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 اهميت توكسوپالسما وتوكسوپالسموز

هم انگلی با انتشار گسترده جهانی است که عامل آن از بیماری های م( Toxoplasmosis)توکسوپالسموز 

این تک یاخته می . است( Toxoplasma gomdii)تک یاخته داخل سلولی اجباری توکسوپالسما گوندی ای

تواند طیف وسیعی از میزبانان مهره دار خونگرم را برای تکامل و بقاء خود انتخاب کند ولی میزبان قطعی آن 

آلودگی های انسانی با خوردن گوشت خام یا نیم پز حاوی کیست های نسجی . ه استگربه سانان به ویژه گرب

فرم . و یا خوردن آب و سبزیجات خام آلوده به اواوسیست های دفع شده با مدفوع گربه اتفاق می افتد

. مادرزادی این عفونت متعاقب عفونت اولیه دوره بارداری و انتقال تاکی زوئیت ها از جفت روی می دهد

توکسوپالسموز اکتسابی در افراد با کفایت عملکرد ایمنی عمدتاً به صورت لنفادنوپاتی خوش خیم و خود 

در افراد با . ندرتاً در این افراد سبب تظاهرات مغزی، قلبی و چشمی می شود. محدود شونده بروز می کند

وکسوپالسموز سیر بالینی به ویژه در بیماران ایدزی ت (Immunocompromised)عملکرد ایمنی مختل شده 

به طوری که . پیشرونده ای دارد و عمدتاً ضایعات مغزی ایجاد می کند و تهدید کننده حیات است

توکسوپالسما مهمترین عامل ایجاد کننده ضایعات کانونی مغزی و آنسفالیت در این بیماران است و در صورت 

وپالسموز از عفونت های مهم مادرزادی است که از طرف دیگر، توکس. عدم درمان به موقع سبب مرگ می شود

طیف بالینی گسترده ای دارد و از تولد نوزاد بدون عالئم تا نوزاد با عوارض شدید مغزی و چشمی و حتی 

عفونتهای مادرزادی ناشی از توکسوپالسما در صورت عدم درمان می تواند باعث . سقط متفاوت است

توکسوپالسموز . ی و کلسیفیکاسیون داخل مغزی در جنین شودکوریورتینیت، هیدروسفالی، میکروسفال

 (.0)ات شده کوریورتینیت در دنیا استشایعترین علت اثب
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 های عفونت ماهیت به که است گرفته قرار توجه مورد نیز دیگری جهت از توکسوپالسموز اخیر های سال در

زارشاتی است که بین عفونت های مزمن در دهه های اخیر گ .شود می مربوط مغز در آن مدت طوالنی و مزمن

. توکسوپالسما و برخی اختالالت نرولوژیک و بیماری های روان پریشی مثل اسکیزوفرنیا ارتباط وجود دارد

 لپسی اپی قطبی، دو اختالالت احتمالی سببی عامل یک عنوان به توکسوپالسما گوندی ای انگل همچنین

 طرف از. است گرفته قرار توکسوپالسما محققین توجه مورد تاریرف و شخصیتی تغییرات میگرن، کریپتوژیک،

 به ها دام در سقط مهم عامل یک و است برخوردار خاصی اهمیت از نیز دامپزشکی در توکسوپالسما دیگر،

 نکات هنوز اما شده، شناخته طبیعت در این انگل زندگی چرخه .است شده شناخته خوك و بز گوسفند، ویژه

 پرچالش از نیز توکسوپالسموز آزمایشگاهی تشخیص. دارد وجود توکسوپالسما زندگی چرخه در ای ناشناخته

 تحقیقات از ای عمده بخش همواره که طوری به .است انگلی های بیماری آزمایشگاهی تشخیص موارد ترین

ن بسیاری از داروهای سنتتیک علیرغم کارآیی فوق العاده در درما. است داده اختصاص خود به را توکسوپالسما

داروهای سنتتیک ضد توکسوپالسما دارای اثرات . برخی موارد با محدودیت هایی همراه هستند در بیماری ها

با توجه به  همچنین. کیست های بافتی بی تاثیرندداخل جانبی قابل توجهی است و بر برادی زوئیت های 

نبال دستیابی به دارویی با اثرات سمیت محدودیت های داروهای صناعی در درمان توکسوپالسموز محققان بد

فراورده های گیاهی به عنوان یک ترکیب جایگزین احتمالی در تحقیقات توکسوپالسموز مورد  و  کمتر هستند

 .توجه می باشد

 تاريخچه توكسوپالسما گوندي اي

 تاريخچه بيماري در جهان
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که  ) Nicolle and Manceaux ( کسوئنسما توسط نیکول و 0928توکسوپالسما گوندی اولین بار در سال 

که برای  ) (Ctenodactylus gundi  به نام کتنو داکتیلوس گوندیجونده ای در شمال آفریقا بر روی 

          ( اسپلندور .جونده با موش صحرایی قرابت دارداین  .شرح داده شد ،شمانیازیس استفاده می شدیالعات لمط

(Splendore توصیف نمود 0928در سال  روی خرگوش ها کار می کرد این ارگانیسم را یز که در برزیل برن. 

بدون اینکه این محققین اطالعی از یکدیگر  ،روز از یکدیگر صورت گرفت 3انتشار این گزارشات در فاصله

 این های تروفوزوئیت و کیست پراگ مقاطع مقیم پزشک چشم( Jancoue)ژانکو 0903در سال  .داشته باشند

 یا هاللی به اشاره یاخته تک این نام .(0)کرد  مادرزادی گزارش توکسوپالسموز با نوزاد بافتی برش در را انگل

بعد  هایسال به دنبال این کشف .است( به معنای کمان می باشد Toxonیونانی  زبان در)یاخته تک بودن کمانی

 0948در سال  (.0) گردیدشناسایی ر از آن ارگانیسم هایی شبیه توکسوپالسما گوندی ای در چندین میزبان دیگ

توسط سابین و فلدمن جهت تشخیص بیماری ارائه شد و این روش  (Dye test)آزمون سرولوژیک دای تست

موجب شد تا محققان بسیاری از مسائل اپیدمیولوژیکی و بالینی توکسوپالسموز را مورد بررسی قرار دهند و 

چندین بررسی نشان دادند که چرخه جنسی انگل  0962در سال  (.0)طیف بیماری را در انسان مشخص نمایند 

یست ها ساین اوو. مدفوع گربه دفع می شودبا یست ستوکسوپالسما در گربه انجام می شود و میلیون ها اوو

  (.0)است زا عفونی ( و پستاندارانپرندگان )حیوانات خونگرم  انواعبرای میزبان های واسط انگل شامل 

 اي گوندي وپالسماتوكس تاكسونومي

 ’Gerald D. Schmidt & Larry S. Robertsکتاب  اساس بر ای گوندی توکسوپالسما بندی طبقه

foundations of parasitology (: 4)است  زیر شرح به 
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Classification of T. gondii 
Serup-group 

 

Chromalveolata 

Superphylum 

 

Alveolata 

Phylum 

 

Apicomplexa 

Class 

 

Conoidasida 

Subclass 

 

Coccidiasina 

Order 

 

Eucoccidiorida 

Suborder 

 

Eimeriorina 

Family 

 

Sarcocystidae 

Subfamily 

 

Toxoplasmatinae 

Genus 

 

Toxoplasma 

Species 

 

gondii 
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  :توكسوپالسما تحقيقات در عمده هاي پيشرفت

 مهمترین که است شده انجام اخیر دهه سه در ویژه به توکسوپالسما مختلف های زمینه در ای گسترده تحقیقات

اخیر سال  00 در عمده پیشرفت 00شامل  که است شدهگرد آوری   0229در سال   Boothroyd توسط آنها

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

دارای  کخه توکسوپالسخما   شخد  مشخخص  مولکولی روش از ادهاستف با  :توکسوپالسما های ژنوتایپ شناسایی. 1

 مزرعخه  / خخانگی  حیوانات و از انسان شده جدا های سویه در و باشد می III, II, Iاصلی ( کلون)ژنوتایپ  3

 .است شده مشاهده کمی بسیار تفاوت

 (.ها زوئیت دیو برا ها زوئیت تاکی)توکسوپالسما تکاملی مختلف مراحل بیوشیمایی و ژنی آنتی تفاوت .2

 Invitroدر  استرس شرایط تحت ها زوئیت برادی به ها زوئیت تاکی تبدیل .9

 Invitroشرایط  در توکسوپالسما ژنوم دستکاری .9

 .Mbp 70-65کروموزوم  و  04شامل  : توکسوپالسما ژنوم شناسایی. 5

  .مهم نهای ژ و ها فنوتایپ ترسیم برای مایشگاهیزآ های آمیزش. 6

 .پالستید یک عنوان بهApicoplast ایی  شناس .7
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 نقش سلولی و تهاجم خوردن سر حرکت در که مهمی چسبنده مواد ترشح نظر از ها میکرونم نقش شناسایی. 8

 .دارند

 .تهاجم طی در سلولی اتصال در میکرونم و راپتری های پروتئین مشارکت. 9

 Glycophosphatidylinositol  به  متصل ایه ژن آنتی : ای مرحله اختصاصی های ژن آنتی شناسایی. 02

(GPI )تکاملی مختلف مراحل در. 

 .سلول داخل به غشا طریق از ها راپتری و ها گرانول دنس از هایی پروتئین شدن آزاد .00

 .سلول داخل به مستقیم طور به محلول های پروتئین ورود. 00

 .راپتری از مترشحه های پروتئین مرفیسم پلی. 03

 وجود در حیوانات و بوده گیاهان شبیه بسیار که توکسوپالسما در بیوشییایی های مسیر برخی ساییشنا. 04

 .ندارد

 .ایمنی پاسخ ذاتی تحریک برای چندگانه مسیرهای شناسایی. 00

 .علیه توکسوپالسما ایمنی پاسخ در اصلی مدیاتور عنوان به گاما INFتولید  و IL-12القا  شناسایی. 06

 .گیرند می قرار ایمنی پاسخ هدف توکسوپالسما های ژن آنتی از میک تعداد. 07

 بروز توکسوپالسموز در مهم متغیر و شاخص یک عنوان به MHCنقش . 08
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 . لانگ به آلوده های سلول در اپوپتیک مسیر اختالل شناسایی. 09

 های از تکنیک فادهاست با ها بیماری سایر از ایدزی بیماران در توکسوپالسمایی آنسفالیت تمایز. 02

 .غیرتهاجمی تصویربرداری

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

 .مزمن از حاد های عفونت سرولوژیک تمایز در هایی پیشرفت. 00

 .جدید داروهای اهداف مهم منبع عنوان به ارگانل عملکرد شناسایی. 03

 واکسن تولید برای مناسب اندیدک یک عنوان به شده تضعیف انگل از استفاده. 04

 .میزبان رفتار بر آن تاثیر و توکسوپالسما. 00
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 توكسوپالسما زاي عفوني اشكال بيولوژي و مورفولوژي

 :است زیر موارد شامل یاخته تک این مختلف اشکال

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

 (Tachyzoite)تاکی زوئیت . 0

 (Pseudocyst)کیست کاذب . 0

 (Tissue Cyst)کیست نسجی . 3

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

 (Trophozoite)تروفوزوئیت . 0

 (Gametocyte)گامتوسیت . 0

 (Zygote)زیگوت . 3

 .(0) (Oocyst)اواوسیست . 4

اجسام هاللی یا بیضوی با یک انتهای باریک و یک انتهای گرد   :(Tachyzoite) كي زوئيت تا. 1

گیسما به   این شکل ارگانیسم با رنگ. است میکرون  3تا  0و عرض آنها  میکرون 7تا  0طول آنها . هستند

ور طولی بدن حول مح حرکت ارگانیسم با تا شدن بدن و یا لغزیدن توأم با چرخش در. خوبی رنگ می گیرد

پستانداران یا تخم مرغ تکثیر ارگانیسم را می توان در صفاق موش، سلول های نسج این فرم . صورت می گیرد

ت توکسوپالسما ئیتاکی زو .هسته تقریبا در مرکز سلول واقع شده و تاژك، مژه یا پای کاذب ندارد. (0)داد 

جهت انجام آزمون های  .و میتوکندری است، ریبوزوم ، رتیکولوم آندوپالسمیک  دارای دستگاه گلژی
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علت  .استفاده می شوداین فرم انگل به عنوان آنتی ژن از ( فلدمن و فلورسنت آنتی بادی -سابین)سرولوژیک 

آنکه توکسوپالسما باید یک ارگانیسم داخل سلولی اجباری باشد روشن نیست، اما به طور قطع نیاز به انرژی ، 

تکثیر در نسوج با . نزیم های میتوکندریال به صورت کامل در ارگانیسم وجود داردعامل آن نمی باشد زیرا آ

آندودیوژنی یک مرحله از . روش آندودیوژنی انجام می شود و تکرار این عمل موجب تشکیل کیست می گردد

گل یت انئشکل تاکی زو. جوانه زدن داخلی است که در آن دو سلول دختر از سلول های مادر تشکیل می شود

 .در مرحله ی حاد عفونت دیده می شود و می تواند تمام سلول های نسوج پستانداران را مورد حمله قرار دهد

سیتوپالسم انباشته از . ساعت یک بار تکثیر می یابد و روزت تشکیل می دهد 6تا  4پس از حمله، انگل هر 

  .(0)مجاور حمله می کند یت ها پاره می شود و ارگانیسم های آزاد شده به سلول هایئتاکی زو

   

 تاکی زوئیت توکسوپالسما گوندی ای

منوسیت ها  کروفاژ یامانند مامیزبان واسط  تاکی زوئیت ها در داخل سلول های هسته دار  :كيست كاذب. 2

اصطالحا کیست  ( یت حاصل از عمل آندودیوژنیئحاوی تروفوزو)عناصر شبه کیستی تکثیر یافته و به این 
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اجزای داخلی کیست کاذب از نظر  .این حالت به انگل های درون آن اندوزوئیت گفته می شود در و کاذب

تاکی زوئیت  42تا  02 از انگل در این شکل .منفی هستندPAS (Periodic Acid Schif )رنگ آمیزی 

ن ممکن است درون سلول میزبان برای مدت های طوالنی بدو این کیست ها .درون یک سلول دیده می شود

کیست کاذب در مراحل حاد بیماری تشکیل شده و به طور دائمی تشکیل    .تشکیل کیست حقیقی باقی بمانند

 .(0) بلکه تشکیل آن به صورت موقت یا موضعی است ،نمی گردد

 

Pseudocyst of Toxoplasma gondii in polymorphonuclear 

 

ن سلول میزبان تشکیل می شود و اندازه آن شکل دیگر انگل ، کیست نسجی است که درو: كيست نسجي. 9

این . تا کیست بزرگ حاوی بیش از سه هزار ارگانیسم متغیر است( دارای چند ارگانیسم ) از کیست کوچک 

کیست  .رنگ می گیرد و لذا از زمینه ی نسجی تشخیص داده می شود (PAS)شکل انگل به خوبی با روش پاس

در حیوانات تشکیل می شود و احتماال برای تمام عمر میزبان در بدن او  روز از آغاز عفونت 8ها اغلب در طی 

هرچند که کیست ها در هر عضوی از بدن یافت می شوند اما مغز ، قلب و . به حیات خود ادامه خواهند داد

درجه  66سرما و به دنبال آن گرم کردن، حرارت بیش از  . عضالت شایع ترین محل های عفونت نهفته هستند

ارگانیسم ها می توانند برای مدت دو ماه . نتی گراد یا مواد ضد عفونی قادرند شکل کیستی انگل را نابود کنندسا
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ساعت از بین  4تا 3درجه زیر صفر در مدت  02تا  9درجه سانتی گراد زنده بمانند، اما در حرارت  4دمای  در

 08ت در بیست درجه زیر صفر برای مدت براساس اطالعات موجود به نظر می رسد که انجماد گوش. می روند

  .(0) ساعت و سپس ذوب کردن آن روش مناسبی جهت نابودی کیست هاست 04تا 

 

 Tissue cyst of Toxoplasma gondii 

 

چرخه انترواپیتلیال در روده اعضای خانواده گربه سانان انجام می شود و به تشکیل (: Oocyst)اواوسیست. 4

شیزوگونی و گامتوگونی به نظر می رسد که در تمام روده باریک و بخصوص در  .ااوسیست منجر می گردد

تا  3گربه ها فاصله زمانی از خوردن کیست ها تا تشکیل ااوسیست بین  در .ها در ایلیوم صورت گیردپرزرأس 

زایگوت  گربه، توسط مدفوع ااوسیست بعد از دفع. روز است 42تا  02روز و تا دفع ااوسیست ها از مدفوع  02

 یت در درون هرئبه دو اسپوروبالست تقسیم میشود و هر اسپوروبالست با تقسیمات بعدی چهار اسپروزو

یک ااوسیست رسیده وقتی که خورده شود آلوده . عدد در یک ااوسیست ایجاد می کند 8اسپوروسیست و جمعأ 

بدن گربه، این شکل انگل می  در داخل. کننده است و منجر به تشکیل اشکال خارج روده ای انگل می شود

 00ااوسیست ابتدا کروی است و سپس بیضی شکل به ابعادی با طول . نترواپی تلیال نیز گردداتواند وارد چرخه 
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براساس درجه حرارت و فراهم بودن . گردد میکرون می  00تا  9و عرض  میکرون  04تا 

درجه  4این عمل در حرارت کمتر از . گرفت روز صورت خواهد  00در فاصله یک تا  اسپوروالسیون اکسیژن،

روز از طریق مدفوع دفع می  02تا  7ااوسیست ها برای مدت . درجه سانتی گراد انجام نمی شود 37یا بیش از 

در حرارت و رطوبت مناسب ااوسیست . گردد و ممکن است تعداد آنها در یک روز متجاوز از ده میلیون باشد

به عالوه در شرایط مساعد . سایر جانوران از جمله انسان آلوده کننده می گردند روز برای 0ها در مدت یک تا 

 (.0و 0) می توانند برای یکسال یا بیشتر در خاك زنده بمانند

 

Oocyst of Toxoplasma gondii 

 

 توكسوپالسما گوندي اي سير تكاملي

برای تکامل و بقاء خود  دار خونگرم را انگل توکسوپالسما گوندی ای می تواند طیف وسیعی از میزبانان مهره 

آلودگی های انسانی با خوردن گوشت خام یا . انتخاب کند ولی میزبان قطعی آن گربه سانان به ویژه گربه است

نیم پز حاوی کیست های نسجی و یا خوردن آب و سبزیجات خام آلوده به اواوسیست های دفع شده با مدفوع 

 (:0) دارد وجود ای روده خارج و ای روده مرحله دو انگل این تکاملی سیر در  گربه اتفاق می افتد،
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 Life cycle of Toxoplasma gondii 

 

میزبان اصلی این  (:Entro epithelial)مرحله جنسي يا روده اي يا انترواپيتليال . 1

گربه . نجام می گیردانگل گربه و گربه سانان است و سیکل انترواپیتلیال فقط در روده باریک این جانوران ا

در . طرق مختلفی آلوده شود ولی راه عمده آن خوردن گوشت حاوی کیست نسجی است ممکن است از

آزاد گشته وبه تاکی زوئیت  Bradyzoites))دستگاه گوارش گربه کیست نسجی پاره شده، برادی زوئیت ها 

ه شده و گرد می شوند و شروع به تکثیر تاکی زوئیت ها وارد سلول های اپی تلیال روده گرب . تبدیل می شوند

. می کنند، لذا در اینجا به آن تروفوزوئیت می گویند (Schizogony)از نوع غیر جنسی یا شیزوگونی

تروفوزوئیت ها مراحل شیزوگونی را طی می کنند یعنی به ترتیب ایجاد شیزونت نارس، شیزونت رسیده و 
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در هر . شی روده را پاره کرده و از آن خارج می شوندمی کنند که سلول پوش (merozoites)مروزوئیت

تا سه  شیزوگونی در روده گربه دومعموالً . مروزوئیت به وجود می آید 04-06شیزونت رسیده توکسوپالسما  

بعد از ورود به سلول های اپی . آخر وارد مرحله گامتوگونی می شوندو مروزوئیت های نسل  شدهبار انجام 

