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  چکیده 

یاخته عامل بیماري ژیاردیازیس، یکی از شایعترین عوامل  ژیاردیا المبلیا، تک  :زمینه و هدف

از گیاهان دارویی  ترکیدرمنه . ایجاد اسهال در سرتاسر دنیا و بخصوص در ایران می باشد

هدف از انجام این . در طب سنتی بعنوان ضد انگل از آن استفاده می شده است بوده که

بر کیست ژیاردیا المبلیا در  ترکیه تحقیق بررسی اثر کشندگی عصاره آبی و الکلی درمن

 .می باشد In-vitroشرایط 

میلی گرم در   20و  10، 5، 5/2، 25/1، 1 غلظت هاي میکرولیتر از 500 :بررسیروش 

میکرولیتر از کیست هاي تخلیص  500با  ترکیمیلی لیتر عصاره هاي آبی و الکلی بذر درمنه 

درصد . درجه سانتیگراد قرارداده شد 37و 24، 4 شده ژیاردیا المبلیا مخلوط شده و در دماهاي

ساعت پس از مواجهه بوسیله رنگ آمیزي با رنگ  5و 4، 3، 2، 1کشندگی عصاره ها 

داده ها با استفاده از . درصد و شمارش میکروسکوپی کیست ها اندازه گیري شد 1/0ائوزین

ورد تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی اسپیرمن م آنالیز واریانس یکطرفه، تی تست مستقل و

  .قرار گرفتند

درجه، در غلظت  37در دماي  ترکیبیشترین درصد کشندگی عصاره الکلی درمنه  :ها یافته

mg/ml20  در حالیکه بیشترین درصد کشندگی  .درصد بود 100و در ساعت چهارم بمیزان

شندگی بین درصد ک. درصد بود 1/66در همین دما و غلظت و زمان  ترکیعصاره آبی درمنه 

عصاره هاي آبی والکلی هر دو گیاه در همه غلظت ها، زمان ها و دماها تفاوت معنی داري 

اثر کشندگی عصاره هاي آب و الکلی بطور معنی داري با افزایش . )p>005/0( مشاهده شد

 . )p>0001/0( غلظت، زمان و دما افزایش یافت

داراي اثر  In-vitroر شرایط د ترکیعصاره هاي الکلی و آبی بذر درمنه  :گیري نتیجه

تاثیر کشندگی عصاره الکلی این گیاهان بیشتر از . کشندگی بر کیست ژیاردیا المبلیا می باشند

  .عصاره آبی آنها است

 اثر کشندگی ؛کیست ؛ژیاردیا المبلیا ؛ترکیدرمنه  :واژه هاکلید
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ژِیاردیا اینتسـتینالیس  ( 1یاخته اي تاژکدار بنام ژیاردیا المبلیا

