
 

                                                                                                                 74 

Arak Medical University Journal (AMUJ)                                                                                      Original Article   
              2017; 20(123): 74-82 
 
In-Vitro Efficacy of Plantago lanceolata L. Extracts on Trichomonas Vaginalis 

 
Mohammad Matini1*, Samira Bakhtiarnejad2, Dara Dastan 3, Amir Hossein Maghsood4, Mohammad 

Fallah5  
 

1.Assistant Professor, PhD in Parasitology, Department of Medical Parasitology and Mycology, School of 
Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 
2. MSc in Parasitology, Department of Medical Parasitology and Mycology, School of Medicine, Hamadan 
University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 
3.Assistant Professor, PhD in Pharmacognosy, Medicinal Plants and Natural Products Research Center, Hamadan 
University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 
4.Associate Professor, PhD in parasitology, Department of Medical Parasitology and Mycology, School of 
Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran  
5. Professor, PhD in Parasitology, Department of Medical Parasitology and Mycology, School of Medicine, 
Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 
 
   

Received: 2 May 2017, Accepted: 2 Aug 2017 
 
Abstract  

Background: Trichomoniasis is one of the most common non viral sexually transmitted diseases 
worldwide. The aim of this study was to investigate the effect of Plantago lanceolata extracts on 
Trichomonas vaginalis. 

Materials and Methods: In this study, after collection and drying of P. lanceolata, n-hexanic, 
ethyl acetate, methanol and hydroalcoholic extracts, they were prepared by maceration. Five clinical T. 
vaginalis isoleates subjected to extract suscebtibility testing, in comparison of metronidazole. Minimum 
inhibitory concentration (MIC) and minimum lethal concentration (MLC) tests were carried out in 
duplicate and repeated two times for each T. vaginalis isolate.  

Results: The results showed that the extracts of P. lanceolata had potent antitrichomonal activity. 
The most antitrichomonal activity was related to ethyl acetate extract with the least MIC of 500 µg/ml and 
mean of 1525 µg/ml, after 48 hrs incubation. And also, the lowest antitrichomonal activity was related to 
hydroalcoholic and methanolic extract with the least and mean MIC of 2000 µg/ml. The results of MLC 
and MIC tests were identical and this finding confirmed the trichomonacidal activity of the extracts. The 
drug suscebtibility testing showed that the T. vaginalis isoleates were susceptibale to metronidazole 
ranging from 3.1 to 6.2 µg/ml with a mean and standard deviation of 4.2 ± 1.5 µg/ml.  

Conclusion: This study showed that the extracts of P. lanceolata hav e a considerable activity on 
T. vaginalis parasite. Hence, further studies are needed to clear more details of antimicrobial properties of  
P. lanceolata compounds.  
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بر  (.Plantago lanceolata L)اي  بارهنگ سر نیزه  عصاره نوع چند اثر بررسی

  آزمایشگاهی محیطواژینالیس در   تریکوموناس
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 11/5/96تاریخ پذیرش: ،  12/2/96تاریخ دریافت: 

  چکیده 
بررسی میزان  ،. هدف از این تحقیقغیرویروسی در جهان است و  هاي جنسی شایع از عفونت تریکومونیازیس و هدف: زمینه

       تریکوموناس واژینالیس بود.بر اي  بارهنگ سرنیزههاي  ثیر عصارهأت
 ،هگزانی هاي عصارهآوري، خشک کردن و تهیه   یند جمعآدر این مطالعه آزمایشگاهی پس از طی فر :ها  مواد و روش

تریکوموناس ایزوله تهیه و برروي پنج ها  ی از عصارههای غلظتاي،  بارهنگ سرنیزه و هیدروالکلی متانولی ،استاتی اتیل
ایزوله  ت و هرو کشندگی براي هر غلظ کنندگی حداقل غلظت مهارهاي  گردید. آزمونآزمایش  مترونیدازول برابردر  واژینالیس

         مرتبه انجام شد. به صورت دوتایی و دو انگل
ساعت  48که بعد از  طوري به ،اي داراي اثر ضدتریکومونیایی بوده هاي بارهنگ سرنیزه عصارهکه نتایج نشان داد  :ها یافته

و میکروگرم بر میلی لیتر  500با حداقل غلظت  استاتی اتیلکنندگی به عصاره  ترین اثر مهار ها، بیش مجاورت انگل با عصاره
ترین فعالیت ضدتریکومونیایی به عصارهاي هیدروالکی و  چنین کم . هممربوط بود میکروگرم بر میلی لیتر 1525 میانگین

. نتایج آزمون حداقل غلظت کشندگی  براي مربوط بود میکروگرم بر میلی لیتر 2000و میانگین  غلظت متانولی با حداقل
هاي مورد آزمایش بر انگل  کننده اثر کشندگی عصاره یدیبود که تاکنندگی  حداقل غلظت مهارها هم مشابه  نتایج آزمون  عصاره