تبدیل می ( ماکروگامتوسیت)گامتوسیت ماده برخی به و (  میکروگامتوسیت) امتوسیت نربه گ تلیال، برخی

 )با کاهش کروموزومی به ماکروگامت و میکروگامتوسیت (Macrogametocyte) ماکروگامتوسیت .شوند

Microgametocyte) با کاهش کروموزومی و عمل اکسفالژلیشن (exflagylation)  به میکروگامت

 هبعد با هم ادغام شد شده و کشیدهمیکروگامت ها به سوی ماکروگامت ها . دنیل می شوتاژکدار تبد

(Syngamy) تخم تشکیل  و(Zygot) تبدیل به  شود وسپس اطراف زیگوت دیواره ای تشکیل می . می دهند

محیط اواوسیست های نارس سلولهای اپی تلیال را پاره کرده و با مدفوع گربه در . اواوسیست نارس می شود

اواوسیست به صورت می گیرد و  السیونروز تکثیر اسپرو 0تا  0در محیط خارج طی  .خارج پخش می شوند

 .(0)فرم آلوده کننده و عفونی انگل است تبدیل می شوند که رسیده 

  phase)يا فاز توكسوپالسميک  يا نسجي مرحله غيرجنسي يا خارج روده اي. 2

Toxoplasmic):  انسان یا هر حیوان به . واسط صورت می گیرد های میزبانانواع  بدن این مرحله در

حاوی برادی زوئیت )شکل ممکن است به انگل آلوده گردند، یکی با خوردن گوشت حاوی کیست نسجی  دو

که با مدفوع گربه در محیط خارج پخش شده )و دیگر با خوردن مواد غدایی آلوده به اواوسیست انگل ( ها

 (کلریدریک اسید و تریپسین پپسین،)وارش انسان در نتیجه اثر اسید و آنزیم های گوارشی در دستگاه گ(. است

جدار خارجی اووسیست و کیست نسجی پاره شده و به ترتیب اسپروزوئیت ها و برادی زوئیت ها آزاد می 
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ی به نام تاکی زوئیت ها در ناحیه سر خود دارای آنزیم. دو به تاکی زوئیت تبدیل می گردند شوند که هر

PEF(Penetrating Enhancing Factor)  هستند که به کمک آن می توانند سلول میزبان را سوراخ کرده

شوند، به این ترتیب انگل از جدار روده میزبان گذشته و خود را به خون، لنف و سایر نسوج و وارد سلول 

وگاهی  42ندودیوژنی تقسیم شده و تا تاکی زوئیت ها درون سلول های میزبان به طریقه ا. میزبان می رسانند

و به این شکل کیست کاذب می  به این تاکی زوئیت ها ، اندوزوئیت. انگل درون سلول ایجاد می شود 022

این تاکی زوئیت ها سرانجام سلول را پاره کرده، خارج شده و سلول های جدیدی را مورد حمله قرار . گویند

هفته دوام دارد و  3تا  0معموالً  ها در مراحل حاد بیماری اتفاق می افتد واین نوع تکثیر تاکی زوئیت . می دهند

انگل داخل . د به داخل سلول های میزبان تشکیل کیست نسجی می دهدپس از ورومیزبان متعاقب پاسخ ایمنی 

داخل کیست نسجی ممکن است چند تا چند صد عدد . کیست به فرم برادی زوئیت به کندی تکثیر می کند

یست نسجی می تواند در هر بافتی تشکیل شود، ولی بیشتر در مغز، قلب و عضالت ک.  دی زوئیت تکثیر یابدبرا

 خر عمر در بدن میزبان خود باقی تا آدوام طوالنی دارند و ممکن است کیست نسجی . تشکیل می گردد

     .(0)ماندب

 گوندي توكسوپالسما انتقال راههاي

 .تاس مادرزادی انتقال و اکتسابی انتقال لیاص راه دو دارای توکسوپالسما

اصلی ترین راه انتقال توکسوپالسموز، انتقال این بیماری از طریق دهان می  (:اكتسابي)انتقال دهاني . 0

( از گوشت نیمه خام)برادی زوئیت ها  و( از خاك آلوده به مدفوع گربه)خوردن اواوسیست های رسیده . باشد
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به   اگرچه خوردن گوشت دارای کیست انگل یکی از راه های انتقال بیماری. ماری شودمی تواند باعث انتقال بی

  .(0) مستلزم خوردن اواوسیست است گوشتخواران می باشد، آلوده شدن حیوانات گیاه خوار

مبتال به  برای بار اول  زنانی که در حین بارداری یک سومحدود  (:مادرزادي)انتقال از طريق جفت .2

ابتال جنین به انگل در طی دوران بارداری  .می شوند، عفونت را به جنین خود منتقل می کنند اسمتوکسوپال

 00تا  02  حدود حاملگی سه ماهه ی اول در زنان در طی ابتال جنین به توکسوپالسما متفاوت است به طوریکه

ال انتقال توکسوپالسما از در سه ماهه آخر بارداری احتمو % 30 حدود و در سه ماهه ی دوم بارداریاست % 

 (.0). درصد می سد 62 بالغ برمادر به جنین 

 :انتقال شايع كم هاي راه

 .افتد می اتفاق کشاورزان و کشتارگاهها کارکنان در بیشتر انتقال نوع این:  انتقال از طريق زخم. 1

 توکسوپالسما انتقال سبب تواند می ایمن غیر گیرنده به آلوده دهنده از عضو پیوند  :عضو پيوند راه از انتقال .2

 (.6) دارند دخالت نسجی های کیست طریق این به معموالً که شود

 اشک، روز در بزاق، 7تا  4تواند  می انگل این :بزاق و اشک و مرغ تخم از و خام شير طريق از انتقال. 9

  (.6)بماند  زنده شیر و ادرار

 مگس از انواعی نقش .باشند داشته نقش توانند می انگل مکانیکی نتقالا در بندپایان  :بندپايان راه از انتقال. 4

 (.7) است شده مشخص انگل این انتقال در ایکسودیده های کنه و ها سوسک ها،
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 :توكسوپالسما گوندي اي انتشار جغرافيايي

مناطق عفونت توکسوپالسما گوندی ای طیف گسترده ای در سراسر نقاط کره زمین از مناطق گرمسیری تا 

 شیوع میزان .دارداین عفونت انتشار وسیعی در انسانها و حیوانات خونگرم . گیرد سردسیری را در بر می

مطالعات  .است متفاوت افراد سن و گربه وفور غذایی، عادات به مکان زندگی، توجه با انسانعفونت در 

می دهد که هنوز توکسوپالسما انگل  سرواپیدمیولوژیکی که در نقاط مختلف کره زمین انجام گرفته است، نشان

یک بررسی آنتی بادی توکسوپالسما گوندی ای با  در ی کهربه طو. بسیار شایعی در ساکنین کره زمین است

بچه مورد  0022از ، (8) افراد مثبت بودند% 00در منطقه شهری  و% 60االیزا در فیلیپین در منطقه ای روستایی 

است که از این  %03/00ل شیوع عفونت در این جمعیت سال بود، ک 9نها که میانگین سن آ در چین مطالعه

همینطور  (.9) منفی بودند IgGمثبت و  IgM% 0مثبت و  IgG , IgMهم  03/3مثبت،  IgG%  03/03تعداد 

 در ابتدائی آموزان دانش   380از %  0/83 ،(02) در چین بیمار روان پریش  047و فرد سالم  0634از %  3/00

 ،(00) زایمان در اتیوپی از پیش های مراقبت برای کننده مراجعه باردار زن 063از %  4/68، (00) نیجریه بجنو

 392از %  80  ،(04)بیمار روانی در شرق چین  440از  % 3/07 ،(03) در منطقه ای روستایی در فرانسه% 47 

از نظر آنتی بادی ضد ( 06) هند زن با سقط جنین در  48از  %4/30، (00) کشاورز و ماهیگیر در غنا 

   .بودندتوکسوپالسما مثبت 

 :ايران شيوع توكسوپالسما گوندي اي درانتشار جغرافيايي و 

مطالعات مختلفی که در نقاط مخلف جغرافیایی ایران انجام شده است، داللت بر این دارد که توکسوپالسما 

خون در جنوب  هکنند اداه0482 از % 09 /3ی که، به طور. انگل شایعی در انسان و حیوانات در کشور ماست
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 07با میانگین سنی  زن باردار 020از %  32  ،(08)در کرمان نفر اهداکننده خون  022از  % 8/08، (07)ایران 

در قزوین برای آزمایشات  بهداشتنفر زن مراجعه کننده به مرکز  422بین از %  34 ،(09)در خوزستان سال 

، (00) در اهواز زن با زایمان طبیعی   032 از % 0/00 و زن با سقط جنین 032از   %  6/04، (02)قبل از ازدواج 

آذربایجان  در جبشیرع در روستایی دختر دبیرستانی 047از %  9/00دختران دبیرستانی شهری  420از  % 4/00

ستان علی نسب تبریز آزمایشگاه تشخیصی در بیمار بهنمونه سرمی مراجعه کنندگان  070از  % 0/30، (00)

روستایی  زناناز  %  3/30 وشهری زنان  از%  0/06 ،(04)در استان ایالم زن باردار  003از %  8/44، (03)

 .آنتی بادی ضد توکسو پالسما مثبت بودنداز نظر  (00)مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی همدان  

 برآورد شده است افراد%  3/39 ما در کل کشور حدود همچنین در یک مطالعه مروری میزان شیوع توکسوپالس

(06). 

 توكسوپالسموز باليني عالئم و بيماريزايي

 :به طور كلي توكسوپالسموز به دو صورت اكتسابي و مادرزادي مطرح مي باشد

 (:Acquired)توكسوپالسموز اكتسابي . 1

درصد  32-02الئمی ندارد ولی در درصد موارد ساب کلینیکال است و ع 82-72عفونت توکسوپالسموز در 

برای مثال لنفادنیت )بیماری عالئمی مانند بیماری منونوکلئوز عفونی  خفیفدر شکل . موارد دارای عالمت است

تب و لرز، بزرگی طحال و کبد و دردهای  ،در شکل حاد بیماری. دیده می شود( و لنفادنوپاتی در ناحیه گردن

که معموال از  استاکتسابی توکسوپالسموز  موارد کم شایعچشمی از ضایعات  .عضالنی شدید وجود دارد
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. و ممکن است حتی منجر به کوری شود( chorioretinitis)شبکیه شروع شده و به مشیمیه نیز می رسد 

در افراد با عملکرد ایمنی . شایعترین عالمت در افراد با ایمنی طبیعی، بزرگی گره های لنفاوی گردنی می باشد

ه ویژه در بیماران ایدزی توکسوپالسموز سیر بالینی پیشرونده ای ب (Immunocompromised)   دهمختل ش

به طوری که توکسوپالسما مهمترین . دارد و عمدتاً ضایعات مغزی ایجاد می کند و تهدید کننده حیات است

عدم درمان به موقع عامل ایجاد کننده ضایعات کانونی مغزی و آنسفالیت در این بیماران است و در صورت 

 .(0) سبب مرگ می شود

 (:Congenital)توكسوپالسموز مادرزادي.2

توکسوپالسموز از عفونت های مهم مادرزادی است که طیف بالینی گسترده ای دارد و از تولد نوزاد بدون 

نی توکسوپالسموز مادرزادی زما .عالئم تا نوزاد با عوارض شدید مغزی و چشمی و حتی سقط متفاوت است

و در زمان باشد  ( Seronegative )در دوره بارداری و یا در شرف بارداری سرونگاتیو  اتفاق می افتد که مادر

شانس ابتالء جنین به بیماری با افزایش سن جنین . ا آلوده شده باشدبه توکسوپالسمبرای اولین بار  بارداری

عفونتهای مادرزادی ناشی  .ین نسبت عکس داردافزایش می یابد اما شدت و وخامت بیماری با افزایش عمر جن

 میکروسفالی و، هیدروسفالی، کوریورتینیت د باعثدرمان می توانعدم از توکسوپالسما در صورت 

بیشترین یافته بالینی در توکسوپالسموز مادرزادی کوریورتینیت . کلسیفیکاسیون داخل مغزی در جنین شود

  (.0،07) . است

 وپالسموزتوكس آزمايشگاهي تشخيص
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چالش اصلی تشخیص  .تشخیص توکسوپالسموز بسیار مهم است چون عالئم بالینی اختصاصی ندارد

آزمایشگاهی تشخیص روش های  .آزمایشگاهی توکسوپالسموز، تمایز عفونتهای فعلی از قبلی است

 : عبارتند از وزتوکسوپالسم

. 5روش پاتولوژي  .9نوپراكسيداز روش ايم. 9جداسازي انگل از خون و مايعات بدن  .2سرولوژي . 1

 روش ملكولي

 سرولوژی تشخیص، معمول روش کلی طور به :آزمون هاي سرولوژيک در تشخيص توكسوپالسموز

 است عبارت که شود می استفاده توکسوپالسموز آزمایشگاهی تشخیص برای سرولوژی های تست انواع .است

 :از

 فيلدمن سابين رنگي آزمون DT  ((Sabin-Feldman dye test 

 ( Indirect immunofluorerscent antibody Assay ) IFA 

 ( Immunosorbent Agglutination Assay) ISAGA 

 ( Enzym-Linked Immunosorbent Assay) ELISA 

 ( Differential agglutination test ) AC/HS test 

 ( Modified Agglutination Test ) MAT 

 IgG avidity Test 

 Western Blot 

، تشخیص آلودگی در جنین و نوزاد، تشخیص توکسوپالسموز تشخیص عفونت اولیه در خانم های حامله

آزمایشگاهی اشکال مهم تشخیص  ازچشمی و تشخیص توکسوپالسموز در موارد اختالل ایمنی 

، IgG انواع انتی بادی های. به طور کلی روش معمول تشخیص، سرولوژی است. توکسوپالسموز هستند
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IgM ،IgA ،IgE  بر ضد توکسوپالسما تولید می شوند، اما معموال برای تشخیص سرولوژیک

وجود  ،به طور کلی. مورد سنجش قرار می گیردهمزمان  IgMو   IgGآنتی بادی  0توکسوپالسموز 

IgG هر یک از انواع . به تنهایی نشان دهنده عفونت مزمن و نهفته قبلی است پالسمااختصاصی توکسو

اولین انتی بادی که بر ضد . می توانند شاخص عفونت اخیر باشند IgEو  IgM ،IgAای آنتی بادی ه

هفته از آلودگی قابل تشخیص  0است که معموال در عرض کمتر از  IgMتوکسوپالسما تولید می شود 

مالك  IgM عمدتاً. نیست تشخیص قابل ماه 4 تا 3 از بعد و مقدار حداکثر به هفته 0 از بعد واست 

 3 تا 0 حدود از بعد و شود می تولید IgM ز ا روزه چند تاخیر یک با IgG. عفونت حاد استشاخص 

 قابل العمر مادام یا طوالنی های سال معموال ومی یابد  کاهشسپس به طور تدریجی  و رسیده حداکثر به ماه

 مورد نهمزما طور به بادی آنتی دو این توکسوپالسموز سرولوژیک اولیه تشخیص در .است تشخیص

ست ا اینضد توکسوپالسما  IgAو   IgMآنتی بادی های سنجش یکی از نقایص  .دنگیر می قرار سنجش

 به. باشدکه در بعضی افراد ممکن است دوام طوالنی داشته باشند و در مرحله مزمن هم قابل تشخیص 

 تر تشخیص دقیق ایبر موارد این در. کند می مواجه مشکل با را قبلی از اخیر عفونت تفکیک جهت همین

 اساس. است IgG avidityتائیدی  های تست مهمترین از یکی که شود می استفاده تائیدی های تست از

 که هایی بادی آنتی. به آنتی ژنهای توکسوپالسما می باشد IgGهای  بادی آنتی اتصال قوت اویدیتی تست

 ژن آنتی از ها بادی آنتی اوره واسطه به و تنیس قوی ژن آنتی به آنها اتصال شوند می تولید عفونت اوایل در

 چسبیده ژن آنتی به قوت شوند به می تولید که هایی بادی آنتی ماه 0تا  3 از بعد معموال .شوند می جدا ها

صورت  به که است Index avidity  تست این شاخص.  کند جدا ژن آنتی از را اینها نیست قادر اوره و

high avidity ،Low avidity  وborden line تا 3 کمتر از) اخیر های عفونت در .شود می گزارش 
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 تست این مشکل. می رود high avidityسمت  به آن از بعد واست  Low avidityتست  نتایج )ماه 0

 نتیجه است ممکن مزمن مرحله در و داشته دوام طوالنی هم Low avidityافراد  از برخی در است این

 Centers for Disease Control and )مثل   معتبر در مراکز امروزه جهت همین به باشد همین

Prevantion ) CDC مهمترین .شود می استفاده بالینی مختلف اشکال برای سرولوژی تستهای از پنلی 

 زنان عبارتی به .است بارداری اول ماهه سه در بارداری دوره عفونت رد برای  IgG avidityکاربرد 

 بر این داللت است High avidityآنها  آزمایش نتیجه و شده آزمایش بارداری اول ههما سه بارداری که

 .(0)ندارد وجود جنین برای هم خطری و است بارداری از پیش به مربوط آنها عفونت که دارد

انگل از  جداسازی :(روشهاي پارازيتوتوژيک) بدن مايعات و خون از انگل جداسازي

برای این منظور می توان از روش کشت سلولی یا تلقیح . عی عفونت حاد می باشدخون و مایعات بدن نشانه قط

یا روش زیست سنجی در موش استفاده ( موش های سفید کوچک آزمایشگاهی)به حیوان حساس آزمایشگاهی 

لقیح می تموش چند به  ی،صفاق داخل طریقبه سایر مایعات بدن  خون یانمونه روش زیست سنجی، در  . کرد

اگر در دو سه هفته اول کم تحرك و کز کردند، انگل در . و موش ها روزانه تحت نظر قرار می گیرندشود 

اگزودای صفاقی آنها جستجو می شود ولی اگر حالت طبیعی داشتند، می توان بعد از یک ماه از شروع تلقیح، 

 از انگل جداسازیوه بر عال. مغز موش ها را از نظر کیست های نسجی مورد آزمایش میکروسکوپی قرار داد

مشکل اصلی  .حاد است یا اخیر عفونت دهنده نشان نیز نوزادان بافتهای، جداسازی انگل از  بدن مایعات و خون

 (.0) نیست پذیر امکان کجا هر در آن انجام و است زمانبر که است این جداسازی روش 
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برای  وشر این از PCR (:(Polymerase Chain Reaction   يا مولكولي روش

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

 بر قطعی دلیل بافتی های نمونهدر  PCRمثبت  نتایج ولی است توکسوپالسما اخیر عفونت دهنده نشان مایعات

 و مادرزادی های عفونت واردم در تشخیص توکسوپالسموز در PCRکاربرد  بیشترین . نیست اخیر عفونت

 .گیرد می قرار آزمایش مورد PCRروش  به آمنیون مایع این منظور برای . است جنین در آلودگی تشخیص

  (.0)است کرده ایجاد مادرزادی توکسوپالسموز تشخیص درانقالبی  PCRکه  شده گفته

گسترش تهیه نموده و می توان ... از بیوپسی غدد لنفاوی، مغز استخوان، طحال و :هيستوپاتولوژي روش

به طور معمول از این روش ممکن . توکسوپالسما بررسی کردتاکی زوئیت یا کیست  از نظرپس از رنگ امیزی 

 به الودگی در لنفاوی غدد پاتولوژیک ظاهر. است برای تشخیص و تمایز توکسوپالسموز از لنفوما استفاده شود

 .(0) نیست کننده متمایز وارههم ولی است اختصاصی حدی تا توکسوپالسما

 در بیوپسی نمونه در توکسوپالسموز تشخیص برای مناسبی روش روش، این :ايمونوپراكسيداز روش

 (.0) باشند می تشخیص قابل ها زوئیت ناکی روش این با که است آنسفالیت باایدزی  بیماران

 توكسوپالسموز درمان

ون درمان هم عالئم داست و ب بالینی عالئم بدون ایمنی هستند با کفایت که افرادی در اکتسابی توکسوپالسموز

، اما در سایر موارد توکسوپالسموز نیاز بیماری فروکش می کند ولی انگل به صورت مزمن در بدن باقی می ماند