این بیماري جهانی بـوده و  . ایجاد می شود) یا ژیاردیا دئودناله

. در کشورهاي دنیا از شیوع نسبتا باالیی برخوردار مـی باشـد  

میلیـون   280راي انتشار جهـانی بـوده  و بـا    ژیاردیا المبلیا دا

مورد در سال شایعترین انگـل روده اي انسـان در کشـورهاي    

در کشورهاي توسـعه یافتـه ایـن    ).  1(توسعه یافته می باشد 

تک یاخته معموال با طغیان هـاي اسـهال همـراه مـی باشـد،      

بطوریکه در آمریکا عامل بیشترین طغیانهاي اسهال با منشـاء  

  ). 2(ژیاردیا المبلیا است  ،آب آلوده

میلیـون   200در آسیا، افریقا و آمریکاي التین در حـدود  

نفر داراي ژیاردیازیس عالمتدار می باشند و سالیانه در حدود 

 ).3(هزار مورد جدید از این مناطق گـزارش مـی گـردد     500

این تک یاخته در ایران جزء شایعترین تک یاخته هاي انگلـی  

مهم ایجاد کننده اسهال بخصوص در کودکان  بوده و از عوامل

  چرخه زنـدگی ژیاردیـا المبلیـا داراي   ). 4(دبستانی می باشد 

کیست هـا شـکل آلـوده    . شکل تروفوزوئیت و کیست است 2

کننده انگل بـوده و بـراي انسـان بسـیار عفـونی مـی باشـند        

افراد داوطلب با مصرف حـداقل   ،بطوریکه در مطالعات تجربی

بعلـت مقاومـت کیسـت هـا      ).5(شـده انـد    کیست آلوده 10

و  بودهنسبت به کلرینه کردن آب، انتشار از طریق آب آسانتر 

  بیماري عمدتا از طریق مصـرف آب آلـوده بـه انسـان منتقـل      

ماه زنـده   3این کیست ها می توانند در محیط تا .  می گردد

انتقــال فـرد بــه فـرد از طریــق تمـاس مســتقیم    ). 6(بماننـد  

ی بخصوص در اجتماعـات متـراکم ماننـد مهـد     دهان-مدفوعی

، انتقال از طریق غـذاي  )7(کودك ها و در اعضاي خانواده ها 

، و در کشورهاي توسـعه یافتـه در همجـنس بـازان     )8(آلوده 

همچنین ژیاردیا . راه هاي دیگر انتقال بیماري می باشند ،)9(

المبلیا بعنوان عامل اسـهال طـوالنی مـدت در مسـافران نیـز      

  ). 10(ته می شود شناخ

عالئـم  . تظاهرات بـالینی ژیاردیـازیس متنـوع مـی باشـد     

ــوالً  ــازیس معم ــالینی ژیاردی ــوردن   1-3 ب ــس از خ ــه پ   هفت

  کیست ها شـروع شـده و مهمتـرین عالمـت بیمـاري اسـهال       

                                                             
1- Giardia lambelia 

ــه در   ــی باشــد ک ــدار مشــاهده   90م ــاران عالمت   درصــد بیم

اسهال ممکن است حاد و خودمحـدود شـونده و یـا    . می شود

  درد شـکم، نفـخ، سـوء هاضـمه،     .  زمن و ناتوان کننده باشدم

درد اپی گاستر، تهوع، استفراغ، مدفوع چـرب از سـایر عالئـم    

در عفونت هاي مـزمن سـوء جـذب مـواد     . بیماري می باشند

، B12و  Aمغذي از قبیـل چربـی، الکتـوز، آهـن، ویتـامین      

کــاهش وزن و کــاهش میــزان رشــد بخصــوص در کودکــان  

  ). 12,11(ست گزارش شده ا

ــات     ــل ترکیبـ ــا از قبیـ ــیعی از داروهـ ــف وسـ -5 طیـ

ــین،  ــدازول، کیناکرین،فورازولیدون،پارمومایســـ نیتروایمیـــ

ترکیبات بنزیمیدازول و نیتازوکسـانید بـراي درمـان بیمـاري     

بکار می رونـد کـه در بـین ایـن داروهـا مترونیـدازول داروي       

اثـرات   این داروها داراي. انتخابی درمان ژیاردیازیس می باشد

جانبی ناخوشایندي از ایجاد قبیل نـاراحتی گوارشـی، تهـوع،    

ــند   ــی باش ــان م ــامطبوع در ده ــم ن ــوپنی و طع ــردرد، لک . س

همچنین این داروها می توانند منجر به اثرات نوروتوکسـیک،  

بیقراري، تشنج و سـرگیجه شـده و در رونـد درمـان اخـتالل      

و تاثیر سوء بعالوه اثر جهش زایی، سرطان زایی . ایجاد نمایند

برخی از آنها بر جنـین در حیوانـات آزمایشـگاهی بـه اثبـات      

از سوي دیگر ژیاردیا المبلیا در برابـر  ).  15,13(رسیده است 

این داروها مقاوم بوده و موارد مقاومت دارویی بیمـاران رو بـه   

بعلت اثرات جـانبی زیـاد و خطرنـاك    ). 17,16(افزایش است 

ن افزایش مقاومت انگل نسـبت  داروهاي ضد ژیاردیا و همچنی

بـه درمـان هـاي دارویـی رایـج، جسـتجو بـراي پیـدا کــردن         

داروهاي جدید، موثر و بی خطـر بـراي درمـان ایـن بیمـاري      

  . ضروري است

تنوع بسیار زیاد و وفور ترکیبات داراي خواص درمـانی در  

گیاهان باعث شـده از آنهـا  بتـوان بعنـوان یـک منبـع مهـم        

ات جدید دارویـی و سـنتز داروهـاي    بمنظور جستجوي ترکیب

  ). 18(موثر استفاده نمود 

   (.Chenopodium botrys L)ترکـی از گیاه درمنـه  

. نام بـرده شـده اسـت    ضدانگل عنوان به ایران سنتی طب در

 کـه  اسـت کاسـنی   از  خـانواده  علفـی  گیـاهی  ،ترکیدرمنه 
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 عنـوان  به قدیم طب در و داشته در ایران وسیعی پراکندگی

