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عروسک پشت پرده بر  اهيگ وهيم یو الکل هاي آبیتأثير عصاره

 یبرون تن طیدر شرا سينالیواژ کوموناسیتر ريرشد و تکث
 2یمنؤزهره مدكتر ، 2ترابزاده نیپرودكتر  ،*2يمونا فرهاددكتر ، 1آذر ليجل زهیعز

 . رانیواحد کرج، کرج، ا ی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسالم(ینیتکو یسلول) ،یجانور یشناس ستیارشد گروه ز یکارشناس .1

 .رانیواحد کرج، کرج، ا یعلوم، دانشگاه آزاد اسالم دانشکده، (ینیتکو یسلول)،یجانور یشناس ستیگروه ز اریاستاد .2

 30/11/1005  :تاریخ پذیرش  30/30/1005: تاریخ دریافت
 

 
 

 

عوارض و  باعثاین عفونت  .استواژینيت تریکومونایی عامل ی از رده تاژکداران و تریکوموناس واژیناليس انگل :مقدمه

 و پذیری ژنيتال، ناراحتی پس از مقاربت، پارگی زودرس کيسه آب مشکالت متعدد از جمله ایجاد ترشحات، تحریك

های اخير گزارشاتی  در سالکه باشد می مترونيدازول ،داروی انتخابی برای درمان این بيماری. شود ترم می زایمان پره

 شدهنسبت به مترونيدازول منتشر  انگلموارد مقاومت دارویی این  مبنی بر کارسينوژن بودن این دارو و همچنين

گوارشی، هپاتيت، ویروسی، سوزاک، نقرس، دیابت، های از آنجا که گياه عروسك پشت پرده در درمان بيماری .است

ك پشت گياه عروس بررسی اثر عصاره آبی و الکلی لذا مطالعه حاضر با هدف ،گلودرد و دستگاه ادراری کاربرد دارد

 .انجام شدتنی  پرده بر رشد انگل تریکوموناس واژیناليس در محيط برون

به منظور سنجش اثر ضد انگلی عصاره گياه عروسك پشت پرده بر نمونه  1001این مطالعه بنيادی در سال  :كار روش

کشت انگل در محيط کشت  ابتدا عصاره های آبی و الکلی گياه مذکور تهيه شد و. انگل تریکوموناس واژیناليس انجام شد

 253و  533، 1333، 2333، 1333، 0333های  ثير غلظتأدر محيط کشت ت. انجام گرفت TYMکامل دیاموند 

ساعت  22و  10، 21از عصاره الکلی و آبی عروسك پشت پرده بر رشد انگل های تریکوموناس در  ليتر ميکروگرم بر ميلی

ليتر و محيط  ميکروگرم بر ميلی 53با غلظت  مثبت مترونيدازول به عنوان کنترلثير أهمچنين ت .مورد بررسی قرار گرفت

آميزی تریپان  در همه موارد تعداد انگل زنده و مرده با رنگ. شدبر انگل مذکور ارزیابی کشت تنها به عنوان کنترل منفی 

آناليز واریانس و  (10نسخه ) SPSS ار آماریافز نرماز استفاده با ها  داده تجزیه و تحليل .بلو و الم نئوبار شمارش گردید

 .در نظر گرفته شد معنادار 35/3کمتر از  pميزان  .شد انجام طرفه كی

 و( p<31/3) دارددار  مهار کنندگی معنیبر رشد انگل های تریکوموناس واژیناليس اثر  آبیو  الکلیعصاره  :ها یافته

IC50%  در  ليتر ميکروگرم بر ميلی 0333و  1333در غلظت ساعت به ترتيب  21گياه در این  الکلی و آبیعصاره

ميکروگرم  2333را در غلظت  %133الکلی گياه اثر مهار کنندگی عصاره . شد% 133( مترونيدازول)مقایسه با کنترل 

ی در همين زمان در عصاره آبحالی است که  نشان داد، این درنيز ساعت مجاورت با انگل  10بعد از ليتر  بر ميلی

