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:چکیده فارسی  

داروهاي سنتتیک ضد توکسوپالسما داراي اثرات جانبی مختلفی اند، به ویژه آنکه سبب اختالل در  :مقدمه

دستیابی به یک داروي جدید . خونسازي می شوند که در عفونت هاي اولیه دوران بارداري بسیار مهم است

نشان داده شده است که  اخیردر سال هاي . سوپالسماستبا اثرات جانبی کمتر از اهداف مهم تحقیقاتی توک

و فراکشن هاي گیاهی داراي اثرات مهاري بر روي تاکی زوئیت هاي توکسوپالسما در  برخی عصاره ها

 .کشت سلولی هستند

و مهار کنندگی عصاره هاي گیاهان  کاکوتی  کشندگی اتاثرمطالعه حاضر به منظور بررسی  :هدف

Ziziphora tenuior) ( ،زنجبیل)Zingiber officinale(،  برگ گردو(Juglans rejia) آزاددرخت، 

)Melia azedarach ( و اسپند(Peganum harmala) وکسوپالسما در شرایط برون تتاکی زوئیت  بر

  .و کشت سلول انجام شد عاري از سلول تنی

ل سالین جمع آوري و شستشو تکثیر یافته در صفاق موش ها، با نرماتاکی زوئیت هاي  : ها روش مواد و

میلی لیتر هر در  میلی گرم 10و  50، 100، 200تاکی زوئیت تازه با غلظت هاي  106سپس، . داده شدند

درخت و اسپند به طور جداگانه در داخل میکروتیوپ  یک از عصاره هاي کاکوتی، زنجبیل، برگ گردو، آزاد

دقیقه انکوباسیون، تاکی زوئیت ها با متیلین بلو  45و  30، 10بعد از مدت زمان هاي . مجاورت داده شد

قلیائی رنگ آمیزي شدند و سپس درصد تاکی زوئیت هاي کشته شده به کمک میکروسکوپ نوري شمارش 

همچنین، از روش زیست سنجی در موش . مقایسه شد) بدون مجاورت با عصاره ها(و با نمونه هاي کنترل 

، 50هاي  غلظت با ها زوئیت در تجارب دیگر، تاکی .ها استفاده شدها براي اثبات کشته شدن تاکی زوئیت 

 هال سلولی کشت در کاکوتی، برگ گردو و اسپند هاي لیتر عصاره میلیدر میکروگرم 200و  100
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ها و  عصاره سایتوتوکسیسیتی ثرا .شد استفاده کنترل عنوان به نیز   پریمتامین داروي . شدند داده مجاورت

 آزمایشات تمامی. شد محاسبه آنها Selectivity و  EC50 مقادیر  و شد تعیین MTTش با رو پریمتامین

 آزمون و ) (SPSS ver16.0 افزار نرم از با استفاده ها داده. شد با سه بار تکرار انجام گانه سه صورت به

 ارافز نرم از استفاده با EC50 مقادیر  .گردید آنالیز Post Hoc Tests  و ANOVA آماري هاي

Prism شد محاسبه. 

غلظت  در اسپند، برگ گردو و کاکوتی هاي عصاره تاکی زوئیت هاي مجاورت داده شده با یتمام: یافته ها

 در .کشته شدنددقیقه انکوباسیون در دماي اتاق  45و  30، 10بعد از  میلی لیتردر  میلی گرم 100 و 200

 درصد کشندگی. داشت کشندگی اثر %100 میلی لیتر عصاره برگ گردو نیزدر  میلی گرم 50غلظت 

حد کشندگی  باالترین .بود %86/10±42/3حد  کمترین در و% 75/80±53/9حد  باالترین زنجبیل در

   .بود% 24/5±49/2درخت  آزاد

به روش زیست سنجی در موش، تمامی تاکی زوئیت هاي مجاورت یافته با عصاره ها که به روش رنگ 

 محیط در. د، تایید شد و همه موش ها تا یک ماه پس از تلقیح زنده ماندندکشته شده بودن% 100آمیزي 

و  4/207، برگ گردو 86/0و  7/154کاکوتی  براي ترتیب به  Selectivity وEC50  سلولی، کشت

 .بود 40/3و  176/0پریمتامین،  داروي براي مقادیر این همچنین .بود 52/0و  1/179و اسپند  78/0

 ، کاکوتی براي  اثر اینی عصاره ها فعالیت ضد توکسوپالسمایی وابسته به دوز داشتند و تمام :نتیجه گیري

 .بود  آزاد درخت و زنجبیل   از بیشتر  دار معنی طور به اسپند و برگ گردو

، کاکوتی، زنجبیل، برگ گردو، آزاددرخت، اسپند، عصاره گیاهی ،گوندي اي توکسوپالسما :کلمات کلیدي 

  برون تنی
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 کلمات اختصاري

PBS Phosphate buffer saline 

MTT 3-(4,5-Dimethyl-2-Thiazyl)-2,5-Diphenyl-

2H-Tetrazoliu Bromide 

OD optical density 

HFF human foreskin fibroblast 

DMSO Dimethyl sulfoxide 

CDC Centers for Disease Control and Prevantion 

PCR Polymerase Chain Reaction 

TD 50 Toxic dose  

ID50 Inhibitory dose 

LD50 Lethal dose 

EC50 Effective Concentration 

Hela Henrietta Lacks 

Pen strep Penicillin streptomycin 
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 اهمیت توکسوپالسماو توکسوپالسموز

  .توکسوپالسما و توکسوپالسموز از چند جنبه داراي اهمیت خاص است

توکسوپالسما از جمله انگل هایی است که بیشترین  :از نظر گستردگی جغرافیایی و میزان شیوع. 1

این انگل در تمامی مناطق به طوري که به جز در مناطق خیلی محدود کره زمین، . گستردگی جهانی دارد

به طوري که حدود . از طرف دیگر، این انگل از شایع ترین انگل هاي انسانی است. کره زمین انتشار دارد

  .یک سوم جمعیت کره زمین از نظر سرولوژي توکسوپالسما مثبت می باشند

به طوري که . عددي داردتوکسوپالسما از جمله انگل هایی است که میزبان هاي مت :از  نظر تنوع میزبان. 2

این تنوع گسترده میزبان در حفظ و بقاي انگل در . انواع مهره داران خونگرم به این انگل آلوده می شوند

  .طبیعت بسیار نقش دارد

می کند، شامل  بروزشدیدي  تظاهرات بالینیتوکسوپالسموز در دو مورد با  :از نظر بیماریزایی. 3

تا . وپالسموز در افرادي که دچار اختالل عملکرد سیستم ایمنی می شوندتوکسوپالسموز مادرزادي و توکس

، اهمیت عمده توکسوپالسموز به موارد مادرزادي آن )ایدز(پیش از شایع شدن سندرم نقص سیستم ایمنی 

با جهانی . مربوط می شد که به سبب ضایعات شدید مغزي و چشمی، اثرات ماندگاري بر جا می گذارد

میالدي، توکسوپالسما یک فرصت طلب مهم در این بیماران شناخته شد که در  80وایل دهه شدن ایدز در ا

این افراد انگل هاي نهفته در کیست هاي بافتی مجدداً فعال شده و ضایعات مغزي وسیعی ایجاد می کند که 

یت در بیماران مهمترین عامل ایجاد کننده آنسفال به طوري که این انگل به عنوان. تهدید کننده حیات است

همچنین، با افزایش رو به رشد استفاده از داروهاي ایمنوساپرسیو و سیتوتوکسیک در . ایدزي شناخته شد
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موارد پیوند اعضا، ابتال به بدخیمی ها و سایر اختالالت ایمنی، توکسوپالسما به عنوان یک تهدید کننده 

  .حیات در این موارد نیز اهمیت روزافزونی پیدا کرد

ز جنبه هایی مهم بیماریزایی توکسوپالسما که در سال هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است، نقش یکی ا

همچنین ارتباط . احتمالی این انگل در بروز عالئم و بیماري هاي مزمن مغزي به ویژه اسکیزوفرنیاست

  .شده است ظه، یادگیري و صرع گزارشفاپیدمیولوژي بین این انگل و تغییرات رفتاري، شخصیتی، حا

تشخیص آزمایشگاهی توکسوپالسموز از پرچالش ترین موارد تشخیص  :از نظر آزمایشگاهی. 4

به طوري که همواره بخش عمده اي از تحقیقات توکسوپالسما را به . آزمایشگاهی بیماري هاي انگلی است

  .مهمترین مشکل آن تمایز عفونت هاي حاد از مزمن است. اختصاص داده است خود

درمان توکسوپالسموز با محدودیت هایی همراه است و داروهاي سنتتیک ضد  :نظر درمانی از. 5

توکسوپالسما داراي اثرات جانبی قابل توجهی اند و ضمناً فقط بر تاکی زوئیت ها موثرند و ریشه کن کننده 

  .عفونت نیستند

به طور . ته هاي فراوانی داردتوکسوپالسما انگل پیچیده اي است و ناشناخ :از نظر افق هاي تحقیقاتی. 6

سال پس از توصیف اولیه این انگل، چرخه زندگی آن در طبیعت به طور  60مثال، علیرغم اینکه حدود 

   .ناشناخته اي در چرخه زندگی آن وجود دارد کامل شناخته شد ولی هنوز نکات

  .لولی استتوکسوپالسما یک الگوي مناسبی براي انواع مطالعات س: از نظر الگو بودن. 7

این انگل یک عامل مهم سقط در . توکسوپالسما از زئونوزهاي مهم تلقی می شود: از نظر دامپزشکی. 8

  . برخی دام ها به ویژه گوسفند، بز و خوك محسوب می شود
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  شناسایی توکسوپالسما گوندي اي تاریخچه

 Nicol and Mancesuxانسو م توسط نیکول و براي اولین بار 1908توکسوپالسما گوندي اي در سال 

در انستیتو پاستور تونس  نزد گونه اي از جوندگان شمال آفریقا به نام کتنوداکتیلوس 

به   Toxonنام توکسوپالسما از دو واژه یونانی . شناسایی شد   ) (Ctenodactylus gundiiگوندي

در سال . کل بودن انگل استمعنی قوس یا کمان و پالسم مترادف با شکل گرفته شده که بیانگر هاللی ش

و همکاران در نیویورك با جداسازي توکسوپالسما از ضایعات اعصاب مرکزي و )Wolf(ولف  1939

). 1( چشم یک نوزاد وجود مشکل مادرزادي توکسوپالسموز و مرگ زا بودن آن را ثابت و گزارش کردند

در سال  )Pinkerton and Weinman(توکسوپالسموز اکتسابی نخستین بار توسط پینکرتن و واینمن 

پس از جداکردن انگل از ضایعات نکروتیک اندامهاي بیماري از پرو گزارش گردید که بیمار از یک  1940

آنسفالیت )Sabin(سابین  1941در سال . عفونت سیستمیک همراه با لنف آدنوپاتی مرده بود

و در زمینه توکسوپالسما و پس از ا. از ایاالت متحده گزارش کرد توکسوپالسمایی کودکان را

اطالعات جامعی در باره  1956توکسوپالسموز در انسان و حیوانات مطالعات زیادي انجام گرفت و تا سال 

سال پس از شناسایی به صورت  60مدتی حدود  اما سیرتکاملی این تک یاخته تا. آن جمع آوري گردید

مطالعاتی . تک یاخته شناسی جاي مشخصی نداشتیک معماي ناشناخته مانده بود و از نظر طبقه بندي در 

 )Hutchison(به وسیله هچی سن 1965که منتهی به روشن شدن چرخه زندگی انگل گردید در سال 

مشخص شد  1970انگل شناس انگلیسی روي گربه آغاز و بوسیله محققین زیادي پی گیري شد و در سال 

  ).2و1(جنس ایزوسپورا است  که توکسوپالسما نوعی کوکسیدیاي روده گربه همانند
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  سال اخیر 25مطالعات توکسوپالسما در  مروري بر

Boothroyd   25پیشرفت عمده در تحقیقات توکسوپالسما در طی  25به  2009در مقاله اي در سال 

. این مقاله به عنوان یکی از مقاالت برتر انگل شناسایی شناخته شد. اشاره کرده است) 1983-  2008(سال 

  ):3(پیشرفت شامل موارد زیر است  25ور خالصه این به ط

ي توکسوپالسما دارا با استفاده از روش مولکولی مشخص شد که: شناسایی ژنوتایپ هاي توکسوپالسما - 1

تفاوت بسیار  یواناتجدا شده از انسان و ح يها یهسومی باشد و بین  IIIو  I ،IIاصلی  )کلون(ژنوتایپ  3

  .کمی وجود دارد

تاکی زوئیت ها و برادي (تکاملی توکسوپالسما  مراحل مختلفتفاوت آنتی ژنی و بیوشیمایی  اییشناس - 2
  ).زوئیت ها

  in vitro تبدیل تاکی زوئیت ها به برادي زوئیت ها تحت شرایط استرس در -3

 . in vitro یطژنوم توکسوپالسما در شرادستکاري  - 4

  Mbp 70-65وزوم کرومو 14شامل : شناسایی ژنوم توکسوپالسما -5

  .آمیزش هاي آزمایشگاهی براي ترسیم فنوتایپ ها و ژ نهاي مهم - 6

 .پالستیدبه عنوان یک  Apicoplastشناسایی  -7

تهاجم سلولی  شناسایی نقش میکرونم ها از نظر ترشح مواد چسبنده مهمی که در حرکت سر خوردن و -8
  .نقش دارند

  .در اتصال سلولی در طی تهاجم مشارکت پروتئین هاي راپتري و میکرونم -9

به  آنتی ژنهاي متصل: شناسایی آنتی ژن هاي اختصاصی مرحله اي -10
Glycophosphatidylinositol )GPI(در مراحل مختلف تکاملی.  
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  .آزاد شدن پروتئین هایی از دنس گرانول ها و راپتري ها از طریق غشا به داخل سلول -11

  . ور مستقیم به داخل سلولورود پروتئین هاي محلول به ط -12

  .يترپراپلی مرفیسم پروتئین هاي مترشحه از  -13

شناسایی برخی مسیر هاي بیوشییایی در توکسوپالسما که بسیار شبیه گیاهان بوده و در حیوانات  -14
  .وجود ندارد

  .یمنیپاسخ ا یذات یکتحر يچندگانه برا یرهايمسیی شناسا -15

  .گاما به عنوان مدیاتور اصلی در پاسخ ایمنی علیه توکسوپالسما  INFد و تولی IL-12شناسایی القا -16

  .تعداد کمی از آنتی ژن هاي توکسوپالسما هدف پاسخ ایمنی قرار می گیرند -17

   .به عنوان یک شاخص و متغیر مهم در بروز توکسوپالسموز MHCنقش  -18

  .گل شناسایی اختالل مسیر اپوپتیک در سلول هاي آلوده به ان -19

تکنیک هاي  تمایز آنسفالیت توکسوپالسمایی در بیماران ایدزي از سایر بیماري ها با استفاده از -20
 .تصویربرداري غیرتهاجمی

21- PCR به عنوان یک روش حساس در تشخیص توکسوپالسما .  

  .پیشرفت هایی در تمایز سرولوژیک عفونت هاي حاد از مزمن -22

  .ه عنوان منبع مهم اهداف داروهاي جدیدشناسایی عملکرد ارگانل ب -23

  استفاده از انگل تضعیف شده به عنوان یک کاندید مناسب براي تولید واکسن -24

   . توکسوپالسما و تاثیر آن بر رفتار میزبان -25
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 يا يتوکسوپالسما گوندتاکسونومی 

 ):4(می باشد حال حاضر به ترتیب زیر  ي درا جایگاه طبقه بندي توکسوپالسما گوندي -1- 1

Scientific classification 
Eukaryota  Domain: 
Chromaveolata  kingdom:  

Alveolata  Super  Phylum:  

Apicomplexa  Phylum:  

Conoidasida  Class:  

Coccidiasina  SubClass:  

Eucoccidiorida  Order :  

Sarcocystidae  Family :  

Toxoplasma  Genus:  

gondii  Species:  

 

  
  توکسوپالسما گوندي ا ي اشکال مختلفمرفولوژي و 

توکسوپالسما طی مراحل مختلف سیر تکاملی نزد میزبانهاي واسط و نهایی اشکال گوناگونی دارد از میان 

  : این اشکال سه شکل به شرح زیر آلوده کننده است

این شکل از انگل که آندوزوئیت نیز نامیده میشود، در سیتوپالسم  ):Tachyzoite(تاکی زوئیت  –الف 

تقسیم دوتایی از طریق جوانه زدن در (انواع یاخته هاي هسته دار میزبان هاي آلوده به روش آندودیوژنی 

تاکی زوئیت ها اجسامی هاللی شکل یا بیضوي می باشند که انتهاي . تکثیر می یابد )داخل سلول مادر 

. میکرومتر است 4تا  2میکرومتر و عرض آنها  7 تا 4طول آنها . دامی آنها باریکتر از انتهاي خلفی استق
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تاکی زوئیت هاي داخل و خارج سلولی را می توان در مایع صفاق موشهایی که بطور تجربی آلوده شده اند 

  ).5(بوضوح مشاهده کرد 

یا  )Bradizoite(ه اي از برادي زوئیت ها کیست نسجی به مجموع): Tissue cyst(کیست نسجی  –ب

سیستوزوئیت ها گفته می شود که بوسیله یک جدار کیستی ظریف ولی محکم و مشخص محدود شده 

کیست هاي . از یاخته هاي حاوي تاکی زوئیت ها متمایز میکند این جدار مشخص کیست نسجی را. است

  ).5(میکرومتر متغیراست  200تا  10از اندازه ي آنها . نسجی اغلب کروي و برخی بیضوي هستند

اواوسیست همان زیگوت است که از آمیزش گامت نر با گامت ماده در  ):Oocyst(اواوسیست -ج

ترشح موادي به اطراف خود پوششی سخت و مقاوم ایجاد  سلولهاي اپی تلیال روده باریک گربه سانان با

ها در موقع دفع کروي و غیرآلوده کننده هستند، اواوسیست . می کند که به آن اواوسیست اطالق می شود

د اسپوروگونی انجام گرفته رسیده و آلوده نوقتی در خارج از بدن میزبان در شرایط مناسب قرار گیر اما

  ).2و1(میکرومتراست  11-14در  9- 11اندازه اواوسیست  .کننده می شوند
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 ؛، اواوسیست نارسC ؛نسجی کیست. B ؛زوئیت ، تاکیA. اشکال عفونی زاي توکسوپالسما گوندي اي

Dاواوسیست رسیده ،  . 
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  اندامک هاي ترشحی راسی توکسوپالسما

تهاجم انگل به سلولهاي میزبان در اثر ترشح پروتئین هاي سه اندامک ترشحی که در مجموعه راسی 

(Apical complex) ،ترشحات  از حاصل ترشحی – دفعی هاي ژن آنتی ).5(ارتباط دارد  قرار دارند

  .باشند می انگل هاي راپتري و ها میکرونم متراکم، هاي گرانول

 و میزبان سلول به انگل تهاجم در طول ارگانل این ترشحات  (Dense granule) :متراکم هاي گرانول

 حفره در متراکم هاي گرانول ترشحات .شود می پارازیتوفروس ترشح حفره در استقرار انگل از بعد حتی

 فضاي متراکم، هاي گرانول .دارد وزیکولی نقش اي لوله شبکه تشکیل در نیز و آن و غشاء ازیتوفروسپار

زوئیت  تاکی در ها پروتئین این .کنند می مهیا انگل تکثیر و بقاء براي پارازیتوفروس را حفره درونی

 ).6( اند شده شناسایی توکسوپالسما

 باشند می سلول سطح در چسبنده هاي جزء مولکول انلارگ این ترشحات  (Microneme) : میکرونم ها

 میکرونم ترشحات دنبال به  .باشد می میزبان به سلول انگل تهاجم و اتصال در قدم اولین آنها که ترشحات

کاهش  باعث که شود می عمل وارد راپتري به نام دیگري ارگانل ترشحات میزبان، سلول به انگل و اتصال

 ).6(شود می سلول به درون انگل ورود تسهیل و یزبانم سلول غشاء ویسکوزیته

 حفره درون به میزبان سلول به انگل حین تهاجم در اغلب ارگانل این محتویات (Rhoptry): ها راپتري

 می قرار حفره پارازیتوفروس غشاء و انگل بین فضاي در و شود می ترشح رشد در حال پارازیتوفروس

  ).6(گیرد
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  سماچرخه زندگی توکسوپال

یکی مرحله ي روده اي یا فاز ایزوسپوري که در . در چرخه زندگی این تک یاخته دو مرحله وجود دارد

یاخته هاي اپیتلیال جدار روده میزبان هاي نهایی طی می شود و یک مرحله خارج روده اي یا فاز 

  .انجام می پذیرد) واسط و نهایی( توکسوپالسمایی که در بافتهاي تمام میزبانها

پس از بلعیده شدن هر یک از اشکال آلوده کننده توکسوپالسما به وسیله گربه، انگل : مرحله روده اي -لفا

وارد سلولهاي اپیتلیال جدار روده حیوان شده، تبدیل به تروفوزوئیت میشود و از طریق شیزوگونی تکثیر می 

نی تکرار می شود و مروزوئیت دوره شیزوگو. مروزوئیت تکامل می یابد 40تا  5در  هر شیزونت، . یابد

 را )و ماکروگامتوسیت ها میکروگامتوسیت ها(، سلولهاي جنسی شیزونتآخرین نسل حاصل از هاي 

تا  12میکروگامتوسیت ها تقسیم شده هر یک بین . پس از آن گامتوگونی انجام می گیرد. بوجود می آورند

کروگامتوسیت هم به گامت ماده دو تاژکی و متحرك می سازد و ما) میکروگامت(گامت نر  20

زیگوت با ترشح موادي به . از آمیزش این دو، زیگوت به وجود می آید .تکامل می یابد) ماکروگامت(