به  تریکوموناس واژینالیسهاي  حساسیت دارویی مترونیدازول نیز حاکی از حساس بودن ایزولهآزمایش است. نتایج 
 تعیین گردید.   میکروگرم بر میلی لیتر  2/4 ± 5/1 معیاربا میانگین و انحراف  2/6تا  1/3ونیدازول بود و غلظت آن از طیف متر

تریکومونیایی قابل  اي داراي توان ضد این مطالعه نشان داد که ترکیبات موجود در عصاره بارهنگ سرنیزه گیري: نتیجه
تشکیل دهنده این ترکیبات و مشخص نمودن  يتر بر روي اجزا انجام مطالعات بیشتر و کاملباشند که نیازمند  اي می مالحظه

 ها است. میکروبی آن خصوصیات ضد
  واژینالیس، عصاره، مترونیدازول تریکوموناس  اي، بارهنگ سرنیزه :واژگان کلیدي

   شناسی و قارچشناسی  ایران، همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، گروه انگل *نویسنده مسئول:
Email: matini@umsha.ac.ir   
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  مقدمه
ي مقــاربتی  هــا  عفونــت تریکومونیــازیس یکــی از   

 کــه توســط  ســتغیرویروســی و شــایع در سراســر جهــان ا   
واژینالیس در انسان  یکوموناس تربه نام   دار تاژكاي  یاخته تک

). طبـق گـزارش سـازمان بهداشـت جهـانی      1گـردد (  ایجاد مـی 
میلیـون مـورد در    4/276میزان شیوع تریکومونیازیس در جهان 

هـاي   بیشتراز سایر عفونـت سال برآورد شده است که این میزان 
و  ســیفلیس، گنــوره شــونده از راه تماســی جنســی ماننــد منتقــل

  یاختـه  ک). عفونـت بـا ایـن تـ    2باشـد(  مـی  عفونت کالمیـدیایی 
کـه از   طـوري  تواند به اشکال بالینی مختلف مشاهده گردد به می

طیف عفونت بدون عالمت تا عفونت حـاد بـا ترشـح فـراوان و     
مانند سوزش و خـارش، تظـاهر نمایـد.     متعفن همراه با عالئمی

تواند عوارضـی ماننـد زایمـان زودرس و     می ابتال به این عفونت
 احتمـال  افـزایش عقیمی موقت در مـردان،   ،نارس تولد نوزادان

و ابتال  خطر انتقالو همچنین افزایش ابتال به سرطان دهان رحم 
 شـته را به دنبال دا (HIV)ایمنی انسان سیستم نقص به ویروس 
ــد ( ــدازول). 3، 1باشـــ ــات گـــــروه  مترونیـــ -5، از ترکیبـــ

یـد  یتنهـا داروي مـورد تا   اغلـب کشـورها  در  ها، نیتروایمیدازول
. باشـد  واژینالیس می یکوموناس تر عفونت ناشی از  براي درمان

 شکست درمـانی عوارض جانبی و تحمل پایین افراد و همچنین 
 ونیـدازول متراسـتفاده از   روي تریکومونیازیس، از مسائل پـیش 
ــه  هــاي مربــوط  باشــد.گزارش بــراي درمــان ایــن عفونــت مــی  ب

هـاي اولیـه اسـتفاده از     تریکومونیازیس مقاوم به درمـان از سـال  
، منتشــر گردیــده و ایــن مــوارد همــواره در حــال  مترونیــدازول

مرکـز کنتـرل و پیشـگیري از    کـه   طـوري  افزایش بوده اسـت بـه  
 5تـا   2اسـت کـه    برآورد نموده (CDC)ها در آمریکا  بیماري

ایزولــه هــاي بــالینی داراي ســطحی از مقاومــت بــه      درصــد 
  ). 5، 4می باشند ( مترونیدازول

هاي موجـود در رابطـه    بنابراین با توجه به محدودیت
با درمـان دارویـی تریکومونیـازیس، تحقیـق و بررسـی در ایـن       
زمینه از ضروریات مسائل بهداشـتی اسـت. اسـتفاده از گیاهـان     

هـا در تـاریخ بشـر     دارویی در طب سنتی جهت درمـان بیمـاري  

 قدمت طوالنی داشته و ایـن منـابع طبیعـی همـواره مـورد توجـه      
اي در زمینـه   اند. تـاکنون مطالعـات قابـل توجـه     ویژه قرار داشته

تاثیر ضدمیکروبی گیاهـان و همچنـین ترکیبـات و مـواد مـوثره      
ها، ترکیبات فنلی ها مانند فالونوئیدها، ترپنوئیدها، کومارین آن

