطین:با عصاره  یافتهمجاورت  یها یتزوئ یتاک یتیمورتالمیزان 

مورتالیتی تاکی زوئیت میزان  غلضت های مختلف دارای اثر کشندگی بر تاکی زوئیت ها بود.

ت زمان انکوباسیون در دمختلف افسنطین در سه م های های مجاورت داده شده با غلظت

 داده شده است. نشان 0و شکل  0جدول 

 

 

عصاره  مورتالیتی تاکی زوئیت های توکسوپالسما گوندی ای مجاورت داده شده با غلظت های مختلف متوسط میزان  .1جدول 

 انکوباسیون در شرایط برون تنی عاری از سلولهای مختلف  مدت زماندر افسنطین  اهیگ یاتانول

 ونیمدت زمان انکوباس

 )دقیقه(

 )میلی گرم/میلی لیتر(عصاره افسنطین غلظت 

200 100 50 10 

10 100 100 100 84/4±58/19 

 

30 100 100 

 

100 

 

27/5±  84/23 

 

45 100 100 

 

100 

 

91/6 ±  19/25 

 

 

زمان مدت با افزایش  میلی لیتر / میلی گرم 01در غلظت  افسنطین کشندگی عصاره میزان

 . (P<0.001)نشان داد را معنی دار انکوباسیون ، افزایش 
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زمان مدت میلی گرم /میلی لیتر عصاره افسنطین در  200و100، 50، 10ر غلظت های تاکی زوئیت ها د مورتالیتی میزان. 1شکل 

 .انکوباسیون در دمای آزمایشگاه دقیقه 45و 30، 10

 

در غلضت های  زنیانعصاره  زنیان:با عصاره  یافتهمجاورت  یها یتزوئ یتاک یتیمورتال

مورتالیتی تاکی زوئیت های مجاورت  یزانمی اثر کشندگی بر تاکی زوئیت ها بود. مختلف دارا

 0و شکل  0در سه مدت زمان انکوباسیون در جدول  زنیانداده شده با غلظت های مختلف 

 نشان داده شده است.

 
 عصاره اتا لظت های مختلفمورتالیتی تاکی زوئیت های توکسوپالسما گوندی ای مجاورت داده شده با غیزان م متوسط .2جدول 

 زنیان در مدت زمان های مختلف انکوباسیون در شرایط برون تنی عاری از سلول اهیگ ینول

مدت زمان 

 ونیانکوباس

 )دقیقه(

 غلظت )میلی گرم/میلی لیتر(

200 100 50 10 

10 100 63/3± 53/86 

 

03/4+19/14 30/1±30/4 

 

30 100 16/3± 24/93 

 

77/2± 15/15 

 

44/1±  06/5 

 

45 100 36/1±11/96 

 

04/4±  77/15 

 

00/2±  35/5 
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.  (P<0.001) دادمعنی دار نشان افزایش  با افزایش غلظت،عصاره زنیان  کشندگی  میزان

به طور جداگانه میلی گرم در میلی لیتر  011 و 01، 01غلظت های هر یک از کشندگی یزان م

ولی در هر یک از مدت  ندادن نشا معنی دارتفاوت  انکوباسیون زمان های مختلفمدت در 

زمان های انکوباسیون، درصد مورتالیتی با افزایش غلظت افزایش معنی دار نشان داد 

(P<0.001)  . 

 

 

 

  
، 10در مدت زمان  زنیانعصاره  یترل یلیگرم /م یلیم 200و100، 50، 10 یها در غلظت ها یتزوئ یتاک یتیمورتال میزان. 2شکل 

 .یشگاهآزما یدر دما یونانکوباس یقهدق 45و 30
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در  غوزه پنبهعصاره  :غوزه پنبهبا عصاره  یافتهمجاورت  یها یتزوئ یتاک یتیمورتالمیزان 

مورتالیتی تاکی زوئیت های  یزانمغلضت ها دارای اثر کشندگی بر تاکی زوئیت ها بود. تمامی 

زمان انکوباسیون در جدول  مجاورت داده شده با غلظت های مختلف غوزه پنبه در سه مدت

 نشان داده شده است.  9و شکل  9

 

