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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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چکیده
زمینه و هدف :ولووواژﯾنﯿﺖ کاندﯾداﯾی و ﺗرﯾﮑوﻣونﯿازﯾس حداقل  01درصد ازکل ﻣوارد ﻋفونتﻬای واژﯾنﯿﺖ را شاﻣل ﻣـی شود.
داروهای اصﻠی جﻬﺖ درﻣان اﯾن ﻋفونتﻬا دارای ﻋوارض جانبی ﻣتعدد ﺑوده وﻣقاوﻣﺖ داروﯾی نسبﺖ ﺑه آنﻬا در حال افﺰاﯾش اسﺖ.
هدف از اﯾن ﻣطالعه  ،ﺑررسی اثرات ضد ﺗرﯾﮑوﻣوناﯾی و ضدکاندﯾداﯾی ﻋصاره استونی گﺰروغن در شراﯾط ﺑرون ﺗنی ﺑوده اسﺖ.
روش بررسی :ﺗﯿمار انگل در غﻠظﺖهای  8111، ... ،701 ،170ﻣﯿﮑروگرم ﺑر ﻣﯿﻠی لﯿتر و ﺗﯿمار قارچ در غﻠظتﻬای 1،...، 1/111و 2
ﻣﯿﻠی گرم ﺑر ﻣﯿﻠی لﯿتر انجام و ﺗاثﯿر آن در زﻣانهای  28و  88ساﻋﺖ ﺑررسی شد .ﺗعداد نﻬاﯾی انگل ﺑا استفاده از رنگ آﻣﯿﺰی حﯿاﺗی
ﺗرﯾپان ﺑﻠو و الم نئوﺑار ﻣشخص و ﻣقدار ) IC50 (50% Inhibiting Concentrationﻣحاسبه شد و در ﻣورد قارچ ،ﻣقدار
 )Minimum Inhibitory Concentration( MICﻣحاسبه گردﯾد .ﯾررسی سمﯿﺖ سﻠولی ﻋصاره روی سﻠولﻬای ﻣاکروفاژی
ﻣوش سوری انجام گرفﺖ.
یافته ها :کاهش درصد حﯿات انگﻠﻬا در ﺗماﻣی غﻠظﺖها و در هر دو زﻣان  28و  88ساﻋﺖ در ﻣقاﯾسه ﺑا گروه کنترل ﻣعنی دار (
 )P > 1/10ﺑوده اسﺖ .ﺑعد از  28ساﻋﺖ ﻣقدار  IC50و SIﺑه ﺗرﺗﯿب ﺑراﺑر  282و  8/1ﻣﯿﮑروگرم ﺑر ﻣﯿﻠی لﯿتر و ﻣقدار  MICﺑراﺑر
2ﻣﯿﻠی گرم ﺑر ﻣﯿﻠی لﯿترﻣحاسبه گردﯾد.
نتیجه گیری :ﺑا ﺗوجه ﺑه اثرات ﻋصاره استونی گﺰروغن ﺑر ﺑازدارندگی رشد ﺗرﯾﮑوﻣوناس واژﯾنالﯿس و کاندﯾدا آلبﯿﮑنس  ،اﯾن
احتمال اسﺖ که ﺑا شناساﯾی و جداسازی ﻣاده ﻣوثره اﯾن گﯿاه و انجام ﺗحقﯿقات ﺑﯿشتر ،ﺑتوان از آن ﺑرای درﻣان هر دوﻋفونﺖ استفاده
نمود.
کلید واژه ها :ﺗرﯾﮑوﻣوناس واژﯾنالﯿس ،کاندﯾدا آلبﯿﮑنس ،ﻋصاره استونی گﺰروغن ،سمﯿﺖ سﻠولیMIC ،IC50 ،
وصول ﻣقاله 22/1/22:اصالحﯿه نﻬاﯾی 22/2/1:ﭘذﯾرش22/11/18:

جاوید صدرایی 51

مقدمه

ﻣردان ﻣبتال ﺑه ﺗرﯾﮑوﻣوناس واژﯾنالﯿس ﻣعموال ﺑدون ﻋالﻣﺖ

واژﯾنﯿتﻬا از شاﯾعترﯾن ﺑﯿمارﯾﻬای زنان دراﯾاالت ﻣتحده

اند و ﻋفونﺖ ﻋالﻣتدار ﺑا اورﺗرﯾﺖ (سوزش ادرار و

ﻣحسوب ﻣیشوند (،)1که ﻋﻠﺖ  21درصد آنﻬا ،سه ﻋاﻣل

ﺗرشحات) ﻣرﺗبط اسﺖ( .)2ﺗرﯾﮑوﻣونﯿازﯾس در ﻣردان

کاندﯾدا آلبﯿﮑانس ،ﺑاکترﯾال واژﯾنوزﯾس و ﺗرﯾﮑوﻣوناس

ﻣعموال ﺑدون درﻣان ﺑرطرف ﻣی شود(.)11

واژﯾنالﯿس ﻣﯿباشند ( .)2ﻣﻬمترﯾن ﻋواﻣل ﺧطرساز شناساﯾی

ﻣترونﯿدازول و ﺗﯿنﯿدازول داروهای اصﻠی جﻬﺖ درﻣان

شده ﺑرای ﺑروز کاندﯾدﯾازﯾس ،حاﻣﻠگی ،دﯾاﺑﺖ ،داروهای

ﺗرﯾﮑوﻣونﯿازﯾس ﻣیﺑاشند اﻣا ﻣصرف اﯾن داروها دارای

سرکوب کنندة اﯾمنی و آنتیﺑﯿوﺗﯿﮑﻬای وسﯿﻊالطﯿف ﻣی

اثرات ﺑالقوه سرطانﺰا و جﻬشزا ﺑوده و اثرات سو ﺑر جنﯿن

ﺑاشد ( .)1ﻋالوه ﺑر آن قرصﻬای ضدﺑارداری ﺧوراکی،

داشته و نﯿﺰ ﻣقاوﻣﺖ داروﯾی نسبﺖ ﺑه اﯾن داروها در حال

وجود ﯾا ساﺑقه ﺑﯿمارﯾﻬای آﻣﯿﺰشی ،ﺑارداری و زاﯾمان،

افﺰاﯾش اسﺖ (.)11در درﻣان ﺑﯿمارﯾﻬای قارﭼی نﯿﺰ

فشارهای روحی و ﺑعﻀی ﺑﯿمارﯾﻬای ﻋموﻣی در ﺑدن نﯿﺰ

ﻣحدودﯾﺖ هاﯾی از قبﯿل شﯿوع گونه های ﻣقاوم ﺑه ﻋواﻣل

ﻣستعد کننده اﺑتال ﺑه ﺑﯿمارﯾﻬای قارﭼی شمرده شده اند ( 8

ضد قارﭼی و اثرات جانبی آنﻬا وجود دارد .ﺑناﺑراﯾن ﻣطالعه

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

ﺑر روی داروهای جدﯾد ،که ﻋوارض جانبی کمتری ﺑر ﺑﯿمار

و ﻣقاوﻣﺖ آنﻬا ﺑه داروهای ضد قارچ استاندارد در حال

داشته ﺑاشد و در ﻋﯿن حال ﻋاﻣل ﺑﯿماری زا را از ﺑﯿن ﺑرده و

افﺰاﯾش ﻣی ﺑاشد (.)0

ﯾا آن را ﻣﻬار کند دارای اهمﯿﺖ وﯾژه ﻣیﺑاشد .ﺑدﯾن ﻣنظور

ﺗرﯾﮑوﻣونﯿازﯾس شاﯾﻊ ﺗرﯾن ﺑﯿماری ﻣقارﺑتی غﯿروﯾروسی در

ﻣطالعه ﺑر روی گﯿاهان داروﯾی حاﯾﺰ اهمﯿﺖ ﻣیﺑاشد.

جﻬان اسﺖ که ﻣعموال در کشورهای در حال ﺗوسعه شاﯾﻊ ﺗر

جنس ﻣورﯾنگا از ﺧانواده ﻣورﯾنگاسه و دارای  11گونه

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

ﻣﯿباشد اسﺖ اﻣا فقط  8گونه از آن ﻣورد ﺑررسی قرار گرفته

غدد ﭘارااورﺗرال 1راﺑه ﻋنوان ﻋفونﺖ ﻣجرای ادراری ﺗحﺖ

اسﺖ.از  201111ﺗا  011111گونه ای شماﺧته شده؛

ﺗاثﯿر قرارﻣی دهد .حدود  01درصد از زنان ﻣبتال ﺑه ﻋفونﺖ

ﻣورﯾنگا ﯾﮑی از 11درصدی اسﺖ که ﺑه ﻋنوان ﯾک ﻣنبﻊ

ﺗرﯾﮑوﻣوناس واژﯾنالﯿس ﺑدون ﻋالﻣﺖ هستند .ﻣوارد ﻋالﻣﺖ

ﺗشﮑﯿل دهنده ﺑﯿو اکتﯿو ،ﭘتانسﯿل ﺑسﯿار ﺧوﺑی در ﺗوسعه

دار

ﺗرﯾﮑوﻣونﯿازﯾس ﺑه طور کﻠی ﺑا ﺧارش ،ﻣقارﺑﺖ

صنعﺖ داروسازی دارد(.)12-18

دردناک ،واژﯾنﯿﺖ وﺗرشحات واژن ﻣرﺗبط اسﺖ ( .)2ﻋالوه

ﻣورﯾنگا ﭘرگرﯾنا 2درﺧتی اسﺖ که درﻣناطق گرﻣسﯿری و

ﺑر اﯾن ،زنان ﺑاردار ﻣبتال ﺑه ﺗرﯾﮑوﻣونﯿازﯾس ﻣمﮑن اسﺖ

نﯿمه گرﻣسﯿری جﻬان و در اﯾران در استان سﯿستان و

دﭼارﻋوارض جانبی ﻣتعدد دﯾگری شوند که شاﻣل زاﯾمان

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

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

گازرخ

و

نازاﯾی لوله اﯾی ،ﺑﯿماری التﻬاﺑی لگن آﺗﯿپﯿک ﻣﯿباشد .افﺰاﯾش

گﻠوکوزﯾنوالت و ﻣحصوالت حاصل از ﺗجﺰﯾه آن از قبﯿل

رﯾسک انتقال اﯾدز و وﯾروس ﭘاﭘﯿﻠوﻣای انسانی و افﺰاﯾش

اﯾﺰوﺗﯿوسﯿانات از ﻣتاﺑولﯿﺖ های ﻣشخصهی گونه ﻣورﯾنگا

ﺧطر اﺑتال ﺑه سرطان گردن رحم از ﻋوارض جدی دﯾگر اﯾن

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

ﺑﯿماری ﻣی ﺑاشند (.)7-2

ﭘتانسﯿلهای زﯾادی ﻣﯿباشند از جمﻠه  :ﻣحرک ضرﺑان قﻠب و


paraurethral

1

ﻣﯿباشد(.)10-17

ﺗرکﯿبات

فالونوﯾﯿدی

Moringa peregrina

2
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 54تاثیر عصاره استونی گز روغن بر...

گردش ﺧون ،ضد زﺧم ﻣعده ،ﭘاﯾﯿن آورنده کﻠسترول ﺧون،

ﺗﻬﯿه انگل:

کنندهی کبدی ،فعالﯿﺖ های ضد

آنتی اکسﯿدان ،ﻣحافظﺖ

نمونه ﺗرﯾﮑوﻣوناس واژﯾنالﯿس از رسوب ادرار زنان ﺑا ﻋالﯾم

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

واژﯾنﯿﺖ

کشﺖ

ﺑﯿمارﯾﻬای ﻣختﻠف استفاده ﻣیشود ( 22و .)21ﻣطالعات نشان

 (Trypticase Yeast Extract) TYMدر دﻣای 17

داده اسﺖ که گﺰروغن در درﻣان ﺑﯿمارﯾﻬاﯾی ﻣثل سردرد،

درجه سانتی گراد کشﺖ داده ودر فاز لگارﯾتمی جمﻊ آوری

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

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

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

در ﻣﯿﻠی لﯿتر در ﻣحﯿط نﻬاﯾی آزﻣاﯾش ﺑدسﺖ آﻣد.