 . (p<35/3)بود اثربخش ليتر  ميکروگرم بر ميلی 0333 غلظت

و بررسی مکانيسم تنی  پس از مطالعات درونعروسك پشت پرده  اهيگ وهيم یو الکل یهای آب عصاره :نتيجه گيري 

  .باشددر موارد مقاومت دارویی به مترونيدازول  درمانی جایگزین پتاسيل تواند دارای اثربخشی می

 IC50تریکوموناس واژیناليس، عصاره آبی، عصاره الکلی، عروسك پشت پرده، : كلمات كليدي
 

 

                                                 
 :پست الکترونيک ؛321-22030512: تلفن. رانیواحد کرج، کرج، ا یدانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسالم ؛یدکتر مونا فرهاد :ول مکاتباتئنویسنده مس *

monafarhadi@yahoo.com 
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 مقدمه
تریکومونيازیس بيماری است که توسط انگل تریکوموناس 

 ،شود و پس از عفونت ویروسیواژیناليس ایجاد می

. ترین بيماری منتقله از راه جنسی است شایع

باعث صدمات و عوارضی از  در حاملگی تریکومونيازیس

وزن و سقط جنين  قبيل زایمان زودرس، تولد نوزادان کم

از تمامی  %11از طرف دیگر این انگل مسئول . دشومی

ای، پروستاتيت، اپی دیدیميت  های غيرگنورهموارد اورتریت

شيوع جهانی  .(1)باشد ين ناباروری در مردان میچنو هم

% 1و برای مردان % 0 تریکوموناس واژیناليس برای زنان،

از آنجایی که این آمارها از . تخمين زده شده است

های تقویت نوکلئيك اسيدی جای تستمطالعاتی که به 

-ت گرفته و سيستمأاز روش ميکروسکوپی نش ،حساس

های نظارتی رسمی در این زمينه وجود ندارد، ممکن 

امروزه استفاده از  .(2) است کمتر تخمين زده شده باشد

 ،و در رأس آنها استفاده از گياهان جایگزینهای  درمان

گياه  .(1 ،0)مورد توجه عموم مردم دنيا قرار گرفته است 

عروسك پشت پرده به عنوان یك گياه دارویی در درمان 

ها شامل مشکالت ادراری،  محدوده وسيعی از بيماری

سنگ کليه و مثانه، تب، التهاب، یبوست و آرتریت و 

همچنين در طب سنتی . شود روماتيسم به کار گرفته می

نين و ضد بارداری به عنوان داروی سقط کننده ج

این گياه دارویی به صورت  .(0، 6) شناخته شده است

 13های علفی یك ساله یا چندساله و پایا به بلندی بوته

زمينی با ریزومی خزنده و  متر از تيره سيب سانتی 63تا 

ميوه آبدار آن به رنگ . دار و راست است ای گوشه ساقه

به بزرگی فندق به شکل  ستهدپرتقالی یا قرمز و به شکل 

های داخل ميوه دانه. شود و ابعاد یك گيالس تشکيل می

 معموالً .شودمی مشاهدهکوچك مسطح به رنگ سفيد 

های  در پایيز پارانشيم کاسه گل تحت تأثير فعاليت

در نتيجه فقط  ،شودهای سلولزخوار تجزیه می باکتری

های کاسه گل به شکل تور سفيد رنگ شبکه رگبرگ

ماند و ميوه گرد درون آن نمایان  ریف و نازکی باقی میظ

شود به همين علت است که این گياه را در فارسی می

در کشور پورتوریکو . (5) نامندمی« عروسك پشت پرده»