 ). 19(گرفته است  می قرار استفاده مورد انگل ضد  داروي

ثیر أهدف از انجـام ایـن تحقیـق بررسـی آزمایشـگاهی تـ      

در کشتن  و از بین بردن کیسـت هـاي ژیاردیـا     ترکیدرمنه 

 .المبلیا می باشد

  بررسی روش

ـ جمع آوري نمونه و تخلیص کیست هاي ژیاردیا المبل   :ای

یا با مراجعه روزانه به نمونه هاي مدفوع آلوده به کیست ژیارد

و آزمایشــگاه ) ع(آزمایشــگاه مرکــزي بیمارســتان امــام رضــا 

تشخیص طبی شفا واقـع در شهرسـتان بیرجنـد جمـع آوري     

وجود کیسـت هـاي فـراوان ژیاردیـا بـا تهیـه گسـترش        . شد

مســـتقیم و آزمـــایش میکروســـکوپی نمونـــه هـــا توســـط  

 بمنظـور بدسـت آوردن  . میکروسکوپیست مجرب تایید گردید

حداکثر کیست زنده عمل جداسازي وتخلیص کیسـت هـا در   

نمونه مـدفوع بـا   . همان روز جمع آوري نمونه ها انجام گرفت

آب مقطر کامال مخلوط شده و از گاز چهار الیه عبور داده شد 

محلول صـاف شـده در لولـه    . تا ذرات درشت جداسازي شوند

 سـانتریفوژ  g×800دقیقـه در   5آزمایش ریخته شد و بمـدت  

سوپرناتانت تخلیه شده ورسوب مجـددا بـا آب مقطـر    . گردید

سـانتریفوژ   g×800دقیقـه در   5شستشو داده شـد و بمـدت   

میلی لیتر آب مقطر مخلوط شده  20رسوب حاصله با . گردید

میلـی لیتـر تقسـیم     5و بطور مساوي در چهار لولـه بمیـزان   

  محتویــات هریــک از لولــه هــا بــا پیپــت پاســتور در . گردیــد

میلی لیتري ته مخروطی، بـه آرامـی    15ه هاي سانتریفوژ  لول

موالر سرد اضافه گردیـد،   85/0میلی لیتر سوکروز  3بر روي 

  لولـه هـا بمـدت    . بطوریکه دو فاز کامال مشخص تشکیل شـد 

الیـه   4سانتریفوژ شدند که در نهایـت   g× 600دقیقه در  10

حـاوي  (الیه بین آب و سوکروز . مشخص در آنها ایجاد گردید

با دقت و حوصله با کمک پیپـت  ) تعداد زیادي کیست ژیاردیا

در اغلـب روش هـاي تخلـیص، در    . پاستور جمع آوري گردید

این مرحله بواسطه ورود باکتري ها، آلودگی باکتریال اجتناب 

براي رفع ایـن مشـکل در تحقیـق حاضـر از     . ناپذیر می باشد

بــدین  ).20(اســتفاده گردیــد و همکــاران  Alvaradoروش 

برابر حجم خود  20صورت که الیه جمع آوري شده به نسبت 

سیسـتم  اسـتفاده از  با آب مقطـر مخلـوط شـده و سـپس بـا      

فیلتر ممبـران اسـتات سـلولز پـور     توسط فیلتریشن،  -وکیوم

. صـاف گردیـد  ) Sartorius , Germany(میکرون  5سایز 

باکتري ها بدلیل انـدازه کوچـک از منافـذ صـافی رد شـده و      

میلـی لیتـر آب    5ت هاي باقیمانده در سـطح فیلتـر بـا    کیس

مقطر شستشو داده شده و درون یـک پتـري دیـش اسـتریل     

مایع حاوي کیست به لولـه هـاي اسـتریل    . جمع آوري شدند

تعداد کیست ها به روش هموسایتومتري بوسـیله  . منتقل شد

الم نئوبار شمارش شـده و تعـداد آنهـا در واحـد میلـی لیتـر       

  .دمحاسبه گردی

میانگین تعداد کیسـت هـاي شـمارش    = میلی لیتر 1تعداد کیست در 

  . 104× فاکتور رقت × مربع مخصوص شمارش گلبول سفید  4شده در 

 4مایع حاوي کیست تا زمـان انجـام آزمـایش در دمـاي     

  . درجه سانتیگراد نگهداري شد

از  ترکـی بـذر گیـاه درمنـه     :تهیه و شناسـایی گیاهـان  

تان بیرجنـد جمـع آوري گردیـد و    روستاهاي اطـراف شهرسـ  

بـراي شناســایی بــه هربـاریوم دانشــکده کشــاورزي دانشــگاه   

توسـط اسـاتید    ترکـی درمنـه  . فردوسی مشهد ارسال گردیـد 

و  .Chenopodium botrys Lبا نـام علمـی    زراعت گروه

  . مورد تایید قرار گرفت

بمنظور استخراج عصـاره آبـی    :روش تهیه عصاره آبی درمنه

گرم از بذر ایـن گیـاه در سـایه کـامال خشـک       500 ترکیدرمنه 

شده و به کمک آسـیاب برقـی کـامال مخلـوط و بصـورت پـودر       

 24لیتر آب مقطر بـه آن اضـافه شـده و بمـدت      5سپس . درآمد

روي شیکر قرار داده شد تـا کـامال مخلـوط     ساعت در دماي اتاق

مخلوط حاصله از کاغذ صافی واتمن شماره یک عبـور داده  . گردد

- عصاره گیري در شرایط خالء بـا اسـتفاده از دسـتگاه فریـز    . دش

عصـاره کـامال خشـک تـوزین شـده و تـا زمـان        . درایر انجام شد

  . درجه سانتیگراد نگهداري گردید - 70استفاده در دماي 

بمنظـور تهیـه عصـاره    : روش تهیه عصاره الکلی درمنـه 

 1000گرم پـودر خشـک بـذر گیـاه را بـا        650الکلی درمنه 

  ی لیتــــر متــــانول الکــــل اتیلیــــک خــــالص      میلــــ 
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)Merck, Germany ( ساعت در  72مخلوط شده و بمدت