و  .)21ﻋالوه ﺑر اﯾن فعالﯿﺖ های ضد قند ﺧون در ﻣدل های

ﻣجاورت انگل ﺑا ﻋصاره و ﻣترونﯿدازول:

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

اﺑتدا ﺑه هر ﭼاهک از ﭘﻠﯿﺖ  88ﺧانه ﻣقدار  211ﻣﯿﮑرولﯿتراز

دارای ﺧواص داروﯾی از جمﻠه ،آنتی ﻣﯿﮑروﺑﯿال ،آنتی ﺗوﻣور

ﻋصاره استونی گﺰروغن در غﻠظﺖهای ،1011 ،701 ،170

و ضد التﻬاب و ادرارآور ﻣیﺑاشد و فعالﯿتﻬای ضدالروی

 1111و  8111ﻣﯿﮑروگرم ﺑر ﻣﯿﻠی لﯿتر و سپس ﻣقدار 211

ﻋﻠﯿه ﭘشه هاﯾی که ﺗب دانگ و ﺗب زرد را انتقال ﻣی دهند را

ﻣﯿﮑرولﯿتر ﻣحﯿط کشﺖ حاوی ﺗروفوزوئﯿﺖ ﺗرﯾﮑوﻣوناس

داراسﺖ (27و22و28و .)21در طب سنتی گﺰروغن ﺑه ﻋنوان

واژﯾنالﯿس (ﺗعداد نﻬاﯾی انگل  01111در هر ﻣﯿﻠی لﯿتر از

ضد اسپاسم ،ضد درد و ضد التﻬاب استفاده ﻣی شده

ﻣحﯿط کشﺖ) اضافه شد .جﻬﺖ اطمﯿنان از انجام صحﯿح

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

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

درﻣان ﺗرﯾﮑوﻣونﯿازﯾس و کاندﯾدﯾازﯾس ،در اﯾن ﻣطالعه

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

اثرﻋصاره استونی گﯿاه گﺰروغن ﻋﻠﯿه اﯾن ﻋفونتﻬا در ﻣحﯿط

 88ساﻋﺖ ﺗعداد انگل زنده در هر ﭼاهک ﺑا استفاده از

کشﺖ ﺑررسی شد.

رنگ آﻣﯿﺰی حﯿاﺗی (ﺗرﯾپان ﺑﻠو) شمارش گردﯾد.

شده

گرفته

و

در

ﻣحﯿط

در هر آزﻣاﯾش ،سه ﭼاهک ﺑه کنترل ﻣنفی (حاوی
روش بررسی

ﺗروفوزوئﯿﺖ و ﻣحﯿط کشﺖ) و سه ﭼاهک ﺑه ﻋنوان کنترل

ﺗﻬﯿه ﻋصاره :

ﻣثبﺖ (حاوی ﺗروفوزوئﯿﺖ و داروی ﻣترونﯿدازول) اﺧتصاص

در ﯾک ﻣطالعه ﺗجرﺑی -آزﻣاﯾشگاهی ،اﺑتدا سرشاﺧهها ﺑه

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

همراه ﺑرگ و دانههای گﯿاه گﺰروغن از شﻬرستان ﺑشاگرد

گردﯾد جدول(.)1

جمﻊ آوری وﺑاکد هرﺑارﯾوﻣی  1021ﺑه ﺗاﯾﯿد ﻣرکﺰ ﺗحقﯿقات

درصد حﯿات

GR= Growth Rate

کشاورزی و ﻣناﺑﻊ طبﯿعی هرﻣﺰگان ﺑا رسﯿد؛ سپس گﯿاه در
ساﯾه ﺧشک و ﭘودر گردﯾد وﻋصاره استونی ﺑه روش
ﺧﯿساندن ﺗﻬﯿه و سپس رقﺖهای ﻣختﻠف(،1011 ،701 ،170
 1111و  )8111از ﻋصاره ﺗﻬﯿه گردﯾد.
ﺗﻬﯿه ﻣترونﯿدازول:
از ﻣترونﯿدازول ﻣاﯾﻊ ﺗﺰرﯾقی ﺗجارﺗی (  0ﻣﯿﻠیگرم در ﻣﯿﻠی
لﯿتر) ﺑه وسﯿﻠه  ، (PH=6.5) PBSرقﺖ  11ﻣﯿﮑروگرم در

= (GRextract/GRcontrol) 100

ﻣﯿﺰان سمﯿﺖ ﻋصاره ﺑر سﻠول ﻣاکروفاژی نﯿﺰ ﺑا استفاده از
آزﻣون  MTTانجام گرفﺖ .و ﺑا استفاده از فرﻣول زﯾر
درصد حﯿات سﻠولﻬا درغﻠظتﻬای ﻣختﻠف دارو ﺑدسﺖ آﻣد
جدول(.)2
درصد حﯿات = [AT-AB]/[AC-AB]×100

ﻣﯿﻠیلﯿتر ﺗﻬﯿه شد.
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 ABجذب نوری ﭼاهک ﺑالنک AC ،جذب نوری

ﭼاهک  11حاوی  111ﻣﯿﮑرولﯿتر ﻣحﯿط و فاقد ﻋصاره ﺑه

ﭼاهک کنترل و  ATجذب نوری سﻠول ﺗﯿمار شده ﺑا دارو

ﻋنوان کنترل ﻣنفی و ﭼاهک  12حاوی ﻣحﯿط کشﺖ

اسﺖ.