گونه از جمله  های مختلف این گياهاز گونه

P.pubscens های گوارشی استفاده در درمان بيماری

در  P.minimaهای در هندوستان از برگ. شودمی

های آن در درمان هپاتيت ویروسی و سوزاک و از ميوه

های دستگاه ادراری استفاده درمان نقرس و بيماری

های مختلف های گونهدر جاوه نيز از ریشه .شود می

داروی ضد انگل و ضد تب و جنس فيزالين به عنوان 

ساکنين جزایر . شود جهت درمان دیابت استفاده می

 های تازه گياهکوریل و هوکایدو در ژاپن از ميوه

P.alkekengi های گوارشی استفاده جهت درمان بيماری

به عنوان  P.minimaهای در هندوستان از برگ .کنندمی

 .(2-5) شودداروی ضد درد استفاده می

عصاره آبی گياه عروسك پشت پرده شامل زگزانتين دی 

( از لوتئينی و مشتقی از بتا کاروتنیك ایزومر)پالميتات 

به عنوان یك ترکيب فعال اصلی است که لکه زرد شبکيه 

 برخیهمچنين گياه شامل . نمایدرا از انحطاط حفظ می

. شودترکيبات استروئيدی است که فيزالين ناميده می

در محيط  F ها به ویژه فيزالين اثرات ضد توموری فيزالين

ر چندین دودمان سرطانی آزمایشگاه و محيط زنده ب

بافت حيوانی  ينچنهای خونی و بافتی انسانی و هم سلول

 و B گزارش شده است و نيز فعاليت ضد توموری فيزالين

D  در محيط زنده و آزمایشگاه عليه چندین دودمان

برای  .(0) سلول سرطانی گزارش شده است

گليکوآلکالوئيدهای موجود در این گياه اثرات ضد انگلی 

و  C ، ویتافيزالينB از ویتافيزالين .گزارش شده است

این گياه در درمان اختالالت طحال و به  B فيزالين

اثرات . (5)شود عنوان داروی مدر و مسهل استفاده می

عصاره الکلی و آبی عروسك پشت پرده بر روی ناباروری 

با توجه  .(0)ش صحرایی ماده گزارش داده شده است مو

خواص  به ترکيبات مختلف گياه عروسك پشت پرده و

مطالعه  ،اکسيدانی و ضد باکتریایی و ضد انگلی آن آنتی

اثر عصاره آبی و الکلی گياه  حاضر با هدف بررسی

عروسك پشت پرده بر انگل تریکوموناس واژیناليس در 

 .انجام شدتنی  محيط برون
 

 كار روش
به منظور سنجش  1000 این مطالعه بنيادی در سال

عروسك پشت پرده بر اثر ضد انگلی عصاره گياهی گياه 

 .نمونه انگل تریکوموناس واژیناليس انجام شد
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عصاره الکلی و آبی گياه به روش : گيری عصاره