). از جمله گیاهانی کـه تـاثیر   6-9و غیره صورت گرفته است (
س مورد ارزیابی قرار گرفته است ها بر تریکوموناس واژینالی آن
گلـی، بنفشـه    یممـر توان بـه گیاهـانی ماننـد نعنـاع، مخلصـه،       می

ــر، ــطوخودوس معط ــود (   اس ــاره نم ــره اش ــگ 10و غی ). بارهن
از تیـره    .Plantago lanceolata Lاي با نام علمی سرنیزه

Plantaginaceae      یک گیاه چند سـاله اسـت کـه در منـاطق
رش دارد. استفاده از گیاه بارهنگ معتدل در سراسر جهان گست

در طــب ســنتی قــدمت طــوالنی داشــته و از آن جهــت درمــان  
عفونی، رفـع   هاي پوستی و اختالالت جلدي، بیماري هاي زخم

اختالالت دستگاه گوارش، تنفس و گردش خـون، و همجنـین   
وجود ظرفیـت   به). با توجه 11گردد ( بر استفاده می عنوان تب به

کـه تـاکنون    دلیـل ایـن   اي و بـه  گ سـرنیزه میکروبـی بارهنـ   ضد
تریکومونیایی آن مورد بررسی قرار نگرفته است، در  اثرات ضد

واژینـالیس در   یکومونـاس  تراین مطالعه اثر ایـن گیـاه بـر روي    
  تنی مورد ارزیابی قرار گرفت. شرایط برون
  

  مواد و روش ها
بـوده، بـر روي    آزمایشـگاهی  که از نـوع  تحقیقین ا

شـده از افـراد    پنج ایزولـه انگـل تریکومونـاس واژینـالیس جـدا     
ــروه انگـــل  ــاتی گـ ــگاه تحقیقـ ــوده، در آزمایشـ ــی و  آلـ شناسـ

 روش شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گردیـد.   قارچ
دورسـه   گزنیک در محـیط  گسترش مرطوب و کشت آزمایش

(Dorset medium) و جداســــازي جهــــت تشــــخیص 
قـرار  اسـتفاده  مـورد    افـراد آلـوده   از اس واژینـالیس ونـ تریکوم

سـازي   ).  پس از تشخیص انگل، بـه منظـور خـالص   12فت (گر
هاي  ها براي استفاده در آزمون تعیین حساسیت به عصاره ایزوله

 به محیط کشت دیامونـد منتقـل و طـی    ي مثبتها نمونه گیاهی،
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 کشـت خـالص   ،چنـد روز ظـرف مـدت    اگزنیـک  روند کشت
  ). 13آماده گردید (انگل 

از  (.Plantago lanceolata L)اي  بارهنــگ ســرنیزه 
آوري شـد و پـس    طبیعی آن در استان کردستان جمع رویشگاه

مرکــز  شــناس از شناســایی و تائیــد آن توســط متخصــص گیــاه 
، شـماره  تحقیقات کشـاورزي و منـابع طبیعـی اسـتان کردسـتان     

به آن اختصاص داده شد. گیاه پـس   MPH-5381هرباریومی
و در  یـد آوري در سایه و در دماي محـیط خشـک گرد   ازجمع

ــه در آزمایشــگاه فارمــاکوگنوزي دانشــکده داروســازي      ادام
مـورد   منظور  استخراج عصاره،  دانشگاه علوم پزشکی همدان به

استفاده قرارگرفت. ابتـدا گیـاه خشـک شـده، آسـیاب گردیـد       
ــل   100و ــودر حاص ــرم از پ ــالل  گ ــاي  بــا ح ، (H)هگــزان ه

) 30/70( متـانول /آبو مخلـوط   (M) متانول ،(E)استات  اتیل
ــدرو  ــاق بــه مــدت  در دمــاي  ی)الکلــ(حــالل هی ســاعت  72ات

-وپس از صاف کردن عصـاره (Maceration) خیسانده شد 

 40هاي مختلف، در ادامـه توسـط دسـتگاه روتـاري در دمـاي      
جام آزمایش نو تا زمان اتغلیظ شدند   هادرجه سانتیگراد عصاره

  ). 14در یخچال نگهداري شدند(
ــاده  ــت آم ــدازول،   جه ــول مترونی ــازي محل ــودر  س ــدا پ  داروابت

(Sigma Chemical Co. St Louis)  مشـخص با غلظت 
حل گردید و بعد از سترون نمودن آن به کمـک   در آب مقطر

میکـرو   400 / تـا 01هـاي   غلظت )،میکرون 22/0( سرنگی فیلتر
 ، بـا در محـیط کشـت دیامونـد    مترونیـدازول گرم بر میلـی لیتـر   

ســترون آمــاده هـاي   ســازي متـوالی در میکروپلیــت  روش رقیـق 
 48کـه بعـد از   عصاره و مترونیدازول  حداقل غلظتی از گردید.