موارد با علم به اینکه دارو در شکل کیستی تاثیری بر انگل ندارد یا تاثیر ناچیزی دارد، . به درمان داروئی  دارد
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در موارد حاد با عالئم بالینی از ترکیب پیریمتامین یا . مزمن بیماری احتیاج به درمان ندارند

استفاده می شود که پیریمتامین بر  (Sulfadiazin)دیازینو سولفا (Pryimetarmin or Daraprim)داراپریم

 از جلوگیری در سولفونامید و متامین پری. روی اشکال نسجی و سولفانامید بر روی اشکال خونی موثر است

از آنجائیکه پیریمتامین اثر آنتاگونیستی بر روی فوالت دارد بهتر است  .دارند نقش انگل نوکلئیک اسیدهای سنتز

 داروی از حاملگی طول با توجه به عوارض این دارو در. اسید فولینیک نیز همراه داروهای مذکور تجویز شود

موارد % 62اصیت اصلی اسپیرامایسین اینست که انتقال از جفت را بالغ بر ، خشود می استفاده اسپیرامایسین

سولفادیازین سبب بروز کریستالوری، هماچوری و واکنشهای ازدیاد حساسیت در افراد می  (.0)کاهش می دهد

پیریمتامین باعث پوکی استخوان و اختالل در خون سازی می شود و در ضمن به علت ایجاد اثرات . شود

به  و باکتریو استاتیک است کلیندامایسین. ژنیک، تجویز این دارو در نیمه اول بارداری منع استعمال داردتراتو

آزیترومایسین سنتز پروتئین در تک یاخته  .ریبوزوم های تک یاخته متصل شده و سنتز پروتئین را مهار می کند

ایسین است که برای زنان باردار و بیماران را مهار می کند،  آزیترومایسین از ماکرولیدهای مشتق از اریتروم

جوان توکسیک است و نباید به مدت طوالنی استفاده شود و اتوواکون اثر مهاری در زنجیره انتقال الکترون در 

اتوواکون به دلیل داشتن عوارض جانبی مانند سردرد، . جلوگیری می کند DNAمیتوکندری دارد و نهایتا از سنتز 

رفتن سطح انزیمهای کبدی و محدودیت استفاده در زنان باردار به دلیل اثرات مضر دارو  بثورات جلدی، باال

بیماران  در پردنیزولون همراه اسپیرامایسین به .(08) روی جنین به مدت طوالنی قابل استفاده نیستند

 دارو این سوء دارد، اثر پریمتامین اینکه به توجه با باردار زنان در همچنین. دارد کاربرد چشمی توکسوپالسموز

 3-4مدت  به و روزانه گرم 0-4دوز  با دارو این .دهد می کاهش را بیماری انتقال% 60تا  که است استفاده قابل

 .(09) شود می مصرف هفته
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 كسوپالسموزتوكنترل و پيشگيري 

 :از عبارتند توکسوپالسموز از کننده پیشگیری اقدامات مهمترین

 . کامل پخته شود به طور  درجه 62  حرارت دمایدر حداقل   یگوشتغذاهای )پختن و فریز کردن گوشت . 0

 (روز فریز یا منجمد کرد 02  مدت  گراد به  سانتی  درجه -02 را باید در سرمای   گوشت

 .(ها باید به طور کامل شستشو و ضد عفونی شوند سبزیها و میوه)انگل زدایی سبزیجات . 0

  مدفوع  به  آلوده  محل  آن  ممکن است آب  که هایی  در محل  و یا باغبانی  خام  شتدستها باگو  از تماس  سپ. 3

 . دستها الزامی می باشد  ها باشد شستشوی گربه

 نظر از که ای حامله زنان: از عبارتند که است مهم بسیار گروه دو در توکسوپالسموز پیشگیری اصول رعایت. 4

 های بدخیمی به مبتال و اکتسابی ایمنی نقص سندروم دچار که افراد و باشند می منفی توکسوپالسما سرولوژی

 .باشند می ایمونوساپرسیو یا سایتوتوکسیک داروهای درمان تحت که افرادی همچنین. هستند خونی

 رعایت بهداشت در نگه داری گربه . 0

 غربالگری زنان باردار. 6

 (.0) جلوگیری از خاك بازی کودکان. 7

 :سنتي طب در دارويي گياهان از دهاستفا تاريخچه
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سال قبل از میالد مسیح روی تکه سفالی سومری  0222ترین نسخه های داروهای گیاهی مربوط به  قدیمی

قبل از میالد مسیح نوشته شده  0022توسط امپراطوری  در چین  در ( Pen T’Sao)موجود است، کتابی به نام 

 ،....و ginsengنامبرده در این کتاب استفاده می شود  مانند  است و حتی امروزه بعضی از داروهای گیاهی

سال قبل از میالد مسیح گروهی از داروهای  0002( Ebers Papyrus)همچنین در کتاب ابرس پاپیروس 

 در چینیان و مصریان رسد می نظر به. و بسیاری از داروها نام برده شده است ورا گیاهی مانند سیر، سنا، آلوئه

در  .کردند می استفاده دارو عنوان به گیاهان از مسیح میالد از اند که قبل بوده بشری های جمعیت یناول زمره

پدر علم گیاه شناسی که پزشک ( Dioscorides)تاریخ باستان مهمترین نویسنده داروهای گیاهی دیوسکورید 

سفر های زیادی داشت  که الیدر حسال بعد از میالد مسیح   77و داروشناس ارتش بود، دیوسکورید در حدود 

این دانشمند کتابی با اطالعات ظاهری ومکان رشد و تاثیرات بیش از . بر روی گیاهان داروئی مطالعه می کرد

گونه گیاهی را تهیه نموده است که به دفعات زیادی این کتاب ترجمه  شده است و در مطالعات علمی  622

 محمد سینا، ابوعلی ، ایرانی دانشمندان میالدی دهم تا هشتم رونق در. بسیار مورد استفاده قرار گرفته است

 رشته به را الحادی و قانون چون وکتابهای دادند زیادی رونق گیاه با درمان دانش به دیگران و رازی زکریای

 . (32و 30)درآوردند تحریر

 :سنتي طب در ها عفونت درمان براي استفاده مورد دارويي گياهان انواع بر مروري

 شده استفاده ها بیماری انواع درمان برای دارویی گیاهان انواع از دیرباز از کشورها دیگر و ایران سنتی طب در

 به زیر در .باشند می ها بیماری از انواعی روی بر اثرات از ای موعهجم دارای دارویی گیاهان معموالً . است

 هوایی های شاخه سر و برگ ریشه، از که طوری به . شود می اشاره سنتی طب در دارویی گیاهان انواع اثرات
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 روماتوئید، آرتریت درمانی، اشعه از ناشی جانبی عوارض قارچی، های عفونت درمان در سرخارگل گیاه

 زخم، پیوندی، بافتهای التهاب تبخال، آبسه، چرکی، های زخم درمان غذایی، های مسمومیت خونی، مسمومیت

 ادراری و تنفسی دستگاه های عفونت ، سرماخوردگی حمایتی درمان در همچنین و متابولیکی اختالالت سردرد

 گلو درمان در بیان شیرین گیاه شده خشک ی ریشه و ریزوم از. شود می استفاده ایمنی پاسخ تحریک علت به

 بی صرع، آرتریت، روماتیسم، الرژیک، های واکنش ، هاضمه ءسو عشر، اثنی و معده های زخم سرفه، درد،

 بی درمان در رازك گیاه شکل مخروطی ماده های از گل .شود می استفاده دیفتری کزاز، آپاندیسیت، شتهایی،ا

 اسهال، درماتیت، باکتریایی، عفونت خونی، کم شکمی، های مپاکر رفتن، بخواب در اشکال بخصوص خوابی

 و ها برگ از .شود می دهاستفا غذا هضم به کمک نفخ، ضد ، تب ضد کرم، ضد مسکن، ادم، میگرن، لکوره،

 قابض، بر، تب همچنین و قارچی و ویروسی باکتریایی، گوناگون های عفونت درمان در زیتون گیاه میوه

. باشد می دوم نوع دیابت درمان در مفید خون، فشار کاهنده ماالریا، درمان در مفید پوست، کننده ضدعفونی

 وبیماریهای سرماخوردگی سردرد، درمان کشی،در باکتری و کشی میکروب خاصیت گردو درخت برگ عصاره

 بر کرم، ضد غذایی، های مسمومیت درمان مسهل، عنوان به کرچک های دانه روغن از. میرود بکار پوستی

 رسیده میوه از .شود می استفاده آبسه کفگیرگ، جوش، راش، درمان زگیل، درمان چشمی، سوزش کننده طرف

 سل، زخم، سیاه درمان آلرژی، ، اشتهایی بی حنجره، التهاب درمان مدر، عنوان به ای اره نخل شده خشک و

 خواص دارای رازیانه اسانس و دانه .شود می استفاده ادراری مجاری کننده ضدعفونی و گلودرد مثانه، التهاب

 در قابض، خواص دارای گزنه گیاه برگ(.  30) میباشد مدر و التهاب ضد میکروب، ضد شکن، باد آور، خلط

 های عفونت درمان در آویشن گیاه های شاخه سر از .دارد کاربرد بواسیر و اسهال درمان عضالت، گرفتگی

 رفع زخمها، التیام در خاکشیر های دانه از .شود می استفاده معده مزمن التهاب قابض، آسم، میکروبی، انگلی،
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 یبوست رفع و کرم تشنج، ضد خواص دارای که است گیاهی آنغوزه .میشود استفاده کرم رفع و بر تب اسهال،

 (.30) شود می استفاده

و تجاري سازي تحقيقات در زمينه گياهان داروئي وضعيت فعلي مروري بر 

 :فراورده هاي گياهي

 هایی محدودیت با موارد دربرخی ها، بیماری از بسیاری درمان در العاده فوق کارآیی علیرغم سنتتیک داروهای

 روزافزون طور به ها بیماری درمان برای دارویی گیاهان روی بر پژوهش امروزه جهت همین به . هستند همراه

. است فزونی روبه اخیر سالهای در گیاهی منشا با داروهایی و درمانی گیاه از استفاده و دارد جهانی رویکرد

 یافته زایشاف اخیر دهه سه دو در توجهی قابل طور به جهان در دارویی گیاهان روی بر پژوهش به گرایش

 تولید به است شده انجام مختلف های کشور در اخیر های سال در زمینه این در که هم هایی تالش .است

از جمله  .باشد می ها داروخانه در عرضه قابل آنها تجاری فرم امروزه که است شده منتهی دارویی های فراورده

اکلیل کوهی، پماد کاالندوال از گیاه همیشه  از گیاه این محصوالت اسپری آلرگل از گیاه فلفل قرمز، پماد رزماری

 نعنا، محلول گیاه از نفخ ضد زرد، قطره صبر گیاه از ورا آلوئه باریج شربتبهار، شربت توسیان از گیاه آویشن، 

از گیاه  قطره آفرودیت، ختمی گل از زردبند آور خلط خوراکی اکالیپتوس، محلول گیاه از اکالیپتوس بخور

 (.33)قطره استراگل از گیاه سیرزنجبیل، 

 آنها دهنده تشكيل تركيبات و درماني خواص مطالعه، مورد گياهان بر مروري
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که شامل  (Myrtaceae)علق به خانواده میرتاسه آتگیاه مورد م :(Myrtus communis) موردگياه 

گونه از این گیاه در  06 گیاهی گلدار است که حداکتر دمور، گونه می باشد 0022نوع و بیش از  040تقریبا 

 و متعدد بسیار های ساقه با معطر و سبز همیشه ای، درختچهمورد گیاهی . منطقه خاورمیانه و آسیا وجود دارد

این گیاه به میزان زیادی از شمال غربی تا شرق مدیترانه و غرب آسیا  .متر است 4/0تا  8/0با ارتفاع  منشعب

 دره سفید الب ایران در در گیاه این  .(34)قا وغرب آسیا وجود داردهمچنین در جنوب اروپا، شمال آفری.و

 بندرعباس و ممسنی فسا، نیریز، شیراز، در مهارلو کرمان، گیالنغرب، سراب، خراسان، رودخانه دره بختیاری،

  .(30) دارد پراکندگی

  :درماني گياه مورد خواص

تابولیت های ثانویه گیاه مورد پلی فنول ها و روغن ها مهمترین م:  ترکیبات شیمیایی عصاره و روغن گیاه مورد

هستند، گیاه مورد بسیار غنی در روغن های فرار، فنولیک اسید، فالونوئیدها، تانن ها، رنگدانه های آنتوسیانین و 

در مطالعاتی که روی گیاه مورد انجام شده وجود چندین ترکیب شیمیایی دیگررا  .اسیدهای چرب می باشد

، (cineole -1/8)سینئول– 8/0برگهای خشک شده این گیاه شامل : دهد، به عنوان مثالنشان می 

، (terpinolene)، ترپینولن(terpineole)، ترپینئول(linalyl acetate)، لینالیل استات (linalool)لینالول

اسید،  ها، فنولیکبرگ و گل این گیاه شامل روغن  ترکیبات .وترکیبات فالونوئید می باشد  (tannins)تانن ها 

 .مچنین دانه های گیاه حاوی تانن ها، آنتوسیانین و اسید های چرب می باشندفالونوئیدها و تاننها و ه

 :ترکیبات اسانس روغنی گیاه مورد در بخشهای مختلف گیاه و فعالیت زیستی آنها

 ا و فنیل پروپانوئیدترپن ها، ترپنوئیده: ترکیبات اسانس روغنی گیاه مورد به سه دسته تقسیم می شود
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در گل گیاه مورد به عنوان ضد میکروب و ( Limonene)به عنوان مثال در دسته ترپنها، لیمونن

، (linalool)در عرق گیاه به عنوان ضد ویروس و در دسته ترپنوئیدها، لینالول( Germacrene-D)گرماکرین

اکتریال و در دسته فنیل پروپانوئیدها به عنوان ضد ب( cineole -1/8)سینئول-8/0و( Myrtenole)میرتنول

 .در گل این گیاه به عنوان انتی اکسیدان و ضد میکروب می باشد( Methyleugenol)متیلئوگنول

در دسته فنولیک . فنولیک اسیدها، تانن ها وفالونوئیدها: ترکیبات عصاره گیاه مورد به سه دسته تقسیم می شود

ر برگ، عرق،گل ودانه گیاه به عنوان آنتی اکسیدان، آنتی موتاژن، ضد اسیدها،  گالیک اسید و کافئیک اسید د

در ( Delphinidine-3-O-glucoside) گلوکوزید-o-3-تومور وضد باکتریال و در دسته تانن ها دلفیندین

و کوئرکتین ( Myricetine)برگ، گل و دانه گیاه به عنوان انتی اکسیدان و در دسته فالونوئیدها، میریکتین 

(Querctine ) در برگ، عرق و دانه گیاه به عنوان آنتی باکتریال، آنتی ویروس، آنتی اکسیدان، ضد التهاب، ضد

 .(34)الرژی و ضد سرطان می باشد

در طب سنتی از اسانس این گیاه به عنوان ضدعفونی کننده استفاده می شد که عالوه بر اثر ضدعفونی کننده 

ضدالتهاب و ضد درد بوده و در کنترل بیماریهای از جمله دیابت قندی دارای خاصیت ضد باکتریال، ضدقارچ، 

قسمتهای مختلف گیاه مورد در طب سنتی کاربردهای  .، بیماریهای ریوی و انواع سرطان بسیار موثر است

دم کرده ی برگ ها و شاخه های جوان گیاه به عنوان ضدعفونی کننده، قابض، کاهنده قند خون  .مناسبی دارند

چنین برای درمان آسم، اگزما، پسوریازیس، اسهال، اختالالت گوارشی و عفونت های مجاری ادراری و هم

 .(34)استفاده می شود

 (:34)در زیر اشاره به کاربرد قسمت های مختلف گیاه می شود 
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Leaves of Myrtus communis 

 

: داروی خوراکی استفاده می شود به عنوان: برگ

لتهاب، ملین، تسکین دهنده ضدعفونی کننده، ضد ا

درد، عامل ضد انعقاد و مصرف موضعی برای بهبود 

 زخم

 

 

Seeds of Myrtus communis 

 

 

مصرف خوراکی برای بیماریهای عفونی  مانند : دانه

اسهال، اسهال خونی، و مصرف غیر خوراکی برای 

 بیماریهای پوستی و بهبود زخمها

  

 

Branches of Myrtus communis 

داروی آماده برای آسم، اگزما، پسوریازیس، : شاخه

اسهال، اختالالت گوارشی و عفونت های مجاری 

ادراری که به صورت موضعی بااستنشاقی استفاده 

 .می شود
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یمصرف موضعی برای بهبود رگ های واریس: گلها

            Flowers of Myrtus communis 

 

از خانواده کاسنی ها ( Artemisia aucheri Boiss)با نام علمی  گیاه درمنه کوهی :درمنه کوهی

(compositeae) سانتی متر بوده و اغلب گونه های این جنس  02تا  00ارتفاع  به پایا گیاهی .(36) است

جنس  (.37) است آنها در موجود های ترپن سزکویی و مونوترپن ترکیبات از ناشی طعم و عطر مشخصی دارند

است که به طور قابل توجهی در مناطق معتدله شمالی کره زمین انتشار دارد که از  نوع 422کثر آرتمیسیا حدا

 . (36)گونه در ایران وجود دارد 34بین انواع این گیاه 

در طب سنتی درمنه کوهی به عنوان داروی قابض، ضدعفونی کننده، ضد لشمانیا، ضد انگل و با فعالیت انتی 

ت که طبق مطالعات انجام شده ترکیبات اصلی این گیاه در روغن بدست آمده از اندام اکسیدانی استفاده شده اس

 .های هوایی بوده است

 ،(Para-cymene)، پاراسیمن(Decane)دکان: ترکیالت اصلی موجود در روغن فرار دانه درمنه کوهی شامل

شد که این مواد موثره تاثیر می با ...و(Borneol)، بورنئول(Linalool)، لینالول(cineol-1/8)سینئول-8/0

، استافیلوکوکوس (Escherichia coli) اشرشیاکلی قابل توجهی بر باکتری های

در . داشت( listeria monocytogenes)و لیستریا مونوسیتوژنز (Staphylococcus aureus)اورئوس
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که روغن های فرار به مطالعاتی که بر روی اندامهای هوای گیاه درمنه کوهی انجام شده است نشان می دهد 

دست امده از این قسمت ها اثرات ضد میکروبی بر ضد میکروارگانیسمهای از قبیل اشرشیا کلی و لشمانیا ماژور 

این محدودیت اثر ضد میکروبی روغن به دست آمده از دانه گیاه به خاطر . داشته استو بسیاری از باکتری ها 

 (. 36) .های هوایی گیاه استتفاوت در ترکیبات موجود در دانه و اندام 

 جمله از وانیافر بیولوژیک های فعالیت ، کرمی ضد لیت فعا بر عالوه درمنه انواع برای :خواص درمانی

اشتهاور، محرك، ، درد ضد خواص دارای همچنین و انگلی ضد کشی، ویروس قارچی، ضد کشی، میکروب

مهمترین ترکیب  .(36) است رسیده اثبات به نیو ضد سرطا اکسیدانی تیآن خواص همچنین و ضدعفونی کننده

 (.38) شوددر گونه های این جنس آرتمیزینین است که از آن به عنوان ضد ماالریا استفاده می 

 

 

 

Artemisia aucheri boiss 
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 Turmericو با نام انگلیسی  ( Curcuma longa)  علمی نام با  زنجبیل خانواده از زردچوبه: زردچوبه

 است متورمی ریزوم دارای و متر نیم و یک تا یک ارتفاع به پایا و علفی است گیاهی زردچوبه. ی شودشناخته م

 خشک های یزوم ر گیاه این دارویی و غذایی استفاده مورد قسمت . شود می خارج هوایی ساقه چندین آن از که

 چین جنوب اندونزی، پاکستان، هندوستان، کشورهای نظیر آسیا، گرم نواحی بومی گیاه زردچوبه. است آن شده

 .(39)ندارد رویش ایران در و است جنوبی آمریکای و آفریقا بومی و

 هلدی هندی به و زردچوبه فارسی به و الصفرا حشیشه ، الصفر عروق عربی به زردچوبه  :خواص درمانی