وغﻠظﺖ  1/10 mg/mlاﯾتراکونازول (کمترﯾن غﻠظﺖ ﻣﻬار

ﺗﻬﯿه سوسپانسﯿون از کاندﯾدا آلبﯿﮑنس استاندارد

رشد) و سوسپانسﯿون ﺑه ﻋنوان کنترل ﻣثبﺖ اسﺖ .سپس

ATCC10231
سوﯾه قارﭼی روی ﻣحﯿط ساﺑورودکستروز آگار حاوی

ﻣﯿﮑروﭘﻠﯿﺖ در دﻣای  12درجه ﺑه ﻣدت  28و  88ساﻋﺖ

کﻠراﻣفﯿﮑل کشﺖ داده شده و ﺑه ﻣدت  28ساﻋﺖ در
انﮑوﺑاﺗور 12درجه قرار گرفتند سپس از هر کدام از اﯾن
سوﯾه های قارﭼی ﯾک کﻠنی ﺑه سرم فﯿﺰﯾولوژی استرﯾل
اضافه کرده و ﺑا شمارش سﻠولی ﺗوسط الم نئوﺑار
سوسپانسﯿون قارﭼی  111cell/mlﺗﻬﯿه شد.
ﺗعﯿﯿن حداقل غﻠظﺖ ﻣﻬار کننده رشد ) (MIC1ﺑا استفاده از
از روش ﻣﯿﮑروداﯾﻠوشن :

انﮑوﺑه گردﯾد ( اﯾن ﻣرحﻠه ﺑه صورت ﺗرﯾپﻠﯿﮑﺖ انجام شد).
ﭘس از اﯾن ﻣدت از ﺗمام ﭼاهک ها  11ﻣﯿﮑرولﯿتر ﺑرداشته
شد و روی ﻣحﯿط ساﺑورو دکستروز آگار حاوی کﻠراﻣفﯿﮑل
کشﺖ و ﺑه ﻣدت  28ساﻋﺖ در  12درجه جﻬﺖ ﺗعﯿﯿن ﻣﯿﺰان
ﻋدم رشد ﻣخمر انﮑوﺑه شد .سپس کﻠنی ها ﺗک شمارش
شده و جﻬﺖ ﻣحاسبه درصد رشد از قرﻣول زﯾر استفاده شد
(:)28

ﺑرای ﺗعﯿﯿن  MICاﺑتدا ﺑه هرﯾک از ﭼاهک های ﻣﯿﮑروﭘﻠﯿﺖ

Colony count= 1- N1/N2 × 100
 N1:کﻠنی ﻣجاور شده ﺑا ﻋصاره

 22ﺧانه ای 111ﻣﯿﮑرولﯿتر از ﻣحﯿط yeast nitrogen

 N2:کﻠنی کنترل ﻣجاور نشده ﺑا ﻋصاره

) base (YNBاضافه نموده ،سپس رقتﻬای سرﯾالی از

آنالﯿﺰها ﺑا استفاده از نرم افﺰار  spssورژن  21و ﺑا استفاده

ﻋصاره استونی گﺰروغن در ﭼاهﮑﻬا ،افﺰوده ﺑدﯾن ﺗرﺗﯿب

از آزﻣون آنالﯿﺰ وارﯾانس ( )ANOVAانجام گرفﺖ .ﻣقدار

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

 IC50و  CC50ﺑا استفاده از نرمافﺰار Graphpad

ﺑه راسﺖ اضافه و ﺑه ﺧوﺑی ﺑا ﻣحﯿط ﻣخﻠوط گردﯾد .در اداﻣه

 prism 5ﻣحاسبه گردﯾد.

 111ﻣﯿﮑرولﯿتر ﺑرداشته از ﭼاهک اول ﺑه ﭼاهک دوم اضافه
شده  .ﺑه همﯿن ﺗرﺗﯿب سرﯾال داﯾﻠوشن شاﻣل رقتﻬاﯾی،1 ،2 ،8

یافته ها

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

درصد انگلهای زنده ﺑعد از  28ساﻋﺖ در ﺑاالﺗرﯾن غﻠظﺖ

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

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

ﭼاهک ﺗﻬﯿه و در نﻬاﯾﺖ از ﭼاهک دهم  111ﻣﯿﮑرولﯿتر

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

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

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

ﺑﯿشترﯾن غﻠظﺖ و ﭼاهک دهم حاوی کمترﯾن غﻠظﺖ اسﺖ.

11ﻣﯿﮑروگرم ﺑر ﻣﯿﻠیلﯿتر ﺑاﻋث کشندگی %111

ﺑه ﺗمام ﭼاهک ها 11ﻣﯿﮑرولﯿتر از سوسپانسﯿون ﻣخمری

ﺗرﯾﮑوﻣوناس واژﯾنالﯿس گردﯾد .

استاندارد اضافه شد .حجم نﻬاﯾی ﺑراﺑر  111ﻣﯿﮑرولﯿترﻣﯿباشد.

ﻣقدار  IC50ﺑرای ﻋصاره استونی گﺰروغن ﺑعد از  28و 88
ساﻋﺖ ﺑه ﺗرﺗﯿب ﺑراﺑر ﺑا  282و  711ﻣﯿﮑروگرم ﺑر ﻣﯿﻠی لﯿتر
ﻣی ﺑاشد.ﻣحاسبه درصد حﯿات سﻠول ﻣاکروفاژ ﺑعد از ﺗﯿمار ﺑا

Minimum Inhibitory Concentration

1

ﻋصاره استونی گﺰروغن و ﺗعﯿﯿن ﻣقدار :CC50
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ﺑعد از  28ساﻋﺖ ﺗﯿمار سﻠولهای ﻣاکروفاژ ﻣوش سوری ﺑا