در حرکــت شــدن انگــل  باعــث بــیبتوانــد سـاعت انکوباســیون  
ی حــداقل غلظــت مهارکننــدگعنــوان  بــه گــردد محــیط کشــت 

حــداقل غلظــت آزمــون  ).15( در نظــر گرفتــه شــد MICیــا
هـاي مـورد    منظور تائیـد اثـر عصـاره    که به MLCیا کشندگی 

آزمایش بر انگل، مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت، بـدین صـورت       
 48(بعـداز   MICانجام شد کـه پـس از قرائـت نتـایج آزمـون      

میکرولیتـر   100ساعت)، از کف هر چاهک آزمـون بـه میـزان    

هـاي محـیط کشـت تـازه دیامونـد کـه فاقـد         و بـه لولـه  برداشـته  
درجـه   5/35 بـا دمـاي  گرمخانه  عصاره و دارو بود، منتقل و در

هـاي کشـت مـذکور     روز لوله 10و تا  شد گراد قرار داده سانتی
با میکروسکوپ معکوس  مورد بررسی قرار گرفـت. کمتـرین   

 ) که در لولـه MICغلظتی از عصاره و دارو (مربوط به آزمون 
ــه    ــد، ب ــاهده نگردی ــل مش ــد انگ ــت آن رش ــوان  کش  MLCعن

حساسـیت   آزمـون تعیـین میـزان   محسوب شد.  در ایـن مطالعـه   
انجـام   CDCانگل به عصاره و دارو، براساس روش پیشنهادي 

هـاي انگـل بعـد از جداسـازي و  تهیـه کشـت        ). ایزوله15شد (
 1×  105( معین به تعدادها در محیط کشت دیاموند،  خالص آن

و در فاز رشد لگـاریتمی، جهـت   ) آزمون سلول در هر چاهک
  آزمون تعیـین حساسـیت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد. محلـول       

 20صورت آمـاده گردیـد کـه ابتـدا غلظـت       این ها نیز به عصاره
ــر     ــی لیت ــر میل ــرم ب ــی گ ــالل ديمیل ــل در ح ــاید  متی سولفوکس

(DMSO, D2650 SIGMA, BioReagent) ها  از آن
در محیط کشت دیامونـد  عصاره  هایی از غلظتو در ادامه تهیه 

هاي  میکروپلیت، در سازي متوالی دو برابر روش رقیق با کمک
در پایان کار و بعد از اضـافه نمـودن محـیط     تا شدتهیه  سترون،

، 1000، 2000، 4000 هـاي نهـایی   غلظـت  کشت حاوي انگـل، 
ل گـردد.  حاصمیکروگرم بر میلی لیتر  5/62، 125، 250،  500

و در گرمخانه  در شرایط هوازي ي آزمونها میکروپلیتسپس 
سـپري   گراد قـرارداده شـد و بعـد از    درجه سانتی 5/35دماي با 

از میکروسکوپ معکـوس   وسیله بهساعت  48و  24شدن زمان 
. بررسـی قـرار گرفـت    مـورد نظر تحرکت و میزان رشد انگل ، 

ي هـر ایزولـه   آزمایش براي هـر عصـاره و دارو و همچنـین بـرا    
تایی و دو مرتبه تکرار گردید. همه مراحـل   صورت دو انگل، به

آزمون تعیین حساسیت در شرایط سترون و در مقابل آزمـایش  
شــاهد (شــاهد مثبــت حــاوي مترونیــدازول، شــاهد منفــی فاقــد  

) انجـام  DMSOعصاره و مترونیدازول، شـاهد حـالل حـاوي    
ناپارامتریک فریـدمن   آزمونو  16نسخه  SPSSافزار  نرمشد. 

هـاي   منظـور مقایسـه میـانگین    بـه  p>05/0داري  سطح معنـی در 
MIC زمایش، مورد استفاده قرار گرفت. هاي مورد آ عصاره  
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  ها یافته
ــر عصــاره     ــین میــزان اث ــت تعی ــاي هگزانــی،   جه ه

اي بـر روي   استاتی، متانولی و هیدروالکلی بارهنگ سرنیزه یلات
ــل تریکومونــاس     ــنج ایزولــه انگ ــالیس در مقایســه بــا   پ واژین

 20مترونیدازول، در مجموع بـراي هـر عصـاره و مترونیـدازول     
هـا نشـان داد    سري آزمایش انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش

اي داراي خاصـیت   هـاي بارهنـگ سـرنیزه    که همه انواع عصاره
هــاي مشخصــی بــر روي  ضــدتریکومونیایی بــوده و در غلظــت