 یعصاره اتانول مورتالیتی تاکی زوئیت های توکسوپالسما گوندی ای مجاورت داده شده با غلظت های مختلف یزانم توسط. م3جدول 

 در مدت زمان های مختلف انکوباسیون در شرایط برون تنی عاری از سلول غوزه پنبه اهیگ

ن مدت زما

 ونیانکوباس

 )دقیقه(

 (تریل یلیگرم/م یلیغلظت )م

200 100 50 10 

10 12/4±30/13 

 

75/1± 58/6 

 

44/1±44/6 

 

21/1± 63/4 

 

30 65/5±59/15 

 

71/0±  71/6 

 

06/2± 49/6 

 

31/1±72/4 

45 99/2± 47/17 

 

44/1±  36/7 

 

83/1± 55/6 

 

99/0± 93/4 

 

 

 زمان های مختلف تفاوت معنی دار نشان ندادمدت در  عصاره ثابت با غلظتکشندگی یزان م

ولی با مدت زمان ثابت انکوباسیون در غلظت های مختف درصد کشندگی تفاوت معنی دار 

 (P<0.001)نشان داد 
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در مدت زمان  غوزه پنبهه عصار یترل یلیگرم /م یلیم 200و100، 50، 10 یها در غلظت ها یتزوئ یتاک یتیمورتال یزانم :3شکل

 .یشگاهآزما یدر دما یونانکوباس یقهدق 45و 30، 10
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مورتالیتی تاکی یزان م عصاره چای کوهی: مورتالیتی تاکی زوئیت های مجاورت یافته بامیزان 

ت زمان انکوباسیون دزوئیت های مجاورت داده شده با غلظت مختلف چا ی کوهی  در سه م

 نشان داده شده است.  9و شکل  9در جدول

 

 

 یعصاره اتانول مورتالیتی تاکی زوئیت های توکسوپالسما گوندی ای مجاورت داده شده با غلظت های مختلفیزان م متوسط. 4جدول

 چای کوهی در مدت زمان های مختلف انکوباسیون در شرایط برون تنی عاری از سلول اهیگ

 ونیمدت زمان انکوباس

 )دقیقه(

 (تریل یلی/مگرم یلیغلظت )م

200 100 50 10 

10 100 

 

100 

 

100 

 

09/1±01/5 

 

30 100 

 

100 

 

100 

 

77/0±22/5 

45 100 

 

100 

 

100 

 

89/0± 31/5 

 

 

به طور معنی دار از سایر غلظت ها کمتر بود میلی گرم /میلی لیتر  01کشندگی در غلظت  یزانم

 وجود نداشت.  فاوت معنی دارزمان های مختلف انکوباسیون تلی در این غلظت بین مدت و
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در مدت زمان  چای کوهیعصاره  یترل یلیگرم /م یلیم 200و100، 50، 10 یها در غلظت ها یتزوئ یتاک یتیمورتال یزانم. 4شکل 

 .یشگاهآزما یدر دما یونانکوباس یقهدق 45و 30، 10

مورتالیتی تاکی  نیزام عصاره بومادران: مورتالیتی تاکی زوئیت های مجاورت یافته بامیزان 

ت زمان انکوباسیون در دزوئیت های مجاورت داده شده با غلظت مختلف بومادران در سه م

 نشان داده شده است. 0و شکل  0ل جدو

 یعصاره اتانول مورتالیتی تاکی زوئیت های توکسوپالسما گوندی ای مجاورت داده شده با غلظت های مختلفیزان ممتوسط . 5جدول 

 در مدت زمان های مختلف انکوباسیون در شرایط برون تنی عاری از سلول بومادران اهیگ

 ونیمدت زمان انکوباس

 )دقیقه(

 (تریل یلیگرم/م یلیغلظت )م

200 100 50 10 

10 100 100 43/2±09/5 

 

91/0±53/4 

 

30 100 100 17/2± 11/6 

 

75/0±63/4 

45 100 100 70/2± 26/6 

 

12/1± 11/5 
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نشان  معنی داری را با افزایش زمان انکوباسیون افزایش 01و 01غلظت های کشندگی در یزان م