ﻣوثر ﺑودن هر ﺗرکﯿب داروﯾی ﺑستگی ﺑه اﯾندکس درﻣانی آن

ﻋصاره ،درصد حﯿات سﻠولﻬا در ﺑﯿشترﯾن غﻠظﺖ ﻋصاره

دارد ،ﺑه اﯾن ﻣعنی که دارو ﺑاﯾد ﻣﯿﮑروارگانﯿسم را از ﺑﯿن ﺑرده

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

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

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

اثر کمی ﺑر سﻠولﻬای ﻣﯿﺰﺑان داشته ﺑاشد .ﺑدﯾن ﻣنظور شاﺧص

ﻣحاسبه گردﯾد(جدول  .)2ﻣقدار  CC50ﺑراﺑر ﺑا µg/ml

اﯾندکس ﺑصورت زﯾر ﻣحاسبه ﻣیشود (:)22
/

IC50Tichomonas
vaginalis
ﻣقدار  SIﺑرای اﯾن ﻋصاره ﺑراﺑر ﺑا  8/1 µg/mlﻣی ﺑاشد

 2722ﺑوده اسﺖ.
ﻣحاسبه ﻣقدار :SI

Cell

CC50

(جدول.)1

جدول .1درصد حﯿات ﺗرﯾﮑوﻣوناس واژﯾنالﯿس ﭘس از ﻣواجه ﺑا غﻠظتﻬای ﻣختﻠف ﻋصاره استونی گﺰروغن
غﻠظﺖ()µg/ml
28ساﻋﺖ

 88ساﻋﺖ

170

08/81

12/11

701

81/21

11/11

1011

10/88

11/88

1111

12/20

11/11

8111

12/10

2/77

کنترل

111

111

نمودار  .1نمودار ﺧطی درصد حﯿات انگل ﺗرﯾﮑوﻣوناس واژﯾنالﯿس در زﻣانها (28و  88ساﻋﺖ) و غﻠظﺖهای ﻣختﻠف ﻋصاره استونی گﺰروغن .
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جدول  .2درصد حﯿات سﻠول ﻣاکروفاژ ﺑعد از ﺗﯿمار ﺑا ﻋصاره استونی گﺰروغن
غﻠظﺖ ()µg/ml

 28ساﻋﺖ
81/27

170

71/22

701

02/28
1011
82/21
1111
81/18
8111
111
کنترل

جدول  .1ﻣقدار شاﺧص  SIﻋصاره استونی گﺰروغن ﺑرانگل
SI

)CC50(µg/ml
 28ساﻋﺖ

)IC50(µg/ml
28ساﻋﺖ

ﺗرکﯿب

8 /1

2722

282

ﻋصاره

استونی

گﺰروغن

نتاﯾج ﺗاثﯿر ﻋصاره ﺑر قارچ کاندﯾدا آلبﯿﮑنس:

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

ﺑعد از ﺑررسی ﻣحﯿط های کشﺖ در 28و  88ساﻋﺖ

در ﻣﯿﺰان رشد قارچ نسبﺖ ﺑه گروه کنترل ،ﻣشاهده

انﮑوﺑاسﯿون ،ﻋصاره استونی در زﻣان  28ساﻋﺖ در غﻠظﺖ

نشد(شﮑل ( )1جدول .)8

 ، 2 mg/mlدر ﻣقاﯾسه ﺑا گروه کنترل  ،ﻋدم رشد را نشان

شﮑل  .1ﺗاثﯿر ﻋصاره استونی گﺰروغن ﺑر کاندﯾداآلبﯿﮑنس .

در غﻠظﺖ  ،2 mg/mlدر زﻣان  28ساﻋﺖ ،ﺑازدارندگی رشد صد در صد ﺑر قارچ داشته اسﺖ.
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جدول  .8درصد رشد قارچ کاندﯾدا آلبﯿﮑنس ﭘس از ﻣواجه ﺑا غﻠظتﻬای ﻣختﻠف ﻋصاره استونی گﺰروغن

غﻠظﺖ

ﻋصاره

()mg/ml

28ساﻋﺖ

 88ساﻋﺖ

2

1

1

1

81

20

1 /0

81/2

22/0

1/20

82/0

28

1/120

88/8

22

1/122

21/0

111

1/111

22/0

111

1/110

20

111

1/117

22/7

111

1/111

28

111

کنترل ﻣنفی (فاقد

111

111

ﻋصاره)
کنترل ﻣثبﺖ حاوی

1

1

اﯾتراکونازول

نمودار  .2نمودار درصد رشد کﻠنی های کاندﯾداآلبﯿﮑنس در زﻣانها (28و  88ساﻋﺖ) و غﻠظﺖهای ﻣختﻠف ﻋصاره استونی
گﺰروغن .
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بحث