گردنـد. میـانگین    هـا مـی   گ آنانگل تاثیر گذاشته و باعـث مـر  
  مهارکننـدگی  هـاي  حـداقل غلظـت  هـاي تعیـین    نتایج آزمـایش 

(MICs)  آورده شده است. 2و  1 جداولبراي هر عصاره در 
ــدول  ــأ 1ج ــاره ت ــواع عص ــر روي    ثیر ان ــی ب ــورد بررس ــاي م ه

سـاعت   24هاي مختلف تریکوموناس واژینـالیس بعـد از    ایزوله
را در مقایسـه بـا مترونیـدازول     هـا  انکوباسیون و تماس با عصاره

ثیر ، بیشـترین تـأ  گـردد  دهد. همانطور که مشـاهده مـی   نشان می
) و g/mlµ 1000=MICاســتاتی (  مربــوط بــه عصــاره اتیــل   

ــدروالکلی       ــانولی و هی ــاره مت ــه عص ــوط ب ــاثیر مرب ــرین ت کمت
)g/mlµ 4000=MICتاثیر انـواع   2باشد.  جدول شماره  ) می

سـاعت   48هاي مختلـف انگـل بعـد از     ها بر روي ایزوله عصاره
گـردد بـا    می طور که مشاهده  دهد. همان انکوباسیون را نشان می

هـا بـر روي    هـا بـا انگـل، اثـر آن     افزایش زمان مجاورت عصاره
سـاعت بیشـترین    48کـه بعـد از    طوري انگل نیز افزایش یافته به

ــوط بــه عصــاره   ) g/mlµ 500=MICاســتاتی ( یــلاتتــاثیر مرب
براي  MLCکشندگی یا  حداقل غلظت باشد. نتایج آزمون می

 حداقل غلظت مهارکننـدگی  ها مشابه نتایج آزمون انواع عصاره
ــا  ــد از  MICی ــه  48(بع ــیون)، ب ــاعت انکوباس ــد.   س ــت آم دس

دهنــده تــاثیر قطعــی  مطابقــت نتــایج ایــن دو نــوع آزمــون نشــان
هــا در حــداقل  هــا بــر روي انگــل و کشــته شــدن انگــل عصــاره
باشـد. نتـایج آزمـایش     مـی   (MICs)مهارکنندگیهاي  غلظت

 هـاي تریکومونـاس واژینـالیس    تعیین حساسیت دارویـی ایزولـه  
، نشـان داد  نسـبت بـه مترونیـدازول   مورد استفاده در این تحقیق 

(بعـد  MIC ند و میـانگین  حساس بودها به دارو  که همه ایزوله
تعیـین  روگـرم بـر میلـی لیتـر     میک 2/4ها برابر  ساعت) آن 48از 

  گردید.

 
  انکوباسیون ساعت 24واژینالیس بعد از  بر روي تریکوموناس اي  بارهنگ سرنیزههاي  ) عصارهMICحداقل غلظت مهارکنندگی ( .1 جدول
و  عصارهنوع 

  دارو
 MIC حداقل میزان

  )(میکروگرم بر میلی لیتر
  MICحداکثر میزان

  )(میکروگرم بر میلی لیتر
میانگین و انحراف 

میکروگرم بر (  معیار
  )میلی لیتر

p  

    3150±1089  4000  1000   استاتی اتیل
  

001/0 p<  
  

  2700±978  4000  2000  هگزانی
  4000±0  4000  4000  متانولی

  4000±0  4000  4000  هیدروالکلی
  5/12±0  5/12  5/12  مترونیدازول

 
  انکوباسیون ساعت 48واژینالیس بعد از  بر روي تریکوموناس اي  بارهنگ سرنیزههاي  ) عصارهMICحداقل غلظت مهارکنندگی ( .2جدول 

 MIC میزانحداقل   و دارو عصارهنوع 
  )میکروگرم بر میلی لیتر(

 MICمیزانحداکثر 
  )میکروگرم بر میلی لیتر(

  میانگین و انحراف معیار
  )میکروگرم بر میلی لیتر( 

p  

    1525±617  2000  500   استاتی اتیل
  

001/0 p<  
  

  1850±1039  4000  1000  هگزانی
  2000±0  2000  2000  متانولی

  2000±0  2000  2000  هیدروالکلی
  2/4±5/1  2/6  1/3  مترونیدازول
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  بحث
ــتفاده از  ــدازولاســــ ــان  مترونیــــ جهــــــت درمــــ
کـه ایـن دارو معرفـی گردیـد،      1961تریکومونیازیس از سـال  