ثابت انکوباسیون تفاوت معنی  های در زمان 01و  01غلظت های ولی بین  (P<0.05)داد 

 وجود نداشت. داری 

 

 

 

 
 

در مدت زمان  بومادرانعصاره  یترل یلیگرم /م یلیم 200و100، 50، 10 یها در غلظت ها یتزوئ یتاک یتیمورتال یزانم. 5شکل 

یشگاهآزما یدر دما یونانکوباس یقهدق 45و 30، 10  

 

  نتایج آزمون تعقیبی توکی در مقایسه چند گانه. 6جدول  

 غوزه پنبه زنیان چای کوهی بومادران عصاره

 S S S S افسنطین

 NS NS NS  بومادران

 NS NS   چای کوهی 

 NS    زنیان

S: sig(P<0.05) , NS: no sig 
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 نت یج زیست سنجی در موش:

شدند و به روش عصاره هایی که در محیط عاری از سلول با تاکی زوئیت ها مجاورت داده 

درصد مرگ و میر داشتند به روش زیست سنجی در موش، مشاهده شد که  011رنگ آمیزی 

 تمامی موش های تلقیح شده تا یک ماه پس از تلقیح زنده ماندند.

هر سه  :ی گی هی بر ت کی زوئیت ه ی توکسوپالسا  در کشت سلولیاثر مه ری عص ره ه 

دارای اثر مهاری بر تاکی زوئیت های توکسوپالسما  یکوه یبومادران و چا ین،افسنطعصاره 

 بر تاکی زوئیت هاعصاره ها هر یک از این  Selectivity و  EC50 در کشت سلولی بودند. 

 ده شده است.نشان دا 6-0و شکل های   7جدول شماره ر د

 

گوندی ای در بومادران و چای کوهی بر تاکی زوئیت های توکسو پالسما ، گیاهان افسنطیناتانولی اثر مهاری عصاره های  .6جدول 

  HeLa  کشت سلولی

Herbal Extract/Drug  EC50 (μg/ml) 
 

Selectivity 

HeLa HeLa + TOXO 

Achillea millefolium 158 215 0.73 

Hypericum perfratum 105.9 153 0.69 

Artemisia absinthium 120.8 159 0.75 

Pyrimethamine 0.6 0.176 3.40 

EC50, median effective concentration; a= Ratio of the EC50 value for HeLa cells to the EC50 

value for T. gondii RH strain. 
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ی افسنطین و داروی غلظت های مختلف عصاره هادر  HeLaتاکی زوئیت ها در کشت سلولی ویابیلیتی ن میزامقایسه  .6شکل 

افسنطین در =  Arte ؛(1μg/ml)= پیریمتامین  Pyr ؛کنترل )سلول هال + تاکی زوئیت(=  C. ا کنترلبدر مقایسه پیریمتامین 

 یغلظت هامیان مقایسه ، P<0.001°°°، با کنترلها گروه مقایسه  ، P<0.001 ***  ؛ g/mlμ50, 100, 200غلظت های .

  .یریمتامینپ یداروبا  افسنطین عصاره مختلف

 

نشان داده شده است، عصاره بومادران به صورت وابسته به دوز در  6همانطور که در شکل 

با  یسهرا در مقا یتزوئ یسلول هال آلوده به تاک یابیلیتیو یکروگرمم 01-011 یغلظت ها

 ینهمچن . (P<0.001) دار کاهش داد ی( به صورت معنیتزوئ یرل )سلول هال+تاکگروه کنت

با گروه کنترل به صورت  یسهرا در مقا یتزوئ یسلول هال به همراه تاک یابیلیتیو یریمتامینپ

 .  (P<0.001) دار کاهش داد یمعن
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داروی پیریمتامین در سلول های هالی آلوده به تاکی ویابیلیتی غلظت های مختلف عصاره های بومادران و  میزان  مقایسه .7شکل 

 بومادران= Achi ( ؛1μg/ml) یریمتامین= پ Pyr ( ؛یتزوئ ی= کنترل )سلول هال + تاک C. زوئیت توکسوپالسما در مقایسه با کنترل