اواوسیست حاوي . اطراف، جداري سخت و مقاوم می سازد که در این مرحله، اواوسیست نامیده می شود 

مدفوع  به داخل مجراي روده می افتد و همراه بااز اپیتلیوم روده میزبان جداشده ) Sporont(اسپورونت 

حرارت و رطوبت (در خارج از بدن میزبان چنانچه در شرایط مطلوب . گربه به محیط خارج می رسد

اسپورنت به دو اسپوروبالست تقسیم می شود و هر  قرار گیرد، اسپوروگونی انجام گرفته،) مناسب

سپس هر . اسپوروسیست تشکیل می گردد دو اسپوروبالست پوششی به اطراف خود ترشح کرده،

این اواوسیست هاي رسیده براي . اسپوروبالست تقسیم شده و چهار اسپوروزوئیت عفونت زا تولید می کند

درجه سانتی گراد  25اسپوروگونی در دماي . آلوده کننده هستند )واسط و نهایی (تمام میزبان هاي انگل 

اسپوروگونی می تواند در . در دماي پایین تر زمان طوالنی تري الزم داردروز انجام می گیرد، اما  3تا  2طی 
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اواوسیست هاي رسیده . درجه سانتی گراد انجام شود 37درجه سانتی گراد و گرماي باالتر از  4دماي زیر 

و آلوده کننده بسیار مقاوم هستند، بطوریکه می توانند دو زمستان و یک تابستان را به خوبی تحمل کنند 

  ).2و1(

در این مرحله . مرحله خارج روده اي یک مرحله غیر جنسی نسجی است :مرحله خارج روده اي -ب

انسان و سایر میزبان . انگل به شکل تاکی زوئیت هاي داخل و خارج سلولی و کیست نسجی دیده می شود

ه کیست هاي هاي توکسوپالسما معموال با خوردن گوشت خام یا گوشتی که خوب پخته نشده و آلوده ب

نسجی است و یا آب، سبزیجات و سایر مواد آلوده به اووسیست هاي رسیده ي توکسوپالسما آلوده می 

برادي زوئیت ها و اسپوروزوئیت  ،کیست هاي نسجی در معده و اووسیست ها در روده شکافته شده. شوند

. کل تاکی زوئیت در می آیندارگانیسم هاي آزاد شده وارد سلول هاي روده شده به ش. ها آزاد می گردند

تاکی زوئیت ها در سیتوپالسم سلول در یک حفره پارازیتوفوروس به روش آندودیوژنی تقسیم شده و 

سرانجام یاخته متالشی شده ، تاکی زوئیت ها . تقسیم مکرر انگل یاخته میزبان را پر می کند. تکثیر می یابند

تاکی زوئیت ها در داخل لنفوسیت ها ، . ی سازندآزاد می گردند و یاخته هاي همجوار را آلوده م

گرانولوسیت ها و هیستیوسیت ها و به طور آزاد همراه با جریان خون و لنف در تمام اعضاء پخش شده و 

پارازیتمی معموال از طریق . با از بین بردن یاخته هاي نسوج مختلف کانون هاي نکروزه به وجود می آورند

به طور طبیعی اگر سیستم ایمنی میزبان سالم باشد، . کنترل می شود) لولیخونی و س(پاسخ هاي ایمنی 

. مصونیت مانع تکثیر تاکی زوئیت ها شده و با ایجاد کیست هاي نسجی عفونت به حالت مزمن در می آید

روز پس از آلودگی در بافت هاي مختلف میزبان  10تا 7کیست هاي نسجی توکسوپالسما به طور معمول 

ستم اعصاب مرکزي تشکیل می شوند ، اما زمانی که مصونیت کامل شد تمام تاکی زوئیت ها به به ویژه سی

کیست هاي نسجی ابتدا در سیتوپالسم یاخته هاي . شکل کیست نسجی در می آیند و یا از بین می روند
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ه اطراف آن به مرور زمان قطر کیست افزایش یافته و یاخته اي ک. بافت ها تشکیل میشوند و رشد می یابند 

کیست هاي آزاد بدون اینکه پاسخ التهابی در اطرافشان دیده . را گرفته متالشی شده و کیست آزاد می گردد

کیست هاي نسجی موجود در بافت هاي . شود ، سال ها و شاید تا پایان عمر میزبان زنده باقی می مانند

  ).2و1(به توکسوپالسما می باشند  حیوانات آلوده یکی از منابع مهم آلودگی انسان و گوشت خواران

 

 اي چرخه زندگی توکسوپالسما گوندي

  :راه هاي شایع انتقال توکسوپالسما

در آلودگی هاي اکتسابی انتقال در اصل خوراکی است و معموال از طریق خوردن  :انتقال از راه دهان  )الف

ا کیست هاي نسجی حاوي برادي اووسیست هاي واجد اسپوروزوئیت ها همراه با آب یا مواد غذایی و ی
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گربه و گربه سانان مبتال به . زوئیت ها همراه با گوشت خام یا خوب پخته نشده انجام می گیرد

  . اساسی ترین نقش را در انتقال و انتشار این تک یاخته دارند ،توکسوپالسما که اووسیست دفع می نمایند

تواند در زنان بارداري که دچار عفونت اکتسابی توکسوپالسما گوندي اي می  :انتقال از طریق جفت )ب

انتقال انگل از مادر به . شده اند و در دوره حاد بیماري می باشند از جفت عبور کرده جنین را آلوده نماید 

عبور . جنین معموال زمانی اتفاق می افتد که مادر در دوره بارداري براي بار اول آلوده شده باشد

لودگی جنین تقریبا در یک سوم زنان بارداري اتفاق می افتد که در زمان حاملگی توکسوپالسما از جفت و آ

 ).2و1( براي بار اول آلوده شده اند

  :راه هاي نادر انتقال توکسوپالسما

توکسوپالسما در مرحله حاد عفونت که به فرم تاکی زوئیت می باشد، : انتقال از راه ترانسفوزیون خون - 1

انتقال لوکوسیت ها نقش  ،خوناز طریق در انتقال . ال خون به گیرنده منتقل شودمی تواند از طریق انتق

  .مهمتري دارد

  .و کشاورزان اتفاق می افتد این نوع انتقال بیشتر در کارکنان کشتارگاهها :انتقال از راه خراش و زخم - 2

می تواند سبب انتقال پیوند عضو از دهنده آلوده به گیرنده غیر ایمن : انتقال از راه پیوند عضو - 3

  .)7(توکسوپالسما شود که معموالً به این طریق کیست هاي نسجی دخالت دارند 

روز در بزاق، اشک،  7تا  4تواند  یانگل م ینا :انتقال از طریق شیر خام، تخم مرغ، اشک و بزاق - 4

  .)1(به این طریق تاکی زوئیت ها در انتقال دخالت دارند . زنده بماند یرادرار و ش
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نقش انواعی از . بندپایان در انتقال مکانیکی انگل می توانند نقش داشته باشند :انتقال از راه بندپایان- 5

  ).8(مگس ها، سوسک ها و کنه هاي ایکسودیده در انتقال این انگل مشخص شده است 

  

  

 منابع عفونت انسان به توکسوپالسما گوندي اي
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  :در نقاط مختلف کره زمینتوکسوپالسما انتشار جغرافیایی و شیوع 

آلودگی به توکسوپالسما در حیوانات علف خوار، گوشت خوار و همه چیز خوار شامل تمام پستانداران و 

چرخه زندگی این تک یاخته معموال بین گربه و پستانداران کوچک . پرندگان در سرتاسر جهان انتشار دارد

اران خونگرم نیز با مصرف مواد آلوده به اووسیست و پرندگان انجام می گیرد ولی انسان و سایر مهره د

مطالعات سرواپیدمیولوژیک انسانی توکسوپالسما نشان .  رسیده انگل و یا کیست نسجی آن آلوده می گردند

درصد از مردم ممالک مختلف به عفونت هاي مزمن و بدون عالئم  75تا  25می دهد که در اکثر مناطق 

فراوانی آلودگی در کشورهاي مختلف و همینطور در مناطق مختلف یک . بالینی این انگل آلوده هستند

کشور بسته به شرایط جوي و جغرافیایی ، فرهنگ غذایی و نوع پخت و پز ، بهداشت عمومی و وفور گربه 

  ).2و1(باالترین میزان آلودگی در مناطق گرم و مرطوب مشاهده می شود . متغیر است

درصد افراد  20نجام شده است، داللت براین دارد که در اکثر مناطق ااخیر مطالعات گسترده اي که در دهه 

از جمعیت مورد مطالعه در کشور  درصد 5/40به طور مثال .ازنظر سرولوژي توکسوپالسما مثبت می باشند

خانمهاي حامله در پاریس علیه  از% 84همچنین  هلند ازنظر سرولوژي توکسوپالسما مثبت بودند

 .)9( بود %22در لندن  و %32درصد در شهر نیویورك  این د وشتنوندیی آنتی بادي داتوکسوپالسما گ

بطوریکه در  .عفونت توکسوپالسمایی در آمریکاي التین بخصوص در نواحی گرمسیري انتشار وسیعی دارد

بر اساس گزارشات  .)10(سال آنتی بادي توکسوپالسمایی قابل تشخیص می باشد  60جمعیت باالي 65%

زنان باردار مراجعه کننده براي مراقبت هاي پیش از زایمان در اتیوپی  263از % 4/68در دهه اخیر،  شرهمنت

داراي آنتی بادي ضد توکسوپالسما در سرم  یجریهدر جنوب ن یدانش آموزان ابتدائ 382از % 5/83 و )11(

  .)12( بودند
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  :انتشار جغرافیایی و شیوع توکسوپالسما در نقاط مختلف ایران

ایران بطور پراکنده بررسی هایی در مورد شیوع توکسوپالسما صورت گرفته و همگی حاکی از میزان  در

درصد  20مطالعات حداقل این بر اساس  .شیوع باال و متفاوت توکسوپالسموز در نقاط مختلف کشور است

یشترین آلودگی از استان افراد در اکثر مناطق کشور از نظر آنتی بادي ضد توکسوپالسما مثبت می باشند و ب

نمونه سرم افراد  اهدا کننده خون در جنوب غربی  500از % 8/28. هاي شمالی کشور گزارش شده است

نمونه در  260زنان با زایمان طبیعی در بین %  5/21زنان با سقط جنین و % 6/24، )13( )کرمان(ایران 

 ي نتی بادآبه ترتیب از نظر % 2/37و % 4/1، )15(زنان باردار در خوزستان  501از % 4/27، )14(اهواز 

IgMوIgG  براي آزمایشات  خانم مراجعه کننده 400از % 34 ،)16(زنان باردار در زنجان  500ر بین د

ضد توکسو  يباد ینتآنظر از ) 18(خانم باردار در ساري  612از % 71 ،)17(پیش از ازدواج در قزوین 

  .پالسما مثبت بودند

  توکسوپالسموزبالینی ئم عالبیماریزایی و

توکسوپالسما معموال به شکل کیست نسجی یا اواوسیست از راه دهان وارد بدن میزبان می  :بیماریزایی

اواوسیست به سلولهاي روده اي هجوم برده به شکل تاکی زوئیت  ارگانیسم هاي رها شده از کیست یا.شود

تاکی زوئیت ها آزادگشته، سلولهاي مجاور را  ده،سرانجام سلولهاي انگل دار متالشی ش .تکثیر می یابند

تاکی زوئیت هاي خارج سلولی وآنهایی که درون  لکوسیت ها قرار دارند از  .مورد تهاجم قرار می دهند

 ندوتلیال وآطریق جریان خون درسرتاسر بدن انتشار یافته و سلولهاي بافتهاي مختلف بویژه سیستم رتیکولو

بیشتر مبتالیان فاقد عالئم بالینی هستند و نسبت کمی از آنها  .جم قرار می دهندتها اعصاب مرکزي را مورد

بیماریزایی توکسوپالسما مربوط به مرحله حاد عفونت است یعنی مرحله اي که انگل به فرم . عالمت دارند

ت مراحل حاد آن می تواند در باف. تاکی زوئیت به سلول ها تهاجم برده و سبب تخریب سلولی می شود
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در مرحله مزمن که انگل فقط به صورت . هاي مختلف مانند مغز، غدد لنفاوي، کبد، قلب و چشم اتفاق افتد

هر چند به استناد نتایج مطالعات . کیست وجود دارد، هنوز به طور قطع بیماریزایی آن مشخص نشده است

یماري ها ي روان پریشی سال هاي اخیر، ممکن است توکسو پالسما در بروز برخی موارد ب اپیدمیولوژي

  ). 1(مثل اسکیزوفرنیا و یا صرع کریپتوژنیک نقش داشته باشد 

بیماري در  چشمی و چهار شکل اکتسابی، مادرزادي، انسان را می توان در توکسوپالسموز :بالینی عالئم

  .افراد دچار اختالل سیستم ایمنی توصیف کرد

ی نشان میدهد که توکسوپالسموز اکتسابی تقریبا در یافته هاي سرم شناس :توکسوپالسموز اکتسابی-الف

شایع ترین تظاهرات توکسوپالسموز اکتسابی در  .موارد در بالغین بدون عالمت است درصد 90تا 80

که معموالً خوش خیم و خود محدود  افرادي که داراي پاسخ هاي ایمنی طبیعی هستند لنف آدنوپاتی است

ست شبیه منونوکلئوزیس عفونی همراه با تب، سردرد، درد عضالت، تابلوي بیماري ممکن ا. شونده است

  .)1(التهاب غدد لنفاوي و خستگی مفرط باشد

در چهره بالینی توکسوپالسموز مادرزادي عواملی مانند ویروالنس سویه  :توکسوپالسموز مادرزادي -ب

 ،حاملگی که مادر آلوده شده استدوره اي از  و تعداد ارگانیسمی که از مادر به جنین منتقل می شود انگلی،

معموال در  مرگ بعد از تولد مرده زایی و چشم، ضایعات شدید دستگاه اعصاب مرکزي و .نقش دارند

دومین سه ماهه بارداري اتفاق افتاده  به توکسوپالسما در اولین یا نوزادانی دیده می شود که آلودگی آنها

تا  30و حدود  افتد یاتفاق م يدوران باردار یهفونت اولمتعاقب ع يتوکسوپالسموز مادرزاد ).2و1(است 

با توکسوپالسموز  ینجن ،شوند یم لودهتوکسوپالسما آ یهبه عفونت اول يباردار یکه در ط يافراد% 40

اکثر . رابطه عکس دارد يبا شدت توکسوپالسموز مادرزاد يانتقال مادرزاد یفراوان. خواهند داشت يمادرزاد

می در نوزادان  يمعموال بدون عالئم آشکار ياواخر باردارعفونت هاي است و  ياردارانتقال در اواخر ب
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بسیاري از نوزادانی که در اوایل تولد بدون عالمت . می شوددر نوزادان  ومیعالئم عمسبب  ینکها یاو  باشد

یی اثرات بینا. آشکاري هستند در سال هاي بعد با فعال شدن انگل، ضایعات چشمی بروز می دهند

در سه ماهه اول و دوم . توکسوپالسموز مادرزادي از کاهش دید و تاري دید تا کوري متفاوت است

 یجادا يماندگار یو چشم يتواند اثرات مغز یکه م ید استدر معرض توکسوپالسموز شد ینجن ي،باردار

 یکروسفالی،م یا یدروسفالیه يسه نشانه عمده توکسوپالسموز مادرزاد. کند و ندرتا ممکن باعث سقط شود

   . )2و1( معروف است یزن ینساب داست که به تریا غزيم یفیکاسیونو کلس کوریورتینیت

بیماري چشمی در بیشتر موارد بدنبال عفونتهاي مادرزادي در دومین یا  :توکسوپالسموز چشمی -ج

ات ممکن این ضایع.ضایعات بیشتر در قسمت خلفی چشم محدود می شود .سومین دهه عمر بروز می کند

  .فیبروز پیشرفته باشد توام با مشیمیه و دوطرفه با ازبین رفتن شبکیه و است یک طرفه،

توکسوپالسموز که در میزبانهاي طبیعی  :توکسوپالسموز در افرادي که اختالل سیستم ایمنی دارند -د

 ت حادممکن است بصورت یک عفون ،موارد بدون عالئم بالینی است در بیشتر یک عفونت معمولی و

 ،)بخصوص بیماري هوچکین(بیمارانیکه به جهت ابتال به نئوپالسم سیستم لنفاوي  .سیستمیک کشنده درآید

تحت درمان با داروهاي سرکوب کننده ایمنی قرار  رد پیوند اعضا بدخیمی هاي خونی یا براي جلوگیري از

 90در بیش از  .سموز حاد هستندبویژه مبتالیان به ایدز بیشتر در معرض ابتال به توکسوپال می گیرندو

در افراد با  .درصد بیماران ایدزي که به علت توکسوپالسموز از پاي در می ایند آنسفالیت دیده می شود

 یکننده زندگ یدتواند تهد یفرصت طلب مهم است که م یکتوکسوپالسموز  یمنیا یستماختالل عملکرد س

است راکتیویشن عفونت هاي نهفته توکسوپالسما اتفاق متعاقب اختالل یا نقص ایمنی ممکن  .افراد باشد

همراه در مغز  یعوس یکانون یعاتضا و باکند  یبروز م يموارد عمدتا توکسوپالسموز مغز یندر اافتد که 
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 یتنسفالآفرم منتشره که در  است یتنسفالآدز یمبتال به ا یمارانتظاهر توکسوپالسموز در ب یعترینشا .است

  . )2و1( شود یباعث مرگ افراد م یدارد و در مدت کوتاه يرونده ا یشپ یاربس یرس ییتوکسوپالسما

براي تشخیص آزمایشگاهی توکسوپالسموز بطور  :روشهاي تشخیص آزمایشگاهی توکسوپالسموز

 براي جستجو و مشاهده عامل بیماري و )بافت شناسی و جداسازي انگل(معمول از روشهاي پارازیتولوژي 

در . هت ردیابی و اندازه گیري پادتن هاي اختصاصی انگل استفاده می شودروشهاي سرولوژي ج

  .یار مهم استبستوکسوپالسموز عالئم کلینیکال اختصاصی نبوده و تشخیص آزمایشگاهی آن 

 توکسوپالسمارا می توان در نسوج و مایعات بیولوژیک یک میزبان پس از رنگ آمیزي با :تشخیص بافتی

ظاهر  .کرد انگل شناسی و یا با تکنیک هاي ایمونوفلئورسانس جستجو دریکی از روشهاي متداول 

پاتولوژیک غدد لنفاوي در آلودگی به توکسوپالسما تا حدي اختصاصی است ولی همواره متمایز کننده 

  .نیست

توکسوپالسما گوندي اي را میتوان از هریک از مایعات  :مایعات بدن از خون و جداسازي توکسوپالسما 

موش سفید (زیر جلدي به حیوان حساس آزمایشگاهی  ا نمونه هاي بافتی از طریق داخل صفاقی یابدنی ی

جداسازي انگل از مایعات بدنی نشان دهنده  .یا کشت سلولی جدا کرد و)کوچک آزمایشگاهی یا هامستر

 دست آمده اند جداکردن انگل از بافت هایی که بوسیله بیوپسی یا اتوپسی به اما با مرحله حاد عفونت است،

معایب  .عفونت است )مزمن حاد یا(شده مربوط به کدام مرحله  نمی توان مشخص نمود که انگل جدا

  ). 1(  روش جداسازي این است که زمانبر است و انجام آن در هر کجا امکان پذیر نیست

از ضروري کمتر  جز در موارد در تشخیص آزمایشگاهی توکسوپالسموز ، :آزمایشهاي سرولوژیک

روشهاي  .بلکه بطور معمول از آزمایشهاي سرمی استفاده می کنند ستفاده میکنند،اروشهاي پارازیتولوژي 

 :عبارتنداز ، رود توکسوپالسما بکار می IgMو  IgGمتداولی که براي ردیابی و اندازه گیري پاتن هاي 
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ی بادي غیرمستقیم فلوئورسنت آنت ،)Sabin-Feldman due test=DT( آزمایش رنگی سابین فلدمن

)IFA(، تست آنزیمی ایمونواسی )ELISA(، هماگلوتیناسیون غیرمستقیم)IHA(،  آگلوتیناسیون مستقیم

)DA( ،Modified Agglutination Test )  MAT ( ، IgG avidity Test  وWestern Blot 

  ).2و1(

نخستین آنتی    IgM.ودتولید می ش  IgM و IgG ،IgA  ، IgEعلیه  توکسوپالسما انواع آنتی بادي 

هفته از آلودگی قابل تشخیص است و بعد از  1بادي است که تولید می شود که معموال در عرض کمتر از 

  IgMبا یک تاخیر چند روزه از  IgG  .ماه قابل تشخیص نیست 4تا  3هفته به حداکثر مقدار و بعد از  2

یده و کاهش کند و تدریجی دارد و معموال سال ماه به حداکثر رس 3تا  2تولید می شود و بعد از حدود 

در تشخیص اولیه سرولوژیک توکسوپالسموز این دو آنتی . هاي طوالنی یا مادام العمر قابل تشخیص است

ضد توکسوپالسما به تنهایی عفونت نهفته یا   IgG اثبات. بادي به طور همزمان مورد سنجش قرار می گیرد

آنتی . ن هر دو آنتی بادي به احتمال قوي نشان دهنده عفونت اخیر استقبلی تلقی می شود ولی مثبت بود

یک مشکل اساسی آنتی . می توانند شاخص عفونت اخیر باشند  IgMهم مثل   IgA و  IgEبادي هاي 

به عنوان شاخص عفونت این است که در برخی از افراد دوام این آنتی بادي در بیماران   IgAو  IgMبادي

به همین جهت تفکیک عفونت اخیر از قبلی را . ر مرحله مزمن هم قابل تشخیص هستندطوالنی است و د

در این موارد براي تشخیص دقیق تر از تست هاي تائیدي استفاده می شود که . با مشکل مواجه می کند