مــوارد تریکومونــاس  1962آغـاز شــد امــا خیلـی زود در ســال   
هـاي مـوارد    واژینالیس مقاوم به آن گزارش گردیـد و گـزارش  

روبـه افـزایش نهـاد     مترونیدازولشکست درمانی این عفونت با 
ونیـازیس مقـاوم بـه    که بعضی از محققین میزان تریکوم طوري به

). 15انـد (  تخمـین زده  درصـد  10درمان را در ایاالت متحده تا 
مسئله مقاوت دارویی نه تنها در رابطه با درمان تریکومونیازیس 
مطرح است بلکه در خیلـی از بیمـاري هـاي عفـونی دیگـر نیـز       
مطرح بوده و مقاومت روبه افزایش عوامل عفونی بیماریزا یک 

باشد و تحقیقات در این زمینه  در جوامع میمسئله نگران کننده 
هاي حـوزه بهداشـت و سـالمت اسـت. گیاهـان بـه        یکی از نیاز

هــاي دور در  عنــوان منبــع اصــلی ترکیبــات دارویــی از گذشــته
چنـین تحقیقـات بـر    هـا و هـم   اختیار انسان بوده و استفاده از آن

 ها پیوسته ادامه داشته است. گیاه بارهنگ نیـز یکـی از   روي آن
گیاهان دارویی شناخته شـده اسـت کـه در طـب سـنتی جوامـع       

گــردد و  هــا اســتفاده مــی مختلــف از آن بــراي درمــان بیمــاري 
  ).     11خواص مختلفی براي آن بیان شده است (

در مطالعه حاضر که تحقیـق روي خاصـیت ضـدتریکومونیایی    
هاي  اي است، نتایج حاصل نشان داد که عصاره بارهنگ سرنیزه

تاتی، هگزانی، متانولی و هیدروالکلی آن داراي فعالیـت  اس اتیل
تواننـد مـانع رشـد و     ضدتریکومونیایی بوده و این ترکیبات مـی 

گردنـد و   تنـی  حرکت تریکوموناس واژینالیس در محـیط بـرون  
هاي معینی باعث مرگ انگل گردند. همچنین  قادرند در غلظت

انگـل   مـذکور بـر   هـاي  عصـاره تـاثیر  این تحقیق نشـان داد کـه   
کـه   طـوري  باشـد. بـه   وابسته به دز و زمان مجاورت با عصاره می

ساعت مجاورت عصـاره و انگـل، مشـاهده شـد کـه        72بعد از 
و  24تري در مقایسه با  زمـان   هاي کم ها در غلظت همه عصاره

قادرند مـانع رشـد و حرکـت انگـل در      ،ساعت انکوباسیون 48
شــان داده نشــده گردنــد (اطالعــات ن هــاي آزمــون  میکروپلیــت

بعـد   ها در محیط کشت رشد انگل کهاست).  اما با توجه به این

انکوباســیون بــه دلیــل نامســاعدتر شــدن شــرایط  ســاعت  72از 
تــوان  گـردد، نمـی   زیسـتی، از فـاز رشـد لگـاریتمی خــارج مـی     

ــد  ــزان فعالیـــت ضـ ــاوت صـــحیحی از میـ ــایی  قضـ تریکومونیـ
یـن مطالعـه بـا    هاي مورد آزمایش داشـت، بنـابراین در ا   عصاره

تریکومونیـایی   ضدمعیار تاثیر ، CDCتوجه به روش پیشنهادي 
هـا   سـاعت انکوباسـیون آن   48بعد از  MICبر اساس ها عصاره

تریکومونیایی نیـز بـراي    و برهمین اساس بیشترین تاثیر ضد بوده
میکروگـرم   1525معادل     MICاستاتی با میانگین اتیل عصاره

در ایـن مطالعـه یکسـان بـودن نتـایج       .دست آمـد  به بر میلی لیتر
هـا   ثیر صددرصدي عصارهأنیز نشان از ت MICو MLCآزمون

هـاي موجـود در محـیط آزمـایش      بر انگل و مرگ همـه انگـل  
ــم ــانگین  دارد. ه ــین می ــی   MICچن ــیت داروی ــون حساس  آزم

، نشـان دهنـده    میکروگرم بـر میلـی لیتـر    2/4مترونیدازول برابر 
ــه   ــودن ایزول ــاس ب ــاي تریک حس ــورد   ه ــالیس م ــاس واژین ومون

با توجه به اطالعـات مـا تـاکنون    آزمایش در این مطالعه است.  
اي بـــر روي  تحقیقـــی در رابطـــه بـــا تـــاثیر بارهنـــگ ســـرنیزه

تریکومونـاس واژینـالیس صـورت نگرفتـه اسـت امـا مطالعـاتی        
ــه فعالیــت ضــدمیکروبی بارهنــگ ســرنیزه   اي  دیگــري در زمین

