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The effect of acetone extract of Moringa peregrina on Trichomonas 
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ABSTRACT 

Background and Aim: Vulvovaginal candidiasis and trichomoniasis account for at 

least 50 percent of all cases of vaginal infections. The main drugs used to treat these 

infections have numerous side effects and drug resistance to them is on the rise. The 

aim of this study was to investigate the anti-trichomonas and anti candidal effects of 

acetone extracts of Moringa peregrina in vitro. 

Material and Methods: We used acetone extracts of Moringa peregrina at 

concentrations of 375, 750, …, 3000 and 4000 µg/ml for the treatment of 

trichomoniasis; and concentrations of 0/003,…, 1 and 2mg/ml for the treatment of 

candidiasis. We evaluated the effect of the extracts after 24 and 48 hours.  

The final number of viable parasites were determined by trypan blue staining and 

neobar lamella; and IC50 (50% Inhibitory Concentration) value was calculated. We 

also calculated MIC (Minimum Inhibitory Concentration) of the extract for candida. 

The cytotoxic effect of the extract on  the mice macrophage cells was investigated. 

Result: Comparison between treatment and control groups revealed a significant 

decrease in the viability of parasites in the treatment group at all concentrations after 

both 24 and 48 hours (P <0.05). After 24 hours the IC50 and SI values were 

calculated as 682 and 4.1 for parasite respectively and MIC value was 2 mg/ml for 

Candida albicans. 

Conclusion: Considering favorable effects of acetone extract of Moringa peregrina 

on inhibiting the growth of Trichomonas vaginalis and Candida albicans 

identification and isolation of active ingredients of the plant, may lead to use of this 

extract for the treatment of both infections in the future studies. 

Keywords: Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Acetone extract of Moringa 

peregrina, Cytotoxicity, IC50, MIC. 
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و سلولهای کاندیداآلبیکنس  ،عصاره استونی گزروغن بر تریکوموناس واژینالیس  تاثیر

 در شرایط برون تنی یماکروفاژ

 4نیکومنش فاطمه ،3، شهال رودبار محمدی2جاویدصدرایی ،1یمینا ابراهیم
  . انیرا ن،اتهر رس،مد تربیت هنشگادا ،پزشکی معلو هنشکد، داگروه انگل شناسی  دانشجوی کارشناسی ارشد .1

  121 -82881881 .:تلفن ثابت، (مولف مسوول) انیرا ان،تهر رس،مد تربیت هنشگادا ،پزشکی معلو هنشکد، داگروه انگل شناسی  ،دانشیار .2

Sadraeij@modares.ac.ir 

 . انیرا ان،تهر رس،مد تربیت هنشگادا ،پزشکی معلو هنشکدداگروه قارچ شناسی ،   ،دانشیار .1

 . انیرا ان،تهر رس،مد تربیت هنشگادا ،پزشکی معلو هنشکددادانشجوی دکترای گروه قارچ شناسی ،   .8

 
 چکیده

. شودموارد عفونتهای واژینیت را شامل مـی  کلدرصد از 01لووواژینیت کاندیدایی و تریکومونیازیس حداقل و :هدفزمینه و 

. ا دارای عوارض جانبی متعدد بوده ومقاومت دارویی نسبت به آنها در حال افزایش استداروهای اصلی جهت درمان این عفونته

 .، بررسی اثرات ضد تریکومونایی و ضدکاندیدایی عصاره استونی گزروغن  در شرایط برون تنی بوده استهدف از این مطالعه

 2 و1،...، 111/1میلی لیتر و تیمار قارچ در غلظتهای گرم بر  میکرو  8111،... ، 701، 170های   تیمار انگل در غلظت :روش بررسی

تعداد نهایی انگل با استفاده از رنگ آمیزی حیاتی . ساعت بررسی شد 88و  28های  میلی گرم بر میلی لیتر انجام و تاثیر آن در زمان

در مورد قارچ، مقدار محاسبه شد و  IC50 (50% Inhibiting Concentration)تریپان بلو و الم نئوبار مشخص و مقدار 