. دماي اتاق روي شیکر قرار داده شد تـا کـامال مخلـوط شـود    

مخلوط حاصل از کاغذ صـافی عبـور داده شـد  سـپس بـراي      

تبخیر الکل مایع حاصله درون چنـد بشـر تقسـیم شـده و در     

ار داده شـد تـا الکـل تبخیـر     درجه سانتیگراد قر 50انکوباتور 

سپس مخلوط غلیظ حاصـل درون چنـد پلیـت تقسـیم     . شود

شد و در دماي اتاق قرار داده شد تا در معـرض هـوا در طـی    

عصاره جامد حاصل  توزین شـده  . چند روز کامال خشک شود

  .درجه سانتیگراد نگهداري شد -20و در دماي 

هاي  روش اندازه گیري اثر کشندگی عصاره ها بر کیست

براي اندازه گیري اثر کشندگی عصـاره هـا از    :ژیاردیا المبلیا

% 1/0روش رنگ آمیزي حیاتی کیسـت هـا بـا رنـگ ائـوزین      

در ایـن روش حجـم مسـاوي از مخلـوط     ). 21( استفاده شـد 

عصاره وکیست ژیاردیا با رنگ ائوزین مخلوط شـده و پـس از   

 دقیقه رنگ آمیزي، در بررسی میکروسکوپی کیست هـاي  10

مرده قرمز رنگ شده،  در حالیکه کیست هاي زنـده رنـگ را   

  . جذب نکرده و کامال بیرنگ بنظر می رسند

: روش آزمایش تاثیر عصاره ها بر کیست ژیاردیا المبلیا

میلـی گـرم در میلـی      20و  10، 5، 5/2، 25/1، 1 رقت هاي

لیتر از عصاره هاي آبی و الکلی درمنـه بـه کمـک آب مقطـر     

سري میکروتیوب آماده شـده و در هـر    3سپس . تهیه گردید

 25000حـاوي  (میکرولیتـر سوسپانسـیون کیسـت     500یک 

میکرولیتر از غلظت هـاي   500با ) عدد کیست ژیاردیا المبلیا

سري اول میکروتیوب ها در . مختلف عصاره ها مخلوط گردید

 24، سـري دوم در  )درون یخچـال (درجه سانتیگراد  4دماي 

 37و سري سوم در دماي ) دماي آزمایشگاه(درجه سانتیگراد 

بعنوان شاهد .  قرار داده شد) درون انکوباتور(درجه سانتیگراد 

میکرولیتر سوسپانسیون  500در هر دما از میکروتیوب حاوي 

  . میکرولیتر آب مقطر استریل استفاده شد 500کیست و 

ساعت، پس از چنـد    5و 4، 3، 2، 1سپس در زمان هاي 

میکرولیتر از محتویـات   100کردن با میکروپیپت، بار آسپیره 

میکرولیتر رنگ ائـوزین   100میکروتیوب ها برداشته شده و با 

. میلی لیتري مخلـوط گردیـد   5/0در میکروتیوب هاي % 1/0

میکرولیتـر از مخلـوط حاصـله روي     20پس از رنگ آمیـزي،  

ــا   یــک الم تمیــز قــرار داده شــد و پــس از گذاشــتن المــل ب

برابر بصورت تصـادفی   400نوري در بزرگنمایی میکروسکوپ 

عدد کیست شمارش شده وتعـداد کیسـت هـاي مـرده      200

تعیـین  ) رنـگ نگرفتـه  (و کیسـت هـاي زنـده    ) رنگ گرفتـه (

بـار   3براي دقت بیشتر نمونه گیري از هر میکروتیوب . گردید

بـا اسـتفاده   . تکرار شده و میانگین شمارش ها محاسبه گردید

  :صد کشندگی عصاره ها محاسبه گردیداز فرمول زیر در

 میـانگین   - آزمون گروه در زنده هاي کیست تعداد میانگین

 تعـداد  میـانگین  تقسیم بـر  شاهد گروه در زنده هاي کیست تعداد

برابـر درصـد    100ضـرب در   شـاهد  گـروه  در زنـده  هـاي  کیست

 کشندگی عصاره ها
بمنظور مقایسـه میـانگین    :روش تجزیه و تحلیل داده ها

ــه     ــانس یکطرفـ ــالیز واریـ ــف از آنـ ــاي مختلـ ــروه هـ در گـ

(ANOVA)   و جهـت بررسـی رابطـه     و تی تسـت مسـتقل

ــد    . متغیرهــا از ضــریب همبســتگی اســپیرمن اســتفاده گردی

مـورد تجزیـه و    SPSS 14داده ها با اسـتفاده از نـرم افـزار    

ــزار     ــرم اف ــا از ن ــراي رســم نموداره ــه و ب ــرار گرفت ــل ق تحلی

GraphPad Prism 5 ــوارد . فاده شــداســت در تمــامی م

05/0≤p  ي در نظر گرفته شدسطح معنی داربعنوان.  

  یافته ها

در هر دما درصد کشندگی بین عصاره هاي آبی و الکلـی  

در غلظت ها و زمان هاي مختلـف داراي تفـاوت معنـی داري    

ثیر بســیار أتــ) آب مقطــر(محلــول شــاهد . )p>005/0( بــود

  ی گـروه هـا بـین    اندکی بر کیسـت هـا داشـت کـه در تمـام     

بیشترین درصد کشندگی عصاره هـاي  . درصد متغیر بود 1-0

و  mg/ml20درجه در غلظت  4الکلی و آبی درمنه در دماي 

درصـد   4/22درصـد و   6/12شامل  به ترتیبدر ساعت پنجم 

  ). 1جدول(بود 

  

 درجه سانتیگراد 4ه در دماي درصد کشندگی کیست هاي ژیادیا المبلیا توسط عصاره هاي الکلی و آبی درمن :1جدول 
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 ( mg/ml)غلظت +   عصاره
  )ساعت(زمان 

1  2  3  4  5  

  الکلی

25/1  5/0  5/0  7/0  3/1  2/3  

5/2  1  2  2  7/3  8/4  

5  5/1  2  2/3  2/4  3/5  

10  3  2/5  5/6  6/6  10  

20  5/8  1/8  10  10  6/12  

  آبی

25/1  5/0  5/0  1/2  1/3  4/4  

5/2  6/0  5/1  2/5  7/5  1/7  

5  3/1  2  8/7  9/9  8/10  

10  6/2  1/4  5/13  7/15  6/16  

20  1/7  2/10  6/15  9/19  4/22  

* 05/0≤p بین عصاره هاي آبی و الکلی در غلظت ها و زمان هاي مختلف، تفاوت معنی دار وجود دارد.  