یی  شیمیا نام چوبه به زرد گیاه ریزوم موثرة ماده ( Curcumin)کورکومین شود می نامیده

difeouloylmethane  شیمیایی  فرمول با(C12 H 20 O6  )شیمیایی  ترکیبات کورکومین بر عالوه .است

 و کز گلو فروکتوز، آرابینوز، جمله از دیگر مواد و تورمرین بتا و آلفا زینجیبرن، ، فرار روغن جمله از متعدد

 کسی متو دس کورکومین، مثل رنگی مواد به مربوط زردچوبه رنگ. دارد وجود چوبه زرد گیاه ریزوم در نشاسته

 (.32)است (bis-desmethoxycurcumin)متوکسی دس بیس و (desmethoxycurcumin)کورکومین

آنتی اکسیدان، آنتی ویروس، ضد التهاب و ضد قارچ دارد وهمچنین مطالعات نشان می دهد کورکومین فعالیت 

اثرات ضد التهابی را با مهار تعدادی از مولکول هایی کومین کور. که کورکومین اثرات سمی بر روی انسان ندارد

که در التهاب نقش دارند، نشان می دهد، همچنین زردچوبه کمک به پیشگیری از آرترواسکلروزیس با کاهش 

و مرتبط با زردچوبه رشد هلیکوباکتر پیلوری را که باعث زخم معده    .تشکیل کالمپ های خونی می کند

همچنین زردچوبه با اتصال به فلزات سنگین مانند کادمیم و سرب   .اشد را کاهش می دهدسرطان معده می ب

 .(39)اثر محافظتی برای مغز داردباعث کاهش اثرات سمی این فلزات در بدن شده و 
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 مورد غذا به افزودنی ماده یک عنوان به زردچوبه که است اهمیت  با نظر این از زردچوبه سرطانی ضد اثرات

 های سلول به ولی پیشگیری سرطانی های سلول تکثیر از باال دوز با ماده این مصرف و گیرد می قرار هاستفاد

 با مستقیم غیر طور به و جدید عروق تشکیل مهار موجب مستقیم طور به زردچوبه .کند نمی وارد آسیبی سالم

 از اپیدرم، رشد هورمون و فیبروبالست رشد های هورمون جدید، عروق تشکیل در محرك عوامل تولید مهار

 ی بیمار درمان جهت دارویی های فرآورده در گیاه این ریزوم پودر. کند می پیشگیری سرطانی های سلول رشد

 عفونت معده، ناخوشی کبدی، اختالالت نوبه، تب اسهال، روده، انگل درد، بدن رماتیسم، جمله از متعددی های

 های بیماری و روده قولنج قاعدگی، مشکالت بدن، در سفید های لکه التهابات، هاضمه، سوء ادرار، مجاری های

 (.39)شود می استفاده پوستی

 

 

Curcuma longa 
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 Echinaceaeو نام عمومی   Echinacea purpureaسرخارگل گیاهی با نام علمی : گياه سرخارگل

آن شمال آمریکا گزارش شده  تعلق دارد و منشا  Compositeaeیا  Astaraceaeاین گیاه به خانواده . است

با وجود اینکه این گیاه بومی ایران نیست اما در سال های اخیر وارد گیاهان بومی ایران شده است، این . است

مورد گیاه در کشورهای غربی به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی، ضد التهاب، آنتی ویرال و ضد سرطان 

   (.40 و40)استفاده قرار می گیرد

 درمانی خواص دارای آن هوائی های بخش و ریشه جمله از گیاه مختلف های قسمت: درمانيخواص 

 درمان ها، ویروس و ها باکتری نابودی ، ها زخم بهبود در تسریع از عبارتند فواید این از برخی است زیادی

 صارهع. مارگزیدگی درمان سینوزیت، و برونشیتی های بیماری خونی، های مسمومیت و سرماخوردگی

 است مطلب این دهندة نشان جدید باشد تحقیقات می بدن سیستم دفاعی کننده تقویت داروهای از سرخارگل

اکیناسن  مانند گیاه پلی ساکاریدی ترکیبات به مربوط بدن دفاعی سیستم تقویت در سرخارگل تأثیر که

(Echinacein  )اکیناکوزید  و(Echinacoside )شامل اکیناسه. باشد یم آن آمیدی آلکیل ترکیبات و 

 ویژه به آلکامیدهااسید ونیز  کلروژنیک و اسید کافتاریک اسید، شیکوریک ویژه به اسید کافئیک مشتقات

 در محلول ساکاریدهای پلی آمیدها، اسیدایزوبوتیل انوئیک تترا - 10E/Z,8Z,4E,2E -دو دکاایزومرهای 

اون، -0 -ان -8 -دکا پنتا استات، بورنیلبورنئول،  اویح اسانس کامفرول، و کوئرستین شبه فالونوییدهای آب،

 بروز در گیاه در موجود ترکیبات مجموعه که اند داده نشان تحقیقات. باشد می دیگر ترکیبات و پالمتیک اسید
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 ساکاریدها پلی و آمیدها آلکیل اسید، کافئیک مشتقات ها آن میان از که است موثر آن ایمنی محرك اثرات

 (.43)دارند ای ویژه اهمیت

 

Echinacea purpurea 

  

می ( Piperaceae)از خانواده پایپراسه Piper nigrumبا نام علمی (  Black piper)فلفل سیاه :فلفل سياه

فلفل گیاهی است   .(44)باشد یکی از مهمترین ادویه هایی می باشد که به عنوان چاشنی غذا استفاده می شود

: برخی از ترکیبات ضد میکروبی استخراج شده عبارتند از. استو دارای ساقه و بی کرك علفی 

و ترپينئول ( linaleol)، لينالئول (α-pinene)، آلفا پينن (pineneβ-)، بتاپینن ( Terpinene)ترپینر

(Terpineol) (40).   به ویژه برای اختالالت گوارشی، یبوست، اسهال و فلفل سیاه به عنوان داروی گیاهی

  .(44)خوبی شناخته شده است به  سوءهاضمه

  .به عنوان دارویی برای مشکالت گوارشی توصیه شده است در بسیاری از کتب سنتی فلفل :خواص درماني

آنتی باکتریال، آنتی هیستامین، تحریک آنزیم های هضمی، ترشح در مطالعات انجام شده روی فلفل فعالیت 
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کاهنده چربی، القاء رشد و تقویت سیستم ایمنی را مشخص گاستریک اسید، آنتی آندروژنیک، آنتی اکسیدان، 

ضد آسم، ضد التهاب، ضد که ماده قلیایی فلفل است دارای اثرات ( Piperine)پایپرین  همچنین ،نموده است

در مطالعه ای مروری روی ترکیب فلفل . آرتریت، ضد تشنج، ضد تومور، آنتی باکتریال و مسکن درد می باشد

ترشح گاستریک اسید و بایل اسید، لقاء انزیم های هضمی، ااثرات آنتی اکسیدان، بهبود زخم، و پاپرین با هم 

در مطالعه مقدم و همکاران اثر (. 44)تهای ریه نشان داده شده استضد تومور و اثرات آنتی متاستاز در باف

ه فلفل سیاه تحت نکته حائز اهمیت این است ک. ن بر استافیلوکوك اورئوس نشان داده شده استآمهاری 

 (.40)تغییر می کند آنشرایط اقلیمی متفاوت مواد موثر

 

 

Piper nigrum 
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( Thyme)یک گیاه همگونه اویشن  ( (Zataria multifura Boissآویشن با نام علمی  :آويشن شيرازي

گیاه شباهت بسیار  این. از خانواده نعناعیان که تنها در مرکز، جنوب ایران، پاکستان و افغانستان رشد می کند

دارد که مطالعات زیادی در طب سنتی ( Thmus volgaris)زیادی در ترکیبات شیمیایی و دارویی به آویشن 

در زبان فارسی به معنای آویشن است و چون این گیاه در شیراز که  ( Thym). روی این گیاه انجام شده است

 .اری شده استنام گذدر جنوب ایران است ، وجود دارد اویشن شیرازی 

های آویشن  ساقه .سانتی متر 92تا 62های زیاد و چوبی به ارتفاع  آویشن گیاهی است علفی، دارای شاخه

های آن کوچک، لوزی شکل، نوك تیز و به صورت  برگ. های کوچک زیادی است پوشیده از کرك و برگ

با بوی بسیار نافذ است و دارای دم ها به رنگ خاکستری روشن و  این برگ. متقابل، بر روی ساقه قرار دارند

ها کوچک، گلی رنگ و یا سفید و به صورت مجتمع در انتهای ساقه قرار  گل  .باشد های کوچکی نیز می برگ

  .های آن است ی گیاه، گل و به ویژه برگ قسمت مورد استفاده . اند گرفته

اشنی برای غذا استفاده می شود بلکه اندام های هوایی آویشن شیرازی نه تنها به عنوان چ : خواص درماني

، داروی ضد کرم و ضد اسهال به کاربرده به عنوان ضد عفونی کننده، تسکین دهنده درد، ضد نفخ ب سنتیدر ط

مطالعات دارویی جدید نشان می دهد که آویشن شیرازی دارای رنج وسیعی از اثرات بیولوژیکی است . می شود

در حال حاضر شکل های دارویی این گیاه در بازار  .ضد درد و ضد التهاب، ضد اسپاسم، ضد باکتری: که شامل

 .به شکل شربت، قطره خوراکی، کپسول و کرم های واژینال برای درمان بیماریهای مختلف به فروش می رسند

که به ( Carvacrol)و کارواکرول( Thymol)روغن فرار آویشن شیرازی شامل مقدار قابل توجهی از تیمول

یکی دیگر از ( p-cymene)پی سیمن. عامل ضد میکروب و ضد قارچ به خوبی شناخته شده اندعنوان 
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و زاتاروسید بی ( Zataroside A)، زاتاروسید آ (Zatariol)زاتاریل. ترکیبات روغن آویشن شیرازی است

(Zataroside B )لینالول . از مشتقات جدید پی سیمن جدا شده از آویشن شیرازی هستند(Linalool) ،

از دیگر ترکیبات ( Borneol)و بورنئول ( γ-terpinene  )، گاما ترپینن (Caryophyllene)کاریوفیلن 

آویشن شیرازی دارای ترکیبات دیگر متعلق به دیگر فراورده . اصلی در اسانس روغن آویشن شیرازی هستند

-و ان( n-noncosane )نان اکوسان-ان: از قبیل( Alkanes)های این گیاه است که شامل آلکان های 

، (behenic acid) از قبیل بهنیک اسیدو اسیدهای چرب های  n-hentria(contane)هنتریاکونتان 

این گیاه همچنین شامل  .می باشد( crotic acid)و سروتیک اسید( Lignoceric acid)لیگنوسریک اسید

این گیاه دارای  .می باشد( saponins)و ساپونین ها( resins)، رزین ها(Tannins)ترکیبات کمی از تانن ها

چندین کاربرد در طب سنتی است که به عنوان ضد نفخ، تعریق آور، مدر، ضد عفونی کننده، ضد کرم، بی حس 

مسکن درد و همچنین در درمان نفخ، سوءهاضمه، سندروم  ,کننده، ضد اسپاسم، ضد کرم روده، ضد اسهال

به کار برده می   ستخوان، سردرد، میگرن، تهوع و سرماخوردگیدرد مفاصل و اروده تحریک پذیر، تب، زخم، 

 .(46)شود
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Zataria multifura boiss 

 

 :آن كاربرد و تست اساس، MTT آزمايش بر مروري

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

Bromide = (MTT)]  

 در .شود می استفاده دارویی حساسیت و دارو سیسیتهسیتوتوک اثر سلولی، رشد تعیین جهت MTTاز تست 

 می استفاده مختلف های محیط در سلول رشد مقدار مقایسه و تعیین جهت صرفا روش این از مواقع بعضی

 فورمازان کریستال به  Dimethylthiazole-5-4-3به نام علمی   MTT ماده تبدیل تست این اساس .شود

 تبدیل مقدار نتیجه در. است زنده های سلول در میتوکندری فعالیت از حاکی دهما این شده تولید مقدار که است

 در دهیدروژناز سوکسینات آنزیم فعالیت بر روش این .دارد زنده های سلول تعداد با مستقیمی نسبت ماده این

 MTT دورو از پس .میباشد سلولها غشای از عبور به قادر MTT که است استوار زنده های سلول میتوکندری

 .کند می تبدیل فورمازان نامحلول های کریستال به را آن و شکند می را آن تترازولیوم حلقة سالم، سلولهایبه 
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 .گیرد نمی صورت واکنش این مرده سلولهای در که حالی در .باشد می بنفش به زرد از رنگ تغییر آن حاصل

(  dimethylsulfoxide) در کردن حل از بعد ها کریستال این (Optical Density=OD) نوری جذب

DMSO اندازه نوع این .شود می قرائت کنترل های گروه با مقایسه ریدردر میکروپلیت دستگاه از استفاده با 

 این در .باشد می انجام قابل سلولی کشت چاهکی 96 سلولی های پلیت در و تنی برون محیط در گیری

 با را آن نوری جذب مقدار و نمود حل مختلف های حالل با را فورمازان های کریستال توان می آزمایش

 مقدار .کرد گیری اندازه کمی صورت به نانومتر 632و 072 موج طول دو در کالریمتر دستگاههای از استفاده

OD ی نشانه دارو با نشده مواجهه های سلول در آن مقدار به نسبت دارو معرض در های سلول به مربوط 

 ارزیابی و ها چاهک در دارو غلظت از سریالی تهیه .است دارو حاوی محیط در ها سلول بودن زنده نسبت

 آوردن بدست در نمودار روی بر مقادیر این کردن پیاده و کنترل گروه به نسبت سلول بودن زنده مقادیر

 رشد از جلوگیری باعث که ماده از غلظتی یعنی EC50 (Effective concentration) نام به استانداردی

 از تقسیم و رشد قابل غیر های سلول مورد در .شود می استفاده گردد، می مربوطه های ارگانیسم از نیمی

 های ارگانیسم از نیمی از مرگ باعث که ماده از غلظتی یعنی LD50 (Lethal dose) نام به دیگری استاندارد

  .شود می استفاده گردد می مربوطه
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 :بيان مسئله

برخی موارد با محدودیت هایی  در داروهای سنتتیک علیرغم کارآیی فوق العاده در درمان بسیاری از بیماری ها

برای درمان بیماری ها به طور روزافزون  به همین جهت امروزه پژوهش بر روی گیاهان دارویی. همراه هستند

در . گیاه درمانی و داروهایی با منشا گیاهی در سالهای اخیر روبه فزونی است استفاده از رویکرد جهانی دارد و

همین راستا با توجه به تنوع آب و هوایی و در نتیجه فلور گیاهخی بسیار متنوع در ایران امکان شناسایی مواد 

قدار زیاد و در سطح موثخر گیاهخی در گیاهان مختلف بومخی کشور و استخراج آنها به منظور تولید این مواد به م

این کار به ویژه در مورد گیاهانخی که منحصخر به ایران هستند و تاکنون کمتخر مورد  .صنعتخی وجود دارد

از  یمیتا ن ثلثدر حال حاضر حدود  هبرآورد شده است ک .بررسخی قرار گرفته اند، اهمیت ویژه ای دارد

 یمختلف لیتواند به دال یاستفاده گسترده م نیا. ی استاهیگ امنش یدارا کایموجود در امر ییدارو یفراورده ها

 متیگذشته، ق یاستفاده نسلها ،یطب سنت هیبه علت توص ماریبهتر ب رشی، پذیچون کمتر بودن عوارض جانب

گرایش به  (. 42و 47) باشدبدن انسان  یعیطب کیولوژیزیبا عملکرد ف یسازگار نیو همچن یداروئ اهانیکمتر گ

این . گیاهان دارویی در ایران به طور قابل توجهی در دو سه دهه اخیر افزایش یافته است پژوهش بر روی

طب  یخیتار نهیشیپهم و یی دارو اهانیو پرورش انواع گ ریتکثی مناسب کشور برای میاقل طیشراگرایش هم به 

شور انجام شده است به تالش هایی هم که در این زمینه در سال های اخیر در ک. ی در ایران مربوط می شودسنت

تولید فراورده های دارویی منتهی شده است که امروزه فرم تجاری آنها قابل عرضه در داروخانه های کشور می 
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داروهای گیاهی عمدتاً برای بیماری هایی استفاده می شود که استفاده از داروهای سنتتیک با محدودیت . باشد

مان آنها با محدودیت ها و چالش هایی همراه است، یکی از بیماری هایی که در. هایی روبروست

محققان بدنبال  با توجه به محدودیت های داروهای صناعی در درمان توکسوپالسموز .توکسوپالسموز می باشد

مطالعات . استفاده از گیاهان دارویی یکی از گزینه هاست. کمتر هستند تیسمات با اثر ییدارودستیابی به 

 ی اخیر در زمینه اثرات ضد توکسوپالسمایی عصاره های گیاهی و فراکشن های آنهای که در سال هامحدود

یی ضد توکسوپالسما تیفعال یدارا یاهیگ یفراکشن ها وعصاره ها برخی که  داللت بر این داردانجام شده، 

 هایی بر تاکی زوئیت اهیگ یاز عصاره ها یبرخی نشان دادیم که مطالعه مقدماتما در یک . هستندخوبی 

مطالعه حاضر  این یافته، الزم شد تا مطالعه دقیق تری انجام شود که بر اساس. کشندگی دارنداثر  توکسوپالسما

 .شد یطراح

 :مرور متون

 يگياه هاي فراكشن و ها عصارهاثرات ضد ميكروبي و ضد انگلي 

 یواسانس خوراک یلکلدروایعصاره ه ،(0387) و همکاران یشهاب هدر مطالع :مطالعات انجام شده در ايران

ناطق پور و همکاران  .(48)ی داشت اثر کشندگ یشگاهیکشت آزما طیدر مح ایاردیژهای  ستیبر ک انیزن اهیگ

نشان دادند که عصاره الکلی گلدر به طور معنی دار سبب کاهش میزان پارازیتمی پالسمودیوم برگئی ( 0387)

عصاره های گیاهی آویشن شیرازی، اسپند و مورد به ( 0389)در مطالعه براتی و همکاران  (.49)در موشها شد 

نشان دادند که عصاره ( 0392)سرشتی و همکاران  (.02)صورت برون تنی اثرات ضد لیشمانیایی خوبی داشتند 

در  .(00)آبی و اتانولی چای کوهی تا حدودی اثر مهار کنندگی بر روی انگل تریکوموناس واژینالیس داشت 
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افسنطین، بومادران و برگ گردو به طور معنی دار  اهانیعصاره گ (0392) و همکاران یکردده یلیمطالعه خل

 عصاره( 0390) نگر و همکارانزدر مطالعه سو (.00)سبب کاهش تعداد تریکوموناس در محیط کشت شد 

 در مطالعه دیگر براتی و (.03)شد کشت  طیکاهش تعداد انگل در محسبب ابوخلسا و بومادران  گیاهان

تنها ( داروی کنترل)نشان داده شد که عصاره های گیاهی درمنه کوهی در مقایسه با تارتامتیک ( 0389)همکاران 

همچنین، قوزه پنبه اثرات ضد لیشمانیایی مطلوبی از خود نشان . در غلظت باال اثر ضد لیشمانیایی خوبی داشت

ای اثر دارویی گیاه ذغال اخته، سیر و ترکیبی از  بررسی مداخله( 0390)در مطالعه محرابی و همکاران  (.04)داد 

در این مطالعه سیر، ذغال  .هر دو بر روی اواوسیت های انگل  کریپتوسپوریدیوم در محیط هنکس انجام شد

اخته و مخلوط این دو گیاه با توجه به افزایش غلظت و مدت اثر آنها، کاهش قابل مالحظه ای در تعداد انگل ها 

گزارش ( 0227)و همکاران  هاشمیتوسط  ایشمانیل یسرخارگل بر رو اهیگ یاثر ضد انگل(. 00)نشان دادند 

% 022 اهیگ نیعصاره خام ا. داشت یماژور اثر مهارکنندگ ایشمانیانگل ل یگوتهایپرو ماست یبر رو اهیگ نیا. شد

 .(06)از بین برد  انگلها را

در زمینه اثرات عصاره ها و فراکشن های گیاهی  فراوانی مطالعات: مطالعات انجام شده در ساير كشورها