MIC (Minimum Inhibitory Concentration) یررسی سمیت سلولی عصاره روی سلولهای ماکروفاژی . محاسبه گردید

 .موش سوری انجام گرفت

) در مقایسه با گروه کنترل معنی دار ساعت  88و  28و در هر دو زمان ها  کاهش درصد حیات انگلها در تمامی غلظت :افته های

10/1 >P  )ساعت مقدار  28بعد از . بوده استIC50 و SI مقدار  ومیکروگرم بر میلی لیتر  1/8و   282به ترتیب برابرMIC  برابر

 .گردید میلی گرم بر میلی لیترمحاسبه2

این با توجه به اثرات عصاره استونی گزروغن بر بازدارندگی رشد تریکوموناس واژینالیس و کاندیدا آلبیکنس ،  :نتیجه گیری

با شناسایی و جداسازی ماده موثره این گیاه و انجام تحقیقات بیشتر، بتوان از آن  برای درمان  هر دوعفونت استفاده  احتمال است که

 . نمود

 IC50 ،MICآلبیکنس، عصاره استونی گزروغن، سمیت سلولی،  تریکوموناس واژینالیس، کاندیدا :ژه هاکلید وا

 18/11/22:پذیرش 1/2/22:اصالحیه نهایی 22/1/22:وصول مقاله
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 مقدمه