صــورت گرفتــه اســت کــه نشــان دهنــده اثــر ضــدقارچی،        
فعالیــت باشــد.  مــیضدلیشــمانیایی و  ضــدباکتریایی ایــن گیــاه 

تـوان ناشـی از اثـرات ترکیبـات      ضدمیکروبی ایـن گیـاه را مـی   
هـا،   ترپونوئیـد  هـا، تـري   فعالی مانند آلکالوئیدها، ساپونین زیست

). تـاکنون  16-18(ها دانسـت   ها و آنتراکوینون ها، کمارین تانن
اي در رابطـه بـا تـاثیر گیاهـان دارویـی بـر        تحقیقات قابل توجـه 

واژینالیس انجام شده است. که در ادامـه بـه    روي تریکوموناس
گـردد. یکـی از گیاهـانی کـه      بعضی از این مطالعات اشاره مـی 

باشـد کـه    داراي خاصیت ضدمیکروبی است اسطوخدوس مـی 
در  نماید. رشد می مناطق خشک و نیمه خشک جنوب اروپادر 

و همکـاران انجـام شـد تـاثیر دو      Moonاي که توسـط   مطالعه
 × .Lavandula angustifolia , L) گونه اسطوخدوس

intermedia)     بر تریکوموناس واژینالیس مورد مطالعه قـرار
 24% و بعـــد از 1گرفــت و نتـــایج نشـــان داد کــه در غلظـــت   
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توانـد باعـث مـرگ     انکوباسیون، اسانس این دو گونه گیـاه مـی  
ها در محیط آزمایشگاهی گردند و این گیاه عالوه بر  همه انگل

تریکومونیـایی، برعلیـه ژیاردیـا المبلیـا و هگزامیتـا       ضد تاثیرات
توسـط   ي دیگـري کـه   ).  در مطالعـه 19اینفالتا هم موثر است (

Calzada  گونه از گیاهان  رایـج   22مکزیک با استفاده از در
در  طب سنتی ایـن منطقـه انجـام شـد، بیشـترین تـاثیر بـر روي        

دانه ن یکی تریکوموناس واژینالیس را عصاره دو گونه از گیاها
 =µg/ml 6/5IC50 بـا   (Carica papaya)خربزه درختی 

 بـا    (Cocos nucifera)فیبـر پوسـته نارگیـل   دیگـري   و

µg/ml 8/5IC50=در یک مطالعـه دیگـر کـه     ).20(، داشتند
) بـر روي  Arbutus unedoبا گونه درخـت تـوت فرنگـی (   

استاتی بـرگ ایـن گیـاه     این انگل انجام شده است، عصاره اتیل
اثـر   درصـد  100داراي  میکروگرم بر میلی لیتـر  500در غلظت 

ممانعت کننـدگی از رشـد تریکومونـاس واژینـالیس درمحـیط      
ــد (   ــی باش ــت م ــه درون 21کش ــک مطالع ــوع   ). در ی ــی از ن تن

و گروه از زنان کارآزمایی بالینی کنترل شده که در برزیل در د
 Menthaمبـتال بـه تریکومونیـازیس انجـام شـد، تـاثیر گیـاه        

crispa ــانواده ــا داروي Lamiaceae از خــ ــه بــ  در مقایســ
نیتروایمیـدازول) مـورد   -5(یکی دیگر از ترکیبات  کنیدازولس

میزان بهبودي در گروه زنان بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 
بـود و میــزان   درصـد  6/96 کنیدازولسـ آلـوده درمـان شـده بـا     

 Menthaاي که با عصاره  بهبودي در گروه دیگر زنان آلوده

crispa ،دســت آمــد کــه  بــه درصــد 90درمــان شــده بودنــد
دار ازلحاظ آماري بین این دو گروه مشاهد نشـد   اختالف معنی

تـوان بـه تحقیقـات انجـام شـده در       ). از سایر مطالعات مـی 22(
 Alliumه بررسـی تـاثیر موسـیر (   ایران اشاره نمـود. در مطالعـ  

hirtifolium   بر تریکوموناس واژینالیس که توسـط تـاران و (
همکاران انجام شده، نتایج نشان داد که عصاره هیـدروالکلی و  

در محیط  (Persian shallot)دي کلرومتانی موسیر ایرانی 
اي بر مهار رشد این انگـل دارد کـه    تنی تاثیر قابل مالحظه برون

ساعت این دو عصـاره عبـارت    48بعد از  MICمیزان  ترتیب به
ــود از  ــر   5و  10ب ــی لیت ــر میل ــرم ب ــل داروي  میکروگ ، در مقاب

