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  چكيده
با توجه به عوارض و هزينه كمتر و . كل داروهاي موجود در آمريكا مشتق از گياهان دارويي استدرصد  25     

سازگاري بيشتر بيماران با اين داروها و به لحاظ عوارض شناخته شده داروهاي سنتتيك و افزايش شيوع 
  هدف تعيين تاثير اسانس گياه درمنه كوهي اين تحقيق با هاي اخير در دهه  STDsهاي  بيماري

(Artemisia aucheri Boiss.) ، آويشن شيرازي (Zataria multiflora Boiss.) و مورد  (Myrtus communis L.)  بر
اين تحقيق يك مطالعه تجربي به روش دو  .انجام گرفته است In vitroصورت  هروي تريكوموناس واژيناليس ب

تهيه اسانس به  گيري به روش پركوالسيون و عصاره. در دو گروه كنترل و شاهد انجام گرفته است ورك سويه
يد انگل به روش مستقيم، انگل در ايانجام شد و پس از تهيه ترشحات واژن و ت (Hydrodistilation)روش تقطير 

مترونيدازول، دي متيل  ، )شده از تخم مرغ تهيه( (Dorse) تايي حاوي محيط كشت درسه هاي پنج لوله
گياهان درمنه كوهي، آويشن  0001/0 و 0002/0، 0004/0، 001/0، 01/0، 1/0هاي  ، اسانس(DMSO)سولفوكسايد 

بر توقف رشد ) ساعت 72بدو كشت تا (هاي مختلف  قرار داده شد تا تاثير آنها در زمان DMSOشيرازي، مورد در 
ساعت در محيط كشت در سه زنده  72تا  سن داد كه انگل تريكومونانتايج نشا. و از بين رفتن انگل بررسي شود

همچنين . ساعت از بين رفت 6بعد از  DMSOمانده و در مجاورت داروي مترونيدازول يك ساعت بعد و در محيط 
 004/0هاي  و در غلظتبدو كشت  001/0 و 01/0، 0/هاي ا نتايج نشان داد زمان تاثير اسانس درمنه كوهي در غلظت

زمان تاثير اسانس آويشن شيرازي در . باشد به ترتيب يك ساعت و دو ساعت بعد از كشت مي 0001/0 و
تا يك ساعت بعد از كشت  0001/0و  0002/0هاي  در بدو كشت و در غلظت 0004/0و  001/0، 01/0، 1/0هاي  غلظت

، بدو كشت 0004/0 و  001/0، 01/0  ،1/0هاي  همچنين نتايج نشان داد زمان تاثير اسانس مورد در غلظت .باشد مي
با توجه به تاثير قابل  .باشد به ترتيب دو ساعت و چهار ساعت بعد از كشت مي 0001/0 و  0002/0هاي  و در غلظت

صورت  هشود تاثير مواد موثر گياهان فوق ب قبول اسانس گياهان فوق بر تريكوموناس واژيناليس پيشنهاد مي
 . بر روي انگل مورد بررسي قرار گيرد  In-vivoياه به صورت جداگانه يا تركيبي از سه گ

  درمنه كوهي، مورد، آويشن شيرازي، تريكوموناس، اسانس: واژگان گل
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  ... بررسي تاثير اسانس گياه

 مقدمه
تاريخچه مصرف گياهان در امور پزشكي قدمت      

كل داروهاي  درصد 25كه  طوري هب ]1[طوالني دارد 
   موجود در امريكا مشتق از گياهان دارويي است

دليل عوارض و هزينه  هگياه درماني ب ].1،2،3،4،5[
كمتر و سازگاري بيشتر بيماران به اين داروها در 

بر  ].6[هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است  دهه
خالف داروهاي سنتتيك كه مواد خام آنها از مواد 

طور طبيعي  هآيد گياهان دارويي ب دست مي هشيميايي ب
عي شدن عملكرد استخراج شده و سبب طبي

. ]7،6[شود  فيزيولوژيكي و اصالح علت اختالل مي
تواند به عنوان منبع درآمد  كشت گياهان دارويي مي

هاي فقير باشد و نيز در كشورهاي در  براي خانواده
حال توسعه به صورت بومي در دسترس بوده و 

مقاومت نسبت به گياهان دارويي كمتر مشاهده  
 ، د و مصرف اين داروهاشود و در جريان تولي مي

  شوند  هاي كمتري وارد محيط زيست مي كننده آلوده 
]1[ . 