آستوال که توسط  ایدر مطالعه به طور مثال، . در سایر کشورها بر روی انواع تک یاخته ها انجام شده است

بر دارای اثر مهار کنندگی در محیط کشت  عصاره الکلی دانه های اسپندگزارش شد، ( 0228) وهمکاران

 09یی ایشمانیاثرات ضد ل لیدربرز( 0220) همکاران و  Patríciaمطالعهدر   .(07) پالسمودیم فالسی پاروم بود

 inی به صورت کروز پانوزومایوتر سینسیآمازون ایشمانیانگل ل یفلفل بررو ازجمله بومادران و یاهیعصاره گ

vitro سایتوتوکسیتی  متفاوت بود و هیچ اثر% 99تا%  0/49درصد مهار رشد عصاره این گیاهان از . ارزیابی شد
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در  نیافسنط گزارش کردند که و همکاران  Tariku ،0200در سال  .(08)روی گلبول های قرمز نشان نداد 

 Rym)در مطالعه منصور 0203، در سال (09) یی استایشمانیضد ل یقو تیخاص یمناسب دارا یغلظت ها

mansour ) میوه انگور(Vitis vinifera ) (.62)استدارای اثرات ضد لیشمانیایی  Ziegler  و همکاران در

 Vendrametto (.60)دادند ا نشان ر( Zataria multiflora Boiss)، اثر ضد ماالریایی آویشن 0224سال 

 El-Ansary (.60)ندنشان داد( Piper regnellii)، اثر ضد لیشمانیایی ترکیبی از برگ فلفل 0202و همکاران 

AK توزومایی زردچوبه ، اثر ضد شیس0227 در سال و همکاران(Curcuma longa) (.63)را نشان دادند 

Mojarrab اثر ضد ماالریایی درمنه کوهی 0204 در سال و همکاران ،( Artemisia aucheri Boiss) 

 (.64)دادندنشان 

با جستجو در : مطالعات انجام شده در مورد اثرات ضد توكسوپالسمايي عصاره ها و فراكشن هاي گياهي

  ییدر مورد اثر ضد توکسوپالسما همطالعتعداد محدودی  Pubmed ژهیقابل دسترس به و یالعاتاط یبانک ها

 :یی بدست آمد که به نتایج آنها در زیر اشاره می شوددارو اهانیگ یفراورده ها

تنها گزارشی است که در مجالت پژوهشی فارسی چاپ شده است که ( 0386)همکاران  خوش زبان ومطالعه 

تحت تجویز خوراکی عصاره سیر قرار  RHمتعاقب تلقیح داخل صفاقی سویه  BALB/cای در آن موش ه

مؤثرترین دوز از . باعث افزایش بقاء موش ها و کاهش فراوانی انگل در بافتهای آنها شدعصاره سیر . گرفتند

  .(60)میلیگرم بر کیلوگرم عصاره سیر بود 022 نظر افزایش زمان بقاء،

 تلخ بیان: عصاره الکلی گیاهی شامل 0فعالیت ضد توکسوپالسمایی ( 0223)مکاران و ه Younدر مطالعه  

(Sophora flavescens) ،(Sinomenium acutum)، بادلرزان (Pulsatilla koreana)، هویج تیغی 
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(Torilis japonica) و نارون(Ulmus macrocarpa  ) بر تاکی زوئیت های توکسوپالسما گوندی ای و

 .Tینوم در مقایسه با سولفادیازین در محیط کشت سلولی ارزیابی شد که نشان داد به طور کلی نئوسپورا کان

japonica  وS. flavescence میزان کاهش تکثیر انگل های . مهار کننده بهتری برای هر دو انگل هستند

در   T.Japonicaنانوگرم به ازای هر حفره عصاره  78/0و  006/3، 300/0مجاورت داده شده با غلظت های 

 S. Flavescenceاین درصدهای مهاری برای عصاره . بود% 8/82و  98، 7/99مقایسه با کنترل ها به ترتیب 

  (.66) بود 8/72و  7/70، 0/98به ترتیب 

( درمنه)اثر مهاری چهار مشتق جدید آرتیمی سینین ( 0226)و همکاران  Jones-Brandoدر مطالعه  

(Artemisinin )السما در بر توکسوپin vitro در این مطالعه میانگین دوز مهاری. بررسی شد (inhibitory 

dose=  ID50)   و میانگین دوز توکسیکToxic dose= TD50) )برای هر یک از ترکیبات بدست آمد  .

میکروگرم در  3و  0و چهارمی در غلظت بین  µg/ml0سه تا از ترکیبات آرتیمی سینین  در غلظت کمتر از 

ترکیبات آرتیمی سینین . بود  µg/ml0/0مقدار آن  برای تری متوپریم . لیتر توکسوپالسما را مهار کرد میلی

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

µg/ml 062  سیتوتوکسیسیتی نشان دادند و حال آنکهTD50 عادل تری متوپریم مµg/ml 62  (.67) بود 

گیاه دارویی بر  00، فعالیت ضد توکسوپالسمایی عصاره های متانولی (0228)وهمکاران  Choiدر مطالعه   

. در مقایسه با پریمتامین بررسی شد HeLaتوکسوپالسما در محیط کشت سلولی  RHتاکی زوئیت های سویه 

 Acorus gramineus)اگیر ترکی ،((.Glycyrrhiza glabra Lشیرین بیان  در این مطالعه عصاره های

Soland )سرخس نر و((Dryopteris crassirhizoma  بیشترین فعالیت ضد توکسوپالسمایی داشتند
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(EC50=0.11-0.15 mg/ml) اما توکسیسیته انتخابی نداشتند ،(Selectivity=1.7-2.5) .Sophora 

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

(Selectivity=4.6) همچنین، . نشان دادZingiber officinale (زنجبیل ) دارای فعالیت باالی ضد

 =HeLa(EC50و سیتوتوکسیسیته آن در مقابل سلول های ( EC50= 0.18mg/ml)توکسوپالسمایی 

1.81 mg/ml) ی زنجبیل فعالیت قوی ضد توکسوپالسمای. بود(Selectivity=10.1)  نسبت به پریمتامین

(Selectivity=2.1)  و اسپیرامایسین(Selectivity=2.5)  در مطالعه  (.68) داد نشانJiang  و همکاران

جدا شده از گیاه زبان گنجشک  (Oleurpein)، اثر ضد توکسوپالسمایی اولئورپین  یا زیتون (0228)

(Fraxinus rhychophylla) طیدر شرا  نیمتامیریو پ نیازیسولفاد یداروها با سهیدر مقا in vitro  وin 

vivo اولئورپین در . شد یابیرزاin vitro به طوری که  .نشان داد یاثر ضد توکسو پالسما خوبselectivity 

میزان مهار تکثیر  in vivoدر . بیشتر بود( 0/0)و پریمتامین ( 8/3)از سولفادیازین ( 9/8)اولئورپین 

از موش های تحت تجویز سولفادیازین %( 4/00)سما در صفاق موش های تحت تجویز اولئورپین توکسوپال

و همکاران  Chenدر مطالعه  .(69). کمتر و با موش های تحت تجویز پریمتامین تقریباً یکسان بود%( 3/80)

نام به  (Ginkgo biloba sarcotestas)فعالیت ضد توکسوپالسمایی عصاره اتری جینکو( 0228)

GAS(ginkgolic acid)  درin vitro  در محیط کشت سلولی(HFF) human foreskin fibroblast  

میکروگرم در میلی لیتر بررسی  022تا  03/3در مقایسه با آزیترومایسین در غلظت های  GASاثر . ارزیابی شد

ساعت انکوباسیون به ترتیب  48و  04برای %( 92میزان تکثیر )در این مطالعه غلظت ایمن آزیترومایسین . شد

کمتر از  HFFبرای سلول های  GASتوکسیسیته . میکروگرم در میلی لیتر محاسبه شد 0/000و  0/067

ساعت انکوباسیون به  48و  04بعد از % 92برای میزان تکثیر  GASبه طوری که غلظت . آزیترومایسین بود
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] در این مطالعه از. حاسبه شدمیکروگرم در میلی لیتر م 6/004و  070ترتیب غلظت های 
3
H]-Leu  و[

3
H]-

TdR  برای ارزیابیDNA سما و سنتز پروتئین استفاده شدتوکسوپال. (GAS)  ها  قادر بود در تمامی غلظت

 (. 72)کند را را در روش وابسته به زمان مهاو هم سنتز پروتئین توکسوپالسم DNAهم سنتز 

 Artemisia) درمنه خزری یا گیاه  گندواشاثر دم کرده  (0229)و همکاران  De Oliveiraدر مطالعه 

annua L ) روی حساسیت به عفونت توکسوپالسما در مدل تجربیin vitro  وin vivo در این . ارزیابی شد

درجه و  37تاکی زوئیت ها به مدت یک ساعت در . برای کشت سلولی استفاده شد HFFمطالعه از سلول های 

5%CO2 ل دو برابر دم کردهبا رقت های سریا  A. Annua (µg/ml0022-82 )077) یا سولفادیازین 

µg/ml -06/0 )  در تجربه . با سلول های مونوالیر روی 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 3دیگری، مجاورت پس از 

میانگین غلظت مهاری . ثیر داخل سلولی انگل برای هر مجاورت نسبت به کنترل بیان شدکعفونت و تمهار 

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

A. annua مجاورت تاکی زوئیت ها با . بود% 70باالی  ،و سولفادیازینA. annua ز عفونت در سلول قبل ا

مهار رسید که مشابه نتایج بدست آمده با % 70نشان داد که به  dose-responseمنحنی مهاری  HFFهای 

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

(ME-49) منحنی بقاء موش های آلوده شده با سویه . نشان دادRH  بین موش های تحت تجربه با دم کرده

A. annua  (.70)و موش های تحت تجربه با سولفادیازین اختالف معنی دار نداشت 
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اثر ضد توکسوپالسمایی عصاره گیاهان فلفل سیاه، فلفل قرمز، ( 0229)و همکاران  AL-zanbagiدر مطالعه 

به طریق   RHتاکی زوئیت سویه  022ها با در این مطالعه موش . بررسی شد in vivoدارچین و زردچوبه در 

روز پس از عفونت تحت تجویز عصاره  7ساعت بعد از تلقیح، روزانه تا  04داخل صفاقی آلوده شدند و از 

اسپیرامایسین نیز . میلی گرم به ازای کیلوگرم قرار گرفتند 022و  022های آبی و الکلی گیاهان فوق با دوزهای 

میلی گرم کمترین و بیشترین اثر مهاری  022با دوز روزانه . روی رفرنس استفاده شدبا همین دوز به عنوان دا

برای % 70درمقایسه با )بود %( 4/97)و زردچوبه %( 0/80) عصاره آبی به ترتیب مربوط به فلفل سیاه 

 (.70( )اسپیرامایسین

اثر ضد توکسوپالسمایی چهار فراکشن عصاره ریشه گیاه ( 0200)و همکاران  Kavithaدر مطالعه 

Eurycoma longifolia jack  در کشت سلولیVero cells در این مطالعه از . مورد ارزیابی قرار گرفت

میکروگرم در میلی لیتر فراکشن ها و کلیندامایسین  06/0-022توکسوپالسما و غلظت های نهایی  RHسویه 

بر اساس نتایج . تعیین گردید (Effective Concentration=EC50)ه شد و میانگین غلظت موثره استفاد

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

TAF 355 بود .EC50   و برای  206/2کلیندامایسین،  برایTAF 355  ،369/2 نین، اثر مهار همچ.  بود

 (. 73)داد با افزایش غلظت، افزایش نشان  TAF 401و  TAF 355کنندگی فراکشن های 
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 :وفرضيات اهداف

 (General Objective) اصلي هدف-الف

سرخارگل، درمنه کوهی، آویشن شیرازی و ، زردچوبه، تعیین اثر ضد توکسوپالسمایی عصاره های گیاهی مورد

 لولیفلفل سیاه در محیط کشت س

سرخارگل، درمنه کوهی، آویشن شیرازی و ، زردچوبه، تعیین اثر ضد توکسوپالسمایی عصاره های گیاهی مورد

   فلفل سیاه در محیط برون تنی عاری از سلول

 (Specific Objective)  فرعي اهداف-ب

سرخارگل، ، چوبهزرد، مورد تعیین میزان مورتالیتی تاکی زوئیت های مجاورت یافته با عصاره های گیاهان 

 درمنه کوهی، آویشن شیرازی و فلفل سیاه در محیط برون تنی عاری از سلول بر حسب دوز عصاره ها

سرخارگل، ، زردچوبه، مورد تعیین میزان مورتالیتی تاکی زوئیت های مجاورت یافته با عصاره های گیاهان 

 از سلول بر حسب مدت زمان انکوباسیوندرمنه کوهی، آویشن شیرازی و فلفل سیاه در محیط برون تنی عاری 

سرخارگل، درمنه کوهی، آویشن شیرازی و فلفل سیاه در ، زردچوبه، مورد عصاره های  گیاهان  EC50تعیین 

  ر کشت سلولیدمهار توکسوپالسما 

سرخارگل، درمنه کوهی، آویشن شیرازی و فلفل ، زردچوبه، مورد عصاره های  گیاهان  Selectivityتعیین 

 ر کشت سلولیده در مهار توکسوپالسما سیا
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 Applied Objectives):    )اهداف كاربردي -ج

نهایتا  شناسایی  خواص ضد انگلی آنها وارزیابی اولیه اثر ضد توکسوپالسمایی انواع گیاهان دارویی به منظور 

با عوارض جانبی کمتر در  بررسی و یافتن مواد موثر آنها در فراکشن ها جهت استفاده به عنوان مواد طبیعی موثر

 .پیشگیری یا درمان توکسوپالسموز

 

 :يا سؤال هاي پژوهش( Hypothesis)فرضيه ها -د

آویشن شیرازی و فلفل سیاه سبب مهار تکثیر  سرخارگل، درمنه کوهی،، زردچوبه، عصاره های گیاهی مورد

 .تاکی زوئیت ها در کشت سلولی می شوند
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 فصل سوم

 مواد و روشها
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 عصاره ضد توکسوپالسمایی اثرات مطالعه، این در :آنها شناسايي و مطالعه مورد گياهان تهيه: 1-9

 توکسوپالسما های تاکی زوئیت بر زردچوبه، سرخارگل و فلفل آویشن شیرازی،  درمنه کوهی،  مورد، گیاهان

 شناسی گیاه متخصص توسط مطالعه گیاهان مورد .گرفت قرار ارزیابی مورد سلول کشت و in vitroمحیط  در

 .شد نگهداری و ثبت دارویی گیاهان پژوهشکده در گیاه هر از نمونه یک و شدند شناسایی و آوری جمع

 از پس خالصه، طور به .شد انجام فارماکوگنوزی متخصص نظارت تحت گیری عصاره :عصاره تهيه: 2-9

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

 در تقطیر دستگاه بوسیله حاصل های عصاره سپس و گردید تکرار بار سه برای عمل این .شد گیری عصاره

 متیل دی حالل کمک به مقدماتی، های آزمایش انجام و با محاسبه خشک عصاره میزان .شدند تغلیظ خالء

 .شد تهیه گیاهان از متفاوت های غلظت( Dimethyl sulfoxide= DMSO)سولفاکساید

 توکسوپالسما RHسویه  از حاضر مطالعه در :اي گوندي توكسوپالسما سويه نگهداري و تهيه: 9-9

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده شناسی انگل گروه از دوستانه طور به سویه این .شد استفاده ای گوندی

 .شد داری نگه و تکثیر سوری های موش در صفاقی داخل های پاساژ طریق از آزمایشگاه در و گردید تهیه تهران

 عصاره توکسوپالسمایی ضد اثرات :گياهي هاي عصاره توكسوپالسمايي ضد اثرات ارزيابي: 9-9

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

 سلول از عاري تني برون يطشرا در گياهي هاي عصاره توكسوپالسمايي ضد اثرات: 1-9-9
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 اتانولی عصاره میکروتیوپ با داخل در ای گوندی توکسوپالسما RHسویه  های زوئیت تاکی حاضر مطالعه در

 کشندگی اثر و شدند داده جاورتمآویشن شیرازیی، سرخارگل و فلفل  زردچوبه، درمنه کوهی، گیاه مورد، 6

 .شد ارزیابی انگل بر آنها

 :گياهي هاي عصاره سازي هآماد و تهيه: 2-9-9

  :نیاز مورد وسایل و مواد

و  DMSOمقطر و  آب دیجیتال، شعله، ترازوی ، قاشقک فلزی اپلیکاتور، ای شیشه ظرف گیاه، اتانولی عصاره

PBS. 

 (PBS)سالين فسفات بافرتهيه 

 با زیر مقادیر بافر ینا تهیه برای .گردید استفاده محلولها از برخی تهیه و سلولها شستشوی برای بافر این از

 تنظیم از پس و کرده حل 902  حجم تا دیونیزه مقطر آب افزودن با تدریج به و کرده وزن دیجیتال ترازوی

 . نرمال، محلول به حجم یک لیتر رسید 0کلریدریک  اسید یا سود باPH (0/7-4/7 )نمودن 

0.2 gram KCl (Merck) 

8 gram NaCl( Merck) 

1/15 gram (12H2O) Na2HPO4 

0/2 gram KH2PO4 (Merck) 
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 :ها عصاره از مختلف هاي غلظت تهيه: 9-9-9

 از گرم یک  :شد زیر تهیه روش به لیتر میلی/گرم میلی 022، 022، 02،02  های غلظت ها عصاره از یک هر از

 اضافه با علهش کنار در فلزی توسط قاشقک سپس ریخته ای شیشه ظرف در و کرده وزن ترازو با را عصاره هر

 mg/ml)گردید  حل کامال PBS (PH 7.2, 0.15 M)در  DMSO 1%لیتر  میلی یک تدریجی کردن

 ذخیره، غلظت این از. درجه نگه داری شد 4در دمای ( Stock)ذخیره  عنوان به عصاره از غلظت این(. 0222

 822با  محلول ذخیرهلیتر از میکرو 022، 022برای تهیه غلظت  .غلظت های فوق تهیه شد PBS از استفاده با

، برای تهیه PBSمیکرولیتر از  922با  محلول ذخیرهمیکرولیتر از  022، 022، برای تهیه غلظت PBSمیکرولیتر از 

میکرولیتر از  02، 02، برای تهیه غلظت PBSمیکرولیتر از  902با  محلول ذخیرهمیکرولیتر از  02، 02غلظت 

 .را در میکروتیوپ حل می کنیم PBSز میکرولیتر ا 992با  محلول ذخیره

  :اي گوندي توكسوپالسما هاي زوئيت تاكي سازي آماده و تكثير: 9-9-9

 لیتری، میلی پنج و بیست و ده دو، های اندازه در معمولی سرنگ انسولین، سرنگ :نياز مورد وسايل و مواد

 های پیپت پاستور، پیپت نئوبار، الم المل، الم، مصرف، یکبار دستکش التکس، دستکش ماسک، گازاستریل،

 .لیتری میلی 02و  00فالکون  لوله ای، شیشه

 داخل طریق به تازه زوئیت تاکی 026حدود  ها، زوئیت تاکی آوری جمع و برای تکثیر بار هر در :روش اجرا

 موشصفاق  در یافته تکثیر های زوئیت تاکی تلقیح، از بعد ساعت 70حدود  .شد موش تلقیح 4-3به  صفاقی

 به شده آوری جمع های زوئیت تاکی. شدند آوری جمع فیزیولوژی سرم با صفاقی حفره شستشوی طریق از ها



 

 

59 

 شستشوPBS (Phosphate buffer saline ) از استفاده ر بابا سه و منتقل استریل سانتریفیوژ لوله داخل

 صفاقی، های سلول کردن جخار و ها زوئیت تاکی خلوص بردن درصد باال منظور به بعد مرحله در .شدند

 دیگری لوله به رویی مایع سپس و شد سانتریفیوژ g022دقیقه با دور  0تهیه و به مدت  رسوب از سوسپانسیونی

 و شداضافه  PBSسانتریفیوژ  از حاصل رسوب به .شد سانتریفوژ دقیقه 02 به مدت g0222و با دور  منتقل

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

 برای سوسپانسیون این از .شد تهیه لیتر میلی زوئیت در تاکی 027حاوی  سوسپانسیون PBSاز  استفاده با و شد