اتصال آنتی بادي هاي  وتاساس تست اویدیتی ق. است  IgG avidityیکی از مهمترین تست هاي تائیدي

IgG  آنتی بادي هایی که در اوایل عفونت تولید می شوند اتصال . به آنتی ژن هاي توکسوپالسما می باشد

تا  3معموال بعد از   .آنها به آنتی ژن قوي نیست و به واسطه اوره آنتی بادي ها از آنتی ژن ها جدا می شوند

اوره قادر نیست اینها را از آنتی ژن ماه آنتی بادي هایی که تولید می شوند به قوت به آنتی ژن چسبیده و  5
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  و  Low avidity ،  high avidity است که به صورت Index avidity  شاخص این تست. جدا کند

borden line نتایج تست ) ماه 5تا  3کمتر از (در عفونت هاي اخیر  .گزارش می شودLow avidity  

مشکل این تست این است در برخی از افراد  .کشیده می شود High avidityاست و بعد از آن به سمت 

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

پنلی از  )    CDC )Centers for Disease Control and Prevantionامروزه در مراکز معتبر مثل 

براي رد   avidity IgG مهمترین کاربرد  .اده می شودتستهاي سرولوژي براي اشکال مختلف بالینی استف

به عبارتی زنان بارداري که سه ماهه اول بارداري . عفونت دوره بارداري در سه ماهه اول بارداري است

است داللت بر این دارد که عفونت آنها مربوط به پیش  High avidity آزمایش شده و نتیجه آزمایش آنها 

  . )1( ي هم براي جنین وجود ندارداز بارداري است و خطر

 

Kinetics of the antibody (Ab) response. 
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براي تشخیص از این روش  ):PCR )Polymerase Chain Reactionروش مولکولی یا 

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

در نمونه هاي بافتی دلیل قطعی بر  PCRتوکسوپالسماست ولی نتایج مثبت  نشان دهنده عفونت اخیر

عفونت هاي مادرزادي و  مربوط بهدر تشخیص توکسوپالسموز  PCRبیشترین کاربرد . عفونت اخیر نیست

مورد آزمایش قرار می   PCRبراي این منظور مایع آمنیون به روش  . تشخیص آلودگی در جنین است

  . )1(انقالبی در تشخیص توکسوپالسموز مادرزادي ایجاد کرده است    PCRه گفته شده ک. گیرد

در مغز این روش، روش مناسبی براي تشخیص توکسوپالسموز در نمونه بیوپسی  :روش ایمونوپراکسیداز

  .)1(بیماران با آنسفالیت است که با این روش تاکی زوئیت ها قابل تشخیص می باشند 

براي کنترل توکسوپالسموز پیشرفتهایی در زمینه تهیه واکسن انجام  :سموزتوکسوپال پیشگیري کنترل و

افرادي که سیستم  .واکسنی که قدرت کنترل بیماري را داشته باشد در دست نیست اما هنوز گرفته است،

 ولی پیشگیري براي زنان حامله سرم منفی و نیازي به پیشگیري بهداشتی ندارند، ایمنی آنها اختالل ندارد،

بین بردن  براي از .پیوندي  از اهمیت زیادي برخوردار است گیرندگان عضو بیماران دچار نقص ایمنی و

درجه سانتی گراد حرارت  60کیست هاي نسجی انگل باید تمام قسمتهاي گوشت قبل از مصرف حد اقل 

زنان حامله سرم  افراد دچار نقص ایمنی و .منجمد گردد درجه سانتی گراد 20در منهاي  یا و دیده باشد

آنجاییکه  از سبزي را میوه و .منفی باید از خوردن فراورده هاي گوشتی خام یا کم پخته خودداري کنند

کنترل گربه  .دقت بشویند با ممکن است به اواوسیست انگل آلوده باشند بایستی قبل از مصرف به خوبی و

ممانعت از خروج گربه هاي  ذاي پخته،تغذیه گربه هاي خانگی با غ نترل سوسک وحشرات،ک ،هاي ولگرد

 تخلیه ظروف مدفوع گربه هاي خانگی بطور روزانه و، جوندگان شکار پرندگان و خانگی از منزل و
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شیوع آلودگی جلوگیري می   از درصد 7ید  یا تنتور درصد 10 آمونیاك یا شستشوي آن با آب جوش و

  ).2(کند 

معموال  ارد توکسوپالسموز اکتسابی بدون عالئم بالینی هستنداز آنجاییکه بیشتر مو :درمان توکسوپالسموز

بطور  سالم از نظر ایمنی به لنف آدنوپاتی توکسوپالسمایی دچار می شوند اکثر افراد .درمان هم نمی شوند

  :داروهایی که در درمان توکسوپالسموز بکار میروند بشرح زیر است .معمول نیازي به درمان خاصی ندارند

همراه با سولفادیازین پریمتامین  :یا داراپریم )Pyrimethamin(امین پریمت -الف

)Sulphadiazine( که به طور سینرژیسیم اثر می نمایند از داروهاي انتخابی در درمان توکسوپالسموز می

 دو دارو در هر. سنتز اسید فولیک می شوند مانع  این دارو ها باز دارنده متابولیسم فوالت هستند و. باشند

نیمه عمر  نیمه عمر پالسمایی پریمتامین چهار روز و. شوند نخاعی می –غلظتهایی موثر وارد مایع مغزي 

هفته اول حاملگی  20در  پریمتامین تراتورژنیک است و .پالسمایی سولفادیازین ده تا دوازده ساعت است

براي  .تجویز می شود )Spiramycin(طی این مدت براي زنان باردار اسپیرامایسین . منع مصرف دارد

استفاده از مایعات فراوان برون  باید در موقع مصرف آن با اجتناب از کریستالیزاسیون سولفادیازین در کلیه،

از این رو شمارش  .پریمتامین ممکن است باعث دپرسیون مغزاستخوان شود .دهی ادرار را افزایش داد

در  .الزم است انجام گیرد )به ویژه در بچه ها(سایی آن بار در هفته براي شنا دو یک یا پالکت ها گلبولها و

باید در برنامه دارویی بیمار اسید فولیک هم  مواردي که نقصانی در عناصر سلولی خون مشاهده شود،

  ).19( گنجانده شود

از آنتی بیوتیکهاي اینها  :روکسی ترومایسین کالري ترومایسین و، آزیترومایسین اسپیرامایسین، -ب

مان راسپیرامایسین براي د .اي موثرند تا اندازه و مانع سنتز پروتئین بوسیله انگل می شوند ید هستندماکرول

نخاعی -این دارو وارد فضاي مغزي .توکسوپالسموز خانمهاي حامله در اوایل بارداري داروي انتخابی است
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الل سیستم ایمنی جلوگیري لذا از پیشرفت آنسفالیت هاي توکسوپالسمایی در بیماران دچار اخت نمی شود،

  ).1( نمی کند

به احتمال در مشیمیه تجمع  یک آنتی بیوتیک ضد باکتري است و ):Clindamaycin(کلیندامایسین -ج

 سه ساعت است و تا نیمه عمر پالسمایی آن دو .پیدا می کند در درمان توکسوپالسموز چشمی موثر است

  ).1(نخاعی منتشر میشود -ن بجز مایع مغزيمایعات بد و بیشتر بافت ها به طور گسترده در

  مرورري بر مکانیسم عمل داروهاي توکسوپالسما

از طریق مهار آنزیم دي هیدروفوالت ردوکتاز سبب تداخل در سنتز تترا هیدروفولیک  نیمتامیپرداروي 

ع در بسیاري از انواRNA  و DNAبراي سنتز دیاس کیدروفولیتترا ه .اسید از فولیک اسید می شود

این دارو یک آنتاگونیست اسید فولیک بوده که به  .موجودات زنده از جمله تک یاخته ها ضروري است

 نخاعی  نفوذ کرده و -دارو به مایع مغزي .آسانی از لوله گوارش جذب می شود و محلول در چربی است

 يد میمهار کننده آنز یزن نیازیسولفاد. در بافت مغزي تمرکز می یابد که در درمان آنسفالیت اهمییت دارد 

 این دارو. آمینوبنزوئیک اسید نقش دارد- در سنتز اسید فولیک از پارا میآنزاین است که  رواتیدروپتیه

 .همانند سایر سولفانامیدها، تشکیل اسیدهاي نوکلئیک ضروري بوسیله ي تک یاخته را مهار می کند

هشت برابر معمول  اثر تقویت کننده تا ،رود اربک )نیازیسولفاد( وقتی همراه یک سولفونامید نیمتامیپر

یک عامل ضد  نیمتامیپرکه  از آنجا .دارو در تمام موارد توصیه می شود لذا تجویز توام دو خواهد داشت و

اسید فولیک است می تواند سبب کاهش شدید گلبول ها سفید و پالکت ها گردد و بایستی  بیمار تحت 

دارو همزمان  و قرار گیرد مورد آزمایش  قرمز گلبول ها ي سفید و الکت ها،در هفته یکبار از نظر پ، درمان

پیریمتامین باعث پوکی استخوان و اختالل در خون سازي می شود و در ضمن  .با اسید فولیک استفاده شود

 کلیندامایسین .به علت ایجاد اثرات تراتوژنیک، تجویز این دارو در نیمه اول بارداري منع استعمال دارد
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تري . به ریبوزوم هاي تک یاخته متصل شده و سنتز پروتئین را مهار می کند و باکتریواستاتیک است

 برگشت قابل صورت به آنرا یاخته تک ردوکتاز فوالت هیدرو دي آنزیم به اتصال با   و پیریمتامین متوپریم

اتوواکون اثر مهاري در زنجیره  و مهار می کند در تک یاختهرا    آزیترومایسین سنتز پروتئین .می کند مهار 

محدودیت اصلی داروهاي سنتتیک ضد توکسوپالسما عوارض جانبی . انتقال الکترون در میتوکندري دارد

به طوري که، ترکیب پیریمتامین و سولفونامید به ویژه در مبتالیان به اختالالت شدید سیستم ایمنی . آنهاست

عالئم مسمومیت شدید دارویی  بروز می کند که منجر ) بیماران ایدزي ٪50یبا در تقر(مانند بیماران ایدزي 

سولفادیازین سبب بروز کریستالوري، هماچوري و واکنشهاي ازدیاد حساسیت در . به قطع درمان می شود

ران آزیترومایسین از ماکرولیدهاي مشتق از اریترومایسین است که براي زنان باردار و بیما. افراد می شود

اتوواکون به دلیل داشتن عوارض جانبی مانند . جوان توکسیک است و نباید به مدت طوالنی استفاده شود

سردرد، بثورات جلدي، باال رفتن سطح انزیمهاي کبدي و محدودیت استفاده در زنان باردار به دلیل اثرات 

ن با داشتن اثرات جانبی از قبیل کلیندامایسی. مضر دارو روي جنین، به مدت طوالنی قابل استفاده نیستند

کاهش پالکت هاي خونی محدودیت مصرف دارد  ائوزینوفیلی، نوتروپنی، بثورات جلدي، تهوع، اسهال،

)19،20(.   

 اهمیت گیاهان داروییمروري بر 

در طب سنتی ایران و دیگر کشورها از دیرباز از انواع گیاهان دارویی براي درمان انواع بیماري ها استفاده 

در . معموالً گیاهان دارویی داراي مجموعه اي از اثرات بر روي انواعی از بیماري ها می باشند. شده است

به طوري که از ریشه، برگ و سر شاخه  .زیر به اثرات انواع گیاهان دارویی در طب سنتی اشاره می شود

اشعه درمانی، آرتریت  هاي هوایی گیاه سرخارگل در درمان عفونت هاي قارچی، عوارض جانبی ناشی از

التهاب بافتهاي  تبخال، آبسه، درمان زخم هاي چرکی، مسمومیت هاي غذایی، روماتوئید،  مسمومیت خونی،
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عفونت هاي  پیوندي، زخم، سردرد اختالالت متابولیکی و همچنین در درمان حمایتی سرماخوردگی ،

از ریزوم و ریشه ي خشک شده  .شود دستگاه تنفسی و ادراري به علت تحریک پاسخ ایمنی استفاده می

لرژیک، آ گیاه شیرین بیان در درمان گلو درد، سرفه، زخم هاي معده و اثنی عشر، سوئ هاضمه، واکنش هاي

از گل هاي ماده  .روماتیسم، آرتریت، صرع، بی اشتهایی، آپاندیسیت، کزاز، دیفتري استفاده می شود

مپ هاي شکمی، کم ابخصوص اشکال در بخواب رفتن، کرمخروطی شکل گیاه رازك در درمان  بی خوابی 

ضد کرم، ضد تب ، ضد نفخ، کمک  مسکن، ادم، میگرن، لکوره، خونی، عفونت باکتریایی، درماتیت، اسهال،

از برگ ها و میوه گیاه زیتون در درمان عفونت هاي گوناگون باکتریایی،  .به هضم غذا استفاده می شود

ب بر، قابض، ضدعفونی کننده پوست، مفید در درمان ماالریا، کاهنده فشار ویروسی و قارچی و همچنین ت

 و کشی میکروب خاصیت درخت گردو  برگ عصاره. خون، مفید در درمان دیابت نوع دوم می باشد

روغن دانه هاي کرچک  از .پوستی بکار میرود بیماریهاي و سرماخوردگی سردرد،درمان  در ،کشی باکتري

رمان مسمومیت هاي غذایی، ضد کرم، بر طرف کننده سوزش چشمی، درمان زگیل، د به عنوان مسهل،

از میوه رسیده و خشک شده نخل اره اي به عنوان  .درمان راش، جوش، کفگیرگ، آبسه استفاده می شود

مدر، درمان التهاب حنجره، بی اشتهایی ، آلرژي، درمان سیاه زخم، سل، التهاب مثانه، گلودرد و ضدعفونی 

ضد ، باد شکن، داراي خواص خلط آور یانهدانه و اسانس راز. ده مجاري ادراري استفاده می شودکنن

  .)22( ضد التهاب و مدر میباشد، میکروب

گرایش به پژوهش بر روي گیاهان دارویی در ایران به طور قابل توجهی در دو سه دهه اخیر افزایش یافته 

هم و  ییدارو اهانیو پرورش انواع گ ریتکثکشور براي مناسب  یمیاقل طیشرااین گرایش هم به . است

تالش هایی هم که در این زمینه در سال هاي اخیر در . مربوط می شود ی در ایرانطب سنت یخیتار نهیشیپ

کشور انجام شده است به تولید فراورده هاي دارویی منتهی شده است که امروزه فرم تجاري آنها قابل 
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داروهاي گیاهی عمدتاً براي بیماري هایی استفاده می شود که . ور می باشدعرضه در داروخانه هاي کش

  .استفاده از داروهاي سنتتیک با محدودیت هایی روبروست

  :انواع گیاهان دارویی مورد استفاده براي درمان بیماریها در طب سنتی مروري بر

است، توجه به اهمیت گیاهان  با توجه به اینکه مصرف داروهاي صناعی با عوارض جانبی مختلفی همراه

گیاهان دارویی داراي ساختمان پیچیده اي مشتمل . دارویی در درمان بیماریها پیوسته تاکید و تائید می گردد

بر سلولها و موادي از قبیل نشاسته، قند، پروتئین، آنزیم و چربی بوده و خاصیت درمانی آنها بر روي انسان 

معموالً گیاهان دارویی داراي مجموعه اي از اثرات بر  ).22(یاهی است به دلیل مواد فعال ساخته شده ي گ

به  .در زیر به اثرات انواع گیاهان دارویی در طب سنتی اشاره می شود. روي انواعی از بیماري ها می باشند

طوري که از ریشه، برگ و سر شاخه هاي هوایی گیاه سرخارگل در درمان عفونت هاي قارچی، عوارض 

درمان زخم  مسمومیت هاي غذایی، اشی از اشعه درمانی، آرتریت روماتوئید،  مسمومیت خونی،جانبی ن

التهاب بافتهاي پیوندي، زخم، سردرد اختالالت متابولیکی و همچنین در درمان  تبخال، آبسه، هاي چرکی،

اده می عفونت هاي دستگاه تنفسی و ادراري به علت تحریک پاسخ ایمنی استف حمایتی سرماخوردگی ،

 .شود

 .شود می استفاده داروئی مصارف براي کوهی چاي تازه گلهاي نیز و خشک یا تازه گلدار شاخه هاي سر از

 مسکن سپتیک، آنتی گیاه یک عنوان به را کوهی چاي اسهال ضد و کرم ضد التهاب، ضد اثر داراي این گیاه

 توسط اسهال ضد کرم، التهاب، ضد ضد عنوان به کوهی چاي گزارش نمودند گیاه زخمها درمان به کمک و

 و داشته کاربرد قارچ ضد و ضد التهاب عنوان به مورد گیاه). 23( گرفت می قرار استفاده مورد بومی افراد

 همچنین. میگیرد قرار استفاده مورد و اسهال اوتیت سینوزیت، برونشیت، هاي بیماري درمان در همچنین

 کننده ضدعفونی عنوان به کاکوتی گیاه). 24( است و باکتري ویروس ضد کننده، ضدعفونی خواص داراي



 In vitroو اسپند در  درخت سمایی عصاره هاي گیاهی کاکوتی،زنجبیل، برگ گردو،آزادبررسی اثر ضد توکسوپال


 

). 25( شود می استفاده دار تب و بیماریهاي رحمی هاي عفونت  دیسانتري، درمان همچنین و

 موثر کش حشره آسکاریس، ضد کرم، دافع باکتري، کشنده گندزدا، عنوان اسطوخودوس گیاهی است که به

   .)26( است داشته کاربرد مارها و حشرات نیش التیام ، جرب وختگیها،س عفونی، درمان زخمهاي در و بوده

با توجه به گرایش روزافزون علماي پزشکی به استفاده از گیاهان در درمان بیماري ها، انجام تحقیقات جامع 

همچنین ضروري است تا فراورده هاي گیاهی از حالت سنتی به . تري در داخل کشور  ضروري می نماید

بدیهی است گیاهان می توانند در بسیاري از . ابل پسند و مطمئن در دسترس عموم قرارگیرندصورت ق

  .موارد جایگزین مناسبی براي داروهاي  شیمیایی باشند

آنها خواص درمانی وترکیبات تشکیل دهنده مطالعه،  مروري بر گیاهان مورد 

 ، برگ گردو زنجبیل، ،کاکوتیگیاهان مل شادر این مطالعه، اثرات ضد توکسوپالسمایی عصاره هاي گیاهی، 

و کشت سلول مورد ارزیابی  in vitroبر تاکی زوئیت هاي توکسوپالسما در محیط  اسپندو درخت  آزاد

  .قرار گرفت

 زیر رده   ،Lamialesراسته   ، Lamiaceaeمتعلق به تیره Ziziphora tenuioreنام علمی  با :کاکوتی

Asteridae سانتی 15 تا 5 ارتفاع کوتاه به ساقه با ساله یک علفی، گیاهیست .است  ننعناییا  خانواده و 

 یا کمرنگ بنفش رنگ  به کوچک ي گلها. باشد می کوتاه هاي گره میان با تیز نوك باریک، آن برگهاي متر،

  ، Z.capitata,Z.clinopodioidesگونه  4 داراي کاکوتی جنس. )27( دارد ارغوانی به مایل بنفش

Z.persica و  Z.tenuiorجمله از موادي حاوي شیمیایی آن ترکیبات و میباشد 

 ،%)46/4(menthoneمنتون ،%)31/5(انتول-2-منتا ،%)thymol3/4تیمول( ،%)pulegone)87پولگون

 neomenthoneنئومنتون و %)10/5(کارواکرول ،)12/19%(پیپریتنون، %)8/7تاlimonene)51/0لیمونن

باکتري هاي مولد فساد مواد غذایی از ي اثرات ضد باکتري بسیار خوبی علیه داراکاکوتی  .است %)78/4(
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 سرئوس، باسیلوس سوبتیلیس،باسیلوس  سالمونال، آئروژنز، اشرشیاکلی، کلبسیال، انتروباکتر جمله

ایران،  کاکوتی، در گیاه افیایی جغر پراکنش .)28( می باشد دیگر باکتري چند و اورئوس استافیلوکوك

این گیاه به طور بومی در  .)29(است سیبري و قفقاز ماوراي پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، روسیه، ترکیه،

 .)30(جنوب و شمال شرق ایران  تولید می شود، شمال غرب ،مرکز،  کشور ما عمدتاً در مناطق شمال

 خاصیت داراي گونپول .است پولگون کاکوتی، ازجمله نعناعیان خانواده ازگیاهان تعدادي در اصلی عنصر

 مؤثر آلبیکانس کاندیدا و مختلف سالمونال هاي سوش روي اینکه ویژه به است، قارچی ضد و باکتري ضد

سلولی  غشاي به که هستند قادر ترپنها .است مونوترپنها جزء که میباشد کتون یک پولگون ).31(باشد می

 و پروتئینها دناتوراسیون به منجر امر این که کنندنفوذ  باکتریها سلولی دیواره لیپید ساختار در و بزنند صدمه

  ).32(میشود سلول نهایت مرگ در و سیتوپالسم تراوش و سلولی ساختار هم پاشیدن از

 

  R)-5-Methyl-2-(1-methylethylidine)cyclohexanoneپولگون

 به کاکوتی گیاه .شود استفاده می درمانی مصارف جهت آن ساقه و گل برگ، از :اثرات درمانی کاکوتی

 می استفاده دار تب و بیماریهاي رحمی هاي عفونت درمان دیسانتري، همچنین و کننده ضدعفونی عنوان

تی براي درمان برخی بیماریهاي باکتریایی در طب سن .است معده مقوي و بادشکن آور، خلط همچنین. شود

  ).26(انگلی استفاده می شود قارچی و ,

گیاه علفی  Zingiberaceaeخانواده  از تیره زنجبیلیان وzingiber officinale نام علمی  با :زنجبیل

اکسیدانی این گیاه به دلیل داشتن فالونوئیدها داراي خواص آنتی .گونه است  70ساله با حدود  ایستاده چند
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اثرات ضدالتهابی عصاره ). 33(وسیتو توکسیسیتی و آنتی باکتریال بخصوص در عصاره متانولی می باشد