سوم مردم  دهد ساالنه يك تحقيقات گزارش مي     
مبتال  (STDs)هاي منتقله جنسي  جهان به بيماري

ترين عفونت در اين ميان  و شايع ]8[شوند  مي
 180باشد كه ميزان شيوع آن  تريكومونازيس مي

تعداد زيادي از . ]9[باشد  ن در سال ميميليون ز
ها  داروها مانند مترونيدازول براي درمان بيماري

STDs گونه  در دسترس است اما مقاومت به اين
داروها و عوارض سمي آن درمان با اين داروها را 

 .]11،10[با مشكل مواجه كرده است 

هاي بيشماري جهت  هاي اخير تالش در دهه     
خراج و چگونگي مكانيسم اثر تركيبات است ،  انتخاب

تاثير . انجام شده است STDsهاي  گياهي بر پاتورژن
درمان چندين گياه بر روي تريكومونازيس ثابت شده 

 . است

     Pena  4/0از اسانس Melaleuca alternifolia 
  محلول در يك ليتر آب به صورت دوش واژينال جهت  

  

  

كرده  ستفاده ميدرمان تريكوموناس در بيماران ا
 .]12[است 

 Marray    و Pizzorno  تحقيقات مشابهي جهت تاثير
ريزوم و جوانه گياهان   عصارة آبي ريشه،

Echinacea  وAngelica  بر روي انگل تريكوموناس
اند و تحقيق مشابهي توسط همين محققين  انجام داده

 Neuyolaena lobataگياه بر روي برگ و پوستة 

Mikania cordifolia  وScutia buaifolia صورت  به
in vitro نتايج نشان داد كه اين . انجام پذيرفته است

و  ]6[گردند  داروها سبب توقف رشد تريكوموناس مي
و همكاران گزارش نمودند اسانس گياهان  jankovنيز 

Lavandula angustifolia, Mentha piperita  از
ياهان گ. ]13[باشند  تريكوموناسايدهاي قوي مي

هاي  درمنه كوهي وآويشن شيرازي و مورد در كتاب
طب سنتي ايران به عنوان داروهاي ضدانگلي معرفي 

 (.Artemisia aucheri Boiss)درمنه كوهي . ]14[اند  شده
، ضگياهي است علفي كه داراي خواص قاب

ضدميكروب و انگل و ضدمسموميت   كننده، ضدعفوني
 . شمال ايران دارد داشته و پراكندگي وسيعي در... و

از  (.Zataria multiflora Boiss)آويشن شيرازي      
رويد و داراي اثرات  تيره نعنايان است كه در ايران مي

 ،كننده ضدعفوني  اكسيدان، آنتي  درد، ضدالتهاب، ضد
 مورد ].16،15[باشد  مي... انگل و  ضد

(Myrtus communis L.)  از خانواده ميرتاسه
(Myrtaceae)  است كه در نقاط خشك و استپي ايران

كننده و قابض،  رويد و داراي خواص ضدعفوني مي
ضدويروس و ضدباكتري   ضددرد،  ضدالتهاب،

  باشد  مي
]2،5،16،17،18[ . 

با توجه به اثرات دارويي اين گياهان و عنايت به      
اينكه گياهان مذكور جزء فلور گياهي ايران هستند كه 

تريكومونايي آنان مورد ارزيابي تاكنون اثرات ضد
قرار نگرفته است و با توجه به شيوع باالي عفونت 
تريكومونايي و نياز به كشف داروي موثرتر و با 
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  آزادبخت و همكاران

عوارض كمتر اين تحقيق به بررسي تاثير اسانس 
گياهان درمنه كوهي، آويشن شيرازي و مورد بر 
روي انگل تريكوموناي جدا شده از مبتاليان به 

پرداخته  in vitroريكومونايي در شرايط واژينيت ت
  . است

 

 ها مواد و روش
آوري گياهان  در اين مطالعه تجربي و پس از جمع     

از ساري  (.Artemisia aucheri Boiss)درمنه كوهي 
 و (.Zataria multiflora Boiss) و آويشن شيرازي

از فيروزآباد شيراز و  (.Myrtus communis L) مورد
هاي آن  برگ  تهيه نمونه هرباريومي، و لمييد نام عايت

خشك و پودر گرديد و در ظروف تيره نگهداري  ،جدا
 (Hydrodistilation)اسانس آن به روش تقطير  .شد

سپس ترشحات واژينال زنان داراي . آماده گرديد
كننده به مراكز درماني تهيه و  مراجعه  عالئم واژينيت،

. يد شداينگل تبه روش مستقيم مشاهده و آلودگي ا
تهيه شده از تخم (انگل تريكوموناس در محيط درسه 

تايي حاوي  هاي پنج آنگاه لوله  كشت داده شد،) مرغ
محيط كشت و تريكوموناس به عنوان شاهد در نظر 