  .بین غلظت هاي مختلف در عصاره هاي آبی و الکلی در زمان هاي مختلف تفاوت معنی دار وجود دارد  +

درصد کشندگی در همه غلظت و در همه زمان ها بین 

. )p>005/0(عصاره الکلی و آبی داراي تفاوت معنی داري بود

میانگین تعداد کیست هاي زنده در این دما و در عصاره هاي 

الکلی و آبی درمنه در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی 

   ).فال - 2 نمودارالف و  -1نمودار( )p>0001/0( داري داشت

  
  تغییرات درصد کیست هاي زنده ژیاردیا در اثر غلظت هاي متفاوت عصاري آبی درمنه : الف-1 نمودار

  درجه سانتیگراد 4در ساعات مختلف در درماي 

  

  
  تغییرات درصد کیست هاي زنده ژیاردیا در اثر غلظت هاي متفاوت عصاري الکلی درمنه : الف-2 نمودار

  درجه سانتیگراد 4در ساعات مختلف در درماي 
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  بیشــترین درصــد کشــندگی عصــاره هــاي الکلــی و      

  درجـــــه، در غلظـــــت 24آبـــــی درمنـــــه در دمـــــاي 

mg/ml20  1/44و  2/57و در ســــاعت پــــنجم بترتیــــب 

  ). 2جدول( درصد بود

 درجه سانتیگراد 24درصد کشندگی کیست هاي ژیادیا المبلیا توسط عصاره هاي الکلی و آبی درمنه در دماي  :2جدول 

 ( mg/ml)غلظت +   عصاره* 
  )ساعت(زمان 

1   2  3  4  5  

  الکلی

25/1  8/6  6/8  1/9  3/13  4/23  

5/2  4/10  13  2/14  20  2/30  

5  5/13  8/17  1/22  4/29  5/39  

10  7/18  2/22  25  32  8/48  

20  25  5/32  6/38  47  2/57  

  آبی

25/1  3/4  8/6  8/9  9/10  4/17  

5/2  7  5/9  5/12  2/18  9/21  

5  8/9  8/13  5/18  2/25  6/28  

10  3/15  1/13  4/20  1/28  6/36  

20  3/18  7/24  8/27  37  1/44  

P≤0.05 * بین عصاره هاي آبی و الکلی در غلظت ها و زمان هاي مختلف، تفاوت معنی دار وجود دارد.  

  .د داردبین غلظت هاي مختلف در عصاره هاي آبی و الکلی در زمان هاي مختلف تفاوت معنی دار وجو  +

درصد کشندگی در این گروه بین عصاره الکلی و آبی در همه 

 غلظت ها و تمامی زمان ها داراي تفاوت معنی داري بود

)005/0<p( . میانگین تعداد کیست هاي زنده در این دما و

در عصاره هاي الکلی و آبی درمنه در مقایسه با گروه کنترل 

 ب و -1دارنمو(. )p>0001/0(تفاوت معنی داري داشت 

    ).ب -2 نمودار

  

  درجه سانتیگراد 24تغییرات درصد کیست هاي زنده ژیاردیا در اثر غلظت هاي متفاوت عصاره الکلی درمنه و در ساعات مختلف در دماي : ب- 1 نمودار

  

  درجه سانتیگراد 24اعات مختلف در دماي تغییرات درصد کیست هاي زنده ژیاردیا در اثر غلظت هاي متفاوت عصاره الکلی درمنه و در س: ب- 2 نمودار



 1392، بهار1دوره اول، شماره    فصلنامه علمی، پژوهشی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

25  

ــی و   ــاي الکلـ ــاره هـ ــندگی عصـ ــد کشـ ــترین درصـ   بیشـ

ــاي     ــه در دمــ ــی درمنــ ــت  37آبــ ــه، در غلظــ   درجــ

mg/ml20  1/66و  100و در ســــاعت پــــنجم بترتیــــب 

  ). 3جدول( درصد بود

 درجه سانتیگراد 37ي درصد کشندگی کیست هاي ژیادیا المبلیا توسط عصاره هاي الکلی و آبی درمنه در دما :3جدول 

 ( mg/ml)غلظت +   عصاره* 
  )ساعت(زمان 

1  2  3  4  5  

  الکلی

25/1  4/9  1/16  2/27  8/36  1/36  

5/2  2/16  5/26  6/31  42  52  

5  22  7/32  9/35  5/46  8/70  

10  8/32  4/40  9/47  6/62  7/83  

20  44  3/48  2/60  2/83  100  

  آبی

25/1  6/9  8/13  2/22  8/23  4/36  

5/2  8/14  5/19  8/23  4/25  9/44  

5  4/27  7/27  6/28  8/32  8/50  

10  6/29  8/30  5/32  4/34  6/57  

20  5/41  3/42  1/57  9/63  1/66  

                        P≤0.05 * بین عصاره هاي آبی و الکلی در غلظت ها و زمان هاي مختلف، تفاوت معنی دار وجود دارد.  