 همتحد تیاالدرا نناز بیماریهای شایعترین از ینیتهاواژ

 عامل سهدرصد آنها،  21 علت که،(1) میشوند بمحسو

 ستریکومونا و یسزینوواژ لباکتریا ،لبیکانسآ ادیدکان

 شناسایی زخطرسا ملاعو مهمترین .(2) میباشندینالیس واژ

 یهادارو  ،یابتد ،حاملگی ،یسزکاندیدیا وزبر ایبر  هشد

می لطیف اسیعو ینتیبیوتیکهاآ و یمنیا ةکنند بسرکو

 ،کیراخو رداریضدبا یقرصها آن بر وهعال .(1)باشد 

 ن،یمازا و رداریبا ،میزشیآ ییهاربیما هسابق یا دجوو

 نیز نبد در عمومی ییهاربیما بعضی و حیرو یهارفشا

 8 )شده اند   دهشمر چیرقا ییهاربیما به بتالا هکنند مستعد

گونه های کاندیدا از موارد مهم عفونتهای مهاجم بوده  ،(1و

استاندارد در حال و مقاومت آنها به داروهای ضد قارچ 

 (.0) اشدافزایش می ب

تریکومونیازیس شایع ترین بیماری مقاربتی غیرویروسی در  

جهان است که معموال در کشورهای در حال توسعه شایع تر 

این انگل همچنین مثانه، مجاری خروجی ادرار و  .(2)است

رابه عنوان عفونت مجرای ادراری تحت  1پارااورترال غدد 

بتال به عفونت درصد از زنان م 01حدود  .تاثیر قرارمی دهد

موارد عالمت  .هستندواژینالیس بدون عالمت  ستریکومونا

به طور کلی با خارش، مقاربت  یسزایتریکومون دار 

عالوه . (2) مرتبط استدردناک، واژینیت  وترشحات واژن  

بر این، زنان باردار مبتال به تریکومونیازیس ممکن است 

زایمان دچارعوارض جانبی متعدد دیگری شوند که شامل 

زودرس، وزن کم نوزاد هنگام تولد، پارگی زودرس غشاء، 

 افزایش .میباشد نازایی لوله ایی، بیماری التهابی لگن آتیپیک

افزایش  ویروس پاپیلومای انسانی و انتقال ایدز و ریسک

از عوارض جدی دیگر این خطر ابتال به سرطان گردن رحم 

   (.7-2)د نمی باشبیماری 

                                                      
1 paraurethral 

 واژینالیس معموال بدون عالمت ستریکومونامردان مبتال به 

سوزش ادرار و )عفونت عالمتدار با اورتریت اند و 

یس در مردان زایتریکومون. (2)استمرتبط ( ترشحات

  (.11)می شودمعموال بدون درمان برطرف 

مترونیدازول و تینیدازول داروهای اصلی جهت درمان 

دارای  باشند اما مصرف این داروها تریکومونیازیس می

زا بوده و اثرات سو بر جنین  جهش  اثرات بالقوه سرطانزا و

داشته و نیز مقاومت دارویی نسبت به این داروها در حال 

نیز در درمان بیماریهای قارچی (.11) افزایش است

شیوع گونه های مقاوم به عوامل از قبیل محدودیت هایی 

مطالعه  بنابراین .وجود داردضد قارچی و اثرات جانبی آنها 

بیمار  جانبی کمتری بر  عوارضبر روی داروهای جدید، که 

را از بین برده و  عامل بیماری زاداشته باشد و در عین حال 

بدین منظور  .باشد را مهار کند دارای اهمیت ویژه می  یا آن

  .باشد مطالعه بر روی گیاهان دارویی حایز اهمیت می

گونه  11دارای  جنس مورینگا از  خانواده مورینگاسه و

ونه از آن مورد بررسی قرار گرفته گ 8فقط اما میباشد است 

شماخته شده؛ گونه ای  011111تا  201111از .است

درصدی است که به عنوان یک منبع 11مورینگا یکی از 

در توسعه  بسیار خوبیتشکیل دهنده بیو اکتیو، پتانسیل 

 .(12-18)صنعت داروسازی دارد

رختی است که  درمناطق گرمسیری و د2 مورینگا پرگرینا

نیمه گرمسیری جهان و در ایران در استان سیستان و 

بلوچستان رشد میکند و نام محلی و بومی آن، گزروغن یا 

ترکیبات فالونوییدی و . (10-17)گازرخ میباشد

گلوکوزینوالت و محصوالت حاصل از تجزیه آن از قبیل 

گونه مورینگا  ی مشخصه ی ایزوتیوسیانات از متابولیت ها

تعدادی از گونه های مورینگا دارای (.18-21)هستند 

محرک ضربان قلب و :  های زیادی میباشند از جمله پتانسیل

                                                      
2 Moringa peregrina 
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ورنده کلسترول خون، ن، ضد زخم معده، پایین آگردش خو

ضد  یها تیفعالی، کبدی کنندهمحافظت ، آنتی اکسیدان

درمان همچنین به صورت بومی، در . و ضد قارچ یباکتر

مطالعات نشان (.21و  22)شود بیماریهای مختلف استفاده می

داده است که گزروغن در درمان بیماریهایی مثل سردرد، 

درد احشا، درد کمر و ماهیچه ها و سوختگی ها و نیز در 

 28)درمان ماالریا، فشار خون و درد زایمان به کار می رود 

ن در مدل های عالوه بر این فعالیت های ضد قند خو. (21و 

ها و روغن آنها دانه. (20)حیوانی، نشان داده شده  است 

دارای خواص دارویی از جمله، آنتی میکروبیال، آنتی تومور 

 یضدالرو یتهایفعالو  باشد آور می و ضد التهاب و ادرار

را  دهند یکه تب دانگ و تب زرد را انتقال م ییپشه ها هیعل

نتی گزروغن به عنوان در طب س. (21و28و22و27)داراست 

می شده و ضد التهاب استفاده  ضد اسپاسم، ضد درد

ایگزین برای به دنبال پیدا کردن یک داروی ج. (22)است

لعه مطا در این  درمان تریکومونیازیس و کاندیدیازیس،

در محیط  استونی گیاه گزروغن علیه این عفونتهاعصاره اثر

 .کشت بررسی شد

 