غﻠظتﻬا در زﻣانﻬای ﻣذکور ،ﺗفاوت ﻣعنی دار ﺑوده اسﺖ

ﻣقاوﻣﺖ داروﯾی نسبﺖ ﺑه داروهای راﯾج ﻣورد استفاده و

(.) P> 1/10

ﺑناﺑراﯾن افـﺰاﯾش دوز ﻣصــرفی داروهــا و ﺑه دنبال آن،

طبق ﺑررسی انجام شده در سال  ،2118ﺗرکﯿبات ﻋصاره

افــﺰاﯾش ﻋوارض جانبی داروهـا ،ﺑاﻋث شده اسﺖ که

ﻣورﯾنگا ﭘرگرﯾنا ﺑا  IC50ﯾکدهم ﻣﯿﻠیﻣوالر ﻋﻠﯿه

ﻣحققﯿن ﺑه دنبال ﯾافتن داروهاﯾی ﺑا ﭘاﯾـه ی طبﯿعـی ﻣاننـد

ﺗرﯾپانوزوﻣا رودزﯾنس اثر ﺑازدارندگی ﻣناسبی داشته اسﺖ

گﯿاهـان داروﯾی ﺑاشند که دارای ﻋوارض جانبی ﺑسﯿار کمتر

(.)10

هستند .ﺗفاوت در ﺗرکﯿبات حاصل از ﻋصاره های ﺑدسﺖ

در ﻣطالعه دونﻠی و همﮑاران ﺗاثﯿر ﻋصاره آﺑی دانه های

آﻣده از ﯾک گﯿاه ﺑعﻠﺖ ﺗفاوت در قطبﯿﺖ حاللهای ﻣورد

ﻣورﯾنگا در غﻠظتﻬای  10 ،11 ،0و  21گرم در لﯿتر ﺑر قارچ

استفاده ﻣﯿباشد و ﺗرکﯿبات فنﻠی اغﻠب در حالل هـاﯾی کـه

ﺑررسی شد و ﺑه اﯾن نتﯿجه رسﯿدند که ﺑا افﺰاﯾش غﻠظﺖ

دارای قطبﯿـﺖ ﺑﯿـشتری هستند استخراج ﻣﯿشـوند(.)11

ﻋصاره ،کاهش قاﺑل ﺗوجﻬی در ﺑروز قارچ ﻣشاهده ﻣی شود

همچنﯿن طی ﻣطالعات ﻣختﻠف انجام گرفته ﻣشخص شده که

از ﻣﯿان قارﭼﻬای ﻣتنوع ﺑررسی شده ،گونه های ،Mucor

در ﻋصاره استونی نسبﺖ ﺑه ساﯾر ﻋصاره ها ،ﺗرکﯿبــات فنﻠــی

ﺑﯿشترﯾن حساسﯿﺖ Aspergillus niger ،
Rhizopus

و

ﺑﯿشتری استخراج شده اسﺖ (.)12-18

stolonifer

ﺑه دلﯿل وجود ﺗرکﯿبات فنﻠی ﻣوجود در گﯿاه گﺰروغن ،در

 Aspergillus flavusحساسﯿﺖ ﻣتوسطی نسبﺖ ﺑه

ﻣطالعه حاضر از استون  %81ﺑه ﻋنوان حالل استفاده گردﯾد

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

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

گﺰروغن ﺑررسی شد که ازﻣﯿان ﻣﯿﮑروارگانﯿسم های ﻣورد

ﺗرﯾﮑوﻣوناس و کاندﯾدا ﺑررسی شده اسﺖ .نتاﯾج حاصل از

ﻣطالعهCandida glabrata،کمترﯾن ﻣقاوﻣﺖ

(MIC

اﯾن ﻣطالعه  ،نشان دادکه ﺑا افﺰاﯾش غﻠظﺖ و ﻣدت زﻣان

) 3.25 mg/mLو Candida albicansﺑﯿشترﯾن

ﻣجاورت ﻋصاره ﺑا انگل ،درصد ﻣﻬار کنندگی رشد( )GIﺑه

ﻣقاوﻣﺖ ) (MIC 5.70 mg/mLرا نسبﺖ ﺑه ﻋصاره

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

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

 28ساﻋﺖ درﺑاالﺗرﯾن غﻠظﺖ ﻋصاره ﯾعنی  8111ﻣﯿﮑروگرم

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

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

 Calzadaو همﮑاران در سال  2117اثر گﯿاهان داروﯾی

نﺰدﯾک 111درصد) رشد انگل ،ﻣﻬار شده اسﺖ .آنالﯿﺰ

ﻣﮑﺰﯾﮑی را ﺑر ﺗروفوزوئﯿﺖهای ﺗرﯾﮑوﻣوناس واژﯾنالﯿس در

دادهها در ﻣورد ﺗاثﯿر ﻋصاره ﺑر انگل ،نشان دهنده اﯾن اسﺖ

شراﯾط آزﻣاﯾشگاهی ﺑررسی کردند .از ﻣﯿان  22گﯿاه ﺑررسی

که کاهش درصد حﯿات انگﻠﻬا در ﺗماﻣی غﻠظﺖها و در هر

شده در اﯾن ﻣطالعه ﻋصاره گﯿاهان ﭘاﭘاﯾا و نارگﯿل ﺑترﺗﯿب ﺑا

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

ﻣقدار  2/2 IC50و  0/8ﻣﯿﮑروگرم ﺑر ﻣﯿﻠیلﯿتر ﺑﯿشترﯾن اثر و

(  )P > 1/10ﺑوده اسﺖ.

ﻋصاره گﯿاه شمعدانی ﻣﮑﺰﯾﮑی و گﯿاه ﺧشخاش نﯿﺰ ﺑا ﻣقدار

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

 11/2 IC50و  21 /2ﻣﯿﮑروگرم ﺑر ﻣﯿﻠیلﯿتر دارای اثر

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

ﻣتوسطی ﺑر ﺗرﯾﮑوﻣوناس واژﯾنالﯿس ﺑودهاند (.)12

کنترل ﻣثبﺖ 111 ،درصد ﺑرآورد شده که در ﻣقاﯾسه ﺑا ساﯾر

در ﯾک ﻣطالعه دﯾگر نعناع فﻠفﻠی و ﻣرﯾم گﻠی ﻣورد ﺑررسی

کمترﯾن

حساسﯿﺖ

و

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

نتیجه گیری

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

ﺑا ﺗوجه ﺑه اثر ﻋصاره استونی گﺰروغن ﺑر ﺑازدارندگی رشد

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

ﺗرﯾﮑوﻣوناس واژﯾنالﯿس و کاندﯾدا آلبﯿﮑنس  ،اﻣﯿد آن ﻣی

روی ﺗرﯾﮑوﻣوناس واژﯾنالﯿس ﻣشاﺑه اثر ﻣترونﯿدازول ﺑوده

ﺗوان که ﺑا شناساﯾی و جداسازی ﻣاده ﻣوثره اﯾن گﯿاه و انجام

اسﺖ).(81

ﺗحقﯿقات ﺑﯿشتر ،ﺑه طور همﺰﻣان  ،ﺑرای درﻣان هر دوﻋفونﺖ

کاظمﯿان و همﮑاران در سال  2111نشان دادند که ﻋصاره

انگﻠی و قارﭼی (ﺗرﯾﮑوﻣونﯿازﯾس و کاندﯾدﯾازﯾس) استفاده

اکالﯿپتوس در غﻠظتﻬای  21ﺗا  21ﻣﯿﻠی گرم در ﻣحﯿط کشﺖ

نمود.