  .ره هاي آبی و الکلی در زمان هاي مختلف تفاوت معنی دار وجود داردبین غلظت هاي مختلف در عصا  +

درصد کشندگی در این گروه بین عصاره الکلی و آبی در 

 همه غلظت ها و تمامی زمان ها داراي تفاوت معنی داري بود

)005/0<p.(  میانگین تعداد کیست هاي زنده در این دما و

یسه با گروه کنترل در عصاره هاي الکلی و آبی درمنه در مقا

ج و  -1نمودار(. )p>0001/0(تفاوت معنی داري داشت 

    ).ج -2 نمودار

  

  تغییرات درصد کیست هاي زنده ژیاردیا در اثر : ج-1 نمودار

  غلظت هاي متفاوت عصاره الکلی درمنه و در ساعات مختلف

  درجه سانتیگراد 37در دماي  

  
  ژیاردیا در اثر  تغییرات درصد کیست هاي زنده: ج-2 نمودار

  غلظت هاي متفاوت عصاره الکلی درمنه و در ساعات مختلف

  درجه سانتیگراد 37در دماي  

بر اساس نتایج حاصل از آنالیز ضریب همبستگی اسپیرمن 

، در  این گیاه مشخص گردید که در هر دو عصاره آبی و الکلی

درصد کشندگی کیست هـا   ،تمامی زمان ها با افزایش غلظت

همچنـین در عصـاره آبـی و    . )p>0001/0(افزایش می یابـد  

گیاه در نمامی غلظت ها و دماها بـا افـزایش زمـان     اینالکلی 

در . )p>0001/0(درصد کشندگی کیست ها افزایش می یابد 

مورد دما نیز مشخص گردید که در هر دو عصاره آبی و الکلی 

درصد  ،و زمان ها با افزایش دما این گیاه و در نمامی غلظت ها

  .)p>0001/0(کشندگی کیست ها افزایش می یابد 
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  بحث 