 روش بررسی 

 :تهیه عصاره 

ها به  ابتدا سرشاخه ،آزمایشگاهی -در یک مطالعه تجربی

غن از شهرستان بشاگرد های گیاه گزرو همراه برگ و دانه

به تایید مرکز تحقیقات  1021جمع آوری وباکد هرباریومی 

در  سپس گیاه رسید؛ان با کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگ

به روش  استونیعصاره و پودر گردیدخشک و  سایه

، 1011، 701، 170)مختلفهای و سپس رقت تهیه خیساندن

 .تهیه گردیداز عصاره  (8111و  1111

 :تهیه مترونیدازول

گرم در میلی  میلی 0 )تجارتی  مایع تزریقی مترونیدازول از

میکروگرم در  11  رقت ،  PBS (PH=6.5)به وسیله  ( لیتر

 .لیتر تهیه شد میلی

 :تهیه انگل

با عالیم  زنان رسوب ادرار از س نمونه تریکوموناس واژینالی

           کشت محیط واژینیت گرفته شده و در

(Trypticase Yeast Extract) TYM 17ی ادر دم 

ودر فاز لگاریتمی جمع آوری درجه سانتی گراد کشت داده 

انگل  0 × 118 توسط شمارش با الم نئوبار تعداد شدند سپس

 .ت آمددر میلی لیتر در محیط نهایی آزمایش بدس

 :و مترونیدازول مجاورت انگل با عصاره

میکرولیتراز  211مقدار  خانه 88ابتدا به هر چاهک از پلیت 

، 1011، 701، 170های  عصاره استونی گزروغن در غلظت

 211ار مقدو سپس  گرم بر میلی لیتر میکرو  8111و  1111

تریکوموناس تروفوزوئیت میکرولیتر محیط کشت حاوی 

در هر میلی لیتر از  01111عداد نهایی انگل ت) واژینالیس

جهت اطمینان از انجام صحیح  .اضافه شد (محیط کشت

در نظر گرفته شده و چاهک ،  1رقت  برای هر آزمایش

و  28بعد از  .بار تکرار انجام گرفت 1هرآزمایش بصورت 

ساعت تعداد انگل زنده در هر چاهک  با استفاده از  88

 .شمارش گردید( ان بلوتریپ)رنگ آمیزی حیاتی 

  حاوی)کنترل منفی  بهسه چاهک  ،در هر آزمایش

به عنوان کنترل  و سه چاهک( محیط کشتو تروفوزوئیت 

اختصاص ( حاوی تروفوزوئیت و داروی مترونیدازول)مثبت 

فرمول زیر محاسبه و درصد حیات انگلها با استفاده از  .یافت

  .(1)جدول گردید

       100 (GRextract/GRcontrol) =درصد حیات

                   GR= Growth Rate 
  

با استفاده از  نیز عصاره بر سلول ماکروفاژیمیزان سمیت 

ر با استفاده از فرمول زیو . انجام گرفت MTTآزمون 

درصد حیات سلولها درغلظتهای مختلف دارو بدست آمد 

 (.2)جدول

    100×[AC-AB]/[AT-AB] =درصد حیات  
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AB ب نوری چاهک بالنک، جذAC  جذب نوری