اثر قوی روی ﺗرﯾﮑوﻣوناس واژﯾنالﯿس داشﺖ و اثر اﯾن گﯿاه
ﻣشاﺑه ﻣترونﯿدازول ﺑوده اسﺖ(.)81

تقدیر و تشکر

 Pucو همﮑاران در سال  2118فعالﯿﺖ ضدﺗرﯾﮑوﻣوناﯾی 20

ﺑدﯾنوسﯿﻠه از ﻣعاونﺖ ﭘژوهشی دانشﮑده ﻋﻠوم ﭘﺰشﮑی

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

دانشگاه ﺗرﺑﯿﺖ ﻣدرس ﺑه دلﯿل ﭘشتﯿبانی و حماﯾﺖ ﺑی

 8نوع کﻠروفﯿﺖ را در شراﯾط آزﻣاﯾشگاهی ﻣورد ﻣطالعه قرار

درﯾغشان در ﻣورد اﯾن ﻣطالعه کمال ﺗشﮑر را دارﯾم.

دادند .ﻣقدار  IC50گﺰارش شده در اﯾن ﻣطالعه ﺑﯿن  1/1ﺗا
 11ﻣﯿﮑروگرم ﺑر ﻣﯿﻠی لﯿتر گﺰارش شده اسﺖ که نشان
دهنده فعالﯿﺖ ضد ﺗرﯾﮑوﻣوناﯾی قوی ﻋصاره گونههای ﻣورد
آزﻣاﯾش قرار گرفته  ،در اﯾن ﺑررسی ﺑوده اسﺖIC50 .
ﻣحاسبه شده ﺑرای ﻣترونﯿدازول 1/18ﻣﯿﮑروگرم ﺑر ﻣﯿﻠی لﯿتر
ﺑوده اسﺖ؛  SIﺑدسﺖ آﻣده ﺑرای ﻣترونﯿدازول در اﯾن
ﺑررسی  ، 1711در حالیکه ﺑﻬترﯾن ﻣقدار  SIﻣحاسبه شده
در گونههای جﻠبکها ﻣرﺑوط ﺑه  Agardhiella spﺑا
ﻣقدار  1221ﻣﯿﮑروگرم ﺑر ﻣﯿﻠی لﯿتر ﺑوده اسﺖ که نشاندهنده
کارآﻣدﺗر ﺑودن ﻣترونﯿدازول نسبﺖ ﺑه اﯾن جﻠبک ها ﺑوده
اسﺖ (.)82
در ﻣطالعه ای که ﺗوسط ﺑﻬاروند و همﮑاران در ﻣورد ﺗاثﯿر
ﻋصاره های انبه  ،زغال اﺧته  ،ﻣترونﯿدازول و ﺗﯿنﯿدازول ﺑر
انگل ﺗرﯾﮑوﻣوناس واژﯾنالﯿس انجام گرفﺖ نتاﯾج نشان داد
که در غﻠظﺖ 1111ﻣﯿﮑروگرم ﺑر ﻣﯿﻠی لﯿتر ﺑﯿشترﯾن
ﺑازدارندگی رشد را در زﻣان  28ساﻋﺖ داشﺖ و ﻣقدار
 IC50ﺑه ﺗرﺗﯿب ﺑراﺑر ﺑا  1/182 ،21/78 ،118/1و 1/12
ﻣﯿﮑروگرم ﺑر ﻣﯿﻠی لﯿتر ﺑوده اسﺖ (.)81

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

... تاثیر عصاره استونی گز روغن بر65

References
1. Andrist LC. Vaginal Health and infections. JOGNN 2001;30:306-15.
2. French L, Horton J, Matousek M. Abnormal vaginal discharge: using office diagnostic
testing more effectively. J Fam Pract 2004;53:805-14.
3. Ryan K, Berkowitz R, Barbieri R, Dunaif A. Kistner’s Gynecology and woman Health. 7th
ed. Mosby, 1999: 477-80.
4. Baumslag N, Michels DL. A women,s guide to geast infections. Rahmati B, Editors. Akhavan
Publisher; Tehran, 2000: 42-8. [In Persian]
5. Laupland KB, Gregson DB, Church DL, Ross T, Elsayed S. Invasive Candida species
infections: a 5 year population-based assessment. J Antimicrob Chemother 2005;56:532-7.
6. Petrin D, Delgaty K, Bhatt R, Garber G. Clinical and microbiological aspects of
Trichomonas vaginalis. Clin Microbiol Rev1998;11:300-17.
7. Sood S, Kapil A. An update on Trichomonas vaginalis. Indian J Sex Transm Dis 2008;29:714.
8. Soper D. Trichomoniasis: under control or undercontrolled?. Am J Obst Gynecol
2004;190:281–90.
9. Lazenby GB, Taylor PT, Badman BS, Mchaki E, Korte JE, Soper DE, et al. An association
between Trichomonas vaginalis and high-risk human papillomavirus in rural Tanzanian
women undergoing cervical cancer screening. Clin Ther 2014;36:38–45.
10. WestonT, Nicol C. Natural history of trichomonal infection inmales. Brit J Vener Dis
1963; 39:251-7.
11. Calzada F, Yépez-Mulia L, Tapia-Contreras A. Effect of Mexican medicinal plant used to
treat trichomoniasis on Trichomonas vaginalis trophozoites. J Ethnopharmacol 2007;
113:248–51.
12. Mabberley DJ. Mabberley's Plant-book: A Portable Dictionary of Plants, their
Classification and Uses. 3rd ed. Cambridge University Press, 2008; 1040.
13. Cowan MM. Plant products asantimicrobial agents. Clin Microbiol Rev 1999;12:564 –82.
14. Karthy ES, Ranjitha P, Mohankumar A. Antimicrobial potential of plant seed extracts
against Multidrug Resistant Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MDR – MRSA). Int
J Bio 2009;1:34-40.
15. Alai E, Ghahreman, A. Notes on the distribution, climate and flora of the oil field areas,
SW of Iran. Iran Int J Sci 2001;2:15-32.
16. Ghahreman A, Ramak Massoumi AA, Mozaffarian V. A new species of the
genus Astragalus, Sect. Tricholobus (Leguminosae) from Iran. Iran J Bot 1998;4:109-10.
17. Zargari A. Medicinal Plants. 6th ed. Tehran University Publication; Tehran, 1996: 538.
18. Bennett RN, Mellon FA, Foidl N, Pratt JH, Dupont MS, Perkins L, et al. Profiling
glucosinolates and phenolics in vegetative and reproductive tissues of the multi-purpose trees
Moringa oleifera L. (horseradish tree) and Moringa stenopetala L. J Agric Food Chem 2003;
51: 3546–53.
19. Anwar F, Latif S, Ashraf M, Gilani AH. Moringa oleifera: a food plant with
multiple medicinal uses. Phytother Res 2007;21:17–25.
20. Furst, P. Antioxidative power of non-nutritive substances infoodstuffs. Ernahrung
1995;19: 457- 60.
21. Morton JF. The horseradish tree, Moringa pterigosperma [Moringaceae], a boon to arid
lands. Econ Bot 1991;45: 318-33.