گرم از پودر گياه مذکور با  03. پرکوالسيون تهيه گردید

ساعت  21 بعد از. مخلوط شد% 133سی اتانول  سی 133

 .مخلوط با قيف بوخنر و کاغذ صافی وات من صاف شد

 قرار داده شد تادستگاه روتاری در سپس این محلول 

 .رسيدسی سی 23 حجم نهایی به

سوش آزمایشگاهی تریکوموناس واژیناليس : کشت انگل

جدا شده از رسوب ادرار زنان دارای عالئم واژینيت در 

TYM (Trypticase – Yeast- Maltose )محيط 

و آنتی ( ,1052Diamond)سرم گوساله کشت  %13و 

ميکروگرم در  53) های سيپروفلوکساسينبيوتيك

( ليتر ميکروگرم در ميلی 133)، سفتریاکسون (ليتر ميلی

کشت ( ليتر ميکروگرم در ميلی 5/2) Bو آمفوتریسين 

ميان، خالص و  داده شد و طی چهار پاساژ یك روز در

 . تکثير انبوه شد

نحوه بررسی حضور یا عدم حضور انگل در محيط کشت 

ذشت مدت زمان الزم و انکوباسيون محيط در پس از گ

 .شدگراد با ميکروسکوپ بررسی  درجه سانتی 02دمای 

های الکلی و آبی برای تست بررسی اثربخشی عصاره

ای  خانه 21های استریل عروسك پشت پرده از پليت

برای بررسی اثر ضد تریکوموناسی عصاره . استفاده شد

، 2333، 1333، 533، 253های آبی و الکلی، غلظت

از عصاره تهيه و  ليتر ميکروگرم بر ميلی 0333و  1333

 .ساعت بررسی شد 22و  10 ،21ميزان رشد انگل طی 

مترونيدازول با ميکروليتر  233 برای کنترل مثبت،

به محيط کشت اضافه  ليتر ميکروگرم بر ميلی 53 غلظت

کنترل منفی فقط از محيط کشت استفاده و برای شد 

های عصاره تهيه شده در چاهك  م از رقتهر کدا .شد

و  ها به کمك الم نئوبار شمارش شد ریخته تعداد انگل

یج، گزارش او ميانگين نت شدانجام شمارش سه مرتبه 

زمان، غلظت، تعداد  :شامل های مورد بررسیفاکتور .شد

نتایج شمارش انگل . انگل، درصد زنده بودن انگل بود

 :با استفاده از فرمول IC50 صورت درصد مهار رشد یا هب

GI%= a-b×100 که محاسبه شد a  تعداد انگل در

تعداد انگل در چاهك حاوی عصاره  b و چاهك منفی

افزار آماری  نرماز ها  داده تجزیه و تحليلجهت . بود

SPSS ( 10نسخه)  استفاده طرفه  كآناليز واریانس یو

 .شد در نظر گرفته معنادار 35/3کمتر از   p ميزان .شد
 

  ها یافته

عصاره الکلی گياه ، 2و  1 و نمودار جدول بر اساس

 0333و  1333 عروسك پشت پرده در دو غلظت

و  10، 21در هر سه بازه زمانی ليتر  ميکروگرم بر ميلی

ها در محيط  انگل% 133ساعت، قادر به مهار  22

در دست آمده  ههای ببا توجه به ميانگين. تنی شد برون

ليتر تعداد  ميکروگرم بر ميلی 1333غلظت در  2جدول 

های مختلف عصاره الکلی در غلظت. انگل به صفر رسيد

 داری مشاهده شد عروسك پشت پرده تفاوت معنی

(31/3p<). 

 

 

 (%GI) پرده پشت عروسک اهيگ یالکل عصاره مختلف يها غلظت مجاورت در ها انگل بازدارنگی رشد درصد -1جدول
 

 ساعت 22 ساعت 10 ساعت 21 (ليتر ميلی /ميکروگرم)ها  غلظت

0333 133% 133% 133% 

1333 133% 133% 133% 

2333 15/06% 133% 133% 

1333 00/03% 55/06% 0% 

533 50/61% 23/06% 16/05% 

253 03/12% 30/01% 00/01% 

 %0 %0 %0 کنترل منفی

 %133 %133 %133 مترونيدازول
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، 22ریکوموناس واژیناليس طی زمان هاي بر رشد انگل ت عصاره الکلی گياه پشت پردههاي مختلف  اثر غلظت ميانگين -2جدول 

 (11 2× تعداد ) ساعت 22و  24

ميکروگرم بر ميلی ) غلظت

 (ليتر
 مترونيدازول کنترل منفی 253 533 1333 2333 1333 0333

 3 15 03 23 5 2 3 3 ساعت 21

 3 52 11 0 2 3 3 3 ساعت 10

 3 63 5 0 3 3 3 3 ساعت 22

 3 00/52±53/2 00/15±35/10 00/13±20/0 00/2±51/2 66/3±15/1 3 3 انحراف استاندارد ±ميانگين  

 >35/3p ها مقایسه آماری گروه

 
 

 
 هاي مختلف از عصاره الکلی گياه عروسک پشت پردهساعت مجاورت با غلظت 22و  24، 22درصد بازدارندگی رشد پس از  -1نمودار 

 

 
 ههاي مختلف از عصاره الکلی گياه عروسک پشت پردساعت مجاورت با غلظت 22و  24، 22تعداد انگل زنده پس از  -2نمودار 

 