 .شد استفاده سلولی دودمان از عاری تنی برون شرایط در ها عصاره توکسوپالسمایی ضد اثرات ارزیابی

  :قليايي بلو متلين رنگ سازي آماده و تهيه :5-9-9

 :شد تهیه( 79)هوليمن و جانسون توسط شده ارائه پروتكل اساس بر رنگ اين

 دیونیزه، آب مطلق، اتیلیک الکل بلو، متیلن پودر سدیم، پودرکربنات سدیم، تترابورات پودر  :نیاز مورد مواد

 .متر، کاغذ صافی PH، دیچیتال ترازو بالن،

  :بلو متيلن رنگ يهته روش

و با  یختهدر بالن ر یمکربنات سد گرم پودر 00/2 به همراه حدود یمگرم از پودر تترابورات سد 208/2 مقدار

گرم از  230/2در مرحله بعد مقدار . پودرها  کامال حل شد یونیزهآب د  یترل یلیم 02  یجیاضافه کردن تدر

 یبا محلول فوق به خوب ی،از کاغذ صاف ورمطلق حل و پس از عب یلیکالکل ات یترل یلیم 0بلو در  یلنپودر مت
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محلول . شد یمتنظ  =00PH یشد و رو یدهمتر سنج PHمحلول فوق در ظرف با   PHسپس . مخلوط شد

 .شد ینگهدار درجه سانتی گراد 4یخچال و در  یختهر  یلپوشانده شده با فو یرهتآماده شده در ظرف 

  :سلولي مرگ درصد تعيين و ها زوئيت تاكي با اهيگي هاي عصاره مجاورت: 6-9-9

 رنگ المل، الم، ساعت، میکروتیوپ، مختلف، های اندازه در سمپلر سر و سمپلر: نياز مورد وسايل و مواد

 .میکروسکوپ بلو، متیلن

 های غلظت از لیتر میکرو 02با  ها زوئیت تاکی سوسپانسیون از میکرولیتر 02مرحله  این در :اجرا روش

 طور به ها غلظت از هر یک .شد داده مجاورت آزمایشگاه دمای در میکروتیوپ داخل در ها عصاره ختلفم

 زمان هر پایان در .شدند داده ها مجاورت زوئیت تاکی با دقیقه 02،32،40های  زمان مدت در جداگانه

 0افزودن  با و منتقل الم سطح به کردن مخلوط از ها پس زوئیت تاکی سوسپانسیون از میکرولیتر 0انکوباسیون، 

 زوئیت تاکی مورتالیتی میزان دقیقه 3-0از  بعد .شد پوشانده المل با و مخلوط گردید متلین آبی رنگ میکرولیتر

تعداد   نسبت و شمارش 422×درشت نمایی  با زوئیت تاکی  322-002حدود  که ترتیب بدین .شد تعیین ها

 غلظت در ها عصاره از یک هر برای ها زوئیت تاکی کل تعداد هب (نگرفته رنگ) شده کشته های زوئیت تاکی

 تاکی سوسپانسیون و PBSدر ها زوئیت تاکی سوسپانسیون از .شد برآورد انکوباسیون مختلف های زمان و ها

 تکرار بار سه و انجام گانه سه صورت تجارب به تمامی .شد استفاده کنترل عنوان به DMSOدر  ها زوئیت

 .گردید تعیین مورد هر برای معیار انحراف و میانگین و شد
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 :موش در ها عصاره با شده داده مجاورت هاي زوئيت تاكي سنجي زيست: 7-9-9

 این در .شد ها استفاده زوئیت تاکی بر ها عصاره کشندگی اثر% 022تایید  برای موش در سنجی زیست روش از

 زوئیت تاکی بر کشندگی اثر% 022 انکوباسیون، انزم مدت کمترین در که عصاره هر از غلظتی حداقل مطالعه،

 از میکرولیتر 02کدام  هر و موش سه به این منظور برای .گرفت قرار ارزیابی مورد روش این به داشت، ها

 قرار نظر تحت روزانه ماه یک تا ها موش .شد تزریق صفاقی طریق داخل به عصاره با شده داده مجاورت نمونه

 صفاقی مایع در ها زوئیت تاکی نظر از شد، کاسته توجهی قابل طور به و تحرکشان دندکر کز اگر تا گرفتند

 . شد تلقیح عصاره با مجاورت بدون های زوئیت تاکی کنترل، موش به همزمان .شوند بررسی

 :سلولي كشت در گياهي هاي عصاره توكسوپالسمايي ضد اثرات: 5-9

 :آن نگهداري و كثيرت تهيه، استفاده، مورد سلولي دودمان: 1-5-9

 در ها تاکی زوئیت بر ها عصاره توکسوپالسمایی ضد اثر ارزیابی برای مطالعه این در :سلولي دودمان تهيه

 استفاده با و خریداری پاستور ایران انستیتو از ها سلول این .شد استفاده( Hela)های هال سلول از سلولی کشت

 .شدند منتقل قزوین پزشکی علوم دانشگاه به مغذی مواد حاوی لیتری میلی 25 فالسک از

   :سلولي دودمان نگهداري و تكثير

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

 لوله ای، هشیش های پیپت پاستور، پیپت نئوبار، الم المل، الم، مصرف، یکبار دستکش و التکس دستکش ماسک،



 

 

62 

 ارلن، مدرج، استوانه پتریدیش، ژوژه، بالن مانند ای  آزمایشگاهی شیشه ظروف لیتری، میلی 02و  00فالکون 

 .صاف ته ای خانه 96 میکروپلیت مختلف، های اندازه در سمپلر سر و سمپلر بشر،

 :نياز مورد هاي محلول: 0-0-3

L-  سی سی  02با  ارلن داخل گلوتامین -ال پودر ازگرم از  6/2 (:ميلي موالر 2)گلوتامينPBS کامال 

 های میکروتیوپ در و سرنگی استریل سر فیلتر توسط هود زیر در سپس. شد حاصل شفافی مایع و گردید حل

 0/2میلی لیتر محیط کشت،  022برای هر ) نگه داری شد  -02در  و تقسیم لیتر میلی 0های  حجم در استریل

 (.ستفاده شدگلوتامین ا -میلی لیتر ال

هر    ازاء به .خریداری شد آلمان Gipcoشرکت  از واحد 02222 دوز با آماده و تجاری صورت به :استرپ پن

 .شد استفاده استریپ پن میکرولیتر 02مقدار کشت، محیط از لیتر میلی 02

 قرار دهاستفا مورد شده جدا های سلول حیات درصد تعیین جهت رنگ این :بلو تريپان آميزي رنگ محلول

محلول حاصله قبل از استفاده از کاغذ صافی واتمن عبور داده  :شد عمل زیر ترتیب به رنگ تهیه برای .گرفت

 .شد

 گرم24/2 تریپان بلو

 میلی لیتر 02 بافر فسفات سالین
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 دقیقه زیر 02-0عرض  در و مخلوط رنگ محلول با 0:0نسبت  به سلولی سوسپانسیون روش این در

  .شدند شمارش (زنده) نگرفته رنگ های سلول درصد  ×42بزرگنمایی  با میکروسکوپ

  RPMI 1640لیتر  میلی 40هود،  زیر در استریل فالکون یک در :سلول كشت براي يذمغ محيط تهيه

 استرپ میکرولیتر پن 002گلوتامین و  -میلی لیتر ال 0سپس  .شد اضافه آن به FBSمیلی لیتر  0سپس  و ریخته

 برای محیط این از .شود تبخیر مانع تا شد پوشانده پارافیلم کامالً با و بسته را فالکون درب. گردید اضافه آن به

 .شد نگهداری درجه 4در  محیط این. شد استفاده کشت سلولی محیط تعویض و ها سلول پاساز

کشت،  فالسک کردن تریپسینه از پس :ها سلول ويابليتي تعيين و هال هاي سلول شمارش

 رویی سپس محلول. گردید سانتریفیوژ g0022دور  در دقیقه 02مدت  به بار هر و بار 0سلولی  نسیونسوسپا

 سلول از دست یک یک سوسپانسیون تا شد پیپتاژ آرامی به پاستور پیپت با فالکون ته رسوب و شد ریخته دور

 از µ02با  همراه سلولی سوسپانسیون از µ02بعد،  مرحله در .نبینند آسیب ها سلول و آید بدست هال های

 برای .شدند مخلوط هم با ارامی به و کرده اضافه استریل داخل میکروتیوپ%  4بلو  تریپان آمیزی رنگ محلول

 نئوبار الم از استفاده با (گرفتهن رنگ)زنده سلول و (گرفته رنگ) مرده های سلول ویابلیتی، تعداد درصد تعیین

 .تعیین شد ها سلول( Viability)ویابلیتی  درصد زیر فرمول از هاستفاد با و شمارش WBCخانه های  در

 آن میکرولیتر 022هر  در که شد تهیه ها سلول از رقتی، RPMI 1640از  استفاده با سلولی شمارش از پس

  .سلول بود 62222حاوی 

 :  Hela هاي سلول شمارش فرمول
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 ها سلول کل تعداد ˗تایی  06ربع م در سلوها تعداد ×(ضریب رقت) × 0× 024×سوسپانسیون  حجم

 :  Viability محاسبه فرمول

 Viability=  ]زنده های سلول تعداد/(ها سلول کل)مرده و زنده های سلول [×111

  :ها زوئيت تاكي سازي آماده: 9-5-9

پس از .شدندآوری ساعت جمع  70بعد از ( 3-4-4مطابق روش )ها  موش در یافته تکثیر های زوئیت تاکی

 g022دقیقه در دور 0 وسوسپانسیون تهیه شد  PBS PH 7.2, 0.15 Mتریفیوژ، از رسوب با استفاده از سان

به مدت  g0222دور با و ریخته دیگر لوله به داخل وجمع آوری کرده  را رویی مایعپس س. گردید سانتریفیوژ

 FBSبدون  RPMI1640، رسوب به و ریخته دور را رویی مایعدر این مرحله، .  شدسانتریفوژ دقیقه  02

تعداد  نئوبار الم توسط سپس. قرارگرفت ارزیابی مورد بلو تریپان تست با ها انگل بودن زندهو  . گردیداضافه 

 .بود به دست آمد 3×027که  ازمایش انجام نیاز مورد تعداد PBSبا  رقت دادن با و کرده محاسبه را ها انگل

 استفاده است WBCشمارش  محل نئوبارکه الم اطراف خانه 4 از نئوبار الم روی بر شمارش و محاسبه برای

 .شد

 :سلولي كشت در ها زوئيت تاكي با مجاورت براي ها عصاره سازي آماده: 4-0-3
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 میلی یک تدریجی اضافه کردن با عصاره هر( میلی گرم 02)گرم  20/2مقدار (: stock)ذخيره غلظت تهيه

 نگهداری گراد سانتی درجه 4در دمای  استفاده زمان تا و دیدگر حل کامال% DMSO 0و  RPMI 1640لیتر

 .نگهداری شد Stockعنوان  به

 02و  022، 022، 422غلظت های   RPMI 1640 از محلول ذخیره، با استفاده از  :عصاره هاي غلظت تهيه

ت ها مجاورت داده غلظت هایی از هر عصاره که با تاکی زوئی) میکروگرم بر میلی لیتر به عنوان غلظت های کار

 422غلظت )رقیق شد  RPMI 1640با  02به  0بدین ترتیب که ابتدا محلول ذخیره به نسبت . تهیه شد( شد

 022، 022های  لظتکه شامل غ تهیه شداز این غلظت برابر  0رقت های سریال  و سپس( میلی لیتر/ میکروگرم

 .بود 02و 

  :پريمتامين داروي سازي آماده و تهيه: 0-0-3

این . شد تهیه Sigma-Aldrich شرکت از گرم میلی 002 وزن به درصد 98 خلوص پریمتامین با پودر -الف

از . (70) میکروگرم در میلی لیتر از دارو بدست آمد 02غلظت  و حل (استن-اتانول)با حالل  0:0 نسبت دارو به

 .   ار تهیه شدبه عنوان غلظت های ک 20/2و  0/2، 0این غلظت به عنوان محلول ذخیره، 

 :تهیه غلظت های کار پریمتامین  -ب

میلی لیتر  9میلی لیتر برداشته و با  0از محلول ذخیره میزان : برای تهیه غلظت های کار به ترتیب زیر عمل شد

میلی  9و با  میلی لیتر برداشته 0از این محلول،  مقدار (. µg/ml0)مخلوط گردید  RPMI 1640 محیط کشت



 

 

66 

نیز به ( µg/ml20/2غلظت ده برابر بعدی (. µg/ml0/2)گردید  مخلوطRPMI  1640 تکش لیتر محیط

 .همین ترتیب تهیه شد

 :ها زوئيت تاكي با پريمتامين داروي و گياهي هاي عصاره مجاورت: 6-0-3

µl022 خانه ای  96 های میکروپلیت چاهک هر به زوئیت توکسوپالسما تاکی  6×024حاوی  سوسپانسیون از

بعد از سپری . گرفتند قرار CO2% 0شرایط  تحت C ° 37انکوباتور  ساعت در 04به مدت  ها پلیت. شد اضافه

سپس . بررسی شدند اینورت میکروسکوپ با بودن زنده و چسبندگی نظر از هالی ها سلول ،ساعت 04شدن 

 هر به زوئیت یتاک 3×020حاوی  3-4-4روش  به شده تهیه های زوئیت تاکی سوسپانسیون از میکرولیتر 02

 بالفاصله ها، زوئیت تاکی افزودن از پس (.73و68) (بود 0به  0سلول  به زوئیت تاکی نسبت) شد اضافه چاهک

 از بعد .گرفت قرار ساعت 6 مدت به  CO2% 0شرایط  تحت و گراد درجه سانتی 37 انکوباتور در میکروپلیت

 RPMIمحیط  مغزی  میکرولیتر 022افزودن  با و تخلیه سمپلر مولتی توسط میکروپلیت رویی مدت محیط این

 میکروپلیت سپس (.شد انجام خارج سلولی های زوئیت تاکی حذف منظور به مرحله این) شد جایگزین 1640

 غلظت زیر چارت اساس بر مدت این از بعد. شد فوق نگهداری شراط تحت انکوباتور در ساعت 04مدت  به

 به فوق شرایط با انکوباسیون دوباره و شد اضافه ها چاهک به (کنترل انعنو به)دارو  و ها عصاره مختلف های

 ایده MTT (Sigmaکیت  محلول از میکرولیتر 02انکوباسیون،  خاتمه از بعد . شد تکرار ساعت 04مدت 

 بلورهای تا) شد انکوبه مشابه در شرایط ساعت 4 مدت به سپس و شد افزوده چاهک هر به( ترکیب نو زیست

 .(دشون نمایان نفورمازا
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 :سلول كشت در دارو و ها عصاره مختلف هاي غلظت با ها زوئيت تاكي مجاورت چارت

    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 

 

   MTTروش  با سايتوتوكسيسيتي اثر سنجش: 7-0-3



 

 

68 

  PBS ،DMSO، بافر MTTپودر  : نياز مورد مواد

 شد حل RPMI 1640ر ليت میلی 0 در MTTرنگ  زرد پودر گرم میلی MTT: 00محلول  تهية طرز

(mg/ml0 .)سرسرنگی  ترفیل از با استفاده هود زیر در محلول پودر، کامل شدن حل از پسµm00/2 شد فیلتر 

 حجمهای در استریل محلول این. شود حذف آن در موجود نامحلول احتمالی ذرات هم و شود استریل هم تا

 در موقع .شد نگهداری درجه -02دمای  و تاریکی در کیت مخصوص های ظرف در و لیتری تقسیم میلی یک

 مراحل تمام که است به ذکر الزم. شود ذوب تا شد داده قرار آزمایشگاه دمای در و خارج فریز از محلول نیاز،

 .شد انجام هود و داخل تاریکی شرایط در آن استریلیزاسیون و مذکور محلول ساخت

 02هر چاهک  به، MTTمحلول  با ها نمونه انکوباسیون خاتمه از پس: MTT  آزمايش انجام روش

 درجه 37انکوباتور  در دقیقه 02 به مدت سپس .شد وطمخل پیپت با کامالً و افزوده کیت DMSOمیکرولیتر از 

 با ها نمونه( Optical Density=OD)نوری  دانسیته در نهایت .شد داده قرار  CO2درصد  0 با گراد سانتی

نانومتر و طول موج رفرنس  072موج  طول در( Epoch, USA)االیزا  ریدر دستگاه میکروپلیت از استفاده

 .شد قرائتنانومتر  632

 .شد محاسبه Selectivity و Viability ،EC50آمده،  بدستهای  ODاز  استفاده با

Viability = [ تعداد سلول های زنده/ کل سلول ها  ] ×100 

Selectivity= EC50 Hela cell/EC50 Toxoplasma RH strain 

EC50= median effective concentration 
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EC50  با توجه بهOD استفاده از نرم افزار با  های بدست آمده وPrism محاسبه شد. 

 تعیین مورد هر برای معیار انحراف و میانگین و شد تکرار بار سه و انجام گانه سه صورت به تجارب تمامی

 .گردید

-کولموگروف و والیس کروسکال توکی،، ANOVAهای  آزمون از توصیفی آمار بر عالوه :آماري آناليز

 نظر در 20/2از  کمتر داری معنی سطح و شد استفادهبراي آناليز داده ها  SPSS-16افزار  نرم با اسمیرنف

 .شد گرفته

 مالحظات اخالقي

موش ها در شرایط مناسب  ،تالش شد. بودموش های آزمایشگاهی مالحظات اخالقی محدود به کار با 

 .شد ها از تزریق کتامین و زایالزین استفادهآنبرای کشتن  و حیوانخانه ای نگهداری شوند
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 چهارم فصل

 

 

نتايج
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 سلول از عاري تني برون شرايط در گياهي هاي عصاره توكسوپالسمايي ضد اثرات

 های غلضت عصاره مورد در :عصاره مورد با يافته مجاورت هاي زوئيت تاكي مورتاليتي ميزان

 با شده داده مجاورت هایزوئیت  تاکی مورتالیتی میزان .بود ها زوئیت تاکی بر کشندگی اثر دارای مختلف

 .نشان داده شده است 0و شکل  0در جدول  انکوباسیون زمان مدت سه درمورد  مختلف های غلظت

 

 

 عصاره مختلف های غلظت با شده داده مجاورت ای گوندی توکسوپالسما های زوئیت تاکی مورتالیتی میزان میانگین:  0جدول 

 سلول از عاری تنی برون شرایط در انکوباسیون فمختل های زمان مدت در مورد  گیاه اتانولی

 انكوباسيون زمان مدت

 (دقيقه)
 (ميلي ليتر/ ميلي گرم)غلظت عصاره مورد

211 111 51 11 

11 111 111 111 

 

4/1 ± 5/2 

91 111 111 

 

111 5/1 ± 41/5 

95 111 111 

 

111 6/1 ± 4/8 

 

لی لیتر  با افزایش مدت زمان انکوباسیون ، افزایش می/ میلی گرم 02در غلظت  موردمیزان کشندگی عصاره 

 (P<0.001)معنی دار را نشان داد 
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زمان  مدت در مورد عصاره  )لیتر میلی/ گرم میلی( 02و  02، 022، 022های  غلظت در ها زوئیت تاکی مورتالیتی میزان.  0شکل 

 .آزمایشگاه دمای در انکوباسیون دقیقه 40و  32، 02
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 تظغل در درمنه کوهی عصاره :درمنه كوهي  عصاره با يافته مجاورت هاي زوئيت تاكي تاليتيمور

 با شده داده مجاورت های زوئیت تاکی مورتالیتی میزان .بود ها زوئیت تاکی بر کشندگی اثر دارای مختلف های

  .داده شده استنشان  0و شکل  0جدول  در انکوباسیون زمان مدت سه در درمنه کوهی مختلف های غلظت

 

 عصاره مختلف های غلظت با شده داده مجاورت ای گوندی توکسوپالسما های زوئیت تاکی مورتالیتی میزان ميانگين. 0جدول 

 سلول از عاری تنی برون شرایط در انکوباسیون مختلف های زمان مدت در درمنه کوهی  گیاه اتانولی