در این تحقیق مشخص گردید که عصاره الکلی نسبت بـه  

داراي تاثیر بیشتري بر کیست ژیاردیا  درمنه ترکیعصاره آبی 

درجـه   37المبلیا بوده و بیشترین تاثیر کشندگی را در دماي 

  یج حاصـل از ایـن تحقیـق بوضـوح نشـان      نتا. سانتیگراد دارد

در محیط  درمنه ترکیمی دهد که هر دو عصاره الکلی و آبی 

. آزمایشگاه بر کیست هاي ژیاردیـا المبلیـا مـوٍثر مـی باشـند     

بر اشکال مختلـف  درمنه ترکی تابحال تحقیقی در مورد تاثیر 

در مطالعـه سـرکاري و   . انگل ژیاردیـا صـورت نگرفتـه اسـت    

ــاثیر  ــاران ت ــاي   همک ــت ه ــرم در   2و 1، 5/0غلظ ــی گ   میل

بـر تروفوزوئیـت تریکومونـاس     درمنـه  میلی لیتر عصاره آبـی 

، کـه در  درجه سانتیگراد بررسی شده 37ماي واژینالیس در د

میلی گـرم در سـاعت اول و    2نتیجه درصد کشندگی غلظت 

 درصد ذکر شده اسـت  95ساعت  24درصد و پس از  90دوم 

)01/0<p( )22 .(ــ ــاي  در مطالع ــر در دم ــه  37ه حاض درج

میلـی گرمـی عصـاره     5/2سانتیگراد، درصد کشندگی غلظت 

بیشـترین  (در سـاعات اول، دوم و پـنجم   درمنه ترکـی  الکلی 

درصـد و درصـد کشـندگی     52و 5/26، 2/16بترتیـب  ) زمان

بــه پـنجم  در سـاعات اول، دوم و  درمنـه ترکــی  عصـاره آبـی   

  . درصد بود 9/44و  5/19، 8/14 ترتیب

بدلیل  د بیشتر کشندگی در مطالعه سرکاري احتماالًدرص

حساس تر بودن فرم تروفوزوئیت تریکوموناس نسبت به فـرم  

فـرم  . کیست ژیاردیا در برابر ترکیبات موثره گیـاه مـی باشـد   

تروفوزوئیت تک یاخته ها معموال خارج از بدن انسان بسرعت 

را از بین می رود، در حالیکه دیواره کیست، پوشـش مقـاومی   

براي انگل ایجاد می کند تا بتواند در شرایط نامسـاعد محـیط   

ــد   ــده بمان ــا زن ــدت ه ــدن انســان م ــرون از ب ــه . بی در مطالع

درصد کشندگی عصـاره کلروفـورمی    ،صفارهرندي و همکاران

میلی گرم در میلی لیتر در دمـاي   8و  4سیر در غلظت هاي 

 68و  42درجــه ســانتیگراد و در ســاعت پــنجم بترتیــب  37

در حالیکــه در مطالعــه حاضــر در همــین ) 23(رصــد بــوده د

میلی گرم در  10و  5شرایط درصد کشندگی در غلظت هاي 

و  6/57و  8/50 به ترتیـب عصاره آبی درمنه ترکی میلی لیتر 

  . می باشد 7/83و  8/70عصاره الکلی بترتیب در 

در مطالعه شـهابی و همکـاران درصـد کشـندگی عصـاره      

یان بر کیست ژیاردیـا المبلیـا در غلظـت    هیدروالکلی گیاه زن

  درجــه پــس از  37میلـی گــرم در میلــی لیتــر در دمــاي   25

و در بررسـی حاضـر درهمـین شـرایط اثـر       75ساعت برابر  3

میلی گرم در میلی لیتر عصاره الکلـی و   20کشندگی غلظت 

نتــایج . مــی باشــد 9/52و  1/87بترتیــب برابــر   درمنــه آبــی

اسـت کـه  عصـاره آبـی زنیـان اثـر        تحقیق مذکور نشان داده

کـه اثـر    چندانی روي کیسـت هـاي ژیاردیـا نـدارد، بطـوري     

میلی گرم در میلی لیتر آن نیز پـس از   700کشندگی غلظت 

  ). 24(بوده است  10ساعت تنها  3

در تحقیق مشابه دیگري نیزمشخص شده که عصاره آبـی  

ــا دارد   ــر کشــندگی کمــی برکیســت ژیاردی ــاه آویشــن اث گی

و دلیل احتمالی این اثر )  درصد 7گین درصد کشندگی میان(

کم، حل نشدن مواد مـوثره گیـاه در آب و تبخیـر آن در اثـر     

سـجادي و همکـاران در   ). 25(حرارت دادن ذکر شـده اسـت   

مطالعه اي اثر کشندگی آبلیمـو، آبغـوره و سـرکه را بـر روي     

درجـه سـانتیگراد    24و  4کیست ژیاردیا المبلیا در دو دماي 

ررسی کرده اند که بر اسـاس  نتـایج حاصـله، بیشـترین اثـر      ب

درجه در سـاعت سـوم بمیـزان هـاي      24کشندگی در دماي 

درصد بترتیب متعلق به سرکه، آبلیمـو و   2/16و 3/28، 6/40

  ).26(آبغوره بوده است

در تحقیق حاضر مشخص گردیـد اثـر کشـندگی عصـاره     

  اتـب بیشـتر   نسبت به عصـاره آبـی بمر   درمنه )اتانولی(الکلی 

کشندگی بیشتر عصاره اتانولی نشانگر اینسـت کـه   . می باشد

محلولیـت بیشـتري در    درمنـه ترکـی  ترکیبات ضد ژیاردیاي 

  . اتانول دارند

همچنین مشخص گردید، اثر کشـندگی ایـن عصـاره هـا     

رابطه مستقیمی با افزایش غلظت، دما و گذشت زمان داشـته  

بیشترین ترین . )p>0001/0(و بیشترین رابطه را با دما دارد 

دمـاي   در درمنـه تاثیر هر دو عصاره و بخصوص عصاره الکلی 

درجه سانتیگراد مشاهده گردید که از نظـر بـالینی چـون     37



 1392، بهار1دوره اول، شماره    دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه فصلنامه علمی

27  

دارو بایستی در بدن انسان که از همین دمـا برخـوردار اسـت    

مطالعاتی که درآنهـا تـاثیر   . اثر نمایید، حائز اهمیت می باشد

زمان بر درصد کشندگی عصاره هاي  متغیرهاي غلظت، دما و

گیاهی بررسی شده است، ارتباط مستقیمی میان این عوامـل  

وابسـتگی اثـر   ). 22-24(و اثر کشندگی مشخص شده اسـت  

کشندگی به زمان ممکن است بدلیل مجاورت بیشتر انگل بـا  

عصاره و نفوذ بیشتر ترکیبات کشـنده و افـزایش میـزان آنهـا     

فـوذ تـدریجی ترکیبـات فعـال و     درون تک یاخته یـا بعلـت ن  

تبدیل آنها بشکل توکسیک بواسطه فعالیت آنزیم ها در داخل 

  ).  27( سیتوپالسم انگل باشد

در مورد اثرات دارویـی درمنـه کـوهی تحقیقـات انـدکی      

در طـب سـنتی صربسـتان از ایـن گیـاه      . صورت گرفته است

بعنوان مدر، آنتی اسپاسـمودیک، کارمینـاتیو، ضـد اسـهال و     

در طـب   ).28(ی اوقات بعنوان ادویه نام برده شـده اسـت  گاه

سنتی پاکستان براي درمان سرماخوردگی و همچنین بعنـوان  

در این کشور گیاهـان  ). 29(ضد کرم مورد استفاده بوده است

. جوان بعنوان سبزي براي درمان یبوست اسـتفاده مـی شـود   

گل ها و برگ ها خشک شده و پس از آسـیاب شـدن بـا آرد    

مخلوط شده و براي درمان اختالالت گـوارش اسـتفاده   گندم 

در فرانسه و اروپـاي جنـوبی اسـتفاده از ایـن     ). 30(می شوند

  ). 31(گیاه در درمان سرماخوردگی و آسم مرسوم بوده است 

در  Chenopodium botrysخاصیت آنتی اکسـیدانی  

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی شصت گیاه از ایـران مشـخص   

در تحقیقات صورت گرفته تاثیر ضد میکروبی . )32(شده است 

و ضد قارچی ایـن گیـاه بـر بـاکتري هـاي اسـتافیلوکوکوس       

 دوموناسپسـو اورئوس، باسیلوس سابتیلیس، اشریشـیا کلـی،   

ائروژینوزا، کلبسیال پنومونیه، سـالمونال انتریتیـدیس، شـیگال    

فلکسنري و قارچ هاي آسپرژیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکـنس  