جذب نوری سلول تیمار شده با دارو  ATچاهک کنترل و 

 .است

 استاندارد آلبیکنس کاندیدا از سوسپانسیون تهیه

ATCC10231  
 حاوی آگار سابورودکستروز محیط ویر قارچی سویه

 در ساعت 28 مدت به و شده داده کشت کلرامفیکل

 این از کدام هر از سپس گرفتند قرار درجه 12انکوباتور

 استریل فیزیولوژی سرم به کلنی یک قارچی های سویه

 نئوبار الم توسط سلولی شمارش با و کرده اضافه

 .شد تهیه cell/ml 111 قارچی سوسپانسیون

 از استفاده با (MIC1) رشد کننده مهار غلظت حداقل تعیین

  :میکرودایلوشن روش از

اهک های میکروپلیت ابتدا به هریک از چ MICبرای تعیین 

 yeast nitrogenمیکرولیتر از محیط 111خانه ای  22

base  (YNB)   اضافه نموده، سپس رقتهای سریالی از

استونی گزروغن در چاهکها، افزوده بدین ترتیب  عصاره

میکرولیتر از عصاره به چاهک اول از سمت چپ  111که ،

ر ادامه د. به راست اضافه و به خوبی با محیط مخلوط گردید

میکرولیتر برداشته از چاهک اول به چاهک دوم اضافه  111

 ،1، 2 ،8به همین ترتیب سریال دایلوشن شامل رقتهایی. شده 

0/1 ،20/1 ،120/1 ،122/1 ،111/1 ،110/1 ،117/1 ،111/1 

در نظر گرفته شده است در هر  میلی گرم بر میلی لیتر 

کرولیتر می 111چاهک تهیه و در نهایت از چاهک دهم 

در این روش چاهک اول حاوی . برداشته و دور ریخته شد

. بیشترین غلظت و چاهک دهم حاوی کمترین غلظت است

میکرولیتر از سوسپانسیون مخمری  11 به تمام چاهک ها

. میکرولیترمیباشد 111حجم نهایی برابر . استاندارد اضافه شد

                                                      

1
 Minimum Inhibitory Concentration 

 

 میکرولیتر محیط و فاقد عصاره به 111حاوی  11چاهک 

حاوی محیط کشت  12عنوان کنترل منفی و چاهک 

کمترین غلظت مهار )یتراکونازول ا mg/ml 10/1 وغلظت

سپس  .و سوسپانسیون به عنوان کنترل مثبت است( رشد

ساعت  88و  28درجه به مدت  12میکروپلیت در دمای 

 .(این مرحله به صورت تریپلیکت انجام شد)  انکوبه گردید

میکرولیتر برداشته  11ام چاهک ها پس از  این مدت از تم

شد و روی محیط سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفیکل 

درجه جهت تعیین میزان  12ساعت در  28کشت و به مدت 

سپس کلنی ها تک شمارش  .عدم رشد مخمر انکوبه شد

 شده و جهت محاسبه درصد رشد از قرمول زیر استفاده شد

(28): 
Colony count= 1- N1/N2 × 100 

N1: کلنی مجاور شده با عصاره 

N2: کلنی کنترل مجاور نشده با عصاره 

و با استفاده  21ورژن   spssآنالیزها با استفاده از نرم افزار  

مقدار  .انجام گرفت( ANOVA)از آزمون آنالیز واریانس 

IC50   و CC50افزار  با استفاده از نرمGraphpad 

prism 5 محاسبه گردید. 

 

 افته های

عت در باالترین غلظت سا 28های زنده بعد از  رصد انگلد

و بعد از %  10/12میلی لیتر بر میکروگرم  8111عصاره یعنی 

و  جدول) رسید (کمتر از پنج درصد)%  77/2ساعت به  88

ساعت در غلظت  88داروی مترونیدازول بعد از . (1 نمودار

% 111لیتر باعث کشندگی  میکروگرم بر میلی11

 . اس واژینالیس گردیدتریکومون

 88و  28بعد از  برای عصاره استونی گزروغن  IC50مقدار 

 میکروگرم بر میلی لیتر 711و  282 به ترتیب برابر با ساعت

محاسبه درصد حیات سلول ماکروفاژ بعد از تیمار با .باشد می

 :CC50عصاره استونی گزروغن و تعیین مقدار 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjY-8jO9cfTAhUKcRQKHRZLCKsQFghFMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.boundless.com%2Fmicrobiology%2Ftextbooks%2Fboundless-microbiology-textbook%2Fantimicrobial-drugs-13%2Fmeasuring-drug-susceptibility-157%2Fminimal-inhibitory-concentration-mic-790-10813%2F&usg=AFQjCNEj-1ItopconUXoO-M9NSNBIboW6w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjY-8jO9cfTAhUKcRQKHRZLCKsQFghFMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.boundless.com%2Fmicrobiology%2Ftextbooks%2Fboundless-microbiology-textbook%2Fantimicrobial-drugs-13%2Fmeasuring-drug-susceptibility-157%2Fminimal-inhibitory-concentration-mic-790-10813%2F&usg=AFQjCNEj-1ItopconUXoO-M9NSNBIboW6w
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روفاژ موش سوری با های ماک ساعت تیمار سلول 28بعد از 