اتانولی زنجبیل در بیماري هاي التهابی حاد ومزمن از جمله آرتریت روماتوئید ودردهاي استخوانی به اثبات 

مکزیک یافت  و هند است ودرمناطقی همچون چین، آسیاي جنوب شرقیاین گیاه بومی ). 34(رسیده است

شود داراي خواص ضد قارچی، ضد باکتري و تسکین  کشت می مناطق استواییامروزه در بیشتر . می شود

به عنوان گیاهی دارویی از زمان هاي دور ) زنجفیل(زنجبیل  ).35(دارد دستگاه گوارشبخش بر روي 

چنانکه در عطاري هاي قرون وسطی جایگاه خاصی داشته و در درمان نفخ و تهوع . کاربرد داشته است

کاربرد گسترده . یاد کرده اند طبیعی طاليکارشناسان طب هندي از آن به عنوان . مورد استفاده بوده است

این گیاه نه تنها به خواص ضدقارچ و ضدباکتري آن وابسته است بلکه از اثر تسکین بخشی که بر دستگاه 

بخش اصلی مورد استفاده زنجبیل، ساقه زیرزمینی آن است که ریزوم نامیده  .گوارش دارد، ناشی می شود

ر عمودي از ریزوم خارج می شوند، حامل برگ هاي پهن و گل ساقه هاي هوایی گیاه که به طو. می شود

درصد زنجبیل را انواع قندها تشیکل می دهد و مقدار اسیدهاي  70تا  50حدود . هاي زرد رنگ گیاه اند

  ).36(میرسد درصد 18 تا 3 به   دارند وجود آن در ترکیب یا آزاد شکل به که   چرب

  .اي چرب موجود در زنجبیل را نشان می دهدشکل زیر، ساختار و فرمول شیمیایی اسیده
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درصد اسانس روغنی فرّار وجود دارد که ترکیب هایی مانند  3تا  1در بخش هاي زیرزمینی زنجبیل، 

بوي تند و اثرهاي اصلی زنجبیل . کامفن، فالندرن، زیجی برن، سینئول، سیترال و بورنئول را دربرمی گیرد

  zingronشوگائول و   shogaolجینجرول ،  gingerolهمچون ناشی از وجود اولئورزین هایی

مزه تند و سوزش آور این گیاه نیز از  .درصد گیاه را تشیکل می دهند 5/7تا 4زینگرون است که حدود 

، Aآمینواسیدها، پروتئین، مواد معدنی و ویتامین هایی همچون ویتامین  .شوگائول و جینجرول نتیجه میشود

منیزیم و منگنز موجود در زنجبیل به تنظیم قندخون در افراد مبتال . ود در گیاه زنجبیل انداز دیگر مواد موج

 ).36( ، کمک میکنند2به بیماري دیابت نوع 

و  فشارخون کاهش ،تخمدان سرطان و پروستات ،روده پیشگیري از سرطان :زنجبیل اثرهاي درمانی

نجبیل می تواند در کاهش فشارخون به تازگی مشخص شده است که ز .میگرنی تسکین دردهاي

 .در حالیکه فشارخون باال می تواند به بیماري هاي قلبی، نارسایی کلیه و سکته بینجامد. سودمند باشد

مواد موجود در زنجبیل با جلوگیري از تشکیل رسوب کلسیم در درمان و پیشگیري از بیماري هاي کلیه 

ل سکته هاي قلبی و مغزي را کاهش می دهد و از مؤثر واقع می شود، با تحریک گردش خون احتما

مواد معدنی مانند پتاسیم و   ،B6زنجبیل منبعی از ویتامین ها از جمله ویتامین . فشارخون میکاهد

به نظر می رسد وجود این مواد . منیزیم است که در برابر بیماري هاي قلبی از انسان حمایت میکند

کاهش فشارخون را در پی دارد و از لخته شدن خون است که با جلوگیري از گرفتگی رگ ها 

  ).36( جلوگیري میکند

داراي  و درختی است زیبا  Juglandaceaeاز خانواده  Juglans regiaنام علمی  با :برگ گردو

 .گونه دارد وداراي میوه ي خوراکی می باشد 21. می باشد بزرگ، برگهاي مرکب از برگچه هاي فرد و

روي باکتري هاي گرم مثبت مثل باسیلوس  باکتریایی عصاره برگ گردو بر ضدمیکروبی و اثرات ضد
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همچنین باکتري هاي گرم منفی مثل اشریشیا  استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس، سرئوس،

 گروه دو داراي گردوبرگ . )38،26( و کلبسیال پنومونیا ثابت شده است پسودوموناس آئروژینوزا کلی،

عصاره برگ گردو  .باشد می اسید کوماروئیلکوینیک و اسید کافئوئیلوینیک فنلی هاي ترکیب عمده

 گاالکتوزید-3کورستین  ،)Oleuropein(اولئوروپین ترکیبات مختلف ازجمله تانن،  داراي

)Quercetin 3-galactoside( آرابینوزید -3، کورستین)Quercetin 3-arabinoside  ، فالون

 اثرات ضد که ساختمان فنولی داشته و فالونول ها). 39( کوماریک است اسید فالونوییدهاو ها،

دیواره سلولی  تشکیل کمپلکس با یا میکروبی آنها احتماال ناشی از ترکیب پروتئین هاي خارج سلولی و

کاتشین یکی از فالونوئیدهاي برگ ). 40،38( اختالل در غشاي سلول میکروارگانیسم هاست ایجاد ویا

میکروبی چاي سبز نیز به همین ماده نسبت  در چاي سبز نیز موجود بوده و خاصیت ضد است که گردو

  ).38 (داده می شود

 استفاده مزمن هاي بیماري درمان براي سنتی طب در گسترده طور به گردو برگ :اثرات درمانی برگ گردو

از پوست  . است نیاکسیدا آنتی و خون کنندگی تصفیه  سرطانی، ضد خاصیت داراي همچنین .گردد می

همچنین  ورم مفاصل و درمان درد و به عنوان ماده اي قابض،  همچنین پوست سبز گردو و درخت گردو

  ).26(بیماري سل استفاده می شود التیام زخمها و شستشو و

که در طب سنتی از  خواص آنتی  Meliaceaeاز خانواده Melia azedarach بانام علمی :آزاد درخت

 پاکستان و ،هند( جنوب شرقی آسیا در و د سرطانی آن در درمان بیماریها استفاده می شودباکتریال و ض

 دیابت، شاخه هاي جوان این درخت براي درمان ماالریا، میوه و دانه، گل، از برگ، ).41(یافت میشود )ایران

 تا 10به ارتفاع  درخت درختی است زیبا آزاد).42(بیماري هاي پوستی استفاده می کنند سرفه هاي مزمن و

 .دندانه دار است برگچه نوك تیز و 7 یا 5مرکب از  سانتی متر و 30تا  20مترکه برگهاي آن به طول 15
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سانتی متر  20به طول  مجتمع به صورت خوشه مرکب، به رنگ آبی مایل به بنفش و گلهایی معطر

وش کروماتوگرافی شناخته شده درخت که بار برگ آزاد عصاره ترکیبات موجود در .)43( دارد )حداکثر(

 -p هیدروکسی بنزوئیک اسید :اشاره می کنیم  از آنها تا که بطور مثال به چند ماده می باشد 48شامل 

hyroxybenzoic) acid (اسید کوماریک ، (p- coumaric acid)   ،فالونوئیدها ( flanovoid) ،

 Diterpene,alkane) اي گیاهیفیتواستروله ،اسیدکوماریک، )phenolic acid( فنلیک اسید

hydrocarbon phytosterols) ، ویتامینE ،( Tri-trepen vitamin-E)  اسید  و

  ).alkanoic acid) (42(آلکانوئیک

کرم استفاده  ضد ضداسکوربوت و تب بر، قابض، نیرودهنده، به عنوان مقوي، از پوست آن، :خواص درمانی

یا آنکه  و اولسرها گذاشته می شود روي زخم ها و ابر ظور مداوبرگ آن بمن در استعمال خارجی،.می شود

در طب سنتی به  .)43(اثر می دهند در روماتیسم جهت تسکین درد، به محل دردناك عضو له شده آن را

سرطانی این گیاه اشاراتی شده  ضد ویروسی و ضد درد، ضد ماالریا، ضد میکروبی، ضد کرم، اثرات ضد

ایستگاه  :مازندران تهران، الهیجان، :گیالن ین درخت درایران نواحی شمالی ایران،محل رویش ا ). 44(است

چابهار می  این درخت از خارج وارد ایران شده ودر بندر عباس و.مکران است بندرعباس و نور، تیرتاش،

  .)45(چریشک می باشد سریش و چریش، نام محلی آن در نواحی مذکور، روید

 در محلی است که از گیاهان Zygophyllaceaeخانواده  )Peganum harmala( نام علمی با :اسپند 

در . روید اي شمال آفریقا، ترکیه، سوریه می این گیاه در مناطق مدیترانه دارد وجود کوهستانی مناطق اکثر

ر، ازنا، ایران نیز در حاشیه کویر راه تهران قم، اصفهان، تهران، قزوین، رستم آباد، رودبار، اطراف کرج، بوشه

و  این گیاه معموال در اراضی بایر می روید. شود جاده تفرش و بعضی نواحی دیگر به طور خودرو دیده می
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پگانوم هارماال درواقع همان حرمل در . می گردد استفاده کشور از مناطقی در دارویی و خوراکی بصورت

  ). 46( کتب طب سنتی ایران است

به  .استوضدسرطانی ي خواص ضد میکروبی و اثرهاي ضد قارچی حرمل یا اسپند دارا :خواص درمانی 

درمان  عصاره این گیاه در از ).47( براي پروتوزوئرها سمی است عالوه داراي خاصیت ضد کرمی بوده و

 ).48(التهابات طبیعی پوست استفاده می شود  پیتریازیس و ایمپتیگو، لیشمانیازیس، :بیماریهاي پوستی مثل

عفونی هوا ، دور کننده حشرات،  شود و دود غلیظ آن براي ضد در خانه سوزانده میدانه این گیاه 

دانه اسفند  .گیرد مورد استفاده قرار می... زخم و خوشبوکننده فضا و به باور برخی حتی خنثی کردن چشم

. استHarmalon هارمالون ، Harmalin هارمالین ، Harminهارمین: داراي الکولوئیدهائی نظیر

ضد انگل و  اي سمی است الین از نظر درمانی داراي اثر نیرو دهنده سیستم مرکزي اعصاب و مادههارم

  .برد شود، انواع کرم نواري روده را از بین می خواب آور است، به عنوان تب بر و براي درد معده تجویز می
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  :آن ردکارب و تست اساس ،MTT آزمایش بر مروري

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

 در. شود می استفاده دارویی حساسیت و دارو سیتوتوکسیسیته اثر سلولی، رشد تعیین جهت MTT تست از
 استفاده مختلف هاي محیط در سلول رشد مقدار مقایسه و تعیین  جهت صرفا روش این از مواقع بعضی

 کریستال به تیازول 2-  متیل دي– 5,4-3 علمی نام با MTT ماده تبدیل تست این اساس. شود می
 در. است زنده هاي سلول در میتوکندري فعالیت از حاکی ماده این شده تولید مقدار که .است فورمازان

 آنزیم فعالیت بر روش این. دارد زنده هاي سلول تعداد با مستقیمی نسبت ماده این تبدیل مقدار نتیجه
 غشاي از عبور به قادر MTT که است استوار زنده هاي سلول میتوکندري در دهیدروژناز سوکسینات

 به را آن و شکند می را آن تترازولیوم حلقۀ سالم، سلولهاي به  MTT ورود از پس.  میباشد سلولها
 حالی در. باشد می بنفش به دزر از رنگ تغییر آن حاصل. کند می تبدیل فورمازان نامحلول هاي کریستال

 این (Optical Density=OD) نوري جذب. گیرد نمی صورت واکنش این مرده سلولهاي در که
 میکروپلیت دستگاه  از استفاده با  dimethylsulfoxide( DMSO( در کردن حل از بعد ها کریستال

 پلیت در و تنی برون محیط در ريگی اندازه نوع این. شود می قرائت کنترل هاي گروه با مقایسه در ریدر
 فورمازان هاي کریستال توان می آزمایش این در. باشد می انجام قابل سلولی کشت چاهکی 96 سلولی هاي

 طول دو در کالریمتر دستگاههاي از استفاده با را آن نوري جذب مقدار و نمود حل مختلف هاي حالل با را
 معرض در هاي سلول به مربوط OD مقدار. کرد گیري اندازه کمی صورت به نانومتر 630 و 570موج
 محیط در ها سلول بودن زنده نسبت ي نشانه دارو با نشده مواجهه هاي سلول در آن مقدار به نسبت دارو

 به نسبت سلول بودن زنده مقادیر ارزیابی و ها چاهک در دارو غلظت از سریالی تهیه. است دارو حاوي
 Effective) نام به استانداردي آوردن بدست در نمودار روي بر مقادیر نای کردن پیاده و کنترل گروه

Concentration) EC5O هاي ارگانیسم از نیمی رشد از جلوگیري باعث که ماده از غلظتی یعنی 
 نام به دیگري استاندارد از تقسیم و رشد قابل غیر هاي سلول مورد در. شود می استفاده گردد، می مربوطه

LD50) Lethal dose ( گردد می مربوطه هاي ارگانیسم از نیمی از مرگ باعث که ماده از غلظتی یعنی 
 .شود می استفاده

 

 



 In vitroو اسپند در  درخت سمایی عصاره هاي گیاهی کاکوتی،زنجبیل، برگ گردو،آزادبررسی اثر ضد توکسوپال


 

  

  بیان مسئله

  مرور متون

  فرضیات اهداف و



 In vitroو اسپند در  درخت سمایی عصاره هاي گیاهی کاکوتی،زنجبیل، برگ گردو،آزادبررسی اثر ضد توکسوپال


 

که هنوز ناشناخته هاي زیادي  است توکسوپالسما انگل پیچیده اي است و از محدود انگل هایی :بیان مسئله

. لی است که بیشترین تحقیقات انگل شناسی را به خود اختصاص داده استاین انگل جزء چند انگ. دارد

داروهاي فعلی ضد . یکی از مشکالت اصلی توکسوپالسموز، محدودیت هاي درمانی آن است

توکسوپالسما عالوه بر اینکه اثرات سوء جانبی دارند، قادر به از بین بردن انگل هاي داخل کیست ها و 

. است دیو سولفونام نیمتامیریپ کینرژیس بیتوکسوپالسموز ترک یدرمان انتخاب .ریشه کنی عفونت نیستند

است و با مهار  دیاس کیفول ستیآنتاگون نیمتامیریپ. ضد توکسوپالسماست يدارو نیموثرتر نیمتامیریپ

 يبرا نهایشود که ا یها م نیدیمیها و پر نیپور وسنتزیآنزیم دي هیدرو فوالت ردوکتاز سبب بلوکه شدن ب

با  یشباهت ساختمان لیسولفادیازین از سولفانامیدهاست و به دل.  هستند ازین یسلول ریو تکث DNA سنتز

   تبدیل  مسئول  سنتتاز انگل را که دروپترواتیه يد میآنز یبه طور رقابت) PABA( دیاس کینوبنزوئیآم -پارا

PABA  ها،  پورین  در ساخت  وقفه  منجر به  هایتن امر در  این. کنند ، مهار می است  هیدروفولیک اسید دي  به

 يویآلترنات يداروها زین نیسیترومایداپسون، آتوواکون و آز ن،یسیندامایکل. گردد می DNAو    تیمیدین

داپسون، احتماالً مشابه . شوند یاستفاده م نیمتامیبا پر بیدرمان توکسوپالسموز در ترک يهستند که برا

اتصال به ساب  قیاز طر نیسیندامایکل. شود یم دیاس کیدروفولیه يد نتزر سسبب مها دهایسولفانام ریسا

ها و با  نونیاتوواکون از دسته نفتوک.  )20،19( سنتز پروتئین را مهار می کند بوزومال،یر 50S تیونی

 نیهاست که ا اختهیتک  ubiquinone  یاست که آنالوك ساختمان یپروتوزوائ یآنت فیالط عیوس تیفعال

 نیسیرامایدرمان زنان باردار اسپ يبرا. انتقال الکترون است رهیدر زنج ریدرگ ییایتوکندریم نیروتئپ کی

  ). 49(هاست  تیزوئ یتاک يآن کاهش انتقال مادرزاد یشده است که اثر اصل هیتوص

 یاثر جانب نیتر عیشا. آنهاست یضد توکسوپالسما عوارض جانب کیسنتت يداروها یاصل تیمحدود

سردرد، راش و  ،یآن شامل، اختالالت گوارش یاثرات جانب ریسا. مغز استخوان است ونیساپرس ن،یمتامیریپ
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 یتیسیوکسو نفروت یپوست يراش ها ن،یازیسولفاد یاثرات جانب نیتر عیشا. بد دهان است ياحساس بو

. باشد یال مشامل راش، تهوع، استفراغ و اسه نیسیندامایکل یجانب يواکنش ها. است يستالوریاز کر یناش

.  دارو گزارش شده است نیا يبرا زین نازیفسفوک نیکراتن شیو افزا یوگرافیبا اختالالت الکتروم یوپاتیم

 يکبد يمهایباال رفتن سطح انز ،يدمانند سردرد، بثورات جل یداشتن عوارض جانب لیآتوواکون به دل

قابل استفاده  یبه مدت طوالن نیجن يو رواثرات مضر دار لیاستفاده دارد و در زنان باردار به دل تیمحدود

با توجه به محدودیت هاي داروهاي سنتتیک ضد توکسوپالسما محققین به دنبال دستیابی به ). 19( ستین

یکی از اهداف دارویی، . داروهایی هستند که عالوه بر اثربخشی بیشتر، اثرات جانبی کمتر داشته باشند

  .  داروهاي با منشاء گیاهی است

ان دارویی از گذشته هاي دور در تمدن هاي کهن مثل ایران، یونان، چین و هند  براي درمان انواع گیاه

داروهاي و مقبولیت  محدودیت هاي درمانی برخی داروهاي سنتتیک . بیماري مورد استفاده قرار می گیرند

توصیه طب سنتی،  چون کمتر بودن عوارض جانبی، پذیرش بهتر بیمار به علتی با منشا گیاهی به دالیل

 بدن سبب شده است تا ارزانتر بودن گیاهان داروئی و همچنین سازگاري بهتر با عملکرد فیزیولوژیک 

  .افزایش یابدگرایش به استفاده از گیاه درمانی و داروهاي با منشا گیاهی در سالهاي اخیر 

ورده هاي آنها براي درمان یا در کشور ما نیز گرایش روزافزونی به استفاده از گیاهان دارویی یا فرا 

نخست پیشینه تاریخی مثبت . پیشگیري بیماري ها مشاهده می شود که می تواند به دو دلیل عمده باشد

دوم آنکه پژوهش هاي سال هاي . طب سنتی در ایران است که براي بسیاري از مردم اطمینان بخش است

یی منتهی شده است که امروزه به صورت فراورده هاي اخیر در ایران به تولید فراورده هایی از گیاهان دارو

  . قابل پسند در داروخانه هاي کشور قابل دسترس هستندموثر و تجاري 
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و پتانسیل علمی تنوع اقلیمی به کشور ما قابلیت باالیی براي تحقیق و تولید داروهاي گیاهی دارد که این 

به طور خودرو یا پرورشی رشد و گیاهان دارویی  انواعدر اقلیم هاي مختلف کشور . ایران مربوط می شود

است که  تربیت شدهتعداد قابل توجهی محقق در کشور  در سال هاي اخیراز طرف دیگر، . تکثیر می یابند

سیاست هاي کشوري در زمینه اً، ضمن. همسو با گرایشات جهانی در زمینه گیاهان دارویی کار می کنند

  .به این نوع پژوهش ها سرعت بخشیده استحمایت از پژوهش هاي تولید محور 

از شگفتی هاي گیاهان دارویی آن است که اینها داراي ترکیبات گوناگون با اثرات درمانی مختلفی می باشند، 

در طب سنتی براي انواع گیاهان دارویی اثرات مختلف درمانی اشاره شده است که یکی از آنها به طوري که 

انگل ها نیز انواع متفاوتی هستند که اثرات گیاهان دارویی بر . کنندگی استاثرات ضد انگلی و ضد عفونی 

اثرات ضد انگلی در طب سنتی عمدتاً مرتبط با کرم هاست، چونکه کرم هاي . آنها می تواند متفاوت باشد

هاي بالغ انگل هاي ماکروسکوپی اند و ارزیابی اثرات ضد کرمی گیاهان دارویی از طریق دفع آنها از گذشته 

در مورد برخی بیماري هاي تک یاخته اي نیز به ویژه ماالریا و سالک از . دور قابل تشخیص بوده است

گذشته هاي دور از برخی ترکیبات گیاهی براي درمان آنها استفاده می شود ولی در مورد توکسوپالسموز 

  . که شناسایی شده است اشاراتی در طب سنتی وجود ندارد، چونکه این بیماري انگلی حدود یک قرن است

فراکشن هاي گیاهی و مطالعات محدودي در سال هاي اخیر در زمینه اثرات ضد توکسوپالسمایی عصاره ها 

برخی عصاره ها و فراکشن هاي گیاهی فعالیت ضد توکسوپالسمایی  است که نشان می دهد انجام شده

که برخی از عصاره هاي گیاهان یم دادمطالعه مقدماتی نشان یک در ما همچنین،  ).50-60(د خوبی دارن

مطالعه بر پایه این یافته مقدماتی، . دارویی بومی ایران بر تاکی زوئیت هاي توکسوپالسما اثر کشندگی دارند

 شاملایران بومی گیاه دارویی چند عصاره اتانولی اثر ضد توکسوپالسمایی که در آن حاضر طراحی شد 
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  in vitro طیدر محتاکی زوئیت هاي توکسوپالسما بر ردو و اسپند درخت، برگ گ زنجبیل، آزاد ،کاکوتی