تايي حاوي مترونيدازول،  هاي پنج گرفته شد و لوله
تريكوموناس DMSO و  )كنترل مثبت( تريكوموناس

، 001/0، 01/0، 1/0سانس با غلظت و ا) كنترل منفي(
درصد گياهان درمنه  0001/0 و 0002/0، 0004/0
و   DMSOآويشن شيرازي و مورد در حالل   كوهي،

 37تريكوموناس نيز آماده گرديد و داخل اينكوباتور 
هاي فوق در  نمونه. گراد  قرار داده شد درجه سانتي

  ساعت هر  12بدو كشت و در فواصل زماني تا 
ساعت بعد به صورت  72و 48، 24و سپس  ساعت

  .كامالً ناآگاهانه مورد بررسي قرار گرفتند
 

 نتايج
بيمـار   100پنج مورد ترشـحات تريكومونـايي از        

كننده به مراكز بهداشتي درمـاني شهرسـتان    مراجعه
هاي مختلـف جـدا و بـه روش     ساري با علت واژينيت

حـيط  مستقيم بررسي شده و انگل تريكوموناس در م
سـاعت   72تـا  ) درسـه (مـرغ   تهيه شده از تخـم  كشت

ساعت بعـد   1زنده ماند و در مجاورت مترونيدازول 
 .ســاعت از بــين رفــت 6بعــد از  DMSOو در محــيط 

  هـاي گياهـان درمنـه كـوهي،     همچنين تـاثير اسـانس  
ها  تريكوموناس در زمان آويشن شيرازي و مورد بر

اده شـده  نشان د 1-3هاي مختلف در جداول  و غلظت
  . اند و با هم مقايسه شده

  

  هاي مختلف روي تريكوموناس واژيناليس در زمان  DMSOدر درمنه كوهيهاي مختلف اسانس  تاثير غلظت - 1 رهجدول شما
  

 1پس از بدو كشت زمان                                
 ساعت

  4پس از  ساعت2پس از
 ساعت

  6پس از 
 ساعت

 ساعت 72پس از 

  )درصد( غلظت

1/0 + + + + + + 

01/0 + + + + + + 

001/0 + + + + + + 

0004/0 - + + + + + 

0002/0 - - + + + + 

0001/0 - - + + + + 

 + + + + + - در مجاورت مترونيدازول

 + + - - - - DMSOانگل در محيط 

 + - - - - - انگل در محيط كشت درسه

  زنده ماندن انگل) = -( از بين رفتن انگل و(+) = 
 



  ... بررسي تاثير اسانس گياه

 
  هاي مختلف روي تريكوموناس واژيناليس در زمان  DMSOهاي مختلف اسانس آويشن شيرازي در تاثير غلظت - 2 هجدول شمار

  

 زمان                                
 بدو كشت

1پس از
 ساعت

2پس از
 ساعت

 4پس از 
 ساعت

 6پس از 
 ساعت

 72پس از 
  )رصدد(غلظت ساعت

1/0 + + + + + + 

01/0 + + + + + + 

001/0 + + + + + + 

0004/0 + + + + + + 

0002/0 - + + + + + 

0001/0 - + + + + + 

 + + + + + - در مجاورت مترونيدازول

 + + - - - - DMSOانگل در محيط 

 + - - - - - انگل در محيط كشت درسه

  ماندن انگل زنده) = -(از بين رفتن انگل و (+) = 
 

  

  هاي مختلف روي تريكوموناس واژيناليس در زمان  DMSOهاي مختلف اسانس مورد در تاثير غلظت - 3 هجدول شمار
  

 زمان                                
 بدو كشت

1پس از
 ساعت

2پس از
 ساعت

 4پس از 
 ساعت

 6پس از 
 ساعت

 72پس از 
  )درصد(غلظت ساعت

1/0 + + + +  +  +  
01/0 + + + +  +  +  

001/0 + + + +  +  +  
0004/0 + + + +  +  +  
0002/0 - - + +  +  +  
0001/0 - - - +  +  +  

  +  +  + + + - در مجاورت مترونيدازول
  +  +  - - - - DMSOانگل در محيط 

  +  -  - - - - انگل در محيط كشت درسه
  زنده ماندن انگل) = -(از بين رفتن انگل و (+) = 

  

 بحث
هـاي درمنـه    اين مطالعه قدرت ضـدانگلي اسـانس       

مورد را نسـبت بـه داروي    و كوهي، آويشن شيرازي
تريكومونـاس واژينـاليس    مترونيدازول بر روي انگل

ميـزان تـاثير    نتايج نشان داد كـه . بررسي كرده است
سه گياه بر روي انگل با اندكي تفاوت نسبت به هم با 