در  ،1دست آمده در جدول  هبهای جه به ميانگينبا تو

و  در عصاره آبیليتر  ميکروگرم بر ميلی 1333غلظت 

ميزان رشد بسيار کم شد تا این که  ،ساعت 22در مدت 

بدین ترتيب بهترین . به صفر رسيد 0333در غلظت 

که بود ليتر  ميکروگرم بر ميلی 0333غلظت عصاره آبی 

های تواند ميزان انگلمی ساعت نيز 21حتی در مدت 

مختلف عصاره های بين غلظت و زنده را به صفر برساند

 (.>35/3p) داری مشاهده شد آبی تفاوت معنی
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 (%GI) پرده پشت عروسک اهيگ آبی عصاره مختلف يها غلظت مجاورت در ها انگل بازدارنگی رشد درصد -3جدول
 

 ساعت 22 ساعت 10 ساعت 21 (ليتر ميکروگرم در ميلی)ها  غلظت

0333 133% 133% 133% 

1333 62% 00% 02% 

2333 11/51% 20/60% 02% 

1333 22/02% 50/61% 02% 

533 11/01% 02/51% 03% 

253 11/11% 03/12% 66/26% 

 %3 %3 %3 کنترل منفی

 %133 %133 %133 مترونيدازول

 
، 22ریکوموناس واژیناليس طی زمان هاي ت انگل رشدبر  عصاره آبی گياه پشت پردههاي مختلف  غلظت ميانگين اثر -2جدول 

 (11 2× تعداد ) ساعت 22و  24

ميکروگرم بر ) غلظت

 (ليتر ميلی
0333 1333 2333 1333 533 253 

کنترل   

 منفی
 مترونيدازول

 3 10 13 01 20  22 15 3 ساعت 21

 3 52 03 25 23  16 2 3 ساعت 10

 3 63 11 12 0 5 2 3 ساعت 22

 3 52±53/0 20±11/10 21±66/22 66/10±36/13 00/11±62/0 0 ± 55/6 3 انحراف استاندارد±ميانگين  

 >35/3p ها مقایسه آماری گروه

 

 
از عصاره آبی گياه عروسک پشت هاي مختلف ساعت مجاورت با غلظت 22و  24، 22درصد بازدارنگی رشد پس از  -3نمودار 

 پرده

 
 هاي مختلف از عصاره آبی گياه عروسک پشت پردهساعت مجاورت با غلظت 22و  24، 22تعداد انگل زنده پس از  -2نمودار
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 ساعت 22 و 24 ،22 يها زمان در پرده پشت عروسک اهيگ یالکل عصاره IC50 زانيم -5جدول
 

 (ميکرو گرم بر ميلی ليتر) IC50 (ساعت) زمان

21  (31/13-12/6 )11/0 

10  (15/1-63/3 )00/2 

22  (21/0-330/3 )00/1 

 

 ساعت 22و  24، 22عصاره آبی گياه عروسک پشت پرده در زمان هاي  IC50ميزان -6جدول
 

 (ميکروگرم بر ميلی ليتر) IC50 (ساعت)زمان

21  (05/23-22/2 )03/12  

10  (31/2-02/1 )06/1 

22  (01/1-11/3 )62/3 

بی عروسك آ برای عصاره  IC50، 6 و 5 باتوجه به جدول

ساعت به  22و  10، 21های زمانی  پشت پرده در بازه

ليتر بود  ميکروگرم بر ميلی 62/3و  06/1، 03/12 ترتيب

ساعت و  22ترین مقدار در  بهترین ميزان و اثربخشکه 

. ليتر مشاهده شد ميکروگرم بر ميلی 62/3با ميزان 

برای عصاره الکلی گياه عروسك  IC50همچنين ميزان 

ساعت به  22و  10، 21های زمانی  پشت پرده در بازه

ليتر بود  بر ميلی ميکروگرم 00/1و  00/2، 11/0 ترتيب

ساعت و  22ترین مقدار در  اثربخشکه بهترین ميزان و 

 .(p<35/3) ليتر بود ميکروگرم بر ميلی 00/1با ميزان 
 

  بحث

ای متحرک با چهار  تریکوموناس واژیناليس تك یاخته

تاژک و یك هسته قدامی است که تنها به شکل 

انسان تنها مخزن شناخته . شودمی مشاهدهترفوزوئيت 

کشورهای توسعه یافته در . باشدشده این تك یاخته می

 درمانگاهاز بيماران مراجعه کننده به  %53بيش از 

های مقاربتی، به تریکومونيازیس مبتال هستند  بيماری

ترین  واژینيت تریکومونيایی یکی از شایع. (13)