  .گرفت رارق یابیمورد ارز

  :اهداف وفرضیات

  )General Objective (هدف اصلی-الف

 و اسپند در درخت آزاد تعیین اثر ضد توکسوپالسمایی عصاره هاي گیاهی کاکوتی، زنجبیل، برگ گردو،

  محیط کشت سلولی

و اسپند در  درخت السمایی عصاره هاي گیاهی کاکوتی، زنجبیل، برگ گردو، آزادتعیین اثر ضد توکسوپ

   محیط برون تنی عاري از سلول

   (Specific Objective)اهداف فرعی-ب

برگ گردو، کاکوتی، زنجبیل،  مجاورت یافته با عصاره هاي گیاهان تعیین میزان مورتالیتی تاکی زوئیت هاي 

  بر حسب دوز عصاره ها برون تنی عاري از سلول محیطاسپند در  و درخت آزاد

برگ گردو، کاکوتی، زنجبیل،  تعیین میزان مورتالیتی تاکی زوئیت هاي مجاورت یافته با عصاره هاي گیاهان 

  اسپند در محیط برون تنی عاري از سلول بر حسب مدت زمان انکوباسیون و درخت آزاد

اسپند در مهار توکسوپالسما  و درخت آزادبرگ گردو، بیل، کاکوتی، زنج عصاره هاي  گیاهان  EC50تعیین 

  کشت سلولی رد

اسپند در مهار  و درخت آزاد برگ گردو،کاکوتی، زنجبیل،   عصاره هاي  گیاهان Selectivityتعیین 

  کشت سلولی ردتوکسوپالسما 
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  Applied Objectives):    (اهداف کاربردي-ج

  اي گیاهان بومی ایران با خاصیت ضد توکسوپالسماییشناسایی عصاره ه: هدف کاربردي اولیه

  . هاشناسایی اجزاي ضد توکسوپالسما در فراکشن : هدف کاربردي آتی

  :یاسوال هاي پژوهش (Hypothesis) فرضیات-د

داراي اثرات ضد توکسوپالسمایی می  اسپند درخت و آزاد برگ گردو،کاکوتی، زنجبیل، عصاره هاي گیاهان 

  .باشند

  نمرور متو

   :داروییگیاهان و ضد انگلی مروري بر مطالعات انجام شده در زمینه اثرات ضد میکروبی 

مطالعات متعددي در زمینه اثرات ضد میکروبی و ضد انگلی گیاهان دارویی انجام شده است که در زیر به 

یشمانیایی ، اثر ضد ل)2012(و همکاران  Kheiri Manjiliدر مطالعات : تعدادي از آنها اشاره می شود

، اثر )2010(و همکاران  Ramazani، )Carum copticum heirm ) (61(عصاره اتانولی گیاه زنیان 

، اثر ضد )2010(و همکاران  Santos، )Artemisia absinthium L. ) (62(ضد ماالریایی افسنطین 

 Hypericum(وهی ، اثر ضد تریپانوزومی چاي ک)2013(و همکاران  Orhan، )63(لیشمانیایی بومادران 

perforatum) (64( ،El-Ansary AK  و همکاران)اثر ضد شیستوزومایی زردچوبه )2007 ،

)Curcuma longa) (65(  ،Naghibi  و همکاران)(، اثر ضد ماالریایی مورد )2013Myrtus 

communis L.( )66( ،Burt   و همکاران)(، اثر ضد ایمریا سرخارگل )2013Echinacea 

purpurea ()67( ،Mojarrab  و همکاران)(، اثر ضد ماالریایی درمنه کوهی )2014 Artemisia 

aucheri Boiss) (68( ،Ziegler  و همکاران)(، اثر ضد ماالریایی آویشن )2004Zataria 

multiflora Boiss) (69( ،Sarac  وUgur )2009( اثر ضد باکتریایی کاکوتی ،)Ziziphora 
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tenuior L) (70( ،Kaushik  و همکاران)(، اثر ضد ماالریایی زنجبیل )2013Zingiber 

officinale) (71( ،Cala  و همکاران)(، اثر ضد نماتدي آزادرخت )2012Melia azedarach L. (

)72( ،Rahimi-Moghaddam  و همکاران)(، اثر ضد لیشمانیایی اسپند )2011Peganum 

harmala) (73(  ،Ankrah  و همکاران)(ضد ماالریایی قوزه پنبه ، اثر )2003Gossypium 

hirsutum) (74( ،Serakta  و همکاران)(، اثر ضد لیشمانیایی برگ گردو )2013Juglans regia (

 Piper(، اثر ضد لیشمانیایی ترکیبی از برگ فلفل )2010(همکاران  و Vendramettoو  ) 75(

regnellii) (76 (نشان داده شده است.  

  .آنها در زیر اشاره می شود که به نتایج برخی از 

  :مطالعات انجام شده در زمینه اثرات ضد میکروبی و ضد انگلی گیاهان مورد مطالعهمروري بر 

مطالعه با یک ) 2011(و همکاران   Adams. م شده استنجااکاکوتی  بررسی هاي متعددي روي گیاه

ارزشی براي درمان  واند منبع بامروري گزارش نمودند که بعضی گیاهان داروئی از جمله کاکوتی می ت

 موردگیاه کاکوتی را باکتریایی  فعالیت ضد) 1999 (و همکاران  Hammer). 77(پالسمودیوم ها باشند 

 Rotaدر مطالعه  .)78(است باکتري خوبی  ضد داراي اثر که این گیاهمشاهده نمودند  دادند و بررسی قرار

شکري و  ).79( است باکتریایی ضد اثر داراياکوتی کشد که اسپانیا مشخص  در) 2004(و همکاران 

) 2005( صالحی و همکاران ).80( کاکوتی گزارش نمودندبراي خواص ضد کاندیدایی  )2012(همکاران 

را بر روي باکتري ها آزمایش کردند و متوجه شدند که این گیاه  Z.clinopodioidesي فراکشن هااثر 

سیلوس سوبتیلیس، اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس می داراي اثر قابل مالحظه اي برروي با

خواص ضد باکتریایی گیاه زنجبیل برروي 2012وهمکاران در سال Suhad  در بررسی .)81( باشد

نشان داده شد که 2009ال  درس  و همکاران Gausمطالعه در). 84(باکتریهاي پاتوژن اثبات شده است 

 5/8 = (IC50)هلیکوباکتر را در حیوانات آزمایشگاهی مورد مطالعه  عصاره زنجبیل قادر است باکتري
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μg/mL در بررسی ).85(عوارض ناشی از عفونت را کاهش دهد از بین ببرد و  Abu Tahaو همکارانش 

به اثرات ضد کرمی، ضدقارچی، ضدباکتري، ضدویروسی، ضدالتهابی، ضد کانسر و کاهش  2011در سال 

در مطالعه  ).87( خون عصاره برگ گردو، در یک مقاله رویویی اشاره شده استدهندگی  قند و کلسترول 

افسنطین، بومادران و برگ گردو به طور معنی دار  اهانیعصاره گ  )2011( و همکاران يدهکرد یلیخل

عصاره ) 1389(در مطالعه براتی و همکاران  ).88(سبب کاهش تعداد تریکوموناس در محیط کشت شد 

مهار پروماستیگوت (اسپند و مورد به صورت برون تنی اثرات ضد لیشمانیایی یشن شیرازي،هاي گیاهی آو

 )2008 ( همکاران در سالآستوالوکه توسط اي در مطالعه  ).89(خوبی داشتند ) هاي لیشمانیا ماژور 

سی بر پالسمودیم فالموشهاي رت داراي اثر مهار کنندگی در  عصاره الکلی دانه هاي اسپندگزارش شد 

میکروبی عصاره اتانولی اسپند بر  اثر ضد 2012همکارش در سال  در مطالعه مشرقی و ).90( پاروم بود

میلی  3/0باکتري اشریشیا کولی اثبات شد که در این مطالعه بهترین غلظت ممانعت کننده براي رشد باکتري 

لظت موثره عصاره اسپند غ 2009در مطالعه یوسفی وهمکارانش در سال  ).91( گرم  در میلی لیتربود

) 92(بدست آمد  μg/ml 40برروي پروماستیگوتهاي لیشمانیا در محیط کشت سلولی ماکروفاژهاي آلوده  

و همکارانش اثرات پروتواسکلوکسیدال عصاره اتانولی اسپند را در مقایسه با  Marwa 2007در سال  .

را بر میزان وایابلیتی پروتواسکلوکسیدال داروي شیمیایی مبندازول بررسی کردند و اثر کشندگی عصاره 

عصاره  در راharmalin و harmine اثر )2012(در مطالعه بابایی پور و همکارانش). 94(ثابت کردند

دقیقه، غلظت  80میلی گرم بر میلی لیتر بعد از  100و200که در غلظت اسپند بررسی کردند و دریافتند 

 دقیقه اثر کشندگی برالرو 120گرم بعد از میلی  25دقیقه و در غلظت 100بعد از  50

Protostrongylus   rufescens در مطالعه ). 95(را داردRamya  که بر  2009و همکارانش در سال

روي انواع عصاره هاي مختلف آزاد درخت انجام دادند به اثرات آنتی باکتریایی این گیاه پی بردند و دیدند 

از رشد  بیشترین هاله ممانعت ر را روي باسیلوس سوبتیلیس دارد وعصاره متانولی این گیاه بیشترین اث
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باکتري گرم منفی مثل  عالوه بر آن عصاره اتانولی برگ این گیاه روي رشد .مربوط به این باکتري است

 Zahoor دربررسی ).97(اشریشیا کولی وپروتئوس آئروژینوزا بیشترین اثر ممانعت از رشد را دارد 

باکتري و آنتی اکسیدانی درخت انجام دادند به اثرات ضد  وهمکارانش که برروي عصاره هاي مختلف آزاد

 و میرابیلیس، انتروباکتر آئراژینوزاباکتریهاي پروتئوس و متوجه شدند این گیاه بر روي  این گیاه پی بردند

که به ) 2014( Meziane درتحقیق  ).98(دارد  ممانعت کنندگی در رشد اثرات  سودوموناس آئروژینوزا

 ضدقارچی عصاره اتانولی برگ درخت آزاد درخت انجام دادند، منظور پی بردن به خواص ضد باکتري و

ي استافیلوکوکوس اورئوس، انترو باکترآئروژینوزا و اشریشیا هاله ي ممانعت از رشد باکتري ها به ترتیب برا

 C. albicansاین اثر براي کاندیدا آلبیکنس .میلی متر بدست آمد 23و  25میلی متر،  30 :کولی به ترتیب

نیز قابل توجه بود  F. oxysporumو فوزاریوم اکسیس پوریوم  Saccharomyces، ساکارو مایسس 

)100.(  

: ات انجام شده در زمینه شناسایی ترکیبات ضد میکروبی و ضد انگلی گیاهان داروییمروري بر مطالع

اثرات ضد میکروبی و ضد انگلی این مطالعات متعددي در زمینه شناسایی ترکیبات عصاره هاي گیاهی و 

  : ترکیبات انجام شده است که در زیر به تعدادي از آنها اشاره می شود

تحقیقی اعالم کردند در اسانس کاکوتی ترکیبات مختلفی از جمله  پولگون طی ) 1390(توکلی و همکاران 

)pulegone  (وجود دارد )و ضد  یو در تحقیقات دیگري  فعالیت هاي آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان. )82

درمطالعه اي که در  ).83(دانستند ) پولگون( pulegoneقارچی  روغن اصلی گیاه کاکوتی را مربوط به 

آنتی  برروي عصاره متانولی برگ گردو انجام شد اثراتهمکارانش  و Santos توسط  2013سال 

 آنتی توموري این عصاره بدلیل ترکیبات فنلی و آلفا توکوفرول مورد بررسی قرارگرفته و اکسیدانی و

آن ضد اسهالی  اثرات ضد انگلی و و سوختگیها زخم هاي پوستی و همچنین به اثرات التیام بخشی آن بر

که برروي ترکیبات دانه اسپند از  2014و همکارانش در سال   Chabirدر بررسی  ).86(اشاره شده است 
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به اثرات  مطالعه کردند،anthocyanins   و  total phenolics, flavonoids, tanninsجمله 

ضدسرطانی، ضد ماالریایی وآنتی اکسیدانی این گیاه پی بردند و دیدند که عصاره اتانولی اسپند بیشترین اثر 

 IC₅₀=23 داراست  ضدماالریایی را روي سویه هاي پالسمودیوم فالسی فاروم مقاوم به کلروکین را

mg/L.قدار براي سلولهاي سرطانی سینه این م IC₅₀=32 mg/L و براي رادیکالهاي آزاد

IC₅₀=19.09±3.07 mg/L ماالریایی این گیاه به دلیل  گزارش کردند و دریافتند که بیشترین اثر ضد

که بر  2013و همکارانش در سال   Sultana   در مطالعه).96(می باشد total phenolicsترکیبات 

: ر خرگوش ها انجام دادند به دلیل وجود ترکیباتروي عصاره هیدرومتانولی برگ آزاد درخت و د

alkaloids, tannins, saponins, flavonoids, به اثر antipyretic )در آن پی بردند ) ضد تب

)99 .(  

تا حال حاضر به : مروري بر مطالعات انجام شده در زمینه اثرات ضد توکسوپالسمایی گیاهان دارویی  

مطالعه در زمینه اثرات  10، حدود  PubMedانک هاي اطالعاتی به ویژه استناد گزارشات بدست آمده از ب

ضد توکسوپالسمایی عصاره هاي گیاهی و یا فراکشن هاي آنها منتشر شده است که نتایج آنها در زیر اشاره 

  : می شود

عصاره الکلی گیاهی شامل  5فعالیت ضد توکسوپالسمایی ) 2003(و همکاران  Younدر مطالعه 

Sophora flavescens  ،Sinomenium acutum  ،Pulsatilla koreana  ،Torilis japonica 

بر تاکی زوئیت هاي توکسوپالسما گوندي اي و نئوسپورا کانینوم در مقایسه   Ulmus macrocarpaو 

 .Sو  T. japonicaبا سولفادیازین در محیط کشت سلولی ارزیابی شد که نشان داد به طور کلی 

flavescence میزان کاهش تکثیر انگل هاي مجاورت داده . مهار کننده بهتري براي هر دو انگل هستند

در مقایسه   T. japonicaنانوگرم به ازاي هر حفره عصاره  78/1و  156/3، 312/5شده با غلظت هاي 

 به S. flavescenceاین درصدهاي مهاري براي عصاره . بود% 8/80و  98، 7/99با کنترل ها به ترتیب 
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اثر مهاري چهار ) 2006(و همکاران  Jones-Brandoدر مطالعه  ).50(بود  8/70و  7/71، 5/98ترتیب 

در این مطالعه . بررسی شد in vitroبر توکسوپالسما در ) Artemisinin(مشتق جدید آرتیمی سینین 

) (Toxic dose= TD50و میانگین دوز توکسیک    (inhibitory dose= ID50)وز مهاريمیانگین د

و  1µg/mlسه تا از ترکیبات آرتیمی سینین  در غلظت کمتر از .  براي هر یک از ترکیبات بدست آمد

مقدار آن  براي تري . میکروگرم در میلی لیتر توکسوپالسما را مهار کرد 3و  2چهارمی در غلظت بین 

ریم داشتند، به طوري که ترکیبات آرتیمی سینین توکسیسیتی کمتري از تري متوپ. بود  µg/ml2/5متوپریم 

سیتوتوکسیسیتی نشان دادند و حال آنکه  µg/ml160مشتقات آرتیمی سینین تنها در غلظت هاي باالتر از  

TD50  تري متوپریم معادلµg/ml 60  51(بود .( در مطالعهAl-Zanbagi   و همکاران)2007 (

موش .  ارزیابی شد in vivoسین در در مقایسه با اسپیرامای  Myrrhفعالیت ضد توکسوپالسمائی عصاره 

  200و   100تاکی زوئیت از همان روز تحت تجویز روزانه  200ها پس از تلقیح داخل صفاقی  

mg/kg در پایان چهارمین روز پس از تلقیح، تاکی زوئیت ها از حفره صفاقی موش . عصاره قرار گرفتند

هاي کنترل پونکسیون و شمارش ن و موش هاي تحت تجویز عصاره، موش هاي تحت تجویز اسپیرامایسی

و همکاران  Choiدر مطالعه  ).52(اثر مهاري قویتري از اسپیرامایسین داشت  Myrrhعصاره  .شد

 Zingiber officinaleگیاه  (GE/F1)و فراکشن  (GE)اثر ضد توکسوپالسمایی عصاره ) 2013(

. ارزیابی شد C6یط کشت سلولی میکروگرم در میلی لیتر در مح 30-240در غلظت هاي ) زنجبیل(

در مقایسه با  GEبه ویژه . با افزایش دوز و زمان انکوباسیون کاهش نشان داد  C6ویابلیتی سلول هاي 

مجاورت با . سایر عصاره ها به شدت تکثیر و ویابلیتی سلول هاي آلوده به تاکی زوئیت ها را کاهش داد

GE/F1  معنی دار در تعداد آنها و همچنین سبب تغییرات سبب فرگمنته شدن تاکی زوئیت ها، کاهش

آلوده به تاکی  C6به طور موثري ویابلیتی سلول هاي  GE/F1. شد C6مورفولوژیک در سلول هاي 

،  GEتوکسوپالسما براي  IC50. زوئیت ها و تاکی زوئیت ها را در مقایسه با سولفادیازین مهار کرد
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GE/F1  و سولفادیازین(SF)  میکروگرم در میلی لیتر بود 81/276و  56/205،  83/220به ترتیب  .

 (PVM)به طور انتخابی تکثیر تاکی زوئیت ها و تشکیل غشاء واکوئل پارازیتوفروس  GE/F1همچنین، 

قادر است به طور  GE/F1از طرف دیگر در این مطالعه نشان داده شد که . را در سلول هاي آلوده مهار کرد

القا شده به وسیله تهاجم تاکی زوئیت ها را از طریق مهار مستقیم تاکی  C6موثري آپوپتوز سلول هاي 

تفاوت معنی داري بین بقاي موش هاي تلقیح شده با تاکی زوئیت ها و موش هاي . زوئیت ها مهار کند

  ).53(مشاهده نشد  GE/F1تلقیح شده با تاکی زوئیت هاي مجاورت داده شده با 

بدست آمده  )oleuropein(اثر ضد توکسوپالسمایی اولئوروپین ) 2008(و همکاران  Jiangدر مطالعه  

 نیاولئوروپ  selectivityارزیابی شد و  in vitroو  in vivoدر  Fraxinus rhychophyllaاز گیاه 

میزان مهار تاکی زوئیت ها در موش هاي تحت . بیشتر بود) 5/2(و پریمتامین ) 8/3(از سولفادیازین ) 9/8(

 Deدر مطالعه  ).54(بود % 54در مقایسه با موش هاي کنترل  mg/kg 300به میزان  نیلئوروپاودرمان با 

Oliveira  اثر دم کرده ) 2009(و همکاران(infusion) Artemisia annua L.  روي حساسیت به

در این مطالعه از سلول هاي . ارزیابی شد in vivoو  in vitroعفونت توکسوپالسما در مدل تجربی 

HFF 5درجه و  37تاکی زوئیت ها به مدت یک ساعت در . براي کشت سلولی استفاده شد% CO2  با

 1.56 -200)یا سولفادیازین  A. annua (2500-80 µg/ml)   رقت هاي سریال دو برابر دم کرده

µg/ml)  در تجربه . با سلول هاي مونوالیر روي المل ها انکوبه شدند) کنترل(و یا محیط کشت تنها

نتایج به صورت درصد . ساعت از آلودگی سلول ها با تاکی زوئیت ها تکرار شد 3ي، مجاورت پس از دیگر

میانگین غلظت مهاري . مهار عفونت و تثیر داخل سلولی انگل براي هر مجاورت نسبت به کنترل بیان شد

(IC50) بر اساس نتایج این مطالعه، ویابلیتی سلول هاي . محاسبه شدHFF  مختلف دم در غلظت هاي

قبل از عفونت  A. annuaمجاورت تاکی زوئیت ها با . بود% 72و سولفادیازین باالي  A. annuaکرده 

مهار رسید که مشابه نتایج % 75نشان داد که به  dose-responseمنحنی مهاري  HFFدر سلول هاي 
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ثري بر سویه کیست کنترل مو A. annuaدم کرده  in vivoدر تجارب . بدست آمده با سولفادیازین بود

بین موش هاي  RHمنحنی بقاء موش هاي آلوده شده با سویه . نشان داد (ME-49)ساز توکسوپالسما 

و موش هاي تحت تجربه با سولفادیازین اختالف معنی دار نداشت  A. annuaتحت تجربه با دم کرده 

صاره گیاهان فلفل سیاه، اثر ضد توکسوپالسمایی ع) 2009(و همکاران  AL-zanbagiدر مطالعه ). 55(

تاکی زوئیت سویه  200در این مطالعه موش ها با . بررسی شد in vivoفلفل قرمز، دارچین و زردچوبه در 

RH   روز پس از عفونت  7ساعت بعد از تلقیح، روزانه تا  24به طریق داخل صفاقی آلوده شدند و از

میلی گرم به ازاي کیلوگرم قرار  200و  100ي تحت تجویز عصاره هاي آبی و الکلی گیاهان فوق با دوزها

میلی گرم  100با دوز روزانه . اسپیرامایسین نیز با همین دوز به عنوان داروي رفرنس استفاده شد. گرفتند

%) 4/97(و زردچوبه %) 2/81( کمترین و بیشترین اثر مهاري عصاره آبی به ترتیب مربوط به فلفل سیاه 

اثر ضد ) 2012(و همکاران  Kavithaدر مطالعه  ).56( )اسپیرامایسین براي% 71درمقایسه با (بود 