 انكوباسيون زمان مدت

 (دقيقه)
 (ميلي ليتر/ ميلي گرم)ه كوهي غلظت عصاره درمن

 022 022 02 02 

11 022 3/0 ± 6/97 0/00 ± 8/64 4/0 ±2/9 

 

91 022 8 /2± 9/98 2/7 ± 0/79 2/3 ± 4/00 

 

95 022 0/2 ± 4/99 2/4 ± 3/80 8/0 ± 0/03 

 

 

 .(P<0.001)د دا نشان دار معنی افزایش غلظت، افزایش با عصاره درمنه کوهی کشندگی میزان

 زمان مدت جداگانه در طور به لیتر میلی در گرم میلی 02و  02، 022های  غلظت از یک هر کشندگی زانمی

 درصد انکوباسیون، زمان های مدت از یک هر در ولی نداد نشان دار معنی تفاوت انکوباسیون مختلف های

 .(P<0.001)داد نشان دار معنی افزایش غلظت افزایش با مورتالیتی
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 در درمنه كوهي عصاره ليتر ميلي/ گرم ميلي 11و  51، 111، 211هاي  غلظت در ها زوئيت تاكي مورتاليتي زانمي. 2شكل 

 .آزمايشگاه دماي در دقيقه  انكوباسيون 95و  91، 11زمان  مدت
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 فلفل سیاه در عصاره :فلفل سياه  عصاره با يافته مجاورت هاي زوئيت تاكي مورتاليتي ميزان

 شده داده مجاورت های زوئیت تاکی مورتالیتی میزان .بود ها زوئیت تاکی بر کشندگی اثر فاقد ها تظلغ تمامی

 .نشان داده شده است 3و شکل  3در جدول  انکوباسیون زمان مدت سه در فلفل سیاه مختلف های غلظت با

 

 عصاره مختلف های غلظت با شده داده رتمجاو ای گوندی توکسوپالسما های زوئیت تاکی مورتالیتی میزان میانگین. 3جدول 

 سلول از عاری تنی برون شرایط در انکوباسیون مختلف های زمان مدت در فلفل سیاه گیاه اتانولی

 انكوباسيون زمان مدت

 (دقيقه)
 (ميلي ليتر/ ميلي گرم)غلظت عصاره فلفل سياه 

 022 022 02 02 

11 0/3 ± 2/00 0/0 ± 2/02 3/0 ± 2/9 0/0 ± 0/6 

 

91 03/3 ± 8/03 3/3 ± 3/00 4/0 ± 2/00 3/0 ± 4/8 

 

95 0/0 ± 0/04 0/3 ± 9/00 7/0 ± 0/00 6/0 ± 0/9 

 

 

 زمان مدت با ولی نداد نشان دار معنی تفاوت مختلف های زمان مدت در عصاره ثابت غلظت با کشندگی میزان

 .(P<0.001)نشان داد   دار معنی تفاوت کشندگی درصد مختف های غلظت در انکوباسیون ثابت
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زمان  مدت در فلفل سیاه عصاره لیتر میلی/ گرم میلی 02و  02، 022،022های  غلظت در ها زوئیت تاکی مورتالیتی میزان. 3شکل 

 .آزمایشگاه دمای در انکوباسیون دقیقه 40و  32، 02
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 تاکی مورتالیتی میزان :يرازيعصاره آويشن ش با يافته مجاورت هاي زوئيت تاكي مورتاليتي ميزان

و  4انکوباسیون در جدول  زمان مدت سه آویشن شیرازی در مختلف غلظت با شده داده مجاورت های زوئیت

 .نشان داده شده است 4شکل 

 

 عصاره مختلف های غلظت با شده داده مجاورت ای گوندی توکسوپالسما های زوئیت تاکی مورتالیتی میزان میانگین. 4جدول 

 سلول از عاری تنی برون شرایط در انکوباسیون مختلف های زمان مدت در آویشن شیرازی گیاه نولیاتا

 انكوباسيون زمان مدت

 (دقيقه)
 (ميلي ليتر/ ميلي گرم)غلظت عصاره آويشن شيرازي 

 022 022 02 02 

11 022 022 0/0 ± 2/94 3/0  ±3/00 

 

91 022 022 0/0 ± 4/94 8/0 ± 3/03 

 

95 022 022 8/2 ± 0/90 9/6 ± 7/03 

 

 

داد و همچنین  داری نشان معنی افزایش انکوباسیون زمان افزایش با 02و  02 های غلظت در کشندگی میزان

 (.>220/2p) داشت وجود داری تفاوت معنی انکوباسیون ثابت های زمان در 02و 02های  غلظت بین
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 عصاره آویشن شیرازی  در لیتر میلی/ گرم میلی 02و 02، 022، 022 ایه غلظت در ها زوئیت تاکی مورتالیتی میزان . 4شکل 

 .آزمایشگاه دمای در انکوباسیون دقیقه 40و  02،32زمان  مدت
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 تاکی مورتالیتی میزان :سرخارگل  عصاره با يافته مجاورت هاي زوئيت تاكي مورتاليتي ميزان

وشکل  0انکوباسیون در جدول  زمان مدت سه در ارگلسرخ مختلف غلظت با شده داده مجاورت های زوئیت

 .نشان داده شده است 0

 

 

 عصاره مختلف های غلظت با شده داده مجاورت ای گوندی توکسوپالسما های زوئیت تاکی مورتالیتی میزان میانگین.  0جدول 

 سلول زا عاری تنی برون شرایط در انکوباسیون مختلف های زمان مدت در سرخارگل گیاه اتانولی

 انكوباسيون زمان مدت

 (دقيقه)
 (ميلي ليتر/ ميلي گرم) سرخارگلغلظت عصاره 

 022 022 02 02 

11 022 022 0/0 ± 3/89 00/0  ±2/6 

 

91 022 022 9/0 ± 44/90 33/0 ± 7/7 

 

95 022 022 2/3 ± 8/90 7/0 ± 0/8 

 

 

 غلظت داد و همچنین بین نشان  داری معنی افزایش نانکوباسیو زمان افزایش با 02و  02 های غلظت در کشندگی میزان

 (.>20/2p) داشتن وجود داری تفاوت معنی انکوباسیون ثابت های زمان در 02و 02های 
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 مدت در سرخارگل عصاره لیتر میلی/ گرم میلی 02و  02، 022، 022های  غلظت در ها زوئیت تاکی مورتالیتی میزان. 0شکل 

 .آزمایشگاه دمای در انکوباسیون دقیقه 40و  32، 02زمان 
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 زوئیت تاکی مورتالیتی میزان: عصاره زردچوبه با یافته مجاورت های زوئیت تاکی مورتالیتی میزان

نشان  6و شکل  6انکوباسیون در جدول  زمان مدت سه در زردچوبه مختلف غلظت با شده داده مجاورت های

 .داده شده است

 

 مختلف هاي غلظت با شده داده مجاورت اي گوندي توكسوپالسما هاي زوئيت تاكي مورتاليتي ميزان میانگین. 6جدول 

 سلول از عاري تني برون شرايط در انكوباسيون مختلف هاي زمان مدت در زردچوبه گياه اتانولي عصاره

 انكوباسيون زمان مدت

 (دقيقه)
 (ميلي ليتر/ ميلي گرم)غلظت عصاره زردچوبه 

 022 022 02 02 

11 9/4 ± 08/88 2/0 ± 63/80 2/0 ± 07/7 0/0  ±90/6 

 

91 0/9 ± 00/90 3/0 ± 00/86 0/0 ± 93/7 03/0 ± 70/7 

 

95 0/0  ±00/59 7/0 ± 74/87 2/0 ± 80/8 40/0 ± 70/7 

 

 

 زمان مدت با ولی نداد نشان دار معنی تفاوت مختلف های زمان مدت در عصاره ثابت غلظت با کشندگی میزان

 (. > p 220/2)نشان داد  دار معنی تفاوت کشندگی درصد مختف های غلظت در انکوباسیون ثابت
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زمان  مدت در زردچوبه عصاره لیتر میلی/ گرم میلی 02و  02، 022، 022های  غلظت در ها زوئیت تاکی مورتالیتی میزان. 6شکل 

 آزمایشگاه دمای در انکوباسیون دقیقه 40و  32، 02

 

 گانه چند مقايسه در توكي تعقيبي آزمون ايجنت. 7جدول 

 زردچوبه
 

 عصاره مورد درمنه کوهی آویشن شیرازی سرخارگل

NS 
 

S S S S فلفل 

S 

 
NS S NS  مورد 

S 

 
NS S   درمنه کوهی 

S 

 
S    آویشن شیرازی 

S 

 
 سرخارگل    

          S: sig(P<0.05) , NS: no sig 

 :موش در سنجي زيست نتايج
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ی با آمیز رنگ روش به و نده بودشد داده مجاورت عصاره ها با سلول از عاری محیط در که زوئیت هایی  تاکی

 تلقیح از پس ماه یک تا آنها تمامیدر موش ها،  سنجید، پس از زیست داشتن میر و مرگ درصد 022متیلین بلو 

 .مرگ و میر تاکی زوئیت ها بوددرصد  022که تایید  ماندند زنده

 :سلولي كشت در توكسوپالسما هاي زوئيت تاكي بر گياهي هاي عصاره اريمه اثر

 های زوئیت تاکی بر مهاری اثر دارایچهار عصاره مورد، درمنه کوهی، آویشن شیرازی و سرخارگل 

در  ها زوئیت تاکی بر ها عصاره این از یک هر  Selectivityو   EC50 .بودند سلولی کشت درتوکسوپالسما 

 .نشان داده شده است 7-9و شکل های  8شماره  جدول

 توکسو های زوئیت تاکی گیاهان  مورد، درمنه کوهی، آویشن شیرازی و سرخارگل بر اتانولی های عصاره مهاری اثر. 8جدول 

 Helaسلولی  در کشت ای گوندی پالسما

Selectivity
α 

 

 

EC50 (μg/ml) Herbal 

Extract/Drug 

 HeLa + TOXO HeLa 

0.90 122.0 111.0 Myrtus communis 

 مورد

0.99 131 130.2 Artemisia aucheri 

Boiss 

 درمنه کوهی

1.37 87.08 120.0  
Zataria multiflora 

 آويشن شیرازی
 

1.15 84/70 97.50 Echinacea 

purpurea 

 سرخارگل

3.40 0.176 0.6 Pyrimethamine 

EC50, median effective concentration; α = Ratio of the EC50 value for HeLa cells to the EC50 

value for T. gondii RH strain. 
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داروی  های مورد و عصاره مختلف های غلظت در Helaسلولی   کشت در ها زوئیت تاکی ویابیلیتی میزان مقایسه. 7شکل 

مورد در غلظت =  1μg/ml) Myr(یریمتامین پ=  Pyr( تاکی زوئیت+ سلول هال ) کنترل = C.  کنترل با مقایسه در پیریمتامین

 های مختلف غلظت میان مقایسه، °°° P<0.001کنترل؛  با ها گروه مقایسه،  *** P<0.001؛ µg/ml 02و  022، 022های 

 .پیریمتامین داروی با مورد عصاره

 

 02-022ای ه در غلظت دوز به وابسته صورت به است، عصاره مورد شده داده نشان 7 شکل در که همانطور

 به ) زوئیت تاکی+هال سلول(گروه کنترل با مقایسه در را زوئیت تاکی به آلوده هال سلول ویابیلیتی میکروگرم

 در را زوئیت تاکی همراه به هال سلول ویابیلیتی همچنین پیریمتامین(. >P 220/2)داد  کاهش دار معنی صورت

 (.>P 220/2)داد کاهش دار معنی صورت  به کنترل گروه با مقایسه
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 به تاکی آلوده هالی های سلول در پیریمتامین داروی درمنه کوهی و  عصاره مختلف های غلظت ویابیلیتی میزان مقایسه . 8 شکل

درمنه = Artm؛ (μg/ml0) پیریمتامین= Pyr( زوئیت تاکی + هال سلول)کنترل = C. کنترل با مقایسه در توکسوپالسما زوئیت

 میان غلظت مقایسه، °°° P<0.001کنترل؛  با ها گروه مقایسه،  *** μg/ml ،P<0.001 02و 022، 022ای کوهی در غلظت ه

 .پیریمتامین داروی با درمنه کوهی عصاره مختلف های

 

 های در غلظت دوز به وابسته صورت به درمنه کوهی است، عصاره شده داده نشان 8 شکل در که همانطور

 تاکی+هال سلول) کنترل گروه با مقایسه در را زوئیت تاکی به آلوده هال سلول یویابیلیت میکروگرم 022 -02

 تاکی همراه به هال سلول ویابیلیتی همچنین پیریمتامین(. P<0.001)داد کاهش دار معنی صورت به (زوئیت

 (.P<0.001)داد کاهش دار صورت معنی به کنترل گروه با مقایسه در را زوئیت
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به  آلوده هالی های سلول در پیریمتامین داروی و آویشن شیرازی  عصاره مختلف های غلظت ویابیلیتی میزان همقایس. 9شکل 

= Zata؛ (μg/ml0)پیریمتامین = Pyr( زوئیت تاکی + هال سلول)کنترل = C. کنترل با مقایسه در توکسوپالسما زوئیت تاکی

 مقایسه، °°° P<0.001کنترل؛  با ها گروه مقایسه،  *** μg/ml ،P<0.001 02و 022، 022در غلظت های  آویشن شیرازی

 .پیریمتامین داروی با آویشن شیرازی عصاره مختلف های میان غلظت

 

 های در غلظت دوز به وابسته صورت به آویشن شیرازی است، عصاره شده داده نشان 9 شکل در که همانطور

 تاکی+هال سلول) کنترل گروه با مقایسه در را زوئیت تاکی به آلوده هال سلول ویابیلیتی میکروگرم 022 -02

 تاکی همراه به هال سلول ویابیلیتی همچنین پیریمتامین(. P<0.001)داد کاهش دار معنی صورت به (زوئیت

 (.P<0.001)داد کاهش دار صورت معنی به کنترل گروه با مقایسه در را زوئیت
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 به تاکی آلوده هالی های سلول در پیریمتامین داروی و سرخارگل  عصاره مختلف های غلظت ویابیلیتی میزان مقایسه. 02شکل 

 سرخارگل= Echi؛ (μg/ml0)پیریمتامین = Pyr( زوئیت تاکی + هال سلول)کنترل = C. کنترل با مقایسه در توکسوپالسما زوئیت

 های میان غلظت مقایسه، °°° P<0.001کنترل؛  با ها گروه مقایسه،  *** μg/ml ،P<0.001 02و 022، 022در غلظت های 

 .پیریمتامین داروی با سرخارگل عصاره مختلف

 

 

 -02 های در غلظت دوز به وابسته صورت به سرخارگل است، عصاره شده داده نشان 9 شکل در که همانطور

 (زوئیت کیتا+هال سلول) کنترل گروه با مقایسه در را زوئیت تاکی به آلوده هال سلول ویابیلیتی میکروگرم022

 را زوئیت تاکی همراه به هال سلول ویابیلیتی همچنین پیریمتامین(. P<0.001)داد کاهش دار معنی صورت به

 (.P<0.001)داد کاهش دار صورت معنی به کنترل گروه با مقایسه در
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 پنجم فصل

 گیری نتیجه و بحث
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 و کوهی، آویشن شیرازی، سرخارگل عصاره های مورد، درمنهدر محیط عاری از سلول، حاضر  مطالعه در

مورد، درمنه  های عصاره کشندگی اثر منتهی داشتند، کشندگی اثر توکسوپالسما های زوئیت تاکی زردچوبه بر

ناچیز  فلفل سیاه اثر ضد توکسوپالسمایی .بود بیشتر و فلفل  زردچوبه ازکوهی، آویشن شیرازی، سرخارگل 

 با گیاهی های عصاره انواع که است شده داده نشان نیز قبلی مطالعات در .آنهم در باالترین غلظت نشان داد

 در که طوری به .باشند می توکسوپالسما های زوئیت تاکی بر کشندگی یا مهاری اثرات دارای مختلف درجات

 Sophoraشامل،  گیاهی الکلی عصاره 0 توکسوپالسمایی ضد فعالیت( 0223)همکاران و Younمطالعه 

flavescens (بیان تلخ از ای گونه) ،Pulsatilla koreana (بادلرزان از ای نه گو) ،Torilis japonica 

 زوئیت تاکی بر Sinomenium acutum، (نارون از ای گونه) Ulmus macrocarpa، (هویج از ای گونه)

 شد ارزیابی سلولی کشت محیط سولفادیازین در با مقایسه در کانینوم نئوسپورا و ای گوندی توکسوپالسما های

 (.66)بودند  انگل دو هر برای بهتری مهارکننده های T. Japonica،  S. flavescence   های عصاره که

درمنه  سینین آرتیمی جدید مشتقات تا از چهار ( 0226 ) همکاران و Jones-Brando  مطالعه در

(Artemisinin )بقیه از کمتر برابر دو حداقل تقاتمش از یکی اثر مهاری و داشتند توکسوپالسما بر مهاری اثر 

 های عصاره شامل مطالعه مورد متانولی عصاره 00 از تا 0(  0228)همکاران و Choiمطالعه  در (.67) بود

 ضد فعالیت( (Sophora flavescens Aiton)بیانتلخ  و( Zingiber officinale)زنجبیل 

 جدا( Oleurpein)اولئورپین( 0228)همکاران و Jiangمطالعه  در (.68)دادند نشان قویی توکسوپالسمایی

 نشان in vitroدر خوبی پالسما توکسو ضد اثر( Fraxinus rhychophylla)گنجشک  زبان گیاه از شده

 بیشتر( 0/0)پریمتامین  و( 8/3)سولفادیازین از مراتب به( 9/8)اولئورپین  selectivityکه  طوری به. داد
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 Eurycomaگیاه  ریشه عصاره فراکشن 4 از تا 0 (0200) کارانهم و Kavithaمطالعه  در(. 69)بود

longifolia jack در مطالعه (. 74)داشتند قویتری توکسوپالسمایی ضد اثرChen  فعالیت ( 0228)و همکاران

 GAS (ginkgolicبه نام ( Ginkgo biloba sarcotestas)ضد توکسوپالسمایی عصاره اتری گیاه جینکو

acid)  درin vitro  در محیط کشت سلولیhuman foreskin fibroblast (HFF) اثر . ارزیابی شد

GAS  در این . میکروگرم در میلی لیتر بررسی شد 022تا  03/3در مقایسه با آزیترومایسین در غلظت های

و  0/067ساعت انکوباسیون به ترتیب  48و  04برای %( 92میزان تکثیر )مطالعه غلظت ایمن آزیترومایسین 

کمتر از آزیترومایسین  HFFبرای سلول های  GASتوکسیسیته . میکروگرم در میلی لیتر محاسبه شد 0/000

ساعت انکوباسیون به ترتیب غلظت  48و  04بعد از % 92برای میزان تکثیر  GASبه طوری که غلظت . بود

]در این مطالعه از . لیتر محاسبه شد میلیمیکروگرم در  6/004و  070های 
3
H]-Leu و [

3
H]-TdR  برای

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

DNA (.73)سنتز پروتئین توکسوپالسما را در روش وابسته به زمان مهار کند و هم 

 مثال طور  به. دارد دوجو آنها در که است ای موثره ترکیبات به مربوط گیاهی های عصاره بیوتیکی آنتی اثرات

 استرول و اسید ها، کافئولکواینیک کومارین ها، فالونوئید ها، ترپنوئید شامل Artemisiaانواع  اصلی ترکیبات

 ها کش قارچ ماالریا، ضد داروی ها، کش حشره تهیه در بیولوژیک ترکیبات مهم منبع یک عنوان به و است ها

 ماالریاست ضد موثر بسیار داروی یک که( Artemisinin)سینین آرتیمی. شود می استفاده ها باکتری ضد و

 نقش به تحقیقی در همکاران و Kiderlen(. 76) است آمده بدست A. annuaگونه  از و دارد گیاهی منشاء

 دهنده نکروز فاکتور و نیتریک اسید شدن آزاد از طریق دونوانی شمانیایل های آماستیگوت کشتن در موم بره
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سالهای متمادی به عنوان ( piper nigrum)فلفل سیاه (. 77) کردند اشاره In-vitroدر  ها روفاژماک از تومور

از عصاره  0203و همکاران  zaraiادویه غذا و همچنین به عنوان داروی گیاهی قابل توجه است در مطالعه 