 یغلظت ها یانم یسه، مقا P<0.001°°°، کنترلگروه ها با قایسه ، مP<0.001 *** ؛μg/ml 200, 100, 50. یدر غلظت ها

 یریمتامینپ یمختلف عصاره بومادران با دارو

 

عصاره بومادران به صورت وابسته به دوز در  ،نشان داده شده است 7همانطور که در شکل 

در مقایسه با میکروگرم ویابیلیتی سلول هال آلوده به تاکی زوئیت را  01-011غلظت های 

(. همچنین P<0.001د )امعنی دار کاهش دبه صورت گروه کنترل )سلول هال+تاکی زوئیت( 

به صورت ویابیلیتی سلول هال به همراه تاکی زوئیت را در مقایسه با گروه کنترل پیریمتامین 

 (.P<0.001) دکاهش دامعنی دار 
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ه تاکی ریمتامین در سلول های هالی آلوده بداروی پو  کوهی ویابیلیتی غلظت های مختلف عصاره چای میزانمقایسه . 8شکل 

چای =  Hyper ( ؛1μg/ml) یریمتامین= پ Pyr ( ؛یتزوئ ی= کنترل )سلول هال + تاک C .زوئیت توکسوپالسما در مقایسه با کنترل

غلظت  یانم یسه، مقا  P<0.001°°°،  گروه ها با کنترلمقایسه ،  P<0.001***؛μg/ml 200, 100, 50. یدر غلظت ها کوهی

 یریمتامینپ یداروبا  یکوه یمختلف عصاره چا یها

 

 

به صورت وابسته به دوز در  چای کوهینشان داده شده است، عصاره  0همانطور که در شکل 

با  یسهرا در مقا یتزوئ یسلول هال آلوده به تاک یابیلیتیو یکروگرمم 01-011 یغلظت ها

 ینهمچن . (P<0.001) دار کاهش داد ی( به صورت معنیتزوئ یگروه کنترل )سلول هال+تاک

با گروه کنترل به صورت  یسهرا در مقا یتزوئ یسلول هال به همراه تاک یابیلیتیو یریمتامینپ

 . (P<0.001) داد دار کاهش یمعن
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 فصل  پنجم

نتیجه گیریبحث و   
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بر تاکی  چای کوهی و زنیان غوزه پنبهو  انیزن، نیافسنطعصاره در مطالعه حاضر هر پنج 

های  افسنطین و  ا اثر کشندگی داشتند، منتهی اثر کشندگی عصارهزوئیت های توکسوپالسم

اثر کشندگی نسبتا خوبی و اثر کشندگی همه اینها به طور  زنیان چای کوهی بیشتر از بقیه و

قابل توجهی بیشتر از غوزه پنبه بود. در مطالعات قبلی نیز نشان داده شده است که انواع عصاره 

ارای اثرات مهاری یا کشندگی بر تاکی زوئیت های های گیاهی با درجات مختلف د

( فعالیت ضد 0119و همکاران ) Younتوکسوپالسما می باشند. به طوری که در مطالعه 

تلخ )گونه ای از   Sophora flavescens، عصاره الکلی گیاهی شامل 0توکسوپالسمایی 

)گونه ای از   Torilis japonica(، بادلرزان)گو نه ای از   Pulsatilla koreana(، بیان

بر تاکی   Sinomenium acutum( و نارون)گونه ای از   Ulmus macrocarpa،هویج(

زوئیت های توکسوپالسما گوندی ای و نئوسپورا کانینوم در مقایسه با سولفادیازین در محیط 

 مهار کننده S. flavescenceو  T. Japonicaعصاره های کشت سلولی ارزیابی شد که

( 0116و همکاران ) Jones-Brandoدر مطالعه   (.52) بودندری برای هر دو انگل بهت های

بر توکسوپالسما اثر مهاری ( Artemisinin)درمنه آرتیمی سینین  ات جدیدمشتقتا از چهار 

 Choiدر مطالعه  (.53)داشتند و اثر مهاری یکی از مشتقات حداقل دو برابر کمتر از بقیه بود 

ی زنجبیل عصاره هاعصاره متانولی مورد مطالعه شامل  00تا از  0 (،0110و همکاران )

(Zingiber officinale( و تلخ بیان )Sophora flavescens Aiton فعالیت ضد )

 (. 55)توکسوپالسمایی قویی نشان دادند 
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جدا شده از گیاه زبان  (Oleurpein)(، اولئورپین 0110و همکاران ) Jiangدر مطالعه 

نشان  in vitroدر  یثر ضد توکسو پالسما خوب( ا Fraxinus rhychophyllaگنجشک )

( و پریمتامین 0/9( به مراتب از سولفادیازین )4/0اولئورپین ) selectivityبه طوری که  داد.