در کشت سلولی  Eurycoma longifolia jackتوکسوپالسمایی چهار فراکشن عصاره ریشه گیاه 

Vero cells در این مطالعه از سویه . مورد ارزیابی قرار گرفتRH  توکسوپالسما و غلظت هاي نهایی

استفاده شد و میانگین غلظت ی لیتر فراکشن ها و کلیندامایسین میکروگرم در میل 100-56/1

بر اساس نتایج این مطالعه، همه نمونه ها اثر . تعیین گردید (Effective Concentration=EC50)موثره

براي  EC50. بود TAF 355کشندگی بر توکسوپالسما داشتند و بیشترین اثر کشندگی مربوط به فراکشن 

 TAFهمچنین، اثر مهار کنندگی فراکشن هاي .  بود TAF 355  ،369/0و براي  016/0کلیندامایسین، 

و همکاران  Younدر گزارش بعدي  ).57(افزایش غلظت، افزایش نشان داد  با TAF 401و  355

 Sophoraو  Torilis japonicaعصاره هاي  HPLCاثر ضد تک یاخته اي فراکشن ) 2004(

flavescence  دو فراکشن از . نئوسپورا کانینوم و توکسوپالسما گوندي اي بررسی شدرويT. 

japonica  و پنج فراکشن ازS. flavescence و  713/0، 425/1، 850/2غلظت هاي . بدست آمد
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نانوگرم به ازاي هر میلی لیتر فراکشن ها با تاکی زوئیت هاي نئوسپورا و توکسوپالسما مجاورت  356/0

. براي تعیین توانایی فراکشن ها در مهار تکثیر انگل استفاده شد  3H-uracil incorporationاز . داده شد

 .TJ2  ،Tو فراکشن  SF1  ،S. flavescence،  فراکشن )850/2(به طور کلی در باالترین غلظت 

japonica  در این غلظت اثر مهاري . درصد بودند 2/99و   6/99داراي بیشترین اثر مهاري به ترتیب

فعالیت ضد توکسوپالسمایی عصاره ) 2008(و همکاران  Chenدر مطالعه  ).58(بود % 97لفادیازین سو

در محیط کشت  in vitroدر  GAS (ginkgolic acid)به نام  Ginkgo biloba sarcotestasاتري 

در مقایسه با آزیترومایسین در  GASاثر . ارزیابی شد human foreskin fibroblast (HFF)سلولی 

در این مطالعه غلظت ایمن آزیترومایسین . میکروگرم در میلی لیتر بررسی شد 100تا  13/3غلظت هاي 

میکروگرم در میلی لیتر  2/115و  1/167ساعت انکوباسیون به ترتیب  48و  24براي %) 90میزان تکثیر (

ري که غلظت به طو. کمتر از آزیترومایسین بود HFFبراي سلول هاي  GASتوکسیسیته . محاسبه شد

GAS  6/154و  172ساعت انکوباسیون به ترتیب غلظت هاي  48و  24بعد از % 90براي میزان تکثیر 

 DNAبراي ارزیابی  TdR-[3H]و  Leu-[3H]در این مطالعه از . میکروگرم در میلی لیتر محاسبه شد

و هم سنتز  DNAسنتز قادر بود در تمامی غلظت ها هم  GAS. توکسوپالسما و سنتز پروتئین استفاده شد

  ).59(پروتئین توکسوپالسما را در روش وابسته به زمان مهار کند 

گیاه دارویی  15، فعالیت ضد توکسوپالسمایی عصاره هاي متانولی )2008(وهمکاران  Choiدر مطالعه 

در مقایسه با پریمتامین  Hellaتوکسوپالسما در محیط کشت سلولی  RHبر تاکی زوئیت هاي سویه 

 و Glycyrrhiza glabra L.  ،Acorus gramineus Solandدر این مطالعه عصاره هاي . سی شدبرر

Dryopteris crassirhizoma  بیشترین فعالیت ضد توکسوپالسمایی داشتند(EC50=0.11-0.15 

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

و توکسیسیته انتخابی باالیی  (EC50= 0.20mg/ml)توکسوپالسمایی  فعالیت ضد
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(Selectivity=4.6) همچنین، . نشان دادZingiber officinale )فعالیت ضد توکسوپالسمایی ) زنجبیل

 =HeLa (EC50و سیتوتوکسیسیته آن در مقابل سلول هاي ) EC50= 0.18mg/ml( ی داشتباالی

1.81 mg/ml) یت قوي ضد توکسوپالسمایی زنجبیل فعال. بود(Selectivity=10.1)  نسبت به

در تنها مطالعه اثر  ).60(نشان داد  (Selectivity=2.5)و اسپیرامایسین  (Selectivity=2.1)پریمتامین 

نشان دادند که عصاره آبی سیر ) 1387(ضد توکسوپالسمایی گیاهان بومی ایران، خوش زبان و همکاران 

به طوري که مدت زمان بقاي موشهاي تحت درمان با این . کسوپالسما اثر داردبر تاکی زوئیت هاي تو

  ). 93(عصاره در مقایسه با موش هاي شاهد افزایش معنی دار داشت 
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صاره گیاهان در این مطالعه، اثرات ضد توکسوپالسمایی ع: تهیه گیاهان مورد مطالعه و شناسایی آنها: 1-3

برون تنی  بر تاکی زوئیت هاي توکسوپالسما در محیطاسپند  آزاددرخت و برگ گردو، زنجبیل، کاکوتی،

)in vitro(  گیاهان مورد مطالعه توسط . مورد ارزیابی قرار گرفت یکشت سلول در وعاري از سلول

ژوهشکده گیاهان دارویی ند و یک نمونه از هر گیاه در پدمتخصص گیاه شناسی جمع آوري و شناسایی ش

  . ثبت و نگهداري شد

طور خالصه، پس از ه ب. متخصص فارماکوگنوزي انجام شد تحت نظارتعصاره گیري  :عصاره: 2-3

خشک کردن و آسیاب کردن گیاهان، نیم کیلوگرم از آنها ابتدا توسط اتانول و به وسیله دستگاه پرکوالتور 

د و سپس عصاره هاي حاصل بوسیله دستگاه تقطیر در یرار  گرداین عمل براي سه بار تک. عصاره گیري شد

دي متیل  میزان عصاره خشک محاسبه و با انجام آزمایش هاي مقدماتی، به کمک حالل. ندخالء تغلیظ شد

  .شدتهیه  یگیاههر عصاره غلظت هاي متفاوت از ) Dimethyl sulfoxide=DMSO ( سولفاکساید

توکسوپالسما  RHدر مطالعه حاضر از سویه : وپالسما گوندي ايتهیه و نگهداري سویه توکس: 3-3

این سویه به طور دوستانه از گروه انگل شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم . گوندي اي استفاده شد

از طریق پاساژ هاي داخل صفاقی در موش  بخش انگل شناسی پزشکی تهران تهیه گردید و در آزمایشگاه

  .شده داري هاي سوري تکثیر و نگ

اثرات ضد توکسوپالسمایی عصاره ها در : یاهیگ يعصاره ها ییاثرات ضد توکسوپالسماارزیابی  :4-3

  :شرایط برون تنی عاري از سلول و در کشت سلولی انجام شد

  یاهی در شرایط برون تنی عاري از سلولگ يعصاره ها ییاثرات ضد توکسوپالسما: 1-4-3
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غلظت توکسوپالسما گوندي اي در داخل میکروتیوپ با  RHاي سویه تاکی زوئیت ه در مطالعه حاضر

اسپند مجاورت داده شدند  درخت و آزاد برگ گردو، زنجبیل، گیاه کاکوتی، 5عصاره اتانولی هاي مختلف 

  . و اثر کشندگی آنها بر انگل ارزیابی شد

  :یاهیگ يعصاره هاي آماده سازیه و ته: 2-4-3

  فلزي، شعله، )قاشقک( اپلیکاتور ، اي هشیشف وظر صاره اتانولی گیاه،ع: مواد و وسایل مورد نیاز

DMSO ، ترازوي دیجیتال، آب مقطر.  

  :تهیه غلظت هاي مختلف از عصاره ها: 3-4-3

یک . میلی لیتر به روش زیر تهیه شد/میلی گرم 10و  50، 100، 200از هر یک از عصاره ها غلظت هاي 

ن کرده و در ظرف شیشه اي ریخته سپس توسط قاشقک فلزي در کنار گرم از هر عصاره را با ترازو وز

.  )mg/ml1000(کامال حل گردید  PBSدر  DMSO 1%یک میلی لیتر با اضافه کردن تدریجی  شعله

از این غلظت ذخیره، با . درجه نگهداري شد 4در دماي  (Stock)این غلظت از عصاره به عنوان ذخیره 

  .  وق تهیه شدغلظت هاي ف PBSاستفاده از 

  :يا يتوکسوپالسما گوند يها یتزوئ یتاک يو آماده ساز یرتکث: 4-4-3

، گازاستریلیلی لیتري، م 5و  2 سرنگ معمولی در اندازه هاي، سرنگ انسولین: مواد و وسایل مورد نیاز

، ه ايپیپت هاي شیش، پیپت پاستور ،نئوبار الم، المل، الم، دستکش یکبار مصرف، دستکش التکس  ،ماسک

  .میلی لیتري 50و  15 فالکون هاي لوله

به طریق تاکی زوئیت تازه  106در هر بار براي تکثیر و جمع آوري تاکی زوئیت ها، حدود : اجراروش 

 دربعد از تلقیح، تاکی زوئیت هاي تکثیر یافته ساعت  72حدود . شدموش تلقیح  3- 4به داخل صفاقی 

تاکی زوئیت هاي . شدندقی با سرم فیزیولوژي جمع آوري صفاق موش ها از طریق شستشوي حفره صفا
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 Phosphateاستفاده از محلول      با جمع آوري شده به داخل لوله سانتریفیوژ استریل منتقل و سه بار 

buffer saline (PBS) PH 7.4, 0.15 M   در مرحله بعد به منظور باال بردن درصد . شستشو شدند

ري شده و خارج کردن سلول هاي صفاقی، سوسپانسیونی از رسوب تهیه خلوص تاکی زوئیت هاي جمع آو

 دوري منتقل و با لوله دیگر بهرویی  مایعسپس شد و سانتریفیوژ   200g دور بادقیقه  5و به مدت 

g1000 به رسوب حاصل از سانتریفیوژ . شد دقیقه سانتریفوژ10به مدتPBS  ًاضافه شد و مجددا

تعداد تاکی زوئیت ها در سوسپانسیون با استفاده از الم نئوبار شمارش شد . شد سوسپانسیون یکنواختی تهیه

از این سوسپانسیون . تاکی زوئیت در میلی لیتر تهیه شد 107سوسپانسیون حاوي   PBSو با استفاده از 

 براي ارزیابی اثرات ضد توکسوپالسمایی عصاره ها در شرایط برون تنی عاري از دودمان سلولی استفاده

  . شد

این رنگ بر اساس پروتکل ارائه شده توسط جانسون  :تهیه و آماده سازي رنگ متلین بلو قلیایی: 3- 5-4

  : تهیه شد) 21(و هالیمن 

یونیزه، آب د ،مطلق یلیکالکل ات، بلو یلنپودر متیم، پودرکربنات سدیم، پودر تترابورات سد :مواد مورد نیاز

   .صافیمتر، کاغذ  PHبالن، ترازو دیچیتال، 

 گرم پودر 25/0 به همراه حدود یمگرم از پودر تترابورات سد 028/0 مقدار :بلو یلنرنگ مت یهروش ته

. پودرها  کامال حل شد یونیزهآب د  یترل یلیم 50  یجیو با اضافه کردن تدر یختهدر بالن ر یمکربنات سد

 ورمطلق حل و پس از عب یلیکالکل ات یترل یلیم 2بلو در  یلنگرم از پودر مت 032/0در مرحله بعد مقدار 

 یدهمتر سنج PHمحلول فوق در ظرف با   PHسپس . مخلوط شد یبا محلول فوق به خوب ی،از کاغذ صاف

و در  یختهر  یلپوشانده شده با فو یرهتظرف  محلول آماده شده در. شد یمتنظ   =11PH يشد و رو

  .شد ينگهدار درجه سانتی گراد 4 یخچال
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  :یاهی با تاکی زوئیت ها و تعیین درصد مرگ سلولیگ يعصاره ها مجاورت :6-4-3

، میکروتیوپ، ساعت، الم، المل، رنگ سمپلر و سر سمپلر در اندازه هاي مختلف:  مواد و وسایل مورد نیاز

  .متیلن بلو،  میکروسکوپ

کرو لیتر از می 50با تاکی زوئیت  5×105حاوي میکرولیتر از سوسپانسیون  50در این مرحله  :روش اجرا

هر یک از . غلظت هاي مختلف عصاره ها در داخل میکروتیوپ در دماي آزمایشگاه مجاورت داده شد

. دقیقه با تاکی زوئیت ها مجاورت داده شدند 45و  30، 10غلظت ها به طور جداگانه در مدت زمان هاي 

ا پس از مخلوط کردن به سطح میکرولیتر از سوسپانسیون تاکی زوئیت ه 5در پایان هر زمان انکوباسیون، 

دقیقه  2-3بعد از . میکرولیتر رنگ آبی متلین مخلوط گردید و با المل پوشانده شد 5الم منتقل و با افزودن 

تاکی زوئیت با درشتنمایی  250- 300بدین ترتیب که حدود . میزان مورتالیتی تاکی زوئیت ها تعیین شد

ها  یتزوئ یبه تعداد کل تاک) رنگ نگرفته(شته شده ک يها یتزوئ ینسبت تعداد تاکشمارش و  ×400

 یتاک یوناز سوسپانس. برآورد شد یونمختلف انکوباس ياز عصاره ها در غلظت ها و زمان ها یکهر  يبرا

 یتمام. به عنوان کنترل استفاده شد DMSOها در  یتزوئ یتاک یونو سوسپانس PBSها در  یتزوئ

 یینهر مورد تع يبرا یارو انحراف مع یانگینبار تکرار شد و متجارب به صورت سه گانه انجام و سه 

  .یدگرد

  :در موشی تاکی زوئیت هاي مجاورت داده شده با عصاره ها سنج یستز :7-4-3

 .ها استفاده شد یتزوئ یعصاره ها بر تاک یاثر کشندگ% 100 ییدتا يدر موش برا یسنج یستاز روش ز

بر  یاثر کشندگ%  100 یون،مدت زمان انکوباس یناره که در کمتراز هر عص یمطالعه، حداقل غلظت یندر ا

منظور به سه موش و هر کدام  ینا ايبر . قرار گرفت یابیروش مورد ارز ینبه ا ها داشت،  یتزوئ یتاک

 یکموش ها تا . دشدن یقتزر یداخل صفاق یقاز نمونه مجاورت داده شده با عصاره به طر یکرولیترم 50
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 یکاسته شد، از نظر تاک ینظر قرار گرفتند تا اگر کز کردند و تحرکشان به طور قابل توجهماه روزانه تحت 

بدون مجاورت  با  يها یتزوئ یموش کنترل، تاک هبهمزمان . شوند یبررس یصفاق یعها در ما یتزوئ

  .شد  یحعصاره تلق

  :کشت سلولیدر  یاهیگ يعصاره ها ییاثرات ضد توکسوپالسما: 5-3

 :ن سلولی مورد استفاده، تهیه، تکثیر و نگهداري آندودما: 1-5-3

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

یداري و با استفاده خریتو پاستور ایران از انستاین سلول ها . استفاده شد  Helaکشت سلولی از سلول هاي 

  .یتري حاوي مواد مغذي به دانشگاه علوم پزشکی قزوین منتقل شدندل ییلم 25السک از ف

    :مان سلولیدتکثیر و نگهداري دو

 ،ماسک، گازاستریلمیلی لیتري،  10و  5، 2هاي سرنگ  ،سرنگ انسولین  :مواد و وسایل مورد نیاز

لوله ، اي شیشه ايپیپت ه، پیپت پاستور، نئوبار الم، المل ،الم، دستکش التکس و دستکش یکبار مصرف

 ، پتري دیش، استوانه مدرج،بالن ژوژهمانند ظروف شیشه اي آزمایشگاهی میلی لیتري،  50و  15فالکون  

  .خانه اي ته صاف 96میکروپلیت ، سمپلر و سر سمپلر در اندازه هاي مختلفبشر،  ارلن،

  :ي مورد نیازمحلول ها: 2-5-3

. استفاده  گردید محلولها تهیه برخی از و شستشوي سلولها این  بافر براي از: )PBS(بافر فسفات سالین

 تا حجم آب مقطر دیونیزهبا افزودن  به تدریجو دیجیتال وزن کرده  يترازوبا زیر  مقادیر براي تهیه این بافر

 نرمال، 1با سود یا اسید کلریدریک ) pH  )4/7-2/7پس از تنظیم نمودن  حل کرده ومیلی لیتر  950

  .دشیک لیتررسانده  محلول به حجم

KH2PO4  Na2HPO4, 2H2o  KCL  Nacl  
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0.2 g  1.15 g  0.2 g  8 g  
   

کامال   PBSسی سی  20 باارلن داخل گلوتامین  -ال گرم از پودر 6/0 ):میلی موالر 2(گلوتامین  – ال

میکروتیوپ سپس در زیر هود توسط فیلتر سر سرنگی استریل و در . ی حاصل شدمایع شفافو د یحل گرد

میلی لیتر محیط  100براي هر ( شدنگهداري  -20در  میلی لیتر تقسیم و 1هاي استریل در حجم هاي 

     .)استفاده شدگلوتامین  -میلی لیتر ال 5/0، کشت

 ءبه ازا. خریداري شدآلمان  Gipco از شرکتواحد  10000ماده با دوز آبه صورت تجاري و : پن استرپ

  .استفاده شدپن استرپ میکرولیتر  50قدار م ،میلی لیتر از محیط کشت 10هر 

سلول هاي جدا شده مورد استفاده   این رنگ جهت تعیین درصد حیات: محلول رنگ آمیزي تریپان بلو

 :براي تهیه رنگ به ترتیب زیر عمل شد. قرار گرفت

  گرم 04/0  بلو یپانتر

  یترل یلیم 10  ینبافر فسفات سال

دقیقه زیر  10- 5با محلول رنگ مخلوط و در عرض  1:1سبت در این روش سوسپانسیون سلولی به ن

جهت تهیه این . شمارش شدند) زنده(درصد سلول هاي رنگ نگرفته  40با بزرگنمایی  نوري میکروسکوپ

  .سپس فیلتر شد و تهیه فوقمحلول مقادیر 

 RPMI 1640 میلی لیتر 45در یک فالکون استریل در زیر هود  :ي براي کشت سلولذتهیه محیط مغ

 -میلی لیتر ال 1سپس . به آن اضافه شد Fetal Bovin Serum (FBS) میلی لیتر  5خته و سپس ری

کامالً پوشانده پارافیلم با درب فالکون را بسته و . گردیداضافه به آن  میکرولیتر پن استرپ 250گلوتامین و 
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این . ی استفاده شدکشت سلولط سلول ها و تعویض محی  ژبراي پاسااز این محیط  .شودشد تا مانع تبخیر 

 . شدنگهداري  درجه 4در  محیط 

پس از تریپسینه کردن فالسک کشت، سوسپانسیون  :شمارش سلول هاي هال و تعیین ویابلیتی سلول ها

سپس محلول رویی دور . سانتریفیوژ گردید g1500دقیقه در دور  10بار و هر بار به مدت  2سلولی 

با پیپت پاستور به آرامی پیپتاژ شد تا یک سوسپانسیون یک دست  از سلول  ریخته شد و رسوب ته فالکون

 10از سوسپانسیون سلولی همراه با  10در مرحله بعد، . هال بدست آید و سلول ها آسیب نبینند هاي

آرامی با هم مخلوط داخل میکروتیوپ استریل اضافه کرده و به % 4/0از محلول رنگ آمیزي تریپان بلو 

با ) رنگ گرفته(و سلول زنده ) رنگ گرفته(براي تعیین درصد ویابلیتی، تعداد سلول هاي مرده . شدند

) viability(شمارش و با استفاده از فرمول زیر درصد ویابلیتی  WBCاستفاده از الم نئوبار در خانه هاي 

، رقتی از سلول ها تهیه شد که در  RPMI1640پس از شمارش سلولی با استفاده از . سلول ها تعیین شد

  . سلول بود 60000میکرولیتر آن حاوي  100هر 

   Helaفرمول شمارش سلول هاي 

 تعداد کل سلول ها = تایی 16تعداد سلولها در مربع هاي × )ضریب رقت(×2× 104× حجم سوسپانسیون

 Viabilityفرمول محاسبه 

Viability =[ 100× ]تعداد سلول هاي زنده)/کل سلول ها(دهسلول هاي زنده و مر  

  :آماده سازي تاکی زوئیت ها: 3-5-3

. ندساعت جمع آوري شد 72بعد از  )3-4-4مطابق روش ( تاکی زوئیت هاي تکثیر یافته در موش ها

موالر تاکی زوئیت ها را جمع آوري  PH= ، 15/0 2/7 با استریل  PBSسپس پونکسیون صفاقی با 

سپس قسمت رویی را برداشته و در . گردیدسانتریفیوژ  g200  دقیقه در دور 10و  نموده در لوله ریخته
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مایع رویی را دور در مرحله بعد، . شددقیقه سانتریفوژ 10به مدت  g 1000لوله دیگر ریخته و در دور 

و زنده بودن انگل ها با تست تریپان بلو مورد  شداضافه FBS بدون  RPMI1640ریخته و به رسوب، 

تعداد  PBSسپس توسط الم نئوبار تعداد انگل ها را محاسبه کرده و با دادن رقت با . گرفتابی قرارارزی

محل الم نئوبار سلولی از  براي محاسبه و شمارش. بدست آمد) 3×107(انجام ازمایش براي مورد نیاز 

 .استفاده شد WBC شمارش 

   :ها در کشت سلولیآماده سازي عصاره ها براي مجاورت با تاکی زوئیت : 4-5-3

هر عصاره با اضافه کردن تدریجی یک ) میلی گرم gr 02/0 )mg20مقدار  :(stock)تهیه غلظت ذخیره 

عنوان درجه  سانتی گراد  4کامال حل گردید و تا زمان استفاده در دماي  DMSO %1و  RPMIمیلی لیتر 

stock نگهداري شد .  