در بیشترین غلظت عصاره رصد حیات سلولها عصاره، د

درصد و در کمترین  18/81، (میکروگرم بر میلی لیتر 8111)

درصد  27/81میکروگرم بر میلی لیتر،  170غلظت یعنی 

 µg/mlبا  برابر CC50مقدار (. 2جدول )محاسبه گردید

 . بوده است  2722

 :SIمحاسبه مقدار 

به ایندکس درمانی آن بستگی هر ترکیب دارویی  موثر بودن

ه معنی که دارو باید میکروارگانیسم را از بین برد ه ایندارد، ب

فاقد سمیت باشد و یا  را مهار کند و از طرف دیگر و یا آن 

بدین منظور شاخص . میزبان داشته باشد سلولهایاثر کمی بر 

 (:22) شود ایندکس بصورت زیر محاسبه می

SI= CC50 Cell / IC50Tichomonas 

vaginalis 
می باشد   µg/ml 1/8برای این عصاره برابر با  SIمقدار 

 (.1جدول)

 

 عصاره استونی گزروغن پس از مواجه با غلظتهای مختلف درصد حیات تریکوموناس واژینالیس. 1جدول

  (ml/gµ)غلظت

 ساعت28

 

 

 ساعت 88

170 81/08 11/12 

701 21/81 11/11 

1011 88/10 88/11 

1111 20/12 11/11 

8111 10/12 77/2 

 111 111 کنترل

 

 

 .استونی گزروغن های مختلف عصاره  و غلظت( ساعت 88و 28)ها  درصد حیات انگل تریکوموناس واژینالیس در زمانخطی نمودار  .1 نمودار
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 بعد از تیمار با عصاره استونی گزروغن ماکروفاژدرصد حیات سلول . 2جدول 

 ساعت 28 (ml/gµ) غلظت

 

170 
27/81 

 

701 
22/71 

 

1011 

28/02 

 

1111 

21/82 

 

8111 

18/81 

 

 کنترل

111 

 

 عصاره استونی گزروغن برانگل SIمقدار شاخص . 1جدول 

SI CC50(µg/ml) 
 ساعت 28

IC50(µg/ml) 
 ساعت28

 ترکیب

عصاره استونی  282 2722 1/8

 گزروغن

 
 :کاندیدا آلبیکنس چنتایج تاثیر عصاره بر قار

ساعت  88و 28بعد از بررسی محیط های کشت در 

در غلظت ساعت  28در زمان انکوباسیون، عصاره استونی 

mg/ml 2 ،  شان کنترل ، عدم رشد را نگروه در  مقایسه با

 هیچ تفاوت معنی داری ،اما در غلظتهای پایین تر عصاره داد

شاهده نسبت به گروه کنترل، م میزان رشد قارچ در

 . (8جدول ) (1 شکل)نشد

 

 
 .تاثیر عصاره استونی گزروغن بر کاندیداآلبیکنس . 1شکل 

 .بازدارندگی رشد صد در صد بر قارچ داشته استساعت،  28، در زمان mg/ml2 در غلظت 



 67جاوید صدرایی   

 7931دیبهشت فروردین و ار/ دوره بیست و سوم/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

 

 

 عصاره استونی گزروغن پس از مواجه با غلظتهای مختلف درصد رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس. 8جدول 

 
عصاره غلظت 

(ml/gm) 

 

 ساعت28

 

 

 ساعت 88

2 1 1 

1 81 20 

0/1 2/81 0/22 

20/1 0/82 28 

120/1 8/88 22 

122/1 0/21 111 

111/1 0/22 111 

110/1 20 111 

117/1 7/22 111 

111/1 28 111 

فاقد )کنترل منفی 

 (عصاره

111 111 

کنترل مثبت حاوی 

 ایتراکونازول 

1 1 

 

 

      
های مختلف عصاره استونی  و غلظت( ساعت 88و 28)ها  نمودار درصد رشد کلنی های کاندیداآلبیکنس در زمان .2نمودار 