فراکشن عصاره  9تا از  0( 0100و همکاران ) Kavithaدر مطالعه   .(56)( بیشتر بود 0/0)

 .(59) قویتری داشتند ییاثر ضد توکسوپالسما Eurycoma longifolia jackریشه گیاه 

اثرات آنتی بیوتیکی عصاره های گیاهی مربوط به ترکیبات موثره ای است که در آنها وجود 

شامل ترپنوئید ها، فالونوئید ها، کومارین  Artemisiaدارد. به طور مثال ترکیبات اصلی انواع 

به عنوان یک منبع مهم ترکیبات بیولوژیک در  ها، کافئولکواینیک اسید و استرول ها است و

. ودشمی ها استفاده  یقارچ کش ها و ضد باکتر ا،یضد ماالر یحشره کش ها، داروتهیه 

منشاء گیاهی دارد  استیموثر ضد ماالر اریبس یدارو کی( که Artemisinin) نینیس یمیآرت

 (.26) بدست آمده است A. annuaاز گونه  و

 Kiderlen ماستیگوت های لشمانیا آن در تحقیقی به نقش بره موم در کشتن همکارا و

-In ها در  ژدونوانی از طریق آزاد شدن اسید نیتریک و فاکتور نکروز دهنده تومور از ماکروفا

vitroباالتر بودن اثر کشندگی عصاره های افسنطین و زنیان نسبت به  .(69) اشاره کرده اند

اوت ترکیبات اصلی این عصاره هاست. مطالعاتی که در زمینه غوزه پنبه احتماالً مربوط به تف

شناسایی ترکیبات اصلی این گیاهان در ایران انجام شده، نشان دهنده این تفاوت هاست. به 

 .Cترکیبات اصلی اسانس میوه خشک زنیان)و همکاران  قاسمی طوری که در مطالعه 

copticum L ،) ( 7/96شامل تیمول% ،)γ-( 0/96ترپن%) و-( بود و این %0/00سیمن )
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باکتری استاندارد سالمونال تیفی موریوم،  9اسانس فعالیت ضد باکتریایی قابل توجهی در مقابل 

(. در 69سودوموناس آئروژنوزا، اشرشیا کلی انتروپاتوژنیک و استافیلوکوکوس نشان داد )

گیاه شامل تیمول  مطالعه کاظمی اسکویی و همکاران، ترکیبات عمده اسانس میوه خشک این

 اورئوس لوکوکوسیاستاف( بود که در مقابل %47/00سیمن )-o( و%00/09ترپانولین ) (،9/70%)

(. ترکیبات اصلی اسانس اجزای 04و باسیلوس سابتلیس اثر ضد باکتریال شدیدی بروز دادند )

جمع آوری شده از ارنفاعات البرز گیالن شامل  Artemisia absinthiumهوایی گیاه 

 (.60بود ) توجون-پاینن و بتا -نوترپن ها، بتام

خواص ضد باکتری ، قارچی و انگلی به  0100در مطالعه مروری سعید نیا و همکاران در سال 

ممکن است به دلیل وجود ترکیبات اشاره شده و بیان شده است که این اثرات گیاه بومادران 

،   coumarinsکومارین ها  ، phenolic acid، اسید فنولیک flavonoidsئید ها وفالون

 terpenoids ( mono ,sesquiterpenes,diterpenes,triterpens )       ترپنوئید ها 

 (.66باشد )ی موجود در آن و استرول ها

Sforcin  ها  تأثیر محلول هیدروالکلی بره موم بر فعالیتو همکاران مطالعه ای بر روی    

Killer cell د این ماده فعالیت سیتوتوکسیک سلول های قاتل را انجام داد و مشاهده کر

 بدن گردد داده و می تواند باعث افزایش فعالیت ضد باکتریایی و ضد پروتوزوئری  ش افزای