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

66 جاوید صدرایی

22. Ramachandran C, Peter KV, Gopalakrishnan PK. Drumstick (Moringa oleifera): a
multipurpose Indian vegetable. Econ Bot 1980;34:276- 83.
23. Mekonnen Y, Yardely V, Rock P, Craft S. In vitro antitriptosomal activity of Moringa
stenopetala leaves and roots. Phytother Res 1999; 13:538–9.
24. Elbatran SA, Abdel-Salam OM, Abdelshfeek KA, Nazif NM, Ismaeil SI, Hammouda FM.
Phytochemical and pharmacological Investigations on Moringa Peregrina (Forssk) Fiori. Nat
Prod Sci 2005;11:199–206.
25. El-Alfy TS, Ezzat SM, Hegazy SM, Amer AM, Kamel GM. Isolation of biologically
active constituents from Moringa peregrina (Forssk.) Fiori (family: Moringaceae) growing in
Egypt. Pharmacogn Mag 2011; 7:109–15.
26. Koheil MA, Hussein MA, Othman SM, El-Haddad A. Anti-inflammatory and antioxidant
activities of Moringa peregrina seeds. Free Radic Antioxid 2011;1:49–61.
27. Cáceres A, Saravia A, Rizzo S, Zabala L, De Leon E, Nave F. Pharmacologic properties
of Moringa oleifera. 2: Screening for antispasmodic, anti-inflammatory and diuretic activity. J
Ethnopharmacol 1992; 36:233–7.
28. Derengowski LS, De-Souza-Silva C, Braz SV, Mello-De-Sousa TM, Sônia N Báo, Kyaw
CM, et al. Antimicrobial effect of farnesol, a Candida albicans quorum sensingmolecule, on
Paracoccidioides brasiliensis growth and morphogenesis. Ann Clin Microbiol Antimicrob
2009;13:1-9.
29. Moo-puc R, Robledo D, Freile-pelegrin Y, Harvey J. Evaluation of selected tropical
seaweeds for in vitro anti-trichomonal activity. J Ethnopharmacol 2008;120:92–7.
30. Li-Weber M. New therapeutic aspects of flavones: the anticancer properties of Scutellaria
and its main active constituents Wogonin, Baicalein and Baicalin. Cancer Treat Rev 2009;
35:57-68.
31. Jaffery E, Brown A, Kurilich A, Keek A, Matusheski N, Klein B. Variation in content of
bioactive components in broccoli. J Food ComposAnal 2003;16:323–30.
32. Kallithraka S, Viguera CG, Bakker J. Survey of solvents for the extraction of grape seed
phenolics. Phytochemical Analysis 1995;6:265-7.
33. Liu Q, Yao H. Antioxidant activities of barley seeds extracts. Food Chem 2007;102: 7327.
34. Mamashloo S, Sadeghi Mahoonak AR, Ghorbani M, Alami M, Khomeiri M. The
valuation of antioxidant properties and stability of phenolic compounds from medlar
(Mespilusgermanica L.) fruit. JRIFST 2013; 1: 219-28. [In Persian]
35. Ayyari M, Salehi P, Ebrahimi SN, Zimmermann S, Portmann L, Krauth-Siegel RL, et al.
Antitrypanosomal isothiocyanate and thiocarbamate glycosides from Moringa peregrina.
Planta Medica 2014; 80: 86-9.
36. Donli P, Dauda H. Evaluation of aqueous Moringa seed extract as a seed treatment
biofungicide for groundnuts. Pest Manag Sci 2003;59:1060-2.
37. Lalas S, Gortzi O, Athanasiadis S, Tsaknis J, Chinou L. Determination of Antimicrobial
Activity and Resistance to Oxidation of Moringa peregrina Seed Oil. Molecules
2012;17:2330-4.
38. Sutherland JP, Folkard GK, Grant WD. Natural coagulants for appropriate water
treatment: a novel approach. Waterlines1990; 8: 30-2.
39. Calzada F, Lilian Y. Effect of Mexican medicinal plant used to treat trichomoniasis on
Trichomonas vaginalis trophozoites. J Ethnopharmacol 2007;113:248–51.
7931  فروردین و اردیبهشت/دوره بیست و سوم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

... تاثیر عصاره استونی گز روغن بر65

40. Yousefi M, Taghipur S, Arefkhah N, Rahimian R, Davoudian A, Rafeiean M, et al. InVitro
Effect of Menthe Piperita and Salvia Officinalis Extracts on Trichomonas Vaginalis. J Isfahan
Med Sch 2013; 31:811-8. [In Persian]
41. KazemianA, Yousofi DH, Zebardast N, Sereshti M, Banaeian S, Safdari F, et al. Effects of
eucalyptus camaldulensis exracts on Trichimonas vaginalis growth in vitro. J Med Plant 2012;
11:116-20.
42. Moo-puc R, Robledo D, Freile-pelegrin Y, Harvey J. Evaluation of selected tropical
seaweeds for in vitro anti-trichomonal activity. J Ethnopharmacol 2008:30:92-7.
43. Baharvandi Z, Sadraei J. Comparison of the Effect of Metronidazole, Tinidazole, Mango
and Blueberry Extracts on Trichomonas vaginalis in Vitro. Infect Epidemiol Med 2016;2:247.

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