 50و 100، 200هاي  غلظت RPMI 1640با استفاده از  از محلول ذخیره، :عصاره تهیه غلظت هاي کار

غلظت هایی از هر عصاره که با تاکی زوئیت ها مجاورت (کار  غلظت هايبه عنوان میلی لیتر در  میکروگرم

 40(مخلوط شد  RPMIبا  20به  1محلول ذخیره به نسبت ابتدا  بدین ترتیب که .تهیه شد) داده شد

رقت  RPMIاز این غلظت با استفاده از ). اضافه شد RPMIمیکرولیتر   1960میکرولیتر محلول ذخیره به 

   .بدست آمد 50و  100، 200شد که غلظت  تهیههاي سریال دو برابر 

 :تهیه و آماده سازي داروي پریمتامین. 5-5-3

. شد تهیه Sigma-Aldrich شرکت از گرم میلی 250 وزن به درصد 98 خلوص پریمتامین با پودر -الف

میکروگرم در میلی لیتر از دارو بدست  10غلظت  و حل )استن-اتانول(با حالل  1:1 نسبت دارو به این

  .   به عنوان غلظت هاي کار تهیه شد 01/0و  1/0، 1از این غلظت به عنوان محلول ذخیره،  .)37( آمد

  :تهیه غلظت هاي کار پریمتامین  -ب
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میلی  9میلی لیتر برداشته و با  1از محلول ذخیره میزان  :براي تهیه غلظت هاي کار به ترتیب زیر عمل شد

و  میلی لیتر برداشته 1از این محلول،  مقدار ). µg/ml1(مخلوط گردید   RPMI 1640 لیتر محیط کشت

غلظت ده برابر بعدي ). µg/ml1/0(گردید  مخلوطRPMI  1640 کشت میلی لیتر محیط 9با 

µg/ml01/0 (دهمین ترتیب تهیه ش نیز به. 

  :ها یتزوئ یبا تاکیاهی و داروي پریمتامین گ يمجاورت عصاره ها. 3- 5- 6

µl 100  96هاي به هر چاهک میکروپلیتسلول هال  6×104حاوي  یکشت سلولاز سوسپانسیون 

 CO2 % 5تحت شرایط  C°37ساعت در انکوباتور  24به مدت  ها پلیتمیکرو . اي اضافه شدخانه

 باهال از نظر چسبندگی و زنده بودن  يسلول ها، ساعت 24ي شدن بعد از سپر .ه شدقرار گرفت

میکرولیتر از سوسپانسیون تاکی زوئیت هاي تهیه شده  50سپس . شدندبررسی  اینورت میکروسکوپ

به سلول  تاکی زوئیتنسبت (تاکی زوئیت به هر چاهک اضافه شد  3×105حاوي  3- 4- 4به روش 

درجه  37یکروپلیت در  انکوباتور تاکی زوئیت ها، بالفاصله مپس از افزودن ). 60،57( )بود 1به  5

رویی محیط بعد از این مدت . قرار گرفت ساعت 6به مدت  CO2% 5تحت شرایط سانتی گراد و 

 RPMI1640ي ذمحیط مغمیکرولیتر  100تخلیه و با افزودن توسط مولتی سمپلر میکروپلیت 

سپس ). ئیت هاي خارج سلولی انجام شدبه منظور حذف تاکی زواین مرحله (جایگزین شد 

بر از این مدت بعد . شدنگهداري تحت شراط فوق ساعت در انکوباتور  24به مدت میکروپلیت 

شد و اضافه چاهک ها به  )به عنوان کنترل(غلظت هاي مختلف عصاره ها و دارو زیر اساس چارت 

 10عد از خاتمه انکوباسیون،ب. ساعت تکرار شد 24دوباره انکوباسیون با شرایط فوق به مدت 

 4به مدت و سپس افزوده شد  چاهکبه هر ) ایده زیست نوترکیب( MTTمیکرولیتر از محلول کیت

  .)تا بلورهاي فورمازان نمایان شوند(ساعت در شرایط مشابه انکوبه شد 
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ی در چارت مجاورت تاکی زوئیت ها با غلظت هاي مختلف عصاره ها و دارو در کشت سلول

 یکروپلیتداخل م

    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  C6 C4 C2 

    HE4 HE2 HTE4 HTE2  C6 C4 C2 

    HE4 HE2 HTE4 HTE2  C6 C4 C2 

            

            

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

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

0.01μg/ml; C7=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 4= Hela+tachyzoite+exract 50 μg/ml 

  MTTبا روش  یتوتوکسیسیتیاثر سا سنجش: 7-5-3

  :MTTتهیه محلول 

   PBS ، DMSOبافر ،  MTTپودر  :مورد نیازد موا
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 mg/ml(حل شد  RPMI 1640میلی لیتر  5در MTTپودر زرد رنگمیلی گرم  25 :روش اجرا

فیلتر  µm22/0 سرسرنگی  از فیلتربا استفاده در زیر هود محلول  ،پودر پس از حل شدن کامل). 5

این محلول استریل . ر آن حذف شودشد تا هم استریل شود و هم ذرات نامحلول احتمالی موجود د

درجه   - 20دماي  وتاریکی  ظرف هاي مخصوص کیت در تقسیم و دریک میلی لیتري  هايدر حجم

. ذوب شوددر موقع نیاز، محلول از فریز خارج و در دماي آزمایشگاه قرار داده شد تا . نگهداري شد

تاریکی و شرایط لیزاسیون آن در الزم به ذکر است که تمام مراحل ساخت محلول مذکور و استری

  .انجام شد هودداخل 

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

دقیقه در  10سپس به مدت . شدمخلوط  با پیپت و کامالًافزوده کیت  DMSOاز میکرولیتر  50

 Optical)در نهایت دانسیته نوري . داده شدر قرا CO2درصد  5درجه سانتی گراد با  37انکوباتور 

Density=OD) میکروپلیت ریدر االیزا ستگاه نمونه ها با استفاده از د(Epoch, USA)  در طول

  .قرائت شد nm630 طول موج رفرنس و nm570موج 

  . محاسبه شد Selectivityو  Viability ،EC5oهاي بدست آمده،   ODبا استفاده از 

Viability= ]تعداد سلول هاي زنده/کل سلول ها[ ×100  

EC50= median effective concentration 

Selectivity= EC50 Hela cell/EC50 Toxoplasma RH strain  

EC50  با توجه بهOD  هاي بدست آمده و با استفاده از نرم افزارPrism محاسبه  شد.  

هر مورد  يبرا یارو انحراف مع یانگینم تجارب به صورت سه گانه انجام و سه بار تکرار شد و یتمام

  .یدگرد یینتع
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  مالحظات اخالقی

موش ها در شرایط مناسب  ،تالش شد. بودموش هاي آزمایشگاهی مالحظات اخالقی محدود به کار با 

  .ها از تزریق کتامین و زایالزین استفاده شدآنبراي کشتن  و حیوانخانه اي نگهداري شوند

  

  

  يآمار یزآنال

 یرنفاسم-و کولموگروف یسکروسکال وال ی،، توکANOVA ياز آزمون ها  یفیه بر آمار توصعالو

در نظر  05/0کمتر از  يدار یشد و سطح معن یزآنال SPSS-16داده ها با استفاده از نرم افزار . استفاده شد

  .گرفته شد
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  از سلول يعار یبرون تن یطشرا در یاهیگ يعصاره ها ییاثرات ضد توکسوپالسما

در غلظت هاي  کاکوتیعصاره  :کاکوتی با عصاره یافتهمجاورت  يها یتزوئ یتاک یتیمورتالمیزان 

میزان مورتالیتی تاکی زوئیت هاي مجاورت داده شده با . مختلف داراي اثر کشندگی بر تاکی زوئیت ها بود

  .نشان داده شده است 1و شکل  1ن در جدول در سه مدت زمان انکوباسیو کاکوتیغلظت هاي مختلف 

 میزان مورتالیتی تاکی زوئیت هاي توکسوپالسما گوندي اي مجاورت داده شده با غلظت هاي مختلفمیانگین . 1جدول 
 در مدت زمان هاي مختلف انکوباسیون در شرایط برون تنی عاري از سلول کاکوتی اهیگ یعصاره اتانول

  ونیمدت زمان انکوباس
  )هدقیق(

  )میلی لیتر/میلی گرم( کاکوتیغلظت عصاره 
200  100  50  10  

10  100  100  7/4 ±32/6  

  
49/1  ± 63/2  

  
30  100  100  

  
74/8 ±18/7  

  
49/1±15/4  

45  100  100  
  

6/7 ±97/10  

  
01/2 ±82/5  

  
  

با افزایش زمان انکوباسیون افزایش معنی داري نشان داد  10و 50یزان کشندگی در غلظت هاي م

(P<0.05)  در زمان هاي ثابت انکوباسیون تفاوت معنی داري وجود  50و  10ولی بین غلظت هاي

  .نداشت
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یلی لیتر عصاره کاکوتی در مدت درممیلی گرم  200و100، 50، 10میزان مورتالیتی تاکی زوئیت ها در غلظت هاي . 1شکل 
  .دقیقه انکوباسیون در دماي آزمایشگاه 45 و 30، 10زمان 

 

عصاره زنجبیل در غلظت هاي مختلف  :زنجبیلبا عصاره  یافتهمجاورت  يها یتزوئ یتاک یتیمورتال

یزان مورتالیتی تاکی زوئیت هاي مجاورت داده شده با غلظت م. داراي اثر کشندگی بر تاکی زوئیت ها بود

  .نشان داده شده است 2و شکل  2هاي مختلف زنجبیل در سه مدت زمان انکوباسیون در جدول 
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 یزان مورتالیتی تاکی زوئیت هاي توکسوپالسما گوندي اي مجاورت داده شده با غلظت هاي مختلفم میانگین. 2جدول 
  در مدت زمان هاي مختلف انکوباسیون در شرایط برون تنی عاري از سلول زنجبیل اهیگ ینول عصاره اتا

مدت زمان 
  ونیانکوباس

  )دقیقه(

  )تریل یلیم/گرم یلیم( عصاره زنجبیل غلظت

200  100  50  10  
10  53/9±75/80  75/1± 69/30  44/1±91/21  

  
42/3± 86/10  

30  65/5±36/66  
  

71/0±  54/41  06/2± 17/24  
  

31/1±63/12  

45  99/2± 55/60  44/1±  72/45  
  

83/1± 44/28  
  

99/0± 74/13  
  

  
  
  

یزان کشندگی م.  (P<0.001) عصاره زنجبیل با افزایش غلظت، افزایش معنی دار نشان داد میزان کشندگی 

میلی گرم در میلی لیتر به طور جداگانه در مدت زمان هاي مختلف  100و  50، 10هر یک از غلظت هاي 

ولی در هر یک از مدت زمان هاي انکوباسیون، درصد مورتالیتی با  انکوباسیون تفاوت معنی دار نشان نداد

 . (P<0.001)افزایش غلظت افزایش معنی دار نشان داد 
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در مدت  زنجبیلعصاره  لیتر درمیلی گرم میلی 200و100، 50، 10 يها در غلظت ها یتزوئ یتاک یتیمورتال میزان. 2شکل 
  .یشگاهآزما يدر دما یونانکوباس یقهدق 45و 30، 10زمان 

  

عصاره برگ گردو در تمامی  :برگ گردوبا عصاره  یافتهمجاورت  يها یتزوئ یتاک یتیمورتالمیزان 

یزان مورتالیتی تاکی زوئیت هاي مجاورت داده شده م. ها داراي اثر کشندگی بر تاکی زوئیت ها بود غلظت

نشان داده شده  3و شکل  3با غلظت هاي مختلف برگ گردو در سه مدت زمان انکوباسیون در جدول 

  . است
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 اورت داده شده با غلظت هاي مختلفیزان مورتالیتی تاکی زوئیت هاي توکسوپالسما گوندي اي مجم میانگین. 3دول ج

در مدت زمان هاي مختلف انکوباسیون در شرایط برون تنی عاري از سلول برگ گردو اهیگ یعصاره اتانول  

  ونیمدت زمان انکوباس
  )دقیقه(

  )تریل یلیم/گرم یلیم( عصاره برگ گردو غلظت

200  100  50  10  
10  100  

  
100  
  

100  
  

9/3±13  

30  100  
  

100  
  

100  
  

53/5±10/14  

45  100  
  

100  
  

100  
  

51/7±10/21   

  

میلی لیتر  با افزایش مدت زمان انکوباسیون ، / میلی گرم 10میزان کشندگی عصاره برگ گردو در غلظت 
  . (P<0.001)افزایش معنی دار را نشان داد 
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در  برگ گردوعصاره  لیتر لیدرمی گرم میلی 200و100، 50، 10 يها در غلظت ها یتزوئ یتاک یتیمورتال یزانم :3شکل

  .یشگاهآزما يدر دما یونانکوباس یقهدق 45و 30، 10مدت زمان 

  

یزان مورتالیتی تاکی زوئیت م :عصاره آزاددرخت مورتالیتی تاکی زوئیت هاي مجاورت یافته بامیزان 

 4ل و شک 4هاي مجاورت داده شده با غلظت مختلف آزاددرخت  در سه مدت زمان انکوباسیون در جدول

  . نشان داده شده است
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 یزان مورتالیتی تاکی زوئیت هاي توکسوپالسما گوندي اي مجاورت داده شده با غلظت هاي مختلفم میانگین. 4جدول

  آزاددرخت در مدت زمان هاي مختلف انکوباسیون در شرایط برون تنی عاري از سلول اهیگ یعصاره اتانول

مدت زمان 
  ونیانکوباس

  )دقیقه(

  )تریل یلیم/گرم یلیم( عصاره آزاددرخت تغلظ

200  100  50  10  
10  21/2±39/3  

  
5/2± 9/3  

  
11/1±22/1  

  
91/0± 9/0  

  
30  1/2±28/4  

  
9/1±  17/4  

  
53/2±4 8/1  

  
05/1±13/1  

45  4/3± 24/5  
  

90/1±  45/4  
  

44/2± 40/2  
  

04/1± 48/1  
  

  

ولی با مدت  تفاوت معنی دار نشان نداد یزان کشندگی با غلظت ثابت عصاره در مدت زمان هاي مختلفم

  .(P<0.001) زمان ثابت انکوباسیون در غلظت هاي مختف درصد کشندگی تفاوت معنی دار نشان داد
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در آزاددرخت عصاره  لیتر درمیلی گرم میلی 200و100، 50، 10 يها در غلظت ها یتزوئ یتاک یتیمورتال یزانم. 4شکل 

  .یشگاهآزما يدر دما یوننکوباسا یقهدق 45و 30، 10مدت زمان 

یزان مورتالیتی تاکی زوئیت هاي م :اسپند عصاره مورتالیتی تاکی زوئیت هاي مجاورت یافته بامیزان 

نشان داده  5و شکل  5مجاورت داده شده با غلظت مختلف اسپنددر سه مدت زمان انکوباسیون در جدول 

  .شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 In vitroو اسپند در  درخت سمایی عصاره هاي گیاهی کاکوتی،زنجبیل، برگ گردو،آزادبررسی اثر ضد توکسوپال


 

  

 لیتی تاکی زوئیت هاي توکسوپالسما گوندي اي مجاورت داده شده با غلظت هاي مختلفیزان مورتام میانگین. 5جدول 
  در مدت زمان هاي مختلف انکوباسیون در شرایط برون تنی عاري از سلول اسپند اهیگ یعصاره اتانول

  ونیمدت زمان انکوباس
  )دقیقه(

  )تریل یلیم/گرم یلیم( عصاره اسپند غلظت

200  100  50  10  
10  100  100  31/2 ± 52/93  

  

23/1  ±47/8  

  

30  100  100  31/2 ± 52/93  

  
12/12    ±75/13  

  

45  100  100  67/1±65/95  30/7   ±74/16  
  

  

با افزایش زمان انکوباسیون افزایش معنی داري نشان داد  10و 50یزان کشندگی در غلظت هاي م

(P<0.05)  ن تفاوت معنی داري وجود در زمان هاي ثابت انکوباسیو 50و  10ولی بین غلظت هاي

 . نداشت
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در مدت  اسپندعصاره  لیتر درمیلی گرم میلی 200 و 100 ،50، 10 يها در غلظت ها یتزوئ یتاک یتیمورتال یزانم. 5شکل 

  یشگاهآزما يدر دما یونانکوباس یقهدق 45 و 30، 10زمان 

  

  .نشان داده شده است 6در مقایسه بین انواع عصاره ها در جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی 

 

  نتایج آزمون تعقیبی توکی در مقایسه چند گانه. 6جدول 

  آزاددرخت  زنجبیل  برگ گردو  کاکوتی  عصاره

  S NS  NS  S  اسپند

  S  S  NS    کاکوتی

  S  S      برگ گردو 

  S        زنجبیل

S: sig (P<0.05) ; NS: no sig 
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  :نتایج زیست سنجی در موش

 رنگ روش به و شده بودند داده مجاورت عصاره ها با سلول از ريعا محیط در که تاکی زوئیت هایی 

 یک تا آنها در موش ها، تمامی داشتند، پس از زیست سنجی میر و مرگ درصد 100ي با متیلین بلو آمیز

 .درصد مرگ و میر تاکی زوئیت ها بود 100که تایید  ماندند زنده تلقیح از پس ماه

هر سه عصاره : ی زوئیت هاي توکسوپالسما در کشت سلولیاثر مهاري عصاره هاي گیاهی بر تاک

. داراي اثر مهاري بر تاکی زوئیت هاي توکسوپالسما در کشت سلولی بودند اسپندو  برگ گردو کاکوتی،

EC50   وSelectivity   و شکل هاي   6جدول شماره بر تاکی زوئیت ها در هر یک از این عصاره ها

  .نشان داده شده است 8-6

گوندي اي بر تاکی زوئیت هاي توکسو پالسما  اسپندو رگ گردو بکاکوتی، گیاهان اتانولی اثر مهاري عصاره هاي  .7جدول 

   Hela  در کشت سلولی

Herbal Extract/Drug   EC50 (μg/ml) 
 

Selectivity 

Hela Hela + TOXO 
  )  (Ziziphora Tenuior0.86 154.7 133.2  کاکوتی 

 (Juglans regia) 0.78 207.4 162 برگ گردو 

 (Peganum harmala)0.52 179.1 93.74 اسپند 

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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در غلظت هاي مختلف عصاره هاي کاکوتی و  Helaان ویابیلیتی تاکی زوئیت ها در کشت سلولی مقایسه میز .6شکل 

=  zizi ؛(1μg/ml)پیریمتامین =  Pyr ؛)تاکی زوئیت+ سلول هال (کنترل =  C. داروي پیریمتامین در مقایسه با کنترل

، مقایسه میان P<0.001°° ؛با کنترلا مقایسه گروه ه ، P<0.001 ***  ؛μg/ml 200 ,100 ,50.کاکوتی در غلظت هاي 

  .یریمتامینپ يداروبا  کاکوتی غلظت هاي مختلف عصاره

 

 يبه صورت وابسته به دوز در غلظت ها کاکوتینشان داده شده است، عصاره  6همانطور که در شکل 

ول سل(با گروه کنترل  یسهرا در مقا یتزوئ یسلول هال آلوده به تاک یابیلیتیو یکروگرمم 200-50

سلول هال  یابیلیتیو یریمتامینپ ینهمچن .  (P<0.001) دار کاهش داد یبه صورت معن) یتزوئ یتاک+هال

    (P<0.001) .دار کاهش داد یبا گروه کنترل به صورت معن یسهرا در مقا یتزوئ یبه همراه تاک
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پیریمتامین در سلول هاي هالي آلوده  مقایسه میزان  ویابیلیتی غلظت هاي مختلف عصاره هاي برگ گردو و داروي .7شکل 

 ؛) 1μg/ml( یریمتامینپ=  Pyr ؛) یتزوئ یتاک+ سلول هال (کنترل =  C. به تاکی زوئیت توکسوپالسما در مقایسه با کنترل

jugl=200, 100, 50. يدر غلظت ها برگ گردو μg/ml؛ *** P<0.001؛قایسه گروه ها با کنترل، م °° P<0.001 ،

  یریمتامینپ يبا دارو برگ گردومختلف عصاره  يغلظت ها یسهمقا

  

به صورت وابسته به دوز در غلظت هاي  نشان داده شده است، عصاره برگ گردو 7همانطور که در شکل 

سلول (میکروگرم ویابیلیتی سلول هال آلوده به تاکی زوئیت را در مقایسه با گروه کنترل  200-50

همچنین پیریمتامین ویابیلیتی سلول هال به ). P<0.001(ش داد به صورت معنی دار کاه) تاکی زوئیت+هال

  ).P<0.001(همراه تاکی زوئیت را در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی دار کاهش داد 
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مقایسه میزان ویابیلیتی غلظت هاي مختلف عصاره اسپند و داروي پریمتامین در سلول هاي هالي آلوده به تاکی . 8شکل 

=  piga ؛) 1μg/ml( یریمتامینپ=  Pyr ،) یتزوئ یتاک+ سلول هال (کنترل =  . Cکسوپالسما در مقایسه با کنترلزوئیت تو

 یانم یسه، مقا P<0.001 °°،  مقایسه گروه ها با کنترل، P<0.001 ***؛μg/ml 200 ,100, 50 يدر غلظت ها اسپند

  یریمتامینپ يبا دارو اسپندمختلف عصاره  يغلظت ها

  

-200 يبه صورت وابسته به دوز در غلظت ها اسپندنشان داده شده است، عصاره  8ر که در شکل همانطو