داروی انتخابی برای درمان این . ها در زنان است واژینيت

های اخير  اما در سال. باشدمترونيدازول می ،بيماری

ن دارو و همچنين گزارشاتی مبنی بر کارسينوژن بودن ای

گونه نسبت به مترونيدازول  موارد مقاومت دارویی این

این موارد ضرورت یافتن داروی . (11) است شدهمنتشر 

جایگزین را برای درمان تریکومونيازیس که یکی از 

. نمایدهای مقاربتی است؛ مشخص می ترین عفونت شایع

ياهان دارویی به خصوص مواردی که در این ميان گ

 شده،انگلی آنها در مطالعات دیگر مشخص  خاصيت ضد

  (.10-15) توجه محققين را به خود جلب نموده است

مشخص شد که هر دو نوع عصاره الکلی  حاضردر مطالعه 

و آبی گياه عروسك پشت پرده در دوزهای مشخص بر 

برای عصاره الکلی  مؤثرترین دوز. تعداد انگل تأثير دارد

 0333برای عصاره آبی  و ليتر ميکروگرم بر ميلی 2333

عصاره آبی و الکلی  IC50%. بودليتر  ميکروگرم بر ميلی

در غلظت  ساعت به ترتيب 21عروسك پشت پرده در 

که در این ليتر بود  ميکروگرم بر ميلی 1333و  0333

 بازه زمانی عصاره الکلی اثر بهتری را نشان داد

(31/3p<) .همواره دسترس، در اطالعات اساس بر 

 بيشتر جداسازی دليل به آبی به نسبت الکلیهای عصاره

 0333 دوز وجود این با اثرگذارترند، مؤثره ترکيبات

 تمامی بود قادر نيز آبی عصارهليتر  ميکروگرم بر ميلی

بنابراین در  ببرد، بين از زمانی بازه سه هر در را ها انگل

عصاره آبی و الکلی گياه عروسك پشت پرده این تحقيق 

 درهمچنين . ندداشتمؤثر اثر ضد تریکوموناسی هر دو 

که با افزایش غلظت عصاره و  شدمشاهده  مطالعه حاضر

های بيشتری از بين رفتند و تعداد انگل ،گذشت زمان

افزایش زمان و غلظت با کاهش تعداد انگل رابطه 

دست آمده مشخص  هبر اساس نتایج ب. مستقيم داشت

برای عصاره  IC50ميزان ترین  بهترین و اثربخششد که 

 با ميزان ساعت 22پرده در آبی گياه عروسك پشت 

ارزیابی شد و بهترین و  ليتر ميکروگرم بر ميلی 62/3

برای عصاره الکلی عروسك  IC50ميزان ترین  اثربخش

 00/1ساعت و با ميزان  22پشت پرده بهترین در 

 .ليتر بود ميکروگرم بر ميلی
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های  تأثير فراکسيون( 2310)طالعه زارع و همکاران مدر 

دار گياه سرخدار بر  های برگ عصاره سر شاخه

تریکوموناس واژیناليس در محيط کشت مورد مطالعه 

های  در زمان% 63عصاره خام و فراکسيون . قرار گرفت

 533و  133، 033، 233 های مختلف و در غلظت

تری نسبت به ليتر اثر ضد انگلی قوی ميکروگرم بر ميلی

ميکروگرم  233در غلظت و  داشتند% 03فراکسيون 

رشد شد، در حالی صدرصدی  مهار باعث% 63عصاره 

. (12) کمتری را نشان داد رشدمهار % 03 که عصاره

-عصاره IC50 ست که در مطالعه حاضرا حالی این در

و  شت پرده مؤثرتربی گياه عروسك پآهای الکلی و 

اثر دار گياه سرخدار  های برگ تر از عصاره سر شاخه قوی

 .نشان دادندکشندگی 

به بررسی آزمایشگاهی تأثير  (2330) و همکاران يرفش

عصاره هيدروالکلی اوکاليپتوس بر تریکوموناس واژیناليس 

گياه اوکاليپتوس  ،پرداختند و بر اساس نتایج این تحقيق

تأثير معناداری بر رشد تریکوموناس واژیناليس داشت نيز 

گونه  20اثر ، (2333)و همکاران  سرانو - موآلسو ( 2)