 .گزروغن 
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 بحث

و  نسبت به داروهای رایج مورد استفادهمقاومت دارویی 

 به دنبال آن،و  داروهــا بنابراین افـزایش دوز مصــرفی

 ت که شده اس باعثافــزایش عوارض جانبی  داروهـا، 

پایـه ی طبیعـی ماننـد  دنبال یافتن داروهایی بابه محققین 

عوارض جانبی بسیار کمتر شند که دارای گیاهـان دارویی با

بدست  های  عصاره در ترکیبات حاصل از تفاوت .هستند

های مورد تفاوت در قطبیت حاللعلت ب آمده از یک گیاه

هـایی کـه ترکیبات فنلی اغلب در حالل میباشد و استفاده 

(. 11)هستند استخراج میشـوندی دارای قطبیـت بیـشتر

همچنین طی مطالعات مختلف انجام گرفته مشخص شده که 

  ترکیبــات فنلــینسبت به سایر عصاره ها،  عصاره استونیدر 

 (.12-18)شده است  بیشتری استخراج

به دلیل وجود ترکیبات فنلی موجود در گیاه گزروغن، در 

به عنوان حالل استفاده گردید % 81مطالعه حاضر از استون 

عصاره بر نوع که بر اساس دانش ما برای اولین بار تاثیر این 

نتایج حاصل از  .تریکوموناس و کاندیدا بررسی شده است

زمان با افزایش غلظت و مدت نشان دادکه ، این مطالعه 

به ( GI)مهار کنندگی رشددرصد انگل،  بامجاورت عصاره 

بعد از  بدین صورت که؛ می یابد افزایش طور قابل توجهی

میکروگرم  8111باالترین غلظت عصاره یعنی درساعت  28

یعنی ) % 21/27 ،ساعت 88و بعد از %  20/81، بر میلی لیتر

آنالیز . مهار شده است ،رشد انگل  (درصد111نزدیک 

ها در مورد تاثیر عصاره بر انگل، نشان دهنده این است  داده

و در هر ها  که کاهش درصد حیات انگلها در تمامی غلظت

معنی دار  ،در مقایسه با گروه کنترلساعت  88و  28دو زمان 

 (10/1 >P  )بوده است. 

 mg/ml 2میزان مهار رشد قارچ در این مطالعه در غلظت 

ساعت در مقایسه با گروه  88و  28پس از مدت زمانهای 

در مقایسه با سایر  درصد برآورد شده که 111رل مثبت، کنت

 است بوده معنی دارغلظتها در زمانهای مذکور، تفاوت 

(10/1 >P  .) 

، ترکیبات عصاره 2118طبق بررسی انجام شده در سال 

موالر علیه  دهم میلی یک IC50مورینگا پرگرینا با 

ثر بازدارندگی مناسبی داشته است تریپانوزوما رودزینس ا

(10). 