 ه بوده است كه ايـن داروي مترونيدازول قابل مالحظ
انگـل   رويهـاي متفـاوت بـر     اختالف تاثير اسـانس 

  تركيبــات شــيميايي مــوثر متفــاوت و  دهنــده نشــان
  

گذشـت زمـان   . خاص هر گياه نسبت به يكديگر است
ــل  ــاثير قابـ ــه تـ ــدانگلي   مالحظـ ــدرت ضـ اي روي قـ

تـوان ادعـا نمـود كـه در      هـاي نداشـت و مـي    اسانس
هــاي  قــتهــاي فــوق در ر صــورت نگهــداري اســانس

انگلـي   توانند مـدت مديـدي خاصـيت ضـد     مي تر پايين
 . خود را حفظ كنند

هاي گياهان فوق  مطالعه تاثير ضدانگلي اسانس      
دست آمده  ههاي ب و زمان تاثيرگذاري آنان در رقت

  آويشن  و هاي مورد اسانسنشان داد كه زمان تاثير 
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  آزادبخت و همكاران

شيرازي و درمنه كوهي در بدو كشت به ترتيب در 
درصد و در  001/0و  002/0، 004/0هاي  ترق

تاثير اسانس گياهان آويشن ) 0001/0(كمترين رقت 
مورد به ترتيب بعد از يك  و درمنه كوهي  شيرازي،

ساعت، دو ساعت و چهار ساعت بعد از كشت بوده 
با توجه به نتايج باال اسانس هر سه گياه بر . است

هان گيا. تريكوموناس موثرتر از دارو بوده است
هميشه از منابع عمومي داروها چه به صورت سنتي 

توانند  اند بنابراين مي هاي خالص بوده وردهآو يا فر
هاي دارويي گردند در  وردهآجانشين بعضي از فر

  هاي بيشماري جهت انتخاب، هاي اخير تالش دهه
استخراج و چگونگي مكانيسم اثر تركيبات گياهي بر 

و تاثير درمان چندين  انجام STDsهاي  عليه پاتوژن
سرانو . گياه بر روي تريكومونيازيس ثابت شده است

هاي گياهان امريكا را به  و همكاران اثر عصاره
 .روي تريكوموناس بررسي نمودند in vitroصورت 

  Micania cordifoliaدر اين بررسي عصاره گياهان 
از ( Scutia-buafuliaو ) Asteraceaeاز خانواده (

از Asteraceae (Lobalia neurolarea )خانواده 
بيشترين اثر را روي ) Rhamnaceae خانواده

از   Pena. ]20،19[تريكوموناس واژيناليس داشتند 
محلول در  Melaleuca alternifolia درصد 4اسانس 

  صورت دوش واژينال جهت درمان  يك ليتر آب به
و   Jankov ].12[كرده است  استفاده مي تريكوموناس 

 گزارش نمودند اسانس گياهان اران همك

Lavandula angustifolia  وMentha piperita   از

اما نتايج . ]13[باشند  تريكوموناسايدهاي قوي مي
ي سضدتريكومونا تزرا و همكاران جهت مقايسه اثر

نشان  In vitroگوسيپول و مترونيدازول در شرايط 
ل با تر از گوسيپو برابر قوي 10داد كه مترونيدازول 

 ].20[غلظت معادل روي تريكوموناس اثر دارد 
تحقيقات بر روي گياهان مختلف منجر به توليد 

در جهان شده  ييداروهاي مختلف ضدتريكومونا
 Emblicaمشق از چند گياه از جمله  PH5 .است

officinalis, T. chebula, Terminalia belerica, 
Elletaria cardamomum وRosa centifolia, 

Boerhaevia diffusa, Curcuma longa وVitex 

negundo صورت ژل واژينال در  هباشد كه ب مي
  رسد  هاي هندوستان به فروش مي سوپرماركت

سوسپانسيون و كرم چند گياهي   قرص، ].21[
Praneem قارچ، انگل و   باكتري، به عنوان ضد

ويروس در هندوستان، مصر و ايالت دومينيكن 
  . ]22[شود  استفاده مي

  

  با توجه به موثر بـودن داروهـاي گيـاهي فـوق         
و نيز تاثير مثبت اسانس درمنـه كـوهي و آويشـن    
  شيرازي و مـورد و عنايـت بـه اينكـه ايـن گياهـان      

گـردد   باشد، پيشنهاد مـي  فلورگياهي ايران مي  جزء
ــه   ــا جداگان ــي ي ــايي تركيب ــر ضــد تريكومون ــه اث   ك

قـرار   مـورد بررسـي   In vitroصـورت   گياهـان بـه  
 . گيرد
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