گياهی آمریکایی بر تریکوموناس واژیناليس و تریپانوزوم 

کروزی بررسی شد و طی این بررسی گسترده مشخص 

شد عصاره نعناع و گل ختمی بيشترین اثر مهاری رشد را 

 داردساعت بر تریکوموناس واژیناليس  10و  21بعد از 

بررسی اثر در ( 2336)و همکاران  مونهمچنين  .(16)

این اسانس با مکانيسم ليز سلولی  ،اسانس اسطوخودوس

باعث کاهش جمعيت تریکوموناس واژیناليس و ژیاردیا 

 هایدر این مطالعه نشان داده شد که غلظت. المبليا شد

دقيقه باعث حذف کامل  23بعد از گذشت  %1و  5/3%

غلظت . های زنده تریکوموناس واژیناليس شده استسلول

های زنده تریکوموناس نيز باعث حذف سلول 1/3%

ولی مدت زمان الزم برای حذف انگل در  ،واژیناليس شده

دقيقه بعد از در معرض اسانس قرار  03تا  65این غلظت 

 .(12) گرفتن بود

اثر عصاره سير و آنغوزه بر  (1000)سرکاری و همکاران 

رشد و تکثير انگل تریکوموناس واژیناليس را مورد بررسی 

 2333 این تحقيق عصاره آنغوزه در غلظت در. ر دادندقرا

به مدت یك ساعت پس از  ليتر ميکروگرم بر ميلی

از % 03از بين رفتن  باعثمجاورت با انگل تریکوموناس 

ميکروگرم بر  133 تظو عصاره سير در غل شدها  انگل

از  باعثها  ليتر دو ساعت پس از مجاورت با انگل ميلی

همچنين عصاره سير در . آنها شد% 05بين رفتن 

پس  ليتر ميکروگرم بر ميلی 53و  25 ،5/12 های غلظت

 باعثهای پایين نيز  ساعت حتی در غلظت 21گذشت  از

که عصاره آبی و  در حالی شد،ها  انگل %03از بين رفتن 

 0333و  2333 هایالکلی عروسك پشت پرده با غلظت

% 133ساعت باعث  21تر پس از لي ميکروگرم بر ميلی

ها شد، در نتيجه تأثير عصاره الکلی و  ممانعت رشد انگل

آبی عروسك پشت پرده نسبت به عصاره گياه آنغوزه 

تری  اما نسبت به عصاره سير عملکرد ضعيف عملکرد بهتر

اثرات نامطلوب موضعی  دليلسير به ولی عصاره . دارد

 .(10) داشته باشدتواند در درمان واژینيت کاربرد  نمی

 درمنه گياه اسانس ثيرأ، ت(2330)آزادبخت و همکاران 

 بر تریکوموناس را مورد گياه و شيرازی آویشن کوه،

 در انگل در مطالعه آنها. کردندواژیناليس مطالعه 

 بعد از در ساعت یك مترونيدازول داروی مجاورت

و مهار  ثيرأت زمان همچنين. گذاری از بين رفت معرض

و  31/3، 1/3 های غلظت در کوهی درمنه اسانسرشد 

 3331/3و  331/3 های غلظت در و کشت بدو 331/3

گزارش  کشت از بعد ساعت دو و ساعت یك ترتيب به

های  غلظتدر  شيرازی آویشن اسانس ثيرأت زمان. شد

 در و کشت بدو در 3331/3و  331/3، 31/3، 1/3

 از بعد ساعت یك تا 3331/3و  3332/3های  غلظت

 IC50که ميزان  نتایج نشان دادهمچنين  .بودکشت 

و برای  12/3ساعت  22برای آویشن شيرازی در زمان 

و این  باشدليتر می ميکروگرم بر ميلی 01/3گياه مورد 

 13رشد  ثر برای ممانعت ازؤبود که زمان م حالی در

بنابراین تأثير  .ساعت بود 21حاضر  مطالعهدر درصدی 

اسانس آویشن شيرازی و مورد از عصاره گياه عروسك 