(67). Hunter  در تحقیقی مشابه افزایش فعالیت سلو لهای سیتوتوکسیک علیه توکسوپالسما

 مکاران مشخص شد که عصاره . بر اساس مطالعات فضلی بزاز و هگوندی را نشان داد

( دارای فعالیت ضد تک یاخته ای می باشد که ممکن است به Ferula gummos) یجه،بار



81 

 

. در مطالعه  (60) موجود در آن باشد Galbanic acidعلت وجود ترکیب گالبالیک اسید 

Giorgio ل وجود و همکاران به خواص ضد لیشمانیایی چای کوهی اشاره شده است که بدلی

بین ساختارهای  همکاران ارتباطو   Sandri.(64) آن می باشدکیبات آنتی اکسیدان در تر

فعالیت ضد باکتریایی آنها گزارش  شیمیایی برخی از اجزاء غالب موجود در اسانس ها را با

 α-pinene  ،β-Pineneو  cineole ، Camphene 0،0 وجود مقادیر زیاد نموده اند

،Camphor شواهدی وجود دارد که ،  ریایی این اسانس مرتبط استبا خاصیت ضد باکت

غشاء  اسانس ها اثرات ضد باکتریایی خود را از طریق تغییر ساختار و عمل نشان می دهند

اظهار نمودند که گروه هیدروکسیل موجود در   ناولته و همکارا. (71) سلولی اعمال می کنند

ضد  منتول برای بروز خاصیت یمناسانس مانند کارواکرول، تیمول، سا ملکول اجزای 

 .(70) باکتریایی آنها بسیار مهم است

 RHهیسو یها تیزوئ یعصاره ها بر تاک یاثر کشندگ %011 دییتا یدر مطالعه حاضر برا

عصاره  یدر موش استفاده شد. به طور معمول اثر کشندگ یسنج ستیتوکسوپالسما از روش ز

بلو انجام  لنیمت ایبلو و  پانیبا رنگ تر یزیرنگ آم قیها از طر تیزوئ یداروها بر تاک ایها و 

رنگ  زنده یها تیزوئ یتاک یمرده و با دوم یها تیزوئ یتاک یاول یزیرنگ آم اشود که ب یم

( ولی مطالعات تکمیلی به منظور شناسایی مولکول 00و4)مورد ارزیابی قرار گرفتند  گرفته و

یابی به یک داروی جدید ضد توکسوپالسما نیاز های موثر و مکانیسم عمل آنها به منظور دست

 است.
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یکی از کاربردهای احتمالی عصاره های گیاهان دارویی با اثر ضد توکسوپالسمایی، استفاده از 

آنها در پیشگیری از توکسوپالسموز مادرزادی و فعال شدن مجدد توکسوپالسما در بیماران با 

ونگاتیو توکسوپالسما، مبتالیان به ایدز و افراد اختالل یا تضعیف ایمنی است. جنین مادران سر

تحت درمان داروهای سرکوب کننده ایمنی گروه های در معرض خطر باالی توکسوپالسموز 

می باشند. پیشگیری از توکسوپالسموز در این افراد بسیار اهمیت دارد. در حال حاضر از 

 جانبی مهمترین عامل محدودداروهای سنتتیک برای این منظور استفاده می شود که عوارض 

کننده استفاده از این داروهاست. به نظر می رسد که فراورده های گیاهی با اثر ضد 

د جایگزین مناسب داروهای سنتتیک برای پیشگیری از نتوکسوپالسمایی می توان

نشان داد که تجویز خوراکی خوشزبان و همکاران توکسوپالسموز در این افراد باشد. مطالعه 

 یو کاهش فراوان RHهیسوشده با  حیتلق BALB/cیموش هاسبب افزایش بقاء  ریه سعصار

مطالعات پیشگیری کننده توکسوپالسموز با استفاده از  (.09) آنها شد یها انگل در بافت

فراکشن های عصاره های با اثرات ضد توکسوپالسمایی می تواند روشن کننده این نقش 

 احتمالی عصاره های گیاهی باشد.