 ).23( میکروگرم بر میلـی لیتـر   2معادل  MICمترونیدازول با 

ــنس      ــاي ج ــه ه ــایر گون ــیر و س ــدتریکومونیایی س ــواص ض خ
Allium  اي ماننـد آجـوئن    از ترکیبـات ارگانوسـولفوره    ناشی

(ajoene)  آلیســـــین و(allicin)  اســـــت کـــــه خـــــواص
اي بــه ایــن گــروه از گیاهــان داده  ضــدمیکروبی قابــل مالحظــه

). اکالیپتوس یکی دیگر از گیاهانی اسـت کـه تـاثیر    23( است 
آن روي این انگل مورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. در مطالعـه      

 Eucalyptusانجـام شـده توسـط حســنی و همکـاران تـاثیر     

camaldulensis       بـر تریکومونـاس واژینـالیس مـور بررسـی
استاتی  گیاه مـذکور در   قرار گرفت. در این مطالعه عصاره اتیل

ساعت انکوباسـیون قـادر بـود     24بعد از  mg/ml 5/12غلظت 
). در بررسی تـاثیر  24از رشد انگل ممانعت نماید (درصد  100

روي ایـن انگـل نیـز کـه      (.Rheum ribes L)گیاه ریـواس  
هـاي گـل، بـرگ و     ئمی و همکاران اجرا شد، عصـاره توسط نا

قادر  گرم بر میلی لیترلی می 1 و 5/0 ساقه این گیاه در غلظتهاي
مـانع از رشـد تریکومونـاس واژینـالیس در      درصـد  100بودند، 

محمدي و همکاران نیـز   خان). 25محیط آزمایشگاهی گردند (
بـه   تعلـق م، (Ferula szowitsiana)اثر گیاه کماي بیابـانی  

را روي این انگـل مـورد بررسـی قـرار دادنـد.      ، خانواده چتریان
 گـرم بـر میلـی لیتـر    لـی  می 2نتایج این مطالعه نشـان داد غلظـت   

طـور   عصاره متانولی کماي بیابانی قادر است  رشد انگـل را بـه  
 50بـه میـزان    گرم بر میلـی لیتـر  لی می 36/0کامل  و در غلظت 

انکوباســیون در محــیط سـاعت   72بعــد از (LD50)   درصـد 
شـایان ذکـر اسـت کـه در      .)26آزمایشگاهی، متوقف نمایـد ( 

گرفته روي تریکوموناس واژینالیس، از روش  مطالعات صورت
هـاي انکوباسـیون متفـاوتی اسـتفاده شـده اسـت و بـه         و از زمان

پیروي از آن نتایج مطالعات نیز متفـاوت و بـه صـورت درصـد     
،   Growth inhibitory percentممانعــت از رشــد یــا

IC50 ، IC90 ،LD50  وMIC   ــن منتشــر شــده اســت. ای
موضوع مقایسـه میـزان تـوان ضـدتریکومونیایی گیاهـان مـورد       
مطالعه را تا حدودي دشوار کرده است. در مطالعه حاضر سعی 

کــه جهــت تعیــین  CDCشــد از روش اســتاندارد و پیشــنهادي 
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میزان حساسیت دارویـی تریکومونـاس واژینـالیس ارائـه شـده،      
 MICاستفاده شود و برهمین اساس در ایـن مطالعـه تاکیـد بـر     

تـر و   ساعت انکوباسیون بود تا نتایج حاصل استاندارد 48بعد از 
ــیت داروي    ــین حساسـ ــون تعیـ ــایج آزمـ ــا نتـ ــه بـ قابـــل مقایسـ

شده عدم  امهاي مطالعات انج مترونیدازول باشد. از دیگر چالش
باشد  هاي استاندارد و مقاوم به مترونیدازول می استفاده از ایزوله

که در مطالعه حاضـر سـعی گردیـد بـه جـاي اسـتفاده از یـک        
از پـنج ایزولـه انگـل اسـتفاده      ه تریکومونـاس واژینـالیس،  ایزول

گردد که این امر محدودیت مطالعات قبلی را تا حـدي جبـران   
  نماید.  می

    
   گیري نتیجه

اي  نتایج این مطالعـه نشـان داد کـه بارهنـگ سـرنیزه     
بـوده و ایـن    اي  تریکومونیـایی قابـل مالحظـه    داراي فعالیت ضد

گیاه توان الزم بـراي تحقیقـات بیشـتر در ایـن زمینـه و بررسـی       
چنین استخراج و خالص سازي جزء  فعالیت ضدمیکروبی و هم

هـا را   یا اجزاء موثر آن و انجـام مطالعـات تکمیلـی بـر روي آن    
 دارد. 

      
 تشکرو قدردانی  

نامه مقطع کارشناسی ارشد  از پایان برگرفتهاین مقاله 
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