پشت پرده در مهار انگل تریکوموناس واژیناليس بيشتر 

 .(10) باشدمی

ضد تریکوموناسی  ، فعاليت(2330)وک و همکاران پمو

در این آنان  .کردندنوع جلبك دریایی را بررسی  25

 IC50مقدار . را گزارش کردند SIو  IC50 ،CS50مطالعه 

برای  ليتر ميکروگرم بر ميلی 10تا  0/1 گزارش شده بين

جلبك اعالم شد که این عدد نشان دهنده  5یك از  هر
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های مورد فعاليت ضد تریکومونایی قوی عصاره گونه

محاسبه شده برای مترونيدازول در  IC50. آزمایش بود

اگرچه . ر بودليت ميلی ميکروگرم بر 31/3این آزمایش 

قدرت مهارکنندگی کمتری نسبت به مترونيدازول نشان 

خطر بودن  و بیدارویی مقاومت  ایجاداما از نظر عدم  ،داد

حاضر  مطالعهدر  .(10) را نشان دادهای بهتری  ویژگی

ساعت کمترین  21در عصاره آبی پس از  IC50مقادیر 

را نشان  ليتر ميکروگرم بر ميلی 03/12یعنی  IC50دار قم

عصاره الکلی و آبی گياه نشان دهنده این است که که داد 

عليه  نيز دارای همين ویژگیعروسك پشت پرده 

  .تریکوموناس واژیناليس است

گياهان دارویی مکزیکی  اثر( 2332)کالزادا و همکاران 

های تریکوموناس واژیناليس در شرایط را بر تروفوزوئيت

گياه مورد  22از ميان . کردندآزمایشگاهی بررسی 

بررسی عصاره گياه پاپایا و نارگيل به ترتيب با مقدار 

IC50 0/03  ليتر دارای اثر  ميکروگرم بر ميلی 0/63و

 .(11) متوسطی بر تریکوموناس واژیناليس بودند

 عصاره آبی گياه مورد مطالعه IC50ميزان  تر بودن پایين

نسبت به گياه پاپایا و  ساعت 21در  تحقيق حاضر

، اثربخشی بهتری را در ممانعت از رشد نارگيل

 .نشان دادتریکوموناس 

با عصاره آبی و  (2311) فخریه کاشان و همکاران مطالعه

الکلی ژرانيوم بر رشد تریکوموناس واژیناليس در شرایط 

برابر  IC50ميزان  رشد به اثر ممانعت کنندگی تنی برون

 21را پس از ليتر  ميکروگرم بر ميلی 62/51، 60/22 با

 IC50، 11/0با توجه به ميزان  .(15) نشان دادند ساعت

حاضر برای عصاره الکلی و آبی پس از  مطالعهدر  5/12و 

توان گفت قدرت مهارکنندگی عصاره گياه می ساعت 21

 .عروسك پشت پرده از گياه ژرانيوم نيز بيشتر بود
 

 گيري نتيجه
مهار  باعثو الکلی گياه عروسك پشت پرده  عصاره آبی

و دارای اثر ضد  شدرشد انگل تریکوموناس واژیناليس 

رسد گياه عروسك پشت  نظر می هبنابراین ب انگلی است،

توان به عنوان یك داروی گياهی با اثربخشی پرده را می

و ایجاد مقاومت  نسبت به برخی تحقيقات گذشته بيشتر

و بررسی بيشتر تنی  دارویی کمتر پس از مطالعات درون

در درمان تریکومونيازیس پيرامون مکانيسم اثر عصاره 

 .زین مترونيدازول نمودگجای
 

 تشکر و قدردانی
وسيله از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج دانشکده  بدین

 .شود و قدردانی مین شناسی تشکر بخش جني علوم و
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