ثیر عصاره آبی دانه های در مطالعه دونلی و همکاران تا

 بر قارچگرم در لیتر  21و  10، 11، 0مورینگا در غلظتهای 

که با افزایش غلظت  بررسی شد و به این نتیجه رسیدند

 کاهش قابل توجهی در بروز قارچ مشاهده می شود ،عصاره

، Mucorمتنوع بررسی شده، گونه های  از میان قارچهای

و   Aspergillus nigerبیشترین حساسیت ، 

Rhizopus stolonifer   کمترین حساسیت و

Aspergillus flavus نسبت به  حساسیت متوسطی

در یک مطالعه تاثیر دانه های روغنی  (.12)عصاره داشتند 

گزروغن بررسی شد که ازمیان میکروارگانیسم های مورد 

 MIC)کمترین مقاومت Candida glabrataعه،مطال

3.25 mg/mL) وCandida albicans  بیشترین

را نسبت به عصاره  (MIC 5.70 mg/mL) مقاومت

 دادندکه گزارش( 1221) همکاران و ساترلند (.17)داشتند

 (.18) کند مهار را باکتریوفاژها تکثیر تواند مورینگا می دانه

Calzada  اثر گیاهان دارویی  2117و همکاران در سال

های تریکوموناس واژینالیس در  مکزیکی را بر تروفوزوئیت

گیاه بررسی  22از میان . شرایط آزمایشگاهی بررسی کردند

شده در این مطالعه عصاره گیاهان پاپایا و نارگیل بترتیب با 

لیتر بیشترین اثر و  میکروگرم بر میلی 8/0و  IC50 2/2مقدار 

مکزیکی و گیاه خشخاش نیز با مقدار عصاره گیاه شمعدانی 

IC50 2/11  لیتر دارای اثر  میکروگرم بر میلی 21/ 2و

 .(12) اند بر تریکوموناس واژینالیس بوده متوسطی 

بررسی  مورد نعناع فلفلی و مریم گلی در یک مطالعه دیگر

غلظت .نعناع فلفلی حاوی مانتول و تانن است . قرار گرفت
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میلی گرم بر میلی لیتر از گیاه  11و  8، 0، 8، 0/2، 2های 

گرم بر میلی لیتر میلی 11و  8، 0، 8 مریم گلی و غلظت های

از گیاه نعناع فلفلی، مانع رشد انگل شد، اثر این عصاره ها 

روی تریکوموناس واژینالیس مشابه اثر مترونیدازول بوده 

 .)81(است

نشان دادند که عصاره  2111کاظمیان و همکاران در سال 

میلی گرم در محیط کشت  21تا  21الیپتوس در غلظتهای اک

اثر قوی روی تریکوموناس واژینالیس داشت و اثر این گیاه 

 (.81)مشابه مترونیدازول بوده است

Puc  20فعالیت ضدتریکومونایی  2118و همکاران در سال 

نوع رادوفیت و  12نوع فائوفیت،  0نوع جلبک دریایی شامل 

یشگاهی مورد مطالعه قرار شرایط آزما نوع کلروفیت را در 8

تا  1/1گزارش شده در این مطالعه بین  IC50مقدار . دادند

میکروگرم بر میلی لیتر گزارش شده است که نشان  11

های مورد  دهنده فعالیت ضد تریکومونایی قوی عصاره گونه

 IC50. آزمایش قرار گرفته ، در این بررسی بوده است

میکروگرم بر میلی لیتر 18/1یدازول محاسبه شده برای مترون

بدست آمده برای مترونیدازول در این  SI بوده است؛

محاسبه شده  SI که بهترین مقدار ، در حالی 1711بررسی 

با  Agardhiella sp   ها مربوط به های جلبک در گونه

ده که نشاندهن بوده استمیکروگرم بر میلی لیتر  1221مقدار 

ازول نسبت به این جلبک ها بوده کارآمدتر بودن مترونید

 .(82) است

در مطالعه ای که توسط بهاروند و همکاران در مورد تاثیر 

بر عصاره های انبه ، زغال اخته ، مترونیدازول و تینیدازول 

انجام گرفت نتایج نشان داد انگل تریکوموناس واژینالیس 

لیتر بیشترین میکروگرم بر میلی 1111در غلظت که 

ساعت داشت و مقدار  28رشد را در زمان  بازدارندگی

IC50  12/1و  182/1، 78/21، 1/118به ترتیب برابر با 

 (.81)میکروگرم بر میلی لیتر بوده است 

 

 نتیجه گیری

بازدارندگی رشد با توجه به اثر عصاره استونی گزروغن بر 

می امید آن ،  تریکوموناس واژینالیس و کاندیدا آلبیکنس

انجام  وایی و جداسازی ماده موثره این گیاه با شناسکه  توان

 عفونتهر دو برای درمان به طور همزمان ،   تحقیقات بیشتر،

استفاده  (تریکومونیازیس و کاندیدیازیس)انگلی و قارچی 

  .نمود

 

 رتقدیر و تشک

بدینوسیله از  معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی 

بی  حمایتو   دانشگاه تربیت مدرس به دلیل پشتیبانی

 .را داریمتشکر کمال دریغشان در مورد  این مطالعه 
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