ده و به این نتیجه رسیده اند که اثر ضـد میکروبـی   بررسی کر

ی از قبیـل آمیکاسـین،   یاین گیـاه مشـابه آنتـی بیوتیـک هـا     

سفوتاکسیم و خاصیت ضد قارچی آن قابل مقایسه با داروهاي 

  ).33,31,28(آمفوتریسین و نیستاتین می باشد 

همچنین اثر ضد باکتري قابل توجه ایـن گیـاه در مقابـل    

). 34( استشده  مشخصباسیلوس سرئوس  سالمونال آرئوس و

اثر ضد قارچی ایـن گیـاه در برابـر درماتوفیـت هـایی ماننـد       

تریکوفیتـــون منتـــاگروفیتس، اپیـــدرموفیتون فلوکـــوزوم و 

محققان ایرانی نیز  .میکروسپوروم کنیس نشان داده شده است

 ویبریـو کلـرا،   فعالیت ضد میکروبی درمنه کـوهی را بـر ضـد   

س، شـیگال فلکسـنري، سـالمونال تیفـی و     استافیلوکوك اورئو

تحقیقات مذکور نتایج ). 36,35(اشریشیا کلی گزارش کرده اند 

ماده . استکه این گیاه حاوي مواد باکتري کش  نشان می دهد

 می باشد  Sesquiterpeneموثره این گیاه بر علیه باکتریها 

و همکـاران   Singhدر بررسی صـورت گرفتـه توسـط     ).28(

درمـان   بمنظـور که از عصاره بـذر درمنـه کـوهی    اشاره شده 

  .)37( شده استمی  عفونت هاي کرمی استفاده 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که عصاره هاي 

الکلـی و آبـی درمنـه کـوهی در شـرایط آزمایشـگاهی بـروي        

با توجـه  . کیست ژیاردیا المبلیا داراي اثر کشندگی می باشند

ــ  ــایج ایــن تحقیــق پیش ــه نت نهاد مــی شــود بررســی هــاي  ب

فارماکولوژیک جهت شناسایی ترکیبـات مـوثره ایـن ترکیـب     

گیــاهی و مطالعــات تجربــی بــر روي مــدل حیــوانی و افــراد  

از آنجاکـه  . داوطلب بمنظور ارزیابی هاي بالینی صورت گیـرد 

عامل انتقال بیماري ژیاردیازیس کیست هـا مـی باشـند مـی     

از انتقـال بیمـاري    بمنظـور جلـوگیري  درمنه کـوهی  توان از 

همچنین بدلیل اینکه شروع عفونت در انسان با . استفاده نمود

در  (Excystation)پدیده تبدیل کیسـت بـه تروفوزوئیـت    

ابتداي روده باریک صورت می گیـرد درمنـه کـوهی بصـورت      

بالقوه می توانند از اسـتقرار عفونـت و ایجـاد عالئـم ناشـی از      

  .بیماري جلوگیري کند

    ينتیجه گیر

ــرایط    ــوهی در ش ــه ک ــی درمن ــی و آب ــاي الکل عصــاره ه

  آزمایشگاهی داراي اثر کشندگی بـر کیسـت ژیاردیـا المبلیـا     

اثر کشندگی عصاره الکلی نسب به عصاره آبی این . می باشند

با افزایش غلظت، دما و زمـان مواجهـه   . گیاه  بیشتر می باشد

  . کیست ها با عصاره ها درصد کشندگی افزایش می یابد
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  تشکر و قدردانی

از کلیه کسانی که در انجام این تحقیق با پژوهشگران همکاري 

داشته اند از جمله نمونه هاي مورد پژوهش کمال تشکر و قدردانی 

.به عمل می آید  
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Abstract: 

Background: Giardia lamblia, giardiasis causative protozoa, is one 

of the most common etiologic agents of diarrhea throughout the 

world especially in Iran. Chenopodium botrys L.  Is one of the 

medicinal plants that used as anti-parasite agent in the traditional 

medicine. The aim of this study is in-vitro evaluation of the 

giardicidal effects of Chenopodium botrys aqueous and alcoholic 

extracts on Giardia lamblia cysts.  

Materials and Methods: 500 µl of each 1.25, 2.5,5,10 and 20 

mg/ml concentrations of Chenopodium botrys L. aqueous and 

alcoholic extracts added to 500 µl of purified Giardia cysts. The 

mixtures prepared in 3 series and were kept at different temperatures 

of 4, 24 and 37 degree Centigrade. The giardicidal effect of extracts 

measured 1,2,3,4 and 5 hours after exposure by 0.1% eosin dye 

staining and microscopic enumeration method. Data were analyzed 

by one way variance, Spearman correlation coefficient and 

Independent T-tests. 

Results: The highest giardicidal effect of alcoholic and aqueous 

extracts of Chenopodium botrys L. at 37°C, in 20 mg/ml and 5 hour 

after experiment were 100% and 66.1% respectively. There was a 

significant difference between giardicidal effect of ethanol and 

water extracts of this plant in all concentrations, times and 

temperatures. (P<0.005). Giardicidal effect of both extracts of 

Chenopodium botrys L. significantly increased by rising the 

concentration, time and temperature (P<0.0001).  

Conclusion: Both alcoholic and aqueous extracts of Chenopodium 

botrys L. have in-vitro giardicidal effect on Giardia lamblia cysts. 

The ethanol extracts of this plant have more giardicidal effect.  

Key Words: Chenopodium botrys L., Giardia lamblia, Cyst, 

Giardicidal effect. 

  