سنتز    piperineلیایی از هیدرولیز ق piperic acid. شناسایی شد piperineاتانولی فلفل سیاه ترکیب مهم 

می توانند به عنوان آنتی  piperic acid  و  piperineدر این بررسی نشان داده شده است که ترکیبات. شد

در سال  (.78) آکسیدان و آنتی باکتریال در سالمت انسان و نگه داری مواد غذایی مورد استفاده قرار بگیرند

0200، Tariku   ضد  یقو تیخاص یمناسب دارا یدر غلظت ها نیافسنط گزارش کردند که و همکاران

 ،از دسته ترپنها ،در گل گیاه موردو همکاران   Aleksicدر مطالعه  (.09) است ییایشمانیل

گیاه به عنوان این در عرق ( Germacrene-D)دی  گرماکرین ،به عنوان ضد میکروب( Limonene)لیمونن

 -1/8) سینئول-8/0و( Myrtenole) ، میرتنول(linalool) لینالولدسته ترپنوئیدها، از . می باشند ضد ویروس

cineole )سته فنیل پروپانوئیدها، متیلئوگنولاز د. به عنوان ضد باکتری می باشند (Methyleugenol ) در گل

 در( 0220) همکاران و  Patrícia مطالعهدر  (.34) این گیاه به عنوان انتی اکسیدان و ضد میکروب می باشد

 و سینسیآمازون ایشمانیانگل ل یرو فلفل بر جمله بومادران و از یاهیعصاره گ 09یی ایشمانیاثرات ضد ل لیبرز

 % 99 تا%  0/49درصد مهار رشد عصاره این گیاهان از . ارزیابی شد in vitroبه صورت  یکروز پانوزومایتر

: روغن فرار دانه درمنه کوهی شاملت اصلی موجود در باترکی و همکاران اصغری بررسیدر (.08)متفاوت بود 

 ، بورنئول(Linalool) ، لینالول(cineol-1/8) سینئول-8/0، (Para-cymene) ، پاراسیمن(Decane) دکان

(Borneol) تاثیر قابل توجهی بر باکتری های اشرشیاکلی ،که این مواد موثره بود... و  (Escherichia coli) ،

 listeria) و لیستریا مونوسیتوژنز( Staphylococcus aureus) استافیلوکوکوس اورئوس

monocytogenes )در مطالعه  (.36) ندداشتGubta  آنالیز فیتوشیمیایی عصاره  0200و همکاران در سال



 

 

92 

زردچوبه فعالیت ضد میکروبی نشان داد عصاره زردچوبه شامل آلکالوئیدها، تانن ها، فالونوئیدها، گلیکوزیدها 

همچنین در این مطالعه تست حساسیت ضد میکروبی فراکشن های مختلف عصاره  .و کربوهیدرات ها است

اثر   aqueousو  Petroleum ،   chloroform ،benzene  ،methanolاز قبیل  ریزوم گیاه زردچوبه

در  (.79) نشان دادندهمچنین ایزوله های دیگر این باکتری و  S. aureus  ATCC 6571 مهاری بر باکتری

فعالیت  که کورکومین که یکی از ماده موثره های گیاه زردچوبه است 0202و همکاران در سال  Akramمطالعه 

همچنین کورکومین اثرات ضد التهابی را با مهار . آنتی اکسیدان، آنتی ویروس، ضد التهاب و ضد قارچ نشان داد

این مطالعه بررسی شد که همچنین در . تعدادی از مولکول هایی که در التهاب نقش دارند، نشان می دهد

و همکاران نشان داده شده است که  Cordellدر مطالعه  (.82) کورکومین اثرات سمی بر روی انسان ندارد

 در مطالعه هدایتی و همکاران(. 80) آلکالوئیدها و فالونوئیدها ترکیبات اصلی ضد میکروبی در گیاهان هستند

(0203 )l/mlµ 64- 00/2  ایزوله 32برای از اسانس گیاه مورد Porphyromonas gingivalis   استفاده

 -l/mlµ 8از اسانس گیاه مورد بر ضد این باکتری به ترتیب برابر بود  MIC90و  MIC50شد و غلظت های 

 در (.80) دارد (P. gingivalis)بر علیه ضد میکروبی  اتاثراین نتایج نشان می دهد که اسانس گیاه مورد  .0

گیاه آویشن شیرازی دارای  Essensial oil (EO)که  مشخص گردید 0227 همکاران شریفی فر و تحقیق

  Essensial oil(EO)می دهد که  تست آنتی باکتریال نشان نتایج .فعالیت آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان است

چنین فراکشن هم .رشد میکروارگانیسم ها به ویژه گرم منفی ها را مهار می کندقابل توجهی  به طور این گیاه

های قطبی از عصاره متانولی گیاه اثرات ضد میکروبی بر باکتری های گرم مثبت دارد و فراکشن های غیر قطبی 

همچنین فراکشن های عصاره متانولی قادر به کاهش رادیکال های آزاد  .دارند Essensial oilاثراتی شبیه به 

، (Thymol) تیمول. شده استناسایی یشن شآو Essensial oil%(  78/99)ترکیب  00در کل  .هستند
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-β) ، بتاکاریوفیلن(γ-terpinene) ، گاما ترپینن(Para-cymene) ، پاراسیمن(Carvacrol) کارواکرول

caryophllene ) از ترکیبات اصلیEssensial oil نتایج این مطالعه نشان می . آویشن شیرازی می باشند

 در مطالعه ناطق پور(. 83) نداثرات آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی دار و عصاره متانولی این گیاهاسانس  دهد که

 جدید تحقیقات .باشد می بدن سیستم دفاعی کننده تقویت داروهای از سرخارگل 0387و همکاران در سال 

پلی  ترکیبات به مربوط بدن دفاعی سیستم تقویت در سرخارگل تأثیر که است مطلب این دهندة نشان

 آن آمیدی آلکیل ترکیبات و( Echinacoside)اکیناکوزید  و(  Echinacein)اکیناسن  مانند یاهگ ساکاریدی

زرین قلم مقدم  استافیلوکوك اورئوس توسط DNaseآنزیم  در بررسی اثر عصاره فلفل سیاه بر (.49) باشد می

، بتاپینن ( Terpinene)ترپینن: عبارتند از که برخی از ترکیبات ضد میکروبی استخراج شد 0386 و همکاران

(-pineneβ) آلفا پينن ،(α-pinene) لينالئول ،(linaleol ) و ترپينئول(Terpineol) (40).  و اولته 

 سایمن تیمول، کارواکرول، مانند اسانس اجزای ملکول در موجود هیدروکسیل گروه که نمودند اظهار همکاران

 و همکاران Stanisavljevicر مطالعه د (. 84) است همم بسیار آنها باکتریایی ضد خاصیت بروز برای منتول

بر ضد فعالیت آنتی میکروبیال  (Echinacea purpurea L) سرخارگل نشان داده شد که عصاره (0229)

و برای آسپرژیلوس نایجر هاله  دارد( با قطر زیاد هاله عدم رشد) ساکارومایسس سرویزیه و کاندیدا آلبیکنس

روغن فرار آویشن نشان داده شد که  0203در مطالعه ساجد و همکاران در سال  .(80) عدم رشد دیده نشد

که به عنوان عامل است  ( Carvacrol) و کارواکرول( Thymol) شیرازی شامل مقدار قابل توجهی از تیمول

که ترکیب  00در مطالعه دهقانی بیدگلی و همکاران  (.46) ضد میکروب و ضد قارچ به خوبی شناخته شده اند

9/98  % Essensial oil از ترکیبات اصلی تشکیل %  64. ندد، شناسایی شدنآویشن شیرازی را تشکیل می ده

، Lavandulyl acetate(25.7%) ،Geranyl acetate(12.2%) :عبارتند از Essensial oilدهنده 
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Trans-β-ocimene(8.3%) ،P-cymene(6.8%)  وγ-terpinene(5.7%).  که در این مطالعه 

Essensial oil (86)آویشن شیرازی فعالیت آنتی باکتریال قابل توجهی بر علیه میکروارگانیسم ها نشان داد. 

گیاه زردچوبه با روش گاز  Essensial oilترکیبات شیمیایی  (0203) در مطالعه پروین و همکاران

ترکیب  9ز بین این تعداد ترکیب نشان داده شده است که ا 00که در این روش . کروماتوگرافی شناسایی شد

بوده و بقیه ترکیبات  Essensial oil ترکیب اصلی تشکیل دهنده  eucalyptol (10.27%). شناسایی شد

، α-pinene(1.50%) ،β-phellandrene(2.49%) ،-pinene(3.57%)β :عبارتند از

limonene(2.73%) ،1,3,8-p-menthatriene(1.76%) ،ascaridole epoxide(1.42%) ،2-

methylisoboneol(2.92%) ،5-isopropyl-6-methyl-hepta-3, dien-2-ol(2.07%). 

گونه  8فعالیت آنتی باکتریال برگ زردچوبه با روش دیسک دفیوژن بر ضد پاتوژن های مختلف انسانی شامل 

برگ  Essensial oilنتایج ارزیابی آنتی میکروبیال نشان داد که . گونه باکتریایی مشخص گردید 0و قارچی 

گیاه آرتمیسیا  (.87) گیاه زردچوبه اثر مهاری قابل توجهی بر ضد ارگانیسم های مورد آزمایش دارد

گونه ای از جنس درمنه است که در مطالعه قاسمی پیربالوتی و ( A. chamaemelifolia)چامائملیفولیا 

ل و آنتی اکسیدانی مورد آزمایش این گیاه برای فعالیت انتی باکتریا Essensial oil 0203همکاران در سال 

، cineole ،Artemisia ketone-1,8این گونه درمنه شامل  Essensial oilترکیبات اصلی . قرار گرفت

chrysanthenone ،camphor ،borneol ،davanone ،E-davanone  وbisabolol-α می باشد. 

Essensial oil  گیاهA. chamaemelifolia در مقایسه با آنتی بیوتیک قابل توجهی عالیت آنتی باکتریال ف

با توجه به مطالعات انجام  (.88)ضعیفی داشتفعالیت آنتی اکسیدانی ولی   نشان داد( ampicilline)استاندارد 
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شده و بررسی اثر آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی عصاره های گیاهی به نظر می رسد که این فراکشن ها می 

 .ری روی تاکی زوئیت انگل توکسوپالسما داشته باشندتوانند اثر کشندگی یا مها

توکسوپالسما از  RHهیسو یها تیزوئ یعصاره ها بر تاک یاثر کشندگ% 022 دییتا یدر مطالعه حاضر برا

داروها  ایعصاره ها و  یاثر کشندگبرای نشان دادن به طور معمول . در موش استفاده شد یسنج ستیروش ز

 یتاک یاول یزیرنگ آم اب. شود یبلو انجام م نیلیمت ایبلو و  پانیبا رنگ تر یزیآمها از رنگ  تیزوئ یبر تاک

استفاده از روش زیست سنجی در موش در . مرده رنگ می گیرند یها تیزوئ یتاک یو با دوم زنده یها تیزوئ

را بر آن طراحی اولیه مطالعه ما لحاظ نشده بود ولی مشاهداتی که طی یک تجربه جداگانه بدست آمد، ما 

در این تجربه تاکی . داشت که از این روش برای تایید اثر کشندگی عصاره ها به روش رنگ آمیزی استفاده کنیم

مجاورت داده شدند و پس از رنگ ( غیر از عصاره های مورد مطالعه)زوئیت ها با یکی از عصاره های گیاهی 

ماندند که داللت بر مرده بودن آنها داشت ولی آمیزی با متلین بلو تمامی تاکی زوئیت ها بدون رنگ باقی 

بنابراین چنین فرض شد که . ساختار میکروسکوپی آنها محفوظ باقی ماند که داللت بر زنده بودن آنها داشت

به همین جهت به منظور . ممکن است برخی عصاره های گیاهی بر رنگ پذیری تاکی زوئیت ها اثر داشته باشند

ه حاضر از روش روش زیست سنجی در موش به عنوان یک روش تاییدی استفاده مخدوش نشدن نتایج مطالع

با توجه به محدودیت های اجرایی، در مطالعه حاضر تنها در مواردی از روش زیست سنجی استفاده شد . شد

در روش زیست سنجی، . تاکی زوئیت ها مرده تشخیص داده شدند% 022که به روش رنگ آمیزی با متیلین بلو 

در مطالعه ما . هفته موش را بکشد 0یک تاکی زوئیت نیز زنده مانده باشد، قادر است در عرض کمتر از اگر 
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تمامی موش هایی که تحت تجربه زیست سنجی بودند، تا یک ماه تحت نظر بودند و تماماً زنده باقی ماندند که 

    .کشته شدن تاکی زوئیت های مجاورت داده شده با عصاره ها بود% 022موید 

 پیشگیری در آنها از استفاده توکسوپالسمایی، ضد اثر با دارویی گیاهان های عصاره احتمالی کاربردهای از یکی

 .است ایمنی تضعیف یا اختالل با بیماران در توکسوپالسما مجدد شدن فعال و مادرزادی توکسوپالسموز از

 ایمنی کننده سرکوب داروهای درمان تحت راداف و ایدز به مبتالیان توکسوپالسما،  سرونگاتیو مادران جنین

 بسیار افراد این در توکسوپالسموز از پیشگیری .باشند می توکسوپالسموز باالی خطر معرض در های گروه

 مهمترین جانبی عوارض که شود می استفاده منظور این برای سنتتیک داروهای از حاضر حال در .دارد اهمیت

 ضد اثر با گیاهی های فراورده که رسد می نظر به. داروهاست این از استفاده کننده محدود عامل

 افراد این در توکسوپالسموز از پیشگیری برای سنتتیک داروهای مناسب جایگزین توانند می توکسوپالسمایی

 فراوانی کاهش و بقاء افزایش سبب سیر عصاره خوراکی تجویز که داد نشان همکاران و خوشزبان مطالعه. باشد

 کننده پیشگیری مطالعات(. 60) شد آنها های بافت درRH سویه با شده تلقیح BALB/cهای  موش انگل

 نقش این کننده روشن تواند می توکسوپالسمایی اثرات ضد با های عصاره های فراکشن از استفاده با توکسوپالسموز

 .باشد گیاهی های عصاره احتمالی

 

 :گيري نتيجه

های مورد، درمنه کوهی، آویشن شیرازی، سرخارگل و  عصاره که شود می گیری نتیجه حاضر مطالعه از

مورد، درمنه کوهی،  برای اثر این .داشتند ای گوندی پالسما توکسو ها زوئیت تاکی بر کشندگی اثر زردچوبه
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 مدت به وابسته تا بود دوز به وابسته ها عصاره توکسوپالسمایی ضد اثر .بود بیشترآویشن شیرازی، سرخارگل 

 کمتر مراتب به پیریمتامین داروی با مقایسه در مطالعه مورد گیاهان عصاره بخشی اثر همچنین .انکوباسیون مانز

 .بود

 :پيشنهادات

 کهسرخارگل  و آویشن شیرازی، درمنه کوهی ،مورد های عصاره فراکشن از استفاده با تکمیلی مطالعات. 1

  .گیرد انجام بودند، بیشتری بخشی اثر دارای

  از استفاده باسرخارگل  و آویشن شیرازی، درمنه کوهی ،مورد های عصاره بخشی اثر In vivo طالعاتم. 0

 .گیرد توکسوپالسما انجام ویروالن غیر و ویروالن های سویه
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بررسی اثر کشندگی عصاره و اسانس گیاه زنیان بر روی کیست ژیاردیا  .ایازی روزبهانی ف، کمالی نژاد م، ابدی ع شهابی س،. 48

-323 :  4؛ شماره0387هشتی، زمستاندرمانی شهید ب -زشکی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم پ. المبلیا در شرایط آزمایشگاهی

327. 

تاثیر عصاره الکلی گیاه گلدر بر پالسمودیوم برگئی در موش . متولی حقی ا اهی پور ا، ادریسیان غ، سوری ع،می ناطق پور م،. 49

اه علوم داشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگمجله دانشکده به. و مقایسه آن با اثر کلروکین( سوری ) سفید آزمایشگاهی

 . 07خ60: 0شماره ؛0387پزشکی تهران، بهار 

بررسی اثرات ضد لیشمانیایی عصاره های آویشن شیرازی، اسپند و مورد با روش رنگ . براتی م، شریفی ا، شریفی فر ف. 02

 . 30خ40: 0؛ شماره 0388، سال  گاه علوم پزشکی کرمانمجله دانش.  (in vitro)سنجی به صورت برون تنی 

تأثیر عصاره آبی و اتانولی سرشاخه های . منوچهری نائینی ك، یوسفی ح م،، رفیعیان سرشتی م، یوسفی دارانی ح، زبردست ن. 00

 ,060-009 :8؛ شماره 0392امه گیاهان دارویی ، زمستان فصلن. هوایی گیاه چای کوهی بر تریکوموناس واژینالیس درمحیط کشت 

 گیاهی های عصاره تاثیر بررسی .ل بیدابادی شیرانی ن، یکتائیان ح، یوسفی ح، حجازی م، رفیعیان ب، دهکردی خلیلی. 00

 شهر پزشکی علوم دانشگاه مجله .آزمایشگاهی کشت محیط در واژینالیس تریکوموناس انگل بر گردو برگ و بومادران افسنطین،

 .69-60: 0389، بهمن  4شماره. کرد
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اثر گیاه ابوخلسا و بومادران بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط . زنگر ن، جدی ف، رائقی ص، خرمی س، ارزمانی كسو. 03

 .333-309(: 3) 4؛0390مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، پاییز .  آزمایشگاهی

کوهی،آنغوره و قوزه پنبه بر روی بررسی تاثیر ضد لیشمانیایی عصاره های درمنه . براتی م، شریفی ا، شریفی فر ف. 04

؛شماره  0389ایران، پاییز مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی .پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور

3: 066-070. 

ست بررسی مقایسه ای تاثیر قرص سیر و عصاره الکلی ذغال اخته بر روی اووسی. ، صدرایی ج، غفاری ف رفمحرابی م. 00

 .03 -62: 07؛ شماره 0390، تابستان  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.  HANKکریپتوسپوریدیوم پارووم در محیط 
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Evaluation of anti-Toxoplasmaeffects of herbal extracts of Myrtus 

communis, Curcuma longa, Artemisia aucheri Boiss, Zataria 

Multiflora boiss, Echinacea purpurea and  piper nigrum in vitro 

 

Abstract 

Objective (s): Achieving an anti-Toxoplasma product with high efficacy and low 

side effects is a priority in research on Toxoplasma gondii. Herbal products may be 

a suitable candidate for this purpose. The present study was performed to evaluate 

anti-Toxoplasma effects of Myrtus communis, Curcuma longa, Artemisia aucheri 

boiss, Echinacea purpurea, Zataria multiflora Boiss and piper nigrum extracts in 

vitro. 

Materials and Methods: T. gondii RH strain tachyzoites were exposed to these 

extracts both in cell-free medium and cell culture. Mortality rate of tachyzoites in 

cell-free medium were determined at concentrations of 200, 100, 50 and 10 mg/ml. 

In cell culture, EC50 of the extracts were calculated at concentrations of 200, 100 

and 50 µg/ml by using of MTT and ELISA reader. Pyrimethamine was used as 

control. The data were analyzed with one way ANOVA, followed by Tukey's HSD 

using SPSS software.  

Results: In general, all of these extracts demonstrated cidal effects on tachyzoites 

in cell-free medium. The higest effects belong to E. purpureac, M. communis, and   

A. aucheri Boiss. Piper nigrum extract showed the lowest mortality on T. gondii. 

E. purpureac and Zataria multiflora Boiss showed lower EC50 and higher 

selectivity in compared to Myrtus communis and Artemisia aucheri boiss in cell 
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culture. Anti- T. gondii activity of these extracts were significantly lower than 

pyrimethamine.   

Conclusions: It seems that E. purpureac has a strong inhibitory effect on 

Toxoplasma in compared to other four extracts. Therefore, further study on anti-

Toxoplasma activity of fractions this extract was recommended.       

Keywords: Toxoplasma gondii, Myrtus communis, Curcuma longa, Artemisia 

aucheri boiss, Echinacea purpurea, Zataria multiflora Boiss, Piper nigrum 