 

 

 

 

 

 



82 

 

 نتیجه گیری:

ها  یتزوئ یبر تاک یعصاره اثر کشندگ پنج شود که هر  یم یریگ یجهاز مطالعه حاضر نت

 ان ویزنازو بومادران  چای کوهی و افسنطین  یاثر برا ین. اداشتند ای یتوکسو پالسما گوند

ه مدت اثر ضد توکسوپالسمایی عصاره ها وابسته به دوز بود تا وابسته ببود.  یشترغوزه پنبه ب

همچنین اثر بخشی عصاره گیاهان مورد مطالعه در مقایسه با داروی زمان انکوباسیون. 

 .پیریمتامین به مراتب کمتر بود

 :اتپیشنه د

مطالعات تکمیلی با استفاده از فراکشن  عصاره های چای کوهی، افسنطین و بو مادران که . 0

 دارای اثر بخشی بیشتری بودند، انجام گیرد.

با استفاده از  و بومادران ین، افسنطیکوه یچاعصاره های اثر بخشی   In vivoات مطالع. 0

 سویه های ویروالن و غیر ویروالن توکسوپالسما انجام گیرد.
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Abstract 

Background: Production of an anti-Toxoplasma drug with a high efficiency and 

also low side effects is one of the most important priorties in toxoplasmosis 

researches. Herbal products can be considered as a candidate for this purpose.  

Objective: This study was performed in order to determine anti- Toxoplasma 

effects of Artemisia absinthium, Achillea millefolium, Gossypium hirsutum, 

Carum copticum, and Hypericum perfratum ethanolic extracts in vitro. 

Materials and Methods: In first experience, the assay was performed by treatment 

of tachyzoites with different concentrations of the extracts (10, 50, 100 and 200 

mg/ml) within 10, 30, and 45 min in room temperature. Afterward, the tachyzoites 

were stained with alkaline methylene blue. The results were expressed as 

mortality rate (%) of tachyzoites (unstained tachyzoites). The treated tachyzoites 

with extracts that showed 100% mortality, were bioassay in mice. In second 

experience, the tachyzoites were treated with concentrations of 50, 100 and 200 

µg/ml of Artemisia absinthium, Achillea millefolium, and Hypericum perfratum 

ethanolic extracts in cell culture (HeLa cell). Pyrimethamine was used as control. 

Cytotoxicity effects of herbal extracts and pyrimethamine were determined by 

MTT assay and their EC50 and selectivity were calculated. All of the treatments 

were assayed in triplicate. Statistical analysis of the data was performed using 

SPSS software (ver16.0) and ANOVA and Post Hoc Tests. EC50 was calculated 

using prism software.   

Result: overall, in first experience, at concentrations of 100 and 200 mg/ml of A. 

millefolium, H. perforatum and A. absinthium extract, 100% tachyzoites in each 

incubation time of 10, 30 and 45 min were killed. At concentration of 50 mg/ml of 

H. perforatum and A. absinthium, 100% tachyzoites were killed. Mortality rate of 

Carum copticum was between 100 and 4.65±2.1% (maximum and minimum 

mortality), respectively. The highest mortality rate for Gossypium hirsutum 

extract was 13.30±7.15%. In cell culture, EC50 and selectivity were 215 and 0.73 

for Achillea millefolium, 153 and 0.69 for Hypericum perfratum, 159 and 0.75 for 

Artemisia absinthium, respectivly. Also, EC50 and selectivity were 0.176 and 

3.40 for pyrimethamine, respectivly. 
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Conclusion: All of the herbal extracts have anti-Toxoplasma activities in vitro and 

it was significantly high for A. millefolium, H. perforatum and A. absinthium 

extracts in comparison with Gossypium hirsutum and Carum copticum extracts. 

Keywords: Toxoplasma gondii, herbal extract, Achillea millefolium, Hypericum 

perfratum, Artemisia absinthium, Gossypium hirsutum, Carum copticum, in vitro. 

 

 

 