 یتاک+سلول هال(با گروه کنترل  یسهرا در مقا یتزوئ یسلول هال آلوده به تاک یابیلیتیو یکروگرمم 50

به همراه  سلول هال یابیلیتیو یریمتامینپ ینهمچن. (P<0.001) دار کاهش داد یبه صورت معن) یتزوئ

  . (P<0.001) دار کاهش داد یبا گروه کنترل به صورت معن یسهرا در مقا یتزوئ یتاک
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زمانهاي مواجهه مختلف تاثیر چندانی در کشندگی تاکی  غلظت ها و خت دررد مطالعه گیاه آزاداین در 

بر  اسپند برگ گردو و زنجبیل، عصاره کاکوتی،در حالیکه هر چهار  .زوئیت هاي توکسوپالسما نداشت

اسپند  تاکی زوئیت هاي توکسوپالسما اثر کشندگی داشتند، منتهی اثر کشندگی عصاره هاي برگ گردو و

اثر کشندگی همه اینها به طور قابل توجهی بیشتر از  .بیشتر از کاکوتی و عصاره کاکوتی بیشتر از زنجییل بود

ت قبلی نیز نشان داده شده است که انواع عصاره هاي گیاهی با درجات مختلف در مطالعا. درخت بود آزاد

به طوري که در مطالعه . داراي اثرات مهاري یا کشندگی بر تاکی زوئیت هاي توکسوپالسما می باشند

Youn  عصاره الکلی گیاهی شامل 5فعالیت ضد توکسوپالسمایی ) 2003(و همکاران ،Sophora 

flavescens  ) تلخ بیاناي از گونه( ،Pulsatilla koreana  ) بادلرزانگو نه اي از( ،Torilis 

japonica  )گونه اي از هویج(،Ulmus macrocarpa  ) و ) نارونگونه اي ازSinomenium 

acutum )بر تاکی زوئیت هاي توکسوپالسما گوندي اي و نئوسپورا  )نوعی گیاه بومی درچین وژاپن

 .Sو  T. Japonica عصاره هاي لفادیازین در محیط کشت سلولی ارزیابی شد کهکانینوم در مقایسه با سو

flavescence در مطالعه   ).50( بودندبهتري براي هر دو انگل  هاي مهار کنندهJones-Brando  و

بر اثر مهاري ) Artemisinin(درمنه آرتیمی سینین  ات جدیدمشتقتا از چهار ) 2006(همکاران 

در مطالعه  ).51(بود ند و اثر مهاري یکی از مشتقات حداقل دو برابر کمتر از بقیه داشتتوکسوپالسما 

Jiang  2008(و همکاران( اولئورپین ،(Oleurpein)  جدا شده از گیاه زبان گنجشک)Fraxinus 

rhychophylla  (در  یثر ضد توکسو پالسما خوباin vitro به طوري که  .نشان دادselectivity 

 Kavithaدر مطالعه  .)54(بیشتر بود ) 5/2(و پریمتامین ) 8/3(به مراتب از سولفادیازین ) 9/8(اولئورپین 

 Eurycoma longifoliaاثر ضد توکسوپالسمایی چهار فراکشن عصاره ریشه گیاه ) 2012(و همکاران 

jack  در کشت سلولیVero cells در این مطالعه از سویه . مورد ارزیابی قرار گرفتRH پالسما توکسو

میکروگرم در میلی لیتر فراکشن ها و کلیندامایسین استفاده شد و میانگین  56/1-100و غلظت هاي نهایی 
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بر اساس نتایج این مطالعه، همه . تعیین گردید (Effective Concentration=EC50)غلظت موثره 

. بود TAF 355ه فراکشن نمونه ها اثر کشندگی بر توکسوپالسما داشتند و بیشترین اثر کشندگی مربوط ب

EC50  ،و براي  016/0براي کلیندامایسینTAF 355  ،369/0 همچنین، اثر مهار کنندگی فراکشن .  بود

و همکاران  Chenدر مطالعه  .)57(با افزایش غلظت، افزایش نشان داد TAF 401و  TAF 355هاي 

به نام ) Ginkgo biloba sarcotestas(فعالیت ضد توکسوپالسمایی عصاره اتري گیاه جینکو) 2008(

GAS (ginkgolic acid)  درin vitro  در محیط کشت سلولیhuman foreskin fibroblast 

(HFF) اثر . ارزیابی شدGAS  میکروگرم در  100تا  13/3در مقایسه با آزیترومایسین در غلظت هاي

ساعت  48و  24براي %) 90تکثیر میزان (در این مطالعه غلظت ایمن آزیترومایسین . میلی لیتر بررسی شد

براي سلول  GASتوکسیسیته . میکروگرم در میلی لیتر محاسبه شد 2/115و  1/167انکوباسیون به ترتیب 

 48و  24بعد از % 90براي میزان تکثیر  GASبه طوري که غلظت . کمتر از آزیترومایسین بود HFFهاي 

در این . لیتر محاسبه شد میلیمیکروگرم در  6/154و  172ساعت انکوباسیون به ترتیب غلظت هاي 

. توکسوپالسما و سنتز پروتئین استفاده شد DNAبراي ارزیابی  TdR-[3H]و  Leu-[3H]مطالعه از 

GAS  قادر بود در تمامی غلظت ها هم سنتزDNA سنتز پروتئین توکسوپالسما را در روش وابسته  و هم

، فعالیت ضد توکسوپالسمایی عصاره هاي )2008(همکاران و  Choiدر مطالعه   ).59(به زمان مهار کند 

در  Hellaتوکسوپالسما در محیط کشت سلولی  RHگیاه دارویی بر تاکی زوئیت هاي سویه  15متانولی 

 ، (.Glycyrrhiza glabra L)در این مطالعه عصاره هاي شیرین بیان . مقایسه با پریمتامین بررسی شد

بیشترین  )Dryopteris crassirhizoma( نر سرخس و) Acorus gramineus Soland(  اگیر ترکی

، اما توکسیسیته انتخابی نداشتند (EC50=0.11-0.15 mg/ml)فعالیت ضد توکسوپالسمایی داشتند 

(Selectivity=1.7-2.5) .تلخ بیان )Sophora flavescens Aiton ( فعالیت ضد توکسوپالسمایی

(EC50= 0.20mg/ml) خابی باالیی و توکسیسیته انت(Selectivity=4.6) همچنین، . نشان داد
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Zingiber officinale )(داراي فعالیت باالي ضد توکسوپالسمایی ) زنجبیلEC50= 0.18mg/ml ( و

زنجبیل فعالیت قوي ضد . بود HeLa (EC50= 1.81 mg/ml)سیتوتوکسیسیته آن در مقابل سلول هاي 

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

(Selectivity=2.5) اثرات آنتی بیوتیکی عصاره هاي گیاهی مربوط به ترکیبات موثره اي  ).60( نشان داد

 اسپندو کاکوتی نسبت به آزاد بودن اثر کشندگی عصاره هاي برگ گردو و باالتر.است که در آنها وجود دارد

مطالعاتی که در زمینه شناسایی ترکیبات . به تفاوت ترکیبات اصلی این عصاره هاستدرخت احتماالً مربوط 

توکلی و همکاران در در مطالعه  ،به طور مثال .اصلی این گیاهان انجام شده، نشان دهنده این تفاوت هاست

مربوط  و ضد قارچی  روغن اصلی گیاه کاکوتی را یفعالیت هاي آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان 1390سال

گزارش شد  )2008 (همکاران و آستوالکه توسط اي در مطالعه  ).82(دانستند ) پولگون( pulegoneبه 

 .)90( بر پالسمودیم فالسی پاروم بودموشهاي رت داراي اثر مهار کنندگی در  عصاره الکلی دانه هاي اسپند

رین ها، کافئولکواینیک اسید و شامل ترپنوئیدها، فالونوئیدها، کوما Artemisiaترکیبات اصلی انواع 

 ا،یضد ماالر يحشره کش ها، دارواسترول ها است و به عنوان یک منبع مهم ترکیبات بیولوژیک در تهیه 

موثر  اریبس يدارو کیکه ) Artemisinin( نینیس یمیآرت. ودشمی ها استفاده  يقارچ کش ها و ضد باکتر

  .)101(بدست آمده است A. annuaاز گونه  منشاء گیاهی دارد و استیضد ماالر

 تیخاص يمناسب دارا يدر غلظت ها نیافسنط گزارش کردند که و همکاران   Tariku ،2011در سال 

اثرات ضد  لیبرز در) 2005( همکاران و  Patrícia مطالعهدر   ).102( است ییایشمانیضد ل يقو

 پانوزومایتر و سینسیآمازون ایشمانیگل لان يرو فلفل بر جمله بومادران و از یاهیعصاره گ 19یی ایشمانیل

متفاوت  % 99 تا%  5/49از درصد مهار رشد عصاره این گیاهان . ارزیابی شد in vitroبه صورت  يکروز

 جمله از گیاهانی عصاره میکروبیال آنتی اثر 2013 سال در همکاران و یزدي طباطبایی. )103(بود 

و  نموده بررسی اورئوس استافیلوکوك و کلی اشرشیا روي را نعناع از اي گونه و شیرازي کاکوتی،آویشن
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 40،و10،20،30 هاي غلظت در استافیلوکوك مقابل در کاکوتی گیاه رشد عدم هاله قطر که کردند مشاهده

میلی  7/12، 9/7،11، 6/6 ترتیب به کلی اشرشیا مقابل در و4/16، 2/13، 2/11، 1/9ترتیب  به درصد

 ها باکتري بیشتري روي اثر باالتر هاي غلظت در مذکور گیاه عصاره شده، ذکر یجنتا به توجه با. متر بود

کردند  تیمول ارزیابی ترکیب وجود را نظر مورد گیاهان اثرات دلیل محققین مطالعه این در  .)104(داشت

 گیکشند میزان افزایش غلظت، با و بود غلظت به وابسته نظر مورد گیاه عصاره اثر نیز حاضر تحقیق در

 .باشد عصاره باالتر هاي در غلظت تیمول ماده زیاد غلظت دلیل به زیاد احتمال به که یافت افزایش نیز انگل

 قرار داد بررسی مورد را حشرات مقابل در کوهی کاکوتی گیاه اسانس اثر 2008 همکاران، درسال وردیان و

 اثر افزایش این میزان غلظت افزایش اب و بوده الروکشی فعالیت داراي گیاه این اسانس که کرد مشاهده و

 گیاه این یافت بطوریکه افزایش انگل روي کشندگی غلظت،اثر با باالرفتن نیز ما تحقیق در .) 25( یابد می

میلی گرم  10 و 50میلی گرم اثر کشندگی خوبی روي انگل داشت ولی در غلظت  200 و 100 غلظت در

 گیاه اسانس باکتریال آنتی اثر سلطانی نژاد که 2011در سال  .این اثر کاهش چشمگیري داشت میلی لیتر بر

 گیاه اسانس به سودوموناس باکتري که کرد مشاهده ،نمود ها بررسی باکتري بعضی روي را کوهی کاکوتی

 ،رفت بین از آن اسانس مقابل در کامل طور به و بود حساس لیستریا کامال باکتري ولی بوده مقاوم مذکور

 این که گرفتند قرار اسانس تاثیر تحت متفاوت هاي نسبت به مورد آزمایش هاي باکتري یهبق حالیکه در

 در پولگون ماده وجود همچنین. دباش ها میکروارگانیسم ساختمان نوع دلیل تفاوت به است ممکن اختالف

 عصاره و سانسا اکسیدانی آنتی اثر .)105( شد گزارش ها باکتري رفتن بین از از دالیل یکی نیز عصاره این

که میزان  داد نشان نتایج . گرفت بررسی قرار مورد همکاران و امیري توسط کوهی کاکوتی گیاه متانولی

IC50 قابل طور به گیاه مذکور که گفت توان می درصد بود و 3/55و 4/21ترتیب به اسانس و عصاره در 

وجود  دلیل به احتماال کاکوتی گیاه یاکسیدان آنتی اثرات داد، کاهش آزاد را هاي رادیکال میزان توجهی

 اثرات ضد )2014(در بررسی شاهوردي وهمکاران . )106(باشد فالونوئیدها و ها فالون فنل، پلی ترکیبات
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در تحقیقات  .)107( دانستند)هارمین(harmineمیکروبی ترکیبات دود دانه هاي اسپند را به دلیل ماده 

می عصاره اتانولی اسپند را بدلیل ترکیبات آلکالوئیدي این گیاه ضد پالسمودیو توموري و دیگري اثرات ضد

 با ضدعفونی کننده ي عصاره اتانولی اسپند اثرات ضد میکروبی و) 2015( در یک مطالعه .)108(دندانست

 میلی لیتر بیشتر و میلی گرم بر 50عصاره دانه اسپند در بهبود زخم درغلظت  تاثیر و شدبتادین مقایسه 

در  .)109( دانه اسپند دانستند به دلیل وجود ترکیبات آلکالوئیدي در را این اثر .بودبتادین  سریعتر از

 beta-carboline  ترکیباتلشمانیایی اسپند را به دلیل وجود  ضد اثر 2004مطالعه ي دیگري درسال 

alkaloids harmane, harmine, harmaline رشد  مهار دیدند این گیاه باعث و در این گیاه دانستند

در . )110(پروماستیگوتهاي انگل لیشمانیا اینفنتوم در محیط کشت سلولی مونوسیتها می شود و آماستیگوتها

آنتی  توموري و روي عصاره هاي مختلف برگ گردو تاثیرات ضد بر )Carvalho)2010 مطالعه 

عصاره متانولی  که این تاثیر دراین گیاه دانستند  )فنلیک(phenolicاکسیدانی این گیاه را به دلیل ترکیبات 

اثرات آنتی باکتریال عصاره اتانولی برگ  2007در مطالعه دیگري در سال .)111(ر بودتبرگ گردو بیش

 -and 5-caffeoylquinic acids, 3- and 4-p -3 فالونوئیديگردو را به دلیل ترکیبات 

coumaroylquinic acids, p-coumaric acid, quercetin 3-galactoside, quercetin 3-

pentoside derivative, quercetin 3-arabinoside, quercetin 3-xyloside and 

quercetin 3-rhamnoside. 112(دانستند(.  

توکسوپالسما از  RH هیسو يها تیزوئ یعصاره ها بر تاک یاثر کشندگ% 100 دییتا يدر مطالعه حاضر برا

 ایعصاره ها و  یاثر کشندگبراي نشان دادن طور معمول  به. در موش استفاده شد یسنج ستیروش ز

 يزیرنگ آم اب. شود یبلو انجام م نیلیمت ایبلو و  پانیبا رنگ تر يزیها از رنگ آم تیزوئ یداروها بر تاک

استفاده از روش زیست . رنگ می گیرندمرده  يها تیزوئ یتاک یو با دوم زنده يها تیزوئ یتاک یاول

ولی مشاهداتی که طی یک تجربه جداگانه  حی اولیه مطالعه ما لحاظ نشده بودسنجی در موش در طرا
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بدست آمد، ما را بر آن داشت که از این روش براي تایید اثر کشندگی عصاره ها به روش رنگ آمیزي 

) غیر از عصاره هاي مورد مطالعه(در این تجربه تاکی زوئیت ها با یکی از عصاره هاي گیاهی . استفاده کنیم

مجاورت داده شدند و پس از رنگ آمیزي با متلین بلو تمامی تاکی زوئیت ها بدون رنگ باقی ماندند که 

لت بر زنده بودن داللت بر مرده بودن آنها داشت ولی ساختار میکروسکوپی آنها محفوظ باقی ماند که دال

نگ پذیري تاکی زوئیت این چنین فرض شد که ممکن است برخی عصاره هاي گیاهی بر ربنابر . آنها داشت

به همین جهت به منظور مخدوش نشدن نتایج مطالعه حاضر از روش زیست سنجی در . ها اثر داشته باشند

با توجه به محدودیت هاي اجرایی، در مطالعه حاضر تنها در . موش به عنوان یک روش تاییدي استفاده شد

تاکی زوئیت ها % 100ي با متیلین بلو مواردي از روش زیست سنجی استفاده شد که به روش رنگ آمیز

در روش زیست سنجی، اگر یک تاکی زوئیت نیز زنده مانده باشد، قادر است در . مرده تشخیص داده شدند

در مطالعه ما تمامی موش هایی که تحت تجربه زیست سنجی بودند، . هفته موش را بکشد 2عرض کمتر از 

کشته شدن تاکی زوئیت هاي مجاورت % 100قی ماندند که موید تا یک ماه تحت نظر بودند و تماماً زنده با

  .   داده شده با عصاره ها بود

استفاده از آنها می تواند یکی از کاربردهاي احتمالی عصاره هاي گیاهان دارویی با اثر ضد توکسوپالسمایی، 

السما در بیماران با فعال شدن مجدد توکسوپیا پیشگیري از پیشگیري از توکسوپالسموز مادرزادي و  براي

جنین مادران سرونگاتیو توکسوپالسما، مبتالیان به ایدز و افراد تحت درمان . باشداختالل یا تضعیف ایمنی 

پیشگیري از . داروهاي سرکوب کننده ایمنی گروه هاي در معرض خطر باالي توکسوپالسموز می باشند

حاضر از داروهاي سنتتیک براي این منظور استفاده در حال . توکسوپالسموز در این افراد بسیار اهمیت دارد

به نظر می رسد که . مهمترین عامل محدود کننده استفاده از این داروهاست ،می شود که عوارض جانبی

فراورده هاي گیاهی با اثر ضد توکسوپالسمایی می توانند جایگزین مناسب داروهاي دست یابی به یک 

 . سموز در این افراد باشدسنتتیک براي پیشگیري از توکسوپال
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  :نتیجه گیري

ها  یتزوئ یبر تاک یاثر کشندگي مورد بررسی عصاره  چهار شود که  یم یريگ یجهاز مطالعه حاضر نت

اثر ضد . بودزنجبیل بیشتر  ازکاکوتی  اسپند و، برگ گردو ياثر برا ینا. داشتند توکسو پالسما گوندي اي

همچنین اثر بخشی . وز بود تا وابسته به مدت زمان انکوباسیونتوکسوپالسمایی عصاره ها وابسته به د

  .عصاره گیاهان مورد مطالعه در مقایسه با داروي پیریمتامین به مراتب کمتر بود

  

 

  :پیشنهادات

اسپند که داراي اثر بخشی  برگ گردو و مطالعات تکمیلی با استفاده از فراکشن  عصاره هاي کاکوتی،. 1

  .گیرد بیشتري بودند، انجام

اسپند با استفاده از سویه هاي ویروالن  برگ گردو و اثر بخشی عصاره هاي کاکوتی،  In vivoمطالعات . 2

  .و غیر ویروالن توکسوپالسما انجام گیرد
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Evaluation of  in vitro anti-Toxoplasma effects of Ziziphora Tenuior, 
zingiber officinale, Juglans regia,  Melia azedarach and Peganum harmala  

herbal extracts. 
  
Abstract 

Introduction: Synthetic anti-Toxoplasma drugs have different side effects, 

especially suppression of haematopoiesis that has a great importance in primary 

Toxoplasma infections during pregnancy. Access to a new drug with fewer side 

effects is a major objective of Toxoplasma researches. In the recent years, it has 

been shown that some of herbal extracts/fractions have inhibitory effects on 

tachyzoites of T. gondii in cell culture.  

Objective: In the present study, we have investigated lethal effects of Ziziphora 

Tenuior, zingiber officinale, Melia azedarach, Juglans regia and Peganum 

harmala extracts on RH strain tachyzoites of T. gondii in vitro and cell culture.   

Materials and Methods: Propagated tachyzoites in peritoneum cavity of mice 

were harvested and washed with saline. Afterward, 106 of fresh tachyzoites 

were treated with concentrations of 10, 50, 100, and 200 mg/ml of the extracts 

in microtubes, separately. After 10, 30, and 45 minutes incubation in room 

temperature, the tachyzoites were stained with alkaline methylene blue and 

then, mortality rate of killed tachyzoites were counted using optical microscope 

and compared with controls (untreated tachyzoites with the extracts). Killing of 

tachyzoites by the extracts were also confirmed by bioassay in mice.in other 

experiment, the tachyzoites were treated with cocentrations 0f 50,100 and 200 

μg/ml of Ziziphora Tenuior, Juglans regia and Peganum harmala 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 experiments 

were performed in triplicate with three replicates per sample. Statistical analysis 
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of the data was performed using SPSS software (ver16.0) and ANOVA and Post 

HocTests. EC50 was calculated using prism software. 

 Results: The mortality rates of the tachyzoites were 100% with concentrations 

of 100 and 200 mg/ml of Ziziphora tenuior, Juglans regia and Peganum 

harmala extracts after 10, 30, and 45 minutes incubation in room temperature. 

In concentrations of 50 mg/ml of Juglans regia, 100% tachyzoites were killed. 

Mortality rate of zingiber officinale was between 80.75±9.53% and 

10.86±3.42% (maximum and minimum mortality), respectively. The highest 

mortality rate for Melia azedarach extract was 5.24±3.4%.  

By bioassay in mice, all of the mice inoculated with RH tachyzoites which 

showed 100% mortality by staining, survived one month post inoculation. In 

cell culture, EC50 and selectivity were 154.7and 0.86 for Ziziphora tenuior, 

207.4 and 0.78 for Juglans regia, 179.1 and 0.52 for Peganum harmala, 

respectivly.Also,EC50 and selectivity were 0.176 and 3.40 for pyrimethamine, 

respectivly. 

Conclusion: Based on our finding, all of the herbal extracts have anti-

Toxoplasma activities with dose-dependent lethality. It was significantly high 

for Ziziphora tenuior, Juglans regia and Peganum harmala extracts in 

comparison with Zingiber officinale and Melia azedarach extracts.  

Key words: Toxoplasma gondii, herbal extract, Ziziphora Tenuior, zingiber 

officinale, Melia azedarach, Juglans regia and Peganum harmala, in vitro 

 

 

 

  


